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Představujeme základní školy zřizované městskou částí Praha 2
Základní škola, Praha 2, Botičská 8
škola s rozšířenou výukou TV – kopané
Kontakty: Botiãská 8/130, 128 00 Praha 2, http://zsboticska.praha.indos.cz, tel.: 224 918 843,
e-mail: zsboticska@volny.cz
ﬁeditelka: Mgr. Eva ·pálová
zástupkynû: Miroslava Tomá‰ová
Vybavenost ‰koly: sportovní areál – víceúãelové hﬁi‰tû s umûlou trávou, víceúãelové hﬁi‰tû tartanové,
malé tenisové hﬁi‰tû tartanové, pingpongové stoly, sociální zázemí, klubovna, poãítaãová uãebna s 15 poãítaãi
a pﬁístupem na internet, ‰kolní druÏina, pû‰í zóna, ‰kolní jídelna
KrouÏky: malá kopaná, Ïákovská knihovna, v˘tvarn˘, keramick˘, anglick˘ jazyk (jiÏ od 1. tﬁídy), cviãení z matematiky,
douãování z ãeského jazyka, pﬁíprava na pﬁijímací zkou‰ky, hra na klávesové nástroje, turistick˘ krouÏek Vltavín, tenisová ‰kola TALLENT
Zápis do prvních tﬁíd: 16. a 17. 1. 2006, 14:00 – 18:00. V tuto dobu se konají Dny otevﬁen˘ch dveﬁí.
Aktivity: lyÏaﬁsk˘ a plaveck˘ v˘cvik, v˘jezdy do zahraniãí, adaptaãní pobyty, protidrogová prevence, péãe o dûti se specifick˘mi poruchami uãení
Dal‰í informace: V˘roãní zpráva o ãinnosti ‰koly

Základní škola Praha 2, Jana Masaryka 21
·kola podporující zdraví
Tel.: 222 515 187, 222 516 752
E-mail: skola@zsjm.cz
www.zsjm.cz
T˘den otevﬁen˘ch dveﬁí 9. – 13. ledna 2006
kaÏd˘ den do 14:00, ve stﬁedu do 18:00.
Zápis do 1. tﬁíd 16. a 17. ledna 2006
od 14:00 do 18:00.
Tû‰íme se na Vás.
• v˘uka podle vzdûlávacího programu Základní ‰kola
• nepovinná v˘uka AJ od 2. roãníku
• novû vybavená poãítaãová uãebna, v˘ukové programy a internet
• moderní ‰kolní hﬁi‰tû: vyuÏíváno pﬁi v˘uce, bûhem relaxaãních pﬁestávek,
pﬁi pobytu ‰kolní druÏiny i ve volném ãase
• ozdravné pobyty: lyÏaﬁské zájezdy, ‰koly v pﬁírodû, v˘lety, bruslení, plavání, cyklistika
• zdravá strava ve ‰kolní jídelnû, pitn˘ reÏim

• sluÏby speciálního pedagoga
• pestr˘ program ve ‰kolní druÏinû: pravidelné v˘lety, náv‰tûvy muzeí, kin,
divadel, dopravní a zdravotní v˘chova, soutûÏe, dûtské dny, zájmové krouÏky
• mimo‰kolní ãinnost: keramika, zpívání, klavír, flétna, ruãní práce,
pohybové hry, florbal, karate…

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Fakultní ‰kola Pedagogické fakulty UK
120 00 Praha 2, Kladská 1
• v‰echny tﬁídy s roz‰íﬁenou v˘ukou jazykÛ (3. – 9. roãník)
• 40 let tradice v˘uky nûmeckého jazyka
• nûmeck˘ jazyk od tﬁetího roãníku, anglick˘ jazyk od ‰estého roãníku
• od 7. roãníku je ÏákÛm nabízen dal‰í jazyk jako zájmov˘ krouÏek – fr., ‰p., it.
• vysoká úspû‰nost pﬁi pﬁijímacím ﬁízení na gymnázia a S·
• ‰kolní druÏina pro 3. – 5. roãník, ‰kolní klub pro 6. – 9. roãník
• v˘jezdy ÏákÛ do zahraniãí zamûﬁené na vyuÏití jazykov˘ch znalostí
• pravidelné v˘mûnné pobyty ÏákÛ do nûmecky a anglicky mluvících zemí
• ‰kola je zapojena do programu EU Sokrates s Nûmeckem, Dánskem a Estonskem
• ozdravné a sportovní pobyty, lyÏaﬁské kurzy
• spolupráce s Klubem rodiãÛ a pﬁátel ‰koly a ·kolskou radou
• ‰iroká nabídka volnoãasov˘ch aktivit
• spolupráce s hnutím Na vlastních nohou – StonoÏka
• Den otevﬁen˘ch dveﬁí 1. 2. 2006, pﬁijímací ﬁízení pro Ïáky 2. tﬁíd 24. 4. 2006
Kontakt: Mgr. Kateﬁina Vávrová, ﬁeditelka ‰koly
Tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522, e-mail: info@kladska.cz, www.kladska.cz

Základní škola, Praha 2, Legerova 5
Tel.: 224 261 235
Fax: 224 262 142
www.volny.cz/legerova
E-mail: zs.legerova@sgjsvos.cz
BûÏné i speciální tﬁídy pro dûti s SPU, od 1. tﬁ. roz‰íﬁená v˘uka v˘tvarné v˘ch., od 6. tﬁ. v˘uka informatiky a v˘p. techniky
• ‰kola v projektu „Tvoﬁivá ‰kola“ – stﬁedisko ãinnostního uãení v Praze podporovaného EU
• nové pﬁedmûty – Základy finanãnictví, Literárnû dramatická v˘chova, UÏité v˘tvarné ãinnosti, Komunikace a sloh
• vybavení – pracovny SPU, poãítaãová, multimediální, jazyková, fyziky, chemie, v˘tvarnû-keram., cviãná kuchynû, 3 tûlocviãny
• krouÏky v˘tvarné, jazykové, sportovní – areál otevﬁen o pﬁestávkách, odpoledne i o víkendech – ped. dozor zaji‰tûn
• ‰kolní druÏina dennû od 6.45 do 17.00 hod, ‰kolní klub mezi vyuãováním a odpoledne s knihovnou a internetem
• ‰kolní jídelna v budovû ‰koly, moÏnost v˘bûru ze dvou jídel
• druÏební ‰koly v Dánsku a v Maìarsku, pravidelné poznávací zájezdy do Rakouska a Nûmecka
• uãení na zkou‰ku 12. 1. 2006: 9.00 – 11.00 hod.
• ZÁPIS DO 1. T¤ÍDY

16. 1. 2006: 13.00 – 18.00 hod

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34
✓ Od roku 1992 je uplatÀována vzdûlávací koncepce na principech moderní pedagogiky, jejímÏ cílem je mimo jiné rozvoj tvoﬁivosti, komunikaãních dovedností a umûní
spolupráce u jednotliv˘ch ÏákÛ.
✓ Uãíme podle vlastního ‰kolního vzdûlávacího programu „Svobodná základní ‰kola“, jehoÏ základním principem je individuální pﬁístup k ÏákÛm.
✓ Vyuãujeme anglick˘ jazyk od 1. roãníku, ‰panûlsk˘ jazyk od 7. roãníku.
✓ Jsme otevﬁeni vÛãi informaãním zdrojÛm. Pﬁístup na internet je moÏn˘ v kaÏdé uãebnû, práce na poãítaãích v prÛbûhu celé v˘uky jiÏ od první tﬁídy.
✓ SnaÏíme se uãit v souvislostech integrované pﬁedmûty, volitelné pﬁedmûty jsou zaﬁazovány podle zájmu Ïáka.
✓ Slovní hodnocení od 1. do 9. roãníku poskytuje komplexní informace o pokroku Ïáka.
✓ K na‰í práci patﬁí intenzivní spolupráce s rodiãi. ÎákÛm nabízíme cca 45 odpoledních zájmov˘ch krouÏkÛ.
✓ Vûnujeme se integraci ÏákÛ s handicapy i talentovan˘m ÏákÛm.
✓ Zápis do 1. roãníku v termínu: 16. 1. – 17. 1. 2006, 14.00 – 18.00 hod.
www.londynska.cz, reditel@londynska.cz, tel.: 224 254 784

17. 1. 2006: 13.00 – 17.00 hod

