
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Karlín

- hlavní „karlínská“ škola
- dvě budovy MŠ a ZŠ 
- umístění v klidné lokalitě pod Vítkovem
- zrekonstruované objekty i zahrady 
- moderní vybavení
- památkově chráněná budova
- škola bez jídelny a velké tělocvičny



Podmínky k 1.9.2022 

- 910 žáků (760 ZŠ, 150 MŠ)
- 6 tříd MŠ, 2 přípravné třídy, 19 tříd 1.st, 14 tříd 2.st 
- během 15 let nárůst o 700 žáků
- žáci nejen z Karlína
- 150 pracovníků školy
- 6 speciálních pedagogů, 2 logopedky, 2 psycholožky, sociální 
pedagog, 30 asistentů pedagoga



Charakteristika školy  

SMYSLUPLNÁ ŠKOLA
V příjemné pracovní a tvořivé atmosféře moderními metodami 
smysluplně vzdělávat, rozvíjet osobnost a schopnosti všech žáků na 
jejich maximálně možnou úroveň.

Základní pilíře spočívají v:
1. Smysluplném obsahu vzdělávání a rozvoji osobnosti.
2. Smysluplných činnostech v době vyučování i ve volném čase.
3. Smysluplných vztazích.



Název vzdělávacího programu  

SMYSLUPLNÁ ŠKOLA
chceme, aby žáci i učitelé byli ve škole z důvodu vnitřní motivace

• vnitřní motivace je založena na třech „S“:

1)SMYSLUPLNOSTI 
2)SPOLUPRÁCI
3)SVOBODNÉ VOLBĚ

Snažíme se tato tři „S“ začlenit do všech aktivit ve škole



Zaměření školy 

Navazující vzdělávání dětí od 3 do 15 let
Férová, Fakultní, Otevřená, Komunitní, Ekoškola 

Efektivní výuka – činnostní metody učení, naučit se učit a myslet
Smysluplné hodnocení

Vše vychází z vize:
1. – 3. ročník (číst, psát, počítat);  
4. – 6. ročník (naučit se učit)
7. – 9. ročník (aplikace získaných znalostí, individuální rozvoj)



Férová škola – inkluzivní program školy

 Ve škole je vytvořeno centrum podpory a inkluze, které navrhlo a ověřilo 
funkční model péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Tento model 
vnímáme ve třech úrovních:
1. úroveň – podpůrný přístup učitelů ve vyučování ke všem dětem
2. úroveň – podpůrná opatření pro děti, kterým nestačí pouze podpůrný 

přístup 
3. úroveň - Nabídka doplňkových odpoledních aktivit – dobrovolná záležitost
Všechny úrovně doprovází poradenská činnost pro rodiče dětí.



Smysluplné hodnocení

Cíle smysluplného hodnocení Klasifikace Slovní hodnocení Mapy učebního 
pokroku

Zpětná vazba pro učitele, rodiče a žáky + +
Motivovat k další práci + +
Hodnotit individuální pokrok dítěte + +
Spravedlivé (jednoznačná kritéria hodnocení) + +
Zvládnutelné pro učitele + +


