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Rodiče mají z čeho vybírat
Co je třeba přinést k zápisu:
rodný list dítěte
občanský průkaz rodiče

Doba přeje informovaným, a protože dnešní školy se nepodobají jedna druhé jako vejce vejci (znali jsme to všichni:
nejjednodušší bylo zapsat příštího prvňáčka co nejblíže místu bydliště), Listy Prahy 14 pro vás přinášejí přehled
vzdělávací nabídky škol na území Prahy 14. Jak nás informovala vedoucí odboru školství úřadu naší městské části,
obecně platí, že místo a dobu zápisu si stanoví každý ředitel sám. U jednotlivých škol je sice určen spádový obvod, ale
rodiče si z jejich nabídky mohou vybírat - možnost volby ovšem může být omezena kapacitními možnostmi. "Školy se na
zápis pečlivě připravují, aby si rodiče s dětmi odnesli co nejhezčí dojmy, aby se příští prvňáčci těšili na prostředí, ve
kterém prožijí devět let svého života, vzkazuje vám všem Alena Naidrová.
Základní škola Vybíralova
Vybíralova 964/8, Černý Most, tel./fax
281 911 335 (sekretářka), 281 910 976 (ředitel), e-mail: zsvybiralova@volny.cz; www.volny.cz/zsvybiralova
Vedení školy: ředitel Mgr. Václav Killich, zástupkyně Mgr. Vendula Plíhalová (1. stupeň ZŠ), ing. Milena Kreisingerová (2. stupeň)
Výchovná poradkyně: Mgr. Anna Kučerová, protidrogová prevence - Mgr. Lada Rojková
Počet tříd a žáků: 48 tříd (z toho 9 specializovaných), 1 103 žáků, 8 oddělení školní družiny (pro 1. až 3. třídy)
Výuka jazyků: angličtina, němčina
Volitelné předměty (7. - 9. roč.): informatika (v rámci jedné ze dvou skupin příprava školního časopisu), cvičení z matematiky, cvičení
z češtiny, konverzace v angličtině, německý jazyk, pěstitelství
Nepovinné předměty: zdravotní tělesná výchova
Zájmová činnost: pro 1. stupeň (event. pro 1. i 2. stupeň) ZŠ: klub mladého diváka, kroužek angličtiny, informatika, kroužek
matematický, logopedie, vlastivědný kroužek, keramický kroužek, sborový zpěv, výuka hry na flétnu, klavír, sportovní kroužek, aerobik,
florbal, taekwon-do, tenisová škola, fotbal, stolní tenis, kurz moderních tanců, společenský tanec, pro 2. stupeň ZŠ navíc ještě estetický
kroužek
Pravidelné akce: prodejní výstava výrobků keramického a výtvarného kroužku (část výtěžku věnována dětskému oddělení nemocnice v
Motole a na Bulovce), školní akademie, vánoční besídka dyslektických tříd, školy v přírodě, vánoční turnaj v kopané a přehazované

Co vedení školy považuje za důležité:
tato největší škola (podle počtu tříd) v Praze zabezpečuje dyslektické třídy pro 2. až 9. ročník
nadstandardní vybavení učeben chemie, biologie, fyziky, pracoven pro výuku výtvarné výchovy a práci v keramických kroužcích
tři nové počítačové pracovny s přístupem k intranetu a internetu (z toho jedna v rámci projektu Internet do škol)
vlastní místnosti pro školní družinu se špičkovým vybavením, v jídelně možnost výběru ze dvou jídel
vysoká úspěšnost u přijímaček na SŠ i školy jazykové
dobrá spolupráce s Městskou policií v rámci prevence negativních jevů
zapojením do celopražské aktivity Život dětem letos přispěli tomuto občanskému sdružení 15 160 korunami

Základní škola Generála Janouška
Gen. Janouška 1006, Černý Most, tel.
281 912 150 (ředitelka), tel./fax 281 912 159 (ekonomka), tel. 281 912 168 (hospodářka), e-mail: zsjanousek@volny.cz,
www.praha14.cz
Vedení školy: ředitelka Mgr. Alena Strnadová, zástupkyně Mgr. Božena Sankotová
(1.-3. třídy, školní družina), Mgr. Alena Kudláková (4.-5. třídy, zájmová činnost), Mgr. Jarmila Kolečková (2. stupeň)

Výchovná poradkyně: Mgr. Klára Machová, protidrogová prevence - Mgr. Ing. Marie Nováková
Počet tříd a žáků: 46 tříd (z toho 3 dyslektické), 1 138 žáků, 8 oddělení školní družiny (se dvěma kroužky ručních prací a s jedním
kroužkem pěveckým)
Výuka jazyků: angličtina, němčina
Volitelné předměty: informatika, sportovní výchova, konverzace v angličtině, užité výtvarné činnosti, praktika a seminář z přírodopisu,
praktika a seminář z fyziky
Nepovinné předměty: náboženství
Zájmová činnost: pro 1. stupeň: softbal, jóga, kopaná, orientační běh, počítače, moderní gymnastika, pěvecký kroužek, křesťanský
kroužek, angličtina, flétna, dramatická tvorba, mladý novinář, umělecká řemesla, pohybové hry, tance a karate, tanečky, výtvarná
výchova, skauti, školní kluby pro žáky 2. stupně: fotbal, odbíjená, florbal, počítače, pohybová výchova, klub mladých diváků, kurz
matematiky, volný čas, šikovné ruce, mladí žurnalisté, lidová řemesla, umělecké činnosti, školní informační centrum (knihovna včetně
počítačů)
Pravidelné akce: vánoční trhy, den otevřených dveří, akademie na závěr školního roku, rozloučení s devátými třídami, jednodenní
zájezd do německy mluvících zemí, sportovní turnaj ve fotbale, přehazované a vybíjené

Co vedení školy považuje za důležité:
dvě nové jazykové učebny s moderní technikou pro angličtinu, jedna pro němčinu
dvě počítačové učebny s internetem
dobře vybavená keramická dílna
k dispozici je školní psycholog, v rámci protidrogové prevence účast žáků nejvyšších ročníků na soudním přelíčení
školní časopisy - měsíčníky: Školáček (1. st.), Tu cvaj (2. st.), úspěšný pěvecký sbor Notička (1. st.) pod vedením Mgr. Radmily
Fischerové
zapojení do programu Mléko do škol v rozšířené podobě (mléčné výrobky a zdravá výživa)
loni poprvé týdenní pobyt v Londýně pro děti z 2. stupně
letos opakovaně 1. místo v celorepublikové soutěži Program etické výchovy na ZŠ a SŠ
1. místo v celopražském kole Pythagoriády (při účasti škol zaměřených na výuku matematiky)

Základní škola Hloubětínská
Hloubětínská 700, Hloubětín, tel. (ústředna) 281 867 071, 281 862 194, fax 281 867 472,
e-mail: zshloubetin.hyperlinx.cz, zshloubetin@
volny.cz; www.volny.cz/zshloubetin
Vedení školy: ředitelka Mgr. Zdeňka Pacáková, zástupkyně (pro oba stupně ZŠ) Mgr. Věra Staňková
Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Krátká, protidrogová prevence - Mgr. Ivana Braunová
Počet tříd a žáků: 19 tříd (z toho 4 s rozšířenou výukou tělesné výchovy - zaměření na basketbal, 6. až 9. třída; počítá se s otevřením
další sportovní třídy), 440 žáků, 3 oddělení školní družiny (pro 1. až 3. třídy)
Výuka jazyků: angličtina, němčina
Volitelné předměty: informatika, sportovní výchova, domácnost, technická praktika
Nepovinné předměty: práce na počítači, sportovní výchova, plavání
Zájmová činnost: pro žáky školy kroužky: pěvecký, pohybově dramatický, keramický, fotografický, angličtina hrou (pro 3. roč.),
přírodovědný, taneční, rukodělný, flétna; pro dívky z 1. až 5. roč. z celé Prahy 14: basketbalová přípravka (Basket Slovanka)
Pravidelné akce: (na základě zájmu žáků) školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy (pro žáky 7. roč.), ozdravné pobyty u moře,
tematické výjezdy (např. do Anglie s výukou angličtiny), sportovně zaměřené vícedenní výlety, návštěvy divadelních a filmových
představení, výchovných koncertů, výstav

Co vedení školy považuje za důležité:
škola rodinného typu ve vhodném, klidném prostředí
poměrně ustálený pedagogický sbor
školní klub Chapadlo - volně přístupný žákům školy, zahrnuje relaxační místnost, odpočinkovou místnost a místnost vybavenou
počítači, kde lze hrát hry, fotokroužek
nově vybavená učebna informatiky (v rámci projektu Internet do škol)
úspěchy žákyň sportovních tříd v loňském školním roce: 1. místo na dvou mezinárodních turnajích a na Pepsi basket party 2002
(žáci sport. tříd zde ve své kategorii obsadili 3. místo), 2. místo na mistrovství ČR minižákyň, 5. místo na mistrovství ČR mladších
žákyň
krédo školy:Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu, ale také vědomosti, znalosti a dovednosti k úspěšnému vyplutí
do dalšího života a současně je útočištěm a oporou při řešení problémů, které na této plavbě děti čekají. Na této lodi je třeba,
aby všichni dodržovali tyto zásady:
1. Nikdo není lepší ani horší, každý jsme jen jiný.
2. Demokracie je nechat druhého mluvit, naslouchat jeden druhému, argumentovat a ne se jen hádat.
3. Fyzickou silou se konflikt nevyřeší.
4. Sport je mnohem lepší náplň volného času než drogy.

Základní škola Bratří Venclíků
Bratří Venclíků 1140, Černý Most,
tel. 281 868 483 (ústředna), tel./fax (ředitel) 281 866 911, e-mail: zsvenclik@volny.cz
www.zsvencliku.praha.indos.cz
Vedení školy: ředitel prom. ped. Jan Kunický, zástupkyně (pro oba stupně ZŠ) Mgr. Hana Nytrová
Výchovná poradkyně: Mgr. Anna Vávrová, protidrogová prevence - Petr Novák
Počet tříd a žáků: 21 tříd (z toho 2 sportovní třídy se zaměřením na softbal, baseball, ostatní třídy od 4. roč. rozšíř. výuka tělesné
výchovy formou nepovinného předmětu - zaměř. na softbal), 511 žáků, 4 oddělení školní družiny (pro 1. až 3. třídy)

Výuka jazyků: angličtina, němčina
Volitelné předměty: cvičení z češtiny a matematiky, sportovní hry, konverzace v angličtině, domácnost, dále podle zájmu žáků v
konkrétním roce
Nepovinné předměty: softbal, cvičení z češtiny a matematiky
Zájmová činnost: pro 1. stupeň (event. pro 1. i 2. stupeň) ZŠ: počítačové kroužky, hudebně-dramatický kroužek s hrou na flétnu,
kroužek výtvarný, přírodovědný, hrátky s češtinou a matematikou, angličtina pro 1. ročník, keramický kroužek, jazyková škola Perfect,
hra na hudební nástroje (flétna, klavír, kytara), taneční studio Dance Perfect, tenisová škola, Spectrum (softbal, baseball), hra na
kytaru, knihovna, doučovací kroužky (čeština, angličtina, matematika), pro 2. stupeň navíc ještě zdravotnický kroužek
Pravidelné akce: akce protidrogové prevence, školy v přírodě, návštěvy kulturních akcí, plavání pro 2. roč., lyžařský výcvik pro 7. roč.

Co vedení školy považuje za důležité:
škola má rozšířenou výuku tělesné výchovy - vytváří dobré podmínky pro všestranné sportovní vyžití
dvě tělocvičny doplňuje jedno softbalové hřiště a jedno víceúčelové hřiště s umělým povrchem
nafukovací hala v zimním období je využívána pro tenis, umožňuje i soukromou výuku
dobře fungující žákovská samospráva od 5. do 9. roč.
dvakrát ročně den otevřených dveří, pravidelná spolupráce s MŠ a s rodiči příštích prvňáčků: akce Škola na zkoušku, návštěva
předškolních dětí v 1. třídě během výuky
nově zrekonstruovaná knihovna
dvě počítačové učebny (jedna v rámci projektu Internet do škol), jedna učebna jazyková

Základní škola Šimanovská
Šimanovská 16, Kyje, tel./fax 281 868 405 (ústředna), tel. 281 862 388 (ředitelka),
e-mail: zssimanovska@volny.cz;
www.volny.cz/zssimanovska
Vedení školy: ředitelka Mgr. Jana Novotná, zástupkyně prom. ped. Miroslava Znamenáčková
výchovná poradkyně: prom. ped. Jitka Vlčková, prevence sociálněpatologických jevů - Jana Fabianová
Počet tříd a žáků: 12 tříd, 246 žáků, 2 oddělení školní družiny (s jedním výtvarným kroužkem)
Výuka jazyků: angličtina, němčina
Volitelné předměty: informatika, základy administrativy, seminář a praktika z přírodovědných předmětů
Nepovinné předměty: nemají
Zájmová činnost: pro 1. stupeň (event. pro oba stupně ZŠ): hra na flétnu (1. a 2. třída), angličtina hrou (2. třída, 3. třída, 4. a 5. tř.),
práce s počítačem od 4. roč., sportovní hry, kroužek dramatický, výtvarný, klub mladých diváků, kroužek turistický, redakční,
kynologický, softbal, pro 2. stupeň navíc ještě kroužek dramatický, přírodovědný, sportovní, informatika, domácnost, keramika
Pravidelné akce: lyžařské výcviky, školy v přírodě, divadelní představení pro rodičovskou veřejnost a děti z mateřských škol,
spolupráce se Spolkem přátel školy a s radou školy, výtvarné, literární, sportovní soutěže, akce ke Dni dětí, protidrogová prevence

Co vedení školy považuje za důležité:
škola rodinného typu v klidném prostředí, dobrá dopravní dostupnost
zapojení do projektu Zdravá škola a do ekologického projektu Tereza - spolupráce s Toulcovým dvorem
výtvarná a keramická činnost
individuální přístup k žákům se specifickými vývojovými poruchami pod vedením pedagogicko-psychologické poradny
příprava k přijímacím zkouškám zdarma v odpoledních hodinách
dvě odborné jazykové učebny, dvě počítačové učebny, žákovská knihovna, odborná učebna fyziky
vlastní hřiště s umělým povrchem
ustaven žákovský parlament - vydávání školního časopisu Kyjáček
spolupráce s MŠ Osická - účast předškoláků na předvánočním divadelním představení
letos poprvé uspořádání dětské burzy a vánočního jarmarku

Základní škola Chvaletická
Chvaletická 918, Lehovec, tel./fax:
281 869 216, tel.: 281 866 801,
e-mail: zs.lehovec@volny.cz
Vedení školy: ředitelka Mgr. Jiřina Nováková, statutární zástupkyně Mgr. Jarmila Hanzlíková, zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Věra
Picková, výchovná poradkyně: Mgr. Marie Veselá, protidrogová prevence - Mgr. Gabriela Stříšková
Počet tříd a žáků: 28 tříd (z toho 4 specializované), 624 žáků, 5 oddělení školní družiny (pro 1. až 4. ročník)
Výuka jazyků: angličtina, němčina
Volitelné předměty: základy ekonomie, ekologie, cvičení z matematiky, konverzace v anglickém a německém jazyce, práce na
počítači
Nepovinné předměty: individuální logopedická péče, psaní na počítači, konverzace v anglickém jazyce
Zájmová činnost: keramické práce, práce na počítači, hra na flétnu, sborový zpěv, výtvarná výchova, hudebně-dramatický kroužek,
anglický jazyk pro 1.-3. třídu, sportovní hry pro 1. a 2. třídu, sportovní hry pro 3.-5. třídu, moderní gymnastika, moderní tanec a step
Pravidelné akce: vánoční besídka, jarní pěvecká a recitační soutěž, školní akademie spojená s dnem otevřených dveří v závěru
školního roku, účast dětí v různých soutěžích (olympiády, sportovní soutěže v rámci obvodu Prahy 9 a Prahy 14), školní liga stolního
tenisu, košíkové a florbalu, školní soutěže a kvízy, školní olympiády v atletice a kolektivních hrách, soutěž Puňta (dítě a jeho pes),
návštěvy divadelních představení, školy v přírodě, výlety

Co vedení školy považuje za důležité:
bezbariérový přístup - zásluhou Městské části Praha 14, od loňského roku šikmá plošina a schodolez, umožňující
handicapovaným dětem účast na všech mimoškolních akcích a na školách v přírodě
výuka práce na počítačích již od 1. tříd ve třech počítačových učebnách
kluby otevřených dveří - možnost trávit volný čas v odpoledních hodinách v počítačových učebnách a ve společenském klubu v
knihovně
velice dobrá spolupráce s Občanským sdružením při ZŠ Lehovec, finančně i personálně podporujícím mimoškolní akce (pomoc
i v rámci pobytů na škole v přírodě)
pracovníci školy se snaží o vytvoření příjemného školního prostředí, pedagogové usilují o poskytnutí dobrého standardu
vzdělávání - společně s dětmi a rodiči lze všechno zvládnout s úsměvem

Zvláštní škola a Pomocná škola Mochovská
Mochovská 570, Hloubětín, tel./fax
281 862 033,
e-mail: zvs.mochovska@zris.mepnet.cz
výuka probíhá podle vzdělávacích programů ZŠ, ZvŠ a PŠ.
Vedení školy: řed. Mgr. Věra Simkaničová, zást. Mgr. Soňa Zingřošová

Výchovná poradkyně + protidrogová prevence: Mgr. Hana Juřenová
Počet tříd a žáků: 18 tříd, 180 žáků, 4 oddělení školní družiny
Výuka jazyků: pouze formou kroužků: angličtina
Zájmová činnost: kroužek keramický, sportovní, hudebně-dramatický, turistický, počítačový, angličtina, šachy
Pravidelné akce: lyžařské výcvikové kurzy, kurzy plavání, školy v přírodě, účast v soutěžích obvodních i celopražských, návštěvy
kulturních akcí

Co vedení školy považuje za důležité:
toto speciální zařízení pomáhá dětem se specifickými potřebami co nejlépe zvládat redukované učivo základní školy a je
přípravou na budoucí úspěšné zvládnutí učebních oborů v odborných učilištích

snížený počet žáků ve třídách, vysoce profesionální práce pedagogů (kvalifikovaní speciální pedagogové a asistenti), dobré
materiální zázemí, klidné prostředí
výborné výsledky v soutěžích výtvarných (práce žáků byly např. vystaveny ve stanici metra Rajská zahrada), tanečních (žáci mj.
vystupovali na výstavě Schola Pragensis), pěveckých, sportovních (kopaná, plavání, tenis, atletika)
A nakonec jedna rarita - netradiční soukromá škola, jež může být chloubou našeho regionu. Její struktura a organizace je zcela odlišná
- řídí se mezinárodními konvencemi Světové asociace Montessori škol v Amsterodamu. Spolu s mateřskou školou, s níž musí tvořit
organický celek, pracuje pět let jako vůbec první škola tohoto typu v ČR. Od školního roku 2004/2005 bude součástí Montessori
institutu, zajišťujícího všeobecné středoškolské vzdělání zakončené interní a státní maturitní zkouškou. Tím nabídne žákům se studijními
předpoklady možnost získat pod jednou střechou ucelené vzdělání od raného předškolního věku (od 2,5 až 3 let) až po maturitu.

Základní škola Montessori, s.r.o.,s mateřskou školou
Vybíralova 969, Černý Most, tel.
281 916 082, www.e-montessori.cz,
e-mail: montessori.škola@cmail.cz
Vedení školy: ředitel ing. Jiří Plachý,
zástupkyně a vedoucí učitelka Tereza Stravoravdi

Výchovná poradkyně, psycholožka a terapeutka: PhDr. Ivanka Baxová, CSc., spoluautorka Vzdělávacího programu Montessori
pro MŠMT ČR, členka České asociace Montessori
Počet tříd a žáků: věkové učební komunity 1., 2., 3. ročník; 4., 5. ročník - 1. stupeň,
6., 7. ročník; 8. a 9. ročník - 2. stupeň, celkem 56 žáků
Výuka jazyků: angličtina, němčina
Volitelné předměty: francouzština (při dostatečném počtu zájemců - platí pro ZŠ i MŠ)
Zájmová činnost: keramika (pro ZŠ i MŠ), primitivní exprese (taneční terapie), kytara, flétna, jóga, jóga pro rodiče s dětmi, výtvarný
kroužek, možnost využívat počítače v odpoledních hodinách
Pravidelné akce: adventní slavnost, vánoční bazar, jarní slavnosti - Den matek, dětský den

Co vedení školy považuje za důležité:
předškolní výchova a vzdělávání v rámci školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem Montessori školy
harmonická spolupráce s rodinou, den otevřených dveří průběžně
psychodiagnostika případných dysfunkcí již v předškolním věku s nabídkou následné terapie ještě před 1. ročníkem povinné
školní docházky
speciální program výuky hudebnosti dětí již od předškolního věku
plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ i s ohledem k individuálnímu vývoji dítěte (akcelerovaný a naopak)
individuální plány práce respektující obecný vzdělávací standard
dostupnost PC techniky (a internetu) přímo v učebním prostoru pro práci v předmětu počítačová gramotnost (povinný) i pro
zájmovou odpolední činnost
povinná výuka dvou cizích jazyků od 1. ročníku
školní časopis Globus
koprodukční vydavatelská činnost školy - původní knižní montessoriovská literatura - s nakladatelstvím SPS
spolupráce na přípravě učitelů pro montessoriovské školy a spolupráce s ministerstvem školství při rozšiřování rámcového
vzdělávacího programu Montessori
systémové řešení sociálněpatologických jevů od předškolního věku v rámci celostního vzdělávání

