Základní údaje o škole, školském zařízení
Přesný název školy resp. školského zařízení

Mateřská škola a základní škola BEEHIVE, s.r.o.
Na Šafránce 9, 103 00 Praha 10 Královské Vinohrady
IČO: 24802328
RED IZO 691002711

Ředitel a statutární zástupce ředitele

Ředitelka:

Mgr. Monika Windsorová – ve funkci od 13. 5. 2013

Webové stránky školy:

www.beehive.cz

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita

Mateřská škola BEEHIVE, s.r.o. – cílová kapacita: 36
Základní škola BEEHIVE, s.r.o. – cílová kapacita: 100
Obory vzdělání

Škola

Mateřská škola
Beehive

Základní škola
Beehive

kód

název
oboru
programu

/

cílová
vzdělávacího kapacita
oboru
programu

poznámka
(uveďte, pokud
obor
nebyl
/
vyučován,
je
dobíhající atd.)

Rámcový
vzdělávací 36
program pro předškolní
MŠ
vzdělávání/ŠVP: Pilnými
včeličkami po celý rok
Rámcový
vzdělávací 100
program
pro
základní
79-01-C/01 vzdělávání/ŠVP:
BEEHIVE – proletíme
celý svět

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2016/2017:

nové obory / programy: ke změnám oboru ani programu nedošlo - Základní škola, kód
vzdělávání 79-01-C/01, ŠVP: BEEHIVE – proletíme celý svět – rozhodnutí ze dne 28. 3.
2013 č.j. MŠMT – 12866/2013-620 – s účinností od 1. 9. 2013 povolená výuka vybraných
předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický
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Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb

Mateřská škola BEEHIVE, s.r.o., Soběslavská 2072/64, Praha 3 – Královské
Vinohrady, 130 00
Základní škola BEEHIVE, s.r.o., Na Šafránce 9/1651, Praha 10 – Královské
Vinohrady, 101 00
Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby

Mateřská škola
Mateřská škola je vybavena moderním nábytkem určeným pro předškolní zařízení. Průběžně jsou
doplňovány nové hračky, pomůcky i drobné náčiní pro řízené pohybové aktivity. Zahrada je
vybavena dřevěným domečkem, skluzavkou, pískovištěm s krytem a hračkami pro venkovní
aktivity. Nově byla pořízena další interaktivní tabule.

Základní škola
Ve školním roce byla otevřena 8.třída a škola tak provozovala 1. - 8. třídu ZŠ. Učebny základní
školy BEEHIVE jsou vybavené moderním rostoucím školním nábytkem, pro I. i II. stupeň. Škola je
vybavena 8 interaktivními tabulemi. Oproti předchozímu školnímu roku vzrostl počet
interaktivních tabulí o 2 nové. Žákům jsou k dispozici notebooky a tablety, které jsou
propojitelné s interaktivní tabulí. Celkové materiální vybavení základní školy je na velmi dobré
úrovni a je průběžně doplňováno a obnovováno. Pro venkovní aktivity slouží školní zahrada, která
je součástí oploceného objektu. Na míčové hry žáci využívají vybudované hřiště s bezpečným
povrchem, stůl na ping-pong, basketbalový koš, hry a sportovní potřeby pro venkovní aktivity.

Školská rada
Datum ustanovení:

10. 9. 2012

Členové školské rady:

Zástupci zřizovatele školy:

Martina Přenosilová
Jiří Přenosil

Zástupci pedagogů:

Bc. Markéta Papežová, DiS – členem od 11.3.2015
Mgr. Andrea Klemencová– členem od 19. 9. 2017

Zástupci rodičů:

Eva Kühnová – členem od května 2015
Nikola Hrbáčková – členem od května 2015
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Pracovníci školské právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci
Studenti jsou jen tak dobří, jak dobří jsou ti, kteří je učí. Mateřská škola a základní škola
Beehive, s.r.o. klade velký důraz na aprobované a dynamické vyučující. Pro zahraniční učitele
působící na naší škole je angličtina mateřským jazykem. Cenné zkušenosti získali během
působení na zahraničních školách . Náš učitelský sbor si uvědomuje, že nezbytným nástrojem
k dosažení nejlepších možných výsledků pro naše studenty je týmová spolupráce, a proto jak
naši domácí, tak i zahraniční vyučující na dosažení tohoto cíle úzce spolupracují. Pro všechny
naše vyučující zajišťujeme vzdělávání a školení, aby se mohli zdokonalovat a své mimořádné
zkušenosti s výukou předávat studentům.
Náš tým se rozrostl o samostatné oddělení školních uniforem a oddělení mimoškolních
aktivit. Vedoucím anglického oddělení byla zvolena Mrs. Amy Price.

Počty osob (dle zahajovacích výkazů)
Mateřská škola

Škola

ředitel a
ředitel a zástupce
interní
zástupce ředitele
učitelé
ředitele přepočte
fyzické
fyzické ní
na
osoby
osoby
plně
celkem
celkem zaměstn
ané

interní
externí
učitelé
učitelé
přepočte
fyzické
ní na plně
osoby
zaměstna
celkem
né

pedagogi
čtí
pracovníc
externí
i
učitelé
fyzické
přepočte
osoby
ní na plně
celkem
zaměstna
né

1

6

1

1

6

5

3

pedagogič
tí
pracovníc
i
přepočte
ní na plně
zaměstna
né
celkem
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Základní škola

Škola

ředitel a
ředitel a
zástupce interní
zástupce
ředitele učitelé
ředitele
přepočte fyzické
fyzické
ní na plně osoby
osoby
zaměstna celkem
celkem
né

interní
externí
učitelé
učitelé
přepočte
fyzické
ní na plně
osoby
zaměstna
celkem
né

1

11

1

18
4

2

pedagogi
čtí
pracovníc
i
externí
fyzické
učitelé
osoby
přepočte
celkem
ní na plně
zaměstna
né

8

pedagogič
tí
pracovníc
i
přepočte
ní na plně
zaměstna
né
celkem
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Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (dle zahajovacího výkazu)

Mateřská škola
Škola

celkem % z celkového počtu ped.
Pracovníků

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

3
2

Základní škola
Škola

celkem % z celkového počtu ped.
pracovníků

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

8
5

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mateřská škola
počet

Zaměření

Počet
účastníků

Vzdělávací instituce

Kurz První pomoci

1

První pomoc u dětí ml.
školního věku

5

Záchranná
Kraje

Studium pro
pracovníky

1

školský management

1

PaedF UK Praha

BOZP

1

Bezpečnost práce
požární ochrana

Uzavírání a ukončování
prac.poměrů v r.2018

1

školský management

vedoucí

5

a

5

1

Seminária

služba

Středoč.

Základní škola

počet

Zaměření

Počet
účastníků

Konference učitelů
interaktivních technolog.

2

využití interaktiv.tech.

1

Týmová spolupráce
pedagog. sboru

1

metody a práce v týmu

1

v

BOZP

1

Hejného metoda

1

Vzdělávací instituce

17
metodika

1

Nedílnou součástí praxe pedagogických pracovníků je celoživotní učení.
Další vzdělávání je realizováno v oblastech:
● metody a formy práce ve výuce žáků
● metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
● management a řízení pedagogického procesu
V rámci rozsáhlé projektové činnosti školy probíhá řada vzdělávacích aktivit zaměřená
na
práci
s
pedagogickým
sborem.
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Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Základní škola
celkem (fyzické osoby)
7
5

počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)

z toho

bez odborné kvalifikace

2

(dle zákona o ped. prac.)

rodilý mluvčí
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Nepedagogičtí pracovníci školy
počty osob
fyzické
celkem

osoby přepočtení na
zaměstnané

2

plně

2

další vzdělávání nepedagogických pracovníků

Kurzy

počet

Zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

BOZP
Kurz první pomoci

2

CIVOP, Tyrkys

jiné (uvést jaké)
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Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů
denní vzdělávání

počet
tříd / skupin

škola

Základní škola BEEHIVE, s.r.o.
8
kód oboru: 79-01-C/01

počet
žáků / studentů

95

Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele
denní vzdělávání

Škola

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů na učitele

Základní škola BEEHIVE,
s.r.o. kód oboru: 79-01- 11,8
C/01

7,3

8

Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji

škola

Jih
oč
es
ký

kraj

Jih
o
m
or
av
sk
ý

Ka
rlo
va
rsk
ý

Vy
so
čin
a

Kr
álo
vé
hr
ad
ec
ký

Lib
er
ec
ký

M
or
av
sk
osl
ez
sk
ý

počet
žáků/studentů
celkem
z
toho
nově
přijatí

Ol
o
m
ou
ck
ý

Pa
rd
ub
ick
ý

Plz
eň
sk
ý

Stř
ed
oč
es
ký

3

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2017/2018
Základní školy
počet přihlášek celkem
počet přijatých celkem
počet odkladů povinné školní docházky

40
16
11

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Mateřská škola
2 – Slovensko
2 - Vietnam
2 - Turecko
3 - USA
1 - Indie
2 – Rumunsko
1 - Rusko
2 - Ukrajina

Základní škola
3 – Rusko
2 – Slovensko

2 - Mexiko
1 – Velká Británie

1 - Ukrajina
4 – Spojené státy americké
9

Ús
tec
ký

Zlí
CELK
ns
EM
ký

3

1 – Libanon

1 - Syrská rep.

1 - Švýcarsko

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Základní škola
Ve škole do běžných tříd také začleňujeme žáky – cizince, kterým je ještě nad rámec
běžných vyučovacích hodin nabízen kroužek Čeština pro cizince, o který je ze strany
zákonných zástupců žáků – cizinců velký zájem.
Ověřování výsledků vzdělávání
Základní škola
Ve školním roce se žáci základní školy zúčastnili školního testování mezinárodních zkoušek
Cambridge.

1. Školní vzdělávací programy
Mateřská škola
Motto školky:

Pilnými včeličkami po celý rok

Obecným záměrem Školního vzdělávacího programu Mateřské školy BEEHIVE s.r.o. Soběslavská
64, který je nazvaný „Pilnými včeličkami po celý rok“, je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické,
psychické, sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou osobností.
Společně s rodinou, jejíž roli chápeme jako primární, usilovat o osobní samostatnost dětí,
schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí, s pozitivním a
nekonfliktním vztahem ke světu i k sobě samému. Osobnost, která přijala kladné mravní zásady,
osvojila si základní hodnoty, na nichž je naše společnost založena, a která se bude schopna
vyrovnávat s nároky 21. století.
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Základní škola
Motto školy: Proletíme celý svět
Filosofie školního vzdělávacího programu a koncepce školy je založena na několika jasně
formulovaných a snadno pochopitelných bodech – „pilířích“. Je zaměřena na
individuální přístup k žákům, na jejich osobní maximum, individuální potřeby a rozvoj
životních dovedností – klíčových kompetencí. Vytváří pro všechny zúčastněné – žáky,
učitele, rodiče – profesionální „prostor“ komunikace a vzájemné spolupráce.
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Učební plán programu „BEEHIVE – proletíme celý svět“
Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací
obory

I. stupeň

I.
Ročník
Jazyk
a Český jazyk 9 (7+2)
jazyková
a literatura
komunikace
Cizí jazyk
2⃰ (0+2)
Matematika a její aplikace 3+1⃰
Informační a komunikační
technologie
Člověk
a Prvouka
2
jeho svět
Vlastivěda
Přírodověda
Umění
a Hudební
0,5+0,5⃰
kultura
výchova
Výtvarná
1⃰
výchova
Člověk
a Tělesná
1+1⃰
zdraví
výchova
Člověk
a Pracovní
0,5+0,5⃰
svět práce
činnosti
22

II.
ročník
8 (7+1)

III.
ročník
8 (7+1)

IV.
ročník
7

V.
ročník
7

Celkem
hodin
39 (35+4)

3⃰ (0+3)
3+1⃰

3⃰
4+1⃰
0,5+0,5⃰
(0+1)
2

3⃰
4+1⃰
0,5+0,5⃰
(0+1)

3⃰
4+1⃰
0,5+0,5⃰

14 (9+5)
23 (20+3)
3 (1+2)

2

12

0,5+0,5⃰

0,5+0,5⃰

1,5
1,5
0,5+0,5⃰

1,5
1,5
0,5+0,5⃰

5

1⃰

1⃰

2⃰

2⃰

7

1+1⃰

2⃰

2⃰

2⃰

10

0,5+0,5⃰

0,5+0,5⃰

0,5+0,5⃰

0,5+0,5⃰

5

22

24

25

25

118

⃰ hodiny vyučované v anglickém jazyce

Oblast Člověk a jeho svět je vyučována v předmětech Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda.
Organizace předmětu Vlastivěda a Přírodověda ve IV. a V. ročníku: v prvním pololetí
školního roku 2 hodiny Vlastivědy a 1 hodina Přírodovědy, ve druhém pololetí se poměr
obrátí.
Oblast umění a kultura je vyučována v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova.
Doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova stanovený RVP ZV je integrován do této
oblasti (má však svým charakterem přesah dále, zejména do literárně dramatické výchovy).
Časovou dotaci předepsanou RVP ZV, kde je uváděná časová dotace, ŠVP ZV plně respektuje.
Využití disponibilní časové dotace je následující: 1 hodina Matematiky v V. ročníku a po
jedné hodině Cizího jazyka ve IV. a V. ročníku.
Průřezová témata jsou v průběhu vzdělávání zahrnuta v učebním plánu jednotlivých
předmětů.
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Jako cizí jazyk je na I. stupni ZŠ vyučován povinně výhradně jazyk anglický (další cizí jazyk
bude nabízen od třetího ročníku formou nepovinných předmětů – viz níže plány nepovinných
předmětů).

Učební plán školního vzdělávacího programu „Beehive – proletíme celý svět“ je doplněn
nabídkou nepovinných předmětů, které žáci nebudou muset absolvovat (nicméně
doporučujeme, aby se jich žáci zúčastňovali).
Tyto nepovinné předměty budou na prvním stupni zahrnuty ve školném a jsou tedy
považovány za jakýsi bonus, který škola bude nabízet k přiblížení se ideálům absolventa
programu „Beehive – proletíme celý svět“. Nepovinné předměty budou vyučovány v jazyce
anglickém (nemusí platit v případě dalšího cizího jazyka).
Mezi nepovinné předměty na prvním stupni by měly patřit:
Společenské vědy
Aj – konverzace
Sportovní hry
další cizí jazyk

Jejich předpokládanou časovou dotaci znázorňuje následující tabulka.
I. ročník
Společenské vědy
Aj – konverzace
Další cizí jazyk
Celkem

3
3

II. ročník
1
3
4

III. ročník
1
1
2
4

IV. ročník
1
2
3

V. ročník
1
2
3

Nepovinné předměty by měly prohlubovat a upevňovat základní učivo. Měly by tak umožnit větší
pokrok žáků, jejich realizaci, pokrok a akceptovat jejich osobní maximum. Jejich plány jsou
rozpracovány v tematických plánech učitelů. Všechny nepovinné předměty jsou vyučované výhradně
v anglickém jazyce.
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Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oborů
Předměty

VI.
ročník

VII.
ročník

VIII.
ročník

IX.
ročník

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika
Informační a komunikační technologie
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Volitelný předmět

4
3+2
4
1
2
1+1
1

4
3+2
4
1
2
1+1
1+1

2+1
2
1
2
2

2
2
1
2
2

29

29

4
3+4
4
1
2
1
1+1
2
2+1
1
1
1
2
1
32

3+1
3+4
3+1
1+1
1+1
1
1+1
2
1+1
1
1
1
2
1
32

Celkem
hodin/poměr
min. a
dispon.čas.dota
ce
16/15+1
14/12+12
16/15+1
5/4+1
8/7+1
6/4+2
7/4+3
4
10/7+3
6
4
6
8
2
122

24 disponibilních hodin vyznačeno v tabulce červeně
Poznámky k učebnímu plánu

Ve školním vzdělávacím programu „Beehive – proletíme celý svět“ dochází na druhém stupni
k těmto úpravám jednotlivých předmětů:
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova se budou třídy dělit na skupiny chlapců a dívek v závislosti
na počtu žáků ve třídě.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována osmi vyučovacími hodinami ve vyučovacím předmětu
Tělesná výchova. Dvěma zbývajícími hodinami je posílen vyučovací předmět Výchova k občanství, kde
je vzdělávací obor Výchova ke zdraví realizován největší měrou.
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Zastoupení jednotlivých témat v ročnících a ve vyučovacích předmětech:
●

v 6. ročníku jako součást vyučovacího předmětu Výchova k občanství je realizováno téma
Vztahy mezi lidmi a formy soužití;

●

v 7. ročníku jako součást vyučovacího předmětu Výchova k občanství a v 9. ročníku jako
součást vyučovacího předmětu Přírodopis je realizováno téma Změny v životě člověka a
jejich reflexe;

●

v 6., 7., a v 8. ročníku jako součást vyučovacího předmětu Přírodopis, v 6. a 8. ročníku jako
součást vyučovacího předmětu Tělesná výchova je realizováno téma Zdravý způsob života a
péče o zdraví;

●

v 6., 7., 8. a 9. ročníku jako součást vyučovacího předmětu Výchova k občanství, v 8. a 9.
ročníku jako součást vyučovacího předmětu Tělesná výchova, v 8. a 9. ročníku jako součást
vyučovacího předmětu Přírodopis je realizováno téma Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence;

●

v 6. a 7. ročníku jako součást vyučovacího předmětu Výchova k občanství, v 6., 8. a v 9.
ročníku jako součást vyučovacího předmětu Tělesná výchova je realizováno téma Hodnota a
podpora zdraví;

●

v 6., 7. a v 8. ročníku jako součást vyučovacího předmětu Výchova k občanství je realizováno
téma Osobnostní a sociální rozvoj.

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována především ve vyučovacích předmětech
vytvořených ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, proto je minimální hodinová dotace této oblasti
posílena o dvě vyučovací hodiny a dále ve vyučovacím předmětu Informační a komunikační
technologie, který byl posílen o jednu vyučovací hodinu.

Zastoupení jednotlivých témat v ročnících a ve vyučovacích předmětech:
●

v 6. ročníku jako součást vyučovacího předmětu Přírodopis je realizováno téma Pěstitelské
práce a chovatelství
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●

v 7., v 8. a v 9. ročníku jako součást praktických činností v předmětech Fyzika, Chemie (od 8.
ročníku) a Přírodopis je realizováno téma Práce s laboratorní technikou;

●

v 8. a v 9. ročníku jako součást předmětu Výchova k občanství je realizováno téma Svět
práce;

●

ve všech čtyřech ročnících jako součást předmětu Informační a komunikační technologie je
realizováno téma Využití digitálních technologií.

Volitelné předměty pro 8. a 9. ročník. Žáci si budou volit mezi dvěma semináři, jejich nabídka se bude
řídit zájmem žáků. S ohledem na snížený počet žáků ve třídě budou volitelné předměty nabízeny pro
žáky 8. a 9. ročníku společně.
●

Dramatická výchova

●

Matematicko-fyzikální seminář

●

Chemicko-biologický seminář

●

Zeměpisný seminář

●

Dějepisný seminář

Základní škola Beehive nabízí od 3. ročníku prvního stupně ZŠ Beehive Španělský jazyk jako
nepovinný předmět. Tímto bude Španělský jazyk realizován i v 6. a 7. ročníku 2. stupně ZŠ Beehive.
Výuka v anglickém jazyce a její personální obsazení na 2. stupni ZŠ Beehive se řídí povolením
Pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých
předmětů v cizím jazyce ze dne 15. července 2008 (Č.j. 527/2008-23).
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Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Mateřská škola
V mateřské škole podporujeme výuku anglického jazyka přirozenou formou. Ve třídách působí rodilí
mluvčí, kteří s dětmi komunikují v anglickém jazyce.
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Základní škola
Na škole anglický jazyk vyučují učitelé – rodilí mluvčí. Dále se anglický jazyk prolíná do nepovinných
předmětů – ICT, společenské vědy, Aj konverzace – kde opět vyučují rodilí mluvčí. Možnost
uplatnění jazykových znalostí mají žáci na studijním pobytu ve Velké Británii.
Dále je dětem od 3. ročníku nabízen nepovinný jazyk – španělský , jehož praxi si děti též mohou ověřit
studijním pobytem ve Španělsku.
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Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
Poradenské služby
Mateřská škola
Spolupráce s PPP – PhDr. Marií Středovou
Spolupráce s klinickou logopedkou – PhDr. Monikou Šulistovou, Talkagency s.r.o.
Spolupráce s foniatričkou – MUDr. Karolínou Hoňkovou Radilovou
Spolupráce s organizací Vizus, o.p.s. zabývající se screeningovým vyšetřením zraku předškolních dětí
– odborný garant vyšetření: prim. MUDr. Pavel Studený – oftalmolog

Základní škola
Spolupráce s PPP – PhDr. Marií Středovou
Spolupráce s foniatričkou – MUDr. Karolínou Hoňkovou Radilovou
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Prevence sociálně patologických jevů
Mateřská škola
Primární prevence zahrnuje veškeré plánované aktivity s cílem předejít problémovým
situacím. Děti jsou vedeny k tomu, aby zodpovídaly za svá jednání a chování, a to v míře
přiměřené jejich věku. Snažíme se ve škole vytvářet podnětné sociální klima, založené na
vzájemné důvěře a snášenlivosti. Podporujeme vznikající kamarádství, eliminujeme počátky
intolerance, násilí, či možné (i verbální) šikany.
Děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování, ke kolektivnímu hodnocení chování a
jednání
kamarádů.
Děti mají dostatek volnosti, pohybu a sportovních aktivit ve škole i při pobytu venku.
V průběhu dne jsou dětem činnosti nabízeny, nenutíme je, volíme improvizaci tam, kde
nabízená činnost není pro děti právě dostatečně poutavá.
Metody prevence:
● individuální a skupinová interakce
● práce se skupinovou dynamikou
● praktický nácvik sociálních dovedností
● řízená diskuse
● výklad
● hra
● nácvik sociálních dovedností
● psychodrama
● arte-techniky

Základní škola
Ve spolupráci s rodiči vedeme žáky k rozvoji sebepoznání, růstu zdravého sebevědomí, ke zvládání
stresových situací. Snažíme se formovat osobnost žáka tak, aby se přiměřeně svému věku orientoval
v dané problematice, zkoumal ji, ptal se a dělal rozhodnutí. Dále, aby si vážil zdraví, uměl nakládat se
svým volným časem a zvládal základní sociální dovednosti, včetně vytváření zdravého a příjemného
klimatu ve škole.
Preventivní program je zaměřen na předcházení následujících sociálně negativních jevů:
● Záškoláctví
● Šikana, kyberšikana; rasismus, xenofobie, vandalismus
● Virtuální drogy (PC, televize, video, mobilní telefony,…)
● Domácí násilí
● Týrání a zneužívání dětí
Cílem programu je:
● osvěta pedagogů a široké veřejnosti, školení pedagogických pracovníků
● zavádění estetické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu
● vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času
● průběžné sledování situace ve škole, uplatňování různých metod a forem umožňujících
včasné podchycení ohrožení dětí
● vytváření podmínek pro zamezení sociálně patologických problémů
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●
●
●
●
●
●
●

spolupráce školy s rodiči žáků, školskými institucemi, PPP, policií a ostatními institucemi
zabývajícími se prevencí patologických jevů u dětí
prevence proti záškoláctví, šikaně, kyberšikaně, vandalismu, kouření, gamblingu
vzájemná komunikace trojúhelníku (učitel – žák – rodič), zlepšení klimatu ve škole
zdravý životní styl
sexualita a partnerské vztahy
posílení individuality a uvědomování si síly diváckého násilí
zajistit zájem o přednášky pro rodiče

Ekologická výchova a environmentální výchova
Mateřská škola
Ekologická a environmentální výchova probíhá jako součást běžného fungování mateřské školy. Děti
jsou svými učiteli vedeny k péči a ochraně životního prostředí. V zimě učitelé s dětmi instalují krmítko
pro ptáky na zahradu školy, zapojují se do péče o zahradu – hrabání listí a trávy, sází bylinky.

Základní škola
Naší snahou je vést žáky k šetrnějšímu zacházení s energií, docílit toho, aby žáci zbytečně neplýtvali
například elektřinou, vodou, atd. Usilujeme o co největší propojení získaných vědomostí s běžným
každodenním životem, toho, aby žáci své vědomosti dokázali prezentovat i doma a to takovou
formou,
která by kladně ovlivnila i rodinné příslušníky.

Ekologická a environmentální výchova je realizována v rámci hodiny prvouky v těchto
oblastech:
Domov – úspory energií, třídění odpadu, bioprodukty
Naše obec – třídění a likvidace odpadu, ekologické vytápění, vztah ke kulturním památkám
Krajina kolem nás – rekreační a krajinné oblasti, turistické zajímavosti, dopravní systém
Příroda – živá a neživá příroda, znečišťování vody, vzduchu a půdy a vliv na člověka
Lidé a technika – vliv techniky na lidstvo – pozitiva a negativa

Multikulturní výchova
Mateřská škola
V mateřské škole jsou děti ve skupině i s dětmi s cizím státním občanstvím i děti
z národnostně smíšených rodin, což přispívá k tomu, že jsou děti vedeny k upevňování
dobrých mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti a pochopení jednání druhých.
Vzhledem k tomu, že v mateřské škole máme asistenty pedagogů - rodilé mluvčí anglického
jazyka, tak i tato skutečnost přispívá k multikulturnímu rozvoji dětí. Dětem se tak brzy stává
anglický jazyk dalším komunikačním prostředkem. Děti mají jedinečnou možnost se také
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seznámit s jinými kulturami při oslavách Vánoc, Velikonoc, ale i dalších svátků, pro nás
netradiční, v průběhu celého školního roku. Dětem jsou také předčítány pohádky a příběhy
z různých koutů světa a děti mají možnost během projektových dní ochutnat i jinou, než jen
českou kuchyň... Dále se zapojujeme do programů pořádané nadací ADRA.

Základní škola
Vzhledem k tomu, že na naší škole působí zahraniční učitelé a studuje zde řada cizinců, mají žáci
možnost se seznamovat s jejich zvyky i způsobem života. Rovněž během studijního pobytu ve Velké
Británii se setkávají nejen s kulturou další země, ale též se způsobem života cizinců v jiné evropské
zemi.
Dalším místem, které naše škola navštívila bylo město Valencie ve Španělsku, kde děti měly možnost
vyzkoušet si své znalosti ze španělštiny a seznámit se s kulturou a zvyky španělů.
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Na naší škole se nesetkáváme s projevem rasové nesnášenlivosti. Na škole působí kroužek „Čeština
pro cizince“, který je určen žákům – cizincům. V průběhu školního roku s žáky slavíme také svátky,
které nejsou tradičními pro Českou republiku.
Žáci se během školního roku zúčastnili několika programů pořádaných nadací ADRA.
Výběr tematických okruhů při zařazování do výuky vždy vychází z aktuální situace ve škole,
reflektuje na dění v místě školy a současnou situaci ve společnosti.

Cílové zaměření:
●

Poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v
české a evropské společnosti.

●

Rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních
kontaktů k obohacení sebe i druhých.

●

Učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin,
uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy,
názory i schopnosti druhých.

●

Učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické
skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená jiné.

●

Rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických,
náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních
skupin.

●

Rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku
xenofobie.

●

Učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a
připravenosti nést odpovědnost za své jednání.

●

Poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura,
etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.
Pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu.
Napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou.
Stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnosti
jako zdroj obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu.
Pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s principy
života v demokratické společnosti.
Vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a
rasismu.
Učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu
společnosti k minoritním skupinám.

●
●
●
●
●
●

Výchova k udržitelnému rozvoji
Mateřská škola
S environmentální výchovou se prolíná výchova k udržitelnému rozvoji. Zahrnuje ekologickou
prevenci o přírodě – Co by bylo kdyby… . Do integrovaných bloků je plánováno porozumění
společenských principů, vytváření smyslu pro individuální a společnou odpovědnost, řešení,
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pochopení vzniklých problémů, procvičování úsudku …
Základní škola
Průřezové téma Environmentální výchova v základním vzdělávání vychází z komplexního
pojímání vztahu člověka k životnímu prostředí, za něž je považováno vše – od nejbližšího
okolí po biosféru planety. Propojuje hlediska přírodovědná, sociální, technicko-ekonomická i
estetická.
Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka
a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému
rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za své jednání i jednání společnosti.
Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a
prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických,
vědeckotechnických, politických a občanských; hledisek časových i prostorových.
V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a podporuje rozvíjení
myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince.
Zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí; postavení
člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro
zachování podmínek života, pro získání obnovitelných zdrojů surovin a energie.

Cílové zaměření:
● Rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a
důsledkům lidských činností na prostředí.
● Vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování.
● Přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy
k prostředí v různých oblastech světa.
● Umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní
odpovědnosti ve vztazích k prostředí.
● Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí
jednání občana vůči prostředí.
● Napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí, seznamuje s principy
udržitelnosti rozvoje společnosti.
● Učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických
problémů.
● Učí komunikovat o problémech životního prostředí.
● Přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty.
● Vede k odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody.
● Přispívá k utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot
prostředí.
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Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků.
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Mateřská škola

teambuilding

13. - 15.9.2017

outdoorové hry, podpora
přátelských vazeb,
kooperace, komunikace

MONÍNEC

zimní škola v přírodě

14. - 19.1.2018

základy zimních sportů, hry
na sněhu, vycházky do okolí

Dvořákova bouda,
Špindlerův Mlýn

jarní škola v přírodě

21. - 25.5.2018

projektové vyučování,
průřezová témata, ekosystém
lesa, vody, louky - praktická
výuka

Dvořákova bouda,
Špindlerův Mlýn

Základní škola

teambuilding

13. - 15. 9. 2017

kolektivní hry, podpora
přátelských vazeb,
kooperace,
komunikace

MONÍNEC

zimní škola v přírodě
pro 1.třídu

14. - 19. 1. 2018

základy zimních sportů,
hry na sněhu, vycházky
do okolí

Dvořákova bouda,
Špindlerův Mlýn

zimní škola v přírodě
pro 2 - 8 třídu

14. - 19. 1. 2018

základy zimních sportů,
hry na sněhu, vycházky
do okolí

Rakousko, Rakouské
Alpy

studijní pobyt v Anglii

2. - 9. 4. 2018

rozvoj komunikačních
Rugby school,
dovedností v
Warwickshire
angl.jazyce, poznávání
angl.kultury a památek,
setkávání se studenty z
jiných zemí
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jarní škola v přírodě

21. - 25.5.2018

projektové vyučování,
průřezová témata,
ekosystém lesa, vody,
louky, praktická výuka,
využívání mobilních
aplikací k orientaci v
přírodě

Chata Vatra, Moravská
bouda - Špindlerův
Mlýn

studijní pobyt ve
Španělsku

17. - 23. 6. 2018

rozvoj komunikačních
dovedností ve
španělském jazyce,
poznávání šp.kultury a
památek

Campus Lenguaj,
Valencia

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Mateřská škola
Hudební výchova/hra na klavír – počet dětí 4
Podle moderních výzkumů je ideální s výukou hry na hudební nástroj začínat již ve 3
letech. V této době je sluch v nejcitlivějším stádiu, které se už nikdy potom neopakuje.
Hudební sluch a schopnosti jsou zde nejefektivněji objevovány a rozvíjeny přímo u
klavíru. Děti hravou formou poznávají možnosti nástroje, zhudebňují si motivy jim
známé (pohádky, obrázky, nálady) a zároveň se učí novým. Do lekce je rovněž
zařazena recitace, výchova rytmická a pohybová, která rozvíjí dovednosti a připravuje i
fyzické pocity potřebné při hře na klavír. Mozek se přizpůsobuje a otevírá informacím,
které jsou po něm vyžadovány a děti pak mívají i v jiných předmětech ve škole lepší
výsledky než děti bez hudební průpravy.
Výtvarné aktivity/keramika – počet dětí 10
Ve výtvarném kroužku děti rozvíjí své estetické vnímání světa, fantazii, tvořivost, manuální
zručnost, soustředění, talent a chuť tvořit. Využívají se různé výtvarné techniky s přírodním či
netradičním materiálem, společné projekty a prostor pro vlastní umělecké vyjádření.
Tenis – počet dětí 5
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Kroužek probíhá na tenisových kurtech a v zimním období v tenisové hale pod dohledem
zkušeného tenisového trenéra. Trénink se zaměřuje na: trénování míčkem o zeď, taktiku,
kondiční přípravu a pravidla, historii tenisu a další.
Plavání – počet dětí 11
Základy plaveckých stylů, seznamování se s vodou, hry ve vodě.
Malý přírodovědec – počet žáků 10
Zákonitosti přírody – praktické dovednosti a pokusy.
Tanečky/balet - počet žáků 7
Rozvíjí všeobecnou tělesnou průpravu dětí.

Základní škola
Výuka hry na piano – počet žáků 5
Výuka hry na piano, základy hudební nauky, rozvoj hudebního sluchu a cítění
Výuka hry na kytaru – počet žáků 5
Základy hry na kytaru, hudební teorie, improvizace
Výuka zpěvu - počet žáků 3
Základy pěveckých dovedností
Český jazyk pro cizince – počet žáků 4
Výuka základů českého jazyka jako cizího jazyka, slovní zásoba, základy gramatiky, reálie
Korálkování – počet žáků 10
Tvoření šperků a bižuterie, správné postupy a návody na tvoření
Tvořivý kutil - počet žáků 8
Výroba kutilských předmětů
Skateboarding - počet žáků 9
Výuka jízdy na skateboardingu
Mažoretky - počet žáků 9
Základy umění mažoretek
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Výlety a akce:
Mateřská škola a základní škola
4.9.
8.9.
8.9.
13.-15.9.
4.10.
6.10
11.10.
17.10.
20.10.
31.10.
10.11.
20.11.
23.11.

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 – ve školce divadlo
Dožínky - Letná
Farmářské trhy
Monínec Teambuilding
Adra - projektový den
Planetárium
Ranní káva pro rodiče
Dýňová farma
Terezín - dějepisný výlet
Halloween párty
Národopisné muzeum
kino Aero
Den Díkůvzdání

28.11.

Divadlo U Hasičů

30.11.
5.12.
7.12.
8.12.

Spaní ve škole
Mikulášská párty
Spaní ve škole pro year 4-6
Movie night - filmová noc ve škole
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8.12.
11.12.
15.12.

přednáška o bezpečnosti BESIP
kino Biooko - naučný film
Vánoční koncert

14.-19.1.
24.1.
8.2.
8.2.
9.2.
14.2.
21.2.
23.2.
6.3.
13.3.
23.3.
2.-9.4.
10.4.
12.4.
17.4.
18.4.
18.4.
27.4.
21.5. - 25.5.
1.6.
5.6.
8.6.

Winter camp
Divadelní představení
kino Aero -year 2-6
Technické muzeum year 7-9
Pohádka Nur
Valentýnská párty
Na palubě kolem světa - Národní muzeum
Pod souhvězdím Jižního kříže - Náprstkovo muzeum
Divadlo Kampa
Planetárium
Velikonoční příběh - skanzen
Výlet do Anglie
Usborne books
Projekt - Adra
Toulcův dvůr
Ranní káva pro rodiče
Atletické závody Na Kotlářce
McCup Eden - běžecká štafeta
Spring camp
Den dětí
Activities day
Veletrh vědy EXPO Letňany
Divadlo Minor
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15.6.
18.6.
19.6.
17.-23.6.
26.6.
27.6.
28.6.

Den otců
plavecké závody
Návštěva ZOO
Studijní pobyt ve Španělsku
Farmapark Soběhrdy
Veletrh kroužků
Výlet na paddlebordech

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do
mezinárodních programů
Mateřská škola
Mateřská škola se v roce 2017/18 zapojila do projektu ADRA - cílem projektu je globální rozvoj
vzdělávání, která má vést žáky i pedagogy k zájmu o témata - migrace, ochrany životního
prostředí, chudoby, odpovědné spotřeby, spravedlivého obchodu, lidských práv….aj.
Školka se zapojila programem:
1) Daleká cesta čokolády - cílem je hravou formou seznámit žáky s procesem výroby čokolády
od jejího pěstování až po finální výrobek
2) Daleká cesta banánu - cílem je uvědomění a seznámení žáků s procesy pěstování,
dovozů….apod.

Základní škola
Vzhledem k multikulturnímu prostředí školy a studijním pobytům žáků v Anglii a ve Španělsku
tak škola navazuje spolupráci se školami v zahraničí.
Základní škola se v roce 2017/18 zapojila do projektu ADRA - cílem projektu je globální rozvoj
vzdělávání, která má vést žáky i pedagogy k zájmu o témata - migrace, ochrany životního
prostředí, chudoby, odpovědné spotřeby, spravedlivého obchodu, lidských práv….aj.
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škola se zapojila programem:
1) Daleká cesta trička - cílem bylo získat přehled o procesu pěstování bavlny a výroby trička.
Žáci byli seznámeni s problematickými aspekty při procesu výroby, apod..
2) Migrace a cestování - cílem bylo uvědomění si migrační problematiky (odlišnosti a vyloučení
v souvislosti s tématem). Program představil různé druhy migrace a s tím spojené její příčiny.
Žáci se zamysleli nad tím, co je v životě opravdu důležité.

Spolupráce právnické osoby s partnery
Za velmi důležitou považujeme spolupráci s rodiči žáků naší školy. Několikrát ročně pro ně
organizujeme Coffee Morning – neformální setkávání nad šálkem kávy. Tato setkávání vedou
k otevřené komunikaci mezi školou a rodiči a zvyšuje se tak důvěra rodičů ke škole.
Dále dbáme na vysokou informovanost rodičů – emaily, prostřednictvím webových stránek
školy, prostřednictvím FB. Pro rodiče na webových stránkách slouží “Edupage“ – na nějž jsou
denně vkládány informace z jednotlivých hodin, včetně fotografií z projektů i běžných
vyučovacích hodin.
Spolupracujeme se sportovní halou Bohemians, Praha 10 a s plaveckým bazénem Jedenáctka Chodov.
Usilujeme o spolupráci s rodiči našich žáků – sponzorské dary, účast na různých akcích, atd.
Vyhledáváme různé firmy, které by naší škole mohly být přínosem – exkurze, sponzorské dary,
aj.
Pravidelná spolupráce s PPP.
Spolupráce s Knihovnou, Korunní.
Spolupráce s Městskou Policií a s Policií ČR.
Spolupráce s Hasičským záchranným sborem.
Spolupráce s nakladatelstvím Fraus.
Spolupráce s AIESEC.
Spolupráce s NAEP.
Spolupráce s volnočasovým areálem Gutovka
Spolupráce s nadací ADRA
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Spolupráce s nadací Konto bariéry – projekt Run and Help

Další aktivity, prezentace
Mateřská škola
Oslava Halloweena – akce pro rodiče
Den otevřených dveří
Den Díkůvzdání
Třídní schůzky
Mikuláš v MŠ
Vánoční koncert
Valentýnská párty
Velikonoční párty
Den Svatého Patrika
Přespávání
Den matek
Oslava Dne dětí
Den otců
Plavecké závody

Základní škola
Oslava Halloweena – akce pro rodiče
Den Díkůvzdání
Den otevřených dveří
Ranní káva pro rodiče
Vánoční koncert pro rodiče
Třídní schůzky
Den Díkůvzdání
Mikuláš v ZŠ
Oslava Dne dětí
Projektové
dny
Ročníkový projekt –
Usborne books
Projekt EDISON
Spolupráce s FAMU
Oslava Dne matek
Oslava Dne otců
Charitativní akce Run

s prezentací pro rodiče
prezentace rodičům

and Help – konto Bariéry
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016
Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o. pobírala od září 2017 100% prostředky ze
státního rozpočtu (dotace školským zařízením).
Veškeré další prostředky na zajištění chodu školy získala ze soukromých zdrojů, příspěvků
rodičů a sponzorských darů.

Další informace
Mateřská škola
● Mateřská škola BEEHIVE s.r.o., Soběslavská 64 je od 1.9.2011 soukromým
předškolním zařízením s celkovou kapacitou 36 dětí a výdejnou stravy pro stejný
počet dětí.
● Charakter budovy odpovídá rodinné vile se třemi nadzemními a jedním
podzemním patrem rekolaudované na nebytové prostory. Škola je položena
v blízkosti metra, v klidné lokalitě Královských Vinohrad. Ve škole pracují 3
pedagogičtí zaměstnanci a 2 asistenti, 2 správní zaměstnanci a 1 zaměstnanec ve
výdejně stravy.
● Děti jsou rozděleny do dvou věkově heterogenních tříd s celodenním provozem.
● Složení ve třídách – věkově heterogenní skupiny. Všechny učitelky mají
předepsané vzdělání. V každé třídě bude působit rodilý mluvčí s angličtinou jako
asistent kmenové učitelky.
● Poloha mateřské školy je velmi dobře dostupná MHD, je vzdálená pouhé 3
minuty pěší chůze od metra linky A, stanice Želivského, a jen 10 minut od
samotného centra města. Nachází se v soukromé vile se zahradou ve velmi
klidné ulici krásného a tichého předměstí Královských Vinohrad na Praze 3.
Estetické prostředí tříd, pestrá a zdravá strava, vlídný kolektiv zaměstnanců – to
vše nabízí klidné, přátelské a přehledné prostřední, umožňující respektování
individuálních možností a potřeb každého dítěte.
● Vzdělávání ve všech třídách MŠ je realizováno v rámci plnění Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
● Provoz školy je od 8,00 do 17,30 hodin
● Ve třech třídách mateřské školy jsou soustředěny věkově heterogenní skupiny
dětí.
● Ve třídách s celodenním provozem a vždy s jedním pedagogickým pracovníkem a
asistentem/rodilým mluvčím je zapsáno max. 16 dětí.
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Každá třída má svůj vlastní název:
I. třída – Včeličky - nursery
Ve třídě působí kmenová učitelka + asistent/-ka rodilý/-á mluvčí
II. třída – Čmeláčci - reception
Ve třídě působí kmenová učitelka + asistent/-ka rodilý/-á mluvčí
III. třída - Broučci – Year 1
Ve třídě působí kmenová učitelka + asistent/-ka rodilý/-á mluvčí
● Škola preferuje model osobnostně orientované výchovy.
● Každá třída si vytvořila svůj třídní vzdělávací program, podle kterého probíhá
výchova a vzdělávání. Plánování činnosti vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje
jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem, cílem je individuální
naplňování kompetencí.
● Specifické zaměření jednotlivých učitelek tak bude možno využívat pro potřeby
všech dětí v MŠ, proto bude hlavní vzdělávací nabídka doplněna dílčími
specificky zaměřenými programy.
Při výuce používáme nejefektivnější způsob výuky dětí – učení hrou a prožitkem,
nejmodernější technologie, interaktivní tabule a další moderní výukové metody.
Poskytujeme laskavé, otevřené a pro děti podmanivé prostředí, kde se cítí příjemně a
bezpečně. Hry, projekty, učební metody a plány jsou systematicky připravovány a detailně
propracovány. Při výuce klademe důraz na individuální přístup k osobnosti každého dítěte,
podporujeme samostatnost a sebedůvěru a zároveň děti vedeme ke spolupráci a interakci
v kolektivu ostatních. Ke kontinuitě jednotlivých denních programů a návaznost na věci a
svět kolem nás přispívá pečlivý výběr tematických celků (projektů), které se prolínají
jednotlivými oblastmi výuky. Klademe velký důraz na propojení teoretických znalostí
s praktickými dovednostmi. Největším přínosem je pro každé dítě učení se prožitkem.

Základní škola
Základní škola BEEHIVE s.r.o. je soukromou školou usilující o celostní rozvoj dětí mladšího a
staršího školního věku.
Žáci základní školy Beehive budou neustále vedeni k tomu, aby poznali a porozuměli světu
kolem sebe, ostatním lidem a také sami sobě. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby
žáci postupovali při vzdělávání s klíčovými kompetencemi k vědomostem. Za klíčové
kompetence jsou v RVP ZV považovány tyto kompetence: kompetence k učení, kompetence
k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální,
kompetence občanské a kompetence pracovní. Klíčové kompetence ve školním vzdělávacím
programu „Beehive – proletíme celý svět“ budou pomáhat žákům při získávání základu
všeobecného vzdělání a tvoří základ pro motivaci a směřování k dalšímu celoživotnímu učení
a orientaci v každodenním praktickém životě.
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Výstupy jednotlivých oblastí jsou ve školním vzdělávacím programu „Beehive – proletíme
celý svět“ v souladu s očekávanými výstupy RVP ZV v I. a II. období I. stupně rozpracovány do
jednotlivých ročníků jako ročníkové výstupy. Součástí osnov rozpracovaných níže je také
učivo, klíčové kompetence a průřezová témata. Mezi průřezová témata stanovená RVP ZV
patří: Osobnostní a sociální výchova (OSV), Výchova demokratického občana (VDO), Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EG), Multikulturní výchova (MKV),
Environmentální výchova (EVVO) a Mediální výchova (MV).
Všem žákům jsou dispozici moderní SmartNotebooky propojené s interaktivní tabulí. Škola
disponuje se širokou nabídkou vzdělávacích médií, které se pravidelně v rámci výuky
využívají. Snažíme se tak v žácích naší školy podporovat počítačovou gramotnost.
Naše škola poskytuje dvojjazyčné vzdělávání s důrazem na smysluplnou výuku, která žáky
baví. Žáci si tak osvojují získané znalosti a dovednosti nejen prostřednictvím výuky, ale i
v běžných situacích. Získávají otevřený postoj k cizí kultuře a cizímu jazyku, jehož používání
se tak stává přirozené. Naši žáci nepřekládají, ale dosahují schopnosti dvojjazyčné
komunikace.
Našimi žáky jsou děti z celého světa, čímž vytváříme multikulturní prostředí, které přispívá
k celkovému chápání světa kolem nás a k rozvoji přirozené komunikace ve světovém jazyce.
Ke každému žákovi přistupujeme podle jeho osobního maxima.
Prostředí školy je otevřené a přátelské. Naši žáci jsou k učení motivování a povzbuzování. Do
výuky zařazujeme nejmodernější metody učení a vycházíme ze zásad didaktického proudu
„Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Žáci školu opouštějí s tím, že vzdělání má pro ně
smysl a přináší jim potěšení.

Výroční zprávu zpracovala
…………………………………………………………

Mgr. Veronika Rohanová
Zástupkyně ředitelka MŠ a ZŠ

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena dne ……………… členy školské rady.
Za školskou radu
……………………………………………………….

Martina Přenosilová
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