Základní škola Schulzovy sady – škola, kde se učíme pro život
Naše škola je plně organizovaná s devíti postupnými ročníky. Vznikla sloučením ZŠ
R. A. Dvorského, ZŠ Komenského a Školní jídelny se ZŠ Schulzovy sady k 1. 9. 2007 jako
jeden právní subjekt na základě rozhodnutí Zastupitelstva Dvora Králové nad Labem.
Kapacita školy je 900 žáků.
Nachází se v centru města a využívá dvě starší budovy (secesní stavby z počátku
20. století) a nedaleký objekt školní jídelny. Areál je situovaný v blízkosti městského parku.
Školní budovy dnes už svými prostorovými a technickými možnostmi zaostávají za
požadavky kladenými na školní práci a k jejich dalšímu provozu je potřeba rekonstrukce a
modernizace.
Školu chápeme jako přátelské a bezpečné místo.
Podporujeme všechny žáky s různými vzdělávacími potřebami ve zvládnutí
základního vzdělání.
Vedeme je k osvojení strategie učení pro celoživotní vzdělávání. Vzbuzujeme zájem
o další poznání, motivujeme k učení.
Rozvíjíme tvořivé myšlení, logické uvažování, učíme pracovat s informacemi a řešit
problémy.
Rozvíjíme žákovu osobnost, vedeme je k toleranci, ohleduplnosti, spolupráci,
slušnosti a respektu. Učíme žáky komunikovat.
Vedeme žáky k samostatnosti a odpovědnosti.
Připravujeme žáky pro aktivní občanský život v demokratické společnosti.
Umožňujeme žákům budovat kompetence - znalosti, schopnosti, dovednosti a
postoje pro úspěšný budoucí život.
Spojujeme výuku s praktickým poznáváním okolního světa.
Vytváříme v žácích kladný vztah k přírodě.
Na 1. stupni si klademe za cíl dobře zvládnout trivium jako základ pro další školní
práci, podporovat výuku matematiky, umožňovat výuku angličtiny od prvního ročníku.
Na 2. stupni diferencujeme výuku v několika typech tříd:
 třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů (dále
matematické),
 třídy ekologické a přírodovědné s dostatkem příležitostí pro praktické
osvojování získávaných teoretických poznatků zejména v přírodovědných
předmětech,
 třídy cestovního ruchu podporující výuku jazyků, zeměpisu a práci
s informacemi.
Podporujeme výuku informatiky, vedeme žáky v užívání moderní informační a
komunikační techniky.
Od 7. ročníku nabízíme výuku druhého cizího jazyka.
Vedeme žáky k aktivnímu pohybu nabídkou příležitostí pro aktivní sportování.
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