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…aneb na co se mohou děti těšit již dnes?

V Úholičkách

červen 2022

Snažíme se o zachování a prohloubení dlouhodobé spolupráce s externisty, kteří se nám osvědčili
Navazování spolupráce s odborníky z různých oborů zvyšuje nejen kvalitu výuky, ale také přirozeně
přispívá k vyšší pestrosti skladby pedagogického týmu. A to nejen z hlediska osobnostního, ale třeba také
s ohledem na jeho gendrovou vyváženost, která je pro děti motivující a důležitá.
Jsme moc rádi, že s námi pro příští školní rok v rámci hudební výchovy zůstává pan učitel Tomáš Mann
(Thomas Mann Music School), jeho cit pro hudbu a práci s dětmi utváří přátelské a vyrovnané klima v jeho
hodinách, jde tedy o kvalitního učitele a vynikajícího klavíristu, který má navíc mnoho zkušeností s vedením
výuky také v mezinárodních školách. I naše děti se proto mohou těšit na výuku hudební výchovy jak v českém,
tak nově i anglickém jazyce.
Také pan učitel Álvaro Merino zůstává posilou našeho mezinárodního týmu. Pro starší žáky povede
i nadále lekce španělského jazyka, ty budou do programu zařazeny v rámci odpoledne, především však v příštím
roce v plném rozsahu zastřeší výuku tělesné výchovy, i ta tedy bude nově probíhat v anglickém jazyce.
Právě výchovy jsou ve svém obsahu a zařazených činnostech natolik názorné, že je lze hravě vést právě
v cizím jazyce, aniž by vznikaly problémy s možným prvopočátečním neporozuměním. Není se tedy čeho bát
ani v případě, že dítě prozatím cizí jazyk aktivně nevyužívá. Naopak, jde o cennou příležitost, jak si strukturu
druhého jazyka osvojit z přirozeného kontextu, z běžných životních situací.
Na osvědčené navážeme i v rámci hodin výtvarné výchovy, které i v příštím roce budou probíhat pod
vedením úspěšné výtvarnice Elišky Hesslerové v jejím ateliéru u nás v Úholičkách, v budově původního
obecního hostince.
Skvělá je nejen v našich očích také spolupráce s odborným lektorem panem Liborem Peprným,
autorem naučných historických procházek pro rodiny s dětmi (www.peprnapraha.cz), a tak se již dnes těšíme
na další setkávání i spolu s ním.
Dále pak budeme pokračovat v zařazování programů Lesů hl. m. Prahy, které proběhly letos několikrát
jak uvnitř, tak venku v okolí školy. Mimo jiné se mnohou děti dále opět těšit i na tolik žádané hudebněedukativní workshopy v pražském Rudolfínu.

Nadstandardní obsah zařazujeme v dopolední i odpolední výuce
Vzhledem ke konceptu naší školy, jenž je v mnoha ohledech skutečně jedinečný, je kromě výše
zmíněného dopolední výuka významně obohacena o nadstandardní počet hodin výuky v anglickém jazyce.
Ten nám poskytuje dostatek prostoru nejen pro osvojování jazyka samotného, ale také pro prohlubující aktivity
s důrazem na kreativní psaní, čtení s porozuměním, projektové činnosti, rozvoj tzv. soft skills a zařazování
projektů, jenž se osvědčily na celosvětové úrovni.
Letos jsme s úspěchem pilotovali první bloky programu rozvíjející finanční gramotnost Junior
Achievement, při kterém se děti aktivní a hravou formou seznámily se základy hospodaření a podnikání.
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Program byl uzavřen slavnostní graduací, která proběhla v prostorách společnosti SATPO Broker, s.r.o. –
dětem byly rozdány certifikáty, navíc měly unikátní příležitost nahlédnout do procesu řízení konkrétního
business projektu a na vlastní oči si prohlédnout jak jeho zázemí, tak úspěšnou realizaci.
V rámci mapování průběžného pokroku v osvojování anglického jazyka v příštím školním roce našim
nejstarším žákům nově nabídneme možnost systematické přípravy na mezinárodně uznávanou jazykovou
zkoušku Cambridge Exams (YLE), pro jejíž zvládnutí je již zapotřebí ovládat na určité úrovni jazyk ve
všech jeho čtyřech dovednostních rovinách (reading, speaking, writing, listening).
S rozvojem verbálního i neverbálního projevu pak souvisí i dramatická výchova, která mimo to vede žáky
k lásce ke kultuře, trénuje a zkvalitňuje vystupování před dalšími lidmi, učí vlastnímu sebehodnocení a
konstruktivní kritice druhých. Pro své nesporné přínosy je proto i ona zařazena do pestré škály nadstavbových
aktivit naší školy, a to v rámci odpoledního programu formou výběrového kroužku. Pod vedením naší odborné
lektorky Báry Horáčkové měly děti v letošním roce možnost osvojit si základy jevištního projevu, na vlastní
kůži si vyzkoušely být v roli někoho, kým nejsou. Hravé, citlivé a inspirativní vedení lekcí děti moc bavilo, i
proto máme v plánu v této milé spolupráci pokračovat i v příštím školním roce.

ICT znalost jako součást předpokladů pro kvalitní budoucnost
Dlouhodobě si uvědomujeme význam technického pokroku, který bude mít s největší
pravděpodobností klíčovou roli s ohledem na vývoj naší společnosti i v střednědobé budoucnosti. A protože je
pro nás důležité, aby v této moderní době naše děti kvalitně obstály, snažíme se je v těchto dovednostech
rozvíjet již od prvopočátků školní docházky, navzdory státním doporučením, která i přes drobnou úpravu
v reakci na etapu on-line výuky, tuto část kurikula spíše upozaďují.
Naši nejmladší žáci absolvují lekce programování LEGO Education, kde kromě základního kódování
a konstrukčního postupu, má svůj zásadní význam i taktilní složka činnosti. Děti od 3. ročníku dále na tuto
zkušenost letos poprvé navázaly, celý rok se na týdenní bázi věnovaly základům programování
v programovacím jazyce Scratch. I dle slov lektorů ze společnosti Code Rebels, která výuku zajistila, patří naši
žáci mezi ty nejšikovnější. Je zde patrné, že vnitřní motivace a touha po neustálém sebezdokonalování je něco,
co je našim žákům přirozené.
A protože bychom v příštím roce ICT výuku rádi obohatili i o 3D tisk, kterému se budou moci věnovat
přímo i děti samotné, prozatím ještě řešíme, jak nejoptimálněji personálně pokrýt rámec těchto aktivit.

Pečujeme o pozitivní klima u nás ve škole
Zúčastnili jsme se První české konference pozitivní podpory chování PBIS. Jedná se o celosvětově využívaný,
unikátní, vědecky podložený systém podpory školního prostředí. Již nyní začínáme při problémových situacích
zařazovat principy tohoto pojetí. Osvědčily se nám, a tak s nimi systematicky a více do hloubky budeme
pracovat i v příštím školním roce, to proto, že neustále vyvíjíme maximální snahu o to, aby nám všem bylo ve
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škole společně dobře, aby zde byla nastavená demokratická, ale jasná pravidla, která zaručí férovost a čitelnost
i těch složitějších situací.

S důrazem na citlivost pro další rozvoj naší vize skládáme neustále se rozrůstající tým pedagogů. Od
příštího školního roku se k nám přidávají:
Kateřina Kolafová (budoucí 1. ročník) – paní učitelka s několikaletou pedagogickou praxí, v rámci
které se díky svému profesnímu nasazení a upřímnému zájmu o danou problematiku rychle posouvá kupředu.
Má zkušenosti s vrstevnickým učením a projektovým vedením výuky, při práci s dětmi bere ohled na jejich
individuální potřeby, vede je ke vzájemnému dialogu, také proto často zařazuje skupinovou a kooperativní
formu práce s důrazem na názornou demonstraci, která je v prvních ročnících primárního vzdělávání klíčová
pro získání kvalitního vhledu do poznávaných témat.
Budoucí prvňáčci se budou moci s paní učitelkou Katkou seznámit již před prázdninami, v den tzv.
školy nanečisto. Akce Zažij 1. třídu naživo se uskuteční 9. 6. v prostorách současné 1. třídy od 9 hodin.
Libuše Beranová (budoucí 3. ročník) – paní učitelka s mnohaletou pedagogickou praxí, kterou díky
svému proaktivnímu přístupu a profesnímu nadšení obohatila o další doplňující studium včetně toho
doktorandského v oboru primárního vzdělávání; daří se jí děti pro učení nadchnout skrze aktivizační metody,
písničky, vzájemnou diskuzi a kontextovým pojetím témat, které přímo navazuje na vlastní zkušenost dítěte.
Vyniká schopnostmi kvalitního zvládání třídního managementu, systematicky využívá metod pro utváření
pozitivního klimatu ve třídě.
Dora Čechova (budoucí 5. ročník) – paní učitelka s mnohaletou pedagogickou praxí včetně přípravy
žáků na osmiletá gymnázia, kreativním přístupem a neutuchajícím elánem, který do své každodenní práce
s dětmi s láskou vkládá. Na jejich společné cestě za vzděláním zaujímá roli průvodce a partnera, který
přistupuje s citem k individuálním potřebám každého dítěte tak, aby mohla naplno podpořit rozvoj jeho
silných stránek. Ráda a často zařazuje práci s knihou, projektové formy učení, vrstevnické učení, tvůrčí psaní
či autorské čtení.
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