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Otevřená komunikace - EduPage

Nástupem na naši školu získá každý žák a rodič přístup do našeho informačního
systému  EduPage.  Tento  systém  nám  zajišťuje  elektronickou  třídní  knihu,
elektronickou  žákovskou  knížku,  interaktivní  vzdálenou  výuku  a  zejména
komunikaci se žáky a rodiči formou elektronické nástěnky či individuálních zpráv.
Od prvního ročníku komunikuje vyučující s rodičem výhradně přes tento systém.
Do systému vkládáme úkoly, důležité zprávy či upozornění na opakování učiva.
Rodič  má  ve  své  mobilní  aplikaci  neustálý  přehled  o  všech  pokynech  od
vyučujícího. Rodič či žák má kdykoliv možnost zaslat dotaz všem vyučujícím. V
systému zavádíme třídní chaty a přihlašování na osobní konzultace k vyučujícím.
Přes náš systém se přihlašujete na kroužky či mimoškolní akce. 

Osvědčilo  se  nám,  že  tento  způsob  komunikace  je   nejefektivnější.  Každý
účastník využívá mobilní aplikaci, která zajišťuje velmi rychlou doručitelnost zpráv
a informací.
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Inovativní metody ve výuce

Naše  škola  nabízí  svým  žákům  klidné  rodinné  prostředí  a  s  tím  související
příjemnou atmosféru ve třídách. Ve výuce klademe důraz na individuální přístup,
aktivizační a inovativní metody práce spojené s využitím moderních technologií.
Vhodně  zvolené  metody  jsou  nejdůležitějším  prostředkem  k  dosažení  cílů  
ve  vzdělávání  žáků.  Inovativní  metody  umožňují  dosáhnout  cíle  přirozenější
cestou.  Součástí  výuky  jsou  aktivizační  metody  založené  na  problémových
úlohách a situacích, či na didaktických hrách, které rozvíjejí tvořivé myšlení žáků.
Do výuky  je  rovněž zařazováno projektové  vyučování,  které  žákům umožňuje
naučit se vyhledávat a zpracovávat poznatky či řešit problémové situace. Navíc
nabízí  možnost  integrace  různých  oborů,  podporujících  spoluzodpovědnost  a
samostatnost žáků. 

Na škole budeme postupně zavádět i metody formativního hodnocení, které bude
probíhat  zejména  během  učení  a  žákům bude  přinášet  užitečnou  informaci  
v průběhu vzdělávacího procesu. 

V naší škole klademe rovněž důraz na práci s chybou. Už staré pořekadlo praví,
že chybami se člověk učí. Přesně v tomto duchu chceme u dětí odbourat pocit
provinění při vzniku chyby  v rámci vzdělávacího procesu.
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Jdeme s moderní dobou

Naše  škola  využívá  moderní  technologie  v  průběhu  vyučovacího  procesu  i  
v  běžné  školní  agendě.  Standardem  je  interaktivní  tabule  nebo  LCD  panel  
v  každé  učebně.  V rámci  výuky  jsou  využívány  různé  výukové  programy  a
aplikace, zaměřujeme se především na interaktivní programy Didakta. Žáci se učí
upravovat  dokumenty,  videa,  fotografie  v  programu  Zoner  Media  a  v  aplikaci
Tinkercad projektují 3D modely, které je možné vytisknout ve dvou nových 3D
tiskárnách.  Rovněž  využíváme  také  programovatelné  stavebnice  LEGO  pro
seznámení  s  automatizací  a  robotikou.  V  pracovních  činnostech  se  žáci
seznamují s prací na modelech obráběcích strojů. 

Vedeme žáky k účelnému využívání technologií  všeho druhu a nabádáme je  
k  bezpečnému užívání  internetu a sociálních sítí.  Již  od 3.  ročníku má u nás
každý žák zřízený žákovský účet GoogleSuite, kde se seznamuje s cloudovým
úložištěm a využíváním všech  aplikací  daného systému.  Vyučujcí  zařazují  do
výuky i interaktivní výuku v programu EduPage.

Naším krédem je rychlé předávání informací, nikoliv papírů.
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Usilujeme o moderně vybavenou školu

Naším cílem je vytvořit plně vybavenou školu  moderními výukovými prostředky
při zachování stávajícího historického rázu budovy. Na škole jsme již realizovali
přestavbu dílen na multifunkční prostor, sestavili jsme na chodbách volnočasové
koutky s herními prvky, postupně inovujeme všechny stávající učebny. Výrazný
posun pro nás bude realizace moderní přístavby a rekonstrukce vnitřních prostor
školy, která je plánovaná na duben 2021. Škola tím získá nové plně vybavené
odborné učebny (Fy,Che), dojde k modernizaci stávajících učeben (Inf, družina) a
zároveň se kompletně přestaví půdní prostory na adekvátní zázemí pro personál
školy. Rekonstrukce částečně zasáhne do organizace školního roku 2020/2021,
kdy  poslední  dva  měsíce  školního  roku  budeme  realizovat  v  náhradních
prostorách  v  Hradci  Králové.  Dočasný  přesun  do  jiných  prostor  kompletně
naplánujeme  a  organizačně  zajistíme  tak,  abychom  nenarušili  výchovně
vzdělávací proces žáků včetně našich doprovodných služeb.

Druhým velkým krokem k naplnění  našeho cíle  je vybudování sportovní haly  
s  venkovním  sportovištěm.  Tato  výstavba  je  prioritní  záležitostí  našeho
městského obvodu. V současné době jsme ve fázi  dokončování podkladů pro
územní rozhodnutí.
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Snažíme se poradit a poskytnout podporu

Prevence školní neúspěšnosti, prevence rizikových projevů chování, 

kariérové  poradenství,  podpora  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,

podpora vzdělávání nadaných žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků,

spolupráce s poradenskými zařízeními, spolupráce se zákonnými zástupci žáků.

V oblasti  kariérového  poradenství  se  soustředíme  vhledem  k trhu  práce  na
motivaci  k technickému vzdělávání.  Důraz  je  taktéž  soustředěn  na  rozvoj  tzv.
měkkých dovedností, jako jsou např. dovednosti komunikační, asertivní jednání,
kooperace,  sebereflexe,  kritické  myšlení.  V rámci  prevence rizikového chování
zaměřujeme  pozornost  na  rozvoj  gramotnosti  finanční,  mediální,  informační,
sociální a občanské ve smyslu vedení žáka k zodpovědnému chování v různých
životních situacích.  Implementujeme doplňující  vzdělávací  obor Etická výchova
jako jednu z nejúčinnějších možností, jak předcházet rizikovým projevům chování
směrem k respektu etických hodnot, sexuálního zdraví, zdravého životního stylu a
ekonomických hodnot. 

Pracovníci  poskytující  poradenské  služby:  výchovný  poradce,  kariérový
poradce, školní metodik prevence rizikového chování, speciální pedagog, školní
asistent, asistenti pedagoga.

www.zssvobodnedvory.cz, reditelna@zssvobodnedvory.cz, +420 495 436  033, IČ: 70886075



Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66

Jsme úspěšní

Naše škola se od začátku projektu “Přijímačky nanečisto”  umísťuje pravidelně
na nejvyšších místech v rámci ostatních škol.

Sportovní soutěže

Sportovní den s MP HK 1. místo - 9. ročník, 2. místo - 6. ročník

Přespolní běh 4. místo - dívky 3. kategorie

Atletický čtyřboj 3. místo - dívky 8. a 9. ročníku

Stolní tenis – okresní kolo 1. místo - dívky 6. ročníku
2. místo - dívky 8. ročníku
3. místo - chlapci 7. ročníku

Florbal – okresní kolo 2. místo - žáci 3. - 5. ročník

Florbal – okresní kolo 4. místo - chlapci 6. - 7. ročník

Studentský běh 17. listopadu 1. místo - 2 žáci 5. - 9. ročníku
2. místo - 2 žáci 5. - 9. ročníku
3. místo - 1 žák 5. - 9. ročníku

Florbal – krajské kolo 5. místo - žáci 3. - 5. ročníku

Přehazovaná – okresní kolo 4. místo - žáci 4. - 5. ročníku

Vybíjená – republikové finále 7. místo - žáci 4. - 5. ročníku

Halová kopaná – okresní kolo 2. místo - žáci 9. ročníku

Basketbal – okresní kolo 3. místo - žáci 6. ročníku

Předmětové soutěže
Logická olympiáda postup do krajského kola

Pythagoriáda 2. místo v krajském kole

Matematický orienťák 2. místo - 9. B, 6. místo -  9. A

Přírodovědný klokan školní kolo

Mladý chemik postup do krajského kola

Dějepisná olympiáda účast v okresním kole

Biologická olympiáda – okresní kolo 7. a 8. místo

Biologická olympiáda – krajské kolo 6. místo

Matematický klokan školní kolo

Pangea – matematická soutěž školní kolo

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo 5. místo 
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Máme aktivní žáky

Nedílnou  součástí  řízení  školy  je  žákovský  parlament.  Škola  vystupuje  jako
model  otevřeného  partnerství  a  demokratického  společenství,  kde  žákovský
parlament  naplňuje  způsoby  uplatňování  demokratických  principů  a  hodnot.
Žákovský  parlament  obsadil  2.  místo  v  celostátní  soutěži  Programu  podpory
Etické výchovy, vyhlášený Nadačním fondem Josefa Luxe.

Celkové dění  na škole  nám pravidelně mapuje  školní časopis HROM.  Z řad
dobrovolníků  vznikla  redakční  rada  časopisu,  která  se  nepravidelně  setkává  
při  snídaních.  Na  těchto  setkáních  si  redaktoři  zvolí  témata  článků,  které  
do uzávěrky zpracují.  Každý školní rok mají v plánu vydat pět čísel časopisu  
o tématech, která je zajímají.

Pravidelně  nás  o  činnosti  školy  informuje  školní  žákovský  rozhlas.  Žáci
průběžně sledují život školy a sestavují si reportáže o zajímavých momentech.  
V rámci rozhlasových výstupů si zkouší roli rozhlasových reportérů a moderátorů.
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Snažíme se jíst zdravě

Naše  školní  jídelna  se  zapojila  do  projektu  Skutečně  zdravá  škola
(www.skutecnezdravaskola.cz). Je to je komplexní celoškolní program kvalitního
a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla
vážily,  dokázaly  si  jej  vychutnat  a  věděly,  odkud jídlo  pochází  a  jak  vzniká.  
V rámci tohoto programu realizujeme na škole dílčí projekty „Pijeme kohoutkovou
a  Miluji  jídlo,  neplýtvám“.  V  projektech  jde  především  o  zamyšlení  se  nad
hodnotou jídla a přístupu k němu,ale přináší také náhled do chodu jídelny. Projekt
zajišťuje odborné školení pro personál školní jídelny se zaměřením na aplikování
zdravých pokrmů do jídelníčků.

Máme aktivní družinu

Na škole fungují 3 oddělení školní družiny pro žáky od 1. – 4. ročníku. Máme
jednu samostatnou hernu pro ranní a koncovou družinu (od 6.30 do 16.30 hod) a
budeme  mít  dvě  třídy  uzpůsobené  pro  provoz  družiny.  V  rámci  družiny
realizujeme 3x týdně projekt ranní „Hodina pohybu navíc“  a projektové dny s
různorodou tématikou v rámci výzvy Šablony II. .
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Bavíme se po škole a mimo školu

Škola pořádá kroužky zaměřené na širokou škálu dovedností:
Pohybové hry, Míčové sporty, Kondiční posilování, Aerobic a pohybová průprava,
Florbal,  Keramická dílna,  Modelářský kroužek,  Hudební  a  pohybová průprava,
Hra  na  flétnu,  Kytara  pro  začátečníky,  Kytara  pro  pokročilé,  Malý  chemik,
Matematika  hrou,  Matematika  pro  přijímačky,  Český  jazyk  pro  přijímačky,
Konverzace  v  anglickém  jazyce,  Ruština  pro  začátečníky,  Divadelní  klub  -
návštěva Klicperova divadla.

Nabídku školních kroužků doplňují externí spolupracovníci:
Veselá věda, Florbal - Olymp, Plavání - Vlnka Všestary.

Škola se zapojuje do grantů a celostátních projektů:
Doučování českého jazyka pro cizince, Hodina pohybu navíc pro děti v družině.

Škola pravidelně spolupracuje s místním obvodem:
Dětský obecní karneval, Dětský sportovní den, Kurz Předškolák, Mikuláš pro MŠ,
Uklízíme Svobodné Dvory, ...
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Mimoškolní aktivity jsou pro nás prioritou

Pravidelně pořádáme školy v přírodě pro první stupeň základní školy. Tradiční
zázemí nám poskytuje Severomoravská chata, která splňuje veškeré požadavky
pro realizaci našich aktivních programů.

Pro žáky 6.ročníků pořádáme adaptační kurzy za účelem úspěšného nástupu na
druhý stupeň základní školy.

Každoroční oblibě se těší zimní lyžařský a snowboardový kurz. Primárně je určen
pro žáky 7. ročníků, které doplňují zájemci z vyšších ročníků. Už tradičně nám
poskytuje zázemí chata Kačenka na Šerlišském Mlýně, ke které patří  vlek se
sjezdovkou. Ta je vybavena umělým zasněžováním a je orientována na severní
stranu, což nám zajišťuje dostatek sněhu.

Naše  škola  nabízí  žákům  druhého  stupně  možnost  účastnit  se  zájezdů  do
zahraničí, které se staly již tradicí. Každý rok se koná jedno či vícedenní zájezd
do některé z evropských zemí.  Během společných výjezdů navštívili  naši  žáci
zajímavá místa například v Anglii,  ve Francii,  v Německu, v Rakousku nebo v
Polsku. Cílové lokality se střídají, aby žáci měli  možnost navštívit  více zemí.
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