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Na co se mohou těšit příští prvňáčci

Opět je zde období zápisu dětí do prvních tříd, čas, kdy se děti prvně seznámí s prostředím velké školy. Je to však také doba,
kdy se rodiče rozhodují, kterou školu pro své dítě zvolí. Abychom vám toto rozhodování alespoň trochu usnadnili, připravili
jsme pro vás stručnou charakteristiku všech základních škol na území Městské části Praha 14. Z přehledu je zřejmé, že tu
najdete zařízení, jež patří k největším v celé Praze, i školy téměř rodinného typu. Ze své celoživotní pedagogické praxe vím,
že ne vždy škola, kterou najdete nejblíže bydliště, musí nejlépe naplňovat představy o tom, co vaše dítě potřebuje. Dnes mají
rodiče při volbě školy naprostou volnost a vzhledem k tomu, že naše městská část není příliš rozlehlá a dopravní pokrytí je
dobré (autobusy MHD, školní autobusy, metro), není pro vás problém zvolit kteroukoliv školu v této lokalitě.

Mgr. Jaroslav Jiroušek (ČSSD), místostarosta pro oblast školství a oblast sociální

Základní škola Vybíralova

Vybíralova 964/8, Černý Most II, telefon: 81 91 13 35

Charakteristika školy: 50 tříd (z toho 10 specializovaných) , 1142 žáků

Výuka jazyků: německý, anglický

Volitelné předměty: pohybové hry, cvičení z matematiky, německý jazyk, cvičení z českého jazyka, laboratorní práce

Nepovinné předměty: zdravotní tělesná výchova

Zájmové kroužky: sportovní kroužek, klub mladého diváka, kroužek anglického jazyka, kulturní kroužek, sborový zpěv, užité
výtvarné umění, keramický kroužek, estetický kroužek, tai-chi, florbal, výuka hry na flétnu, klavír, aerobic, taekwon-do,
tenisová škola, fotbal, volejbal, stolní tenis

Ředitel Mgr. Václav Killich předchozí stručnou charakteristiku doplňuje:

"Naše škola má nadstandardně vybavené pracovny pro výuku výtvarné výchovy a práci v  keramických kroužcích.
Potvrzením toho je výzdoba dětského oddělení nemocnice na Bulovce doložená písemným poděkováním primáře
nemocnice. Děti mohou trávit svůj volný čas po vyučování v příjemném prostředí školní družiny, kde se jim nabízí
škála sportovního a kulturního vyžití. Široké veřejnosti můžeme od letoška nabídnout i využití nově vybudovaného
venkovního sporotovního areálu s umělým povrchem, zejména o prázdninách a ve dnech pracovního klidu."

Zápis do 1. třídy pro škol. rok 2002/2003: 15. 1. a 16. 1. 2002 od 14.00 do 18.00 hodin

Základní škola Generála Janouška

Gen. Janouška 1006, Černý Most, telefon: 81 91 21 50

Charakteristika školy: 46 tříd (z toho dvě dyslektické), 1 140 žáků

Rodičům, žákům i pedagogům je k dispozici školní psycholog a odborník na protidrogovou prevenci. Je vypracován
protidrogový program.

Výuka jazyků: německý, anglický

Zájmové kroužky: jóga, kopaná, orientační běh, počítače, moderní gymnastika, hudební kroužek, křesťanství

Školní kluby pro žáky II. stupně: fotbalový, basketbalový, počítačový, pohybové výchovy, volejbalový, mladých diváků, pro
volný čas, šikovných rukou, mladých žurnalistů, příprava na přijímací zkoušky z matematiky, příprava na vyučování, vaření
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Ředitelka Mgr. Alena Strnadová doplňuje:

"V loňském školním roce jsme oslavili deset let trvání školy, byla příležitost bilancovat. Takové malé ohlédnutí se
objevilo v našem školním časopise prvního stupně Školáček (kromě toho si děti vydávají časopis i na druhém stupni).
Máme radost z toho, že naši žáci pravidelně obsazují přední místa v obvodních a republikových soutěžích - úspěchem
v letošním roce je získání 1. místa v celorepublikové soutěži Program etické výchovy na ZŠ a SŠ pro rok 2001."

Zápis do 1. třídy pro škol. rok 2002/2003: 15. a 16. 1. 2002 od 14.00 do 17.00 hodin

Další informace na webových stránkách Úřadu Prahy 14 www.praha14.cz

Základní škola Chvaletická

Chvaletická 918, Lehovec, telefon: 81 86 68 01

Charakteristika školy: 26 tříd, 615 žáků

Výuka jazyků: německý, anglický

Volitelné předměty: seminář ze zeměpisu, seminář z dějepisu, přírodovědná praktika, základy administrativy, základy
ekonomiky, dějiny umění, konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce

Nepovinné předměty: psaní na stroji, individuální logopedická péče

Zájmové kroužky: hudebně dramatický, moderní gymnastika, moderní tanec a step, keramické práce, počítačová škola
Rubicon, anglický jazyk

Ředitelka: Mgr. Jiřina Nováková doplňuje:

"Dětem můžeme vedle standardního vzdělávání nabídnout řadu mimoškolních aktivit. Jsou to zejména keramické
práce  škola je vyzdobena dětskými pracemi, ať už je to vodní pohádková říše nebo školní skřítci -, dále počítačovou
školu, ve které je dnes zapojeno kolem 500 žáků  máme tu dvě počítačové učebny a jednu malou, dětskou, takže
každé dítě může pracovat u svého počítače. Následují sportovní aktivity, řada zajímavých činností v odpoledních
hodinách na školním hřišti, pro ty nejmenší kurzy angličtiny, výtvarné výchovy, hudebně dramatický kroužek, a
převážně naše děti jsou také členy pěveckého sboru Prahy 14. Škola koordinuje evropský projekt v rámci programu
Sokrates, financovaný přímo z Bruselu, který je letos zaměřen opět na fantazijní práci dětí na náměty, jež jsme dostali
z partnerských zemí ."

Den otevřených dveří: 21. 1. 2002 od 8.00 do 12.00 hodin

Zápis do 1. třídy pro škol. rok 2002/2003: 21. 1. 2002 od 16.00 do 18.00 hodin

Základní škola Hloubětínská

Hloubětínská 700, Hloubětín, telefon: 81 86 70 71

Charakteristika školy: 18 tříd , 440 žáků

Zaměření školy: tři třídy (VI.A, VII.A, VIII.A) s rozšířenou výukou tělesné výchovy (zaměření na basketbal). V příštím roce
se bude otvírat další sportovní třída pro žáky budoucího 6. ročníku. Termíny talentových zkoušek: 1. kolo 24. 4., 2. kolo 29.
5. v 16 hodin

Výuka jazyků: německý, anglický

Volitelné předměty: v 7.  9. ročníku informatika, sportovní výchova, domácnost, technická praktika

Nepovinné předměty: práce na počítači, sportovní výchova, plavání

Činnost mimo vyučování: školní sportovní klub, školní klub Chapadlo, zabývající se protidrogovou tematikou

Zájmové kroužky: pro žáky školy - pěvecký, pohybově dramatický, keramický, fotografický, angličtina hrou (pro 3. roč.)

pro dívky 1.  5. roč. z celé Prahy 14  basketbalová přípravka

Další akce školy (na základě zájmu žáků): výjezdy na školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7. ročníku,
ozdravné pobyty u moře, tematické výjezdy (např. do Anglie), sportovně zaměřené vícedenní výlety, návštěvy divadelních a
filmových představení, výchovných koncertů, výstav

http://www.praha14.cz/


Ředitelka Mgr. Zdeňka Pacáková doplňuje:

"Myslím, že klad této školy spočívá v tom, že je rodinného typu, je zasazena ve vhodném, klidném prostředí, máme
poměrně ustálený pedagogický sbor a důraz klademe na otevřené, partnerské vztahy - ať už se jedná o vztahy mezi
učiteli navzájem či o vztahy mezi učiteli a rodiči nebo učiteli a žáky. V maximální možné míře se snažíme o
individuální přístup, chceme dávat prostor dětem se specifickými potřebami i žákům talentovaným formou různých
aktivit nad rámec vyučování, v rámci školního klubu Chapadlo a školního sportovního klubu se snažíme dětem
ukázat, jak vhodným způsobem využívat volný čas. Žáci sportovních tříd mají úspěch v soutěžích celopražských i
republikových."

Den otevřených dveří: 7. 2. 2002 od 8.00 do 17.00 hodin

Zápis do 1. třídy pro škol. rok 2002/2003: 7. 2. 2002 od 13.00 do 17.00 hodin

Další informace o škole naleznete na www.volny.cz/zshloubetin

 

Základní škola Bří Venclíků

Bří Venclíků 1140, Černý Most, telefon: 81 86 84 83

Charakteristika školy: 21 tříd, 504 žáků

Zaměření školy: ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, sportovní třídy se zaměřením na softbal, baseball

Výuka jazyků: anglický, německý

Volitelné předměty: cvičení z ČJ a M, sportovní hry, konverzace v Aj, domácnost, dále dle zájmu žáku v konkrétním
školním roce

Zájmové kroužky: počítačový, zdravotnický, hudebně-dramatický s hrou na flétnu, výtvarný, přírodovědný, hrátky s Čj a M
pro 1. i 2. stupeň, angličtina pro 1. ročník, volejbalová škola Praha, keramický kroužek, jazyková škola PERFECT, hra na
hudební nástroje (flétna, klavír, kytara), výtvarný kroužek, taneční studio Dance Perfect, tenisová škola, kopaná (kondiční
cvičení), házená, Spectrum (softbal, baseball)

Ředitel Jan Kunický doplňuje:

"Naše škola slaví letos jubileum  dvacátý školní rok. K tomuto výročí připravujeme žákovskou akademii  pásmo
vystoupení žáků všech ročníků, které v červnu na závěr školního roku předvedeme rodičům. Jinak jsme škola jako
každá jiná, snad s tím rozdílem, že jsme zaměřeni na sport a velmi dobré podmínky pro všestranné sportovní vyžití
vytváříme nejen našim žákům: od konce října má i veřejnost možnost využívat přetlakovou halu. Zatím jsme také
jediná škola, která pořádá pro budoucí prvňáčky tzv. školu na zkoušku  to proto, aby škola nebyla strašákem, ale aby
se na ni spíše těšily."

Zápis do 1. třídy pro škol. rok 2002/2003: 30. 1. 2002 od 14.00 do 18.00 hodin a 31. 1. 2002 od 14.00 do 17.00 hodin 

Tzv. škola na zkoušku: 10. 1. 2002 od 15.30 hodin v doprovodu rodičů - děti se seznámí s prostředím školy, zúčastní se
výuky v 1. třídách, zaskotačí si v tělocvičně

Základní škola Šimanovská

Šimanovská 16, Kyje, telefon: 81 86 23 88

Charakteristika školy: kmenová ZŠ Šimanovská - 11 tříd, 253 žáků, ZŠ Pilská (odloučené pracoviště) - 2 třídy, 32 žáků

Výuka jazyků: německý, anglický

Volitelné předměty: informatika, základy administrativy, domácnost, seminář a praktika z přírodovědných předmětů

Zájmové kroužky: výtvarný, dramatický, recitační, keramický, sportovní, míčové hry, baseball, taneční, turistický,
přírodovědný, chemicko-biologická praktika, informatika, angličtina

Zvláštnost školy: zapojení do projektu Zdravá škola a do ekologického projektu Tereza

Další akce školy: lyžařské výcviky, školy v přírodě, divadelní představení pro rodičovskou veřejnost, výtvarné, literární,
sportovní soutěže

http://www.volny.cz/zshloubetin


Ředitelka Mgr. Jana Novotná

"Chtěla bych srdečně pozvat nejen rodiče příštích prvňáčků na den otevřených dveří, při kterém žáci naší školy
zahrají divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Uvítáme všechny zájemce, kteří chtějí, aby se jejich dítě
vzdělávalo v klidném prostředí a ve škole rodinného typu. Zachováváme individuální přístup k žákům se specifickými
vývojovvými poruchami, škola je zapojena do projektu Zdravá škola a do ekologického projektu Tereza."

Den otevřených dveří : 23. 1. 2002 od 14.00 hodin

Zápis do 1. třídy pro škol. rok 2002/2003: 22.  24. 1. 2002 od 14.00 do 18.00 hodin včetně odloučeného pracoviště
Pilská v budově ZŠ Šimanovská


