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Dodatek školního vzdělávacího programu z 1. 9. 2013

Charakteristika pedagogického sboru
Vedení školy tvoří ředitelka a dvě zástupkyně ředitelky: zástupkyně pro předškolní vzdělávání a
zástupkyně pro základní vzdělávání. Chod školy ovlivňuje také „širší vedení školy“, které má 4 členy
(ředitelku, zástupkyni ředitelky, výchovnou poradkyni, koordinátora prevence). Schází se pravidelně 2
x měsíčně a dle potřeby.
Vzhledem k tomu, že jsme školou, která se ještě rozvíjí a postupně zvětšuje počet tříd, nejsou
informace o pedagogickém sboru konstantní. K září 2015 je ve škole zaměstnáno (včetně vedení
školy) 24 pedagogů. Na výuku německého jazyka a dějepisu docházejí 2 externí zaměstnanci. Celkově
má naše škola mladý kolektiv. Průměrný věk pedagogického sboru se pohybuje kolem 36 let.
Většina pedagogů na 1. stupni mají kvalifikaci pro práci s žáky vyžadující speciální pedagogickou
péči. Škola rovněž disponuje dvěma asistenty pedagoga, kteří pomáhají zajistit speciální a odbornou
pomoc žákům i zákonným zástupcům.
Pedagogové, až na výjimky, mají odpovídající kvalifikaci. Ti, kteří nesplňují kvalifikační podmínky,
v současné době studují. V zájmu vedení školy je i další vzdělávání pedagogů. Prioritními oblastmi
DVPP jsou moderní metody v didaktice předmětů, jazykové vzdělávání, osobnostní a sociální
výchova.
Při zřizování dalších ročníků počítáme s přijímáním nových pedagogů. Naším cílem je
vytvoření kreativního týmu. Při výběru pedagogů máme na zřeteli kvalifikovanost a aprobovanost.
Dalším důležitým měřítkem je iniciativa, tvořivý přístup, nadšení pro práci s dětmi a empatie.

Zahraniční spolupráce
Škola navázala spolupráci s německou školou Kamila Gänsler- Thomas, Stadtisches Gymnasium
Schleiden. Jedná se o dlouhodobý projekt TwinningLabel .Cílem projektu je rozvoj komunikačních
schopností žáků v anglickém jazyce a seznamování se s životem dětí v jiné zemi.

Servisní služby
Škola nabízí služby školní družiny a školního klubu, kde děti pobývají před zahájením vyučování a
po jeho ukončení. V rámci školní družiny je dětem nabízena různorodá škála aktivit a je připraven
koncepční program, ve kterém si děti mohou nenásilnou a hravou formou procvičovat učivo.
Vzdělávací program družiny je přílohou ŠVP „Duhová cesta“.
Při školní družině a školním klubu pracují pravidelné zájmové kroužky (např. dramatický,
sportovní výtvarný, taneční, modelářský kroužek, deskové hry, přípravný pěvecký sbor), které se dle
zájmu dětí, materiálních a personálních zdrojů případně mírně obměňují. Tyto kroužky žáci navštěvují
bezplatně.
V rámci školního klubu je žákům také nabídnuta možnost navštěvovat dětský pěvecký sbor,
kroužky astronomie a atletiky. Tato činnost je umožněna i žákům okolních základních škol.
Ve škole byla vybudována školní knihovna, kterou mohou navštěvovat žáci v odpoledních
hodinách. V prostorách školy byly rovněž umístěny volně přístupné knihovničky, ze kterých si mohou
žáci (i rodiče) půjčovat knihy.
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