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snažíme se o neustálou renovaci a revitalizaci školy
pro vytváření podpůrného prostředí - aktuálně
rekonstrukce tělocvičny, zateplení školy, nákladné
moderní pojetí atria a odpočinkové zóny, multifunkční
polytechnická pracovna, inovativní jazyková učebna
a učebna přírodních věd, multikulturní místnost s
kreativním vybavením a specifickými zónami apod.

Rok 2020/2021
letošní rok jsme zahájili se 17 třídami, většinou paralelními

samozřejmostí je moderně zařízená družina, školní
jídelna zaměřená také na různé dietní režimy včetně
celiakie, rozsáhlý sportovní areál a školní knihovna

dále připravujeme projekt na komplexní podporu
informačních a komunikačních sítí celé školy cílený
na rozvoj digitální a čtenářské gramotnosti našich
žáků



v rámci prevence rizikového chování
spolupracujeme s návaznými organizacemi -

preventivní program školy zahrnuje mj. výčet
mnoha aktivit a projektů, kterými pravidelně
prochází všichni žáci školy

od ledna 2020 úzce spolupracujeme s organizací
InBáze projektem Mosty ke školám II

 



spolupracujeme s mateřskými školami,
zejména s MŠ Větrníček, MŠ Hvězdička a MŠ
Pohádka v Praze 12
předškoláci mají navíc už několik let možnost
zdarma navštěvovat klub „Zárubáček", kde se
na „školní život" zvolna připravují pod
vedením zkušených pedagogů

pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní
pracovníci včetně výchovné poradkyně,

metodičky prevence a speciálních pedagogů,

kteří vhodně nastavují plán individuálních
vzdělávacích potřeb



Mnoho aktivit hradíme z vlastních grantů: Společnou
cestou k toleranci v multikulturním světě I. (Operační
program Praha – Pól růstu – Výzva 49) a Společnou
cestou k toleranci v multikulturním světě II. (Operační
program Praha – Pól růstu – Výzva 54) – granty se
zaměřují na integraci cizinců (intenzivní jazykové
kurzy, doučování, prázdninové jazykové kurzy
českého jazyka, volnočasové aktivity, komunitní
setkávání, zahraniční stáže pedagogických
pracovníků za účelem dalšího rozvoje apod.).

Nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit a kroužků -
např. keramiku, volnočasový klub „Objevitel",
doučování, přípravu na přijímací zkoušky, sportovní
kroužky, výuku plavání ve 3. a 4. ročnících apod.



Jsme AKTIVNÍ ŠKOLA - naší silnou stránkou
je bohatá nabídka exkurzí a výletů (včetně
zahraničních) a zapojování se do mnoha
projektů (především ve spolupráci s MČ) -
,,Bezpečný pohyb ve vodě", Touláme se se
školou, E-Twinning, ZE MĚ-MY, multikulturní
projekty, Příběhy našich sousedů (Post
Bellum - jsme Školou Paměti národa; v
loňském roce jsme obsadili první i druhé
místo Prahy 12), Kreativní partnerství,
Zdravá výživa, Branný den nabitý
netradičními aktivitami, Divadlo
utlačovaných, Není cesty zpět (PČR), InBáze
– etnofestival Refufest apod.

Dle slov našich žáků jsme školou
„rodinného typu", všichni se znají a mají
možnost vzájemně spolupracovat.

Prezentaci školy graficky navrhla Juliana
Sunardi (9. ročník)


