Koncepce rozvoje školy
Aktuální situace školy

A

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 má ve školním
roce 2018/2019 přibližně 460 žáků ve 20 třídách. 12 tříd I. stupeň, 8 tříd II. stupeň ZŠ.
Výuka probíhá v 1. - 9. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu
„ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO“. Pod názvem školního vzdělávacího programu je skryta snaha
všech učitelů umožnit každému jedinci vyniknout podle jeho možností a schopností.
Škole se podařilo v posledních 16 letech získat velice dobrou pozici v rámci pražských škol.
Počet žáků hlásících se do 1. ročníku vysoce přesahuje možnosti přijetí. (Pro školní rok
2018/2019 161 žáků zapsaných 54 přijatých).

Klady:
Klima školy
Příjemné prostředí školy (relativně klidná oblast centra Prahy)
Výborná dopravní dostupnost
Velmi dobrá estetická úroveň všech prostor školy
Perspektivní mladý kolektiv
Široká nabídka mimoškolních aktivit
Nadstandartní péče žáky se specifickými poruchami učení a žáky talentované
Široká nabídka volitelných předmětů
Vysoká úspěšnost žáků při přijímacích řízeních na víceletá i čtyřletá gymnázia
Zápory:
Nedostatečný počet odborných učeben.
Nedostatečně prostorná jídelna.

Cíle a priority

B
Cíle:
-

vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit a zdůvodnit svoje
názory a tím se aktivně zapojit do života společnosti
zajistit respektování individuálních schopností dětí, jejich motivační hodnocení,
vzájemnou úctu a sebeúctu, uznání
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Priority:
1. Otevřenost vůči rodičovské veřejnosti, spolupráce s rodiči
2. Modernizace učeben
3. Stálé vzdělávání pedagogického sboru
4. Zvýšit podíl moderních metod ve výuce
5. Zajistit vysokou úroveň vzdělávání (uspět ve srovnávacích testech)

Metody k dosažení vytyčených cílů

C

Cesta vede vytvořením prostředí školy jako centra setkávání a živé diskuse mezi žáky, žáků
s pedagogy i širokou veřejností.
ad B1)
-

-

Pravidelná setkávání vedení se zástupci nezletilých žáků
Pravidelná setkání s žákovským parlamentem
Spolupráce se Školskou radou
Sociální program školy (několik možností jak přivést rodiče do školy)
Společné výlety (rodiče, děti, učitelé, vychovatelé)
Dny otevřených dveří
Divadelní představení třídních kolektivů
Tradiční akce školy (Pasování žáků 1. tříd (imatrikulace), mikulášská nadílka,
vánoční trhy, výstavy výtvarných prací žáků ZŠ, loučení se žáky 9. ročníků,
veřejná vystoupení, pro rodiče a přátele školy, oslava Dne dětí, rej čarodějnic,
projektové dny, kurz pro předškoláky, klub mladého diváka, grilování na školním
dvoře…)
Prezentace na veřejných vystoupeních
Nová prostupnější verze www.stránek školy

ad B2)
-

Instalace interaktivních tabulí do všech učeben
Vybavení vyučujících notebooky
Nákup nového nábytku do učeben
Doplnění nových moderních pomůcek do jednotlivých kabinetů
Nákup pojízdné počítačové učebny

ad B3)
-

Doplnění vzdělání u neaprobovaných učitelů
Účast v projektech
Společná pracovní setkání
Pravidelné pracovní porady
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Každý učitel se zúčastní alespoň tří školení, seminářů dle vlastního výběru v
souladu s potřebami školy
Společná práce učitelů v předmětových komisích
Spolupráce s Pedagogickou fakultou UK

-

Ad B4)
-

Kooperativní učení
Individuální přístup
Problémové učení
Skupinová práce
Projektové vyučování
Formativní hodnocení

Ad B5)
-

Pravidelně testovat žáky 9. ročníků srovnávacími testy ( Kalibro…)
Pravidelná účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách
Ve všech předmětech zajistit školní kolo olympiády
Jazykové výjezdy do zahraničí

Závěr
Mým záměrem je vytvořit příjemné inspirativní prostředí pro žáky, učitele, rodiče a
veřejnost, kde přátelská atmosféra a neobyčejné pochopení je samozřejmostí. To, co
školu bude stále rozvíjet, jsou kvalitativní změny v již existujících dovednostech.

Mgr. Hana Žampová

V Praze dne 27. 8. 2018
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