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Dopln�ní školního vzd�lávacího programu 

�ást: Identifika�ní údaje a charakteristika školy 

Bod �. 1: Identifika�ní údaje školy 
Cílová kapacita školy: 810 žák� 

Bod �. 6: Dlouhodobé projekty a zahrani�ní spolupráce 

1. Dlouhodobé projekty 

Mezi dlouhodobé projekty, které škola realizuje pat�í: 

� projekt REALISTA – pravidelné vydávání školního �asopisu v papírové i elektronické 
podob� 

�  projekt TOULC�V DV�R - spolupráce se ekologickým centrem v Hostiva�i 
zabývajícím se ochranou p�írody 

� projekt OBEC A OKOLÍ - návšt�va nejvýznamn�jších míst v blízkém okolí 
� projekt BESIP – besedy s dopravními policisty, návšt�vy dopravního h�išt� 
� projekt CESTA K DOSP�LOSTI: preventivní program – akce vedoucí k vytvá�ení 

pocitu zodpov�dnosti a sounáležitosti, (besedy na téma toxikomanie, alkoholová závislost, 
šikana, xenofobie, drogy), dále 

� projekt PUTOVÁNÍ ŠKOLNÍM ROKEM – jedná se o cyklus pravidelných akcí a 
�inností pro 

� žáky i jejich rodi�e 
� projekt SLAVÍME ADVENT (p�íprava na dobu váno�ní, význam Adventu pro dnešní 

dobu,výroba v�nc�, dekora�ních p�edm�t�, pe�iva apod.) 
� projekt VÁNO�NÍ DÍLNY (výroba a prodej vlastních dáre�k�, p�edstavení pro rodi�e, 

kulturní událost pro celou obec, zapojení místní komunity, praktické využití získaných 
v�domostí a dovedností v 1. pololetí školního roku) 

� projekt LETNÍ SLAVNOSTI (rozlou�ení se školním rokem, vítání prv�á�k�, lou�ení s 
absolventy, školní jarmark, sout�že, výroba výrobk�, praktické využití získaných 
v�domostí a dovedností ve 2. pololetí školního roku, kulturní program pro rodi�e i místní 
obyvatele) 

� projekt ZAJÍMAVÍ LIDÉ MEZI NÁMI – cyklus besed se zajímavými lidmi z blízkého 
�i vzdálen�jšího okolí (zajímavá povolání, osudy apod.). Žáci se tímto projektem u�í vést, 
�ídit besedu, rozhovory, pokládat správné a vhodné dotazy, moderovat, hledat vhodné 
informace apod. 

� projekt INFORMA�NÍ CENTRUM ŠKOLY - v informa�ním centru návšt�vníci vedle 
knih beletrie a poezie naleznou odbornou literaturu, encyklopedie z mnoha obor� lidské 
�innosti, CD a DVD s fotografiemi a videozáznamy ze života školy a výukovými 
programy, kroniky školy, ale také knížky a u�ebnice, podle kterých se chlapci a d�v�ata 
na naší škole vzd�lávají. K vybavení centra pat�í i osobní po�íta�e p�ipojené k internetu, 
scanner a tiskárna. Informa�ní centrum je v dopoledních hodinách k dispozici pro výuku, 
v odpoledních hodinách je otev�eno nejen pro naše žáky, ale také pro širokou ve�ejnost. 

� projekt SPORTOVNÍ LIGA – sportovní sout�že pro žáky školy po celý školní rok 
s vyhodnocením nejlepších na záv�r školního roku 

� projekt ATLETICKÉ OLYMPIÁDA MATE�SKÝCH ŠKOL PRAHY 15 – atletický 
trojboj pro deseti�lenné družstva mate�ských škol Prahy 15 
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� projekt OLYMPIJSKÉ DNY – vyvrcholení sportovních sout�ží na škole (atletický 
trojboj, vyhodnocení sportovních sout�ží ve školním roce) 

� projekt SETKÁNÍ S NEJLEPŠÍMI REPREZENTANTY ŠKOLY – setkání vedení 
školy, rodi��, p�edstavitel� m�stské �ásti Praha 15 s úsp�šnými reprezentanty školy 

2. Mezinárodní spolupráce 
� zapojením školy do programu Socrates prohlubovat jazykové znalosti a dovednosti d�tí 

a vztahy s dalšími evropskými zem�mi, zejména s Francií, Velkou Británií, Chorvatskem 
a Slovenskem, v této souvislosti se také zam��it na poznání zvyk�, kultury, zp�sobu 
myšlení, pochopení a respektování jejich odlišností 

� prost�ednictvím zapojení školy do mezinárodních program� umožnit u�itel�m rozvinout 
nové nebo zdokonalit stávající pedagogické dovednosti, poznávat odlišné systémy 
vzd�lávání ostatních partnerských zemí a nové výukové metody, které budou inspirací pro 
zlepšení p�ístupu k výuce 

� zapojením do mezinárodních program� získávat asistenty a lektory pro výuku cizích 
jazyk� 

Pedagogická rada schválila dne: 15. dubna 2009 

Školská rada projednala dne: 22. dubna 2009 

Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. kv�tna 2009 

Datum: 22. dubna 2009 

 


