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  Hlavní úkoly školy – škol. rok 2017/18 
 
Vzdělávací a výchovná oblast 

 nadále budeme usilovat o udržení dobrého jména školy a udržení titulu „Excelentní jazyková škola Prahy 6“ 

 naší snahou bude kvalitně vzdělávat i vychovávat podle našeho školního vzdělávacího programu CHCEME 

MLUVIT S DĚTMI, A NE K DĚTEM s prvky ZAČÍT SPOLU, nově zavádíme výuku digitálních 

technologií v rámci předmětu Pracovní činnosti, zvýšíme počet „dělených“ hodin češtiny a matematiky 

 budeme podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti i na 2. st. školy (podpora čtenářství, čtenářské dílny, 

koutky, nákup literatury apod.) 

 rozšíříme počet oddělení školní družiny  

 druhým rokem budeme realizovat projekt zjednodušeného financování, tzv. „Šablony“ (pozice školní speciální 

pedagožky, podpora vzdělávání pedagogů a sdílení profesních zkušeností) 

 budeme pokračovat v projektu SPOLEČNÝM VZDĚLÁVÁNÍM KE SPOLEČNÉMU SOUŽITÍ 

z Operačního programu Praha – pól růstu (podpora žáků-cizinců prostřednictvím školních asistentek, 

multikulturní projekty) 

 realizujeme ve větší míře podpůrná opatření v rámci společného vzdělávání („inkluze“), podpoříme činnost 

školního poradenského týmu (školní psycholožky, speciální pedagožky, metodička prevence, výchovná 

poradkyně), a to nejen pro žáky, ale i rodiče a pedagogy 

 obnovíme spolupráci s ČVUT při výuce přírodovědných a technických témat 

 nadále podpoříme cizojazyčné vzdělávání (výuka angličtiny od 1. ročníku s podporou rodilých mluvčích, 

výuka 2. cizího jazyka od 6. ročníku, cizojazyčné vzdělávání našich pedagogů, mezinárodní spolupráce 

s výjezdy žáků do zahraničí) 

 budeme realizovat 3. rok cyklu projektu ZDRAVÁ ŠKOLA, rozšíříme projekt Ovoce a zelenina do škol i na 

žáky 2. stupně, všechny děti budou zapojeny do projektu Mléko do škol 

 umožníme finanční podporu žákům při návštěvách muzeí a galerií (projekt ŽIVÁ HISTORIE V MUZEÍCH  

A GALERIÍCH MĚSTA PRAHY z dotačního programu Ministerstva kultury) 

 

Škola jako součást veřejného a odborného života 

 nadále je pro nás důležitá spolupráce s rodiči: nabídka konzultací ŽÁK – RODIČ – UČITEL, podpora účasti 

rodičů na třídních a školních akcích, setkávání zástupců tříd s ředitelkou školy, spolupráce s nadačním fondem 

SVOBODA, zapojení do sítě škol s titulem RODIČE VÍTÁNI, nově nabídneme odborně zaměřená tematická 

setkávání s rodiči 

 budeme pokračovat v zapojení žáků i rodičů do „veřejné služby“ (charitativní akce, např. Vánoční trhy, 

aktivity pro rodiče i seniory, …) 

 zapojíme děti do prezentace školy (vydávání novin SVOBODA NEWS, účast žáků 5. ročníku při zápise do  

1. tříd, podpora činnosti žákovského parlamentu) 

 aktivně se jako škola zapojíme do tvorby Místního akčního plánu Prahy 6 ve vzdělávání (MAP) 

 škola se na základě nabídky Pedagogické fakulty UK stane „spolupracující“ školou (umožní praxe studentů 

učitelství, event. další formy spolupráce), výhledově může jít o zařazení školy mezi tzv. „fakultní“ školy 

 zapojíme se do Komparativního výzkumu výuky nespojitého a spojitého písma realizovaném Národním 

ústavem vzdělávání 

 

Podmínky rozvoje školy 

 budeme podporovat profesní rozvoj pedagogů (umožnění dalšího vzdělávání i dle osobních profesních potřeb) 

 pokračujeme ve snaze zefektivnit počítačovou síť – rozvoj interaktivního výukového prostředí Google 

Classroom, sledujeme výzvy Operačního programu Věda, výzkum vzdělávání s cílem obnovy počítačového 

vybavení a podpory přírodovědného vzdělávání 

 dle finančních možností dovybavíme postupně nově získané učebny 

 budeme úzce spolupracovat se zřizovatelem školy ve snaze navýšit kapacitu školy a zlepšit zázemí pro 

pedagogy přípravou půdní vestavby 

 

 

Projednáno na poradě pedagogické rady a na jednání metodických sdružení a předmětových komisí v září 2017. 
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