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Základní vzdělávací strategie 

Jsme školou poskytující základní vzdělání. Naším cílem je nacházet cestu ke každému žáku. 

Podporujeme rovné šance dětí na vzdělávání. Máme radost z každého úspěchu našich žáků. 

Naší prioritou je vytváření kompetencí žáků, které budou uplatňovat v dalším životě.  

Velmi intenzivně spolupracujeme s rodiči, jsou našimi pomocníky a poradci. Důležitým 

prvkem našeho rozvoje je úzká spolupráce se zřizovatelem. Naše škola je organickou součástí 

Jižního Města a zapojuje se do jeho života, aktivně se podílela na tvorbě MAP. Vzájemná 

komunikace mezi všemi školskými organizacemi v regionu Jižního Města je pro nás důležitá 

pro prohlubování spolupráce. 

Jsme Fakultní školou Univerzity Karlovy  Pedagogické fakulty. Našim pedagogům a dalším 

zaměstnancům vytváříme podmínky pro jejich profesionální růst a spokojenost v zaměstnání. 

Naším cílem je vytváření bezpečného prostředí založeného na důvěře. Jsme otevření 

iniciativám, podnětům a diskuzi ze strany veřejnosti.  

V naší škole kombinujeme mnoho způsobů, metod a forem práce při vzdělávání a výchově 

žáků: kooperativní výuku, projektové vyučování, tandemovou výuku, aktivizující výukové 

metody, metody rozvíjející kritické myšlení, učení v životních situacích apod.  

Škola vytváří podmínky a realizuje programy k podpoře individuality každého dítěte: 

 program pro nadané žáky  

 péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 podpora vzdělávání cizinců 

 program rozvoje sportu: pobyty v přírodě, lyžařský kurz, plavecký výcvik 

 stravovací program pro žáky s dietami 



Našimi dalšími cíli ve vzdělávání jsou: 

 vedení žáků ke vzdělanosti, poctivosti, slušnosti a odpovědnosti 

 hodnocení žáků podle principů formativního hodnocení 

 propojení vyučování s praxí projektem „Rodiče učí“ 

 podpora programu zpracovávání závěrečných prací žáků v 9. ročníku 

 prohlubování práce třídních učitelů prostřednictvím ranních schůzek s žáky 

 posilování znalosti spisovné češtiny vlastním příkladem, vymezování se proti 

vulgarismům, rozvíjení vyjadřovacích schopností žáků 

 motivace a příprava žáků na soutěže a olympiády 

 nabídka zájmového vzdělávání ve vysoké kvalitě 

 zajištění pořadů pro děti z mateřských škol (Mendelánkování, předvánoční pořady, 

masopust, Den dětí) 

 podpora vzdělávání pedagogů   

 realizace projektu „Hledáme správný směr II“ v operačním programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání a „Cesta za inspirací“ v operačním programu Praha – Pól růstu 

 příprava projektů do dalších výzev v oblasti mezinárodní spolupráce mezi školami 

 postupné vybavování školy informačními zdroji pro žáky 

 

 

Vize školy zní: 

„Jsme školou úspěšného života a společně hledáme správný směr ve vzdělávání.“ 

 

V Praze dne 1. září 2019 
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