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1.
•

Základní údaje o škole

Název
Bratrská škola – církevní základní škola
IČ: 485 46 119
IZO: 600 001 148
Právní forma: školská právnická osoba
e-mail: bratrska@seznam.cz
webové stránky: www.bratrska.cz

•

Sídlo
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7

•

Zřizovatel školy
Českobratrská církev evangelická
Jungmannova 9/22, 111 21 Praha 1

•

Údaje o vedení školy
Ředitelka: Mgr. Pavlína Radová
tel.: 283 870 423, 603 957 518
statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Kateřina Kracíková
tel.: 283 870 423, 737 430 856

•

Údaje o školské radě
Vznik: 23.11.2005
Složení: 9 členů
3 za zřizovatele/ředitele (Mgr.M. Sklenářová, J.Benešová, J.Sklenář místopředseda)
3 za rodiče
(K.Charvátová, V.Povýšilová, M. Jungmann,)
3 za zaměstnance školy (M.Krejčíková – předsedkyně, J.Nehasilová, K.Kracíková)
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2.

Přehled oborů vzdělávání
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) „ Každému pro jeho
život“ byl zpracován podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání na základě zákona č.561/2004 Sb.
ŠVP ZV „Každému pro jeho život“ vychází z dlouhodobé koncepce školy a jejích
vzdělávacích a výchovných cílů. Podle tohoto vzdělávacího programu byl v tomto
školním roce vyučováno v 1.- 5. ročníku. Tento dokument je otevřený, a proto ho na
základě získaných zkušeností průběžně upravujeme a aktualizujeme.

3.

Charakteristika školy
Bratrská škola je církevní základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro
žáky I.stupně ZŠ (1. – 5.ročník).
Provoz školy byl zahájen v září 1990, kdy škola byla ministerstvem školství zařazena
do sítě církevních škol. Po dobu sedmi let od roku 1998 do roku 2005 byla naše škola
zapojena, jako jedna ze čtyř škol v ČR, do experimentálního projektu „domácí
vzdělávání“, dnes vedená pod názvem „individuální vzdělávání“. I v současné době
probíhá na škole tento způsob vzdělávání.
Bratrská škola je škola rodinného typu s menším počtem dětí ve třídě, který
umožňuje klidnější tempo a větší prostor pro individuální respektování potřeb
každého žáka. Škola je otevřená i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
ovšem jen v takovém počtu, aby nebylo narušeno vzdělávání ostatních žáků.
Z tohoto důvodu pracovaly v tomto školním roce ve 2., 3. a 4. třídě asistentky
pedagoga. Žákům s diagnostikovanou poruchou učení je poskytována v rámci výuky
individuální nebo skupinová reedukace.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsme škola pouze s I.stupněm ZŠ, je naší prioritou najít
každému žákovi co nejvhodnější školu II.stupně a uchazeče o víceleté gymnázium
připravit na přijímací zkoušky. Ve školním roce 2011/2012 se na gymnázium hlásilo
5 žáků a 3 žáci byli přijati.
Život v Bratrské škole je zaměřen na celkový rozvoj žáka, jeho nadání a
uspokojování potřeb nejen v době výuky, ale i v čase školní družiny. V odpoledních
hodinách vedou na škole odborní lektoři zájmové kroužky. V tomto školním roce
děti měly možnost navštěvovat kroužky hudební, keramický, hrnčířský, dramatický,
florbalový, dále kroužek Tiffany techniky, grafiky a korálkování. Dále probíhaly i
kroužky angličtiny pro nejmenší školáky. Samozřejmostí byla odpolední příprava na
přijímací zkoušky na gymnázia.
K lepšímu vzájemnému poznávání přispěl výjezd celé školy na školu v přírodě do
Žihle - Poustek. V tomto školním roce jsme obnovili tradici „Bratrská na horách“ a
vyjeli se šedesáti dětmi do Orlických hor na ozdravný pobyt.
Naším cílem je znát každého žáka, co nejvíce ho poznat a snažit se mu vždy pomoci.
Základní podmínkou je vytvoření atmosféry vzájemné důvěry.
Velmi přínosná je pro nás spolupráce se školní farářkou Mgr. Irenou Škeříkovou.
Ačkoliv jsme církevní škola, náboženství se na naší škole jako předmět nevyučuje.

2

Každý měsíc však vstupuje paní farářka do hodin prvouky či vlastivědy a má
v jednotlivých třídách biblickou hodinu. O významných liturgických svátcích a
školních výročích pro nás připravuje bohoslužby náš patronátní sbor U Jákobova
žebříku. Školní rok zahajujeme a ukončujeme školní bohoslužbou v budově školy.

Přínosná je spolupráce se školskou radou i rodičovskou veřejností. Zástupci rodičů
ve školské radě fungují jako aktivní spojka mezi rodiči a vedením školy. Příležitostí
ke vzájemnému setkávání rodičů a školy jsou kromě třídních schůzek a konzultací
také školní slavnosti – Vánoční divadlo, Z bratrského hrnku, Páťácký ples, Maškarní
bál, Zahradní slavnost, táboráky, duchovní setkání a další společné akce pro děti,
učitele a rodiče.
Spolupráce se zřizovatelem – Českobratrskou církví evangelickou probíhá především
prostřednictvím paní Mgr. Martiny Sklenářové, ředitelky Ústředí evangelických škol
a je velmi účinná.

4.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2008/2009 proběhla ve dnech 14. – 17. dubna školní inspekce.
Jejím cílem bylo zjistit, zda a jakým způsobem byly odstraněny závažné výtky
inspekce předcházející. Zároveň proběhla inspekce ve školní družině. Závěry byly
pozitivní, celou zprávu si můžete prostudovat na:
http.//zprávy.csicr.cz/uplod/2009008318.pdf
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5.

Přehled pracovníků školy

ke 30.6.2011
fyzické osoby/
z toho
externisté

pracovníci

ke 30.6.2011
přep.pracovníci

ke 30.6.2012
fyzické osoby/
z toho
externisté

ke 30.6.2012
přep.pracovníci

pedagogičtí
(vč.ředitele)

14

11,7

14

11,8

nepedagogičtí

2

0,55

2

0,55

Celkem

16

12,25

16

12,35

Přehled věkového složení pracovníků ke 30.6.2012

do 30 let
včetně

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

nad 60 let

z toho
důchodci

počet

1

3

6

4

0

0

z toho žen

0

2

6

4

0

0

věk
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6.

Kvalifikace pedagogických pracovníků ke 30.6.2012

Vzdělání
VŠ
pedagogické

VŠ
nepedagogické

6

1

bez
s DPS
DPS
1

VOŠ
ped.

VOŠ
neped.
směru

0

1

0

Vzdělání
Střední odborné Střední odborné
s maturitou
s maturitou
pedagogického nepedagogického
směru
směru
0

7.

3

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
U zápisu: 35 dětí (z toho 15 dívek)
Z toho: přicházejí po odkladu 13 dětí (z toho 5 dívek)
s žádostí o odklad 5 dětí ( z toho 1 dívka)
Přijato do školy od 1.9.2012: 23 žáků (z toho 12 dívek)
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8.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v 5.ročníku: 15 žáků
Výsledky přijímacího řízení na gymnázia

osmiletá
gymnázia

počet
přihlášených

počet
přijatých

státní

5

3

církevní

0

0

soukromá

0

0

Průměrný počet žáků ke 30.9.2011 na třídu

Počet tříd

Počet žáků
denní / indiv.+ zahr.studium

Průměrný počet/z toho
v indiv. vzdělávání

5

82/48 (45 + 3)

16,4/9

Prospěch ke 30.6.2012 - denní studium

I. pololetí

II. pololetí

počet žáků

%

počet žáků

%

Klasifikováni

82

100

84

100

Z toho s vyznam.

72

87,80

70

83,33

Prospěli

10

12,20

12

14,29

Neprospěli

0

0

2

2,28

Nehodnocen

0

0

0

0

V 1. – 3.ročníku se užívá slovní hodnocení nebo známky, ve 4. – 5.ročníku jsou žáci
známkováni.
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Chování ke 30.6.2012 - denní studium

velmi dobré
ročník
I. pololetí
II. pololetí
počet % počet %
1.
20
100 20
100
2.
21
100 21
100
3.
13
100 15
100
4.
13
100 13
100
5.
15
100 15
100
100 84
100
celkem 82

uspokojivé
I. pololetí
II. pololetí
počet % počet %
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neuspokojivé
I. pololetí
II. pololetí
počet % počet %

9.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Nováková Marie

Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí, stanovení hranic

Nováková Marie

Management školní třídy

Nováková Marie

Efektivní využití interaktivní tabule Smart Board ve výuce

Nováková Marie

Testování a zpětná vazba s pomocí hlasovacího systému Smart Response

Nováková Marie

Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku

Březka Vítězslav

Konference FRAUS - seminář zaměřený na matematická schémata

Březka Vítězslav

Problémové situace ve výuce

Dvořáková Stanislava Bezpečně online - využívání internetu
Dvořáková Stanislava Problémové situace ve výuce
Nehasilová Jitka

Problémové situace ve výuce

Kracíková Kateřina

Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí, stanovení hranic

Kracíková Kateřina

Učím (se) rád - 1. a 2. třída

Kracíková Kateřina

Management školní třídy

Kracíková Kateřina

Využití interaktivní tabule ve výuce 3M

Radová Pavlína

Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí, stanovení hranic

Radová Pavlína

Problémové situace ve výuce

Krejčíková Marta

Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí, stanovení hranic

Krejčíková Marta

Školní násilí - Mgr.Veselá

Krejčíková Marta

Písnička jako cesta k poznání světa

Krejčíková Marta

Rozezpívání nezpěváků a hlasová výchova dětí

Vincent Tomáš

Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí, stanovení hranic

Vincent Tomáš

Management školní třídy

Pilnáčková Alena

Kreslení pravou hemisférou

Hubatová Jana

Spisová služba a archivnictví
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10.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
•

V prosinci jsme se zúčastnili výstavy Skleněné Vánoce v Betlémské kapli v
Praze 1, kde naše děti pod vedením Aleny Pilnáčkové předváděly výrobu
skleněných betlémů Tiffany technikou a vyrobené betlémy zde také vystavovaly.

•

V prosinci vystoupily děti z hudebního kroužku pod vedením
Marty Krejčíkové v domově seniorů Slunečnice v Bohnicích. Zde zpříjemnily
starým lidem předvánoční čas. Tato akce byla uskutečněna ve spolupráci
s patronátním sborem.

•

V březnu se naši žáci zúčastnili obvodního kola recitační soutěže Poetické
setkání. Žádné ocenění sice nezískali, ale byla to pro děti obrovská zkušenost.

•

V letošním školním roce se poprvé naše škola zúčastnila florbalového turnaje
pražských škol. Kluci prožívali naplno každý zápas a nejen oni, i my dospělci.
Zápasů se zúčastnili naši chlapci od 1. do 4. třídy. Konkurence byla veliká,
takže naše umístění na 3. místě z osmi družstev, které bylo ale bramborové,
jelikož postupovala jen první dvě družstva, bylo obrovským úspěchem.

•

Rovněž poprvé jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Komenský a my . Tentokrát
se organizace chopila Romana Žatečková, naše lektorka keramiky a vytvořila
s dětmi hliněné výtvory. Soutěž byla silně obsazena a přesto se dostalo
umístění až do naší školy. V rámci ústředního kola celostátní soutěže získal náš
čtvrťák Jakub Wünsch čestné uznání.
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11.

Tradiční aktivity školy
Vánoční divadlo BRATRSKÁ RYBOVKA
Tradičně před Vánocemi proběhlo vánoční divadlo. Již podruhé jsme se sešli
v Salesiánském divadle. Příběh je na pradávné téma – oslava narození Ježíše Krista.
Tentokrát se děj neodehrával ani ve zvířecí říši, ani v zámku a podzámčí jako
v uplynulých dvou letech, ale přímo v ohnisku našeho dění – Bratrské škole.
Děj příběhu je jednoduchý, ale uchopit ho tak, aby byl v něčem zvláštní, neobvyklý,
to už není vůbec jednoduché. A povedlo se! Prvňáčci byli naši polštářci, druháčci
dárečci, třeťáci frajeři, čtvrťáci studenti pilní i lajdáci, páťáci hráli nás dospěláky.
Příběh přípravy na oslavu zrození Spasitele provázely písně České mše vánoční J. J.
Ryby za doprovodu živého orchestru. Autorem hry byla opět Marta Krejčíková, která
díky znalosti prostředí školy dala příběhu osobní ráz. Dobrá věc se podařila –
Bratrská to zase zvládla.
Z Bratrského hrnku
Již čtvrtým rokem se setkáváme s rodiči, abychom mohli sledovat naše děti, co
všechno jsou schopny se naučit a prezentovat se. Rozezpívaly a roztančily celou
školu. Prvňáčci byli roztomilí a někteří se předvedli recitací básničky. Druháci,
tulipánci, si připravili několik pěkných písniček. Písničku Dělání zazpívali a zahráli
dokonce v převlecích a s rekvizitami. Třeťáci zarecitovali také několik básniček.
Čtvrťáci zazpívali písničky v angličtině, kterou se učí již druhým rokem. Páťáci
zazpívali pěknou písničku Voda,voděnka a také státní hymnu. Vystoupilo i několik
dětí, aby se nám představily hrou na hudební nástroje. Poslechli jsme si housle a
violoncello. Děti z hudebního kroužku se nám také předvedly – zpívaly písničky,
které pilně natrénovaly.
Páťácký ples a stužkování
Letošní ples byl v pořadí již čtvrtý. Naši milí malí prvňáčci byli roztomilí a jejich
„pasování“ za žáčky Bratrské školy bylo dokonáno. Věříme, že nám budou po
celých pět let dělat radost a loučit se s nimi bude pro nás všechny těžké.
Páťáci byli skvělí. Pochopili závažnost okamžiku, chovali se důstojně a byl na ně
krásný pohled. Celý měsíc se chystali, s Martou Krejčíkovou, která vybrala hudbu,
nacvičovali nástup a taneční kroky a jejich taneční ukázka se povedla. Za to ji náleží
velké poděkování. Zážitkem pro nás pro všechny, čemuž odpovídala i napjatá
pozornost v sále, bylo taneční vystoupení manželů Purrových a také taneční
vystoupení žáka páté třídy se svojí taneční partnerkou.
Škola v přírodě
Měsíce května se děti nemohly dočkat. Žádný projekt jsme neplánovali, těšili jsme
se, že budeme pozorovat in natura vše, co lze pozorovat v přírodě, a o čem jsme se
celý rok učili v lavicích. Škola v přírodě to byla vidina společně stráveného týdne,
plány, co vše se bude dít, určitě nechybělo ani plánování lumpačin. Devatenáct dětí
si s sebou vzalo kola a i když byl terén v okolí Žihle náročnější, kola jsme si užili.
Celkem jsme absolvovali 3 výlety, jeden z nich byl velmi náročný, dětem to však
nedělalo žádný problém. Počasí nás mělo rádo a přálo nám. Společně strávený týden
nás všech pohromadě nám umožnil se mnohem lépe poznat, sportovní den umožnil
tvořit smíšená družstva a učil děti toleranci a respektu k ostatním.
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Bylo nám tam moc prima. Průběh každého dne jsme umisťovali na web do okénka
FOTOGALERIE. Tato dokumentace je naprosto výpovědní, stačí kliknout a potěšit
se, jak bylo dětem fajn.
Zahradní slavnost
Tradičním zakončením školního roku je zahradní slavnost. Již od dvou hodin
probíhal turnaj ve vybíjené ve smíšených týmech. Následovaly soutěžní atrakce,
které se těšily velké oblibě nejen díky sladkým odměnám. Zvládnout takovou akci
bylo velmi náročné, povedlo se to i díky ochotným maminkám. Marta Krejčíková
připravila s dětmi z hudebního kroužku pásmo písniček. Společně jsme si pak
zazpívali Slunce svítí a Dobrý je náš Bůh. Po těchto plánovaných akcích následovala
volná zábava doprovázená dvěma hudebními skupinami. Nechyběl ani prodej
výrobků našich dětí. Rozšířený sortiment občerstvení o teplé vafle byl také příznivě
přijat. Po dobu několika hodin si mohl každý opéci buřtíka.
Na zahradní slavnosti se opět sešli také bývalí žáci, učitelé i rodiče.
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12.

Kulturní a výchovně vzdělávací akce školy

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

Historická Praha - Petřín
Historická Praha - Vyšehrad
Ptáci v naší zahradě - projekt
Den zvířat - projekt
Knihovna - Humoristická literatura
Ajax - prev.program Policie ČR
Časopis Junior - Jak se dělá časopis ?
(beseda)
ZOO - exkurze s lektorem
ZOO - kresba zvířat
Galerie Klementinum Procházka obří knihou
Knihovna - Staré pověsti české
Strašnické divadlo - Pirátská pohádka
Planetárium - Kde začíná vesmír
Vůně jablíčka - projekt
Svíčkárna Rodas
Povinnosti chodce - prev.program
Městské policie
Bezpečné chování - prev.program
Městské policie
Divadlo K.Hackera Budulínek a Mandelinka
Šikana, drogy - prev.program
Městské policie
Vánoční koncert - kostel sv.Jana Kř.
Koncert J.J.Ryba-Česká mše vánoční
kostel sv.Šimona a Judy
ZOO - Zdobení vánočního stromu
Vánoční divadlo
Knihovna - Vánoce
Planetárium - O sluníčku, měsíčku a
hvězdičkách
Výstava ve smečkách - Česká loutka
Sumérové -projekt
Hurá do opery - Státní opera
Divadlo K.Hackera - Čarostřelec a
Černá paní
Hudební setkání žáků a studentů
konzervatoře EA, EA Praha, Bratrské
školy - U Jákobova žebříku
Přírodovědná stanice
Páťácký ples
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1., 2., 4., 5.r.
3.r.
1.- 5.r.
1.- 5.r.
5.r.
2.r.
4., 5.r.
1., 2., 5.r.
3., 4., 5.r.
5.r.
3.r.
4.r.
5.r.
1. - 5.r.
1. - 5.r.
2.r.
1., 3.r.
1.r.
5.r.
5.r.
2.r.
4., 5.r.
1. - 5.r.
3.r.
1.r.
2.r.
1. - 5.r.
4., 5.r.
3.r.
1. - 5.r.

5.r.
1. - 5.r.

březen

duben

květen

červen

Pobyt na horách - Čeňkovice
Orlické hory
Jeden svět - projekce pro školy
ZOO - exkurze s lektorem
ZOO - kresba zvířat
Recitační soutěž - školní kolo
Pražský hrad - Svatovítský poklad
Planetárium - Pozorujeme oblohu
Hurá do opery - Státní opera
Voda, voděnka - projekt
Noc s Andersenem
Galerie dětem - výtvarné činnosti
Ajax - prev.program Policie ČR
Z bratrského hrnku
První pomoc - projekt
Život v mokřadech - Toulcův dvůr
Ajax - prev.program Policie ČR
Den Země - projekt
Den Země - program v Tróji
Modrý tygr - Bio Oko
Táborák
Hra na hrad - Pražský hrad
Dopravní hřiště - prev.program
Krabat - taneční studio Light
Květinový den - sbírkový den
Hurá do opery - Státní opera
Broučci - divadlo Minor
Koncert pro nakreslenou princeznu divadlo K.Hackera
Škola v přírodě - Žihle
Dopravní hřiště - prev.program
Sokolníci - ukazka dravců
Koncert Filmového orchestru Žofín
Hurá do opery - Státní opera
Zahradní slavnost
Botanicus - Ostrá
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1. - 5.r.
3., 4., 5.r.
3., 4., 5.r.
1., 2., 5.r.
1. - 5.r.
2.r.
3., 4.r.
4., 5.r.
5.r.
1. - 5.r.
4., 5.r.
2.r.
1. - 5.r.
1. - 5.r.
5.r.
2.r.
5.r.
1., 3.r.
1. - 5.r.
1. - 5.r.
4., 5.r.
3., 4.r.
2., 5.r.
5.r.
4., 5.r.
1.r.
3.r.
1. - 5.r.
1., 2., 5.r.
1. - 5.r.
1., 2., 4., 5.r.
4., 5.r.
1. - 5.r.
5.r.

13.

Účast v celostátních srovnávacích testech
V tomto školním roce se žáci 3.ročníku zúčastnili celostátních srovnávacích testů
Kalibro. Žáci měli možnost si porovnat svoje výsledky s obrovským vzorkem svých
vrstevníků.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

průměr ČR (%)

průměr BŠ (%)

průměr ČR (%)

průměr BŠ (%)

3.ročník

71

65,8

71,5

62

5.ročník

-

-

-

-

Další možností v porovnání svých znalostí byla celostátní matematická soutěž Klokan.
2. a 3.třída si napsala Cvrčka, 4. a 5.třída počítala Klokánka. Jakub Matoušek ze 3.
třídy získal ve Cvrčkovi plný počet bodů (60).
V tomto školním roce jsme se opět zapojili do matematické soutěže Taktik. Zájemci
z 2. až 5. ročníku čtyřikrát ročně řešili zajímavé netradiční úlohy. Většina jejich
řešení byla bezchybná a žáci se umísťovali na předních místech.
Všechny tyto kroky pomohly žákům 5. třídy zvládnout přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia. Poprvé se žáci naší školy zúčastnili „Stezky písmáků“ – soutěže o znalosti
Bible.

14.

Spolupráce se vzdělávacími institucemi
Během školního roku jsme měli možnost spolupracovat s těmito školami:
• S Pedagogickou fakultou UK, byli u nás studenti na násleších v některých
třídách.
• S VOŠ pedagogickou na Praze 6, z této školy jsme měli studentku na odborné
praxi v družině.
• S Teologickou fakultou UK, studenti na násleších v některých třídách.
Spolupráce je časově náročná, ale velmi přínosná.
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15.

Preventivní program
Minimální preventivní program byl zaměřen na všechny žáky 1. – 5. ročníku prvního
stupně základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem se specifickými poruchami
učení a chování a k dětem z odlišného kulturního prostředí.
Mezi základní cíle primární prevence sociálně patologických jevů řadíme především
tyto:
•
•
•

prevence zneužívání návykových látek, vandalismu, záškoláctví, xenofobie,
rasismu, šikany a násilného chování
výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k volbě smysluplných a
společensky přijatelných forem trávení volného času
zapojování rodinných příslušníků do života školy

Všichni zaměstnanci Bratrské ZŠ dbají o harmonický rozvoj žáků, podporují jejich
přiměřené a realistické sebevědomí, upravují podmínky tak, aby byly příznivé pro
utváření přátelských vztahů, pomáhají formovat prosociální dovednosti žáků, metody
nenásilného řešení konfliktů, působí jako facilitátoři efektivní komunikace a
adekvátní interakce mezi žáky (potažmo mezi žáky a dospělými). Učitelé
v jednotlivých předmětech (především v Prvouce, Přírodovědě, Českém jazyce,
Tělesné výchově) zařazují témata z oblasti zdravého životního stylu, prevence
závislostí a prevence sociálně – patologických jevů.
1) Specifická primární prevence
- projekce Jeden svět – program společnosti Člověk v tísni
- spolupráce s odborem Prevence MP - Bezpečné chování
- Malý kriminalista
- Bezpečně v každém ročním období
- Bezpečně v dětském kolektivu
- Dopravní výchova 1 – povinnosti chodce
- Dopravní výchova 2 – povinnosti cyklisty
- spolupráce s Policií ČR - Ajax
2) Nespecifická primární prevence
- kulturní a výchovně vzdělávací akce
- projektové dny – Historická Praha
Den zvířátek
Vůně jablíčka
Sumérové
Březen – měsíc knihy
Den Země
První pomoc
- volnočasové aktivity - zájmové kroužky v odpoledních hodinách, aktivity ŠD
- Vánoční divadlo (spolupráce všech žáků a pedagogických pracovníků školy)
- Škola v přírodě, Žihle - Poustky, všechny ročníky
- Divadelní festival – MČ Praha 7
- Poetické setkání – recitační soutěž
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16.

Činnost školní družiny
V průběhu školního roku vedou vychovatelé děti k vhodnému využití volného času,
k prohlubování jejich schopností při zájmových činnostech a k rozvíjení sociálních
vztahů. Usilují o záměrné působení na všechny složky osobnosti dětí, zajišťují pobyt
na vzduchu, pitný režim, stravování ve školní jídelně a možnost přípravy na
vyučování.
Ke kvalitnímu využití volného času přispívala i nabídka kroužků - keramický,
grafický, Tiffany technika, dramatický, hudební, florbalový, hrnčířský, korálkování,
kroužek angličtiny pro nejmenší.
Po celý školní rok byl na páteční odpoledne připravený pestrý program akcí: výlety
/na Petřín, na Dětský ostrov, do ZOO, na dětské hřiště na Újezdě/, výstavy /NZM
„Co pamatuje strom a lidé zapomněli?“, Procházka obří knihou v Galerii
Klementinum, Národopisné muzeum Život na vsi, jak jej (ne)znáte, Muzeum hl.
města Prahy Já Merkur a Trochu lepší svět - století skautingu, Galerie U Prstenu
výstava Stanislav Holý a Studio kamarád/, na začátku a ke konci školního roku
táborák s hudebním programem, vyrábění váziček se sádrou a mušličkami, filmové
odpoledne, výroba adventních věnců a vánoční hvězdy z papíru, novoročních přání a
„čaj o třetí“, taneční příprava na ples pro žáky, pedagogy i rodiče, Páťácký ples se
stužkováním žáků 1. a 5. třídy, turnaj v ping pongu, jarní tvoření – vyrábění herního
plánu na společenskou hru Dáma, Velikonoční setkání, výroba pozvánek a výzdoby
na představení Z bratrského hrnku – sluníčka na špejli s písní Slunce svítí a Dobrý je
náš Bůh, sportovní odpoledne, Hra o poklad, vybíjená a florbal, 100 + 1 rad na
prázdniny.
Pro činnost ŠD využíváme vybavenou hernu, prostory třídy v přízemí a zahradu, o
kterou se společně staráme po všechna roční období.
Na mnohých akcích školní družiny se podílejí rodiče a další rodinní příslušníci,
společně strávené chvíle a pěkné zážitky vytváří dobré předpoklady ke spolupráci
mezi školou a rodinami.
Práce ve ŠD se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu.

.
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17.

Základní údaje o hospodaření školy
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