Příloha č. 4
Tisková zpráva
Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a bude zveřejněna.
Číslo rozhodnutí
Poskytovatel
Program
Název projektu
Název organizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dotační program MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace
cizinců na území ČR na rok 2015
Škola rovných šancí
FZŠ Pedagogické fakulty UK Praha 13, Mezi Školami 2322

Praha 5 – Nové Butovice, Mezi Školami 2322, kancelár@fzsmeziskolami.cz,
Adresa organizace,
www.fzsmeziskolami.cz
email, web
PhDr. Petr Vodsloň - ředitel školy
Statutární orgán
Poskytnutá dotace

Anotace projektu (max. 10 řádek)
Cílem projektu je umožnit systematické pokračování koncepce školy v začleňování cizinců do
majoritní společnosti, podpořit a profinancovat:
kurzy zážitkové pedagogiky (celoroční přípravný cyklus dílniček pro budoucí žáky prvního ročníku a
jejich rodiče, adaptační kurz pro žáky 6. ročníku) na podporu navození atmosféry spolupráce, vzájemné
tolerance, poznání se, prevence xenofobie, na podporu vzájemných pozitivních vztahů mezi žáky, rodiči
a žáky a rodiči – cizinců, pedagogy a majoritní společností v obecné rovině,
upořádání celoškolních akcí – sportovního dne (školní olympiády) a vánočních slavností. Školní
olympiáda umožňuje žákům – cizinců zažít úspěch a tím částečně kompenzovat jejich znevýhodnění
v jazykové oblasti, napomáhá k rychlejší integraci těchto žáků do třídního kolektivu a k získání respektu
mezi spolužáky. Vánoční slavnosti probíhají na celé škole. V rámci slavností probíhá soutěž mezi žáky
v pletení vánočky, vánoční jarmark žákovských výrobků a slavnostní akademie žáků. Program je vždy
sestaven tak, aby měli žáci – cizinci možnost se seznámit se zvyky majoritní společnosti, ale na druhou
stranu, aby se i ostatní žáci seznámili se zvyky a kulturou minoritních skupin,

Tisková zpráva (max. polovina stránky A4)
Ve Fakultní základní škole Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322, 15800 Praha 5 –
Nové Butovice, bylo v roce 2015 vzděláváno 584 žáků z toho 180 žáků cizinců (156– žáků cizinců ze
třetích zemí) – období leden – červen a 622 žáků z toho 188 žáků cizinců (164– žáků cizinců ze třetích
zemí) v období září – prosinec 2015.
Složení žáků školy plně kopíruje složení obyvatel daného regionu. Projekt „Škola rovných šancí“
umožnil škole systematicky pokračovat ve vytvořené koncepci začleňování žáků – cizinců do života
školy, realizace jednotlivých aktivit významně přispěla k dalšímu rozvíjení tolerance žáků, vzájemnému
respektování, úctě a pochopení, k předcházení negativnímu chování žáků v mezilidských vztazích.
Za finanční podpory dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uskutečnily
kurzy zážitkové pedagogiky.
V září 2015 proběhl ve dnech 21.9. – 25.9. 2015 v Jizbicích pod Blaníkem adaptační kurz žáků 6.
ročníků. Tento kurz výrazně přispěl k navození spolupracující atmosféry a vzájemného sebepoznání
v nově utvořených kolektivech.
Po celý rok na škole probíhaly přípravné kurzy – dílničky pro budoucí žáky 1. ročníku a jejich
rodiče. Přípravných dílniček proběhlo celkem 12 a průběžně se jich zúčastnilo přes 100 dětí (budoucích
žáků 1. ročníku) se svými rodiči. Dílničky mimo jiné přispěly k podpoře budování vzájemných
pozitivních vztahů mezi rodiči žáků cizinců a rodiči majoritní společnosti, k navození atmosféry
spolupráce a k podpoře budoucího příznivého edukačního prostředí.
Koncem června škola organizovala Sportovní den – školní olympiádu. Žáci 5. – 9. ročníku soutěžili
celý den v 7 disciplínách v tělocvičnách školy a sportovním areálu školy.
Rok 2015 škola tradičně završila velkou slavností – Vánočními slavnostmi. V rámci slavností probíhala
soutěž žáků 2. stupně v pletení vánočky. Této soutěže se mimo žáků účastnil i starosta obce, ředitel školy
a další významní hosté. Součástí slavností je i vánoční jarmark a slavnostní akademie žáků. Program je
vždy sestaven tak, aby měli žáci – cizinci možnost se seznámit se zvyky majoritní společnosti, ale na
druhou stranu, aby se i ostatní žáci seznámili se zvyky a kulturou minoritních skupin.
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