
Letní škola Naproti

ZŠ Šimanovská,
NZDM AUTOBUS a NEPOSEDA

Praha 14 – 22. – 26. 8. 2022
(všední dny 9:00–16:00)

Letní školyNaproti v příjemnémprostředí základní školy Šimanovská se zúčastnilo 13dětí.

Letní školu tvořili a na přípravě programu se podíleli zaměstnanci klubu pro dospívající
Autobus, členové organizace Neposeda Jakub Vokurka a Adéla Škvorová, učitelé a další
zaměstnanci ZŠ Šimanovská - Alena Gabal'ová, Karel Martínek a Štěpánka Kutmonová.
Koncepci a produkční zajištění měly na starosti Lucie Pečinková, Johana Ringelová a
Michaela Stoilova z Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney. Velký dík patří také
dobrovolníkůmVladimíru Zavřelovi, RicharduVrbatovi, Adamu Peškovi a Timotej Padalka.

Program letní školy přijeli zpestřit i externí lektoři. Pohybu na lezecké stěně nás učili
Anička a Andrea Obročníkovi a Jakub Richtařík, jak pečovat o pejsky a co vlastně znamená
povinnost jsme probírali s pedagogem Ondřejem Válou z programu “Mít tak pejska”. Se
třemi čtyřnohými kamarády si děti mohly pohrát a výcvik vyzkoušet přímo v praxi.
Pohybový program a odpoledne plné soutěží zajistil pan učitel tělocviku Vít Svoboda
rukodělnou dílnu s náramky přímo matematických vzorů pro nás připravila paní učitelka
Lenka slunečková . Stejným dílem si to užívali holky, kluci i dospěláci.



Hodnotovka se přirozeně vinula celou letní školou. Do konkrétního programu ji pak vtělila
Johana Ringelová v lekci o tom, co se komu líbí, a JakubVokurka v odpoledni férového fotbalu a
dalších pohybově-osobnostních aktivit.

Skvělou bojovou hru v terénu zakončenou dobrodružným výstupem na kyjskou rozhlednu
Doubravku zorganizovali dobrovolníci Vladimír Zavřel, Richard Vrbata, Adam Pešek a Timotej
Padalka. Zpestřením programu byl výlet do klubu Autobus, kde si děti mohly prohlédnout jeho
nové zázemí a hlavně zahrát discgolf, což vzbudilo u všech velké nadšení. Silným zážitkem byla
návštěva překrásného historicky unikátního kostela sv. Bartoloměje s živým výkladem pana
faráře Edwarda Walczyka, který nás provedl celým kostelem a vzal nás i na věž. Děti tak mohly
rozeznít zvon a zapálit svíčku.

Perfektní individuální práci s dětmi zajistili učitelé Alena Gabal'ová, Karel Martínek, Maryna
Padalka, Pavla Vycpálková, Lenka Slunečková, Vít Svoboda, Jiří Krupičky, psycholožka Klára
Hrbáčková, asistentka Štěpánka Kutmanová, dále Vladimír Zavřel a Michaela Stoilova. Každý měl
prostor a podporu, aby se mohl věnovat tomu, co skutečně potřebuje, ať už je to procvičení
češtiny, matiky nebo nácvik základních komunikačních dovedností pro ty, kteří se česky teprve
učí a v novém jazyce je čeká běžná výuka.



Obrovský dík patří těm, bez jejichž finančního přispění by letní škola buď nebyla vůbec, nebo
rozhodně ne tak povedená:

Dlouhodobý sponzor našich projektů, který věří, že naše práce má smysl, Bader Philanthropies,
Na doučování dětí v projektu Naproti 2022 byla poskytnuta finanční podpora EU v rámci programu
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Projektu Naproti tento rok
přispěla také Nadace České spořitelny. Letní škola byla rovněž finančně podpořena z rozpočtu
MČ Praha 14. Obědy ve školní jídelně a svačinky nám připravily a servírovaly paní kuchařky ze základní
školy Šimanovská.


