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O NÁS 

Jsme mladá a dynamická společnost, která si klade za cíl přinést do vzdělávacího systému svěží vítr. 

Chceme pomoci tam, kde jsme jako externí subjekt působící mimo MŠMT schopni, a zároveň tam, 

kde si myslíme, že má systém největší mezery. Pořádáme sportovní a vzdělávací akce pro ZŠ i pro 

veřejnost, usnadňujeme online vzdělávání.  

 

Naším mottem je bavit, vzdělávat a rozvíjet. Chceme dětem ukázat nejkratší cestu, ale také je nechat 

samostatně hledat cesty nové. Učíme děti nenásilně nacházet jejich hranice a umožňujeme jim další 

růst. Podporujeme rozvoj jednotlivců i týmu. Povzbuzujeme přirozenou sebedůvěru, chuť 

spolupracovat, vzájemný respekt, toleranci i smysl pro humor. Pomáháme dětem budovat pozitivní 

vztahy na všech úrovních – k sobě samým, ke druhým lidem, ke zvířatům, k živé a neživé přírodě 

i k lidským výtvorům. 
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První až pátá třída 

Plavecké kurzy s doprovodným sportovním a zábavním programem 

určené především dětem mladšího školního věku. 

S využitím nových pedagogických metod i osvědčených postupů výuky 

plavání jsou děti vedeny k lásce k vodě a následnému zvládnutí 

základních plaveckých způsobů. Pamatujete si na Vaše školní plavání? 

Násilné potápění hlavy, odstrkování rukou od břehu pomocí tyče a slzy 

v brýlích u nás nenajdete. Máme rádi děti a víme, že učit lze i bez křiku 

pomocí pozitivní motivace a přirozené autority. Kurzy probíhají 

intenzivní formou, která se ukazuje pro daný věk dětí jako velmi 

vhodná a zároveň efektivní. 

Výuka plavání probíhá ve vyhřívaném bazénu za dozoru zkušených instruktorů. Děti jsou rozřazeny 

do skupin dle schopností. 

www.zsplavani.cz 

 

 

Třetí až sedmá třída 

Školy v přírodě se zaměřením na environmentální výchovu 

a doprovodný sportovní a zábavní program určený především dětem 

mladšího školního věku.  

Díky dlouholetému pořádání škol v přírodě a spolupráci s organizacemi 

působícími v oboru environmentálního vzdělávání se nám podařilo 

vytvořit originální, informačně přínosný a zároveň zábavný školní kurz.  

Aplikací názorných ukázek a uplatňováním herního principu jsou děti 

přirozenou formou nasměrovány k hlubšímu porozumění přírodních 

mechanismů a nutnosti ochrany přírody.  

www.zsenviro.cz 

 

 

 

http://www.zsplavani.cz/
http://www.zsenviro.cz/
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Čtvrtá až osmá třída 

Lyžařský kurz určený dětem mladšího i staršího školního věku. 

Zpracovali jsme lety odzkoušenou lyžařskou metodiku a obohatili ji 

o moderní prvky. Spolu s několika kapacitami v oboru jsme vytvořili 

intenzivní zimní kurz zaměřený na výuku základů klasického 

a sjezdového lyžování, snowboardingu a netradičních zimních sportů, 

v němž klademe důraz na provedení základů těchto disciplín, stejně 

tak je pro nás ovšem důležitý přenos historických souvislostí 

v kontextu s environmentálním přesahem i bezpečným chováním 

člověka na horách.  

Děti jsou rozřazeny do skupin dle schopností. Nácvik dovedností 

probíhá na sjezdovkách i jiných místech odpovídajících přísným kvalitativním, a hlavně 

bezpečnostním kritériím.  

www.zslyzovani.cz 

 

 

Pátá až devátá třída 

Jednodenní a vícedenní vzdělávací výlety pro školy i veřejnost. 

Zajišťujeme taktéž dopravu škol na lyžařské, plavecké zájezdy, 

sportovní kurzy a školy v přírodě, organizujeme výlety na míru. 

Námi organizované vzdělávací výlety jsou většinou zaměřeny na 

moderní historii, která dostává ve výuce méně prostoru než jiná 

období dějin. Průvodce děti informuje zábavně, nezahlcuje je 

informacemi a spolupracuje s doprovázejícím vyučujícím. 

Jsme si vědomi toho, že cestování je pro některé děti psychicky 

náročné. Trávit čas mimo domov či školu nejsou vždy zvyklé a ke 

stýskání a smutkům tak dochází někdy hned po odjezdu. I proto je právě autobus důležité místo pro 

navození celkové pozitivní atmosféry a jízda příjemnou přípravou na následné zážitky. I proto se náš 

kapitán (řidič) bude vždy usmívat a nebude na vás křičet ani počítat podšálky. 

www.zsvylety.cz 

http://www.zslyzovani.cz/
http://www.zsvylety.cz/
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Pro všechny děti 

Podílíme se na vývoji aplikace sloužící k usnadnění online vzdělávání 

a online i živého propojování mezi učiteli a žáky. 

Hledáte doučování pro vaše dítě na předmět, který mu dělá problémy? 

Vidíte, že mu je školní hodina krátká a chce se ještě více zdokonalit v 

tom, co ho baví? Nebo se touží vzdělávat v tom, co školní osnovy 

neobsahují? Chcete soukromou výuku online nebo být součástí online 

třídy? Vyhovuje vám osobní návštěva učitele přímo u vás doma nebo 

preferujete setkání na jiném místě? Stačí si vybrat. 

Webová a mobilní aplikace ZŠ Doma umožní najít rychle a přehledně 

toho správného pedagoga. 

www.zsdoma.cz 

 

 

Pro instruktory v Súdánu 

Školení pro nové instruktory a kurzy pro děti v africkém Súdánu. 

V Súdánu každý rok dochází k velkému množství zbytečných dětských 

utonutí. Chceme tamním novým instruktorům předat naše „plavecké 

know how,“ vytvořit zde podmínky pro další výuku a v důsledku toto 

číslo významně snížit. V rámci doprovodných aktivit využíváme 

odzkoušené enviro hry z programu „ZŠ Enviro“ a hudební hry 

z „Víkendu v rytmu.“ 

Připravujeme dokument o naší práci v Súdánu. 

www.zsacademy.cz 

 

 

 

 

http://www.zsdoma.cz/
http://www.zsacademy.cz/
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

První až sedmá třída 

VÍKEND V POHYBU a VÍKEND V RYTMU jsou unikátní celovíkendové 

kurzy formou příměstských táborů konající se přímo v prostorách škol.  

VÍKENDOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZŠ PLAVÁNÍ jsou celovíkendové 

plavecké kurzy s doprovodným programem probíhající v areálu bazénu 

Hloubětín a jeho okolí a areálu biotopu Radotín.  

PRÁZDNINOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZŠ PLAVÁNÍ jsou pětidenní 

plavecké kurzy s doprovodným programem probíhající v areálu bazénu 

Hloubětín a jeho okolí a ve sportovním areálu biotopu Radotín a jeho 

okolí. 

Děti absolvují každý den tři tematické devadesáti minutové bloky a pestrý doprovodný program. Pro 

každý den je zajištěn teplý oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den. 

www.zsprodeti.cz 

 

OSTROV SOCCI 

Třetí až sedmá třída 

Dobrodružný pohádkový příběh o zápasu lásky s nenávistí 

a lhostejností s postavami z našich kurzů. Postavy se objevují 

v názvech družstev i v našich outdoorových a indoorových hrách a 

aktivitách.  

Lidé žili v minulosti ve větší pospolitosti, blíže jeden druhému, 

v harmonii se Zemí i všemi jejími obyvateli - rostlinami, zvířaty 

a kouzelnými bytostmi. Sílící lidská chamtivost ovšem postupně 

zpřetrhala vzájemné vazby a kouzelné bytosti se rozhodly ze světa 

ovládaného lidmi utéct. Odňaly část pevniny - ostrov, onuci - Socci a 

odpluly pryč, mimo dosah lidstva. V době, kdy nadvládu nad Zemí 

postupně získává zlověstný panovník Pepin, se svět kouzelných bytostí a lidí opět spojí. To, když na 

ostrově ztroskotá výletní loď a její osazenstvo se po nečekaných zážitcích na kouzelném ostrově a při 

následném návratu zpět domů stává hrdiny, a snad i zachránci celého světa. 

www.ostrovsocci.cz 

https://zsprodeti.cz/services/vikend-v-pohybu-pro-verejnost/
https://zsprodeti.cz/services/vikend-v-rytmu-pro-verejnost/
https://zsplavani.cz/services/vikendove-primestske-tabory-plavani/
https://zsplavani.cz/services/letni-primestske-tabory/
http://www.zsprodeti.cz/
http://www.ostrovsocci.cz/
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