
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 
 

Hlavní úkoly základní školy – škol. rok 2021/22 
 
Vzdělávací a výchovná oblast 

 
 udržení dobrého jména školy (propojení dobrého klimatu školy, vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců  

i rodičů s dosahováním kvalitních výsledků vzdělávání, propojení tradičního s moderním), 

  

 udržení titulu „Excelentní jazyková škola Prahy 6“ (kvalitní cizojazyčné vzdělávání, mezinárodní spolupráce), 

  

 udržení dobré pověsti školy z doby distanční výuky (využití prvků distanční výuky při výuce ve škole, v případě nutnosti 

rychlý a efektivní přechod na distanční výuku, pomoc všem žákům v jejich účasti na distanční výuce, vytvoření podmínek 

pro práci pedagogů), 

 

 realizace změn ve školním vzdělávacím programu: 

 úpravy osnov Informatiky, Fyziky a Přírodopisu, 

 průběžná příprava revize osnov, zvl. výuky informatiky na 1. stupni a případných redukcí dle revize RVP ZV, 

 

 dokončení 3. projektu zjednodušeného financování ŠABLONY 3 z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 

(pozice školní speciální pedagožky a školní psycholožky, nabídka doučování, projektové dny ve škole i mimo školu, školní 

kluby),  

 

 dokončení 3. projektu SPOLEČNÝM VZDĚLÁVÁNÍM KE SPOLEČNÉMU SOUŽITÍ 3 z Operačního programu 

Praha – pól růstu (podpora žáků s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím práce dvojjazyčných asistentů ve škole, 

projektové výuky, odborně zaměřených tematických setkávání pro rodiče, komunitně osvětových setkávání a realizace 

zahraniční pracovní stáže pedagogů), 

 

 dokončení 2. projektu nadačního fondu O2 CHYTRÁ ŠKOLA (vzdělávací programy pro žáky, rodiče i pedagogy) 

 

 zavedení systému jazykové přípravy žáků-cizinců z titulu „určené“ školy v souladu s novelizovanou vyhláškou  

o základním vzdělávání. 

 

Škola jako součást veřejného a odborného života 

 
 recertifikace školy v síti RODIČE VÍTÁNI, 

 

 zapojení žáků i rodičů do „veřejné služby“ (charitativní akce, např. Vánoční trhy, aktivity pro rodiče i seniory, aktivity 

Nadačního fondu Svoboda) – dle epidemiologické situace, 

 

 zapojení žáků do prezentace školy (vydávání žákovských novin SVOBODA NEWS, účast žáků v programu 

PŘEDŠKOLÁK, účast žáků 5. ročníku při zápise do 1. tříd, podpora činnosti školního žákovského parlamentu), 

 

 zapojení školy do činnosti Městského žákovského parlamentu, supervize činnosti školního žákovského parlamentu účastí 

v projektu Centra pro demokratické učení z Operačního programu Praha – pól růstu DEMOKRATICKÁ KULTURA VE 

ŠKOLÁCH, 

 

 z titulu Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy spolupráce s fakultou (praxe studentů, podíl na 

výzkumných aktivitách, využití studentů v rámci doučování apod.) 

 

Podmínky rozvoje školy 

 
 dopracování strategického plánu rozvoje školy,  

 

 podpora profesního rozvoje pedagogů včetně podpory vybavení pedagogů digitálními prostředky, 

 

 aktivní přístup školy k realizaci půdní vestavby a přestavby školní jídelny, případně rekonstrukce dvora, příprava změn ve 

využití školních prostor včetně vytvoření vhodných pracovních podmínek pro zaměstnance školy. 

 

 

Projednáno na poradě pedagogické rady 30. srpna 2021.  

 

Mgr. Michaela Rybářová 
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