
Z historie Fakultní základní školy Trávníčkova. 

Základní škola v Trávníčkově ulici byla otevřena 1. září 1985 jako druhá sídlištní škola 

tehdejšího Jihozápadního Města. Na počátku 90. let měla škola přes 40 tříd a více než 1200 

žáků. Od svého počátku se profilovala jako škola s rozšířenou výukou matematiky, tělesné, 

hudební a výtvarné výchovy. V pozdějších letech se nabídka rozšířila o i o třídy s rozšířenou 

výukou cizích jazyků, informatiky a počítačů. 

Nové vzdělávací dokumenty a vytvoření vlastního školního vzdělávacího  programu  nám  

umožnily připravit vzdělávací program podle možností a potřeb školy, ale zejména samotných 

žáků. A tak jsme od roku 2005 začali učit již od 1. ročníku angličtinu a od 3. ročníku 

informatiku. Na II. stupni se mohly formou seminářů posílit předměty přírodovědné, ale i 

český jazyk a v posledním období se němčina stala  od  6. ročníku  druhým  cizím jazykem 

pro všechny žáky. Nově se učí pracovat nejen žáci, ale i učitelé. Škola se zařadila do sítě 

tvořivých škol a při hledání vhodných učebnic jsme navázali úzkou spolupráci 

s nakladatelstvím Fraus, jehož učebnice splňují naše představy, jak by měla moderní učebnice 

vypadat. 

V posledních deseti letech se změnila tvář školy jak navenek, tak uvnitř. Investiční dotace 

Městské části Praha 13 umožnily zateplení pláště budovy, výměnu oken, vybudování vlastní 

plynové kotelny, což vedlo k regulaci spotřeby tepla a teplé vody. Z grantů MHMP, obce a 

ministerstva školství byl celkově zrekonstruován venkovní sportovní areál školy, byly 

opraveny školní toalety, vybudovány počítačové a odborné pracovny, knihovna  a  kluby pro 

mimoškolní činnosti žáků a nové šatny. Škola se změnila navenek, ale i tím, co svým žáků 

nabízí.  Vedle řady zájmových kroužků - mohl bych jmenovat - tenis, stolní tenis, judo, 

keramiku, programování, vaření a  mnoho  dalších,  se zlepšilo vnitřní vybavení, nový školní 

nábytek,  „chytré“ interaktivní tabule, přibyla učebna s tablety, škola má internetovou WIFI 

síť.  

Kromě  běžné integrace se škola věnuje ve speciálních programech i žákům zdravotně 

znevýhodněným. Již třetím rokem pracuje ve  škole  školní psycholog a nově i speciální 

pedagog.  

Škola si drží vysokou úroveň nejen výbornými materiálními a dnes už i prostorovými 

podmínkami. Nejsilnější tradicí naší školy jsou úspěchy našich žáků  v řadě různých soutěží 

od matematických, po jazykové, estetické, sportovní , výtvarné, počítačové - byl by to dlouhý 

výčet. Škola má kvalifikované, tvořivé učitele  a vychovatele. Bez nich by škola nebyla tam, 

kde je „ Školou pro děti i jejich rodiče“ jak vystihuje název našeho vzdělávacího programu. 

Za svou existenci školu absolvovalo více než 3000 žáků, a ti první nám svěřují ke vzdělávání 

už svoje děti.            
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