ABC
Základní Školy

A

jako AULA

Vítejte v aule Německé školy v Praze (NŠP). Kromě oslav, festivalů a nejrůznějších hudebních či
divadelních představení, jež probíhají na pódiu, se v prostorách auly konají také pravidelné výstavy.
Mimoto zde naleznete praktický rozcestník, který Vám pomůže s lepší orientací v samotné budově
školy. Nástěnky v aule Vám poskytnou informace o aktuálních a pravidelných termínech a o
nabídkách souvisejících se životem školy. Aula je hlavním místem, kde si rodiče vyzvedávají žáky ZŠ po
skončení výuky.

D

jako DRUŽINA

Škola má být prostorem pro život i pro učení, kde se děti cítí dobře. Má být místem, které dětem
poskytuje dostatek prostoru pro volnou hru i odpočinek, kde se přirozeně vytvářejí a upevňují
mezilidské vztahy, ale kde se zároveň musí zodpovědně dodržovat stanovená pravidla.
Kombinací odpoledních kroužků, dozoru nad plněním domácích úkolů, odpolední družiny a
stravování vytváří NŠP pestrou a mnohostrannou síť odpoledních aktivit.
Cílem konceptu družiny NŠP je splňovat nároky na kvalitu školy s celodenním programem, a tím
přispívat k rozvoji a k patřičné podpoře žáků.
Odpolední družina začíná bezprostředně po 6. vyučovací hodině a lze ji navštěvovat i po jednotlivých
dnech. Žáci mohou strávit odpoledne až do 16 h nejrůznějšími aktivitami: v družině si mohou hrát,
skotačit, malovat, vyrábět, zdobit, vařit, péct a mnoho dalšího. Vedoucí družiny: paní Radka
Hladíková.

F

jako FORMULÁŘE

 Přihláška ke studiu na Německé škole v Praze
 Hromadná přihláška do společného psaní domácích úkolů, odpolední družiny a
zájmových kroužků (pouze pro žáky ZŠ)
 Formuláře „Opuštění výuky“ či „Žádost o uvolnění“
 Přihláška „Individuální doučování“
 Formulář „Doučování“
Formuláře, které se vztahují k základní škole, stejně jako důležité informace obdržíte v sekretariátu
anebo ve správě školy.

H
 Vyučování:
 Přestávky:
 Domácí úkoly:
(nepovinně)

jako

HODINY

8.00-13.25 h (1.-6. vyučovací hodina)
malé přestávky mezi hodinami – 5 minut
velké přestávky po dvou hodinách – 20 minut
denně 13.30-15.05 h v učebně č. 114 (víceúčelová místnost),
resp. 116

CH

jako CHODBA ZŠ

Školní chodba denně zdraví žáky a učitele barevnými motivy města Prahy. Dětem tu začíná JEJICH
ŠKOLA, a proto se zde u vchodových dveří loučí se svými rodiči. Rodiče tímto způsobem podporují
samostatnost svých dětí.
Žáci ZŠ jsou vyzvedáváni na konci školního dopoledne v aule.
Rodiče mohou využít pátečního odpoledne od 13:30 h k tomu, aby si prohlédli vystavené práce svých
dětí a společně s nimi zkontrolovali obsah jejich skříněk.
Tým pedagogů ZŠ pravidelně podporují dobrovolníci (předčítání, pomoc s projekty apod.).

I

jako INDIVIDUÁLNÍ

DOUČOVÁNÍ
Obsáhlá nabídka individuálního doučování probíhá na NŠP již od roku 1996. Rodiče mohou své dítě
do individuálního doučování přihlásit na základě doporučení třídní učitelky (formulář + informace
obdržíte ve správě).

Přihlášeným žákům se v průběhu dopoledne dostane doplňkového doučování, které probíhá
paralelně s výukou třídy. Doučování je dokumentováno. Úzká spolupráce pedagoga, jenž má
doučování na starosti, a třídní učitelky se ukázalo jako velmi efektivní.
Od roku 2012/13 je doučování v kompetenci dvou kvalifikovaných a zkušených učitelek ZŠ: paní Sonji
Puhlmann a paní Sandry Langefeld.
Individuální doučování zahrnuje podporu v následujících oblastech:
 smyslové vnímání, motorika, matematika, němčina

K

jako KROUŽKY

Odpoledne mohou žákyně a žáci navštěvovat kroužky z oblasti sportu, umění, hudby, jazyků,
geografie a mnohého dalšího. Kroužky, které si žáci volí na začátku školního roku, mohou být ve 2.
pololetí změněny. Díky podpoře rodičů a nadšenců vedoucích jednotlivé kroužky si mají děti opravdu
z čeho vybírat!

NJcj

jako NĚMČINA cizí jazyk

Děti, jejichž rodným jazykem není němčina, podporuje NŠP následující formou:






integrace v rámci výuky ve třídě – veškerá výuka probíhá v němčině
výuka němčiny v malých skupinkách v rámci dopoledního vyučování
v rámci individuálního doučování (tato nabídka je placená)
v rámci odpolední družiny (osvojování si jazyka hrou a simulací situací z běžného
života)

O

jako OBĚD

Aby bylo dosaženo určitého rytmu školního dne, je do dopoledního vyučování začleněno dostatečné
množství přestávek. Během velkých pauz si děti mohou vyhrát venku na školním dvoře či na hřišti s
různým sportovním náčiním, které se nachází v bednách jednotlivých tříd.
Pauza na oběd pro žáky ZŠ probíhá mezi 12.40-13.25 h. Pro Vaše dítě můžete objednat oběd ze školní
jídelny anebo mu dát jídlo s sebou v krabičce. Během oběda v jídelně dohlíží na žákyně a žáky jeden
z učitelů.

S

jako

SPORT

U dětí je mimořádně oblíbená „miniolympiáda zvířat“, sportovní akce, která se koná na konci školního roku.
Kromě toho se žáci ZŠ účastní také četných fotbalových turnajů.
Odpoledne mohou žáci ZŠ navštěvovat celou řadu sportovních kroužků, které se každoročně obměňují.
Fotbal a Sport-hry-zábava jsou však mezi dětmi nejoblíbenější.

Sp

jako

SPOLEČNÉ PSANÍ DOMÁCÍCH
ÚKOLŮ
Žáci ZŠ si mohou své domácí úkoly vypracovat každý den v určených časech za přítomnosti
kompetentní osoby, jež vykonává nad dětmi dozor.

Přihlásit se můžete vyplněním a odevzdáním hromadné přihlášky pro žáky ZŠ, která je společná pro
kroužky, společné psaní domácích úkolů a družinu. Přihlášku můžete vyplnit dle potřeby i na
jednotlivé dny v týdnu. Přihlášku obdržíte v sekretariátu školy.
Psaní domácích úkolů nabízí NŠP bezplatně.
Časy společného psaní domácích úkolů:

denně mezi 13.30-15.05 h. v učebně č. 114
(víceúčelová místnost), resp. 116

ABC ZŠ bude postupně doplněno a aktualizováno.
Stav zpracování: září 2013

