
Základní škola Schulzovy sady

… velká škola – velké možnosti 
 

| tradice | příležitost  | aktivita | kvalita | perspektiva | modernizace | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235  |  www.zsdknl.cz 

Adaptační kurz v 6. ročníku  

Týdenní lyžařský výcvik 

Sportovní turnaje a soutěže 

Velikonoční laťka  

Exkurze, zájezdy a školní výlety 

Kulturní představení   

Noc ve škole 

Akce pro veřejnost: 

▪ Běh Schulzovými sady 

▪ Večer s duchy 

▪ Školní vystoupení 

Nový školní vzdělávací program Škola pro život 

Jednotný učební plán pro všechny třídy 

Podpora výuky matematiky, dělení hodin, 

přírodovědné předměty (Př, F, Ch) s vyšší 

časovou dotací, pravidelné laboratorní práce 

Výuka informatiky od 4. do 9. ročníku, 

robotika, programování, psaní všemi 10 

Praktické činnosti – práce v dílnách, příprava 

pokrmů, konstrukční práce 

Rozvoj talentu a nadání – olympiády a soutěže 

Podpora žáků se spec. vzdělávacími potřebami, 

doučování, předmět spec. pedagické péče 

Příprava na přijímací zkoušky v 9. ročníku 

Kroužky (leteckých modelářů, sportovní, 

výtvarné, taneční, jazykové a další podle 

zájmu) 

Školní klub v odpoledních hodinách  

Spolupráce s DDM a městskou knihovnou 

Školní poradenské pracoviště 
▪ Speciální pedagog a školní psycholog 

▪ Výchovní poradci pro podporu vzdělávání 

▪ Metodici prevence pro zdravý životní styl 

▪ Kariérní poradenství pro volbu dalšího studia 

Bezpečné prostředí, preventivní aktivity, 
bezbariérovost, monitorování vchodů kamerami 

Umístění v centru města 
▪ Autobusová zastávka přímo u školy 

▪ Základní umělecká škola nedaleko 

▪ Bezpečná doprava a parkování jízdních kol 

Zdravé a chutné obědy ve vlastní školní jídelně, 

výběr ze 2 jídel, dieta pro celiaky, příznivé ceny 

Spolupráce se ZOO, městskými lesy a Lesy ČR 

Tři tělocvičny s množstvím vybavení a pomůcek, 

hřiště s umělým povrchem, přilehlý městský 

park s workoutovým hřištěm 

Nadstandardní technické vybavení školy, 

tablety, moderní názorné pomůcky, robotické 

stavebnice, 3D tisk, všechny třídy vybavené 

počítačovou a zobrazovací technikou 

s připojením na internet 

Jazykové, počítačové a přírodovědné odborné 

učebny, chemické a fyzikální laboratoře 

Školní dílna, cvičná kuchyňka, keramická dílna 

 


