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Osudy

nedokáže potlačit žádná diktatura. „Výstižně
to vystihl Richard v jedné ze svých škrabek
o Marianne, kterou poslal Ramešovi. Psal, že
ženy, založené spíše citově než rozumově,
se nemohou nikdy smířit s tímto násilným
odchodem ze světa. A přece právě tyto něžné
a jen pro lásku stvořené bytosti odcházely pod
vražedný nůž s nemenší důstojností než kdysi
velké královny popravené v revolucích. Došly
v sledu svých myšlenek až tam, kam může dojít
jen člověk s hlubokým národním uvědoměním:
tělo můžete zabít, ducha však nikoli.“
Život vězňů na oddělení II A byl do značné
míry charakterizován nadějí, že se nacistický
režim zhroutí dříve, než dojde k jejich popravě.
Někteří vězni se však pokusili zemřít vlastní rukou – Karel Rameš zaznamenal celkem dvanáct
těžkých pokusů o sebevraždu. Jedinou, komu
se sebevražda podařila, byla Marianne, která na
přípravné cele požila smrtící jed. Ale i v tomto
případě byla odsouzená sťata, i když už byla
pravděpodobně mrtvá. Stalo se tak 8. října 1943
v 16.44 hodin rukou popravčího Aloise Weisse.
Proč kat vykonal popravu, když už odsouzená byla mrtvá, není zcela jasné. Dozorci si
zřejmě přáli utajit, že vězni měli možnost získat
jed, možná také chtěli jen ukázat, kdo „má navrch“. Kde k jedu přišla Marianne, také nevíme
zcela jistě. V korespondenci se sestrou Rosi
nalezneme několik proseb, aby smrticí látku
obstarala od švagra Hellmuta, jenž byl lékárníkem. Jed jí měla poslat v sáčku od šamponu na
vlasy, k tomu ale pravděpodobně nikdy nedošlo. Nakonec jí pomohl vězeňský chodbař, od
něhož získala jed na krysy nebo na myši, který
se ve věznicích běžně používal.
Tři dny před popravou napsala Marianne
svému milenci poslední dopis. „Richarde!
Děkuji ti a věř mi, jsem veselá a doufám
i statečná – neboť to obtížné je ještě přede
mnou – a s myšlenkou na tebe, mé dítě, s tvým
posledním milostným dopisem, doufám, že se
mi to drama podaří – mám přímo radost, že
jsou kostky vrženy, neboť moje nervy jsou vyčerpané a už toho mám dost – Život byl hezký,
umění veselé a můj odchod zvláštní – ale ženy
jako já neumírají v posteli, určitě přijdu znovu
a jednou se setkáme jako duše, jako lidské děti,
jako hezké květiny – nebo jako strom, který žije
mnoho let a přežívá generace – je to můj poslední dopis – probuď se, maličké, milé, veselé
páže – královna odchází – odchází z prken života a teď prosím Boha, aby mi pomohl – nebude
to lehké – Marianne.“
Epilog
9. června 1988 získala Marianne Golz-Goldlust
od ředitelství památníku Jad vašem v Jeruzalémě ocenění Spravedlivá mezi národy. Tento
čestný titul patří mezi nejvyšší vyznamenání,
jež Stát Izrael uděluje osobám nežidovského
původu – lidem, kteří dali v sázku svůj život,
aby zachránili své židovské spoluobčany. V olivovém háji památníku byl pak na její počest
zasazen strom č. 806. Na Sedmičce připomíná
tuto odvážnou ženu pamětní deska na domě
v ulici Farského 4, naproti Husovu sboru, kde
Marianne až do svého zatčení nacisty bydlela.
Do holešovické mozaiky lokalit s pohnutými
lidskými osudy tak přibylo další označené
místo. Jiná na to stále ještě čekají. Když si ulici
pod bývalým názvem Strossmayerova zadáte
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do databáze obětí na webových stránkách Holocaust.cz, naleznete 33 jmen židovských obětí
nacismu, které zde měly před válkou domov.
Marianne byla za svůj život třikrát vdaná,
děti ale neměla. Její třetí muž Hans se po válce
znovu oženil a v roce 1947 se mu narodil syn
Ronnie. Ten dlouho netušil, že jeho otec byl již
dříve ženatý. Dozvěděl se to až po otcově smrti,
když se probíral jeho pozůstalostí. Při pátrání
po osudu jeho bývalé manželky se dostal až
ke zmíněné knize Žaluji. „O několik týdnů
později jsem tu knihu držel v rukou a dlouze
si prohlížel Marianninu fotografii. I když česky
nerozumím ani slovo, uvědomil jsem si, že jí je
věnováno na dvacet stránek. Jejich překlad mě
hluboce zasáhl,“ prozradil Hobuletu Ronnie
Golz. Píše se v nich o velmi inteligentní ženě,
která ani ve špinavé díře pankrácké věznice nepřestala být velkou osobností. „Pokud by bylo
možné o někom říci, že v těchto ubohých a potupných podmínkách byl duchovní veličinou,
pak to byla ona. Byla tlumočnicí mezi dozorci
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a vězni. Všichni ji měli velmi rádi a pro své
pozitivní smýšlení a politický rozhled byla velmi
oblíbená,“ dodává Ronnie Golz. Jeho pátrání
zaznamenala italská dokumentaristka Monica
Repetto ve snímku La vera storia di Marianne
Golz (Skutečný příběh Marianne Golz, 2008).
Marianne nepatřila k žádné politické organizaci a vlastně ani nevíme, jak moc si byla
vědoma rizika, které svojí činností podstupovala. Dělala prostě jen to, co jí radilo srdce. Nechtěla jen přihlížet, chtěla pomáhat. Pomáhat
přátelům, sousedům, jí známým či neznámým
lidem, kteří byli ze dne na den prohlášeni za
nelidi a jimž hrozilo pronásledování a smrt. Pomáhala jim uniknout ze spárů gestapa, dostat
se do ciziny a převáděním peněz jim umožnila
život v exilu. „Kdo zachrání jeden lidský život,
zachrání celý svět,“ zní asi nejznámější verš ze
základního díla židovské paměti Talmudu. A to
se Marianne podařilo. Vytrvala ve své víře, ve
svých postojích zůstala pevná – pevnější než
ocel pankrácké gilotiny. ○

4 Přebal knihy Žaluji. Pankrácká kalvárie Karla Rameše,
jež je jedinečným svědectvím o životě na „oddělení
smrti“ II A věznice v Praze-Pankráci, kde pod ostřím
gilotiny od dubna 1943 do dubna 1945 zemřelo
celkem 1075 lidí, z toho 155 žen
5 Pamětní deska na domě v ulici Farského 4,
kde Marianne až do svého zatčení nacisty bydlela
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Přehled
základních
škol
Prahy 7
Máte doma předškoláka a nevíte, kterou základní
školu pro něj zvolit? Chcete se dozvědět, co která
škola nabízí? Všechny důležité informace naleznete
v našem přehledu.
Text – Odbor vzdělávání a projektového řízení ÚMČ Praha 7

Zápisy do základních škol

4

Zápisy budoucích prvňáčků pro školní rok
2021/2022 letos v Praze 7 proběhnou ve
dnech 21. a 22. dubna, a to včetně přípravných tříd. Předzápis elektronickou formou
(rezervace termínu) bude možný ve dnech 15.
až 26. března. Výjimkou je zápis do Bratrské
školy, který se bude konat 19. až 21. dubna,
elektronická rezervace bude otevřena od
19. března. Ve škole budete předkládat rodný
list dítěte (či jiný rovnocenný doklad) a váš
občanský průkaz (u cizinců pas). Máte-li
posudek z poradenského zařízení či od odborného lékaře, je možné zažádat o odklad,
avšak zahájení povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.
Spádovost (rozdělení školských obvodů)
městské části Praha 7 řeší obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol, kterou naleznete na
webu městské části Praha 7. Školu pro zápis
si můžete vybrat zcela podle svého uvážení,
děti ze spádové oblasti školy mají ovšem při
přijetí přednost. Další zájemci mohou být
přijati na základě naplněnosti kapacity školy.
S ohledem na pandemickou situaci si základní
školy připravily místo dnů otevřených dveří virtuální
prohlídky.
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Veškeré potřebné informace naleznete na webových
stránkách jednotlivých škol a radnice Prahy 7 www.
praha 7.cz v sekci Školství a MAP. Pro informace
můžete kontaktovat Mgr. Lucii Černou, Odbor
vzdělávání a projektového řízení, tel.: 608 299 369,
email: cernal@praha7.cz.

FZŠ Umělecká
(fakultní ZŠ PedF UK)
Školní vzdělávací program Škola pohody, tedy
bez zbytečného stresu, napětí, nervozity.
V každém ročníku nabízí škola jednu třídu
zaměřenou na hudební výchovu (v 1. ročníku
2 hod./týden, od 2. ročníku 3 hod./týden +
2 hod. sborového zpěvu). Výuka anglického
jazyka od 1. ročníku + možnost konverzace
s rodilým mluvčím. Výuka druhého jazyka
(němčina, francouzština) od 8. ročníku. Škola
je jako jediná v Praze 7 bezbariérová. Ve škole
pracuje celkem šest asistentek a speciální pedagog. V pedagogickém sboru je 8 mužů. Během
školního roku pořádá celou řadu mimoškolních
akcí za účasti rodičů. Škola se věnuje začlenění
žáků s odlišným mateřským jazykem. Úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK, jež zde
testuje některé fakultní projekty i studijní materiály. Školní družina je v provozu od 6.45 do
17.30 hodin, ve škole je také možnost snídaní.
Volnočasové aktivity a vybavení: keramická dílna a dvě
pece, knihovna a výtvarný ateliér, tělocvična na míčové
hry a gymnastiku, osvětlené venkovní hřiště s umělým
povrchem, 15 kroužků, interaktivní tabule, každoročně
letní školka o prázdninách
Předsedkyně školské rady: Mgr. Miroslava Müllerová

Bratrská základní škola
Církevní základní škola rodinného typu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro žáky
zatím 1.–6. ročníku včetně přípravného. Vedle
stávající budovy se ve spolupráci s MČ Praha 7
bude stavět nová škola i pro 2. stupeň včetně
tělocvičny a jídelny. Tradicí školy je divadlo,
ve kterém vystupují všechny děti. Několikrát
za rok se pořádá neformální setkávání s celými
rodinami, jako je např. zahradní slavnost či táboráky. Každý rok škola pořádá několik pobytů
mimo Prahu – adaptační a přírodovědný na
podzim, v zimě jezdí na hory, na jaře na školu
v přírodě. Typické pro Bratrskou školu jsou
časté návštěvy muzeí, výstav, divadel, zoo či
planetária. Výtvarnou výchovu vyučuje výtvarník spolu s anglickým rodilým mluvčím.
V každé třídě je přítomen asistent pedagoga
a ve škole také pracuje několik speciálních
pedagogů, což umožňuje zajišťovat odborná podpůrná opatření u dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami. Zřizovatelem školy
je Českobratrská církev evangelická. Součástí
školního života jsou jednou měsíčně biblické
hodiny a čtyři bohoslužby za rok, dvě v prostorách školy a dvě v patronátním sboru U Jákobova žebříku.
Volnočasové aktivity a vybavení: grafický, keramický,
hrnčířský, sportovní, taneční, hudební a dramatický
kroužek, florbal, angličtina s rodilým mluvčím
a kroužek biblických příběhů. V každé třídě je
interaktivní tabule, nově jsme zavedli půjčovnu
stolních her a knih. Součástí školy je zahrada,
sportovní hřiště s umělým povrchem, pingpongový
stůl, dřevěné hřiště, malá horolezecká stěna atd.
Předseda školské rady: René Fischer

Den otevřených dveří: 8. 3. 16–17 hodin online setkání na
Google Classroom. Potvrďte na fzsumelecka@seznam.cz.
Virtuální prohlídku najdete na Youtube kanálu.

Den otevřených dveří: 17. 3.
Organizace dne bude upřesněna na webových
stránkách školy. Více informací na: info@bratrska.cz
nebo na tel.: 603 957 518.

Kontakt: Umělecká 8
fzsumelecka@seznam.cz
www.fzsumelecka.cz

Kontakt: Rajská 3
info@bratrska.cz
www.bratrska.cz
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ZŠ Korunovační
Ve škole jsou aktivní dva spolky rodičů: spolek Korunka, jehož předsedkyní je ing. arch. Zuzana Novotná,
a spolek rodičů z montessori tříd Montessori Korunka,
jehož předsedkyní je Mgr. Jana Janáčová. Spolky rodičů úzce spolupracují se školou a výrazně napomáhají
ke zvyšování kvality vzdělávání (financování doučování, asistentů pedagoga, vybudování školní knihovny
apod.).
Volnočasové aktivity a vybavení: výtvarné kluby,
keramika, výuka moderního tance, angličtina, výuka
hry na hudební nástroje, šachy, dále v rámci družiny
kreativní a sportovní kroužek a montessori klub.
Doučování žáků s výukovým oslabením podporované
spolkem rodičů Korunka. Ve škole najdete ateliér,
keramickou dílnu, aulu, moderní PC pracovnu,
interaktivní tabule ve třídách, gymnastický sál
a tělocvičnu, hřiště ve vnitrobloku, moderní školní
kuchyňku a stravovací zařízení, dvě nové laboratoře
pro výuku předmětů chemie, přírodopis a fyzika.
V letošním roce se dokončuje rekonstrukce počítačové
pracovny.
Předsedkyně školské rady: Dita Castrillo
Informační setkání s rodiči: Vzhledem k pandemické
situaci škola nepředpokládá tradiční podobu DOD.
Pro rodiče je připraveno online setkání v prostředí
Google Meet ve dnech 10. 3. a 24. 3. vždy od 17
do 19 hodin. Pro toto setkání není potřeba žádné
instalace, pouze je nutné zaslat email potvrzující zájem
o účast. Na jeho základě vám bude zaslána pozvánka.
Email posílejte nejlépe den předem, nejpozději však
2 hodiny před setkáním. Pro další informace k setkání,
zápisu nebo možnosti individuálního setkání 1+1 ve
škole pište na email: zapis@korunka.org.
Kontakt: Korunovační 164
Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy
Tel.: 731 189 723, komrska@korunka.org
zapis@korunka.org
www.korunka.org

Konta solidarity
V každé škole v Praze 7 funguje konto solidarity,
kam svým darem může dobrovolně přispět kdokoliv
z nás. Peníze putují potřebným rodinám žáků dané
školy na úhradu nákladů spojených se vzděláváním
dítěte, například na nadstandardní učební pomůcky,
úhradu výletů třídy, exkurzí a kulturních školních akcí,
případně na školní stravování. Na tato konta můžete
přispět kdykoliv během roku, pravidla jejich využívání
najdete na stránkách jednotlivých škol.
ZŠ Korunovační
27800227/0100
ZŠ Fr. Plamínkové
43-2326110217/0100
ZŠ T. G. Masaryka
51-2488450257/0100,
ZŠ a MŠ Tusarova
51-2472090277/0100
ZŠ Strossmayerovo náměstí a ZŠ Letohradská
201417339/0800
specifický symbol: 123
FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky
51-2409740257/0100
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ZŠ Strossmayerovo náměstí

ZŠ Fr. Plamínkové

ZŠ Tusarova

ZŠ T. G. M., Ortenovo nám.

Vize školy: Tvoříme dovednosti pro život.
Podporujeme rovnost ve vzdělávání. Škola klade
důraz na tvořivost, kritické myšlení, jazykové
znalosti. Nabízí volitelné předměty již od 3.
ročníku, patří mezi ně např. angličtina plus,
pohybová výchova, robotika nebo mediální výchova. Několikrát ročně škola pořádá celoškolní
projektové dny – Ateliéry, kde si žáci z nabídky
učitelů sami vybírají, čemu se budou v následujících 2 dnech intenzivně věnovat. Ve výuce je
využívána moderní technologie, díky celoškolní
wi-fi jsou do ní zapojeny školní tablety a notebooky, ale i zařízení žáků. Matematika se
vyučuje dle principů metody profesora Hejného
na prvním i druhém stupni, od 1. třídy probíhá
výuka angličtiny s možností konverzace s rodilým mluvčím, další cizí jazyk je vyučován od
6. třídy (na výběr němčina, ruština, francouzština, španělština). V programu Letohradská vycházejí učitelé částečně z osnov waldorfské pedagogiky, které přizpůsobují potřebám aktuální
skupiny žáků. Celostní přístup podporuje rozvoj
myšlení, cítění a vůle. Výuka probíhá zpravidla
ve čtyřtýdenních epochách, které jsou doplněny pravidelnými hodinami hudby, eurytmie a cizích jazyků (angličtina od první třídy). Dostatek
prostoru je věnován také výuce umění a řemesel. V budově U Uranie 14 sídlí specializované
třídy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, primárně se specifickými poruchami
učení. Zařazení do speciální třídy je na základě
doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Ve
třídě je maximálně 14 žáků, v každé působí asistent pedagoga. Pro žáky je tím zajištěn individuální přístup v malém kolektivu. Žáci se učí podle
školního vzdělávacího programu základní školy.
V rámci poradenského týmu působí na škole
speciální pedagog, školní terapeut a asistenti
pedagoga. V pravidelných třídnických hodinách
se rozvíjejí osobnostně-sociální dovednosti žáků
a jsou vedeni ke konstruktivní diskuzi, toleranci
a akceptaci jinakosti. Demokratickou kulturu
školy podporuje žákovský parlament. V budově
na Strossmayerově nám. 4 se otevírají 2 třídy
se všeobecným programem a jedna přípravná
třída, v budově Letohradská 1 se otevírá jedna
třída s prvky intuitivní a waldorfské pedagogiky
(program Letohradská), v budově U Uranie pak
jedna speciální třída. Výuka ve všech budovách
začíná v 8.30 hodin.

Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou
výukou jazyků je škola s dlouholetou tradicí.
Klade důraz na kvalitní všeobecné vzdělání,
rozvoj širokého spektra poznání, příjemné
třídní prostředí a zejména na slušnost
v každodenních kontaktech. Žáci se pravidelně účastní olympiád a soutěží v cizích
jazycích. Následně jsou také velmi úspěšní
v přijímacím řízení na SŠ a víceletá gymnázia. Učitelé dbají na individuální rozvoj každého žáka stejně jako na vlastní osobní růst.
Ve spolupráci se školní psycholožkou pečují
o přátelské vztahy a pozitivní vztahové klima.
Škola nabízí již od 1. ročníku nadstandardní
počet hodin povinné výuky cizích jazyků.
Od 5. ročníku je výuka vybraných předmětů
vedena v anglickém jazyce metodou
CLIL (pracovní činnosti, hudební výchova,
Culture and Media Studies). Od 6. ročníku
si žáci volí druhý cizí jazyk – němčinu,
francouzštinu nebo španělštinu. Anglický,
francouzský a španělský jazyk, stejně jako
kroužek ruštiny vyučují rodilí mluvčí. Pořádány jsou každoroční zájezdy do zahraničí
včetně výměnných pobytů a organizují se
mezinárodní projekty. Škola má vlastní
školní poradenské pracoviště. Pro žáky od
1. do 4. ročníku jsou zavedeny školní uniformy. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje
otevření dvou prvních tříd.

ZŠ Tusarova je škola s dlouhou a dobrou tradicí. Svou historii začala psát v roce 1897. Z titulu
instituce určené pro získávání základního
vzdělání usiluje nejen o komplexní přípravu
žáků pro další studium a následné profesní
uplatnění, ale především pro získání orientace
v běžných životních situacích a při praktickém
jednání. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Klíč k poznání. Škola pro děti
organizuje zajímavé a lákavé celoškolní projekty a společné akce, kde získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit a rozvíjet. Starší žáci
zhusta pomáhají s jejich organizací, aby posílili
své kompetence praktického charakteru.
Stejný cíl sleduje také zajímavá nabídka volitelných předmětů zaměřených na sport, umění,
ekologii, média, poznávání Prahy atd. V jazykové oblasti je v nabídce výuka angličtiny,
němčiny, francouzštiny a ruštiny, v září 2020
přibyla španělština. Od 6. ročníku mohou žáci
se zájmem o matematiku, zeměpis, přírodopis,
fyziku a chemii studovat ve specializované
třídě se zaměřením na přírodovědné předměty. Žáci pracují pod vedením aprobovaných
učitelů v učebně s nejmodernějším technickým vybavením. Na základě vypracovaných
individuálních vzdělávacích plánů či plánů
pedagogické podpory je věnována speciální
péče dětem se specifickými poruchami učení.
Na škole pracuje pět asistentek pedagoga, dvě
školní asistentky a dvojjazyčná asistentka pro
děti s odlišným mateřským jazykem. Pedagogy
a třídy pravidelně navštěvuje psycholog.
Pro režim distančního vyučování je na škole
zvolena platforma Učebny Google Classroom
a žáci i učitelé se její možnosti naučili dobře
ovládat a využívat. Tento způsob výuky samozřejmě přináší jistá úskalí, především v bezprostřední komunikaci mezi účastníky procesu
učení, ale na druhou stranu dopřává žákům
daleko větší míru tolik potřebné samostatnosti
a odpovědnosti za vlastní vzdělávání.

Škola si zakládá na individuálním přístupu
k žákům a zdravém životním stylu. Škola
vyučuje na prvním stupni programem s prvky
Step by Step – Začít spolu. Angličtinu se žáci
učí již od 1. třídy (od 3. třídy je jedna hodina
s rodilým mluvčím), němčinu od 7. třídy.
V rámci zvyšování kvality výuky je od 2. ročníku posilována výuka češtiny a matematiky. Samozřejmostí jsou speciální pomůcky, asistenti
pedagoga, výchovný poradce a školní psycholog. Samostatná školní družina je otevřena od
6.30 do 17.30 hodin.

Kromě samotného vzdělávání se škola snaží zajistit
dětem pestrou zájmovou činnost – kroužky jazykové,
výtvarně-pracovní, sportovní, dramatický, vaření,
florbal, taneční kroužek, skupinové hry, čtenářský
klub, klub deskových her. Pro zájmovou činnost
a výuku dobře slouží dvě tělocvičny, hřiště s umělým
povrchem, školní aula, knihovna (studovna), učebna
informatiky, pracovna fyziky a chemie s měřicími
systémy PASCO, cvičná školní kuchyňka, školní dílna
a sezonní venkovní učebna. Vše podstatné o škole
shrnuli sami žáci ve videu s názvem Tusarka očima
dětí, které naleznete na webu školy.

Přípravné třídy poskytují vzdělávání dětem v posledním
roce před nástupem do 1. třídy. V průběhu školního
roku se děti naučí orientovat v novém prostředí, mají
dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně
seznámit s novou rolí školáka. Výhodou je menší
počet dětí ve třídě (max. 15) a možnost věnovat se
individuálním potřebám. Činnost je organizována
formou zábavných her a prostřednictvím pestré
pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Důraz
je kladen na rozvoj předčtenářských a komunikativních
dovedností, rozšiřování slovní zásoby, matematickou
pregramotnost, zrakovou a sluchovou percepci,
grafomotorická cvičení a podobně. Tento druh
vzdělávání je určen nejen dětem s odkladem školní
docházky, ale také předškolákům, kteří se chtějí na
nástup do 1. třídy cíleně připravovat. Stravování dětí
je zajištěno ve školní jídelně, děti mohou navštěvovat
školní družinu i kroužky nabízené příslušnou školou za
stejných podmínek jako ostatní žáci školy.

Součástí školy je nově zrekonstruovaná školní
kuchyně a jídelna. K dispozici je počítačová učebna,
kvalitně vybavená česká i cizojazyčná žákovská
knihovna, jazykové učebny, keramická dílna s pecí.
V letních měsících využívá škola také venkovní
třídu a školní hřiště. Žáci mají možnost vybrat si
z množství zájmových kroužků, např. konverzační
kroužky v cizím jazyce, sportovní kroužky, šachy
nebo třeba i příprava k přijímacím zkouškám.
Předsedkyně školské rady: Jana Skalková
Vzhledem k opatřením spojených s pandemií bude
DOD realizován prostřednictvím virtuální prohlídky
zveřejněné v březnu na webových stránkách školy.
Kontakt: Františka Křížka 2
skola@plaminkova.cz
www.plaminkova.cz

Volnočasové aktivity a vybavení: florbal, stolní tenis, míčové
hry, keramika, tanec, výtvarné a rukodělné aktivity, šachy,
kroužek Věda nás baví, Intellectus, horolezectví, odpolední
anglický klub, flétna, vaření, dramatický kroužek,
keramické dílny, sportovní hřiště ve vnitrobloku, tělocvičny
a gymnastická hala, stolní tenis, fotbal a knihovny na
chodbách, odborné učebny, wi-fi, interaktivní tabule,
počítače a digitální hnízda, žákovská dotyková zařízení

Předseda školské rady: Petr Diviš
Kontakt: Tusarova 790/21
skola.tusarova@seznam.cz
www.skolatusarova.cz

Předseda školské rady: Jan Charvát
Dny otevřených dveří budou probíhat online formou,
odkaz k připojení naleznete na webu školy
ZŠ Strossmayerovo náměstí: 23. 3. od 16 hodin
budova U Uranie: 24. 3. od 16 hodin
budova Letohradská: 16. 3. od 16 hodin
Kontakt: Stross. nám. 4: martin.provaznik@zsstross.cz
třídy Letohradská 1: magdalena.flekova@zsstross.cz
speciální třídy U Uranie 14: bozena.palusgova@zsstross.cz
www.zsstross.cz

→

Škola sdružuje pod svou střechou dva vzdělávací programy. Tzv. tvořivé třídy se učí
podle školního vzdělávacího programu 3in
a montessori třídy se vzdělávají od minulého
školního roku podle školního vzdělávacího
programu Montessori svět. V uplynulých
letech škola otevřela v prvním ročníku vždy
dvě tvořivé třídy a jednu třídu montessori. Vyučování v tvořivých třídách je soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům
prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák
zde není pasivním příjemcem informací, ale
průběžně projevuje iniciativu – pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří. Činnostní učení učí žáky
chápat souvislosti, rozvíjí zvídavost a tvořivost,
přirozeně využívá předučování, používá jednoduché pomůcky pro všechny žáky, pracuje
pozitivně s chybou, individualizuje a také
umožňuje spoluvýběr učiva žáky. Jako fakultní
škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze byla škola dlouhodobě zapojena do
mezinárodních projektů se zaměřením na využití moderních technologií a metod ve výuce.
Aktuálně zde běží projekty s podporou EU
a HMP zaměřené na spolupráci učitelů, kreativní výchovu, projektovou výuku, multikulturní výchovu a rozšířenou péči o děti s dílčím
výukovým oslabením a pro děti s odlišným
mateřským jazykem. Od 2. ročníku výuka angličtiny a od 7. ročníku výuka německého a francouzského jazyka volitelně. Informatika je od
4. ročníku. Škola je spoluzakladatelem komunity Tvořivá škola (metody činnostního učení,
důraz na propojení předmětů, výuka k tvořivosti, vedení žáků ke kulturnosti). V rámci
rozšířené péče o děti s dílčím výukovým oslabením škola poskytuje skupinovou reedukaci
v dopoledních hodinách, skupinovou přípravu
na vyučování v odpoledních hodinách, nácvik
rozvoje grafomotoriky pro vybrané žáky z 1.
a 2. tříd, programy na rozvoj koncentrace pozornosti a pracovního tempa; pro nadané žáky
klub zaměřený na rozvoj logického myšlení
a kognitivních (poznávacích) funkcí; pro žáky
s odlišným mateřským jazykem skupinovou výuku českého jazyka v odpoledních hodinách.
Od roku 2012 ve škole funguje přípravná třída.
Provoz školní družiny je od 6.30 do 18 hodin.
Montessori třídy: Od roku 2015 fungují na
škole montessori třídy, které vyučují od roku
2020 podle vlastního ŠVP Montessori svět.
Montessori pedagogika akcentuje respektující
přístup, děti mají svobodnou volbu práce
v tzv. připraveném prostředí, důraz je kladen
na kompetence (komunikativní, k řešení
problémů apod.), na zodpovědnost žáka, na
postupné získávání dovednosti organizovat
si svůj čas a práci. Děti mohou navštěvovat
2x týdně montessori klub (navazuje na vyučování v úterý a ve čtvrtek do 14 hodin). Rodiče
dětí z montessori tříd jsou sdruženi ve spolku
Montessori Korunka. V současné době funguje
ve škole 5 montessori tříd (v každém ročníku
na 1. stupni jedna). Společně s rodiči žáků pátého ročníku připravuje nyní škola podmínky
pro plynulý přechod žáků do jiného vzdělávacího programu od 6. ročníku.
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Více informací o školách naleznete na webových
stránkách jednotlivých základních škol.
Pokud potřebujete podrobnější informace nebo si
chcete domluvit jiný termín prohlídky či máte jakékoli
jiné dotazy, neváhejte školu kontaktovat.

Volnočasové aktivity a vybavení: sportovní, jazykové,
taneční, hudební kroužky, školní dílna, dvě tělocvičny,
víceúčelové sportovní hřiště, divadelní sál, wi-fi
připojení, odhlučněná jídelna (výběr ze dvou chodů),
odborné učebny (PC, F-Ch, jazyková, kuchyňka)
Předsedkyně školské rady: Klára Cibulková
Spolek rodičů při ZŠ TGM:
předsedkyně Mirka Karolová
Den otevřených dveří: pravděpodobně online
formou (plus virtuální prohlídka). Datum a čas budou
upřesněny.
Kontakt: Ortenovo náměstí 34
Mgr. Jan Rychtr, ředitel školy
rychtr@zstgm7.cz, 732 401 198
www.zstgm7.cz

Uvažujete o odkladu
základní školní docházky?
Využijte přípravné třídy
V Praze 7 je při každé základní škole (mimo ZŠ Fr.
Plamínkové) zřízena přípravná třída, která je určena
pro děti s odkladem školní docházky a pro děti
v posledním roce před nástupem do školy.

Jak postupovat, když se pro přípravnou třídu rozhodnete?
Přihlášky do přípravné třídy musí být potvrzeny
Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7,
po jejím potvrzení může ředitel školy vystavit rozhodnutí
o přijetí do přípravné třídy ZŠ. V případě komplikací
s potvrzením poradny způsobených pandemií COVID-19
se obraťte na ředitele školy.
Více informací o předškolních třídách naleznete na
webu jednotlivých základních škol. Máte-li zájem
seznámit se s prostředím přípravné třídy, kontaktujte
vybranou školu a domluvte si setkání.

