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CHARAKTERISTIKA 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLY JANA PAVLA II.  

Hradec Králové 

Činnost v našich školách považujeme za službu, při které se žákům snažíme pomoci, aby 

v souladu s deklarací Gravissimum educationis   „ ...harmonicky rozvíjeli své tělesné, mravní a 

rozumové schopnosti, aby si postupně osvojili hlubší smysl pro odpovědnost za trvale správný 

rozvoj svého života a za usilování o pravou svobodu, a aby přitom velkodušně a vytrvale 

překonávali překážky…., aby byli přístupni dialogu s jinými a aby se ochotně přičiňovali o rozvoj 

obecného blaha.“ (Gravissimum educationis 1). 

Výchova ke křesťanským hodnotám inspirovaná evangeliem a výchova k pravému lidství a 

občanství, na něž se škola zaměřuje, se nijak nevylučují, ale naopak vzájemně podmiňují a doplňují.  

Základní škola Jana Pavla II. je součástí Biskupského gymnázia B. Balbína a Základní školy a 

mateřské školy Jana Pavla II. Hradec Králové. Je školou rodinného typu, klademe důraz na kvalitní 

komunikaci a budování osobních vztahů, vstřícnou atmosféru a bezpečné prostředí, snažíme se 

zejména pomocí preventivních programů předcházet sociálně patologickým jevům. Klíčová je pro 

nás spolupráce školy s rodinami. Usilujeme o harmonické propojení výchovy a vzdělání v souladu s 

křesťanským poselstvím, žáci jsou vedeni k odpovědnosti, slušnosti a toleranci.  Škola je otevřena 

všem žákům, kteří o tuto nabídku jeví zájem, příslušnost ke katolické církvi není podmínkou, ale 

výuka náboženství je pro všechny žáky naší školy povinná.  

V příštím školním roce budeme opět otevírat dvě první třídy s menším počtem žáků. 

Usilujeme o to, aby nástup do školy byl co nejpříjemnější a výuka co nejefektivnější, proto 

považujeme menší počty žáků v prvních třídách za jednu z priorit školy. Menší počet žáků ve 

třídách umožňuje individuální přístup jak k dětem mimořádně nadaným, tak i dětem s poruchami 

učení. 

Výuka anglického jazyka probíhá na naší škole již od první třídy, druhý jazyk si vybírají žáci 

v sedmé třídě (dle zájmu žáků nabízíme němčinu, španělštinu nebo francouzštinu). Pedagogický 

sbor je tvořen mladými i zkušenými učiteli a učitelkami. Na některých projektech spolupracují děti 

a pedagogové ze základní školy i z gymnázia. Žáci nejvyšších ročníků mají možnost systematické 

přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy. 

Experimentování s metodami výuky nepovažujeme za jednoznačně přínosné, proto se děti 

učí psát klasickým psacím písmem, používáme zavedené a tradiční metody výuky čtení i 

matematiky. 

Všichni žáci mohou navštěvovat školní družinu nebo školní klub, které nabízejí širokou řadu 

kroužků (keramika, hra na flétnu, klavír, kytaru, cizí jazyky, PC kroužek, příprava na přijímací 

zkoušky, florbal, kopaná, šachy, hudební skupina, Šikulka pro nejmenší a mnoho dalších 

společných aktivit. Za libovolný počet kroužků se platí paušální poplatek 200,-Kč za pololetí.  
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Jako důležitou hodnotu vnímáme ochotu pomáhat, proto se podílíme na několika 

charitativních akcích, jako jsou Tříkrálová sbírka, Adopce na dálku a programy Papežských misijních 

děl. Děti tímto způsobem poznají radost z pomoci druhým. 

Pro nastávající prvňáčky pořádáme kurz Předškolák a Hrátky se zvířátky. Tyto pravidelné 

akce připravují děti na úspěšný vstup do školního prostředí. 

 

Na základní škole bude od 1. 9. 2017 vybíráno školné ve výši 200,- Kč měsíčně s tím, že 

současně s ním bude zaveden systém jeho odpouštění pro nemajetné a vícečetné rodiny. 

Zápis do základní školy se uskuteční 1. dubna 2017, informace vztahující se k zápisu jsou 

uveřejněny v záložce „ZÁPIS DO ŠKOLY“. 

Další informace o škole a jejím vzdělávacím programu najdete v ŠVP školy, který je 

uveřejněn našich stránkách www.czshk.cz. 

 

Mgr. Jiří Vojáček 

ředitel školy 
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