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1.
•

Základní údaje o škole

Název
Bratrská škola – církevní základní škola
IČ: 485 46 119
IZO: 600 001 148
Právní forma: školská právnická osoba
e-mail: bratrska@seznam.cz
webové stránky: www.bratrska.cz

•

Sídlo
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7

•

Zřizovatel školy
Českobratrská církev evangelická
Jungmannova 9/22, 111 21 Praha 1

•

Údaje o vedení školy
Ředitelka: Mgr. Pavlína Radová
tel.: 283 870 423, 603 957 518
statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Kateřina Kracíková
tel.: 283 870 423, 737 430 856

•

Údaje o školské radě
Vznik: 23.11.2005
Složení: 9 členů
3 za zřizovatele/ředitele (K.Charvátová, J.Benešová, N.Šeráková)
3 za rodiče
(V.Povýšilová, P.Mizurová, J.Sklenář – místopředseda)
3 za zaměstnance školy (M.Krejčíková – předsedkyně, J.Nehasilová, K.Kracíková)
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2.

Přehled oborů vzdělávání
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) „ Každému pro jeho
život“ byl zpracován podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání na základě zákona č.561/2004 Sb.
ŠVP ZV „Každému pro jeho život“ vychází z dlouhodobé koncepce školy a jejích
vzdělávacích a výchovných cílů. Podle tohoto vzdělávacího programu bylo v tomto
školním roce vyučováno v 1., 2., 3. a 4. ročníku. Tento dokument je otevřený, a proto
ho na základě získaných zkušeností průběžně upravujeme a aktualizujeme.
V 5. ročníku se učilo podle vzdělávacího dokumentu Základní škola, č.j. 16847/96-2.

3.

Charakteristika školy
Bratrská škola je církevní základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro
žáky I.stupně ZŠ (1. – 5.ročník).
Provoz školy byl zahájen v září 1990, kdy škola byla ministerstvem školství zařazena
do sítě církevních škol. Po dobu sedmi let od roku 1998 do roku 2005 byla naše škola
zapojena, jako jedna ze čtyř škol v ČR, do experimentálního projektu „domácí
vzdělávání“, dnes vedená pod názvem „individuální vzdělávání“. I v současné době
probíhá na škole tento způsob vzdělávání.
Bratrská škola je škola rodinného typu s menším počtem dětí ve třídě, který
umožňuje klidnější tempo a větší prostor pro individuální respektování potřeb
každého žáka. Škola je otevřená i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
ovšem jen v takovém počtu, aby nebylo narušeno vzdělávání ostatních žáků.
Z tohoto důvodu pracovaly v tomto školním roce v 1., 2. a 3. třídě asistentky
pedagoga. Žákům s diagnostikovanou poruchou učení je poskytována v rámci výuky
individuální nebo skupinová reedukace.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsme škola pouze s I.stupněm ZŠ, je naší prioritou najít
každému žákovi co nejvhodnější školu II.stupně a uchazeče o víceleté gymnázium
připravit na přijímací zkoušky. Ve školním roce 2010/2011 se na gymnázium hlásili
4 žáci a 2 žáci byli přijati.
Život v Bratrské škole je zaměřen na celkový rozvoj žáka, jeho nadání a
uspokojování potřeb nejen v době výuky, ale i v čase školní družiny. V odpoledních
hodinách vedou na škole odborní lektoři zájmové kroužky. V tomto školním roce
děti měly možnost navštěvovat hudební, keramický, dramatický, fotbalový,
počítačový kroužek, dále kroužek tiffani techniky, grafiky a korálkování. Dále
probíhal kroužek konverzace s rodilým mluvčím anglického jazyka i angličtiny pro
nejmenší školáky. Samozřejmostí byla odpolední příprava na přijímací zkoušky na
gymnázia.
K lepšímu vzájemnému poznávání přispěl výjezd celé školy na školu v přírodě do
Žihle - Poustek.
Naším cílem je znát každého žáka, co nejvíce ho poznat a snažit se mu vždy pomoci.
Základní podmínkou je vytvoření atmosféry vzájemné důvěry.
Velmi přínosná je pro nás spolupráce se školní farářkou Mgr. Irenou Škeříkovou.
Ačkoliv jsme církevní škola, náboženství se na naší škole jako předmět nevyučuje.
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Každý měsíc však vstupuje paní farářka do hodin prvouky či vlastivědy a má
v jednotlivých třídách biblickou hodinu. O významných liturgických svátcích a
školních výročích pro nás připravuje bohoslužby náš patronátní sbor U Jákobova
žebříku. Školní rok zahajujeme a ukončujeme školní bohoslužbou v budově školy.

Přínosná je spolupráce se školskou radou i rodičovskou veřejností. Zástupci rodičů
ve školské radě fungují jako aktivní spojka mezi rodiči a vedením školy. Příležitostí
ke vzájemnému setkávání rodičů a školy jsou kromě třídních schůzek a konzultací
také školní slavnosti – Vánoční divadlo, Z bratrského hrnku, Páťácký ples, Maškarní
bál, Zahradní slavnost, táboráky, duchovní setkání a další společné akce pro děti,
učitele a rodiče.
Spolupráce se zřizovatelem – Českobratrskou církví evangelickou probíhá především
prostřednictvím pana Mgr. Martina Čecha, ředitele Ústředí evangelických škol a je
velmi účinná.

4.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2008/2009 proběhla ve dnech 14. – 17. dubna opět školní inspekce.
Jejím cílem bylo zjistit, zda a jakým způsobem byly odstraněny závažné výtky
inspekce předcházející. Zároveň proběhla inspekce ve školní družině. Závěry byly
pozitivní, celou zprávu si můžete prostudovat na:
http://zprávy.csicr.cz/uplod/2009008318.pdf
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5.

Přehled pracovníků školy

ke 30.6.2010
přep.pracovníci

ke 30.6.2011
fyzické osoby/
z toho
externisté

ke 30.6.2011
přep.pracovníci

12/1

11

13

11,2

1

0,5

2

0,55

12/2

11,5

14

11,75

ke 30.6.2010
fyzické osoby/
z toho
externisté

pracovníci

pedagogičtí
(vč.ředitele)
nepedagogičtí
Celkem

do 30 let
včetně

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

nad 60 let

z toho
důchodci

počet

2

4

6

1

1

1

z toho žen

2

3

6

1

1

1

věk

6

6.

Kvalifikace pedagogických pracovníků ke 30.6.2011

Vzdělání
VŠ
pedagogické

VŠ
nepedagogické

6

2

bez
s DPS
DPS
0

0

VOŠ
ped.

VOŠ
neped.
směru

0

0

Vzdělání
Střední odborné Střední odborné
s maturitou
s maturitou
pedagogického nepedagogického
směru
směru
2

7.

3

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
U zápisu: 32 dětí (z toho 14 dívek)
Z toho: přicházejí po odkladu 3 děti (z toho 1 dívka)
s žádostí o odklad 10 děti ( z toho 4 dívky)
Přijato do školy od 1.9.2011: 20 žáků (z toho 9 dívek)
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8.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v 5.ročníku: 10 žáků
Výsledky přijímacího řízení na gymnázia

osmiletá
gymnázia

počet
přihlášených

počet
přijatých

státní

3

1

církevní

1

1

soukromá

0

0

Průměrný počet žáků ke 30.9.2010 na třídu

Počet tříd

Počet žáků
denní / indiv.+ zahr.studium

Průměrný počet/z toho
v indiv. vzdělávání

5

67/58 (55 + 3)

13,4/11,6

Prospěch ke 30.6.2011 - denní studium

I. pololetí

II. pololetí

počet žáků

%

počet žáků

%

Klasifikováni

67

100

69

100

Z toho s vyznam.

59

88,06

57

82,61

Prospěli

7

10,45

11

15,94

Neprospěli

1

1,49

1

1,45

Nehodnocen

-

-

-

-

V 1. – 3.ročníku se užívá slovní hodnocení nebo známky, ve 4. – 5.ročníku jsou žáci
známkováni.
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Chování ke 30.6.2011 - denní studium

velmi dobré
ročník
I. pololetí
II. pololetí
počet % počet %
1.
19
100 19
100
2.
14
100 14
100
3.
11
100 13
100
4.
13
100 13
100
5.
10
100 10
100
100 69
100
celkem 67

uspokojivé
I. pololetí
II. pololetí
počet % počet %
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neuspokojivé
I. pololetí
II. pololetí
počet % počet %

9.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Tomanová

Manipulace ve vztahu

Tomanová

Freuchteisteinova metoda

Krejčíková

Pohádky trochu jinak

Krejčíková

Tvůrčí psaní aneb Jak se naučit vyprávět příběhy s radostí

Nehasilová

Dyslexie a dysortografie prakticky

Nehasilová

AJ – Cambridge Univ.Press – Copy collection

Nehasilová

Tvořivá škola - AJ

Radová

Manipulace ve vztahu

Radová

Tvořivá škola - AJ

Hubatová

Spisová služba ve školách

Kracíková

Tvořivá škola – činnostní učení v přírodovědě ve 4. a 5. roč.

Kracíková

Primární prevence a současné životní styly

Kracíková

Tvořivá škola – činnostní učení ve výuce českého jazyka v 1.roč.

Kracíková

Péče o žáky s autismem

Březka

Dyslexie a dysortografie prakticky
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10.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
•

V prosinci jsme se zúčastnili výstavy Skleněné Vánoce v Betlémské kapli na
Praze 1, kde naše děti pod vedením Aleny Pilnáčkové předváděly výrobu
skleněných betlémů tiffani technikou a vyrobené betlémy zde také vystavovaly.

•

V prosinci a v dubnu vystoupily děti z hudebního kroužku pod vedením
Marty Krejčíkové v domově seniorů Slunečnice v Bohnicích. Zde zpříjemnily
starým lidem předvánoční a předvelikonoční čas. Tato akce byla uskutečněna
ve spolupráci s patronátním sborem.

•

V březnu se naši žáci zúčastnili obvodního kola recitační soutěže Poetické
setkání. Žádné ocenění sice nezískali, ale byla to pro děti obrovská zkušenost.

•

Během víkendu 26. – 27. 3. 2011 se konalo celopražské kolo dětské divadelní
soutěže OTVÍRÁNÍ 2011. Naši žáci zde pod názvem Rajčata vystoupili s
představením „NA ALENKU“. Postoupili z obvodního kola Prahy 7. Sice zde
pouť našich herců skončila, ale jsme na ně hrdí, jak reprezentovali Bratrskou
školu. V diskusi po představení vyzvedla porota hravost a přirozenost dětí a
označili naši „drobničku“ za velmi příjemné zpestření celé přehlídky.
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11.

Tradiční aktivity školy
Vánoční divadlo BIM BAM
Před Vánocemi proběhlo již tradičně vánoční divadlo, kde aktéry byli všichni
žáci školy. Jednalo se opět o autorskou hru naší vedoucí paní vychovatelky
Marty Krejčíkové. Pro školu je toto spojení nenahraditelné. Marta zná
všechny děti, a tak jsou jednotlivé role psané dětem přímo na tělo.
To dává příběhu autentičnost, věrohodnost a v neposlední řadě jemný
a citlivý humor. Jedná se o příběh lásky. Lásky, která dokáže překonat
i nemožné. Každé dítko mělo svoji roli či roličku, všechny stály na prknech,
co znamenají svět. Společně zazpívané písně měly v sobě obrovskou sílu
a poselství. 17. prosinec – den divadelního představení byl vyvrcholením
všech hodin nácviku. Salesiánské divadlo bylo plné a to se pak hrálo!
Z Bratrského hrnku
Již třetím rokem se setkáváme s rodiči, abychom mohli sledovat naše děti,
co všechno jsou schopny se naučit a prezentovat se. Rozezpívaly a roztančily
celou školu. Prvňáčci, naši tulipánci, byli roztomilí a dojemní. Druháci
a jejich tanec na písničku Mňam, mňam Bobík byl temperamentní a zábavný.
Třeťáci už mají letos povinnou angličtinu, a tak nám to také předvedli.
Čtvrťáci zpívali a sami se doprovázeli na hudební nástroje – super! Páťáci
překvapili dvěma písničkami, z nichž jedna byla dokonce kánon, a jak ho
zvládli! Děti z jednotlivých kroužků se nám také předvedly – recitovaly,
zpívaly a tančily.

Páťácký ples a stužkování
Letošní ples byl v pořadí již třetí. Naši milí malí prvňáčci byli roztomilí
a jejich „pasování“ za žáčky Bratrské školy bylo dokonáno. Věříme, že nám
budou po celých pět let dělat radost a loučit se s nimi bude pro nás všechny
těžké.
Páťáci byli skvělí. Pochopili závažnost okamžiku, chovali se důstojně a byl
na ně krásný pohled. I jejich taneční ukázka se povedla. Paní učitelka Vinická
dokázala vytvořit prima kolektiv. Za to ji náleží velké poděkování. Zážitkem
pro nás pro všechny, čemuž odpovídala i napjatá pozornost v sále, bylo
taneční vystoupení manželů Purrových.
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Škola v přírodě
Měsíce května se děti nemohly dočkat. Žádný projekt jsme neplánovali, těšili
jsme se, že budeme pozorovat in natura vše, co lze pozorovat v přírodě,
a o čem jsme se celý rok učili v lavicích. Škola v přírodě to byla vidina
společně stráveného týdne, plány, co vše se bude dít, určitě nechybělo ani
plánování lumpačin. Přes 30 dětí si s sebou vzalo kola. Terén v okolí Žihle
byl však mnohem náročnější než vloni u Bělče. Celkem jsme absolvovali
3 výlety, jeden z nich byl velmi náročný, dětem to však nedělalo žádný
problém.
Počasí nás mělo rádo a přálo nám. Za celý týden byly jen dvě bouřky, jinak
slunce svítilo a hřálo. Společně strávený týden nás všech pohromadě nám
umožnil se mnohem lépe poznat, sportovní den umožnil tvořit smíšená
družstva a učil děti toleranci a respektu k ostatním. Bylo nám tam moc prima,
a tak se těšíme, že se tam za rok vrátíme.
Průběh každého dne jsme umisťovali na web do okénka FOTOGALERIE.
Tato dokumentace je naprosto výpovědní, stačí kliknout a potěšit se, jak bylo
dětem fajn.
Zahradní slavnost
A nebyla to jen tak nějaká zahradní slavnost. Byla spojena s oslavami školy –
21 let její existence a 20 let pod Českobratrskou církví evangelickou. Na tento
den jsme se dlouho připravovali. Děti vydatně pomáhaly při tvorbě
prezentace školy – ten den byl totiž zároveň dnem otevřených dveří.
Naše škola je přednostně zaměřena na výchovy, vnímáme to jako velmi
důležité pro rozvoj dítěte na 1. stupni. Nebylo tomu tedy jinak ani v tento
velký den. Naše vedoucí p. vychovatelka Marta Krejčíková a p. učitel Vítek
Březka dostali úžasný nápad. Přetextovali pět árií Prodané nevěsty na tělo
naší školy. A jak zní část našeho textu? – DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA!
Nebylo to vůbec jednoduché, ale děti byly moc šikovné. Slyšet zpívat celou
školu byl opravdový zážitek!
Děkujeme bývalým žákům i učitelům, že na toto setkání dorazili a podělili
se o svoje zážitky i vzpomínky z let minulých. Historie školy je velmi
důležitá hlavně je-li živá a má co říci současnosti a má přesah
i do budoucnosti. A to v tomto případě platí.
Oslava byla dopoledne ve sboru U Jákobova žebříku důstojná až dojemná,
odpoledne plné soutěží a her bylo zábavné, podvečer plný vzpomínek opět
dojemný a to vše bylo zakončeno opět zábavou za doprovodu již tradiční
kapely Původní Bureš.
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12.

Kulturní a výchovně vzdělávací akce školy

14. 9.
14. 9.
16. 9.
21. 9.
22. 9.
1. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
12. 10.
15. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
25. 10.
26. 10.
3. 11.
4. 11.
4. 11.
8. 11.
11. 11.
15. 11.
19. 11.
25. 11.
1. 12.
3. 12.
6. 12.
9. 12.
17. 12.
12. 1.
13. 1.
18. 1.
20. 1.
21. 1.
25. 1.
31. 1.
1. 2.
2. 2.
3. 2.
3. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
18. 2.
25. 2.
25. 2.
4. 3.

Historická Praha - 5.r. - projektové vyučování
Historická Praha - Vyšehrad - 4.r. - projektové vyučování
Preventivní program Policie ČR - Ajax (celoroční) - 2.r.
Historická Praha - Vyšehrad - 1., 3.r. - projektové vyučování
Historická Praha - Staroměstské náměstí - 2.r. - projektové vyučování
Divadlo Minor - Broučci - 2.r.
Projektový den - Den zvířat
Anifest, kino Atlas - Školička animace - 4.r. - animovaná tvorba
Anifest, kino Atlas - Evropské pexeso - 3. , 5.r. - dokumentární filmy
Planetárium Praha - O zvědavé planetě - 2.r.
Divadlo K.Hackera - Mikulkovy pohádky - 3.r.
Pražská ZOO - exkurze s lektorem - 1.r. , kresba zvířat (VV) - 2.r.
Divadlo Minor - Popelka - 4.r.
Pražská ZOO - exkurze s lektorem - 3.r. , kresba zvířat (VV) - 5.r.
Pražská ZOO - exkurze s lektorem, kresba zvířat (VV) - 4.r.
KC Ládví - Planeta Země 3000 - 4. , 5.r. – dokumentární film, beseda
Divadlo Minor - Hon na jednorožce - 5.r.
Historické hudební nástroje - všechny roč.ve škole - beseda
Planetárium Praha - Raketou do vesmíru - 3.r.
Planetárium Praha - Toulky sluneční soustavou - 5.r.
Projektový den - Afrika
Exkurze Anežský klášter - 4. , 5.r.
Beseda – nakladatelství Thovt - Hrajeme si s knihou - 2. – 5.r.
Divadlo Viola - Endele Vendele - 1.r.
Divadlo K.Hackera - Škola malého stromu - 5.r.
Planetárium Praha - Pozorujeme oblohu - 4.r.
Divadlo Minor - Pod hladinou ticha - 3.r.
Betlémská kaple - výstava Skleněné Vánoce - 4.r.
Betlémská kaple - výstava Skleněné Vánoce - 2.r.
Vánoční divadlo - Vánoční bim bam
Divadlo Minor - Velké putování Vlase a Brady - 3.r.
Projektový den - Afrika (pokračování projektu)
Galerie Mánes - Výstava Play - 1.r.
Pasáž Smečky - Josef Lada - 2.r. - výstava
Preventivní program MP - Bezpečné chování - 1., 3.r.
Národní muzeum - Staré pověsti české - 3. , 4.r.
Preventivní program MP - Malý kriminalista - 4. , 5.r.
Městská knihovna - Dějiny Prahy - 4.r.
Divadlo K.Hackera - Od Gerschwina k současnému muzikálu - 5.r.
Galerie Mánes - výstava Play - 2. , 3. , 5.r.
Národní galerie - výstava (VV) - 1.r.
Divadlo K.Hackera - Malý výlet do opery - 5.r.
Cinestar Anděl - Mikulášovy patálie + Království železnic - 1. – 5.r.
Divadlo K.Hackera - O starých řemeslech - 3.r.
Divadlo K.Hackera - Tatínek není k zahození - 2.r.
Páťácký ples
Městská knihovna - Seznámení s knihovnou - 1.r.
Divadlo K.Hackera - Radovanovy radovánky - 3.r.
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9. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
23. 3.
24. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
5. 4.
5. 4.
7. 4.
12. 4.
12. 4.
12. 4.
14. 4.
19. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
2. 5.
17. – 24. 5.
26. 5.
27. 5.
10. 6.

Městská knihovna - Pojďte s námi za pohádkou - 2.r.
Kino Světozor - Jeden svět 2011 - 4.r. - dokumentární filmy
Pražská ZOO - exkurze s lektorem - 2.r. , kresba zvířat (VV) - 3.r.
Recitační soutěž - školní kolo
Pražská ZOO - exkurze s lektorem - 5.r. , kresba zvířat (VV) - 1.r.
Kino Atlas - Jeden svět 2011 - 3.r. - dokumentární filmy
Pražská ZOO - exkurze s lektorem - 4.r.
Městská knihovna - Dokonči si pohádku - 3.r.
Recitační soutěž - obvodní kolo
KC Vltavská - Maxipes Fík (muzikál) - 2.r.
Hvězdárna Ďáblice - Odkud svítí sluníčko - 2.r.
Preventivní program MP - Bezpečně v dětském kolektivu - 4.r.
Preventivní program MP - Bezpečně v každém ročním období - 2.r.
Z Bratrského hrnku - představení žáků školy
Městská knihovna - Eduard Štorch - 4.r.
Městská knihovna - Pojďte s námi za pohádkou - 2.r.
Městská knihovna - Velikonoce - 3. , 5.r.
Beseda Ekodom - Kde je kompost, tam to žije - všechny ročníky
Projektový den - Den Země
Dopravní hřiště - dopravní výchova - 4.r.
Městská knihovna - Přemyslovci - 4.r.
Dopravní hřiště - dopravní výchova - 3.r.
Dopravní hřiště - dopravní výchova - 5.r.
Škola v přírodě Žihle Poustky - celá škola
Městská knihovna - Pojďte s námi za pohádkou - 2.r.
Městská knihovna - II.světová válka očima dětí - 5.r.
Zahradní slavnost
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13.

Účast v celostátních srovnávacích testech
V tomto školním roce se žáci 3.a 5.ročníku zúčastnili celostátních srovnávacích testů
Kalibro. Žáci měli možnost si porovnat svoje výsledky s obrovským vzorkem svých
vrstevníků.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

průměr ČR (%)

průměr BŠ (%)

průměr ČR (%)

průměr BŠ (%)

3.ročník

65,5

67,3

59,1

73,5

5.ročník

71

71,9

47,4

60,7

Z tabulky vyplývá, že se žáci naší školy umístili velmi pěkně a ve studijních
výsledcích dosahují spíše nadprůměrných výsledků.

Další možností v porovnání svých znalostí byla celostátní matematická soutěž Klokan.
2. a 3.třída si napsala Cvrčka, 4. a 5.třída počítala Klokánka. Zde však nebyly výrazné
výsledky.
V tomto školním roce jsme se zapojili do matematické soutěže, Taktik. Zájemci ze 4.a
5. ročníku čtyřikrát ročně řešili zajímavé netradiční úlohy. Většina jejich řešení byla
bezchybná a žáci se umísťovali na předních místech.
Také účast v matematické soutěži Pythagoriáda byla přínosná, jeden žák se účastnil
celopražského kola.
Všechny tyto kroky pomohly žákům 5. třídy zvládnout přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia.

14.

Spolupráce se vzdělávacími institucemi
Během školního roku jsme měli možnost spolupracovat s těmito školami:
• S Pedagogickou fakultou UK, byli u nás studenti na násleších v některých
třídách.
• S VOŠ pedagogickou na Praze 6, z této školy jsme měli studentku na odborné
praxi v družině.
Spolupráce je časově náročná, ale velmi přínosná.
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15.

Preventivní program
Minimální preventivní program byl zaměřen na všechny žáky 1. – 5. ročníku prvního
stupně základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem se specifickými poruchami
učení a chování a k dětem z odlišného kulturního prostředí.
Mezi základní cíle primární prevence sociálně patologických jevů řadíme především
tyto:
•

prevence zneužívání návykových látek, vandalismu, záškoláctví, xenofobie,
rasismu, šikany a násilného chování
výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k volbě smysluplných a
společensky přijatelných forem trávení volného času
zapojování rodinných příslušníků do života školy

•
•

Všichni zaměstnanci Bratrské ZŠ dbají o harmonický rozvoj žáků, podporují jejich
přiměřené a realistické sebevědomí, upravují podmínky tak, aby byly příznivé pro
utváření přátelských vztahů, pomáhají formovat prosociální dovednosti žáků, metody
nenásilného řešení konfliktů, působí jako facilitátoři efektivní komunikace a
adekvátní interakce mezi žáky (potažmo mezi žáky a dospělými). Učitelé
v jednotlivých předmětech (především v Prvouce, Přírodovědě, Českém jazyce,
Tělesné výchově) zařazují témata z oblasti zdravého životního stylu, prevence
závislostí a prevence sociálně – patologických jevů.
1) Specifická primární prevence
- projekce Jeden svět – program společnosti Člověk v tísni
- spolupráce s odborem Prevence MP - Bezpečné chování
- Malý kriminalista
- Bezpečně v každém ročním období
- Bezpečně v dětském kolektivu
- spolupráce s Policií ČR - Ajax
2) Nespecifická primární prevence
- kulturní a výchovně vzdělávací akce
- projektové dny – Historická Praha
Den zvířátek
Afrika
Afrika II – práva dětí
Starověká Kréta
Březen – měsíc knihy
Den Země
-

volnočasové aktivity - zájmové kroužky v odpoledních hodinách, aktivity ŠD
Vánoční divadlo (spolupráce všech žáků a pedagogických pracovníků školy
Škola v přírodě, Žihle - Poustky, všechny ročníky
Otvírání 2011 – divadelní soutěž

- Poetické setkání – recitační soutěž
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16.

Činnost školní družiny
Hlavním cílem výchovy mimo vzdělávání je uspokojování fyzických a duševních
potřeb dětí, rozvíjení jejich schopností při zájmových činnostech a vhodné využití
volného času.
Vychovatelé utváří denní skladbu činností, které jsou dětem příležitostí k odpočinku,
zájmovým a rekreačním činnostem, poskytují pobyt na vzduchu, pitný režim,
stravování ve školní jídelně a možnost přípravy na vyučování.
V průběhu odpoledne mohou děti navštěvovat kroužky, které jim umožňují
prohlubovat jejich schopnosti a získávat nové poznatky – keramický, grafický,
dramatický, hudební, florbalový, taneční, korálkování, anglický jazyk, příprava
na gymnázia a počítačový.
Po celý školní rok byl na páteční odpoledne připravený pestrý program akcí:
výlety /dva na Dětský ostrov, dva do Stromovky, tři do ZOO, na Petřín, po stopách
Bratrské školy aneb kde jsme sídlili/, výstavy / NZM „Sallačova sbírka a Africké
cesty Adolfa Schwarzenberga“, Do světa ilustrace J. Lady v galerii Smečky, Výstava
Čtyřlístku 500. dobrodružství v Muzeu Hlavního města Prahy/, na začátku a ke konci
školního roku táborák, malování kamínků v pátečním odpoledni s názvem
„Vzpomínky na léto“, sportovní odpoledne spojené s Mezinárodním dnem zrakově
postižených, Podzimní tanečky, filmové odpoledne, výroba adventních věnců,
vánoční vyrábění – malování dřevěných ozdob a lepení vánočních přání s andělem
a zvonky, novoročních přání a „čaj o třetí“, taneční příprava na ples pro žáky,
pedagogy i rodiče, Páťácký ples se stužkováním žáků 1. a 5. třídy, předjarní tvoření –
výroba květinových kachlů vodotiskem k MDŽ, turnaj v ping pongu, výroba
pozvánek a výzdoby na představení Z bratrského hrnku, návštěva představení
Kocourek Modroočko v divadle Karla Hackera, Hra o poklad, vybíjená a florbal.
Na mnohých akcích školní družiny se podílejí rodiče a další rodinní příslušníci,
společně strávené chvíle a pěkné zážitky vytváří dobré předpoklady ke spolupráci
mezi školou a rodinami.
Práce ve ŠD se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu.

18

17. Základní údaje o hospodaření školy
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