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Charakteristika školy 
 

 

V letošním školním roce má škola 14 tříd, 10 tříd I. stupně, 4 třídy II. st., 4 oddělení 

ŠD. Od 1. do 9. ročníku jsme již vyučovali podle ŠVP. Rozšířenou výuku fotbalu plní žáci 6. 

– 9. ročníku v rámci volitelných předmětů. Taneční a pohybová výchova probíhá na I. stupni 

formou nepovinného předmětu. Výuka je zajištěna ve spolupráci s ředitelkou Studia IN 

DANCE pí. Marií Veselou – Piskořovou. 

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

 fotbal, fyzikálně-chemická praktika, informatika, přírodovědná praktika 

nepovinný předmět: 

německý jazyk 

 

 

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  14 295 
 

V letošním školním roce působilo na škole 20 učitelů (z toho 3 na částečný úvazek)  

1 asistentka 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 111 82 - - - 

NJ   - - 14 

FJ - - - - - 

ŠJ - - - - - 

RJ - 34 - - - 

ostat

ní 
- - - - - 

 

počet učitelů cizích jazyků:  6 

z toho odborné kvalifikace: 3 

rodilý mluvčí   0 
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Učitelé cizích jazyků se účastnili seminářů zaměřených na výuku jazyka. V letošním školním 

roce se vyučoval od 8. ročníku druhý cizí jazyk ruština. Němčina se učila jako nepovinný 

předmět v 7. ročníku, návazně budou žáci pokračovat ve výuce v 8. ročníku. Němčina bude 

vyučována jako druhý cizí jazyk. Jazykového kurzu do Anglie se zúčastnilo 14 žáků.  

 

 

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 31.12.2015 
24 97% 3% 

 

 

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 

3 4 8 8 1 

  

 

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Vzdělávání se uskutečnilo především v oblasti dějepisu a anglického jazyka. 

Regionální dějiny na Broumovsku                    Mgr. Dražanová 

Vývoj české státnosti                                                 Mgr. Dražanová 

Lidice jako místo paměti                                           Mgr. Dražanová 

Ruské a ukrajinské dějiny v evropském kontextu       Mgr. Dražanová 

Regionální dějiny na Teplicku                                    Mgr. Dražanová  

Karel IV. – významná osobnost našich dějin               Mgr. Dražanová                    

Letní škola historie                                                 Mgr. Dražanová 

Problematika školní šikany                                    Mgr. Dražanová 

Seminář – Škola bezpečného internetu                       Mgr. Běhunková 

Šablony pro MŠ a ZŠ                                              Mgr. Běhunková 

Inkluze – vzdělávání dětí se SVP                              Mgr. Běhunková 

Úrazy dětí, žáků a studentů ve školách                  Mgr. Běhunková 

Konference – Škola a rodiče                                    Mgr. Běhunková 

Hry ve výuce cizích jazyků                                         Mgr. Běhunková 

Škola bezpečného internetu                                         Mgr. Tomeš                   

Angličtina pro 2. stupeň ZŠ                                       Mgr. Pachlová 

Spring Cambridge day Prague 2016                          Mgr. Pachlová 

Jóga s dětmi I – základní                                             pí. Tučková 

Jóga s dětmi II                                                             pí. Tučková 

Kreativní tvoření                                                        Ing. Divišová 

Problematika ADHD od teorie k praxi                      pí. Pozníčková               

Seminář první pomoci                                                Mgr. Herzigová 

TĚLOPRAHA 2016                                                    Mgr. Ouběchová 
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9. POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 /2016 

 

 
zapsané děti přijaté děti 

odklady škol. 

docházky 

počet 70 58 12 
 

 

10. HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Ve školním roce 2015 – 2016 navštěvovaly školní družinu 123 děti z prvního stupně naší 

školy. 

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

vychovatelek. Nově  nastoupila pí Marie Tučková na plný úvazek. 

Všechny vychovatelky se celý rok odborně vzdělávaly v seminářích Jóga pro děti,  Zimní 

tvoření, Hry a problematika ADHD. 

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 „Nebudeme se nudit – dokážu to?“ byl rozpracován do kalendářních měsíců. Na 

každý měsíc byly připraveny projekty pro všechna oddělení.  

 Září jsme věnovali sportu a přírodě. Pro děti byla připravena „Družinová rekordiáda“,ve 

které si porovnávaly sportovní výkony a tvořily rekordy. Děti z přírodovědného kroužku se 

zapojily do projektu“ Hádanky v ZOO“ a využily tak návštěvu zahrady bezplatně.   

 Na říjen byla do školy  pozvána agentura pro děti AHOJKY,  která přijela s interaktivním 

pořadem „Cesta do Ria“ a zábavnou formou prezentovala blížící se olympijské hry. Děti se 

dozvěděly spousty informací a zároveň se dobře bavily.  

V listopadu jsme v rámci projektu uspořádali mikulášské vystoupení kouzelníka a jeho 

partnerky, které bylo též zábavné a dětem se líbilo. Na den otevřených dveří děti ze 

4.oddělení zahrály i pro rodiče pohádku „O řepě“. Představení se dětem povedlo a rodičům se 

líbilo. 

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

vánoční dílny a připravily si tvoření pro rodiče a děti. Vánoční atmosféru si děti z 1.tříd užily 

v divadle S+H na představení „Štědrý večer u Spejblů“. 

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

prvňáčky, kteří přišli k zápisu. Z těsta děti připravovaly královské preclíky, neboť zápis byl 

v duchu královském. Připojili jsme se též ke školnímu projektu k 700.výročí narození Karla 

IV. a s chutí se pustili do výroby tržiště. Děti ze všech oddělení  se s velkou tvořivostí daly do 

práce a vzniklo krásné kolektivní dílo, které bylo v rámci výstavy kladně hodnoceno.  

V únoru jsme zařadili  pro starší děti opět kulturní zážitek návštěvou francouzského institutu a 

shlédnutím  filmu „Malý princ“, který se dětem velmi líbil. Také jsme nezapomněli oslavit 

masopust a pro děti ze všech oddělení  připravili karneval „Miss maska“se spoustou soutěží a 

hudby. 

 Březen byl věnován oslavám svátků jara a s dětmi jsme navštívili svíčkárnu v Šestajovicích a 

kromě jiného děti zdobily perníčky. Tradiční dílna pro rodiče a děti , kde si všichni mohli 

vyzkoušet zručnost a trpělivost při ručních pracích a vyrobit si velikonoční dekorace, měla 

opět úspěch a velkou návštěvnost.  

V dubnu jsme se dozvěděli mnoho užitečného při programu „Poznej svého psa“ a ukázka  

canisterapie všechny velmi zaujala. Děti z přírodovědného kroužku navštívily výstavu „Les“ 

v Národním zemědělském muzeu a dozvěděly se zábavnou formou spousty informací. 

V květnu  jsme si připomněli „Den Země“ a připravili soutěžní stezku s úkoly v areálu školy, 

která děti velmi bavila i poučila. 

V červnu jsme připravili pro rodiče  prodejní výstavu dětských prací s názvem „Ten dělá to a 

ten zas tohle“ a na závěr děti z  kroužku „Hrátky s jógou“ zacvičili rodičům „Pozdrav Slunci“. 
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Všichni si též mohli prohlédnout výrobky dětí z kroužku keramického modelování, které byly 

velmi zdařilé. 

Celý školní rok mohli rodiče sledovat činnost školní družiny na webových stránkách, kde 

byly informace i s fotografiemi z našich akcí. 

  

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

Keramické modelování, Vodní hrátky v bazénu, Přírodovědný kroužek s prvky myslivosti a 

Výtvarné tvoření. Od druhého pololetí jsme dětem nabídli kroužek Hrátky s jógou, o který byl 

velký zájem a dětem se činnost velmi líbila. Mají zájem příští školní rok pokračovat. Paním 

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. 

 

                            

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 55 žáků, kteří absolvovali alespoň jednou psychologické 

vyšetření. U 46 z nich byla diagnostikována některá z forem poruch učení nebo chování. 

U řady žáků se daří jejich obtíže pomocí systematické práce a spolupráce s rodinou postupně 

kompenzovat. 

V letošním školním roce bylo pět z těchto žáků zařazeno mezi integrované žáky. Tito 

žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů. Devět žáků má závažnou SPU, jedna 
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žákyně má vážné postižení zraku a má osobního asistenta.. Spolupracujeme  s odborníky ze 

Speciálně pedagogického centra  pro zrakově postižené.  

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 třináct 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. 

 

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 s představiteli 

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

Šimonovou. Naši žáci se aktivně účastní akcí pořádaných naší městskou částí. 

Naše škola již tradičně spolupracuje především s MŠ Milánská Škola hrou vedenou  

PaedDr. Helenou Lukasovou. MŠ využívá návštěv školy, Dne otevřených dveří, možnosti 

využití sportovního areálu školy. Úzce spolupracujeme také s Mgr. Ilonou Hulínovou , která 

zajišťuje spolupráci v rámci integrace dětí s logopedickými vadami.  

 

 

Školská rada 

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

zprávu, školní řád. Dále projednala návrh rozpočtu na rok 2016, čerpání rozpočtu za rok 2015, 

plánované opravy v roce 2016. Členové Školské rady byli seznámeni s úspěchy našich žáků 

v soutěžích a olympiádách, s přípravou 3. ročníku celopražské pěvecké soutěže BubbleStar, 

přípravou projektového dne  „Vážně/nevážně v době Karla IV. aneb cestou/necestou za 

králem“. Dále byli informováni o  vynikajícím úspěchu výstavy „Karel IV. - Život otce 

vlasti“. Téma bylo vyhlášené  na rok 2016 organizací UNESCO. 

 

 



 

7 

 

ÚČAST ŠKOLY V ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH 

Naše škola se ve školním roce 2015/2016 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 – 700. výročí narození Karla IV. 

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. V letošním roce jsme s velkým 

úspěchem uspořádali celopražskou pěveckou soutěž BublleStar ve spolupráci s Divadlem 

Hybernia pod záštitou Bc.Jitky Kolářové, zástupkyně starosty MČ Praha 15. 

 

 

15. POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA  

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

rok plánujeme zařazení více hodin v rámci předmětu praktické činnosti, s tím, že přes 

prázdniny doplníme vybavení dílny.V letošním roce proběhla velmi úspěšná výstava výrobků, 

které  dětí zhotovily ve školní dílně, výrobky dětí jsou vždy prezentovány ve vstupním 

prostoru školy. Velmi úspěšně již druhým rokem pracují žáci v  radiokroužku. Zájem ze 

strany chlapců je veliký,kroužek vedou nadšení a zkušení radioamatéři. O prázdninách se 

zúčastnili v rámci radiokroužku mezinárodního závodu radioamatérů a umístili se na  

11. místě. 

 

 

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 2015/2016 navštěvovalo naši školu celkem 14 žáků cizí národnosti: 

VSR           1 

SR                         6 

Rumunsko               1 

Albánie            1 

       

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

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

znají český jazyk, tím rychleji se včlení do kolektivu. 
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18. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA ( EVVO ) 

První akcí školního roku 2015/2016 byla tradičně přírodovědná soutěž Pražský pramen. 

Opět jsme měli zástupce v celopražském finále – solidní 11. místo obsadil Philip Píza (IX.A) 

a 19. místo pak Filip Šebek (VII.A).    

V prosinci se uskutečnil program společnosti Penthea  „Záchrana živočichů 2“, kterého se 

zúčastnili žáci celé školy. 

Pokračovala také spolupráce se sdružením studentů lékařských fakult IMFSA. Instruktoři a 

instruktorky projektu „Pro život“ opět proškolili žáky osmého ročníku v teoretických i 

praktických dovednostech při záchraně lidského života a zdraví. 

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

realizovali především v rámci přírodovědného praktika v okolí školy. 

V dubnu také vyvrcholila společným setkáním soutěž pražské ZOO „Staň se strážcem 

pralesa“, kdy žáci VI.A a VII.A sesbírali téměř 200 starých mobilních telefonů na podporu 

ochrany goril ve volné přírodě.   

V květnu byl realizován další program společnosti Penthea „Mláďata“. Opět pro žáky celé 

školy. 

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

aktivně účastní především žáci I. stupně, letos například exkurze třídy IV.B za elektrickými 

spotřebiči do školní jídelny.  

Mimo školu proběhly akce především ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr. 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

Prevence sociálně patologických jevů 

 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů na naší škole jsme postupovali podle 

stanoveného plánu primární prevence, který vychází z naší dlouhodobější strategie v této 

oblasti. 

Soustředili jsme se zejména rozvoj komunikace a otevřenost mezi žáky navzájem, 

mezi žáky a pedagogy, mezi školou a rodiči. Velký důraz jsme kladli včasné řešení 

vznikajícího problému, na součinnost „preventivního týmu“ školy (metodik prevence, 

výchovný poradce, třídní učitel, školní psycholog z PPP. Škola nabídla mnoho volnočasových 

aktivit a možnost účasti žáků v aktivitách snižujících riziko ohrožení dítěte negativními jevy. 

V několika třídních kolektivech proběhla depistáž, aktivity na ŠvP se soustředily na 

upevňování zdravého klimatu tříd. Mnohé aktivity jsme zařadili do výuky předmětů 

s převažujícím výchovným charakterem. U jednotlivců s kázeňskými problémy jsme 

průběžně kontrolovali nastavená pravidla. V hodinách informatiky byli žáci opakovaně 

poučeni 

o „on-line“ bezpečnosti a práci s mobilními technologiemi. V koutku prevence byly na 

nástěnce aktualizovány kontakty, na kterých mohou žáci získat další odbornou pomoc 

v oblasti kyberšikany. 

 Nejproblematičtějším kolektivem v letošním roce byla třída VIII.A (záškoláctví, 

rizikové chování na internetu), uvažujeme o intervenčním programu pro tuto třídu. 

V přehledu uvádíme výčet konkrétních preventivních programů, jichž se naši žáci 

zúčastnili. 
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Metodik prevence se zúčastnil schůzek preventistů v PPP a několika seminářů 

k problematice řešení školní šikany (kopie osvědčení o absolvování jsou ve složce primární 

prevence školy) 

Plánované aktivity jsme v tomto školním roce splnili. 

 

Preventivní programy (časový harmonogram plnění) 

 

Prevence kouření - Típni to I., Típni to II. 

třídy: VI. A, VII. A, VIII. A, IX.A 

termín :  7. 12.  1. - 2. hod. VIII. A 

                       3. - 4. hod. IX. A 

             9. 12.   1. - 2. hod. VI. A 

                       3. - 4. hod. VII. A 

program hrazen z prostředků MČ 

 

Zážitkový kurz k volbě povolání a využití volného času 

třída : VIII. A 

termín : 4. 2. 2016 od 10,30 hod. 

na SŠ gastronomické a hotelové, Vrbova 1233, Praha 4 

zdarma 

 

Sananim "Než užiješ alkohol, užij svůj mozek" 

lektorka p. Kalinová 

třída VII. A 

termín : 22. 10.   zrušeno kvůli nemoci lektorky 

náhradní termín : 3. 12. 5. vyučovací hodina ve škole 

zdarma 

 

Imperativ "Extremismus a kriminalita z nenávisti" 

lektor: p. Lebeda 

třídy VIII. A a IX. A 

termín: 11. 12.. 

zdarma 

 

Imperativ "Rasismus a antisemitismus" 

lektor: Ing. Mgr. Jan Dočkal 

třídy VIII. A a IX. A ve škole 

termín 25. 11. 

cena 500,- Kč za vyučovací hodinu 

hrazeno z prostředků MČ Praha 15 

 

Imperativ "Divácké násilí"  

lektor D. Lebeda 

třídy VIII. A a IX. A ve škole 

termín 4. 12.  

cena 500,- Kč za vyučovací hodinu 

hrazeno z prostředků MČ Praha 15 

  

Gynprenatal "Láska ano, děti ještě ne " 

lektor Mudr. Petr Kovář 

třídy VIII. A a IX. A Světozor, Praha 1 

termín 15. 12. od 8,30 hod. do 10,00 hod. 

cena 60,- Kč za žáka 
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 Finanční gramotnost - program zrušen organizátorem 
  VIII. A a IX. A  

  11.11. od 10,15 h Kulturní dům barikádníků 

   

 Jak vyhrát boj s prokrastinací 
  VIII. A   24.2. 2016  

  vstupné 55,- Kč 

 

 Terorismus nejen islámský versus osamělí střelci - násilí davu a jednotlivce 
  IX. A  

  18. 5. 2016  

   vstupné 55,- Kč 

 

 Preventivní program Policie ČR 
  žáci 1. stupně 

  od 20. 11. 2015 vždy 1x měšíčně 

  zdarma 

Celoroční program výuky dopravní výchovy pro 4. a 5. ročník absolvovali žáci v Centru 

dopravní výchovy Prahy 15. Měli možnost během celého školního roku absolvovat 

teoretickou a praktickou část dopravní výchovy. 

 

 

Výjezdy žáků mimo objekt školy 

 

 počet výjezdů počet žáků 

vzdělávací výjezdy 1 12 

ŠvPř 8 152 

lyžařské kurzy 1 26 

 

 

21. VÝSLEDKY KONTROL ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL  

leden 2015     Úřad práce ČR  – finanční  kontrola , zákon č.255/2012 Sb – bez závad  

květen 2015 hygienická stanice hl.m. Praha– kontrola v ŠJ – závada neprodleně 

odstraněna  

září 2015                    finanční kontrola MČ Praha 15 za ro 2014  - bez závad 

říjen 2015                   kontrola VZP  - bez závad 

prosinec 2015             kontrola  MČ Praha 15 Rozvojový program Další cizí jazyk  - bez 

závad 

prosinec 2015            Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy- nebyly zjištěny žádné závady 

               

 

22. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2015/2016 

Výtvarné soutěže: 

Požární ochrana očima dětí obvodní kolo 

 

I. kategorie 

 

Karolína Paulíčková             1. místo                                                Mgr. Vitošková 

 

II. kategorie 

Dana Laštovičková            1. místo                                     pí. Zářecká          
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Literární soutěže: 

Požární ochrana očima dětí 

 

I. kategorie 

Adéla Kulíková                 1. místo                                             Mgr. Škrabálková 

Vojtěch Mach                    3. místo                                              Mgr.Škrabálková     

 

II. kategorie 

Filip Šebek              1. místo      Mgr. Škrabálková 

LenkaFučíková            2 .místo      Mgr. Škrabálková 

Jan Kadlec                              3.místo                                                 Mgr. Škrabálková 

                                           

 

Celopražské kolo 

Filip Šebek, Jan Kadlec, Lenka Fučíková, Vojtěch Mach  

 

Výtvarná soutěž – Karel IV. Očima dětí – soutěž vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a 

knihovna J.A. Komenského 

Do této mezinárodní soutěže bylo zasláno přes devět tisíc prací 

Kolektiv dětí ze školní družiny získal 2. místo 

Naše středověké tržiště bylo vystaveno v muzeu a patřilo mezi obdivované exponáty 

Tuto krásnou práci připravily s dětmi paní vychovatelky Pozníčková,Tučková, Marková, 

Divišová 

 

 

 

    

Zeměpisná olympiáda 

kategorie 6. tříd 

Maxim Lahutkin                    7. míst                                      Mgr. Běhunková    

kategorie 7. tříd 

Filip Šebek             2. místo     Mgr. Ouběchová 

 

kategorie 8. - 9. tř. 

Lukáš Kowalczyk  12. místo     Mgr. Ouběchová 

 

Dějepisná olympiáda 

Jaroslav Toman                    20. místo                                Mgr. Dražanová      

                                                                                           

 

Matematika 

Zdatný matematik 

Úspěšný řešitel 

Anna Hradecká V.A,Jakub Janů V.A, Pavel Hoang V.A, 

Filip Augustýn VII., Jaroslav Toman VIII.A, Vojtěch Pospíšil IX.A 

Hana Hartmanová 2.místo VI.A, 

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

 

Matematická olympiáda   

Anna Hradecká  V.A                    2.místo                                            Mgr. Běhunková 
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Helena Hartmanová VI.A                2. místo                     Mgr. Tomeš 

Hana Hartmanová VI.A                   6. místo                                    Mgr. Tomeš 

Filip Šebek             VII.A                 7. místo                                   Mgr. Staňková 

 

Den s médii  

Anna Hradecká, Alžběta Studeníková, Michaela Juklová  V.A                 Mgr. Běhunková 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Filip Šebek     kat. IA   4. místo    Mgr. Pachlová  

Adam Fattah   kat.IIA               11. místo               Mgr. Pitelová  

 

Olympiáda v ruském jazyce 

Lucie Bohuslávková                          1. místo                                              Mgr. Dražanová   

 

 

Přírodovědné soutěže: 

Pražský pramen   - celopražské kolo 

Filip Píza                                 11. místo                                   Mgr. Vlčková 

Filip Šebek                 19. místo                                            Mgr. Vlčková 

         

 

 Pěvecké soutěže: 

 

BUBBLE STAR 

Vynikající výkony našich žáků v oboru muzikálové a filmové písně 

Naši školu reprezentovali: 

Kategorie 8.-9. ročník 

Kristýna Černíková,  Natálie Javorská, Lucie Bohuslávková 

Kategorie 5.-7. ročník 

Klára Tomanová, Dominika Azmanova, Alžběta Studeníková 

 

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

 

Čokoládová tretra 2016 

Petr Šuráň   1. místo 100 m 

Ondřej Mašek   5. místo 100 m 

Jan Hruša   5. místo 200 m 

Elen Havlová   5. místo 100 m 

Dominika Lískovcová 6. místo 100 m 

Kristián Koval  6. místo 300m 

 

 

McDonalds CUP 

obvodní kolo                           1.místo      

  

 

DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR 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:   
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Ondřej Mašek, Petr Šuráň, Matěj Sobotka, František Herák, Kristián Koval, Jakub Špírek, 

Patrik Synovec, Michal Mašek, Vojtěch Pospíšil 

Linda Synovcová, Karolína Lískovcová, Nela Vondráčková, Bára Kozlíková, Eliška 

Prokopová, Zuzana Navarová, Kristýna Šimo, Kristýna Černíková 

  

 

Kristýna Šimo  -   3. místo v plavecko- běžeckém poháru 2015- 2016 – reprezentuje v tomto 

náročném závodě naši školu,  reprezentace ČR soutěže v synchronizovaném plavání 

Vít Kolář – 3. místo mistrovství ČR v zápase   

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

 

 

VÝZNAMNÉ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 

V průběhu školního roku 2015/2016 se uskutečnila řada  dalších akcí. 

Září 2015:  
Den Prahy 15- vystoupení našich žáků 

11.9. Dopravně-bezpečnostní den 

21.9.- 22.9. se Mgr. Běhunková a Mgr.Dražanová zúčastnily XXI. Ročníku Výročního setkání 

škol UNESCO v Ostravě Setkání se zúčastnili významní hosté:  

Petr Gazdík – předseda České komise UNESCO , místopředseda Parlamentu ČR 

Karel Komárek – vedoucí tajemník České komise UNESCO 

Pavla Gomba – výkonná ředitelka pro UNICEF ČR 

 Součástí výročního setkání byly i prezentace jednotlivých škol. Tentokrát byla prezentace 

věnována Roku světla. Součástí programu byla i návštěva Světa techniky v Dolních 

Vítkovicích. 

Závěrem bylo vyhlášeno téma pro rok 2016 – 700. výročí narození Karla IV. 

 

 

Listopad  2015:  
12. 11. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – tradiční akce školy, kterou navštívilo 216 rodičů  

Návštěvy dětí z mateřských škol 

 

Prosinec  2015: 

9.12. Tradiční vánoční dílna byla připravena již v duchu příprav na oslavy 700. výročí 

narození Karla IV. Kromě vánočních symbolů se objevily také některé středověké tradice a 

zvyky, v jednotlivých skupinách vytvářeli rodiče s dětmi také výrobky spojené se 

středověkými řemesly 

 

Leden 2016: 

Zápis dětí do 1. tříd –  byl  také již propojen s obdobím středověku a jeho symboly 

 

Únor 2016: 

15.2. slavnostní vernisáž výstavy  KAREL IV. – Život otce vlasti 

Putovní výstavu zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 

součástí výstavy byly  práce žáků 

Při slavnostním zahájení výstavy vystoupili se středověkými tanci  učitelé a žáci školy , 

 soubor Ars Cameralis se sólistkou Oldřiškou Richter- Musilovou , Mgr. Dana Kratochvílová 

se zajímavými osudy Karla IV. 

Výstavu během týdne navštívilo 1128 návštěvníků 

 

16.2. proběhlo popovídání s autorkami učebnic dějepisu PaeDr. H. Mandelovou  

a PhDr. E. Kunstovou o osobnosti Karla IV. Pro žáky a historii milující veřejnost 
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18.2. Obvodní kolo olympiády v Aj – připravila Mgr. Pachlová 

 

Březen 2016: 

 

4.3. Obvodní kolo chemické olympiády – připravil Mgr. Tomeš 

17. 3. „Škola nanečisto“ 

 

Duben 2016: 

16. 4.  Jazykový kurz pro žáky ve Velké Británii    -  připravila Mgr. Pachlová 

26.4.   návštěva památníku v Lidicích , součástí byla beseda s jednou z posledních pamětnic 

lidické tragédie 

 

27. 4.  Návštěva hradu Karlštejn v rámci přípravy projektového dne – třídy I.stupně 

 

Květen 2016 

3. ročník celopražské pěvecké soutěže BubbleStar pod záštitou místostarostky Prahy15 

Bc. Jitky Kolářové 

Členy poroty byli: Karel Korsa, Kateřina Steinerová, Daisy, Jitka Kolářová, Patrik Zoul 

Soutěž připravily: Mgr. Pitelová, Ing. Lucie Pitelová 

Soutěž podporována Divadlem Hybernia , sponzory školy 

Vystoupení soutěžících mělo opět vynikající úroveň 

 

19.5.  projektový den      Vážně/nevážně, cestou / necestou s Karlem IV. 

          Družstva soutěžila na jednotlivých stanovištích, kde si vyzkoušela středověká tradiční 

řemesla i „ stavbu Karlova mostu“. Vyhodnocení družstev provedli středověcí rytíři, pro děti 

byl i velkým zážitkem oběd podávaný ve středověkém ležení vojska na hradě 

29.5. Koncert vítězů pěvecké soutěže BubbleStar 

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

tentokrát v Městské knihovně.Hudební zážitky vyplnila i vystoupení Karla Korsy,Kateřiny 

Steinerové, Daisy, Patrika Zoula. Program večera připravily: Mgr. Iveta Pitelová, Ing. Lucie 

Pitelová  

 

Červen 2016: 

Velký sportovní zážitek měly děti I. stupně, které se zúčastnily „Čokoládové tretry“, kde se 

setkaly se světovým atletem Usainem Boltem  Nejlepší sportovci byli přijati na radnici u pana 

starosty Milana Wenzla. 

20.6. Slavnost slabikáře   I. A, I. B, I. C      Mgr. Konopková, Mgr. Lhotová,Mgr.Ullmanová 

 

PŘEHLED  ZÁJMOVÉ ČINNOSTI  

Škola se podílí na zajištění mimoškolních aktivit pro žáky: 

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

radiokroužek, keramika, švadlenka, keramické modelování, plavání ,jóga, přírodovědný 

kroužek 

Mimoškolní činnosti se věnuje: 

I.st.                             95   % 

II.st.                           70,73  % 

Celkem                       82,87% 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2015 

V roce 2015 dosáhla škola: 

 

celkové úspory   644.992,13 Kč 

hospodářský výsledek    

 

Dne  11.5.2016schválilo zastupitelstvo MČ Praha 15 příděly do fondů hmotné  

zainteresovanosti:  fond odměn      193.000,- Kč 

fond rezervní    451.992,13 Kč 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 30. 6. 2016 

 

 

Mgr. Anna Běhunková 

ředitelka školy 
 


