
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 

 

Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové sídlí na adrese náměstí Svobody 3/930 

v Praze 6. Zde jsou umístěny všechny ročníky kromě prvního a druhého, které mají třídy 

včetně školní družiny a kroužků v samostatné budově v Českomalínské ulici. Výhodou pro 

tyto malé žáky je vytváření klidného, rodinného a ničím nerušeného prostředí při přechodu 

na základní školu.  

Škola je profilována výukou cizích jazyků, což ovšem zdaleka není jediným trendem. Snažíme 

se o školu otevřenou, která v příjemné atmosféře nabízí co nejširší rejstřík činností. Je 

přístupna všem dětem a je plnohodnotnou školou rovných příležitostí pro každého žáka, 

který se v ní chce učit a je ochoten respektovat její řád. Širokým spektrem nadstavbových a 

mimoškolních činností se snažíme poskytnout žákům kvalitní naplnění volného času a přivést 

je k tomu, aby pracovali nejen na sobě, ale i pro druhé. Samozřejmým a prioritním zájmem 

školy je příprava žáků na jejich další studium, proto přizpůsobujeme výuku požadavkům 

středních škol, obzvláště ve vyšších ročnících. Zároveň nezapomínáme aplikovat moderní 

výukové trendy, např. projektové vyučování, intenzivní jazykové vyučování, používání 

výpočetní a komunikační technologie, apod. 

Výuka jazyků 

1. - 3. ročník 

V 1. až 3. ročníku nabízíme výuku anglického jazyka v celkové dotaci 4 hodiny týdně (3 
hodiny v rámci učebního plánu a z toho 1 hodina s rodilým mluvčím). 

Od školního roku 2014/15 jsme rozšířili nabídku v dopoledním rozvrhu o 1 hodinu anglického 
jazyka, takže děti mají 3 hodiny angličtiny, z toho 1 hodinu výtvarné výchovy v anglickém 
jazyce. V odpoledních hodinách nabídneme dětem čtvrtou hodinu AJ – s rodilým mluvčím, 
kterou zajišťuje jazyková škola Akcent International House Prague. Tato hodina je částečně 
hrazena rodiči. 

Od 4. ročníku probíhá výuka napříč ročníkem, žáci jsou zařazeni do skupin podle úspěšnosti 
v rozřazovacích testech, které píší na konci 3. ročníku. Během roku je možný přestup do jiné 
skupiny. Pro žáky s výborným prospěchem nabízíme od 4. ročníku nadstandardní výuku 
(výuku výtvarné výchovy a pracovních činností v anglickém jazyce, spolupráci s British 
Council, e-Twinning, přípravu ke zkouškám YLE, PET, KET apod.)  

Na druhém stupni od 6. ročníku se k výuce angličtiny přidává druhý cizí jazyk (francouzský, 

německý, španělský a ruský jazyk) v dotaci 4 hodin týdně. 

Od 8. ročníku nabízíme v rámci volitelných předmětů i výuku třetího cizího jazyka (2 hod. 

týdně) 

 



Další aktivity školy 

Nabídka písma Comenia Script. Vedle klasického vázacího písma nabízíme již čtvrtým rokem 

výuku nového písma CS. 

Školní družina navazuje na dopolední vyučování a vedle převodu žáků na oběd zajišťuje i 

odpolední aktivity žáků. Vychovatelky úzce spolupracují s třídními učitelkami. V odpoledních 

hodinách je k dispozici v budově Českomalínká široká nabídka zájmových kroužků, které dále 

rozšiřují možnosti dalších rozmanitých činností. 

 

Třídní schůzka budoucích prvňáčků 

 

Na základě zápisu do 1. ročníku budou rodiče zváni na první třídní schůzku začátkem června               

2019 od 17,00 hodin do budovy v Českomalínské ulici 35. Během schůzky se rodiče 

podrobně seznámí s organizací školního roku 2019/20 a obdrží další informace k výuce a 

provozu školní družiny. 

 

Ostatní formy výuky cizích jazyků 

Zájmové kroužky s výukou cizích jazyků či konverzace jsou otevřeny pro žáky všech ročníků, 

pro začátečníky i pokročilé. Kroužky angličtiny nabízejí konverzaci s rodilými mluvčími. 

Dlouhodobá spolupráce s partnerskými zahraničními školami v Paříži a Madridu. 

Pořádáme výukové zájezdy do ciziny, a to především do Anglie, Španělska a Francie.  

Jednodenní poznávací výlety do ciziny jsou tematicky zaměřeny na poznání určité oblasti. 

Mohou se ho zúčastnit i žáci, kteří nestudují jazyk příslušné země. 

Projektové vyučování – spektrum projektů se mění podle zájmu žáků, priorit a možností 

školy v jednotlivých školních rocích (Divadlo v angličtině, deníky z cest, apod.) 

Soutěže organizované jinými subjekty - olympiády v anglickém jazyce, soutěže  

Příprava na mezinárodní uznávané zkoušky s certifikáty – příprava žáků ke zkouškám YLE, 

PET, KET (ve spolupráci s British Council).  
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