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Školní vzdělávací program S chutí spolu vychází z koncepce vzdělání, která klade důraz 
na žáka, respektuje jeho maximum a individuální potřeby. Má ve škole vytvářet takové 
prostředí, které by usnadnilo získat žákům co nejvíce vědomostí, osvojit si klíčové 
kompetence, ale zároveň umožní učitelům tvořivou, efektivní a profesionální práci.  
Má ve škole vytvořit takové zázemí, které rozvíjí tvůrčí schopnosti žáků. 

Náplní školy je nejen vzdělávat, ale i vychovávat, připravit žáky na život 
ve společnosti, naučit je žít s jinými lidmi, řešit efektivně problémy a osvojit si sociální 
dovednosti. 

Učitelé při své práci využívají velké množství výukových programů, ať již 
na počítačích, nebo na interaktivních tabulích. Snahou všech vyučujících je vést děti 
k samostatnosti, k vyhledávání informací a v neposlední řadě naučit je spolupracovat 
s ostatními žáky nejen ve třídě, ale i se spolužáky z jiných tříd (např. při projektových dnech 
se děti rozdělují podle zájmu, čímž docílíme toho, že spolupracují ve skupině děti od 1. do 9. 
tříd). 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby vyjádřili vlastní názor a obhájili jej vhodnou 
argumentací. Vyučovací hodiny mají v naprosté většině případů otevřené, vstřícné a vlídné 
klima, čímž je významně podporován rozvoj sebevědomí žáků. 

Rozvrh hodin maximálně respektuje zásady školní psychohygieny vzhledem k daným 
podmínkám školy, optimálně využívá materiálních a personálních možností školy (odborných 
učeben, informačních a komunikačních technologií aj.). Je stabilní, ke změnám dochází pouze 
v nejnutnějších případech.    

Velmi důležitou součástí výuky jsou projekty, které napomáhají propojení teorie 
s praxí. Staly se běžnou součástí výuky, probíhají na úrovni tříd (projekt husité), stupňů (kraje 
České republiky, pohádkové postavy), celé školy (Poznej památky Prahy, čarodějnice) a 
školní družiny (návštěva skláren). 

Naše škola je zaměřena na výuku cizích jazyků. Žáci mají již od 1. třídy anglický 
jazyk jako povinný předmět (v 1. třídě a ve 2. třídě dvě hodiny týdně, od 3. třídy tři hodiny 
týdně). Od 6. třídy se mohou žáci přihlásit buď na německý jazyk, nebo na estetickou 
výchovu. Tyto dva předměty jsou v 6. třídě dotovány třemi hodinami týdně. Od 7. třídy pak 
mají i žáci, kteří se přihlásili na estetickou výchovu, německý jazyk (1 hodina týdně estetická 
výchova, 2 hodiny týdně německý jazyk). 

Velký důraz klademe na výuku práce s počítačem. Od 4. třídy mají žáci povinný 
předmět informatika. Žáky vedeme k správnému chápání a používání pojmů v oblasti 
počítačové terminologie, jsou vedeni k samostatnému a praktickému zvládnutí práce 
s grafikou, textem, tabulkami a k tvorbě prezentací. V  předmětu digitální technologie 
v 8. ročníku se žáci seznamují se základními funkcemi digitální techniky, jejím provozem a 
ochranou před poškozením. 

Všem žákům nabízíme možnost přihlásit se do různých kroužků. Nabízíme kroužky 
sportovní, výtvarné, vědomostní. V této oblasti spolupracujeme také s různými agenturami, 
které na naší škole otvírají různé kroužky a zajišťují lektory. 

Žáci se speciálními poruchami jsou vyšetřováni se souhlasem svých zákonných 
zástupců v pedagogicko-psychologických poradnách. Na základě doporučení jsou pro ně 
vypracovávány individuální vzdělávací plány, podle kterých se žáky pracujeme. Tito žáci jsou 
součástí třídního kolektivu, dobře se do něho zapojují. Výsledky jejich práce jsou učiteli 
hodnoceny podle jejich individuálních možností. Na žádost rodičů mohou být tito žáci 
hodnoceni slovně. 

Naše škola se aktivně zapojuje do tzv. veřejné služby. Již několik let navštěvujeme 
různé pečovatelské domovy. Naši žáci připravují pro klienty těchto domovů různá vystoupení 
(např. v období Vánoc, ke Dni matek), mají pro ně připravené různé dárky. Kromě 
pečovatelských domovů spolupracujeme i s Charitativním domovem školských sester 
na Praze 6 a s oddělením sociální péče v ÚVN.  Zároveň se naše škola zapojuje do různých 
charitativních projektů (Diakonie Broumov, FondSidus, Člověk v tísni, UNICEF).  


