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Charakteristika školy
V letošním školním roce má škola 14 tříd, 7 tříd I. stupně, 7 tříd II. st., 3 oddělení ŠD. V 1. a 
6.  ročníku jsme začali  vyučovat  podle  ŠVP.2.  – 4.-  ročník vyučuje dle projektu Základní 
škola,  5.  ročník  dle  projektu  Obecná  škola.V  7.  až  9.  ročníku  vyučujeme  dle  projektu 
Základní škola. Rozšířenou výuku taneční výchovy a fotbalu plní žáci 6. – 7. ročníku v rámci 
volitelných předmětů, v 8. -9. ročníku ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy.Taneční a 
pohybová výchova probíhá na I. stupni formou nepovinného předmětu. Výuka je zajištěna ve 
spolupráci s ředitelkou Studia POP BALET pí. Věrou Veselou. 

V 6. - 9. ročníku měli žáci možnost výběru volitelných předmětů: 
informatika, domácnost, taneční výchova, fotbal, přírodovědná praktika, sportovní výchova, 
cvičení  z matematiky,  konverzace  v anglickém  jazyce,  dramatická  výchova,  seminář  ze 
společensko-vědních  předmětů,  zeměpisná  praktika,  historický  seminář,  praktika  z fyziky, 
mediální výchova,
nepovinný předmět:
konverzace v anglickém jazyce (5.ročník) ekologické praktikum (1.-9. ročník)

Výuka probíhala dle učebních dokumentů:
Školní vzdělávací program č.j.: 394/2007 1.,6. ročník
Základní škola 16847/96-2 2.- 4. ročník, 7.-9. ročník

29738/96-22-50 8.B,9.B
Obecná škola 12035/97-20 5. ročník

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků
základní škola 10 42
obecná škola 2 38
ŠVP 2               235

V letošním školním roce působilo na škole   25 učitelů (z toho 8 na částečný úvazek) 
3 vychovatelky  
6 správních zaměstnanců
2 THP
4 školní jídelna 

Údaje o pracovnících školy

a) personální zabezpečení

pracovníci k 30.6. 2007 
fyzické osoby

k 30.6. 2007 
přep.pracovníci

k 30.6. 2008 
fyzické osoby

k 30.6. 2008
přep. pracovníci

pedagogičtí 30 26,30 28 23,46
nepedagogičtí 14 13,27 14 12,45
celkem 44 39,57 42 35,91
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b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 200  8  

věk do 30 let
včetně

31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let nad 60 let z toho 
důchodci

počet 2 7 8 9 2 2
z toho žen 1 5 6 9 2 2

c) odborná kvalifikace v % dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve 
znění pozdějších předpisů

kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci
učitelé 82,15% 17,85%
vychovatelé 100%

d) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet a důvody)
4 rodinné, pracovní a finanční důvody

e) nově přijatí absolventi učitelského studia v     daném školním roce (počet)  
0

f) nově přijatí absolventi neučitelského studia v     daném školním roce (počet)  
0

g) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet)

Vzdělávání bylo zaměřeno především na oblasti
- přírodovědné projekty
- poruchy učení
- dějepis

I. PŘÍRODOVĚDNÉ SEMINÁŘE

Ekogramotnost na základní škole pí. Švejdová
Základy ekogramotnosti učitelů pí. Švejdová
Základy ekogramotnosti učitelů pí. Běhunková
VII. regionální konference pí. Švejdová
Projekt JPD 3 pí. Švejdová
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO pí. Švejdová

II.   DALŠÍ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ     

Český jazyk a literatura pí. Pitelová
Výuka chemie v základním vzdělávání dnes a zítra p. Tomeš
Tělesná výchova a žák s ADHD pí. Ouběchová
Integrace žáků s poruchami učení a chování 
do běžných škol pí. Škrabálková
Problematika fyzického a psychického týrání dětí pí. Pozníčková
Psychologické aspekty sexuálního zneužívání dětí pí. Marková
Dějiny Židů v Čechách a na Moravě pí. Dražanová
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Inspirace D pí. Dražanová
Národní dějiny první poloviny 20.století pí. Dražanová

Vzdělávací zájezd pedagogických pracovníků 24.-29.10. 2008 - Itálie

h) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují  vzdělání:
1

ch) případně jiné formy studia
0

Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně  tělocvičny): 1
(V textové části lze doplnit o celkovou charakteristiku materiálních podmínek pro výchovně 
vzdělávací činnost):

Počet tříd 

I. stupeň II. stupeň Celkem
k 30.6. 2007 8 8 16
k 30.6. 2008 7 7 14

z toho počet specializovaných tříd
I. stupeň II. stupeň Celkem

k 30.6. 2007 - - -
k 30.6. 2008 - - -

Počet žáků 

I. stupeň II. stupeň Celkem
k 30.6. 2007 159 186 345
k 30.6. 2008 157 158 315

Průměrný počet žáků

a) na třídu:
I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr

běžné třídy specializované 
třídy

běžné třídy specializované 
třídy

za I. a II.stupeň
běžných tříd

19,62 - 19,75 - 19,70

b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů):
I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr

běžné třídy specializované 
třídy

běžné třídy specializované 
třídy

za I. a II.stupeň
běžných tříd

17,64 - 14,42 - 16,03
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Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů)

předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm.
počet tříd - 2 - - - - -
počet žáků - 38 - - - - -

Zaměření specializovaných tříd

celkem z toho poruchy učení z toho poruchy 
chování

Počet žáků ve 
specializovaných 
třídách

- - -

Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, 
zkušenosti s integrací)
z toho postižení:

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované
1 - - - - - -

Přeřazení do ZvŠ
ze kterých roč. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r.
počet žáků - - - - 1 - - 1

Výsledky zápisů do prvních tříd
Počet prvních tříd Počet dětí přijatých 

do prvních tříd
Z toho počet dětí 

starších 6ti let
(nástup po odkladu)

Počet odkladů pro 
školní rok 2007/2008

2 32 8 5

Výsledky přijímacího řízení 
a) na víceletá gymnázia přijato:

z pátého ročníku ze sedmého ročníku
gymnázia zřiz. krajem 4 1
soukromá gymnázia 1 1
církevní gymnázia 2 0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých 
ročníků přijato: 
gymnázia OA zdravotní 

školy
PŠ ostatní

stř. školy
střední odb. 

učiliště
celkem

3 5 1 6 7 2 24
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c) na soukromé školy přijato:
gymnázia OA zdravotní 

školy
PŠ ostatní

stř. školy
střední odb. 

učiliště
celkem

2 1 0 0 4 0 7

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 
přijato:

z devátých ročníků z nižších ročníků
11 1

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
- v devátém ročníku: 42 - v nižším ročníku: 1

Chování žáků
(v textové části lze doplnit o nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny)

a) klasifikace chování
chování 1.pololetí 2.pololetí

žáci % žáci %
velmi dobré 312 99,06 309 98,11
uspokojivé 2 0,63 5 1,58
neuspokojivé 1 0,31 1 0,31

b) zameškané hodiny
Zameškané 

hodiny 
neomluvené

Šk. rok 
2006/2007
počet hodin

Šk. rok 
2006/2007
počet žáků

Šk. rok 
2007/2008
počet hodin

Šk. rok 
2007/2008
počet žáků

I. stupeň 0 0 0 -
II. stupeň 0 0 274 4
Celkem 0 0 274 4

Záškoláctví projednáno se zákonnými zástupci žáků v součinnosti s pracovníky 
odboru sociální péče a odboru školství ÚMČ Praha 15.

Prospěch žáků

Prospěch 1. pololetí 
počet žáků

1. pololetí
%

2. pololetí
počet žáků

2. pololetí
%

KlasifikovániI.st. 156 100 157 100
                   II. st. 158 100 158 100
Prospěli        I. st. 156 100 156 99,36
                   II. st. 155 98,10 153 96,83
z toho s vyznam. 159 I. 80,12  II. 21,52 I. 117     II.34 I. 74,52  II. 16,45
Neprospěli   I. st. - - 1 0,64
                   II. st. 3 1,90 5 3,17
Neklasifikov.I.st. - - - -
                   II. st. - - - -
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Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. se uvádí počet vyznamenaných žáků na I. a II. st.
celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí
I. stupeň 1,22 1,27
II. stupeň 1,91 1,96
Celkem 1,56 1,61

Školní družina - klub
(hodnocení činnosti lze doplnit v textové části

počet oddělení počet žáků
Školní družina 3 65
Školní klub - -

Školní družina
Školní rok 2007/2008 byl pro školní družinu úspěšný. Poprvé jsme zkušebně plánovali 

činnosti podle ŠVP pro zájmové vzdělávání, úterý jsme si vytvořili dle našich možností.
Dětem  jsme  nabídli  aktivity  z různých  oblastí  –  sportovní,  hudební,  dramatické  i 

výtvarné. V září jsme nově vybudovali dvě pracovny z bývalých tříd. Děti se zde scházely na 
výtvarné a pracovní činnosti a druhá pracovna sloužila jako hudebna i herna. Za obě pracovny 
jsme všichni vděčni, neboť děti se zde mohou ve větším prostoru lépe zapojovat do volno-
časových aktivit.

V letošním školním roce se také podařilo zajistit plavání v bazénu „Na Vartě“, které se 
dětem velmi líbilo.

Od ledna roku 2008 jsme pracovali  na měsíčních projektech,  které  se vždy týkaly 
určitého tématu. Závěrem projektu jsme vždy připravili větší společnou akci pro všechny děti. 
V lednu jsme s dětmi navštívili výstavu v Obecním domě „Josef Lada“, která se všem velice 
líbila.

V únoru jsme uspořádali besedu se zaměstnanci školy (pí. ředitelka, pí. kuchařka, pí. 
uklízečka)Děti  si  tak  udělaly  obrázek  o  chodu  školy  a  připravily  si  spoustu  zajímavých 
otázek. Závěrem 1. pololetí  předvedly děti své umění spolužákům a rodičům při hudebně-
dramatickém vystoupení „Šípková Růženka“.

V březnu děti soutěžily ve znalostech z přírody a vytvořily kolektivní jarní koláž.
V dubnu přijala pozvání paní Javorská – maminka a zdravotní sestra v jedné osobě na 

besedu o ochraně zdraví  a první  pomoci.  O bezpečnosti  doma i   ve škole  přišla  poutavě 
vyprávět Bc. Galašová z místního oddělení policie. Děti se o dané problematiky zajímaly a 
opět měly spoustu otázek.

Ke Dni Země děti vylepšovaly okolí školy, uklízely odpadky a pomáhaly při práci na 
školní zahradě.Děti také celoročně pečují o květiny na terase před odděleními ŠD.

V měsíci  květnu  se  děti  s pí.  vychovatelkami  připojily  k malování  podchodu  a 
společně s rodiči namalovaly sluneční hodiny. Všichni pracovali s radostí a chutí  a všem se 
práce líbila.

Na závěr školního roku bylo uspořádáno druhé vystoupení pro rodiče s názvem „Jsme 
malí, ale šikovní“, kde mohli rodiče vidět velký kus práce, který děti udělaly. Pro rodiče byla 
připravena  výstava  fotografií  a  práce  dětí.  S divadelním  představením „Dvě  sestry“  jsme 
navštívili MŠ Milánská, kde děti zahrály nacvičenou pohádku malým kamarádům.
Děti se „ rozloučily“ se školním rokem 19. června návštěvou divadelního představení „Mach 
a Šebestová“ ve Strašnickém divadle.

Letošní školní rok považujeme za důležitý mezník v práci školní družiny. Díky 
široké nabídce zájmových aktivit, zájem o volno časové aktivity neklesá i přes mírný 
pokles počtu dětí ve škole.

Pozníčková Miloslava
vedoucí ŠD
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VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ – ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Spolupráce s     vedením školy a všemi pedagogy  
Výchovný poradce spolupracuje v průběhu školního roku s vedením školy , třídními 

učiteli a všemi dalšími vyučujícími. Podílí se na řešení vzniklých problémů. Je nápomocen 
učitelům, rodičům žáků i  žákům samotným.  Spolupracuje s protidrogovým koordinátorem. 
Závažné situace řeší ve spolupráci s vedením školy.

Spolupráce s     PPP:  
Výchovný  poradce  se  pravidelně  zúčastňuje  schůzek  výchovných  poradců  v PPP, 

informace z nich přenáší do školy a využívá je při své práci.
 Přínosná je spolupráce s PhDr. Křečanovou, která do školy pravidelně dochází. Ve 

spolupráci s ní zajišťuje výchovný poradce pomoc žákům 9. ročníku při rozhodování 
o  budoucím  povolání.  Většina  žáků  využívá  možnosti  absolvovat  v PPP  testy  zaměřené 
k profesní orientaci. V letošním školním roce docházela do školy též Mgr. Zindrová- speciální 
pedagog, která dlouhodobě pracuje s některými žáky v PPP.

V průběhu celého školního roku poskytuje výchovný poradce dle potřeby konzultace 
učitelům  i  rodičům  žáků.  Při  podezření  na  specifické  poruchy  učení  nebo  chování 
zabezpečuje  na  základě  jejich  žádostí  termíny  psychologických  vyšetření  v  PPP.  Vede 
evidenci žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo jiném specializovaném zařízení.Zajišťuje též 
po dohodě s rodiči žáků termíny kontrolních vyšetření. 

Vedení evidence žáků vyšetřených v     PPP  
V současné  době  je  v evidenci  57  žáků,  kteří  absolvovali  alespoň  jednou 

psychologické vyšetření. U 38 z nich byla diagnostikována některá z forem poruch učení nebo 
chování. U tří z nich byla diagnostikována lehčí forma Aspergerova syndromu.U řady žáků se 
daří jejich obtíže pomocí systematické práce a spolupráce s rodinou postupně kompenzovat.

V letošním  školním  roce  byl  jeden  žák  zařazen  mezi  integrované  žáky  a  má 
individuální vzdělávací plán.

Všem dalším žákům, kteří jsou v péči PPP nebo jiného specializovaného zařízení, je 
věnována individuální péče v běžném režimu třídy. V letošním školním roce byla realizována 
řada kontrolních vyšetření pro zjištění aktuálního stavu. Nově byli  vyšetření 4 žáci.  Zatím 
nemáme k dispozici všechny zprávy z vyšetření.

Volba povolání
 Žáci  9.  ročníku  se  rozhodují  o  směru  svého dalšího vzdělávání.  Kromě možnosti 

absolvovat  testy  k profesní  orientaci  v PPP  získávají  informace  o  možnostech  dalšího 
vzdělávání v IPS na Úřadu práce. Návštěvu IPS zajišťujeme každoročně pro všechny žáky 
9. ročníku.

Pomoc žákům 9. ročníku a jejich rodičům nabízí  výchovný poradce na informační 
schůzce k volbě povolání. Rodiče též mohou využít jeho služeb v průběhu školního roku.
Výchovný  poradce  podává  informace  také  rodičům žáků  nižších  ročníků,  kteří  uvažují  o 
studiu svých dětí na víceletých gymnáziích.

Výchovný poradce zpracovává přihlášky ke studiu  a zodpovídá za jejich správnost a 
včasné odeslání.
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Pomoc žákům a rodičům žáků
Žáci nebo rodiče mohou kdykoli požádat výchovného poradce o radu či pomoc. 

Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních 
programů. 

V letošním roce v rámci prevence proběhly tyto akce:
I.st. besedy o zdravovědě, šikaně

návštěvy Policejního muzea a dopravního hřiště

II. st. 6.+7. roč. – beseda s Josefem Klímou – kriminalita mládeže
- městská policie - šikana

8. roč. - městská policie – drogy
8. a 9. roč. - beseda s MUDr. R. Uzlem – plánované rodičovství

- pořad Láska ano, děti ne
8. a 9. roč. - beseda s Radkem Johnem o drogách

Protidrogová  prevence  probíhá  především  v hodinách  Rv,Ov.  V  8.  a  9.  třídách 
proveden anonymní  dotazník – zneužívání legálních i nelegálních drog. Mezi těmito žáky 
jsou příležitostní  uživatelé  tabákových výrobků,  alkoholu,  část  žáků přiznává  „ochutnání“ 
marihuanových  produktů,  v několika  odpovědích  se  objevilo  opakované  experimentování 
s marihuanou.

Školská rada
Školská  rada  pracuje  v šestičlenném  složení.  Během  školního  roku  zasedala  2x, 

projednala  a   schválila  Výroční  zprávu  za  rok  2007.  Dále  bylo  projednáno  předání  části 
sportovišť (dráha, doskočiště), výuka v nové učebně dějepisu-zeměpisu, rozpočet na r. 2008 , 
příprava malování podchodu, úspěchy žáků v soutěžích. 

Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy.
V letošním roce se podařilo zapojit více rodičů do akcí pořádaných školou, především 

za součinnosti s výborem Spolku přátel. Naše aktivity také podporují tradiční sponzoři.
Úzce spolupracujeme se zástupci MČ Praha 15, především s Michalem  Fischerem - 

zástupcem  starosty,  Jaroslavou  Šimonovou  -  vedoucí  OŠK,  PhDr.  Marcelou  Štikovou  – 
předsedkyní školské komise.

Aktivně spolupracujeme  s oběma mateřskými školami zastoupenými ředitelkami 
Bc. Evou Svobodovou, Mgr. Blaženou Kobrovou. Mimo již tradičního Dne otevřených dveří, 
účasti na schůzkách rodičů v MŠ, návštěvy dětí v 1. a 2. třídách, využití sportovišť, letos naše 
děti  uspořádaly  divadelní  představení.Děvčata  z VIII.A  vyrobila“papírožrouty“  v podobě 
např.  večerníčku,  rákosníčku  a  darovala  mateřským  školám.  Dětem  při  té  příležitosti 
vyprávěla o aktuálním tématu třídění odpadů.

Spolupráce s taneční školou  Pop balet nadále pokračuje jak na I., tak i na II. stupni 
(rozšířená výuka).  

V letošním roce se i přes úsilí ředitelky nepodařilo navázat aktivní spolupráci s SK 
Horní  Měcholupy.  Nadále  pokračujeme  v možnosti  rozšířené  výuky  zaměřené  na  fotbal, 
vybíráme chlapce z našich tříd.

Spolupráce  s DUHOU je  realizována  především prostřednictvím paní  Vyskočilové, 
pracovnice DUHY. Klienti DUHY navštěvují akce školy.
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Školní stravování
počty stravovaných žáků: 255 z toho počty žáků z jiných škol: 0

počet jídelen počet výdejen
ZŠ: 1 ZŠ:
MŠ: MŠ:

Výjezdy žáků mimo objekt  školy
(hodnocení výjezdů lze doplnit v textové části)

počet výjezdů počet žáků
vzdělávací výjezdy 1 42
ŠvP 4 93
lyžařské kurzy 1 34

Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol

říjen 2007 – VZP – kontrola plateb pojistného – bez závad
říjen 2007  – MČ Praha 15 - metodická dohlídka – bez závad
únor 2008  – Hygienická stanice hl.m. Prahy  - kontrola ŠJ – bez závad
duben 2008 – MČ Praha 15 -  pravidelná revize – bez závad
duben 2008 – MČ Praha 15 – zvláštní příplatek – bez závad
květen 2008  – Hygienická stanice hl.m. Prahy  - výsledky měření Státního 

    zdravotního ústavu  – doporučení (viz. protokol)

Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce (název partnerských 
subjektů, stát, druh spolupráce)

Letos  se  spolupráce  se  ZŠ  Hliny  VII  v Žilině  aktivně  rozvíjela  především  díky 
vzájemným setkáním vedení škol i návštěvou primátora Žiliny Mgr.Harmana dne 19.4. 2008. 
Návštěva Žiliny (pí. Běhunková, pí. Škrabálková, pí. Švejdová) se uskutečnila 1.2. 2008. Byly 
projednány  další  společné  mezinárodní  projekty  na  nejbližší  roky.  Nyní  jsme  společně 
uskutečnili projekty: 

- sledování školní zahrady a měření teplot v březnu a dubnu 2008 
- výtvarnou soutěž „Aká si mi krásna“ vernisáž proběhla 11.6. v Žilině

Žáci VIII.A,IX.B navštívili Žilinu v červnu, děti ze Žiliny navštíví Prahu v říjnu.
I  návštěva  pana  primátora  Žiliny  byla  významným  okamžikem  pro  naši  další 

spolupráci, kdy pan primátor ocenil vzájemné propojení projektů, podrobné informace o naší 
spolupráci.

V červnu se uskutečnil výjezd žáků do Německa s velmi zajímavým programem jak 
turistickým (česko-saské Švýcarsko), tak i návštěvou památek (Míšeň ,Drážďany).
Výjezd připravila pí. Ouběchová.
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Účast žáků v soutěžích
(hodnocení soutěží lze doplnit v textové části)

a) vyhlašovaných MŠMT
vědomostní školní obvodní vyšší

matematická olymp. 8 - -
olympiáda Čj 24 2 1
chemická 5 2 1
zeměpisná 27 6 1
olympiáda v Aj 5 2 1
Pythagoriáda 12 - -
Dějepisná 4 1 1
olympiáda v Nj - - -

sportovní školní obvodní vyšší
60 30 12

umělecká školní obvodní vyšší
- - -

b) ostatních
vědomostní školní obvodní vyšší

Pražský glóbus 27 2 2
Pražská střela - - -
Zdatný matematik 18 10 -
Klobouk kouzelníka 
Pokustóna - - -
sportovní - - -
DÁMA 56 6 2
Putovní pohár starosty 
MČ Praha 15 78 32 -

umělecká školní obvodní vyšší
Požární ochrana 
očima dětí (výtv.) 32 7 2
literární 12 4 3

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2007/2008

Výtvarné soutěže:
Požární ochrana očima dětí (výtvarné) obvodní kolo

I. kategorie
Kateřina Šilhová 1.místo pí. Tučková
Pavel Osmančík 2.místo pí. Křtěnová
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II. kategorie
Magdalena Čečáková 1.místo pí. Fiedlerová

III. kategorie
Johanka Ulrychová 2.místo pí. Tučková
Eva Ungrová 3.místo pí. Kletečková

IV. kategorie
Adam Josefus 1.místo pí. Tučková
Michal Pavel 2.místo pí. Tučková

celopražské kolo
Pavel Osmančík
Magdalena Čečáková
Johanka Ulrychová

Literární soutěže:
Požární ochrana očima dětí

II. kategorie
Alena Dvořáková 1.místo pí. Fiedlerová
Tomáš Kalenda 2.místo pí. Fiedlerová

IV. kategorie
Tomáš Novák 1.místo pí. Škrabálková
Michael Pavel 2.místo pí. Škrabálková

celopražské kolo
Alena Dvořáková
Tomáš Kalenda
Adam Josefus
Pavel Osmančík
Johanka Ulrychová

Mezinárodní výtvarná soutěž vyhlášena v rámci organizace UNESCO
36.ročník LIDICE 2008 
účast v soutěžích na téma:
světové jazyky
brambory
celkem zasláno 14 výtvarných prací

Výtvarná soutěž „Aká si mi krásna“ vyhlášená ve spolupráci s družební školou ZŠ Hliny VII, 
Žilina
Odeslány výtvarné práce žáků I. i II.stupně - umístění: 

I.kategorie
Kryštof Kloubek 3.místo pí. Křtěnová

II. kategorie
Adéla Bromová 3.místo pí. Tučková
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IV. kategorie
Iveta Krausová 3.místo pí. Zářecká
  
Dějepisná olympiáda
obvodní kolo
Zuzana Lhotáková 1.místo pí. Dražanová

krajské kolo
Zuzana Lhotáková 3.místo pí. Dražanová
postup do celonárodního (ústředního kola)

Olympiáda v     českém jazyce  
obvodní kolo
Eliška Vaníčková 1.místo pí. Dražanová

krajské kolo
Eliška Vaníčková 23.místo pí.Dražanová

Chemická olympiáda
obvodní kolo
Zuzana Lhotáková 1.-2.místo pí. Pacáková
Pavlína Vancová 11.místo pí. Pacáková

Zeměpisná olympiáda

kategorie 6.tříd
Jana Vodrážková 3.místo pí. Tučková
Patrik Zoul 4.místo pí. Tučková

kategorie 7.tříd
Martin Čížek 2.místo pí. Ouběchová
Johanka Ulrychová 3.místo pí. Ouběchová

kategorie 8.-9.tř.
Zuzana Lhotáková 1.místo pí. Běhunková
Tomáš Novák 4.místo pí. Ouběchová

Pražský Glóbus 
kategorie 8.-9.tříd
Ivo Gec 1.místo pí. Ouběchová
Zuzana Lhotáková 2.místo pí. Běhunková

kategorie 7.tříd
Martin Čížek 1.místo pí. Ouběchová
Johanka Ulrichová 2.místo pí. Ouběchová
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Den s     médii na Bankovní akademii soutěží žáci 9.tříd, účast dvou týmů  
IX.A - 5.místo
Marián Adamus, David Fišer, Josef Spousta, Richard Touš,Tomáš Košátko

IX.B - 1.místo
Iveta Krausová,Zuzana Lhotáková,Jan Špinka, Kristýna Uxová, Eliška Vaníčková  

V konkurenci žáků víceletých gymnázií se družstvo IX.B umístilo na prvním místě.
Připravovala pí. Dražanová.

Soutěž v     Dámě  
 „O putovní pohár Václava Křišty  “- 4. místo
Zuzana Hendrychová, Lin Ha Linn, Dominika Kundrátová, Tomáš Kalenda, Denis Pavlásek, 
Martin Berner

Mistrovství ČR žáků a juniorů v české dámě 2008
Tomáš Kalenda 6.místo
Zuzana Hendrychová 5.místo

Zeměpis
Pražský Glóbus 

kategorie 8.-9.tříd
Ivo Gec 1.místo pí.Ouběchová
Zuzana Lhotáková 2.místo             pí.Běhunková

kategorie 7.tříd
Martin Čížek 1.místo                                               pí.Ouběchová   
Johanka Ulrichová 2.místo                                                pí.Ouběchová

Matematika

Zdatný matematik
Tomáš Novák 2. místo p. Tomeš
Lukáš Čermák 2. místo pí. Staňková

Olympiáda v     anglickém jazyce  
David Zonyga 1.místo pí. Pachlová
Martin Čížek 2.místo pí. Pachlová

krajské kolo
David Zonyga 9.místo pí. Pachlová
Sportovní úspěchy
Soutěž o pohár starosty MČ Praha 15

Vybíjená 
dívky 6.-7.třída 5. místo

Florbal
dívky 1. místo  
chlapci 2. místo 
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Cyklistika
4. – 5. třída
Adam Kulík 6. místo

8.-9. třída
Andrea Schůtová          4. místo

8.-9. třída
Tomáš Košátko 9. místo

Volejbal
smíšené družstvo 4. místo 

Atletika
Barbora Rešová 1.místo 2.-3. třída
Lukáš Košuta 3.místo 4.-5. třída
Jan Janát 5.místo 6.-7. třída
Lucie Hofmannová 4. místo 6.-7. třída
Lenka Kunčíková 5.místo 8.-9. třída

Malá kopaná
I.stupeň 4. místo
II. stupeň 1.místo

Přespolní běh
mladší
Barbora Rešová 1. místo 2.-3. třída
starší
družstvo 2.místo 6.-7. třída

Preventan Cup
obvodní kolo
družstvo dívek 1.místo 4.-5.  třída
celostátní soutěž 6.místo

Nejlepšími sportovci byli: Bára Rešová, Miroslav Juříček, Lukáš Rýva, Jan Špinka,
       Ondřej Hanka,  Jakub Novák, Lukáš Čermák, Dana Husáková, 

                   Andrea Schůtová, Lucie Hofmannová, Lenka Kunčíková, 
       Aneta Palková

Sportovní soutěže připravovali: pí. Ouběchová, p. Vejsada.

Cizí státní příslušníci
stát počet žáků

Ukrajina, RUS, Chorvatsko, VSR, SR,BLR 14
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Ekologická výchova
Naše  škola  patří  mezi  pracoviště,  která  ověřují  řadu  údajů  z oblasti  ekologické 

výchovy, své poznatky prezentuje v tisku, na seminářích a konferencích. V září 2008 bude 
obhajovat mezinárodní titul Ekoškola a tak závěr školního roku směřujeme mimo jiné i do 
přípravy všech podkladů.

Celou  tuto  oblast  vede  a  řídí  pí.  Švejdová,  školní  koordinátorka  EV.  Její  vysoce 
odborná činnost přispívá k prezentaci školy.

V příloze jsou uvedeny velmi podrobně akce, které jsme v letošním roce uskutečnili 
včetně celého dvouletého období titulu Ekoškola.

Další údaje o škole
Ve  školním  roce  2007/2008  jsme  zahájili  výuku  dle  našeho  školního 

vzdělávacího  programu,  jehož  přípravě  jsme  věnovali  téměř  dva  roky.  Výuka  probíhala 
v prvním a šestém ročníku, zkušenosti si předávali vyučující průběžně, zhodnocení proběhne 
také na schůzkách metodických sdružení a předmětových komisích.

Po důkladných  přípravách   jsme  otevřeli  nové  webové stránky  školy.  Podařilo  se 
zajistit  pro rodiče i  veřejnost  podstatně  větší  informovanost,  než tomu bylo  v předchozím 
období. Výrazný podíl na přípravě www stránek měl p. Tomeš.

V průběhu školního šoku se uskutečnilo  několik  hudebních pořadů pro děti  I.  i  II. 
stupně, které zajišťovala pí. Balíčková.

20.-21.11.2007 se  zúčastnila  Celopražské  konference  EKOGRAMOTNOST  pro 
udržitelný  rozvoj  v Praze  pí.  Švejdová  spolu  s ředitelkou  školy.  Pí.  Švejdová  vystoupila 
s příspěvkem o projektu „Les ve škole, škola v lese“. Dle počtu diskutujících měl příspěvek 
velký ohlas. (viz. příloha)

29.-30.11.2007 byla  pozvána  ředitelka  školy  na  konferenci  Přidružených  škol 
UNESCO, která  se  konala  v Příbrami.  Hlavní  náplní  konference  byla  prezentace  školních 
projektů za rok 2006-2007 a podrobné seznámení s plánovanými tématy pro příští období. 
Témata vyhlašuje Valné shromáždění OSN ve spolupráci s UNESCO.

18.12.2007 se  zúčastnila  Petra  Křtěnová  ,  žákyně  IX.A  2.žákovské  ekologické 
konference pod záštitou České komise UNESCO, která se konala na Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy. Bylo projednáno celkem 20 příspěvků žáků z celé ČR. Petra měla 
připravenou práci na téma „Svět bez odpadků- utopie nebo reálná vize“? jak v českém,  tak 
v anglickém  jazyce  pod  vedením  pí.  Švejdové.  Přípravě  věnovala  hodně  času,  podklady 
získávala nejen v našem okolí na Praze 15, ale i na Praze 10 a na skládce v Ďáblicích. Její 
vystoupení velmi zaujalo dospělé i děti a vyvolalo živou diskusi. Přítomní hosté doporučili, 
aby svoji práci dále prezentovala.

27.-28.3.2008 navštívila  naši  školu  skupina  učitelů  z české  školy  v chorvatském 
Daruvaru . Při našem setkání jsme si vyměnili především zkušenosti se školním vzdělávacím 
programem, možností připravit si samostatně ŠVP, což u nich zatím není možné.Líbil se jim 
systém  volitelných  předmětů,  s sebou  si  odnesli  řadu  poznatků.  Využili  také  možnosti 
návštěvy tříd jak prvního, tak i druhého stupně.
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Projektový den „Ulice Prahy 15
Letošní již třetí projektový den byl zaměřen na téma“Ulice Prahy 15“ Tentokrát  si 

připravovala  projekt  samostatně  každá třída,  prezentovala  potom skupině žáků,  kteří  sami 
určili  vítězné třídy z prvního a druhého stupně.  Nápady byly úžasné od historie  zeměpisu 
(ulice Boloňská, Veronské náměstí),  až k  ukázce typické kuchyně a k romantickým veršům 
Shaekspearovým z Romea a Julie. 

Projektový den v     II.B  

Naše  třída  si  vybrala  na  Praze  15  ulici  Tenisovou,  protože  kolem ní  chodíme  na 
plavání.

Několik  dní  před  projektovým  dnem  jsme  vyhledávali  informace  o  této  ulici  a 
shromažďovali jsme materiál na výrobu modelu této ulice. Práce nás velmi bavila, protože 
jsme pracovali ve skupinách a podíleli se na různých úkolech.

V projektový den jsme si ve třídě rozdali plánky ulice a každá skupinka měla za úkol 
vyhledat a vyznačit cestu ze školy až do ulice Tenisová.

Podle našeho plánku jsme se vydali na vycházku poznávat naši ulici. Byli jsme moc 
zvědaví, co všechno zajímavého v ulici najdeme. Udivilo nás, že jsme viděli pohromadě tolik 
zaparkovaných aut, všímali jsme si všech domů, počítali počet  pater a vchodů, zda kolem 
domů jsou popelnice na tříděný odpad a také odpadkové koše na psí exkrementy. Líbilo se 
nám, že kolem domů je tráva, stromy a keře.

Poznatky jsme si zapisovali a po vycházce jsme se vrátili do třídy, kde jsme naši ulici 
začali modelovat. Přišli se na nás podívat také rodiče, paní ředitelka i žáci z vyšších ročníků. 
Podle našeho modelu jsme si povídali o tom, co všechno jsme zjistili o této ulici. Líbilo se 
nám, že jeden dům je pěkně zbarvený a má nová okna, že v ulici jsou přechody pro chodce a 
dopravní značky.

Měli jsme dobrý pocit z toho, že jsme něco nového poznávali a že každý z nás se mohl 
podílet na tvorbě modelu. Tento den byl pro nás velmi zajímavý, naplněn spoustou různých 
činností a zážitků, na které ještě dlouho budeme vzpomínat.

žáci II.B

Ulice Tenisová našima očima
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Projektový den v     IX.B  

V úterý 8.4. 2008 se na naší škole konal, jako každý rok, projektový den. Zaměření 
letošního ročníku byly ulice Prahy 15 a nejbližšího okolí. V rámci třídy jsme se dlouho radili, 
jak bychom měli toto téma zpracovat. Nejednou při tom vznikly spory, ale nakonec jsme se 
sjednotili a dohodli, že budeme 
dělat  model  Prahy 15  v daleké 
budoucnosti.  Myslím  si,  že 
téma  bylo  dobře  zvoleno, 
protože  jsme  mohli  vyrábět 
skoro  všechno.  V hodinách 
rodinné výchovy jsme nejdříve 
kreslili  návrhy,  kdo  bude  co 
vyrábět. Dále jsme pojmenovali 
naší  „stavitelskou  firmu“  a 
udělali jí logo. Když přišel den 
D, všichni si přinesli materiály, 
ze kterých budou stavět a už se 
mohlo začít. Stříhalo se, lepilo a 
všelijak  sestavovalo  ať  už 
z kartonů,  celých  krabic  nebo 
lega.  Výsledkem byla  zástavba 
obytných domů různých tvarů i typů, most přes řeku Botič spolu s metrem, kostel, restaurace, 
rozhledna, fotbalový stadion, Skate-shop a EKO továrna. Náš výrobek dobarvovala nástěnka 
s výstřižky k tématu a dva paneláky „jak bydlíme dnes“. Na modelu se podílela většina naší 
třídy a troufám si říct, že to všechny moc bavilo. Škoda jen, že už tento projektový den byl 
naším posledním ........

žáci IX.B

Stavíme model Prahy 15 
v daleké budoucnosti
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Odpoledne pro zahradu
Abychom měli  i  školní  zahradu  pěknou,  pozvali  jsme  děti  i  učitele  na  tuto  akci. 

Zúčastnilo  se  37 žáků,  bylo  skvělé,  že  se některé  děti  zajímaly o to,  kdy bude tato  akce 
pokračovat.

23.5.2008 se uskutečnila  dlouho připravovaná akce  BAREVNÉ ODPOLEDNE ve 
spolupráci s Radou Městské části Praha 15 
pod  záštitou  Michala  Fischera,  zástupce 
starosty.
Celá akce vznikla na popud dětí, které se 
nemohly smířit  s tím,  jak ošklivě vypadá 
počmáraný  podchod,  kterým  chodí  do 
školy.  Příprava  trvala  zhruba  čtvrt  roku, 
kdy jsme museli  řešit problém s barvami, 
podchod je totiž vykachlíkovaný a tak ne 
každá  barva  může  být  použita.  Společně 
s představiteli  MČ Praha 15 jsme sháněli 
sponzory,  kteří  by nám finančně pomohli 
tuto akci zajistit. Barevné odpoledne jsme 
propagovali na třídních schůzkách, formou 

plakátů a v místním tisku. Podařilo se získat nejen žáky,  ale i řadu rodičů, což nás velmi 
potěšilo.  Odměnou  pro  všechny  byl  pocit  z krásného  pátečního  odpoledne  provázeného 
hudbou a malým občerstvením.

Společně strávené chvíle  hodnotíme nejen my,  ale i  zástupci  MČ Praha 15, žáci  a 
rodiče, jako velmi zdařilé. Děti přesvědčily dospělé, že jim záleží na prostředí, ve kterém žijí 
a dokázaly, že právem patříme do škol oceněných mezinárodním titulem Ekoškola. 

Kontrast sprejeři, děti Sluneční hodiny
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Žralok Mořský svět

27.5.2008 jsme připravili dětem netradiční oslavu Dne dětí s názvem „Hvězdy letí na 
Den  dětí“.  Děti  měly  možnost  pozorovat  denní  i  noční  oblohu  besedovat  s pracovníky 
Štěfánikovy hvězdárny. Dalším překvapením byly ukázky práce Sboru dobrovolných hasičů 
Horních Měcholup. 

Pozorujeme slunce Zkoušíme hasicí pěnu

Vyvrcholením  celoroční  práce  byla  I.  žákovská  konference,  na  které  žáci 
prezentovali projekty z různých oblastí. Zkusili si, jaké to je, když před větším množstvím 
posluchačů  vystupují.Nelehkého  úkolu  se  zhostili  výborně,  což  také  ocenili  hosté  PhDr. 
Marcela  Štiková  – předsedkyně  komise  pro výchovu a  vzdělávání  MČ Prahy 15,  Michal 
Fischer  –  zástupce  starosty  MČ Prahy  15  a  Ing.  Pavel  Ochotný.  Již  nyní  plánujeme,  že 
budeme v této akci pokračovat.
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Postřehy žáků:

Zpráva o žákovské konferenci
Na naší základní škole se uskutečnila I. žákovská konference. Řešili jsme ekologii, 

dopravu, třídění odpadu.
Podle mého názoru byl nejlépe zpracován projekt skupiny dětí ze 2. a 9.ročníku. Naše 

třída  8.A  se  prezentovala  výrobou   „Papírožroutů“,  které  jsme  věnovali do  okolních 
mateřských škol. Doufám, že se žákovská konference na naší škole stane tradicí.

Tomáš Klouda
VIII.A

Žákovská konference

Naše  první  žákovská  konference  se  nám  moc  líbila.  Mohli  jsme  zde  vidět  díla 
jednotlivých žáků od prvního po druhý stupeň nebo skupiny dětí s jejich zajímavými pracemi.

My jsme se zde  byly podívat jako redaktorky našeho školního časopisu, abychom 
mohly napsat  krátký článek.  Během dvou hodin,  ve kterých probíhal  program,  pan učitel 
Tomeš  všechno pečlivě  natáčel  na videokameru.  Máme také  spoustu  fotografií  díky paní 
učitelce Švejdové. Pro každého z nás to bylo zase něco nového a myslíme si, že se to většině 
dětí  zamlouvalo.  Kdybychom tuto  akci  měly  hodnotit  my,  určitě  si  myslíme,  že  bychom 
v těchto konferencích měli dále pokračovat, protože jsme si všichni odnesli spoustu nových 
informací.

Veronika Dvořáková, Ivana Firýtová
VIII.B
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V září jsme zahájili výuku v další nové učebně dějepis – zeměpis, která splňuje požadavky 
moderních metod výuky včetně audiovizuální techniky.

Praxe  studentů  proběhla  na  II.  stupni  (pí.  Škrabálková,  Kletečková,  Ouběchová, 
Švejdová, p. Tomeš)

Školní časopis TAM-TAM pod vedením pí Balíčkové vycházel letos nepravidelně.

Nadále se děti rozhodly sponzorovat MAKI TRPASLIČÍ v pražské ZOO. Opět tedy 
využíváme výhodnou permanentku nejen na návštěvu ZOO, ale také na odborné exkurze.

Pod  vedením pí zástupkyně Škrabálkové aktivně pracuje žákovská samospráva, která 
se zapojuje do akcí školy.

V letošním  roce   jsme  pořádali  obvodní  kola  olympiád  v anglickém  jazyce  (pí 
Pachlová), v chemii (p. Tomeš, pí Pacáková), v přespolním běhu  (pí Ouběchová), ve florbale 
(pí Ouběchová, p. Vejsada).

I v letošním roce probíhá nadále rozsáhlá rekonstrukce sportovního areálu, dokončena 
byla  atletická  dráha  včetně  doskočiště.Na  podzim  proběhla  rekonstrukce  vstupních  dveří 
školy.

V červnu jsme podávali přihlášku do Přidružených škol UNESCO a k obhajobně titulu 
Ekoškola.

Další akce školy

Den otevřených dveří, dopravně-bezpečnostní akce MČ Prahy 15, vánoční trh, dětský 
karneval, divadelní vystoupení pro rodiče (kroužky ŠD), 15. Společenský večer, slavnostní 
vystoupení žáků 9. tříd, KMD, Slavnost Slabikáře.

Škola se i nadále podílí na zajištění mimoškolních aktivit pro žáky.

taneční a pohybová výchova
sportovní kroužky
ekologická praktika
keramika
KMD
informatika
angličtina

v rámci ŠD:
dramatický
hudební
výtvarný

Mimoškolní činnosti se věnuje:
I.st. 91,4% žáků
II.st. 63,3% žáků
celkem 77,35%
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007
V roce 2007 dosáhla škola

celkové úspory 159.667,16 Kč
hospodářský výsledek  26.398,10 Kč

Dne 30.4. 2008 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 15 příděly do fondů hmotné 

zainteresovanosti: fond odměn    93.000,-   Kč
fond rezervní    93.065,26 Kč

Kontrola účetnictví je prováděna 1x za čtvrtletí MČ Praha 15.

Projednáno na pedagogické radě dne 27.6. 2008

Mgr. Anna Běhunková
ředitelka školy
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PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT EKOŠKOLA
ZŠ NAD PŘEHRADOU

        Praha 10

Motto ekologické výchovy naší školy: 

„Poznat, pochopit, porozumět, pomáhat“

Cíle EV na naší škole ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008:

• příprava základních dokumentů a jejich implementace do výuky – ŠVP, ŠP EV
• EVVO součást rozvoje školy
• zvyšování environmentálního povědomí žáků
• ochrana životního prostředí jako kulturní vlastnost moderního člověka
• ovlivnit žáky prostředím a učením – podpora autentické činnosti při výuce
• výchova pro udržitelný rozvoj – komplexní soubor strategií
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Mezinárodní projekt Ekoškola
Školní rok 2006/2007

PLÁN ČINNOSTI

Úkoly, celoroční aktivity Zodpovídá
1. Tvorba ŠVP naší školy včetně průřezového tématu 

„Environmentální výchova“
vedení školy, vyučující

září 06 – květen 07
splněno

2. Integrace EV do všech předmětů vyučující, celoročně

3. Vytvoření školního plánu EVVO na školní rok 
2006/2007

školní koordinátor EV splněno

4. Zvyšování ekogramotnosti žáků i dospělých všichni, celoročně

5. Usilování o ekologizaci provozu školy všichni, celoročně

6. Účast školy v projektu JPD3 – Ekogramotnost vedení školy, vyučující 
II.stupně, školní koordinátor 

EV

splněno

7. Dvouleté specializační studium školního 
koordinátora EV

školní koordinátor EV splněno

8. Pokračování v tématech projektu Ekoškola – 
Energie, Odpady, Voda, Prostředí školy

všichni, celoročně splněno

9. Práce na konečné podobě Ekokodexu školy žáci, celoročně

10. Usilování o zařazení do sítě škol UNESCO a škol 
udržitelného rozvoje

všichni, celoročně

11. Rekonstrukce učebny Ch a Fy – nová osvětlovací 
tělesa, nový nábytek, IT technika

vedení školy, podzim 2006 splněno

12. Instalace regulačních ventilů na radiátory 
ústředního topení v celé škole a instalace nové 
výměníkové stanice

vedení školy, jaro 2007 splněno

13. Rekonstrukce školního hřiště – běžecká dráha 
s umělým povrchem, plocha fotbalového hřiště – 
zatravnění

vedení školy a ÚMČ P15
podzim 2006 až jaro 2008

14. Rekonstrukce školního skleníku – stavební úprava 
obvodového zdiva, výměna ústředního topení, 
instalace regulačních ventilů, instalace nových 
pracovních stolů

vedení školy
podzim 2006

únor 2007
březen 2007

splněno

15. Účast v projektech – M.R.K.E.V., Les ve škole, 
škola v lese (EC Tereza), Živá zahrada (ČSOP)

žáci, vyučující
celoročně 2006/2007

splněno

16. Projektový den školy – Člověk a živočich všechny třídy, duben 2007 splněno

17. Adopce primáta ZOO Praha – maki trpasličího všechny třídy, II. pol. 
2006/2007

splněno

18. Na chodbách školy zhotovit nástěnky s přírodní 
tematikou

žáci, učitelé
jaro 2007

splněno

19. V přízemí školy průběžně aktualizovat nástěnku 
Ekoškoly

žáci
 celoročně

splněno

20. Setkání s odborníky – besedy
Mgr. J. Šusta – ZOO Praha 

školní koordinátor EV
II. st., březen 2007

splněno

26



Mgr. J. Lipavský – ředitel VÚRV Praha
RNDr. J. Grygar – astrofyzik, Fyzikální ústav 
Akademie věd ČR

VIII. A, VIII. B – duben 
2007

IX. A, IX. B – červen 2007
21. Spolupráce školy s:

• rodičovskou veřejností
• ÚMČ Prahy 15
• PřF UK
• EC Tereza, EC Toulcův dvůr, M.R.K.E.V.
• KEV
• ZOO Praha
• ČSOP
• školy (ZŠ, MŠ) v obci
• místní tisk
• ZŠ Hliny – Žilina, SR

všichni
celoročně

splněno
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Mezinárodní projekt Ekoškola
Školní rok 2007/2008

PLÁN ČINNOSTI

Úkoly, celoroční aktivity Zodpovídá
1. Integrované a aktivní propojení EVVO ve všech 

předmětech
vyučující, celoročně plní se

2. Ovlivnit žáky prostředím i učením vedení školy, vyučující 
celoročně

plní se

3. Vybudovat v areálu školy učebnu v přírodě vedení školy, vyučující do 
roku 2012

4. Modernizace učeben humanitních předmětů  vedení školy, rok 2008 splněno

5. Postupná výměna stávajících zářivek za 
úsporné

vedení školy, 
do roku 2012

6. Vytvoření školního plánu EVVO na školní rok 
2007/2008

školní koordinátor EV
září 2007

splněno

7. Oplocení školního pozemku, zhotovení 
kompostiště

vedení školy, žáci, listopad 
2007 – květen 2008

plní se

8. Výměna vchodových dveří a instalace 
elektronického ovládání vstupu do školy

vedení školy, podzim 2007 splněno

9. Instalace solárního panelu na střechu školy vedení školy, do roku 2014

10. Pořízení jednoduché meteorologické stanice vedení školy, do roku 2012

11. Zlepšit estetickou úroveň chodeb, schodišť a 
vestibulu školy, vystavit výtvarné práce žáků; 
květinová výzdoba

vyučující, žáci
celoročně 

splněno

12. Uspořádat 1. Žákovskou konferenci – vyhlášení 
nejlepších aktivit a prací žáků

vyučující, žáci
červen 2008

13. Zapojit se do výtvarných a literárních soutěží 
KEV, ČSOP, Lidice, atd.

vyučující, žáci 
celoročně

splněno

14. Účastnit se:
• Konference projektu JPD3-

Ekogramotnost
• 2. Žákovské konference ZŠ (KEV)
• Soutěže Mladý zahrádkář
• Akce EC

školní koordinátor EV, 
vyučující, žáci
listopad 2007
prosinec 2007

květen 2008

splněno
splněno
plní se

15. Den činu:
• Odpoledne pro zahradu
• Barevné odpoledne – zlepšení podchodu 

u školy malováním podmořského světa

vedení školy, ÚMČ P15, 
vyučující, žáci

duben 2008
květen 2008

splněno
splněno

16. Projektový den Ulice Prahy 15 vyučující, žáci
duben 2008

splněno

17. Pokračovat v tématech projektu Ekoškola – 
Odpady (Papírožrouty – i pro MŠ), Energie, 
Prostředí školy, Okolí školy

Ekotým, všichni
celoročně

plní se

18. Provést srovnávací analýzu, vytvořit Ekokodex Ekotým, všichni, celoročně

19. Zavést nepovinný předmět Ekologické 
praktikum pro žáky 1. a 2. stupně

vedení školy
září 2007

splněno
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20. Komplexněji využívat školní skleník a zahradu žáci, vyučující
celoročně

21. Instalovat nové vodoměry (i pro ŠJ a skleník), 
opatřit WC úsporným splachováním, používat 
ekologické čistící prostředky

vedení školy, školník
září 2008

22. Zapojit se do projektů na podporu EVVO – 
např. MŠMT

vedení školy, vyučující
2. pol. škol. roku 2007/2008

splněno

23. Zapojit se do sítě škol UNESCO vedení školy, vyučující
červen 2008

24. Pořádat besedy a přednášky pro žáky naší školy 
k EVVO:
• Odpady – Dětská agentura – Tonda 

Obal
• Beseda o lese – LČR, Ing. Hajleková
• Živé srdce Evropy – ČT, V. Kořen
• Biodiverzita organismů – VÚŽV, 

prof.Petr
• Záchranný systém – SZŠ Praha 4

školní koordinátor EV

VII. a VIII.r., leden  2008
1. stupeň, únor 2008

VII.A a VII.B, duben 2008
IX.A a IX.B, duben 2008

VIII.B, IX.B, březen 2008

splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

25. Den dětí „Hvězdy letí na Den dětí“ – Astrobus, 
hasiči

RNDr. H. Fiedlerová, 
vedení školy
květen 2008

splněno

26. Prohloubit spolupráci se ŽŠ Hliny, Žilina, SR – 
společné projekty, 
návštěva Žiliny -  žáci VIII. A, IX. B.

vedení školy, vyučující, žáci
celoročně

květen 2008
plní se

splněno
27. Obhájit titul Ekoškola všichni, září 2008

28. Spolupráce školy s:
dtto školní rok 2006/2007

splněno
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
návrhy na projekty

školní rok 2007/2008
školní rok 2008/2009

ZŠ Nad Přehradou, Praha 10 a ZŠ Hliny, Žilina – SR

1. Poznej historické památky svého bydliště, okolí, města
2. Poznej ulice místa, kde bydlíš
3. Historie školy
4. Žilinčané v Praze, pražáci v Žilině
5. Vytvoř receptář nejoblíbenějších jídel ve školní jídelně
6. a) Výměna výtvarných prací – „Jaká jsi mi krásná“; uspořádat bienále (červen 2008)

b) Účast v soutěži Lidice – Mezinárodní rok planety Země
Světové jazyky, dorozumívání
Mezinárodní rok brambory

7. Zdravá škola (Mezinárodní rok zdravotní péče)
8. Superstar slovenských a českých písní
9. Jaro v areálu školy (březen, duben 2008)
10. Sledování živočichů v areálu školy (květen 2008)
11. Vytvoření herbáře rostlin z okolí školy
12. Sledování ranní teploty v lokalitě školy  - (březen, duben 2008; VI.r., VIII.r.)
13. Dopisování žáků (Evropský rok multikulturního dialogu)
14. Vzájemné poznávání – výměnné pobyty (červen 2008; VIII.A, IX.B)
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SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU - ZŠ NAD PŘEHRADOU

STAV V ROCE 2006 STAV V ROCE 2008

I. Kategorie ODPADY
a)   sběr papíru – 2x ročně; třídění papíru – celoročně
b)   třídění PET lahví – celoročně
c)   sběr použitých baterií - celoročně

I. Kategorie ODPADY
a)   sběr papíru – 2x ročně; třídění papíru – celoročně
b)   třídění PET lahví – celoročně
c)   sběr použitých baterií – celoročně

další aktivity:
• využívání potištěného papíru
• zlepšení kompostu na školním pozemku
• vytvoření „papírožroutů“ – pohádkových postav a Večerníčků, pro MŠ 

Milánská v naší obci
• třídění skla – kontejner u školy
• třídění papíru – kontejner u školy

II. Kategorie ENERGIE
a) proveden částečný energetický audit
b) sledování vhodné teploty v prostorách školy, šetření energie, rozumné 

svícení a větrání
c) sledování spotřeby energií
d) zahájení kompletní rekonstrukce výměníkové stanice
e) příprava rekonstrukce učebny Fy-Ch

II. Kategorie ENERGIE
a) dokončení energetického auditu (počty oken, dveří, topných těles)
b) sledování vhodné teploty v prostorách školy, šetření energie, rozumné 

svícení a větrání
c) sledování spotřeby energií 
d) provedena rekonstrukce výměníkové stanice, ovládání tepla ekvitermním 

regulátorem topného okruhu; instalovány snímače teploty
e) rekonstruována učebna Fy-Ch a Z-D, instalace úsporných zářivek
f) kompletní výměna radiátorů ve skleníku
g) instalovány regulační ventily na všechny radiátory  - 328 ks

další aktivity:
• v pavilonu U2 instalace úsporných zářivek ve třech učebnách
• výměna vchodových dveří (bezpečnost a zateplení)

III. Kategorie VODA
a) zabezpečení hydrantů v areálu školy
b) příprava rekonstrukce hřiště s využitím srážkových vod na zavlažování 

travnaté plochy
c) plán opravy obvodového pláště skleníku

III. Kategorie VODA
a) zajištěno
b) od roku 2006 probíhá rekonstrukce škol. hřiště, je vybudován systém 

závlahy, který využívá srážkových vod, které jsou shromažďovány 
v akumulační jímce (9000m2); závlaha je automatická – dešťová čidla

c) provedena stavební úprava obvodového zdiva skleníku
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STAV V ROCE 2006 STAV V ROCE 2008

IV. Kategorie PROSTŘEDÍ ŠKOLY, OKOLÍ ŠKOLY
a) květinová výzdoba ve třídách, na chodbách, v ŠD a ŠJ
b) péče žáků o květiny ve škole
c) příprava školních záhonů
d) pomoc při úklidu okolí školy

IV. Kategorie PROSTŘEDÍ ŠKOLY, OKOLÍ ŠKOLY
a) květinová výzdoba ve třídách, na chodbách, v ŠD a ŠJ
b) péče žáků o květiny ve škole
c) příprava školních záhonů
d) pomoc při úklidu okolí školy

další aktivity:
• modernizace učeben – Fy-Ch (nový nábytek, lino, IT), Z-D (IT)
• na chodbách vystavovány práce žáků
• v přízemí vytvořeno relaxační místo
• dle přání žáků umístění hodin v některých učebnách a zrcadel na toaletách
• provedena a vyhodnocena anketa o prostředí školy
• oplocení školních záhonů a úprava políček pro 1. stupeň
• uspořádány „Dny činu“ – Barevné odpoledne (zlepšení podchodu školy), 

Odpoledne pro zahradu (úprava školní zahrady)
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