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Vážení rodiče, 

tento školní rok končí dvouletý projekt Erasmus+, na kterém jsme spolupracovali s našimi 

partnerskými školami z rakouské Stubaie a německého Schildow. Projekt nesl název „Wie 

war es damals? Oma, Opa erzählt mal.“ a zahrnoval spoustu jednotlivých aktivit, jejichž 

popis i fotografie najdete na našich webových stránkách ZDE.  

Prosíme Vás, abyste zhodnotili úspěšnost tohoto projektu z pohledu Vás – rodičů. Při hod-

nocení použijte školní škálu 1 – 5. Děkujeme. 

 1 2 3 4 5 

1. Oceňuji, že se škola projektu Erasmus účastní. 21x     

2. Reminiscenční projekt dětí se seniory byl přínosný. 21x     

3. Adventní dílničky se seniory mají smysl a zlepšují vztah dětí ke starým lidem. 21x     

4. Jsem rád, že školní orchestr hraje seniorům v domově pro seniory. 21x     

5. Karneval na ledě patří již k tradici naší školy. Jsem rád, že se koná. 16x 4x 1x   

6. Workshop vaření podle receptů našich babiček a výroba Č-N kuchařky. 17x 1x 1x   

7. Týdenní projekt v Rakousku 4/2015 „Sport macht fit!“ podporuji. 19x 1x    

8. Divadelní představení 6/2015 „Damals in Berlin“ se mi líbilo a má smysl. 18x     

9. Akci „Zažít město/školu jinak“ podporuji a chci se jí účastnit. 12x 7x 2x   

10. Třídní vánoční slavnosti stmelují školu a rodiče. 16x 3x 2x   

11. Výrobu starých hraček ve spolupráci se seniory podporuji. 19x 1x    

12. Fotosoutěž „Děti fotografují seniory“ zlepšuje pohled dětí na seniory. 17x 2x 2x   

13. Týdenní projekt v Rakousku 4/2016 „Gesunder Lebensstil“ podporuji. 18x 2x    

14. Muzikál 6/2016 „Oma, Opa erzählt mal!“ se mi líbil a má smysl. 19x 1x   1x 

15. Vážíme si toho, že Evropská unie projekt Erasmus finančně podporuje. 21x     

16. Přejeme si, aby škola v podobném projektu pokračovala. 21x     

17. Sleduji webové stránky školy – Erasmus – náhled ZDE 15x 4x 1x   

18. Věřím, že aktivity Erasmu přispívají ke zlepšení znalostí NJ. 20x     

19. Přeji si, aby škola pokračovala ve spolupráci se zahraničními školami. 21x     

20. Věřím a přeji si, aby aktivity Erasmu rozvíjely samostatnost mého dítěte. 21x     

21. Celkový dvouletý projekt Erasmus+ hodnotím takto: 19x 1x    

22. Bude-li mít mé dítě někdy možnost, využiji Erasmus pro zahraniční studium 18x 3x    

 

Chcete-li nám cokoli dalšího v souvislosti s Erasmem sdělit: 
 Jako rodič považuji aktivity pořádané a podnikané školou v rámci projektu Erasmus za jednoznačně přínosné pro 

růst a rozvoj znalostí německého jazyka. Projekt navíc rozvíjí děti i po linii osobního růstu, což jsou dovednosti, 

které se není možné naučit z učebnic, ale jen a pouze osobní zkušeností, kterou díky Erasmu mohly děti prožít. 

 Děkujeme za veškeré úsilí! Dětem projekt otevírá obzory a tak z nich činí potenciální budoucí uchazeče o 

osvědčené programy Erasmus. 

 Dobrý den, všechno výše uvedené je super a podporuji. Na vysvětlenou proč mají třídní vánoční slavnosti ode 

mne za 3: je moc fajn, že děti něco nazkouší, ale mám-li hodnotit vánoční slavnost z pohledu stmelování, tak k 

interakci rodiče x děti x škola dochází velmi omezeně a navíc se konají v takovou dobu, že pro pracující je velmi 

složité se na takové akce dostavit. A „Karneval na ledě“ – ano, je to již tradice a největší jeho přidanou hodnotu 

vidím v přípravě masek, z hlediska pohybu atd. by bylo asi lepší normální hřiště. 
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 Děkujeme za realizaci. Doma jsme o tom s manželem několikrát hovořili, že to je skvělá aktivita. Syn se začal 

aktivně zajímat o více témat a souvislostí z historie, o seniorech i o dětství naše, jako rodičů. Povedlo se v něm 

probudit zájem, aktivně jsme spolu doma museli vyhledávat fakta či obrázky k tématu z projektu a hodně si 

povídali. Tedy povídáme. 

 Nejvíce se líbil projekt v domově seniorů. Určitě mají takové projekty obrovský význam. Děkuji učitelům za čas, 

který tomuto projektu a dětem věnovali. Ráda bych využila projekty Erasmus o prázdninách. 

 Děkujeme za rodinu za nesmírnou angažovanost školy a lektorů a přejeme v podobných aktivitách mnoho zdaru. 

 Jsem ráda, že mají děti možnost účastnit se mezinárodního projektu. Zároveň oceňuji kontakt dětí se seniory a 

jejich vzpomínkami, protože si myslím, že historie zprostředkovaná takovouto lidskou formou je pro děti dobrým 

odrazem pro další studium dějin již standardní formou. 

 Soutěž „Děti fotografují seniora“ pod pohrůžkou 5ky z domácího úkolu mne velmi zaujala. O to více, že byla 

vyhlášena krátce po návštěvách v domě seniorů, kde je žáci měli možnost vyfotografovat. Soutěže by měly být 

dobrovolné.  

 Téma muzikálu „Oma, Opa erzählt mal!“ mi nepřišlo pro děti 1. stupně základní školy vůbec vhodné. Pojetí školní 

slavnosti si představuji jako radostnou událost, že začínají prázdniny, z divadla jsme odcházeli rozpačití a bez 

radosti. Navíc děti k tomu neměly co říct, tématu nerozuměly. 

 Krásný projekt. Zejména oceňuji spolupráci se seniory a celoškolní představení. Byla bych ráda, kdyby škola i 

nadále s Domovem seniorů v Ďáblicích spolupracovala. Rakouských pobytů se dcera bohužel nemohla zúčastnit. 

Nehodnotím tedy nejvyšší známkou, přestože věřím, že byly přínosné nejen po jazykové stránce. 

 Dvouletý projekt Erasmus hodnotím vysoce pozitivně, děkuji paní Nápravníkové, paní Boučkové a všem dalším 

zaměstnankyním školy, které se na projektu podílely. Projekt byl připraven na vysoce profesionální úrovni, dětem 

přinesl spoustu nových podnětů, zážitků a zkušeností. Nejvíce oceňuji možnost spolupráce se zahraničními 

školami. Závěrečný muzikál byl krásným příkladem spolupráce a toho, že žáci ZŠNČP mají možnost vyrůstat v 

mezinárodním prostředí a nemají problém komunikovat s dětmi jiných národností a to nemám na mysli pouze 

znalost cizího jazyka. 

 Chtěla bych škole poděkovat za účast ve výše uvedených akcích, ale zejména oceňuji náročnou přípravu 

divadelního představení. Výsledek vždy vysoce předčí očekávání. 

 U fotosoutěže, kterou považuji za dobrý nápad, mi chyběla větší aktivita školy – třeba minikurz základy 

fotografování, pravidla kompozice atp. Akci jsem z pozice rodiče vnímala jako jeden z domácích úkolů se zadáním 

„přineste fotku babičky“. Akci Stubai považuji za organizačně a finančně neadekvátně náročnou v poměru k 

výsledku – tři dny lyžování. Web neodmítám, ale nestíhám. Projekt reminiscence je skvělý! 
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