
Schůzka rodičů Komunitní škola Jeden strom 

15.6. 2015 

 

1) Představení pedagogů: 
 

o Hlavní pedagog- Soňa Joštová, tel. 723 631 600 

o Ředitelka, metodik vzdělávání- Klára Dočekalová, tel. 777 347 871 

o Asistenti pedagoga- Simona Nováčková, tel. 603 283 939, Veronika Scholze, tel. 

733 307 679 

o Jazyky- angličtina, francouzština, němčina: 

-  Pája Krátká, tel.604 868 751 

- Andrea Turynová ( němčina), tel.  

 

o Lektoři: 

-  Hudební výchova - Andraž Polič, tel. 725 932 902 

-  Sport- Tomáš Pospíšil, tel. 776 703 353 

-  Výtvarná výchova-  Radka Kalabisová, tel. 603 867 775 

-  Dramatická výchova- Veronika Vonzová, tel. 775 669 973 

 

2) organizace školního roku 

1.9.- 30.6. školní rok 

Září- jednodenní výlet pro rodiny 

13.-16.10. expedice do Krkonoš 

23.1.- 27.1. lyžařský výcvik 

Květen cykloškola v přírodě 

 

3) Organizace dne 

8,45 zahájení vyučování- první blok 
( komunitní kruh, motivace a nové téma) 
( v 8,15 přechod dětí od nádraží do školy) 
10,30 svačina 
10,50- 12,30 druhý blok 
12,30- 13,00 oběd 
13,00 – 14,00 rozvoj čtenářských dovednostní, individuální práce, dodělávání projektů, 
řemeslné činnosti ( dřevo, textil, vlna, aj.) 
Tělocvik – odpolední vyučování ( Sokol Černošice, předběžně úterý) 



4) Stravování 

Svačiny se děti připravují samy ze zdrojů školy. 

Obědy od firmy Bionea 

Jídelníček na webu 

 

5) švp, měsíční plány, rozdělené do týdnů 

Během prázdnin 2015 se na webu školy objeví školní vzdělávací plán 

V průběhu roku bude plán rozdělen do měsíčních témat 

Následně budou rodičům zasílány mailem týdenní plány a zprávy 

 

6) příprava předškoláků 

Příprava předškoláků bude probíhat souběžně s plánem I. třídy.  

 

8) Portfolio, hodnocení a přezkušování, spolupráce s kmenovými školami 

 

- Každé z dětí bude mít vedeno portfolio a pracovní sešity, které budou sloužit k přezkoušení 

v kmenové škole, průběžnému hodnocení a náhledu rodičům. 

- přezkoušení v kmenové škole proběhne 2x do roka ve formě rozhovoru nad portfoliem a 

pracovními sešity 

- bude probíhat nepravidelně 1x za 1 – 2 měsíce návštěva kmenových škol v rámci projektů ( 

ZŠ Hlásek a ZŠ Lipence) 

 

9) Co do školy? 

info pošleme mailem v průběhu prázdnin (určitě vybavený penál, věci na tv a vv). 

Není zatím potřeba pero. 

 

10) Výuka jazyků 

Výuka anglického jazyka bude probíhat každou středu. Bude zaměřena na rozvoj 

komunikačních dovedností dětí a porozumění. Nebudeme první dva roky preferovat 

písemnou podobu jazyka. 



Plán výuky jazyků je zaměřen na propojení s týdenním plánem školy- projekty. 

V čase 13,00 – 14,00 bude ve středu možnost vstoupit i do světa německého a 

francouzského jazyka. 

 

11) Metoda čtení a psaní 

- preferujeme genetickou metodu čtení ( po hláskách). Vychází z již získaných dovedností 

dětí. 

- u dětí, které by měly s danou metodou problém, budeme využívat synteticko- analytickou 

metodu ( čtení po slabikách) 

- písmo- první půl rok – velká tiskací písmena 

Následně budeme přecházet na písmo Sasoon ( malá a velká tiskací písmena a vázané 

písmo). 

Budeme využívat pracovní sešity nakladatelství Frauz pro genetickou metodu a písanky pro 

písmo Sasoon 

 

12) Učebnice a pracovní sešity 

Bude nakupovat škola. 

Zatím se bude jednat jen o učebnici Matematiky, která slouží i jako pracovní sešit, a o 

písanky. 

 

12) Profil na jednu stranu 

Po prvním měsíci školního roku budeme společně s rodiči a dětmi připravovat pro každé dítě 

profil na jednu stranu, který nám umožní zmapovat přání, potřeby a potenciál jednotlivých 

dětí. 

13) plavání 

Budeme využívat plaveckou školu Velryba na Barrandově. 

Předpokládáme možnost 15-20 lekcí ve druhém pololetí. 

Cena za 1 lekci je 80,- Kč. 

Zatím jsme dostali nabídku docházet ve čtvrtek dopoledne. 

Bližší info v průběhu šk. roku. 

 



14) Logopedie 

Paní Pinkava navrhuje domluvu s paní logopedkou Šáchovou, aby docházela do školy dělat 

nápravy s dětmi. Alena Laláková paní magistru Šáchovou osloví. 

 

                                                                            Zapsala: Alena Laláková 


