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Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I.

Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 

2014:

 Společný úklid lesa s Mozaikou

 Pohádkový les 2014

 Svatováclavské posvícení 2014

 Staročeský jarmark 2014

 Vánoční setkání v kostele

 Vánoční setkání v Domově Laguna

 Vedení volnočasových kroužků – ping pong, keramika, poznávání přírody, 

pohybové hry, hra na flétnu a na klavír, kurzy angličtiny

 Sportovní den školy



Co jsme ještě podnikali – kulturní akce 

Mauglí

Kocour Modroočko

O pejskovi a kočičce

Hurvínkův podivuhodný víkend

 Divadlo ŠUS u nás ve škole Betlém

Vánoční koleda

 Vivat Flauto –koncertu ve škole- pozváni byli a  účastnili se i klienti Domova Laguna 

 Pražský hrad – Příběh Pražského hradu, exkurze

 Mikroskopie hrou

 Divadlo 

a Pražské Benátky Muzeum Karlova mostu

Dobrodružství Toma Sawyera

Záhada hlavolamu

 Poslanecká sněmovna PČR

 Sklář ve škole

 Asistenční pes ve škole



 Celoškolní projektový den – „Barevný podzim“ zajišťovaný 

společností 

Posláním občanského sdružení Ekodomov je 

propagovat a prakticky uplatňovat životní styl založený 

na sounáležitosti, vyváženosti a vzájemné prospěšnosti 

člověka a přírody.

Vracíme co si bereme - víme jak, víme proč.

EKODOMOV

 Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Účast na projektu EU

- pravidelná projektová výuka na Gymnáziu Hostivice, které se od loňského roku

účastní naše 4. a 5.ročníky.

- v jejím rámci se 25 dětí naší školy letos  zdarma zúčastní týdenního projektového pobytu

v Krkonoších

 Preventivní program POLICIE ČR – celoškolní vzdělávací program vedený 

policejním preventistou



Další aktivity naší  školy

 Projekt „Učíme digitálně“   – škola získala 8 notebooků pro pedagogy

pro zkvalitnění příprav na výuku

 Testování Kalibro Nástroj pro evaluaci škol – co se děti naučily, jestli věci dobře

pochopily a UMÍ  POUŽÍT. Jednou ročně testování 3. a 5.ročníků. 

Škola dosáhla v loňském roce nadprůměrných výsledků i ve srovnání

s velkými městy

 PROFI testy s konzultacemi  pro rodiče

Pro žáky 5.ročníků, pomáhají doporučit další směrování dětí, 

typ školy od 6.ročníku. Služba školní psycholožky



 SBĚR papíru   podzim a zima : úspěšná spolupráce 

s rodiči, kteří tímto podporují fondy tříd

 FOTOGRAFOVÁNÍ – a. upomínkové fotografování prvňáčků,

b. každoroční třídní památeční fotky,  

c.umělecké fotografie Jany Abelson

 OVOCE a ZELENINA do škol  evropský projekt na podporu zdravé výživy 

školáků a zvýšení příjmu ovoce a zeleniny. Děti dostávají ovoce a zeleninu ZDARMA 



Na čem pracujeme ve 2.pololetí 2014/2015 I.

 nové IT vybavení pro žáky

 dokončení rozšíření nabídky knih školní knihovny (pro žáky i pedagogy) s cílem

v KAŽDÉ třídě  „Čtenářský koutek“ -nabídka knih pro tiché čtení,

k využití ve výuce i  dětem o přestávkách

 společná databáze seznamu  knih v knihovně a pomůcek školy na 

serveru školy

 další rozvoj práce logopeda, získaný grant na Projekt logopedické

prevence  v předškolním vzdělávání !

 mimoškolní víkendové výlety ve spolupráci s Mozaikou



 zlepšení kvality jídel ve školní jídelně – nová vedoucí školní jídelny,

nová stravovací komise – reakce na požadavky rodičů 

 organizace a vzájemná spolupráce: pravidelná setkávání vedení školy 

a plánovací organizační schůzky s hospodářem a sekretářkou školy

 rozvoj čtenářských dovedností žáků naší školy a  další praktické a kulturní vzdělávání

• Březen = Měsíc knihy:  autorská čtení, besedy se spisovateli

• mobilní planetárium ve škole

• další divadelní představení a kulturní akce 

• Desatero sov – praktické ukázky živých sov s přednáškou

Na čem pracujeme ve 2.pololetí 2014/2015 II.

 v jednání účast na projektu Školní mléko společnosti Laktea –zdravé dotované svačinky pro školní děti



 celoškolní projektová výuka každý měsíc  

• „Cestujeme po Evropě“

• „Zdraví je nejcennější“ – za účasti lektora 

s praktickými ukázkami a nácvikem  první pomoci

• „Knížka jako kamarád“

 branně-sportovní den

 celoškolní olympiáda

 soutěž o logo školy – soutěž návrhů dětí naší školy, případně veřejnosti se závěrečnou

veřejnou vernisáží a hlasováním o nejlepší návrh

Na čem pracujeme ve 2.pololetí 2014/2015 III.

 škola v přírodě



Komunikace s rodiči

Webové stránky třídy

Fotogalerie výukových aktivit  



Co  jako škola tedy nabízíme?

• Služby logopeda, školní psycholožky, speciálního pedagoga a asistentů žáků se speciálními potřebami

• Interaktivní tabule v každé třídě, učitelé vyškolení na práci a tvorbu digitálních učebních materiálů

• Profi testy pro naše nejstarší – pomohou s volbou školy po 5.třídě

• Možnost každoročního srovnání kvality vzdělávání u nás – Kalibro testy

• Elektronická ŽK,  elektronická komunikace školy s rodinami

• Každoroční škola v přírodě za účasti kvalifikovaných volnočasových instruktorů

• Podpora sportovních aktivit dětí a vztahu ke svému okolí 

– výuka TV v pronajaté hale, pohybové hry, sportovní den školy, celoškolní olympiáda,

sportovně-branný den, ŠVP

- poznáváme přírodu, podpora akce Čištění lesa, ekologické projekty o přírodě, ŠVP

-

KOMUNITNÍ ŠKOLA ??? ANO nebo NE . . .



ANO

 Široká nabídka kroužků a volnočasových aktivit tak, aby děti mohly trávit většinu 
svého volného času v obci 

 Úzká spolupráce s nízkoprahovým klubem Mozaika v obci ( více viz Plány do dalšího 
pololetí)

 Podíl na obecních akcích (Pohádkový les, jarmarky, čištění lesa..)

 Spolupráce s místním Domovem Laguna Psáry (v červnu 2014 společný výlet, na 
podzim společný koncert, v zimě Vánoční návštěva, plánované další akce)

 Spolupráce s farností – organizace tradičního každoročního Vánočního setkání v 
kostele

 Podpora společného setkávání rodin a školy (mimoškolní akce – sobotní divadelní 
představení pro děti i rodiče organizované Mgr.Dlouhou, výlety pro rodiče a děti se 
školou a Mozaikou, veřejná vernisáž soutěže o logo školy, přednášky pro rodiče –
nejbližší na téma závislosti na elektronice)

 Podpora sportovního vyžití dětí – pronájem místní sportovní haly . . . 



divadlo



Vodící pes ve škole 

Sklář ve škole 

První pomoc – projektový den



Vánoční návštěva v Laguně 

Malujeme si třídu – 5.A



Co nás „pálí“ ?

 jak přilákat nové, kreativní a nadšené učitele do naší školy

Viz  předkládaný návrh


