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 Soukromá základní škola laboratorního typu.
 Máme zápis do rejstříku pro 1. – 9. třídu.
 Aktuálně máme třídy 1. – 3., dohromady 24 žáků.

 22. 4. 2020 pořádáme zápis, již nyní se ozývá mnoho zájemců.

 nabízí syntézu toho nejlepšího z různých

pedagogických směrů

 cílem je vychovávat přemýšlivé děti, které

jsou připravené na život ve 21. století

 zdůrazňuje společné učení všech generací
 klade důraz na život za zdmi školy, snaží se

dětem zprostředkovat poznání v
souvislostech, ukázat, k čemu a jak jsou
informace důležité

 předpokládáme, že dnes učíme děti o

světě, který bude až zítra a my netušíme, co
nás čeká, proto je především důležité umět
kriticky přemýšlet, být otevřený novým
znalostem a zkušenostem, vnímat učení
jako celoživotní záležitost, která člověka
těší

 Centrum podpory a poradenství

přímo ve škole.

 Výrazné zapojení žáků i rodičů do

života školy (aktivní a angažovaní
rodiče).

 Rodičovské kavárny.
 Výuka v souladu s měsíčními tématy.
 Pravidelné „expedice“ mimo školu.
 Slovní hodnocení.
 Vyšší procento žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami.

ZŠ Poznávání - nově vzniklý subjekt
= otevřená budoucnost
Škola jako vzdělávací instituce, škola
jako učící se instituce
Laboratorní škola

•chce být partnerem MČ
•chce se stát součástí komununity
•podpora lokálních akci
•nabídka edukačních aktivit pro rezidenty (např. workhopy pro rodiče a děti, přednášky, semináře,
výstavy)
•pořádání aktivit celoživotního vzdělávání
•škola otevřená všem věkovým kategoriím i cílovým skupinám
•provázanost výuky s každodenním životem, trhem práce, řemesly, uměním, podnikáním, akademickým
světem
•projekty s institucemi, které výše uvedené zaštiťují
•ochotně zapojí i zájemce z dalších škol MČ, resp. bude spolupracovat s dalšími ZŠ

Implementace kariérního
poradenství do edukačního procesu

•v souladu se Strategií vzdělávacích politiky ČR do roku 2030+
•tvorba uceleného projektu společně s brněnskou laboratorní školou (ZŠ Labyrinth)
a experty na kariérové vzdělávání
•lze zapojit i další školy MČ, resp. zprostředkovat výstupy z projektu, zajistit podporu při samostatné
práci škol v oblasti kariérového poradenství / kariérového vzdělávání

Centrum podpory a poradenství ve
škole

•tvořeno psychology a speciálními pedagogy
•možnost spolupráce s dalšími školami - příležitosti k intervizním setkáním, sdílení příkladů dobré praxe
(např. přehledy metod, pomůcek a postupů práce při práci se žáky se SVP)
•organizace vzájemných náslechů ve školách, příležitosti ke sdílení

Rozšíření nabídky škol
v MČ Praha 3

•možnost alokovat dohodnuté množství míst v ZŠ pro rezidenty MČ Praha 3

