
 

 

Přehled kroužků a výuky v dělených hodinách organizovaných v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 

Jazykové vzdělávání 

Školní rok 2019-2020 

Škola 
Počet 

kroužků lektorů Žáků ZŠ 

Základní škola, Hradec Králové,  tř. SNP 694 6 4 82 

Základní škola SEVER 2 2 24 

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 2 2 18 

Školní rok 2018-2019 

Škola 
Počet 

kroužků lektorů Žáků ZŠ 

Základní škola, Hradec Králové,  tř. SNP 694 2 2 32 

Základní škola SEVER 1 1 18 

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 1 1 10 

Popis činnosti v kroužku/obsahová náplň: 
Kroužek Jazykového vzdělávání představuje žákům strukturu mezinárodně uznávaných zkoušek 
LanguageCert. Lektoři seznamují žáky detailně s jednotlivými částmi testů a konkrétně i s typovými 
úlohami. Žáci se učí doplňovat do textu chybějící slova, vybírat z několika možností, přiřazovat 
související informace, generalizovat, hledat v textu čteném i mluveném odpovědi na otázky, dedukovat, 
parafrázovat apod.  
Kroužek připravuje žáky na písemné testy i ústní zkoušku včetně praktického nácviku a testování 
nanečisto.  
Součástí přípravy je i komunikace s rodilým mluvčím v rámci nácviku ústní zkoušky. Výuka probíhá v 
jazykové laboratoři. 

Dětské firmy 

Školní rok 2019-2020 

Škola 
Počet 

kroužků lektorů Žáků ZŠ 

Základní škola Hučák *) 1 2 20 

Lesní mateřská škola Na Větvi 1 2 15 

Základní škola SEVER*) 1 2 20 

Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 1 2 15 

Školní rok 2018-2019 

Škola 
Počet 

kroužků lektorů Žáků ZŠ 

Základní škola Hučák *) 1 2 16 

Lesní mateřská škola Na Větvi 1 2 16 
*) Výuka probíhá v půlených hodinách 

Popis činnosti v kroužku/obsahová náplň: 

Žáci se učí založit s pomocí studentů-absolventů firmu, ve které si vyberou jednoduchý předmět 
podnikání, který skutečně zrealizují. Hravou formou si vytvoří název firmy, logo a propagaci, vytvoří si 
organizační strukturu. Výsledky své práce představí na dvou veletrzích, kde nejenom prodávají hotové 
výrobky, ale si i vyzkouší prezentovat svoji firmu. V rámci veletrhu se zapojí do soutěže O nejlepší logo, 
slogan a předmět podnikání.    

  



 

 
Psaní naslepo 

Školní rok 2019-2020 

Škola 
Počet 

kroužků lektorů Žáků ZŠ 

Základní škola, Hradec Králové,  tř. SNP 694 *) 2 1 29 

Základní škola SEVER *) 2 1 44 

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 2 1 29 

Školní rok 2018-2019 

Škola 
Počet 

kroužků lektorů Žáků ZŠ 

Základní škola, Hradec Králové,  tř. SNP 694 *) 1 1 15 

Základní škola SEVER *) 1 1 18 

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 1 1 10 
*) Výuka probíhá v půlených hodinách 

Popis činnosti v kroužku/obsahová náplň: 
Základy psaní na klávesnici ve výukovém programu ZAV desetiprstovou hmatovou metodou - tzv. psaní 
naslepo. 
Žáci jsou na úvodní hodině seznámeni s obsahem, významem a přednostmi výuky psaní na klávesnici 
PC bez dívání se na prsty při dodržení předepsaného prstokladu. Jsou jim vštěpovány základní 
bezpečnostní požadavky při práci na PC a ergonomické zásady při psaní na klávesnici. 
Žáci jsou seznámeni s písmennými, číselnými a funkčními klávesami klávesnice PC.  
Žáci si během výuky/kroužku osvojují základy psaní na klávesnici ve výukovém programu ZAV do 
cvičení č. 500. Tzn., naučí se psát většinu písmen na střední, dolní, horní a číselné řadě, používat 
pomocné klávesy - např. Enter, pravý a levý shift, CapsLock, mezerník aj. Někteří žáci kroužku v ZŠ 
Úprkova jsou pokročilí, cílem výuky je nácvik psaní desetiprstovou hmatovou metodou do cv. č. 1000. 
Při psaní jsou jim vštěpována pravidla normalizované úpravy písemností (ČSN 01 6910), která jsou 
nutná dodržovat při nácviku psaní.  
Výuka je doplněna tzv. měřením sil mezi žáky, kde získají certifikát úspěšnosti. Během školního roku 
se žáci účastní projektových dnů na OA - setkání s tvůrci a majiteli výukového programu ZAV - manželi 
Zaviačičovými. Nejlepší žáci z každé ZŠ soutěží mezi sebou v oblastní soutěži Hradecká juniorka. 
 


