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Představujeme základní školy zřizované městskou částí Praha 2
Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1
Zápis do 1. roãníku
16. – 18. 1. 2006, 14:00 – 18:00
(rodn˘ list, obãansk˘ prÛkaz)
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 7. 12. 2005, 10:00 – 17:00
Kvalifikovaní uãitelé, speciální pedagog, v˘chovn˘ poradce, individuální programy pro integrované Ïáky, od ‰kolního roku 2005/2006 vzdûlávací program pro
1. roãníky (se souhlasem rodiãÛ v˘uka AJ).
Provoz ‰koly
·kolní druÏina (1. – 4. roãník) od 6:30 do 17:00, stﬁeda do 18:00. ·kolní klub pro 2. stupeÀ.
V˘uka od 8:00
Od 1. roãníku ‰kolní vzdûlávací program, od 6. roãníku tﬁídy s roz‰íﬁenou v˘ukou matematiky, pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ a informatiky, se souhlasem rodiãÛ
v˘uka v angliãtinû.
Zájmové krouÏky: keramika, informatika, voln˘ internet, sportovní hry, florbal, aerobik, jazykové krouÏky, zpívání s flétnou, historie Prahy atd.
Aktivity ‰koly: ‰koly v pﬁírodû, lyÏaﬁsk˘ v˘cvik, zahraniãní zájezdy, v˘mûnné zájezdy do Dánska, Maìarska, v˘lety, exkurze, v˘chovné koncerty, divadla, besídky,
‰kolní akademie, sportovní dny, víkendové akce, louãení s podzimem, rej ãarodûjnic, veﬁejné hﬁi‰tû pro Ïáky i rodiãe, ãasopis Smetánek, Klub mladého diváka.
·kolní projekty: Sovy do ‰kol
Chci do Evropy
Poznej svÛj kraj
·kolní jídelna: v˘bûr ze dvou jídel, pitn˘ reÏim, zdravé svaãinky.
Na ‰kolním dûní se podílí: ‰kolní Ïákovská samospráva a Spoleãnost rodiãÛ a pﬁátel ‰koly Na Smetance.

ZŠ Sázavská
Název ‰koly: Z· Praha 2, Sázavská 5
Telefon: 222 522 40
E-mail: sazavska@zssazavska.cz
www.zssazavska.cz
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí: 13. 12. a 5. 1. od 8:00 do 17:00, zápis do 1. tﬁíd: 16. a 17. ledna 2006
Co nabízíme na‰im ÏákÛm:
*Kvalitní v˘uku anglického jazyka – krouÏky jiÏ od 1. tﬁídy, pozvoln˘ pﬁechod z mateﬁské ‰koly *kaÏdé úter˘ od 15:30 do 16:15 volnû pﬁístupnou nepovinnou pﬁed‰kolní pﬁípravu *keramickou dílnu s v˘tvarn˘mi krouÏky *pestrou nabídku krouÏkÛ a studovnu s pﬁístupem na internet a ‰irokou nabídkou multimediálních sluÏeb *kvalitní vzdûlání *dlouhodobû garantujeme vysokou úspû‰nost pﬁijetí na gymnázia a stﬁední
odborné ‰koly (v minulém ‰kolním roce bylo na gymnázia pﬁijato 10 z 11 pﬁihlá‰en˘ch ÏákÛ tj. 91 % pﬁijat˘ch) *moÏnost zaﬁazení do sportovních tﬁíd se zamûﬁením na plavání a gymnastiku – spolupráce s TJ Bohemians Praha *ÏákÛm nezaﬁazen˘m do sportovních tﬁíd moÏnost kvalitního vzdûlání v bûÏn˘ch tﬁídách *dûtem se specifick˘mi poruchami uãení zaji‰Èují podmínky pro zvládnutí uãiva speciální pedagoÏky *odborné
pracovny pro v‰echny pﬁedmûty, poãítaãe pﬁipojené na internet v uãebnách *neustále modernizovanou poãítaãovou pracovnu *dvû multimediální pracovny *celkovû moderní vybavení ‰koly *moÏnost svobodného vyjádﬁení sv˘ch problémÛ na pÛdû Ïákovského parlamentu *vedle tradiãních v˘ukov˘ch metod i alternativní proudy roz‰iﬁující moÏnosti vzdûlávání *‰koly v pﬁírodû, lyÏaﬁské kurzy, v˘lety, exkurze, besedy *stravování ve ‰kolní jídelnû v budovû ‰koly *‰kolní druÏinu s bohat˘m programem pro Ïáky 1. stupnû s provozem od 6:30 do 17:30 *kvalitní systém
v˘chovného poradenství *úãinn˘ systém prevence – ‰ikana, drogy, dopravní v˘chova, právní vûdomí, v˘chova ke zdraví.

Základní škola, Praha 2, Slovenská 27 – s rozšířenou výukou AJ od 3. ročníku
www.zs-slovenska.cz ‰kola@zs-slovenska.cz tel./fax: 222 519 655
Základní ‰kola se pod heslem „ÚSPùCH PRO KAÎDÉHO“ zamûﬁuje na propagaci
zdravého zpÛsobu Ïivota, na vyrovnané vztahy mezi Ïáky a uãiteli, na vyuÏití volného ãasu mládeÏe a poskytuje speciální zpÛsob v˘uky ÏákÛm se specifick˘mi poruchami uãení.
Na‰ím hlavním úkolem je pﬁipravit Ïáky co nejlépe pro v˘bûr dal‰ího studia po odchodu ze základní ‰koly, dále pro pﬁechod na v˘bûrové ‰koly a pﬁedev‰ím nabídnout ÏákÛm moÏnost seberealizace, a tím umoÏnit kaÏdému jedinci vyniknout.
Ke splnûní tûchto cílÛ je nám prostﬁedkem:
1. projektové, skupinové, kooperativní vyuãování
2. roz‰íﬁená v˘uka jazykÛ od 3. roãníku, anglická konverzace s rodil˘m mluvãím
3. ‰iroká nabídka voliteln˘ch pﬁedmûtÛ
4. péãe o Ïáky se specifick˘mi poruchami uãení pod vedením speciálního
pedagoga
5. ‰iroká nabídka volnoãasov˘ch aktivit (35 zájmov˘ch krouÏkÛ)
6. snaha o co nej‰ir‰í spolupráci s rodiãovskou veﬁejností (netradiãní schÛzky, Dny
otevﬁen˘ch dveﬁí, ·kolská rada, moÏnost úãasti rodiãÛ ve vyuãování, veﬁejná vystoupení, atd).
7. v˘jezdy do zahraniãí, ‰koly v pﬁírodû, lyÏaﬁské kurzy

RodiãÛm nabízíme vstﬁícné a pﬁátelské jednání zaloÏené na vzájemné úctû
a respektu.
Souãástí ‰koly je venkovní hﬁi‰tû, ‰kolní zahrada (pﬁed rekonstrukcí), tûlocviãna, 19
uãeben (vãetnû poãítaãové pracovny, jazykové uãebny, uãebny biologie, fyziky –
chemie, v˘tvarné v˘chovy, dûjepisu), knihovna, v˘uková kuchyÀka, dílna, keramická
dílna, uãebna pro Ïáky se specifick˘mi poruchami uãení, 2 místnosti pro druÏinu,
‰kolní klub.
·kola má svûtlé a estetické prostory, na jejichÏ v˘zdobû se podílejí pﬁedev‰ím Ïáci
a uãitelé.
·kola je vybavena ‰atními skﬁíÀkami pro kaÏdého Ïáka od 3. do 9. roãníku. Îáci
niÏ‰ích roãníkÛ mají ‰atní koutky pﬁímo ve tﬁídách.
V dobû pﬁestávek a volna mohou dûti vyuÏívat v‰echny prostory ‰koly, odpoãinkové
koutky na chodbách ‰koly, knihovnu, ‰kolní hﬁi‰tû, tûlocviãnu, uãebnu PC. K dispozici jsou ÏákÛm téÏ obãerstvovací automaty.
Zveme Vás na Dny otevﬁen˘ch dveﬁí, které poﬁádáme 8. 12. 2005 a 11. 1. 2006.
Zápis do prvních tﬁíd se koná 16. a 17. 1. 2006 od 14 do 18 hod.
Pﬁijímací zkou‰ky do tﬁetí tﬁídy s roz‰íﬁenou v˘ukou AJ se konají 24. 4. 2006.

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2
·tûpánská 8, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 943 046, fax: 296 208 290
E-mail: skolausvatehostepana@seznam.cz
www stránky: skolausvatehostepana.cz

Zápis do prvních tﬁíd: 16. a 17. 1. 2006, 14:00 – 18:00
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 6. 1. 2006, 14:00 – 16:00

DÛraz klademe na co nejdÛkladnûj‰í zvládnutí uãební látky základní ‰koly. Volitelné a nepovinné pﬁedmûty jsou
zamûﬁeny na prohloubení znalostí a dovedností v základních pﬁedmûtech (ãesk˘ jazyk, matematika, anglick˘ jazyk a tûlesná v˘chova).
V˘chovné pÛsobení ‰kola zamûﬁuje proti projevÛm neurvalosti ve vztazích mezi lidmi a proti vandalismu. ZdÛrazÀujeme dÛleÏitost tolerance a porozumûní si s druh˘mi lidmi.
Vût‰ina ÏákÛ I. st. tráví voln˘ ãas po vyuãování ve ‰kolní druÏinû. ¤ada tûchto ÏákÛ vyuÏívá i moÏnosti keramické
dílny pﬁi ‰kolním klubu. Témûﬁ v‰ichni Ïáci II. st. vyuÏívají moÏností ‰kolního klubu – keramická dílna, sportovní
aktivity, stﬁedisko informací, tj. poãítaãe s internetem a knihovna.
Star‰í i mlad‰í Ïáci mohou nav‰tûvovat ve volném ãase sportovní hry, dramatick˘ krouÏek, mlad‰í dûti v˘tvarn˘
krouÏek, v‰ichni pak mohou pracovat ve ‰kolním pûveckém souboru ·tûpánka a nav‰tûvovat krouÏky hry na rÛzné hudební nástroje, krouÏek nûmeckého a ruského jazyka.
Îáci kaÏd˘ rok vítûzí a zaujímají první místa v rÛzn˘ch soutûÏích vãetnû vítûzství v nejvy‰‰ích, tedy celostátních
kolech – zemûpisná a dûjepisná olympiáda, jazykové soutûÏe, recitaãní a literární soutûÏ a nûkolik druhÛ soutûÏí
sportovních.

