ZÁKLADNÍ

ŠKOLA

Brigádníků 14/510, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Proč k nám do školy ???
 Jako jediná základní škola na Praze 10 jsme v síti škol SMART

SCHOOL
- Od prvních tříd pouţíváme k výuce interaktivní tabule a učebnice
- Vyuţíváme počítačová hnízda (www.AVMedia. cz /skoly)
- Od páté třídy povinně vyučujeme předmět informatika
- V současné době máme 10 interaktivních tabulí, 2 PC pracovny
vybavené aktuálním softwarem
- Pro ţáky máme omezený přístup na sociální sítě

 Jako jediná základní škola máme vlastní skleník
- Dbáme na ekologickou výchovu
- Naše děti pracují na školním pozemku, máme velkou zahradu
- Máme zahradnický krouţek
- Ţáci mohou trávit velké přestávky venku
- Jsme zapojeni v projektech Recyklohraní (více na
www.recyklohrani.cz) a Papír za papír (www.papirzapapir.cz)
- Škola je zařazena v síti škol M.R.K.E.V
 Jsme pilotní školou výuky matematiky dle prof. Hejného na II.stupni
- Vyučujeme matematiku dle prof. Hejného ve vybraných třídách jiţ od
první třídy (matematika- fraus-prof-hejny.webnode.cz)
 Vyučujeme angličtinu povinně od první třídy
- Jako druhý cizí jazyk nabízíme ruský nebo francouzský jazyk
- Kaţdý druhý rok jezdíme do Velké Británie na výukově- poznávací
zájezd
- Nabízíme krouţek angličtiny při naší školní druţině
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 Naše školní druţina nabízí dále hudební krouţek a je otevřena aţ do
18 hodin
- Ţáci zpívají na vánočních a velikonočních trzích
- Odpoledne tráví na školní zahradě
- Kaţdý měsíc mají naplánován program a malý projekt
 Ţáci s poruchami učení mohou docházet na reedukaci ke speciální
pedagoţce přímo ve škole
- Škola není zařazena do sítě speciálních škol a nemá speciální třídy
pro děti s poruchami autistického spektra či jinými postiţeními
 Navazujeme na tradice
-Tradiční akce školy jsou vánoční trţnice, masopust, Den Dětí, Den
Země, akce pro předškoláky včetně závěrečného pasování, nocování
s Andersenem aj.
 Spolupracujeme s neziskovými organizacemi
- Dobrovolnická organizace Hestia vede setkávání s dětmi ve školním
klubu
- Přispíváme charitativním organizacím Píšťalka, Chrpa, Charita
(adoptovali jsme dalšího chlapce z Indie), fond Sidus
„Vybral jsem si tuto školu, protoţe sem moji sourozenci chodí rádi“
M.Dejdar
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