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Charakteristika školy 
 

 

V letošním školním roce má škola 13 tříd, 8 tříd I. stupně, 5 tříd II. st., 4 oddělení ŠD. 

Od 1. do 9. ročníku jsme již vyučovali podle ŠVP. Rozšířenou výuku taneční výchovy a 

fotbalu plní žáci 6. – 9. ročníku v rámci volitelných předmětů. Taneční a pohybová výchova 

probíhá na I. stupni formou kroužku. Výuka je zajištěna ve spolupráci s ředitelkou Studia IN 

DANCE pí. Marií Veselou – Piskořovou. 

V 6. - 9. ročníku měli žáci možnost výběru volitelných předmětů:  

taneční výchova, fotbal, fyzikálně-chemická praktika, informatika, domácnost, cvičení z 

matematiky 

nepovinný předmět: 

ekologické praktikum 

 

 

4. VÝUKA PROBÍHALA DLE UČEBNÍCH DOKUMENTŮ: 

 Školní vzdělávací program č.j.: 394/2007   1. - 9. ročník 

    

ŠVP bylo ověřováno ve všech ročnících. Vyhodnoceno na metodických sdruženích a 

předmětových komisích bez vážných připomínek.      

   

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků 

ŠVP  13 278 
 

V letošním školním roce působilo na škole 21 učitelů (z toho 3 na částečný úvazek)  

2 asistentky pedagoga 

4 vychovatelky   

6 správních zaměstnanců 

2 THP 

4 školní jídelna  

 

 

5. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA 

 

 
žáci učící se cizí jazyk  

jako povinný předmět 

žáci učící se cizí 
jazyk jako 

povinně 
volitelný 
předmět 

žáci učící se cizí jazyk  
jako nepovinný předmět 

 1.  stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 

AJ 91 102 - - - 

NJ  15 - -  

FJ - - - - - 

ŠJ - - - - - 

RJ - 40 - - - 

ostat

ní 
- - - - - 

 

počet učitelů cizích jazyků:  5 

z toho odborné kvalifikace: 3 

rodilý mluvčí   0 

 

Učitelé cizích jazyků se účastnili seminářů zaměřených na výuku jazyka. V letošním školním 

roce se vyučoval od 8. ročníku druhý cizí jazyk – němčina a ruština. V němčině pokračovali 
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žáci, kteří se od 6. ročníku učili nepovinný předmět – německý jazyk, druhá část žáků 

začínala ruský jazyk. Tradičního jazykového kurzu do Anglie se v dubnu zúčastnilo 24 žáků 

od 5. do 9. ročníku.  

 

 

6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY (uvedeno bez asistentek pedagoga) 

 

  ped. prac.  

celkem 

 ped. prac. 

s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. 

bez odborné 

kvalifikace počet (fyz. osoby) 

k 31.12.2014 
23 97,2% 2,8% 

 

 

7. VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

věk 
méně než 

30 
31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

počet 

(fyz.osoby) 

k 31.12. 2011 

2 4 9 9 1 

  

 

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Vzdělávání se uskutečnilo především v oblasti dějepisu a anglického jazyka. 

Regionální dějiny v Posázaví                                  Mgr. Dražanová 

Vývoj české státnosti                                                                Mgr. Dražanová 

Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti                  Mgr. Dražanová 

Mistr Jan Hus – významná osobnost našich dějin                 Mgr. Dražanová 

Regionální dějiny na Teplicku                                                  Mgr. Dražanová  

Konference o Edvardu Benešovi                                             Mgr. Dražanová 

Letní škola historie                                                                 Mgr. Dražanová 

Seminář - Reálie a projekty v němčině                                  Mgr. Běhunková 

Aktuální změny školské legislativy                                          Mgr. Běhunková 

Angličtina pro II. stupeň                                                           Mgr. Pachlová 

Christmas seminar                                                                    Mgr. Pachlová 

Dva dny s didaktikou matematiky                                           Mgr. Staňková 

Seminář první pomoci                                                               Mgr. Ouběchová 

Seminář první pomoci                                                               Mgr. Nosek 

Redakční systém Velký web                      všichni pedagogičtí pracovníci  

                           

9. POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 

 

 
zapsané děti přijaté děti 

odklady škol. 

docházky 

počet 67 52 15 
 

 

   

 

10. HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY                            
Ve školním roce 2014 - 2015 navštěvovaly školní družinu 104 děti z prvního stupně naší 

školy. 

Děti byly rozděleny do čtyř oddělení, kde pracovaly pod vedením kvalifikovaných 

vychovatelek. První pololetí školního roku bylo ve znamení personálních změn. Po 

komunálních volbách odešla ze školy pí Kolářová a byla uvolněna do zastupitelstva MČ 
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Prahy 15. Od 11.listopadu nastoupila na zástup pí Loužecká. Touto změnou byla ukončena 

činnost hudebních kroužků a kolektivní logopedie, které vedla pí Kolářová. Kroužek herectví 

převzala pí Zářecká a plavání pí Loužecká. Novou vychovatelku se podařilo sehnat až od 

19.ledna 2015. Paní Michaela Divišová zahájila v únoru doplňkové studium pedagogiky a v 

práci vychovatelky se osvědčila. Druhé pololetí probíhalo již ve větším klidu. 

V  letošním školním roce jsme pokračovali v práci s projekty, které se v minulých letech  

osvědčily a byly kladně hodnoceny rodiči, dětmi i vedením školy. Letošní  celoroční projekt 

pod názvem „Lidé a zvířata- jejich smysly a nesmysly“ byl rozpracován do kalendářních 

měsíců. Na každý měsíc byly připraveny společné projekty pro všechna oddělení.  

 Září jsme věnovali umění. Pro děti bylo připraveno Divadlo Strážílkové s představením „Noc 

ve škole“, které se hrálo v naší škole. Děti také navštívily workshop České filharmonie, odkud 

si přinesly spousty krásných zážitků a vyrobené hudební nástroje. 

 Na říjen byla připravena ukázka povídání o netopýrech s možností pohlazení malého 

netopýra-opět se dětem velmi líbilo. Další akce byly pro malé prvňáčky návštěva svíčkárny v 

Šestajovicích s výrobou dárečků a pro větší děti návštěva výstavy „Pod hladinou Vltavy“.  

V listopadu jsme v rámci projektu péče o zrak uspořádali besedu se sl. Zápotockou o zraku a 

brýlích.  

 Závěr kalendářního roku patřil kouzlu Vánoc. Děti se podílely na výrobě výzdoby na školní 

vánoční dílny. 

V  lednu opět škola zavoněla pečením  z naší pekárny, do které jsme pozvali i budoucí 

prvňáčky, kteří přišli k zápisu. Děti se při besedě se Sandrou Rafflerovou seznámily se 

znakovou řečí a dozvěděly se o životě s neslyšícími rodiči. 

V únoru jsme s dětmi navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka s představením „Hurvínkova 

nebesíčka“. 

 Březen byl věnován tradiční dílně pro rodiče a děti pod názvem „Co dokáží naše ruce“, kde si 

všichni mohli vyzkoušet zručnost a trpělivost při ručních pracích. Závěrem měsíce pan Jonáš 

vedl s dětmi ve školní družině besedu o hmatu. 

V dubnu děti navštívily terárium v Dubči, kde viděly různá zvířata. 

V květnu jsme uspořádali besedu a  ukázku výcviku československého vlčáka. Také nás 

navštívila slečna z Briliantiny, se kterou si děti zasoutěžily o prstýnky a zahrály na návrháře 

šperků. 

V červnu jsme připravili pro rodiče  prodejní výstavu dětských prací s názvem „Hlava 

vymyslí, ruce vyrobí“ a na závěr děti z dramatického kroužku zahrály pohádku Sněhurka a 7 

trpaslíků. Všichni si též mohli prohlédnout výrobky dětí z kroužku keramického modelování, 

které byly zdařilé.  

A poslední tečka za naším celoročním projektem je projížďka parníkem po Vltavě s 

odborným výkladem. 

Po celý školní rok měly děti možnost navštěvovat v rámci zájmového vzdělávání kroužky 

Herectví nanečisto, Keramické modelování, a v neposlední řadě  Vodní hrátky v bazénu. Od 

druhého pololetí jsme dětem nabídli kroužek přírodovědný s prvky myslivosti,o který byl 

velký zájem a dětem se činnost velmi líbila a mají zájem příští školní rok pokračovat. Paní 

vychovatelkám patří  poděkování za dobrou práci v těchto kroužcích a za zajištění kulturních 

a ostatních akcí .V neposlední  řadě též děkujeme vedení školy, které nám umožňuje tyto 

náročné akce pořádat. 

Kromě kulturních a sportovních akcí nezapomínáme ani na enviromentální výchovu. Třídíme 

odpad ve všech odděleních, sbíráme papír, který odevzdáváme do sběru, v zimě krmíme 

ptáčky a v létě pečujeme o květiny na terase. Učíme děti šetřit energiemi a vodou. Při 

volnočasových aktivitách využíváme odborné učebny a pracovny. Nadále budeme usilovat o 

zapojení co největšího počtu  rodičů do spolupráce se školní družinou, která je v současné 

době na dobré úrovni. 

Na závěr bychom chtěli též poděkovat rodičům, kteří nám darují potřebné pomůcky a hry a 

Spolku přátel školy, který nás také částečně finančně podporuje. Díky tomu mohou děti 

vyzkoušet různé výtvarné techniky a tvořit malá umělecká díla. 
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11. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ  

 

Spolupráce s vedením školy a všemi pedagogy 

Výchovný poradce spolupracuje v průběhu školního roku s vedením školy, třídními učiteli a 

všemi dalšími vyučujícími. Je průběžně v kontaktu s žáky. Podílí se na řešení vzniklých 

problémů. Je nápomocen učitelům, zákonným zástupcům žáků i žákům samotným. 

Spolupracuje s protidrogovým koordinátorem. Závažné situace řeší ve spolupráci s vedením 

školy. 

 

Spolupráce s PPP 

Výchovný poradce se zúčastňuje schůzek výchovných poradců v PPP, informace z nich 

přenáší do školy a využívá je při své práci. 

Spolupracuje s PhDr. Křečanovou a Mgr. Mikešovou – speciálním pedagogem, které do školy 

pravidelně docházejí. V součinnosti s PhDr. Křečanovou zajišťuje výchovný poradce pomoc 

žákům 9. ročníku při rozhodování o budoucím povolání. Žáci mají možnost využít služeb PPP  

a absolvovat zde testy zaměřené k profesní orientaci. 

V průběhu celého školního roku poskytuje výchovný poradce dle potřeby konzultace učitelům 

i zákonným zástupcům 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 po 

dohodě se zákonnými zástupci žáků termíny  kontrolních vyšetření. 

 

Vedení evidence žáků vyšetřených v PPP 

V současné době je v evidenci 45 žáků, kteří absolvovali alespoň jednou psychologické 

vyšetření. U 39 z nich byla diagnostikována některá z forem poruch učení nebo chování. U 

dvou 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 bylo šest z těchto žáků zařazeno mezi integrované žáky. Tito žáci 

pracují podle individuálních vzdělávacích plánů. Šest žáků má závažnou SPU, jeden žák je 

tělesně postižený, jedna žákyně má vážné  postižení zraku. Spolupracujeme též s odborníky 

ze Speciálně pedagogického centra  pro zrakově postižené. Dva žáci mají osobního asistenta. 

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 bylo vyšetřeno sedm žáků. 

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 žáci informace o možnostech dalšího vzdělávání v 

IPS na úřadu práce. Návštěvu IPS zajišťujeme každoročně pro všechny žáky 9. ročníku, 

případně též pro žáky nižších ročníků, kteří mají splněno devět let povinné školní docházky. 

Žáci mají též k dispozici brožury s informacemi o možnostech studia na středních školách a 

Atlas škol. K vyhledání dalších informací mohou využít internet. Hodně využívají též dny 

otevřených dveří na jednotlivých středních školách. 

Pomoc žákům 9. ročníku a jejich zákonným zástupcům nabízí výchovný poradce na 

informační schůzce k volbě povolání. Zákonní zástupci žáků i žáci mohou využít jeho služeb 

také v průběhu školního roku. Výchovný poradce podává informace také zákonným 

zástupcům žáků nižších ročníků, kteří uvažují o studiu svých dětí na víceletých gymnáziích. 

Výchovný poradce zpracovává přihlášky ke studiu a zodpovídá za vedení evidence přihlášek 

a správnost vyplnění prospěchu za poslední dva ročníky. Sleduje úspěšnost žáků v přijímacím 

řízení na střední školy. Zodpovídá za vydání zápisových lístků ke studiu na středních školách 

zákonným zástupcům žáků. 
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Pomoc žákům a zákonným zástupcům žáků 

Žáci nebo zákonní zástupci žáků mohou kdykoli požádat výchovného poradce o radu či o 

pomoc. 

 

 

12. SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY, VČETNĚ 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 

Již tradičně je velmi dobrá spolupráce mezi rodiči a školou, rodiče se aktivně zapojují 

do akcí pořádaných školou. Řadu akcí spolupořádá Spolek přátel pod vedením paní Jitky 

Šilhové (projekty v rámci školy, tříd, školní družiny). Úzce spolupracujeme se zástupci  

MČ Praha 15 – zástupkyní starosty Bc.Jitkou Kolářovou, vedoucí odboru školství Jaroslavou 

Šimonovou, žáci školy se aktivně účastní akcí pořádaných naší městskou částí. 

I nadále spolupracujeme s mateřskými školami v Milánské ulici vedené PaedDr. Helenou 

Lukasovou a Mgr. Blaženou Kobrovou. V letošním roce jsme navázali spolupráci také s paní  

ředitelkou MŠ Bolevecká Bc. Evou Svobodovou. MŠ využívají návštěv školy, Dne 

otevřených dveří, možnost sportování v areálu školy, naše děti ze školní družiny opět 

připravily představení pro děti ze školky. 

Spolupráce s taneční školou IN DANCE pokračuje, děti vystupují na mnoha 

společenských akcích, tanečních vystoupeních. 

 

Školská rada 

   Školská rada zasedala v letošním školním roce dvakrát,  projednala a schválila výroční 

zprávu, školní řád. Dále projednala návrh rozpočtu na rok 2015, čerpání rozpočtu za rok 2014, 

plánované opravy v roce 2015. Projednala připravovaný pronájem části školy, vytvoření 

podmínek na pronájem části školní zahrady pro spolek Hornoměcholupská zahrada. Členové 

Školské rady byli seznámeni s úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách, s přípravou 

2.ročníku celopražské pěvecké soutěže BubbleStar, přípravou projektového dne ROK 

SVĚTLA 2015.Téma bylo vyhlášené organizací UNESCO. 

 
ÚČAST ŠKOLY V ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH 

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zúčastnila: 

1) Recyklohraní – dlouhodobý projekt – zapojeni žáci i rodiče do sběru elektroodpadu. 

Projekt probíhá i formou soutěže, kdy je hodnoceno množství odvezeného odpadu. 

Projekt vede Mgr.Vlčková  

      2)   SOPHIE – projekt EU ve spolupráci s PřF UK  

      3)  mezinárodní program UNESCO  - 

mezinárodní rok světla 

4) Clean Up the World – Den Země 

5) RODIČE VÍTÁNI projekt „Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole“ 

6) Ovoce do škol 

 

14. ZKUŠENOSTI S PÉČÍ O NADANÉ ŽÁKY 

I nadále podporujeme rozvoj nadaných žáků v oblasti vzdělávacích i výchovných 

předmětů. Patrné je to z přehledu úspěchů našich žáků především v oborech dějepis, 

přírodopis, angličtina, hudební a výtvarná výchova, tělesná výchova. Sportovních i hudebních 

soutěží se účastní i na úrovni regionálních a celostátních kol.  

 

 

15. POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA  

Polytechnická výchova je včleněna do předmětu pracovní činnosti, pro příští školní rok 

plánujeme zařazení více hodin v rámci tohoto předmětu s tím, že přes prázdniny doplníme 

vybavení dílny.V letošním roce proběhla velmi úspěšná výstava výrobků dětí zhotovených ve 
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školní dílně, byla prezentována i v Hlasateli. Velmi úspěšně pracují žáci v nově otevřeném 

radiokroužku. Zájem ze strany chlapců je veliký,kroužek vedou nadšení a zkušení 

radioamatéři. 

 

 

16.  PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 

 Naše škola nemá zřízeny přípravné třídy. V hodinách se věnujeme dětem ze sociálně 

znevýhodněných rodin, snažíme se dětem pomáhat při zvládání učiva. Ovšem v této oblasti je 

velmi důležitá vždy spolupráce s rodinou, podpora dětí v učení a v přípravě na vyučování. 

 

 

17. VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 

V roce 2014/2015 navštěvovalo naši školu celkem 13 žáků cizí národnosti: 

VSR           3 

SR                         5 

Ukrajina               3 

Bělorusko            1 

Kazachstán            1  

Dětem je věnována individuální péče v hodinách nejen českého jazyka.Účastní se také 

mimoškolních aktivit, kde si také prohlubují znalosti v komunikaci v českém jazyce. Čím lépe 

znají český jazyk, tím rychleji se včlení do kolektivu. 

 

 

18. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA ( EVVO ) 

 

Školní rok 2014/2015 začal tradičním úspěchem v přírodovědné soutěži Pražský pramen. Do 

celopražského finále opět postoupil David Šebek (IX.A) a obsadil vynikající 2. místo.   

V říjnu se uskutečnila přednáška Houby s mykologem Jaroslavem Malým. Na ni navazovala 

fotografická soutěž pro děti, ve které se mezi 10 nejlepšími umístila i Terezie Irglová (IX.A).  

V listopadu byl pak pro všechny žáky školy realizován populárně naučný program společnosti 

Penthea  „Záchrana živočichů“. 

Pokračovala také spolupráce se sdružením studentů lékařských fakult IMFSA. Instruktorky 

projektu „Pro život“ opět proškolily žáky osmého ročníku v teoretických i praktických 

dovednostech při záchraně lidského života a zdraví. 

Na konci února byla do naší školy umístěna putovní výstava o ptactvu, žijícím na území 

hlavního města Prahy. 

 

V březnu se uskutečnil program Tonda Obal na cestách, kde si žáci I. – VII. ročníků  osvojili 

nebo připomněli základní znalosti o třídění odpadů. 

V dubnu jsme Den Země oslavili tradiční akcí Clean Up the World!, kterou jsme letos 

věnovali především školnímu skleníku. 

Rok 2015 vyhlásilo Valné shromáždění OSN Mezinárodním rokem světla a světelných 

technologií. Tématu jsme zasvětili i projektové dny.  

Čtvrtým rokem jsme zapojeni do školního recyklačního programu Recyklohraní, kterého se 

aktivně účastní především žáci I. stupně a Ekopraktika. 

Stále také spolupracujeme se střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr. 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

1. Prevence silničního provozu 

- účast žáků školy na Dopravně bezpečnostní akci v areálu naší školy 

- celoroční dopravní výchova 4.-5.tříd na dopravním hřišti v Horních Měcholupech  

 

2. Prevence šikany  
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- Beseda o šikaně  v  6. a 7. ročníku s Městskou policií hl. města Prahy 

 

3. Prevence návykové látky  

- Beseda o drogách v 5. a 8. ročníku s Městskou policií hl. města Prahy 

- Beseda pro 2. stupeň  o závislostech s MUDr. Preslem s Drop In 

 

4. Prevence v oblasti právní  

- Beseda o základním právním vědomí pro 9. ročník s Městskou policií hl. města Prahy 

 

Pro žáky 9. ročníku zajištěna návštěva Informačního a poradenského střediska pro volbu 

povolání . 

 

Výjezdy žáků mimo objekt školy 

 

 počet výjezdů počet žáků 

vzdělávací výjezdy 1 24 

ŠvPř 10 181 

lyžařské kurzy 1 24 
 

 

21. VÝSLEDKY KONTROL ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL  

duben 2014             - MČ Praha 15 – finanční kontrola vybraných úseků hospodaření    –              

doporučená opatření k nápravě provedena v termínu  

květen 2014 -MČ Praha 15 – mzdové prostředky na asistenta pedagoga– bez závad 

říjen    2014                 - MČ Praha 15 –kontrola pronájmů tělocvičen   - bez závad  

prosinec 2014              -Úřad práce pro hl.m. Praha    - bez záved              

 

 

22. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2014/2015 

Výtvarné soutěže: 

Požární ochrana očima dětí (výtvarné) obvodní kolo 

 

 

I. kategorie 

Karel Čechlovský  1. místo     Mgr. Herzigová 

Karolína Paulíčková              3. místo                                                Mgr. Vitošková 

 

II. kategorie 

Kateřina Anna Králová        2. místo                                        Mgr. Zívalová 

 

IV.kategorie 

Nicola Zeinerová                   3. místo                                                 Mgr. Vejsada          

 

 

 

Literární soutěže: 

Požární ochrana očima dětí 

 

I. kategorie 

Anna Hradecká                 1. místo                                            RNDr. Fiedlerová 

Justina Štěpánová                  2. místo                                             RNDr. Fiedlerová     
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II. kategorie 

Filip Šebek              1. místo     Mgr. Škrabálková 

Dana Laštovičková         2. místo     Mgr. Škrabálková 

                                           

 

Celopražské kolo 

Filip Šebek, Dana Laštovičková 

 

Chemická olympiáda 

obvodní kolo 

David Šebek   2. místo    Mgr. Tomeš 

Postup do krajského kola na VŠCHT 

    

Zeměpisná olympiáda 

kategorie 6. tříd 

Filip Šebek             11. místo    Mgr. Ouběchová 

 

 

kategorie 8. - 9. tř. 

David Šebek   5. místo    Mgr. Ouběchová 

 

Dějepisná olympiáda 

David Šebek                           6. místo                                   Mgr. Dražanová  

David Šebek , Josef Votava       Čestné uznání za výsledky ve studiu historických událostí 

spojených s ukončením  2. světové války a osvobozením ČR z německé okupace v roce 1945 

David Šebek, Josef Votava Dotkni se 20. století „Muzejní kufřík a dočasné školní muzeum“- 

ocenění za sbírání podkladů z období první republiky   Mgr. Dražanová                                                                                           

 

Matematika 

Zdatný matematik 

Úspěšný řešitel 

Jan Toman V.A, Tomáš Kubíček VI.A, David Válek  VII.A, Jaroslav Toman VII.A, 

Josef Votava IX.A 

Žáky připravili: Mgr Tomeš, Mgr. Staňková, Mgr. Běhunková    

 

Matematická olympiáda   

Laštovičková Dana             5. místo                                       Mgr. Staňková 

Šebek Filip                       5. místo                       Mgr. Staňková  

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Filip Šebek     kat. IA  4. místo    Mgr. Pachlová  

David Šebek   kat..IIA   3. místo               Mgr. Pachlová 

 

Přírodovědné soutěže: 

Pražský pramen   - celopražské kolo 

David Šebek                2. místo                                            Mgr. Vlčková 

Natur Foto 

Tereza Irglová                      10. místo                                    Mgr. Vlčková 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů: 

Kategorie mladších žáků             

David Procházka,Vojtěch Niederle, Ema Küblbeková, Aneta Skopová        3. místo 
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 Pěvecké soutěže: 

 

BUBBLE STAR 

Vynikající výkony našich žáků v oboru muzikálové a filmové písně 

Naši školu reprezentovali: 

Kategorie 8.-9. ročník 

 Dominik Hejzl,  Eliška Pitelová, David Tóth, David Šebek , Lucie Bohuslávková, Natálie 

Javorská ,Kristýna Černíková, Josef Votava, Yvona Houlíková, Natálie Javorská 

Kategorie 5.-7. ročník 

Adéla Beranová, Dominika Azmanova, Zdeněk Laštovička,Eliška Petrů, Alice 

Krivenja,Aneta Skopová, Klára Tomanová,Vít Kolář 

Úspěchy tanečních soutěží – zumba  

Tančím, tančíš, tančíme   

Mladší žákyně             3. místo 

Starší žákyně               4. místo  

Čelákovická duběnka  

Mladší žákyně            1. místo  

Starší žákyně             5. místo   

Soutěže připravovala Ing. Lucie Pitelová se skupinou Lucky Dance  

 

Výtvarné soutěže  MČ Praha 15  

Soutěž o nejkrásnější PF 

Marek Hruška                          Mgr. Zívalová 

Tereza Vrňatová                             Mgr. Zívalová 

Velikonoce na Praze 15 

Kateřina Anna Králová                  Mgr.Zívalová 

Třída II.A                                        Mgr. Konopková 

 

Mezinárodní výtvarná soutěž „Malujeme po síti“ 

  Veronika Strakošová  

Celkem se zúčastnilo přes 3000 dětí, práce Veroniky patřila mezi vítězné práce, které byly 

vystaveny v Letohrádku Kinských 

Sportovní úspěchy 

Soutěž o pohár starosty MČ Praha 15 – celkové umístění  3. místo 

 

 

 

McDonalds CUP 

obvodní kolo                       1. místo      

krajské kolo                          1. místo 

  

 

Pohár ČFbU pro žáky 1. a 2. tříd 

1.místo 

 

14. 4. 2015 – pořádala naše škola obvodní kolo OVOV 

v soutěži družstev            4. místo 

 

Nejlepšími sportovci byli:   

II. stupeň: 

 Kristýna Saicová, Tereza Procházková, Kristýna Černíková, Kristýna Šimo, Eliška 

Prokopová, Dominik Hejzl, Tomáš Pavlíček, Roman Procházka, Patrik Pittauer, Štěpán Le 
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Kristýna Šimo  -   3.místo mezinárodní soutěže synchronizovaného plavání, reprezentace ČR 

Antonín Škácha – úspěšný reprezentant ve vodním záchranářství   

                              1.místo republikové soutěže v Neratovicích, v Sokolově  

Sportovní soutěže připravovali: Mgr. Ouběchová, Mgr. Vejsada, Mgr. Nosek 

 

 

VÝZNAMNÉ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 

V průběhu školního roku 2014/2015 se uskutečnila řada dalších akcí. 

Září 2014:  
Den Prahy 15- vystoupení našich žáků 

11.9. Den bezpečnosti pro I.stupeň 

22.9.- 23.9. se ředitelka  a zástupkyně školy zúčastnily XX. ročníku Výročního setkání škol 

UNESCO v Hořovicích. Součástí výročního setkání byly i prezentace jednotlivých škol. 

Tentokrát byla prezentace věnována Roku geologie a krystalografie. 

 

Říjen 2014:   
15.10.  Přírodopisný program  Houby pro 1.-7. ročník 

            Povídání o netopýrech  - ŠD 

 

Listopad  2014:  
6.11. Záchrana živočichů – celoškolní projekt  

13.11. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – tradiční akce školy, kterou navštívilo 193 rodičů  

 

Prosinec  2014: 

10.12. Po zkušenostech z předchozího roku jsme opět připravili pro děti i rodiče vánoční 

dílny. Kromě tradičních symbolů Vánoc(adventní věnce, svícny, přáníčka…) si rodiče s dětmi 

sestavovali krásné betlémy, jež se staly součástí vánoční výzdoby školy. 

17.12. Vánoční vystoupení pro rodiče připravily Mgr Pitelová, Mgr.Pachlová, Mgr. 

Herzigová, Ing. Pitelová 

 

Leden 2015: 

Zápis dětí do 1.tříd 

 

Únor 2015: 

11.2. obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce  - připravila Mgr. Pachlová 

20.2. – beseda s panem Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15 

24.2. Žáci IX.A,IX.B navštívili v rámci celoročního projektu v dějepise „ Pečkárnu“ a kostel 

Cyrila a Metoděje v Resslově ulici 

 

Březen 2015: 

9.3. obvodní kolo chemické olympiády – připravil Mgr. Tomeš 

10.3. Finále „Dětský fotbalový pohár“ pro žáky 1.a 2. tříd  - připravil   Mgr. Nosek 

Projekt „Jeden svět“ VIII.A, IX.A, IX.B  

14.3. jazykový vzdělávací kurz ve Velké Británii   Mgr. Pachlová 

Březen – duben návštěva divadelních představení žáků 9. tříd v anglickém a německém 

jazyce 

26.3. „Škola nanečisto“ 

30.3.“Tonda obal“ – ekologický program 

 

Duben 2015: 

14.4. OVOV Prahy 15 –obvodní kolo – připravili Mgr. Ouběchová, Mgr. Nosek, Mgr. 

Vejsada 
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Příprava a zahájení projektu „ Měcholupská zahrada“ – vznik komunitní zahrady v části 

školní zahrady 

27. - 28. 4. 2. ročník celopražské pěvecké soutěž  „BubbleStar“. Naše škola pořádala tuto 

soutěž ve spolupráci s Divadlem Hybernia, pod záštitou místostarostky Prahy 15 Bc. Jitky 

Kolářové. Členy poroty byli: Michaela Nosková, Karel Korsa, Daisy, Kateřina Steiner 

Pilecká, Jan Kopečný, Jitka Kolářová. 

Soutěž připravily: Mgr. Pitelová, Mgr, Pachlová, Ing. Lucie Pitelová. 

Úroveň soutěžících byla vynikající. 

 

Květen 2015: 

4.5. pietní vzpomínka na Vartě –IX.A, IX.B – připravily Mgr. Dražanová, Mgr. Pitelová, 

Mgr. Loužecká  

 

10.5. Koncert vítězů pěvecké soutěže BubbleStar 

Slavnostní večer plný muzikálových a filmových písní doplněných tancem našich děvčat ze 

skupiny LuckyDance.Hudební zážitky vyplnila i vystoupení Karla Korsy,Kateřiny Steiner 

Pilecké. Program večera připravily: Mgr. Iveta Pitelová, Mgr. Jana Pachlová, Ing. Lucie 

Pitelová  

13.-14.5. testování žáků 9. tříd 

               naše škola byla vybrána ČŠI k testování žáků 9. ročníku v oblasti společenskovědní 

a přírodovědné 

17.5. finále soutěže „ Tančím, tančíš, tančíme“ připravila Ing. Lucie Pitelová 

18.5. Techmánie Plzeň        5. - 9. ročník 

19.5.IQCentrum Liberec      1.- 4. ročník  

Exkurze byly součátí  přípravovaného projektového dne. Na dopravu žáků přispěl FINEP,a.s. 

sponzorským darem     

9. Projektový den 

„ROK SVĚTLA 2015“ 

         zaměřený na  téma Rok světla vyhlášený UNESCO 

 Děti 1. - 4. tříd, 5.-8. tříd tvořily smíšená družstva, která byla odlišena barevně. Program byl 

zaměřen na význam světla v životě člověka( ukázky Braillova písma, orientace „ poslepu“, 

sebeobsluha), fyzikální a chemické vlastnosti světla, barvy a jejich vlastnosti, světlo a stín….   

26. 5. krajské kolo OVOV                              Mgr. Ouběchová 

27. 5. finále fotbalového turnaje McDonalds Cup. Naši malí fotbalisté vyhráli celopražské 

finále . Odměnou za vítězství v turnaji jim byla účast na slavnostním zahájení ME hráčů 

do 21 let 17.6. 2015. Děti doprovodily hráče zahajovacího zápasu Česká republika – 

Dánsko na hrací plochu. 

Soutěžící připravil Mgr. Nosek, pro všechny to byl úžasný zážitek! 

 

Červen 2015: 

8.6. 9. Žákovská konference 

17.6. Dráček Hostiváček 

         Závody dračích lodí pro žáky 9. tříd, závod pořádala MČ Praha 15 pod záštitou Bc. Jitky 

Kolářové    

18.6. Slavnost slabikáře   I.A, I.B      Mgr. Vitošková, Mgr. Herzigová 

24.6. Slavnostní vystoupení žáků 9. tříd                        Mgr. Nosek, Mgr. Pachlová 

         

PŘEHLED  ZÁJMOVÉ ČINNOSTI  

Škola se podílí na zajištění mimoškolních aktivit pro žáky: 

Taneční a pohybová výchova, zumba, angličtina, sportovní hry, florbal, sportovní dovednosti,  

radiokroužek, keramika, herectví nanečisto, veselé pískání s flétnou, hlasová přípravka,  

skupinová logopedie, keramické modelování, plavání. 

Mimoškolní činnosti se věnuje: 
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I.st.                             93,71% 

II.st.                            55,25% 

Celkem                       74,46% 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2014 

V roce 2014 dosáhla škola: 

 

celkové úspory   205.286,87 Kč 

hospodářský výsledek    

 

Dne  13.5. 2015 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 15 příděly do fondů hmotné  

zainteresovanosti:  fond odměn      100.000,- Kč 

fond rezervní   105.268,87 Kč 

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 6. 2015 

 

 

 

 

Mgr. Anna Běhunková 

ředitelka školy 


