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1. Úprava časových plánů předmětu Český jazyk a literatura pro oba stupně školy
začleněním „čtenářských dílen“ formou doplnění plánů předmětu a přesahu učiva do dalších
předmětů, zejména výtvarné výchovy
Odůvodnění: schválení projektu „Vzdělávání“ (CZ.1.07/1.1.00/56.1306) - Výzva č. 56
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci projektu
Vzdělávání získala škola více než 900 knižních titulů, které rozšířily nabídku školních
knihoven na obou stupních školy a které jsou již využívány v rámci Čtenářských dílen. Cílem
čtenářských dílen je podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství
a čtenářské gramotnosti.
Charakteristika předmětu se doplňuje následovně:
Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Tato oblast rozvíjí u žáků osvojení a správné používání ústní a písemné podoby spisovného
jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Ve vyučovacím
předmětu se zaměřujeme na rozvoj vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práci
s literárním textem a psaní.
Zahrnuje tyto tematické okruhy:
- komunikační a slohová výchova,
- jazyková výchova,
- literární výchova.
Ve školním roce 2015/2016 byly do hodin českého jazyka zařazeny Čtenářské dílny.
V rámci hodin českého jazyka žák prohlubuje čtenářské dovednosti ve Čtenářských dílnách
(hodnotí knihy, vyjadřuje svůj názor a sdílí jej s ostatními, pracuje s textem, diskutuje o knize
apod.)

2. Úprava časových plánů v předmětu Pracovní výchova pro 2. stupeň
Odůvodnění: rozšíření technických předmětů v souvislosti s projektem MŠMT – Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 57 - projektu „Řemeslo“
(CZ.1.07/1.1.00/57.0177), výuka zaměřená na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ.
Charakteristika předmětu se pro II. stupeň doplňuje následovně:
Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila do projektu výzva 57 – Projekt “Řemeslo“,
zaměřeného na rozvoj technických dovedností žáků.
V rámci hodin pracovních činností si žáci prohlubují technické dovednosti a znalosti při práci
s technickými materiály (např. dřevo, papír, kov, plech, drát, sklo, plast apod.) Podstatou je
vytváření žákovských výrobků ve školní dílně.

