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Hlavní úkoly základní školy – škol. rok 2022/23 
 
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), 

  

 využití rozšíření prostor školy (půdní vestavba) o nové učebny ke zkvalitnění odborné výuky (přírodovědná laboratoř  

a učebna, dějepisná a zeměpisná učebna, hudebně-dramatický sál s knihovnou, nová počítačová učebna, učebna cizích 

jazyků), 

 

 znovuzavedení výuky tělesné výchovy v malé tělocvičně se zrekonstruovaným obložením, 

 

 realizace změn ve školním vzdělávacím programu: 

 zavedení výuky Informatiky ve 4. ročníku, 

 úpravy osnov Fyziky a Přírodopisu, 

 další průběžná příprava změn osnov dle revize Rámcového vzdělávacího programu, 

 

 zahájení 4. projektu zjednodušeného financování ŠABLONY 4 z Operačního programu Jan Amos Komenský (pozice 

školní speciální pedagožky a školní psycholožky, vzdělávání učitelů, projektové dny ve škole i mimo školu, odborná 

setkávání pro rodiče, …),  

 

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

Praha – pól růstu (realizace další zahraniční pracovní stáže pedagogů), 

 

 realizace jazykové přípravy žáků-cizinců včetně podpory výuky češtiny jako cizího jazyka pro ukrajinské žáky, adaptace 

těchto žáků do českého školního prostředí. 

 

Škola jako součást veřejného a odborného života 

 
 úzká spolupráce s rodičovským Nadačním fondem Svoboda, 

 

 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), 

 

 zapojení žáků do činnosti a prezentace školy (realizace nápadů žáků z participativního rozpočtu při vybavování prostor 

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), 

 

 příprava zapojení školy do programů celoživotního vzdělávání (např. metodické centrum ZAČÍT SPOLU, akreditace 

vlastních vzdělávacích programů apod.), 

 

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

výzkumných aktivitách, využití studentů v rámci doučování apod.), spolupráce s dalšími školami při praxích studentů apod. 

 

Podmínky rozvoje školy 

 
 vytvoření vhodných pracovních podmínek pro zaměstnance (vybavení kabinetů pro pedagogy, nové organizační zázemí  

a sborovna pro pracovní jednání pedagogů), 

 

 podpora vybavení školy dalšími digitálními prostředky, 

 

 aktivní přístup školy při rekonstrukci školní jídelny a zřízení školní kuchyně, případně rekonstrukce dvora. 

 

Projednáno na poradě pedagogické rady dne 25. 8. 2022.  
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