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Úterý 15.1.
2013
13:00 - 17:00
Středa 15.1. 2013
13:00 - 17:00
Budova pod Penzionem ANNA,
boční vchod, 1. patro

Den otevřených
dveří
Sobota 1.12. 2012 9:00 - 12:00
Vánoční jarmark, vystoupení žáků
školy, otevření lezecké stěny

Pr ior ity š kol y
• vytvořit příjemnou
atmosféru pro výuku a
vzdělání
• uchránit žáky stresu,
přizpůsobit režim školy
jejich přirozeným
potřebám
• zachovat náročnost
obsahu vědomostí, vnitřní
pracovní kázeň
• respektovat individuální
schopnosti žáků,
dyslektické nácviky
• umožňovat podle zájmu a
schopností rozšířenou
výuku jazyků
• nabídnout účast
v bohaté zájmové

•
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činnosti a tím rozvíjet
vznikající zájmy
připravit žáky na další
životní dráhu
věnovat zvýšenou
individuální péči žákům
s poruchami učení
aktivně podporovat
prevenci proti drogám a
ostatním návykovým
látkám
uplatňovat programy proti
sociálně patologickým
jevům, šikaně, záškoláctví

Den otevřených
dveří v 1. třídách
Úterý 8.1. 2013 8:00 - 10:00
Budova pod Penzionem ANNA a
školička pod hlavní budovou

Zájmová činnost
50 kroužků

Žáci si mohou vybírat
z mnoha kroužků, které
jsou soustředěny pod
školním klubem. Zaměření
kroužků – sportovní,
počítače, cizí jazyky, hra
na hudební nástroje, zpěv,
tanec,mažoretky, výtvarné
kroužky, keramika,
fotografický atd.

Co vám může naše škola nabídnout?

P

ro výuku využíváme
vlastní školní vzdělávací
program "Tvořivá škola", který
realizujeme ve všech ročnících.
Od 2. ročníku učíme povinně
anglický jazyk. Od 6. ročníku
nabízíme dětem druhý cizí
jazyk Nj, Rj. Realizujeme
mezinárodní program
EKOŠKOLA. Ve škole je
školní psycholog, který je
k dispozici dětem i rodičům. Ve
škole pracuje metodik prevence
sociálně patologických jevů a
výchovný poradce. V rámci
povinné výuky si žáci mohou
vybrat z nabídky různých
volitelných předmětů podle
svých schopností - např.
informatiku, sportovní
výchovu, vedení domácnosti,
přírodovědná praktika,
konverzaci v cizím jazyce (Aj,
Nj, Rj,) výtvarné techniky,

Na škole je v provozu umělá horolezecká stěna. Stěna slouží k výuce tělesné
výchovy a pro zájmové kroužky.

dramatickou výchovu. Školní
družina ( včetně ranní družiny).
Kurzy plavání. Školy v přírodě.
Lyžařské kurzy. Poznávací
zájezdy do zahraničí. Bohatá

zájmová činnost (týdně kolem
50 kroužků).

Co se u nás děje?

Škola byla vybrána krajem, aby
poskytovala vzdělání v českém
jazyce dětem cizinců v rámci EU.
Škola je členem Asociace
cambridgeských škol.
Věříme, že naše škola je
vedena ke spokojenosti dětí i
jejich rodičů.

Jednou za měsíc se schází školní parlament, tvořený zástupci dětí jednotlivých
tříd, který společně s ředitelkou, metodikem prevence a s výchovným
poradcem řeší otázky týkající
se života školy.
Máme vytvořený ekotým
v rámci programu ekoškola.
Pořádáme Dny otevřených
dveří a budoucí prvňáčky
zveme v lednu na účast ve
výuce v prvních třídách.
Dále pořádáme akce pro
rodiče a seniory, školní
karneval a akademii.
Škola připravuje kulturní
vystoupení na oslavy a akce ve
městě, výstavy betlémů v Praze a okolí, kulturní pořady pro děti z mateřských
škola.
Žáci školy se podle zájmu účastní celé řady sportovních, vědomostních a
výtvarných soutěží v rámci místních, okresních a krajských kol.

