
Ukázky ze zpracovaných ŠVP – dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
 
Ukázka č 1 
 
Mezi dlouhodobé projekty, do kterých je škola zapojena patří: 

• projekt AMETYST - spolupráce se sdružením zabývajícím se ochranou přírody 
(výsadba zeleně, třídění odpadu, ekologický sběr monočlánků a vybitých baterií, 
hubení klíněnky jírovcové) 

•  projekt Obec a okolí - návštěva nejvýznamnějších míst v blízkém okolí 
(zakreslování do map, popis historických památek, tvorba publikace) 

• projekt BESIP – besedy s dopravními policisty, návštěvy dopravního hřiště 
(AJAX). 

 
Kromě toho na škole pravidelně probíhají akce každoroční: 
Preventivní program – akce vedoucí k vytváření pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti 
(besedy  na téma toxikomanie, alkoholová závislost, šikana, xenofobie, drogy), dále 
tematické akce - Čertí škola, Školní výlet, Velikonoce, Vánoce, Maškarní ples, Mikulášská 
nadílka, akce ke Dni matek, Dni dětí, školní pouť, slavnostní zahájení a ukončení školního 
roku se starostou obce, orientační běh, účast dětí MŠ ve vyučování prvních tříd, návštěvy 
kin, divadel, výstav, exkurze. Spolupráce probíhá také se spádovou školou, kam žáci 
přecházejí na druhý stupeň. 
(Převzato a upraveno ze ZŠ Chválenice.) 
 
Ukázka č. 2 
 
Mezi pravidelné projekty školy patří: 

 
A. Putování školním rokem – jedná se o cyklus pravidelných  akcí a činností  pro 
žáky i jejich rodiče 
• Slavíme Advent (příprava na dobu vánoční, význam Adventu pro dnešní 

dobu,výroba věnců, dekoračních předmětů, pečiva apod.) 
• Vánoční jarmark (výroba a prodej vlastních dárečků, představení pro rodiče, 

kulturní událost pro celou obec, zapojení místní komunity) 
• Vánoční dílna (pět či šest dílen – výroba dárků, výrobky s vánoční tematikou či 

aktivní program s křesťanskou tematikou) 
• Velikonoční dílna (pět či šest dílen – výroba dárků, výrobky s velikonoční  

tematikou či aktivní program s křesťanskou tematikou) 
• Letní slavnost (rozloučení se školním rokem, vítání prvňáčků, loučení s páťáky, 

kulturní program pro rodiče i místní obyvatele, společný „pobejtek“) 
 
B. Zapojení do sítě M.R.K.E.V. – Metodika a realizace komplexní ekologické 
výchovy (Pardubický kraj) – díky tomuto projektu jsme získali Certifikát školy 1. 
stupně ekologické výchovy. Stupeň 1 je určen školám a zařízením, které mění své 
okolí a svět – výsledky jejich EVVO mají kladný dopad na přírodu, obec, město, 
uplatňují principy EVVO v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň 
EVVO žáků a aktivní vzdělávání  pedagogů. 
 
C. Projekt – Zajímaví lidé mezi námi – cyklus 5 besed (školní rok) se zajímavými 
lidmi z blízkého či vzdálenějšího okolí (zajímavá povolání, osudy apod.). Žáci se tímto 
projektem učí vést, řídit besedu, rozhovory, pokládat správné a vhodné dotazy, 
moderovat, hledat vhodné informace  apod. 
 
D. Plavecký výcvik 
 
E. Pobyt v přírodě – týdenní pobyt se zaměřením na ekologickou a environmentální 
výchovu 

 
Během školního roku probíhá řada drobnějších projektů – viz příloha ŠVP č…. 
(Převzato a upraveno ze ZŠ Čeperka.) 


