IV.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
0. Zaměření školního roku 2014/15.
Hlavni motto školy během školního roku 2014/15 bylo: „Poznej se, přijmi se, jaký jsi, a překonej se,“
(sv. Augustin). Symbol roku: Ruka (symbol přijímaní, pomoc, lásky, práce… a s 5 prsty jako symbol 5.
výročí školy).
Cíle školy:
1* Oslavíme 5. výročí založení školy: 2010 – 2015: 5 let v českém školství:„Škola, která učí chválit a
radovat se!“ (Pracovat na našich zásadách: 2krát chválíme, pak jednou můžeme „kritizovat“).
2* Pomoc, aby žáci začali proces sebepoznání a poznání druhých. Přijímají rozdílnosti, respektují je a
spolu je dál překonávají.
3* Uvědomit se, že když spolupracujeme a položíme ruku vedle druhého, věci jsou jednodušší a
cítíme se lépe. Bůh nám vždy nabídne svou pomocnou a laskavou ruku.
4*Pracujeme na zakotvení školy.
1. Aktivity školy
Vzdělávací program pro MŠ a ZŠ
sv. Augustina prolínají různé
doplňkové aktivity. V denním
režimu se naplňují cíle našeho
kurikula
prostřednictvím
obsahově i tématicky zajímavých
činností v souladu s cíli RVP.
Spontánní hry se střídají s řízenou
činností, ale i s odpočinkovými
prvky
(poslech
hudby,
vyprávěného
nebo
čteného
příběhu). Činnosti, které lze
provádět venku, přenášíme na
zahradu.
V týdenním režimu jsou naše činnosti doplněny zájmovou činností. Pod zkušeným pedagogickým
vedením probíhají zájmové kroužky, včetně kroužků cizích jazyků, které vedou rodilí mluvčí.
Mezi kroužky, které se nabízely jen v úterý a ve středu odpoledne (škola věří, že dětí mají mít čas pro
sebe, aby mohly vyvíjet svou představivost, mít čas odpočívat, anebo s ostatními dětmi něco
vymýšlet), byly:
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Sportovní kroužek fotbalu
Probíhal 1x týdně ve středu od 14h,
zaměřen na rozvoj základní fotbalové a
herní činnosti, důraz byl také kladen na
vzájemnou spolupráci mezi věkovými
kategoriemi žáků.
Sportovní kroužek florbalu
Probíhal 1x týdně ve středu od 15h,
zaměřen na rozvoj herních činností a hry
fair play, důraz byl kladen na vzájemnou
spolupráci při zápasech.
Kroužek badání a objevy
Děti měly možnost objevovat nové věci
v přírodě a potvrzovat si platnost
některých fyzikálních zákonů.
Feuersteinova
metoda
instrumentálního
obohacování
Tato metoda rozvíjí myšlení dětí pomocí
speciálně
připravených
pracovních
listů
(instrumentů) a rozhovorů nad nimi.
Španělština a angličtina
S rodilým mluvčím děti opakovaly učení, které
probírali ve škole v předmětu španělského
jazyka.

Flétna
Děti se naučily první kroky při hraní na tento hudební nástroj. Výstupem byl koncert flétnistů na
Fiestas.
Sbor
Ve sboru se setkávalo přes dvacet dětí ve
věku od 5 do 9 let, které nacvičily dvě
vystoupení – na Vánoce pásmo písní o
řemeslech a na závěr roku (na Fiestas)
zhudebněnou pohádku Erno Košťála
Zvířátka a loupežníci.
Děti mají možnost pohybovat se
v přírodním prostředí. Kromě denního
pobytu venku, vycházek a výletů mohou
využít i objekt mimo Prahu pro pobyt
v čistém prostředí (klášter sv. Dobrotivá
v Zaječově).
Učitelé, zaměstnanci a rodiče tvoří jeden
celek, kterému leží na srdci dobrá výchova dětí jako společný cíl. Všichni mají možnost se účastnit
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aktivit, které v zájmu plnění cílů augustiniánské pedagogiky nabízí augustiniánská komunita. Jedná se
o odborné vzdělávání, semináře, společné výlety, poutě a nabídku duchovních aktivit.
Ve školním roce 2014/2015 žáci základní školy šestkrát navštívily divadlo U Hasičů. Také děti z MŠ
jedenkrát navštívily divadlo a několikrát divadlo navštívilo školu.
Před začátkem adventu jsme se sešli k výrobě adventních věnců. V prosinci nás navštívil sv. Mikuláš
spolu s andělem a před vánočními prázdninami jsme prožili vánoční besídky spolu s rodiči a prarodiči.
Začátkem roku byli u nás také Tři králové, kteří dětem přinesli dárky. Pak se z dětí stali králové, kteří
se účastnili „Tříkrálové sbírky“, jež vynesla peníze pro sociálně potřebné skupiny lidí.
Využili
jsme
dotovaného
preventivního programu, při němž se
děti, díky programu studentů
odborných škol, hrou seznamují
s prací lékaře a odbourávají tak
nenásilně případný strach z návštěvy
lékaře či nemocnice. Děti se v rámci
tohoto programu také učily, jak si
mají čistit zuby. Ve škole je
vytvořeno místo, kde se mohou děti
zuby vyčistit.
Uspořádali jsme karnevalový den pro
děti a rodiče. S předškoláky a dalšími dětmi z MŠ jsme na podzim slavili „Den stromů“ a pořádali
„drakiádu“. Před prázdninami se děti MŠ spolu s rodiči účastnily týdenního tábora v augustiniánském
klášteře Sv. Dobrotivá v Zaječově.
Se všemi církevními školami jsme připomínali rok sv. Anežské české a děti se účastnily výtvarné
soutěže organizované Arcibiskupstvím pražským.
Jako augustiniánská škola jsme oslavili den narozenin sv. Augustina (13. 11.) a vzpomínali jsme na den
jeho obrácení (24.4.). Děti se z různých akcí dozvěděly o životě toho, kdo dal škole jméno.
V rámci vzdělávacího programu jsme velmi intenzivně využívali zahradu školy a tělocvičnu a kromě
denních pobytů jsme pořádali i několik akcí:
4. Svatováclavský běh – 26. září – soutěž běhání na zahradě a kolem rybníka Labuť mezi dětmi
různých tříd na základě „fair play“. Všichni zvítězili.

Výlet do katedrály sv. Víta, aby děti měly možnost seznámit se s osobností hlavního patrona českého
národa sv. Václava a zároveň i s prostorami největšího pražského kostela.
Návštěva hřbitova na Vyšehradě na Den všech zemřelých s cílem, aby se děti mohly modlit za
zesnulé.
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Program adventní zpívání. Během adventní doby se děti učily několik typických adventních písní –
Rorate.
Uskutečnili jsme pro děti koncerty. Benefiční koncert pro školu v kostele sv. Josefa na Praze 1, které
spolupořádá naše škola, s účastí dětí, spolu s pí. Ivou Ryzovou a se školou Ružinovská z Prahy 4.
Koncerty se uskutečnily v prosinci 2014 a v dubnu 2015 a byly velmi úspěšné.
Před Vánocemi jsme připravili besídku, které se účastnily všechny děti. V období masopustu (před
postní dobou) maškarní ples s účastí i rodičů dětí.
Křížová cesta – v kostele sv. Tomáše na Praze 1 v přítomnosti dětí a rodičů jako příprava na Svatý
týden. Děti pod vedením učitelky připravovaly všechny děje křížové cesty. Předtím děti z první třídy
absolvovaly postní program při objevování tajemství Velikonoc.
„Fiestas“ – oslava školy. V tento den
vyvrcholily oslavy 5 let trvání naší
školy od jejího založení. Byly pozvány
všechny děti, nechyběli ani rodiče a
přátelé školy. Oslava se uskutečnila
ve farní zahradě u kostela sv.
Františka z Assisi, která se nachází
blízko školy. Byl připraven velký
bohatý program organizovaný dětmi,
rodiči a přáteli školy.
Dětí 1. a 2. třídy prožily 4 dny na
konci školního roku na táboře ve Sv.
Dobrotivé, tento rok s tématem
„stroj času“.
Žáci 3. a 4. třídy cestovali v létě
do Španělska na jazykový pobyt
(„Summer school“), kde se učili
14 dní angličtinu spolu s dětmi
z augustiniánských škol ze
Španělska.
Školní časopis „Augustínek“
vycházel znovu o Vánocích a na
konci školního roku. V něm se
představují materiály připravené
dětmi v rámci výuky anebo
družin a určené pro rodiče,
vychovatele a přátele. Letní číslo
bylo věnované oslavám 5 let
trvání naší školy od jejího
založení.
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Žáci třetí a čtvrté třídy připravovaly program na den otevřených dveří školy a aktivně pomáhali při
zápisu nových děti do školy.
Všechny akce byly prezentovány na webu školy: www.skolasvatehoaugustina.cz. Po skončení akcí
jsou na webu zveřejněny fotky a jejich zhodnocení. Škola se také objevuje na sociálních sítích
(Facebook).

1.

Výchovné a kariérní poradenství

Naše škola spolupracovala s Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnou na Praze 8. Paní
psycholožka navštěvovala pravidelně školu každý měsíc. V lednu proběhly testy školní zralosti.
V červnu provedla v první třídě depistážní diktát s dětmi. Byla možná osobní konzultace rodičů nebo
se rodiče mohli domluvit na osobní návštěvě v poradně. U integrovaných dětí s ADHD bylo třeba
častějších konzultací.

2.

Prevence sociálně patologických jevů

Prioritou MŠ a ZŠ sv. Augustina je vytvořit bezpečné a klidné prostředí, kde se každé dítě cítí dobře.
Pracujeme na tom, aby ve škole byly dobré vztahy, s důvěrou a tolerancí. Děti vedeme k dodržování
předem daných pravidel ve skupině a nabízíme jim podnětnou nabídku pro jejich rozvoj. Učíme děti
sebehodnocení a tomu, aby byly schopny přijímat, dávat a chválit.
Využíváme principů křesťanství a děti vedeme k vzájemné toleranci. Dítě je bráno jako partner
dospělého. Konflikty mezi dětmi jsou řešeny za přítomnosti pedagoga, jde o nácvik modelových
situací a vysvětlování. Pokud se objeví problémové dítě, řešíme situaci ve spolupráci s rodinou a
Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou a vzniklý problém se snažíme v jeho počátku
odstranit, případně eliminovat na minimum. Žádné zásadní výchovné problémy jsme v průběhu roku
neřešili.
3.

Ekologická výchova a environmentální výchova

Lásku k přírodě a úctu k životu máme koncipovánu v našem vzdělávacím programu a je i základem
křesťanské výchovy. V průběhu roku jsme působili na děti formou příběhů, pohádek, vlastním
příkladem pracovníků a jiných dospělých. Chodili jsme na vycházky do přírody, využívali školní
zahradu.
Třídili jsme odpad, hlavně papír, plasty a hliník. Zapojili jsme se do programu ASEKOL na sběr
odpadního elektrozařízení.
Během celého roku proběhl sběr starého papíru a hliníku (po třídách). Z výtěžku projektu jsme
zakoupili knihy do školní knihovny.
Tyto ekologické projekty byly koordinovány rodiči.
4.

Multikulturní výchova

O jiných kulturách a tradicích jsme s dětmi mluvili během roku v různých předmětech, ale také podle
vzniklých situací. Pracujeme na tom, aby si děti uvědomily, že rozdíly jsou dobré a že je třeba přijímat
každého tak, jaký je.
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Na multikulturní výchovu postupně shromažďujeme pomůcky. Učitelé jsou v této oblasti vzděláváni
a sledujeme aktuální trendy ve vzdělávání cizinců (kurzy, semináře atd.).

5.

Výchova k udržitelnému rozvoji

Výchova k udržitelnému rozvoj zahrnuje populaci lidí, zvířecích a rostlinných druhů, ekosystémy a
přírodní zdroje. Týká se boje proti chudobě, za rovnost pohlaví, lidská práva, vzdělání pro všechny,
zdraví, lidskou bezpečnost, dialog mezi kulturami apod. Realizovali jsme ji hlavně v rámci volného
času a v družině. Organizovali jsme kampaň pomoci lidem v nouzi (v Africe i u nás) a učili jsme se
udržovat zahradu ve školním areálu, kde všichni spolupracovali.
6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy

Děti MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ prožily několik dní na
konci školního roku na táboře ve Sv. Dobrotivé,
tento rok s tématem „Kláštery“. Byla to příležitost
k setkání a společnému hledání v atmosféře
radosti a společenství. Rodiče a sourozenci byli
také na tábor pozváni.
Ozdravný pobyt – leden 2015 – Diecézní centrum
mládeže VESMÍR
Zaměření na duchovní, vlastivědnou a sportovní
činnost – lyžování, zařazeno projektové vyučování
o vesmíru
Ve druhé polovině července cestovali žáci 3. a 4 třidy spolu se 2 učiteli do Španělska na jazykový
pobyt, kde se učili 14 dní angličtinu spolu s 60 dětmi z augustiniánských škol ze Španělska. Zkušenosti
byly velice pozitivní a pobyt se bude opakovat i v příštím roce.
7.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)

Všechny mimoškolní činnosti školy souvisejí s výukou, protože škola věří, že vychovává a vzdělává
vším, co dělá, ve třídě i mimo ni.
8.

Spolupráce s partnery školy
V průběhu školního roku se uskutečňovala
spolupráce se zřizovatelem České provincie řádu sv.
Augustina. Školu navštívili augustiniáni z několika
zemí světa.
Využívali jsme konzultační a metodické podpory
v oblasti ekonomické a legislativní poskytované
Odborem
církevního
školství
Arcibiskupství
pražského a ředitel se účastnil pravidelných porad
ředitelů církevních škol taktéž pořádaných tímto
odborem.
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Naše škola spolupracovala s Římskokatolickou farností u sv. Tomáše v Praze 1, s Českou provincií řádu
sv. Augustina, s Českou provincií kongregace Sester Notre Dame, s MŠ Studánka, se ZŠ praktickou a
ZŠ speciální Ružinovská z Prahy 4, s pedagogickými školami a Pedagogickou Fakultou UK. Studenti
navštívili naši školu a absolvovali průběžnou praxi, rozhovor s ředitelem školy a 2 studentky
závěrečnou šestitýdenní ve 4. třídě.
V roce 2015 jsme se stali fakultní školou UK v Praze.

9.

Spolupráce s rodiči dětí - setkání třídy a konzultační hodiny

Ve škole sv. Augustina je jedním ze základů školy spolupráce s rodiči. Rodiče mají možnost podílet se
na sestavování plánů činnosti školy a zapojit se do běžného života a chodu školy svými podněty a
konstruktivními nápady. Setkání s rodiči (třídní schůzky) proběhlo třikrát ve školním roce a dvakrát se
navíc rodiče s dětmi setkali s třídními učitelkami a vedením školy. Pedagogové byli vždy k dispozici i
pro individuální setkání. Rodiče měli možnost podívat se do tříd na způsob vyučování učitele.
Rodiče ve spolupráci se školou pomáhali s organizací několika aktivit během školního roku. Škola
nabídla duchovní program (v adventní a postní době). Zároveň se maminky pravidelně setkávají
jednou za měsíc, poznávají se mezi sebou a podporují aktivity a konkrétní potřeby školy. Tatínkové se
také setkávají jednou měsíčně při sportu a následném posezení.
Společně s rodiči jsme pořádali mimoškolní aktivity, výrobu adventního věnce, pomoc při pečení
cukrovinek v postní době. Rodiče spolupracovali při organizaci oslavy školy „Fiestas“, dne draků,
velikonočních dílen, dílen na Den matek a brigády při opravě a rekonstrukci prostor školy.
Rodiče koordinovali projekt „sběr hliníku“ ve škole a školce a jsou aktivní v jednání s úřady kvůli
bezpečné cestě do školy (doprava).

Rodiče se účastnili XVIII. augustiniánského týdne věnovaného augustiniánské pedagogice v klášteře
sv. Tomáše na Malé Straně a postní rekolekce ve škole. Na konci školního roku spolu se všemi dětmi
školy byli na školním táboře v augustiniánském klášteře ve Sv. Dobrotivé.
V polovině postní doby proběhlo odpoledni setkání s prarodiči dětí školy a školky. Škola věří, že
prarodiče tráví hodně času s dětmi a je třeba také jim věnovat čas. Na setkání poděkovala škola za
službu a nabízela pomoc a spolupráci. Po úspěšném setkání bylo dohodnuto pokračovat v příštím
roce s dalšími setkáními.
Sdružení rodičů začalo fungovat během tohoto
roku. V sdružení rodičů jsou zástupce vše tříd
škol
Během školního roku byla založená nadace
školy „Adeodatus“ pod vedením několika
rodičů školy. Nadace spolupracovala na
několika akcích a sponzorovala několik
programů školy.

17

10. Škola a média
Informace o škole se během školního roku objevily dvakrát v Katolickém týdeníku a jiných médiích.
Škola se také prezentuje na sociálních sítích na internetu a Facebooku. Internetová stránka školy je
jedním ze způsobů komunikace nejen s rodiči, ale i s veřejností. Dbáme na její pravidelné aktualizace.
Během tohoto roku bylo realizováno profesionální video školy, které bylo zveřejněno na webu školy a
na sociálních sítích.

11. Další aktivity, prezentace
Učitelé a vychovatelé usilují o zapojení křesťanství do svých předmětů a do všech činností s dětmi.
V oblasti naukové seznamují žáky s osobnostmi křesťanských vědců a myslitelů, spisovatelů a
básníků. V oblasti výchovné uplatňují křesťanské zásady výchovy, poukazují na křesťanský způsob
života.
Škola jako katolická a augustiniánská má duchovní plán. V tomto roce bylo tématem duchovni práce
ve škole „Poznej se, přijmi se, jaký jsi, a překonej se“ (sv. Augustin). Oslavíme 5. výročí založení školy!
Práce s hodnotami
Po dobu jednoho trimestru se bude pracovat s jednou hodnotou pomocí různých činností:
Do Vánoc: Ruka, dar pro život! („Poznej se.“)
Do Velikonoc: Ruka, která přijímá! („Přijmi si, jaký jsi.“)
Do konce školního roku: Ruka, která pomáhá („Překonej se.“)

Ranní setkání
Každý den ráno se scházeli
učitelé, žáci a případně další
zaměstnanci ve třídě (případně
i v kapli sester), kde prožili
společnou
modlitbu
i
myšlenku na den, ke které se
učitelé
vraceli
vhodně
i v průběhu
dne.
Denní
modlitbu připravili učitelé a
vychovatelé. Vždy ve středu
vedli
ranní
modlitbu
augustiniáni.

Mše svaté
Mše sv. je radostné setkání s Bohem. Děti jsou k tomu vedeny. V tomto školním roce jsme sloužili
mše sv. pro děti, učitele a rodiče každý čtvrtek v 16 hodin. Další mše svaté byly slouženy na začátku
školního roku, v adventu, na Popeleční středu, ve velikonoční době, ke svátku Božího Těla a na závěr
školního roku.
Výuka náboženství

18

Důležitou součástí výchovného procesu byla účast žáků v hodinách povinného předmětu náboženství
v rozsahu jedné hodiny týdně. V MŠ se děti seznamovaly se základy křesťanské víry a učí se základním
modlitbám. V MŠ i ZŠ byly východiskem biblické příběhy a zázraky a podobenství života Ježíše. Bylo
dbáno na reálné, přirozené a praktické spojení nauky a praxe křesťanského života a napojení na další
předměty.
Příprava na první sv. zpovědi a sv.
přijímání
Byla nabídnuta dětem, které projeví
zájem.
Na sv. zpověď byl k dispozici pravidelně
kaplan školy anebo jiný kněz každý první
pátek odpoledne a kdykoliv na vyžádání.
Škola nabídla pro děti po první sv.
přijímání možnost zapojit se do skupiny
katecheze na prohloubení křesťanského
života. Během roku se setkala jedna
skupina dětí ze 3. a 4. třídy.
Pastorace pro zaměstnance a rodiče
Všichni zaměstnanci školy se 3x ročně účastnili rekolekcí zaměřených na duchovní život a spiritualitu
sv. Augustina. První proběhla v přípravném týdnu v srpnu (téma: augustiniánská spiritualita), druhé
v adventu a třetí v době postní. Probíhali jako půldenní zastavení se a setkání se sebou samým, se
spolupracovníky a s Bohem. K dispozici během celého roku byl kněz (augustinián) k duchovnímu
rozhovoru.
Pastorace pro rodiče
Pro rodiče se připravovaly materiály k zamyšlení - v adventu a v postní době.
Pastorace pro prarodiče
Jsme si vědomi, že prarodiče mají velký vliv na
výchovu svých vnoučat. Škola nabídla dvě setkání, kde
se prarodiče poznali a mohli jsme s nimi sdílet radosti
a starosti naší školy. S nimi jsme se také modlili za děti
a školu.
Rodiče, prarodiče a zaměstnanci školy mohli kdykoliv
požádat augustiniány o duchovní rozhovor anebo
doprovázení.
Škola měla školního kaplana, který spolu s vedením
školy tyto činnosti koordinuje.
12. Oslava 5. výročí založení školy
Během celého roku jsme slavili a děkovali za 5 let
fungováni naší školy. Připravovali jsme program, ve
kterém jsme každý měsíc organizovali akci pro každou
skupinu, která do naší školy patří. Do ruky/stromu,
symbolů našeho výročí, se v tentýž měsíc otiskly dlaně
rukou – do kořenů stromu těch, kteří vychovávají, a
do větví stromu těch, kteří jsou vychováváni.
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Program byl následující:
Září: Slavíme se školou
1.9. – mše sv. na zahájení školního roku a oslavy 5. výročí založení školy
Říjen: Měsíc misií
Začátek projektu „podpora“
(podpora augustiniánské škole
v Africe)
Listopad: Slavíme s tatínky (RUKA
TATÍNKŮ)
Oslava sv. Anežky (spojení církve s
naší zemí). Na podzim 2014 si
připomeneme 25 let znovuzískání
svobody a zároveň výročí
svatořečení Anežky České.
Fotbalová liga mezi rodiči žáků
školy a školky
Prosinec: Slavíme s prarodiči
(RUKA PRARODIČŮ)
Setkáni s prarodiči
Vánoční besídka k 5. výročí školy
Soutěž literární a výtvarného umění
Leden: Slavíme s dětmi (RUKA DĚTÍ)
Pololetní vysvědčení
Únor: Slavíme s učiteli (RUKA UČITELŮ A
ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY)
Cesta do Španělska
Výstava o historii školy během 5 let jejího trvání
Březen: Slavíme s jinými školami
Augustiniánská škola ve Španělsku: projekt komunikace/web
Sportovní soutěž v rámci CŠ
Duben: Slavíme s Augustinem
Augustiniánský týden
Školní ples
Květen: Slavíme s maminkami (RUKA
MAMINEK)
Oslava Dne matek
Červen: Slavíme se všemi
V. Fiestas
Setkaní dobrodinců školy, bývalých
studentů, rodičů a přátel.
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13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
Během prázdnin probíhala rekonstrukce části školy; prostory školy se nemohly využívat pro další
činnosti.

VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce
2014/2015
Inspekční kontrola ČŠI v tomto školním roce neproběhla.
2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2014/2015.

Neproběhly.
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VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli finančně nebo věcnými dary MŠ a ZŠ
sv. Augustina, za jejich vstřícnost a podporu. Zvláštní poděkování patří nadaci
ADEODATUS.
V Praze dne: 15. října 2015

Ředitel školy: Mgr. P. Juan Provecho, OSA
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