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CO NAJDETE V PRASKAČSKÉ ŠKOLE
Výuka:
























Klidné a přátelské prostředí
Méně početné třídní kolektivy s individuálním přístupem
Vstřícný přístup vedení školy k řešení problémů
Pravidelné konzultační hodiny, po dohodě kdykoliv
Zkušené paní učitelky a vychovatelky
Povinná výuka anglického jazyka od 1. třídy
Návštěva rodilého mluvčího ve výuce
Výuka plavání v 1. ročníku (návaznost na MŠ)
Využití interaktivních tabulí pro výuku a projekty
Přístup k počítačům během výuky
Podpora čtenářské dovednosti (www.ctenipomaha.cz)
Bruslení
Odznak všestrannosti olympijských vítězů (www.ceskosportuje.cz)
Exkurze – muzea, výstavy, interaktivní programy
Návštěva kulturních a hudebních vystoupení
Projektové dny
Účast na sportovních soutěžích (atletika, florbal, fotbal, triatlon)
Účast v korespondenčním projektu v anglickém jazyce: Postcrossing
(www.postcrossing.com)
Účast v celorepublikových srovnávacích testech Scio
Celoroční projekty (Etická výchova, Sportování nás baví, Finanční gramotnost,
Česká republika…)
Ranní a odpolední družina - činnost navazuje na celoroční projekt ZŠ
Účast v soutěži Libčanská básnička
Účast v pěvecké soutěži Praskačský zpěváček

Podpora nadaných žáků
 Zapojení nadaných žáků do soutěží (matematické, sportovní)
 Příprava na víceletá gymnázia
 Individuální úkoly nad rámec výuky

Pomoc dětem se vzdělávacími a výchovnými problémy






Spolupráce s PPP a SPC, Středisko výchovné péče Návrat
Dyslektická náprava poruch učení mimo vyučování
Speciálně pedagogická práce v běžných hodinách
Vytvoření IVP
Zajištění pedagogické asistence

Další aktivity školy
 Výběr z mnoha mimoškolních činností - florbal, atletika, aerobic, sbor, kytara,
klavír, flétna, šití, anglický jazyk, keramika
 Vystoupení kroužků
 Charitativní projekty: Víčko k víčku pro Mišičku, Lékaři bez hranic, Psí útulek HK,
nákup plyšových polštářů z dílen pro mentálně postižené, Květinový den
 Tradiční adventní vystoupení v Hradci Králové
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 Ovoce do škol, Ukliďme Česko
 Zapojení do projektu MŠMT Hodina pohybu navíc
 Lyžařský kurz pro žáky 1. – 5. třídy
 Školní knihovna pro žáky
 Využití tělocvičny během přestávek, pronájem pro veřejnost
 Návštěva zahraničních studentů pedagogické fakulty
 Akce pro rodiče a děti – dny otevřených dveří, vánoční a velikonoční dílna,
oslava mezinárodně uznávaných svátků, rozloučení s 5. ročníkem
 Spolupráce MŠ a ZŠ
 Spolupráce se zřizovatelem – finanční podpora prvňáků, využití obecních
sportovišť a zařízení

