Rámcový plán hlavních školních a mimoškolních činností
Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle
školní rok 2013/2014
Plánované činnosti žákyň a žáků

Přátelství, odpovědnost, dobrý úsudek, komunikace, organizování, vytrvalost a úsilí,
iniciativa a pružnost, čestnost a smysl pro humor, kooperace, aktivita a zvídavost
– pilíře, na nichž je vystavěn náš školní vzdělávací program „Podkovička“. Snahou všech aktérů
výchovně-vzdělávacího procesu v chuchelské škole je v souladu s kompetencemi (k učení, k řešení
problémů, kompetencí komunikativní, sociální a personální, občanskou a pracovní) a s očekávanými
výstupy žáků vytvářet tvořivé, podnětné prostředí, jež ponese dětskou zvídavost k poznání, k vědění,
k potřebné zkušenosti. V letošním školním roce soustředíme pozornost na finanční gramotnost, kterou
budeme ve škole posilovat v rámci vzdělávacích oblastí – Matematika a její aplikace, Člověk a zdraví,
Člověk a svět práce, na čtenářskou gramotnost, kompetenci, jež tvoří důležitý základ pro celoživotní
učení, a na pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí v rámci průřezového tématu
Environmentální výchova.
Plánované termíny pedagogických rad
První pedagogická rada – ve středu 28. srpna 2013,
druhá pedagogická rada – ve čtvrtek 19. září 2013,
třetí pedagogická rada – ve čtvrtek 14. listopadu 2013,
čtvrtá pedagogická rada – ve čtvrtek 23. ledna 2014,
pátá pedagogická rada – ve čtvrtek 10. dubna 2014,
šestá pedagogická rada – ve čtvrtek 19. června 2014.
Neplánované pedagogické rady se budou scházet dle potřeby, okolností.
Termíny třídních schůzek a konzultací
První třídní schůzky - 10. září 2013 (úterý - v 17 hodin pro 1. stupeň, v 17.30 hodin pro 2. stupeň),
druhé třídní schůzky - 19. listopadu 2013 (úterý - v 17 hodin pro 1. stupeň, v 17.30 hodin
pro 2. stupeň),
první konzultace pro rodiče a zákonné zástupce před klasifikací za první pololetí – 9. ledna 2014
(čtvrtek - od 14 do 18 hodin),
třetí třídní schůzky – 15. dubna 2014 ( úterý - v 17 hodin pro 1. stupeň, v 17.30 hodin pro 2.
stupeň),
druhé konzultace pro rodiče a zákonné zástupce před klasifikací za druhé pololetí – 29. května
2014 (čtvrtek – od 14 do 18 hodin).
Ředitelská volna
2. a 9. května 2014 (páteční den – z provozních a organizačních důvodů),
Jarní prázdniny
17. - 23. února 2014 (od pondělí do neděle)
Připravované projekty, aktivity ve školním roce 2013/2014:
Projekt „Čtení nás obohacuje“ je novým projektem realizovaným v chuchelské škole. Smyslem tohoto
projektu je podpora čtenářství na prvním a druhém stupni chuchelské školy - žákyně, žáci vyšších
ročníků drží patronát nad spolužáky nižších ročníků.
Čtu s patronem je aktivita v rámci projektu „Čtení nás obohacuje“ zaměřená na rozvoj čtenářských
dovedností. Ke společnému čtení usednou během školního roku děti podle tohoto rozdělení:
patroni žákyň a žáků obou 1. tříd – žákyně a žáci VII. ročníku,
patroni žákyň a žáků obou 2. tříd – žákyně a žáci VIII. ročníku,
patroni žákyň a žáků 3. třídy – žákyně a žáci IX. ročníku,
patroni dětí z mateřské školy – žákyně a žáci VI. ročníku.

Společné čtenářské činnosti patronů a jejich mladších spolužáků budou nabízeny během školního
roku a zveřejňovány v týdenních plánech ve sborovně školy a na internetových stránkách školy.
Součástí projektu „Čtení nás obohacuje“ budou i tzv. „čtenářské večery“, v nichž se děti stanou
posluchači literárních příběhů rozličných žánrů na několika místech ve škole určených ke čtení a
naslouchání čtenému textu. Projekt „Čtení nás obohacuje“ našel inspiraci v projektu „Čtení pomáhá“.
Pozitivní vztah ke čtení, které bude také podporován a posilován setkáními nad knihou, besedami
o autorovi a jeho tvorbě, návštěvami knihoven s předem připraveným programem, projektovou metodou
s přesahem do sféry filmu, divadla, moderních způsobů uměleckého projevu (některé aktivity budou
soustředěny do podvečerních hodin).
Přednášku pana Martina Romana o jeho úspěšném projektu „Čtení pomáhá“ si vyslechnou
chuchelské děti ve škole ve středu dne 2. října 2013 od 10 do 12 hodin.
Oslavy 80. výročí založení školy ve Velké Chuchli otevřou veřejnosti v sobotu 5. října 2013
od 9 do 12 hodin dveře školy. Formou výstav a připraveným programem připomeneme 80. výročí
vzniku naší školy.
„Sběr hliníku, víček od plastových lahví a papíru“ do sběrných pytlů, kontejnerů je aktivita
pro žákyně a žáky 1. až 9. ročníku. Získané finanční prostředky za sběr budou použity na adopci
na dálku, na prostředky - vybavení školy podle přání žákyň a žáků. Zdárný chod projektu zajistí
paní učitelka Šárka Havelková.
Termíny sběru:
17. - 20. září 2013,
5. - 8. listopadu 2013,
10. - 13. prosince 2013,
21. - 24. ledna 2014,
4. - 7. března 2014,
22. - 25. dubna 2014,
10. - 13. června 2014.
Projekt „Prevence rizikového chování - Život bez závislostí, občanské sdružení“ – projekt bude
realizován i ve školním roce 2013/2014. Má napomoci výchově dětí ke zlepšování zdravotního stavu,
k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti, k výchově ke zdravému způsobu života
ve škole, v rodině. Zdárný chod projektu zajistí paní učitelka Lenka Kočišová.
Projekt „Škola školce - školka škole“ je určen pro předškolní děti a žákyně a žáky VIII. ročníku.
Cílem projektu je přiblížit žákyním a žákům jednotlivé fáze lidského života se zaměřením na předškolní
věk.
V podobném duchu jako v minulém školním roce pokračuje celoroční projekt VIII. ročníku – fiktivní
volba povolání – „Podnikatel 2022“, kterým provede žákyně a žáky paní učitelka Jitka Semotánová
v hodinách pracovních činností. Projekt bude obohacen o přítomnost rodičů (jejich pozvání do školy
k povídání o profesích s dětmi).
Žákyně a žáci IX. ročníku si ověří nabyté vědomnosti v projektu „Žáci za katedrou“, v němž si
připraví vyučovací hodiny českého jazyka a literatury pro mladší spolužáky. Cílem a smyslem projektu je
ověřit naplnění klíčových kompetencí našeho ŠVP Podkovička.
Projekt „Velikonoční jarmark“ – projektu v Praze - Velké Chuchli se ve školním roce 2013/2014
aktivně zúčastní žákyně a žáci IV. ročníku. Cílem projektu je uvědomění si smyslu velikonočních svátků
a posílit v dětech potřebu uchovávat tradice. Součástí projektu je prezentace školy (výstava a prodej
výrobků) v době pořádání jarmarku.
Aktivity dětí chuchelské školy ve spolupráci s ÚMČ Praha - Velká Chuchle
Vítání chuchelských občánků - doprovodný program si připraví děti z druhých tříd. Program zajistí
paní učitelka Hana Bálková a paní učitelka Monika Vlasáková.
Na předvánočním setkání seniorů u kávy nebo dobrého čaje dne 12. 12. 2013 vystoupí žákyně a žáci
chuchelské školy spolu s dětmi z chuchelské mateřské školy s krátkým hudebním programem.
Pro žáky VI. ročníku je určena vědomostní a zážitková soutěž s názvem „Po stopách krále Karla IV.“.
Děti chuchelské školy se pravděpodobně i ve školním roce 2013/2014 výtvarně zapojí do oslav
„Chuchelského slunovratu“.

Aktivity žákyň a žáků navštěvujících školní družinu v průběhu školního roku 2013/2014:
Aktivity dětí ve školní družině jsou určeny pro 1., 2., 3. a 4. oddělení.
měsíc září
seznamovací hry pro děti napříč odděleními
chodník plný barevnosti
měsíc říjen
s drakem ve větru
měsíc listopad
šachový turnaj (dáma)
měsíc prosinec
mikulášská nadílka
vánoční besídka
měsíc leden
závody na bobech
talentmánie

měsíc únor
karneval
turnaj ve vybíjené
měsíc březen
bingo
piškvorky
měsíc duben
slet čarodějnic a čarodějů
za knihou do knihovny
měsíc květen
hurá na cvrkanou
stavby z písku
měsíc červen
cesta za pokladem

V prvních třídách paní učitelky využijí moderní a osvědčenou metodu čtení - paní učitelka Jitka
Semotánová a paní učitelka Eva Nástrahová provedou děti úskalími prvopočátečního čtení metodou
Sfumato“, jež byla zdárně používána v chuchelské škole v minulých letech.
Plavecký výcvik (plavecké čtvrtky) v rozsahu 20 lekcí (45 dětí) zahájí žákyně a žáci III. třídy
spolu s některými dětmi obou druhých tříd v Praze – Barrandově v plavecké škole „Velryba“ (začátek
plaveckého výcviku - měsíc listopad).
6. třída – adaptační setkání v chuchelské škole s lektorkou paní Vendulou Širokou – seznamovací
víkend – žáků VI. třídy organizuje v měsíci září - 13. - 15. 9. 2013 (pátek, sobota a neděle) v chuchelské škole paní učitelka Patricie Bošková.
Den otevřených dveří – pro rodiče chuchelských žákyň a žáků se otevřou dveře učeben ve středu
27. listopadu 2013.
V průběhu celého školního roku se žáci chuchelské školy opět zúčastní sportovních klání organizačně
zajišťovaných DDM Praha 5 v Praze 5 – Smíchově (florbalové, fotbalové turnaje, vybíjená,
přehazovaná aj.).
Zájezd do koncentračního tábora Flossenbürg (Terezín nebo do jiného tábora nucených prací
či k demarkační linii v Rokycanech) pro žáky VIII. a IX. ročníku organizuje společně chuchelská škola
a zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu.
Mikulášská nadílka – 5. prosince 2013 (čtvrtek) – setkání žáků prvního stupně v jídelně školy,
v níž bude připraven krátký program zaměřený na postavu Mikuláše a jeho životní příběh.
Vánoční dílny se vytvoří v úterý 10. prosince 2013 dle rozpisu, zájmu a předmětu činnosti
z několika skupin dětí, které si zvolí aktivitu v dílně podle vlastního uvážení, zájmu. Při vytváření skupin
se uplatní patronství, žákyně a žáci vyšších ročníků pomáhají dětem nižších ročníků.
Předvánoční setkání rodičů a dětí (žáků) v kmenových třídách prvního stupně se uskuteční
v úterý 17. prosince 2013 v odpoledních hodinách s programem dle vlastního uvážení s možností
setrvat u vánočního stromu umístěného v tělocvičně nebo ve venkovních prostorách areálu školu.
Pro rodiče dětí z prvního a druhého stupně žáci spolu s učiteli připraví výstavu výrobků zhotovených
dětmi ve vánočních dílnách. Školní jídelnu promění žáci VIII. třídy v kavárnu, v níž nabídnou hostům
laskominy, teplé a studené nápoje. Prostor kolem vánočního stromu se stane pro děti místem společného
zpívání, vyprávění příběhů apod.
Zápis do první třídy v chuchelské škole proběhne ve čtvrtek 16. ledna 2014 od 14 do 19 hodin.
V zimních měsících bude možno využít nabídky zimního stadionu v Černošicích a zabruslit si
na tamější ledové ploše. Termíny návštěv ledové plochy budou upřesňovány dle domluvy se správou
stadionu (předpokládané měsíce návštěvy ledové plochy – leden, únor 2014).
Vícedenní lyžařský kurz (spojen s možností jízdy na snowboardu) je plánován v termínu
od 9. 3. do 14. 3. 2014 v lyžařském areálu Telnice (Krušné hory). Je určen dětem 3. - 5.
ročníku.

Recitační soutěž „Pražské poetické setkání“ se uskuteční v termínu od 24. do 27. února
2014 s pozvaným hostem v prostorách chuchelské školy.
Na školy v přírodě se žákyně a žáci 2. - 5. ročníku, 6., 8. a 9. ročníku ve školním roce 2013/2014
vydají individuálně do míst dle zvážení a rozhodnutí dětí a třídní učitelky, třídního učitele.
Děti prvního ročníku prožijí školu v přírodě s patrony - žákyněmi a žáky 7. třídy.
Studijní vzdělávací sedmidenní zájezd do jižní Anglie - univerzitní město Oxford s výukou - je
plánován ve školním roce 2013/2014 v měsíci dubnu. Jazykový kurz v Oxfordu organizačně zajistí paní
učitelka Pavla Obadalová.
Mezinárodní den dětí – 2. červen 2014. Patroni budoucích prvňáčků – žáci VI. třídy – připraví pro děti
z mateřské školky program v areálu chuchelské školky a školy.
Prezentace závěrečných prací žáků V. třídy proběhnou v týdnu od 3. do 6. června 2014 (úterý pátek) v dopoledním čase. Na počátku měsíce února budou žákům nabídnuta témata ke zpracování s
možností konzultovat s vyučujícím postup své práce. Odevzdání závěrečné práce podle dohodnutých
pravidel bude taktéž nutno uskutečnit ve stanoveném termínu vedoucímu závěrečné práce.
Prezentace závěrečných prací žáků IX. třídy proběhnou v týdnu od 3. do 6. června 2014 (úterý pátek) v dopoledním čase. Na počátku měsíce února budou žákům nabídnuta témata ke zpracování s
přesným a závazným rozpisem konzultací u jednotlivých vyučujících. Odevzdání závěrečné práce podle
dohodnutých pravidel bude nutno uskutečnit ve stanoveném termínu (do 30. května 2014)
vedoucímu závěrečné práce.
V rámci hodin tělesné výchovy, výchovy k občanství a ke zdraví nebo jiných školních aktivit
se ve školním roce 2013/2014 opět zaměříme na poskytování první pomoci. Odborně tuto
důležitou vybavenost každého člověka přiblíží dětem členové Sdružení záchranných služeb ČR.
Školní akademii prožijeme na jevišti a v hledišti jednoho z pražských divadel v druhé polovině měsíce
června (předpokládaný termín: v neděli 22. června 2014).
Florbalový turnaj ve školní tělocvičně nebo na školním hřišti zorganizují pro chuchelské školačky
a školáky tradičně žákyně a žáky IX. třídy v posledním týdnu měsíce června roku 2014.
Během celého školního roku 2013/2014 budou moci žáci v doprovodu pedagogů využívat
permanentky k návštěvám ZOO Praha a zhlédnout v zoologické zahradě připravený program
tamějších zaměstnanců o přítomné fauně v ZOO Praha.
Ve školním roce 2013/2014 se na prvním i druhém stupni realizuje tzv. daltonský laboratorní
plán, vzdělávací metoda, jež je založena na zodpovědné svobodě, samostatnosti a spolupráci žáků.
Tato vzdělávací metoda bude nadále využívána taktéž na druhém stupni, a to nejméně jednu
vyučovací hodinu v každém školním měsíci v naukových předmětech. Je možné vytvářet v rámci
daltonských hodin taktéž vyučovací bloky po domluvě vyučujících. Nově hodláme v tomto roce vyzkoušet
„daltonské dopoledne pro žákyně a žáky druhého stupně“.
Vyučující, žákyně a žáci mohou ve školním roce 2013/2014 používat ve výuce devět
interaktivních tabulí, na nichž bude možné žákům nabídnout interaktivní učebnice nakladatelství Fraus
a další produkty vytvořené pro interaktivní výuku. V ostatních učebnách je pro výuku k dispozici
projekční plátno s dataprojektorem.
Přehled povinně volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014
roč./předmět

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

nepovinné předměty
Aj
Aj
Náš svět - K.
Náš svět - K.

volitelné předměty

Inf., KAj
Inf., Bs, Tp
Inf., Bs, Tp

Vysvětlivky:
Aj - Anglický jazyk
KAj - Konverzace v anglickém jazyce
Inf. - Informatika
Bs - Biologický seminář
Tp - Technická praktika
Náš svět - K. - Náš svět - Koumák

