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Charakteristika školy: 

Naše škola je základní školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na fotbal        

a ekologickou výchovu. Nachází se v blízkosti Hostivařské přehrady a přilehlého lesoparku. 

Součástí školy je rozsáhlý sportovní areál,celoročně vytápěný skleník. Obě tyto součásti 

skýtají možnosti pro sportování i pro rozvoj environmentální výchovy. Naše škola je 

nositelem titulu Škola udržitelného rozvoje, slavnostní ocenění jsme převzali v lednu 2010 na 

Ministerstvu školství ČR. Od roku 2011 jsme nositeli ocenění  Rodiče vítáni, Aktivní škola, 

zapojeni jsme také v projektu Recyklohraní, Ovoce do škol. Od roku 2010 jsme členy 

Přidružených škol UNESCO.  

 

 

Zaměření školy v rámci ASPnet 

Škola především rozvíjí vztah žáků k přírodě a svému okolí.Enviromentální výchově 

věnujeme stále velkou pozornost jak v rámci přírodovědných předmětů, tak i v rámci činnosti 

školní družiny (péče o květiny na rozsáhlé terase,třídění odpadu, vycházky do blízkého 

lesoparku zaměřené na poznávání přírody a na jeji ochranu.  

Opět jsme se  velmi úspěšně zapojili do soutěže Pražský pramen, kterou vyhlašuje 

Gymnázium Botičská. Dva žáci postoupili do celopražského finále soutěže, kde se Filip Píza 

umístil na 11.místě, Filip Šebek na 19. místě. Žáci celé školy se zúčastnili programu 

společnosti Penthea “ Záchrana živočichů 2 “. I nadále ve spolupráci s LF UK Praha 

studentky projektu “Pro život” proškolily žáky osmého ročníku v teoretických i praktických 

dovednostech záchrany lidského života.  V dubnu vyvrcholila společným setkáním soutěž 

pražské ZOO “Staň se strážcem pralesa“, kdy žáci VI.A a VII.A sesbírali téměř 200  starých 

mobilních telefonů na podporu goril ve volné přírodě. V dubnu byl realizován další program 

společnosti Penthea “ Mláďata”. 

Program Recyklohraní funguje na škole již pátým rokem, kterého se aktivně účastní 

především žáci I. stupně. Letos například třída IV. B byla na exkurzi za elektrickými 

spotřebiči ve školní jídelně. 

Mimo školu proběhly akce především ve středisku ekologické výchovy v Toulcově dvoře. 

    

mailto:zsnpr@zsnpr.cz


 Výrazně podporujeme multikulturní výchovu, vzdělávání cizinců v českém jazyce. I nadále 

se věnujeme dětem z “třetích zemí”, které potřebují pomoc nejen v českém jazyce, ale             

i v ostatních předmětech. Rozvíjíme jejich pozitivní vztah k poznání české společnosti            

a kultury. Snažíme se zapojit i rodiče do akcí škoy. Naše děti vedeme  k tomu, aby byly 

tolerantní a uměly cizincům pomoci. 

V tomto roce jsme se take výrazně zaměřili na jedno z prioritních témat “ Lidská práva, 

demokracie a tolerance”. Připravili jsme řadu preventivních programů především pro žáky    

8. a 9. tříd -Rasismus a antisemitismus, Extremismus a kriminalita z nenávisti, Divácké násilí, 

Volba povolání a využití volného času. 

 

 

Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období: 

 

Naše aktivity jsou spojeny s tématy vyhlášenými v rámci UNESCO nebo vztahujícími          

se k nim. Samozřejmě práce s dětmi na základní škole je přizpůsobená jejich věku.Tedy          

i úroveň samostatných prací je odpovídající věku dětí od šesti do patnácti let. 

V uplynulém školním roce byly projekty  výrazně zaměřené na téma “ 700. výročí narození 

Karla IV.” 

 

Nebudeme se nudit –dokážu to?, – celoroční projekt školní družiny  zaměřený na poznávání 

přírody i na oslavu 700. výročí narození Karla IV. Děti se zapojily do projektu “ Hádanky v 

ZOO”, prožívaly aktivně olympijské hry “ Cesta do Ria”.  

Zapojily se také do přípravy oslav výročí narození Karla IV.a společně vyrobily středověké 

tržiště. Jejich překrásné tržiště bylo vystaveno v Národním pedagogickém muzeu a knihovně 

J. A. Komenského na výstavě “ Karel IV. očima dětí”, kde bylo zasláno přes devět tisíc prací 

dětí z celého světa. Kolektiv dětí z družiny získal 2. místo v kategorii prostorové objekty 

kolektivů, cenu předávala na slavnostním vyhodnocení ministryně školství  Kateřina  

Valachová . 

V červnu připravily pro rodiče výstavu dětských prací s názvem „Ten dělá to a ten zas tohle” 

na závěr děti z kroužku “ Hrátky s jógou” zacvičily rodičům “ Pozdrav Slunci”. 

 

Vánoční dílna v prosinci byla již ve středověkém duchu zaměřená na středověké tradice         

a zvyky, v jednotlivých skupinách vytvářeli rodiče s dětmi výrobky spojené se středověkými 

řemesly. 

 

15. 2. proběha slavnostní vernisáž výstavy KAREL IV. – Život otce vlasti 

Součástí výstavy byla putovní výstava zapůjčená Pedagogickým muzeem a knihovnou            

J.A. Komenského, další část tvořily práce dětí. Při slavnostním zahájení výstavy vystoupili 

učitelé a žáci se středověkými tanci, soubor Ars Cameralis se sólistkou Oldřiškou Richter- 

Musilovou, Mgr. Dana Kratochvílová se zajímavými osudy Karla IV. 

Výstavu navštívilo během týdne  1128 návštěvníků. 

Záštitu převzala Bc. Jitka Kolářová, zástupkyně starosty MČ Praha 15, celou akci podpořilo 

take Hlavní město Praha. 

 

16. 2. se konalo popovídání s autorkami učebnic dějepisu PaedDr. H. Mendelovou                  

a  PhDr. E. Kunstovou o osobnosti Karla IV. pro žáky a historii milující věřejnost. Žáci se 

zájmem sledovali vyprávění o vzniku učebnic i dějepisných atlasů. 

 

 

 



19. 5. vyvrcholením oslav byl 10. projektový den   Vážně / nevážně , cestou/ necestou  

s Karlem IV. 

Družstva soutěžila na jednotlivých stanovištích, kde si vyzkoušela středověká tradiční řemesla 

i “stavbu Karlova mostu”. Vyhodnocení družstev provedli středověcí rytíři, pro děti byl          

i velkým zážitkem oběd podávaný ve středověkém obležení na hradě. 

Děti I. stupně v rámci přípravy na projektový den navštívily hrad Karlštejn. 

V květnu jsme také pořádali již 3. ročník celopražské pěvecké soutěže BubbleStar pod 

záštitou Bc. Jitky Kolářové , zástupkyně starosty MČ Prah 15, soutěž již tradičně připravila 

Mgr. Iveta Pitelová.  Koncert vítězů pěvecké soutěže BubbleStar se konal v Městské 

knihovně, večer byl plný muzikálových a filmových písní. Hudebním zážitkem bylo                

i vystoupení Karla Korsy, Kateřiny Steinerové, Daisy, Patrika Zoula. 

 

Velký sportovní zážitek i úspěch měly děti I. stupně, které se zúčastnily “Čokoládové tretry”, 

kde se setkaly se světovým atletem Usainem Boltem. Nejlepší sportovci byli přijati na radnici 

u pana starosty Milana Wenzla. 

 

I v letošním roce se děti účastnily jazykového pobytu v Anglii, tradičně naše škola pořádala 

obvodní kola v olympiádách z chemie a anglického jazyka pro žáky a studenty víceletých 

gymnázií Prahy 10 a Prahy 15. 

 

. 

 

 

 

 

Dlouhodobé projekty: 

1)podpora aktivit v rámci vyhlašovaných témat UNESCO  Udržitelný cestovní ruch 

2) podpora projektů zaměřených na rozvoj ekologické výchovy 

3) rozvoj multikulturní výchovy - pomoc dětem s výukou cizího jazyka a dětem z cizích zemí 

s výukou českého jazyka 

 4)   Podpora celopražské pěvecké soutěže BubbleStar,kterou pořádá naše škola a  kde 

vystupují děti mnoha národností 

5) pořádání jazykových pobytů ve Velké Británii, výjezd žáků do Německa a Rakouska 

 

Reportáže z uvedených akcí zveřejňujeme na webových stránkách školy a v Hlasateli, 

časopise  Městské části Prahy 15. 

  

 

 

 

 

 

 

V Praze 30. 12. 2016                                                           Mgr. Anna Běhunková 

                                                                                               ředitelka školy   


