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Charakteristika školy
V letošním školním roce má škola 13 tříd, 7 tříd I. stupně, 6 tříd II. st., 3 oddělení ŠD. V 1.,2. 
a  6.,7.  ročníku  jsme  začali  vyučovat  podle  ŠVP.Název  našeho ŠVP „Nad přehradou  bez 
přehrady“  není  nahodilý.  Stavíme  na  otevřeném partnerství  mezi  žáky  a  učiteli.To  dává 
žákům  možnost  pozitivního  prožívání,získání  zdravého  sebevědomí,rozvíjení  kritického 
myšlení  a  schopnosti  sebehodnocení,  ale  též  odpovědnosti  za  své  činy  a  svá  rozhodnutí. 
V letošním školním roce jsme ukončili druhý rok ověřování ŠVP v praxi.Metodická sdružení 
se pravidelně věnují plnění úkolů vyplývajících ze ŠVP.
Ve 3.-5.  ročníku,  8.-9.ročníku  se  vyučuje  dle  projektu  Základní  škola.  Rozšířenou výuku 
taneční výchovy a fotbalu plní žáci 6. – 8. ročníku v rámci volitelných předmětů, v 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 In 
Dance pí. Marií Piskořovou-Veselou. 

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

Výuka probíhala dle učebních dokumentů:

Školní vzdělávací program č.j.: 394/2007 1.- 2.,6.- 7. ročník
Základní škola 16847/96-2 3., 5. ročník,  8.-9.  ročník

29738/96-22-50 9.B

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků
základní škola 8 183
ŠVP 5 100

V letošním školním roce působilo na škole  24 učitelů (z toho 6 na částečný úvazek) 
1 asistent pedagoga
3 vychovatelky  
6 správních zaměstnanců
2 THP
4 školní jídelna 
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Údaje o pracovnících školy

a) personální zabezpečení

pracovníci k 30.6. 2008 
fyzické osoby

k 30.6. 2008 
přep.pracovníci

k 30.6. 2009 
fyzické osoby

k 30.6. 2009
přep. pracovníci

pedagogičtí 28 23,46 27 22,09
nepedagogičtí 14 12,45 14 11,95
celkem 42 35,91 41 34,04

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2009

věk do 30 let
včetně

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

počet 3 6 7 9 2 2
z toho žen 2 5 5 8 2 2

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

kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci
učitelé 94,89% 5,1%
vychovatelé 100%

d) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet a důvody)
3  ukončení prac.poměru – 2 důchodci, 1 pro nadbytečnost

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 
- vzdělávací programy
- dějepis

I. PŘÍRODOVĚDNÉ SEMINÁŘE

Regionální konference EVVO pí. Švejdová
Činnostní učení pí. Staňková
Činnostní učení                                                                                 pí. Běhunková
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II.   DALŠÍ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ     

Studium pro ředitele škol a školských zařízení                     p.Tomeš
Připraveni pro život                                                               pí. Kolářová
Bakalářské studium UK                                                         pí. Kolářová
Týdenní seminář pro vychovatelky ŠD                                 pí. Kolářová
Týdenní seminář pro vychovatelky ŠD                                  pí. Marková     
Obrazy z českých dějin              pí. Dražanová
Únor 1948 pí. Dražanová
Karibská oblast                                     pí. Dražanová
Celopražská protidrogová konference                                   pí. Zářecká

Vzdělávací zájezd pedagogických pracovníků 24. - 29.10. 2008 – Itálie
- zaměřeno na návštěvu historických památek, geografické zajímavosti

Vzdělávací zájezd Maďarsko 30.4. – 3.5. 2009 
- zaměřeno na oblast okolí Gyoru, historické termální lázně

h) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují  vzdělání:
0

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. 2008 7 7 14
k 30.6. 2009 7 6 13

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

k 30.6. 2008 - - -
k 30.6. 2009 - - -

Počet žáků 

I. stupeň II. stupeň Celkem
k 30.6. 2008 157 158 315
k 30.6. 2009 147 136 283
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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
21 - 22,66 - 21,83

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
18,37 - 14,92 - 16,64

Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů)

předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm.
počet tříd - 1 - - - - -
počet žáků - 19 - - - - -

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 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 2008/2009

2 41 7 9
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Výsledky přijímacího řízení 
a) na víceletá gymnázia přijato:

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

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
2 6 - 8 8 2 26

c) na soukromé školy přijato:

gymnázia OA
zdravotní 

školy PŠ
ostatní

stř. školy
střední odb. 

učiliště celkem
- - - - 7 - 7

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

z devátých ročníků z nižších ročníků
12 2

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
- v devátém ročníku: 45 - v nižším ročníku: 2

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 285 98,62 285 98,62
uspokojivé 3 1,04 2 0,69
neuspokojivé 1 0,34 2 0,69

b) zameškané hodiny
Zameškané 

hodiny 
neomluvené

Šk. rok 
2007/2008
počet hodin

Šk. rok 
2007/2008
počet žáků

Šk. rok 
2008/2009
počet hodin

Šk. rok 
2008/2009
počet žáků

I. stupeň 0 0 5 1
II. stupeň 274 4 43 1
Celkem 274 4 48 2

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

Prospěch 1. pololetí 
počet žáků

1. pololetí
%

2. pololetí
počet žáků

2. pololetí
%

KlasifikovániI.st. 148 100 148 100
                   II. st. 137 100 136 100
Prospěli        I. st. 146 98,64 146 98,64
                   II. st. 130 94,89 133 97,79
z toho s vyznam. I.st111/II.st30 76,03  /   21,89 108/   30 72,97/22,06
Neprospěli   I. st. 2 1,36 2 1,36
                   II. st. 7 5,11 3 2,21
Neklasifikov.I.st. - - - -
                   II. st. - - - -

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 2,01 2,08
Celkem 1,61 1,67

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

počet oddělení počet žáků
Školní družina 3 55
Školní klub - -

Hodnocení školního roku ve školní družině

V letošním  školním  roce  byla  v provozu  tři  oddělení  školní  družiny.  Po  celý  rok 
pracovaly děti v rámci svých oddělení i ve dvou pracovnách družiny. Kromě běžných činností 
se mohly děti zapojit i do práce v družinových zájmových kroužcích: Malý šikula, Herectví 
nanečisto,  Hlasová přípravka s kytarou,  Flétna pro začátečníky a letos nově i pro děti 
pokročilé.  Ve  spolupráci  s Plaveckou  školou  Plaváček  byl  i  kroužek  „Plaveme  si  pro 
zdraví“, který se konal na bazénu VARTA.

Celý školní rok jsme věnovali tématickému projektu „ Na dvoře Rudolfa II.“, který 
byl rozdělen na měsíční etapy a témata, kdy každé bylo završeno jednou či více akcemi, do 
některých se nám podařilo zapojit i rodiče.

V říjnu  měly  děti  možnost  vyzkoušet  si  svou  orientaci  v přírodě  při  „  Cestě  za 
pokladem“.  V měsíci  listopadu  byly  akce  i  činnosti  zaměřené  na  umění.  Vytvořili  jsme 
středověké  „ Dílny mistra Leonarda“ a posílili  dětskou odvahu při večerní akci ve škole 
„Tajemná brána umění Mony Lisy“.

Prosinec byl věnovaný hvězdám a zakončen „Pyžamovým mejdanem“.
V lednu nás čekalo vyprávění o strašidlech a pověstech „Staré Prahy“ a nakonec si každý 
upekl svého „Golema“ ze sladkého těsta. Do pečení se zapojili i rodiče a budoucí „prvňáčci“. 
Ke konci  měsíce  se  předvedly  děti  ,  které  chodí  do  družinových  kroužků,  se  svou prací 
rodičům na vystoupení.  S divadelním představením děti pak vystoupily i v mateřské škole 
Milánská „Škola hrou“.

Únor byl již tradičně spojen s karnevalem, tentokráte ve stylu „Ať žijí duchové“, který 
navazoval  na lednový projekt..  Tématem měsíce byla  středověká móda a na závěr  módní 
přehlídka vlastnoručně zdobených triček. Také jsme společně navštívili ZOO Praha v rámci 
sponzorských dnů.
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V březnu se děti učily poznávat rostliny a byliny, své znalosti zúročily při společné 
akci „ Bylinková čajovna“, ke které jsme opět přizvali i rodiče. V tomto měsíci se nám také 
podařilo pro děti ve školní družině zajistit  kouzelnické představení.

Duben byl  věnován zdraví a zákonitostem přírody.  Děti držely  „Bobříka mlsacího 
hladu“. Ke Dni Země jsme navštívili hmatovou výstavu ,,Až na vrcholky hor“ v botanické 
zahradě v Tróji. Nové poznatky a dojmy nás inspirovaly k uspořádání vlastní výstavy v naší 
pracovně školní družiny,  na kterou jsme pozvali nejen rodiče, ale také žáky a učitele naší 
školy.

V květnu jsme se věnovali starým řemeslům. Zalíbilo se nám pekařské umění, a tak 
naší závěrečnou akcí bylo ,,Pečení slaných rohlíčků“. Dětem pomáhali při práci jejich rodiče. 
Akce  byla  součástí  „Školy  nanečisto“  a  proto  do  naší  ,,Pekárny“  přišli  také  budoucí 
„prvňáčci“.  Děti  z dramatického  kroužku  nacvičily  divadelní  představení  na  slavnostní 
zahájení školních olympijských her.

V červnu jsme navštívili Muzeum pověstí a strašidel v Praze na Malé Straně. Pozvali 
jsme  i  skupinu  historického  šermu“REBEL“,  která  předvedla  dětem  své  představení  na 
zadním  nádvoří  školy.  Rozloučením  se  školním  rokem  bylo  závěrečné  vystoupení  dětí 
z družinových kroužků pro rodiče. Divadelní představení O dvanácti měsíčkách děti zahrály i 
klientům společnosti  DUHA. Děti  se úspěšně zúčastnily  s představením našeho projektu i 
letošní II. Žákovské konference. Na úplný závěr školního roku jsme uspořádali Habsburský 
turnaj.

Jitka Kolářová
vedoucí ŠD

Výchovné poradenství – školní rok 2008/2009

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,  zákonným  zástupcům  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.
 Spolupracuje s PhDr. Křečanovou, která do školy pravidelně dochází. V součinnosti 

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.  Také  v letošním  školním  roce  docházela  do  školy  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  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  49  žáků,  kteří  absolvovali  alespoň  jednou  psychologické 
vyšetření. U 34 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.
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V letošním školním roce byli dva žáci zařazeni mezi integrované žáky a pracují podle 
individuálních  vzdělávacích  plánů.  Jeden  žák  má  závažnou  SPU,  jedna  žákyně  vážné 
zdravotní postižení. 
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 5 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.

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.

 

Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních 
programů. 

V letošním roce  byl  vypracován a projednán nový minimální  preventivní  program 
sociálně  patologických  jevů a  krizový  plán  k   prevenci  a  řešení  šikany mezi  žáky.  Této 
problematice byly věnovány i příspěvky ve školním časopise TAM-TAM.Byla projednána 
také problematika kyberšikany – problému, který se nyní objevuje mezi žáky a studenty.
Na škole proběhly tyto akce:

I.stupeň bezpečnostně – dopravní akce 
        Návštěva Policejního muzea

II. stupeň 
8. a 9. roč. - beseda s MUDr. R. Uzlem – sexuální výchova
8. a 9. roč. - beseda s Radkem Johnem o drogách

            8. a 9.roč.       - pořad Z Levic do Bohnic – protidrog.prevence
            9.roč.              - IPS poradna pro volbu povolání

Protidrogová prevence  probíhá  především v hodinách  rodinné  výchovy a  občanské 
výchovy,problematika kyberšikany zejména v hodinách informatiky. 

Školská rada

9



Školská  rada  pracuje  v šestičlenném  složení.  Během  školního  roku  zasedala  2x, 
projednala  a   schválila  Výroční  zprávu  za  rok  2008.  Dále  bylo  projednáno  předání  části 
sportovišť (dráha, doskočiště), řešení havárie kanalizace pavilonu U1, rozpočet na rok 2009, 
příprava projektového dne  - I.olympijské hry ZŠ Nad Přehradou.

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.  Kromě  již  tradičního  Dne  otevřených 
dveří, účasti na schůzkách rodičů v MŠ, návštěvy dětí v 1. a 2. třídách, využití sportovišť, 
letos naše děti ze školní družiny uspořádaly divadelní představení..

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

I v letošním roce se  přes úsilí ředitelky nepodařilo navázat aktivní spolupráci s SK 
Horní Měcholupy.Záměrem bylo i ve spolupráci s fotbalovým klubem Viktoria Žižkov získat 
žáky do fotbalové třídy – budoucí 6. ročník. Přípravě jsme věnovali značnou pozornost včetně 
Dne otevřených dveří pro sportovce  - 28. března.Pro malý zájem třída samostatně nebude 
otevřena ve školním roce 2009/2010. Nadále ale pokračujeme v možnosti  rozšířené výuky 
zaměřené na fotbal, vybíráme chlapce z našich tříd.

Spolupráce s DUHOU se letos uskutečnila v oblasti kulturní : děti ze školní družiny 
připravily divadelní představení a  klienti přijali pozvání na vystoupení žáků 9.tříd

Školní stravování
počty stravovaných žáků: 219 z toho počty žáků z jiných škol: 0

počet jídelen počet výdejen
ZŠ: 1 ZŠ: 1
MŠ: 0 MŠ: 0

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

počet výjezdů počet žáků
vzdělávací výjezdy 2 50
ŠvP 5 84
lyžařské kurzy 1 33

Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol
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září 2008 – PSSZ – kontrola pojistného – připomínky odstraněny dle pokynů  
kontroly

září 2008  – Hygienická stanice hl.m. Prahy  - ŠD,ŠJ – bez závad
listopad 2008  – MČ Praha 15 – stav pohledávek – bez závad
duben 2009 – MČ Praha 15 -  příděly do fondů – bez závad
květen 2009 – SZIF – platby – dotované školní mléko – výsledky neoznámeny
červen 2009 – MČ Praha 15 – nebytové prostory, školnické byty – bez závad
červen 2009 - Hygienická stanice hl. m. Prahy – ŠJ – bez závad

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

I  nadále  udržujeme  partnerské  vztahy  ze  ZŠ  Hliny  VII  v Žilině.Na  podzim  se 
uskutečnila  návštěva vedení  školy ze ZŠ Hliny v Praze.  S vedením partnerské školy jsme 
hodnotili  dosavadní  vzájemnou  spolupráci.  Věnovali  jsme  se  také  školním  vzdělávacím 
programům, neboť na Slovensku tento program teprve první školní rok ověřovali. 

V květnu  se  uskutečnily  výjezdy  žáků  do  zahraničí.  Poznávací  zájezd  žáků  do 
Rakouska a Německa byl věnován oblasti Národního parku Šumava a Bavorský les, návštěvě 
Lince a Passova, Zwieselu. V programu byla i návštěva sklárny, žáci měli možnost sami si 
vyzkoušet foukání skla. Výjezd připravila pí. Ouběchová.

Jazykový pobyt v Anglii se uskutečnil v Hastings . Součástí byla i návštěva Londýna. 
Výjezd připravila pí. Pachlová.

Účast žáků v soutěžích
(hodnocení soutěží lze doplnit v textové části)

a) vyhlašovaných MŠMT
vědomostní školní obvodní vyšší

matematická olymp. 10 3 -
olympiáda Čj 25 1 -
chemická 4 2 -
zeměpisná 18 6 -
olympiáda v Aj 4 2 -
Pythagoriáda - - -
Dějepisná 4 1 -
olympiáda v Nj - - -

sportovní školní obvodní vyšší
80 30 8

umělecká školní obvodní vyšší
- - -

b) ostatních
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vědomostní školní obvodní vyšší
Pražský glóbus 18 - -
Pražská střela - - -
Zdatný matematik 8 2 -
Klobouk kouzelníka 
Pokustóna - - -
sportovní - - -
DÁMA 52 - 2
Putovní pohár starosty 
MČ Praha 15 80 24 -

umělecká školní obvodní vyšší
Požární ochrana 
očima dětí (výtv.) 35 4 2
literární 38 31 2

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2008/2009

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

I. kategorie
Jan Hrubý 2.místo pí. Vitošková

II. kategorie
Kateřina Šilhová 2.místo pí. Pacáková

III. kategorie
Hana Vaňková 1.místo pí. Kletečková

IV. kategorie
Lucie Šperková 3.místo pí. Kletečková

celopražské kolo
Jan Hrubý
Lucie Šperková

Výtvarná soutěž „Mistrovství světa ve florbalu 2008“
Zuzana Kubásková
Jakub Havlát
Filip Marek

„Namaluj svoji městskou část“
Kristýna Jechoutková 1.místo
Andrea Vtípilová 2.místo

Literární soutěže:
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Požární ochrana očima dětí

I. kategorie
Eva Strauchová                                  1. místo                                              pí.Lhotová   
Marie Lutovská 2. místo pí. Lhotová
Matouš Beránek 3. místo pí. Lhotová

II. kategorie
Andrea Vtípilová 1.místo pí. Dražanová
Alena Dvořáková 2.místo pí. Dražanová
Tereza Svobodová 3. místo pí. Dražanová

III. kategorie
Anna Matejkovičová                                     pí. Škrabálková
Veronika Schutová pí. Škrabálková
Lucie Šperková pí. Škrabálková
Tereza Skálová pí. Škrabálková

Literární a výtvarný projekt III.A pí. Fiedlerová

celopražské kolo
Andrea Vtípilová
Alena Dvořáková

„Za tuto knihu Vám  patří dík!“
Tereza Irglová III.A pí. Fiedlerová
Eliška Pitelová III.A pí. Fiedlerová

Proč se učím cizí jazyky?
Tomáš Novák                                                                                                pí.Škrabálková 
Tereza Svobodová                                                                                         pí.Dražanová 

  
Dějepisná olympiáda
obvodní kolo
Tomáš Novák 9.-10.místo pí. Dražanová

Olympiáda v     českém jazyce  
obvodní kolo
Lucie Šperková 6.místo pí. Škrabálková

Chemická olympiáda
Lucie Šperková 10.místo p. Tomeš

Zeměpisná olympiáda
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obvodní kolo  

 kategorie 6.tříd
Daniel Divácký 5.místo pí. Běhunková

kategorie 7.tříd
Patrik Zoul 10.místo pí. Ouběchová

kategorie 8.-9.tř.
Tomáš Novák 6.místo pí. Běhunková

Den s     médii na Bankovní akademii   
IX.A 
Dominika Kundrátová, Anna Matejkovičová pí. Dražanová

Soutěž v     Dámě  
Mistrovství ČR žáků a juniorů v české dámě 2009
Tomáš Jelínek 5.místo
Tomáš Kalenda 14.místo

Matematika

Zdatný matematik
Martin Čížek 1. místo p. Krůta
Lukáš Košuta 3. místo pí. Běhunková

obvodní kolo matematické olympiády
Matěj Hoffmann 12.-13. místo pí. Běhunková
Jakub Navrátil 13. místo pí. Staňková

Olympiáda v     anglickém jazyce  
Patrik Zoul 4. místo pí. Pitelová
Lucie Šperková 9. místo pí. Pachlová

Sportovní úspěchy
Soutěž o pohár starosty MČ Praha 15

Duatlon
Lenka Kunčíková 2. místo
Pavla Ančincová 4. místo
Ondřej Pavelka 3. místo

Malá kopaná
I.stupeň 3. místo
II. stupeň 2. místo

Basketbal
dívky 3. místo
chlapci 3. místo

Florbal
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dívky 1. místo  
chlapci 2. místo 

Vybíjená 
dívky 1. místo
chlapci 5. místo

Volejbal
smíšené družstvo 3. místo

Cyklistika
4. – 5. třída
Kateřina Dostálková 4. místo

6.- 7. třída
Pavlína Ančincová 3. místo
Tereza Svobodová 7. místo

8.-9. třída
Monika Košátková          2. místo

Atletika
Kristýna Saicová 5.místo 2.-3. třída
Tereza Procházková 8.místo 2.-3. třída 
Tadeáš Kapek 1. místo 2.-3. třída
Roman Procházka 4. místo 2.-3. třída
Pavel Osmančík 7. místo 2.-3. třída
Barbora Rešová 9. místo 4.-5. třída
Michal Čihák 7. místo 4.-5. třída
Jana Vodrážková 8. místo 6.-7. třída
Michal Garreis 2. místo 6.-7. třída
Jiří Lang 7. místo 6.-7. třída
Miroslav Juříček 8. místo 6.-7. třída

Celkové umístění školy v celoroční soutěži 3. místo

Zápas ve volném stylu – Mistrovství v ČR
Patrik Zoul 6. místo
Matěj Spáčil 6. místo

Hokejbal
2.-4. třída 4. místo

I .OH ZŠ Nad Přehradou – soutěže probíhaly v atletických disciplínách, v zápase, 
aerobiku, vybíjené 

Soutěž AŠSK
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Přespolní běh
Kamila Hrušková 4. místo 2.-3. třída
Bára Rešová 2. místo 4.-5. třída
Kateřina Dostálová 5. místo 4.-5. třída
Filip Hruška 2. místo 4.-5. třída
Michal Čihák 3. místo 4.-5. třída

mladší žáci 3. místo

Nejlepší sportovci: Lukáš Rýva, Michal Garreis, Miroslav Juříček, Jan Janát, Lukáš Košuta,
Dana  Husáková, Andrea Schůtová, Aneta Palková, Monika Košátková, Lenka Kunčíková

Cizí státní příslušníci
stát počet žáků

Ukrajina, RUS, Chorvatsko, VSR, SR,BLR 18
S dětmi cizinců pracujeme individuálně. Snahou vyučujících  je pomoci zvládnout základy 
českého jazyka.Naše škola obdržela dotaci Programu na podporu aktivit v oblasti integrace 
cizinců na území ČR pro rok 2009.

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 
obhajovalat mezinárodní titul Ekoškola , který byl  zástupcům školy slavnostně předán 24. 
června v budově Senátu ČR..

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  plánu ekologické výchovy  a úkolů spojených s mezinárodním titulem Ekoškola..

Další údaje o škole
V průběhu školního roku 2008/2009 se uskutečnila řada dalších akcí:

Září 2008: žáci se úspěšně zúčastnili výtvarné soutěže „Poznej svou městskou část “ ke Dni 
Prahy 15 , na průběhu oslavy se podíleli i naši zaměstnanci

Říjen 2008:  uskutečnily  se dvě odborné  zeměpisné  přednášky o  Mongolsku a  Japonsku, 
velmi zajímavá beseda s kronikářkou Prahy 15 paní Marií  Zdeňkovou. Žáci měli  možnost 
vidět řadu vzácných historických materiálů spojených s dějinami našeho regionu. Již druhým 
rokem jsme se účastnili Dne duševního zdraví, které pořádá MUDr. Ilona Divácká, MBA. 
Tentokrát žáci vypracovali literární práce na téma „Proč se učím cizí jazyky“.Součástí akce 
byla  beseda   s Mgr.  Danou  Hábovou,  významnou  překladatelkou  -  pro  žáky  9.  tříd./viz 
příloha/
Výsledky státního zdravotního ústavu o provedených měřeních( naše škola byla vybrána a 
závěr pro naši školu je úspěšný – viz  kopie Mf Dnes 18.10.2008)

Listopad 2008  Den otevřených dveří  - hojná účast rodičů, zájem o výuku i mimoškolní 
aktivity
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Výjezd 6 žáků do Bruselu – akce  pořádána Městskou částí Prahy 15. Součástí byla návštěva 
Evrospkého parlamentu,  beseda s europoslancem p.Josefem Zielencem,  prohlídka  Bruselu, 
Brugg, Waterloo. Pro žáky to byl jistě významný životní zážitek.
Seminář škol UNESCO v Praze - účastnila se ředitelka školy , projednána témata UNESCO 
pro  rok  2009  ,  ukázka  prací  studentů,  prezentace  studentů  hostitelského  Gymnázia  Jana 
Nerudy
Od listopadu řešení kanalizace pavilonu U1. Nutnost kompletní rekonstrukce kanalizace. Celá 
oprava trvala od prosince do konce února, zajištěno za plného provozu. Finanční prostředky 
na havárii kanalizace pomohl zajistit p. Pavel Frydrych, zastupující starosta MČ Praha 15 a 
Ing. Pavel Klega , náměstek primátora hl.m. Prahy.

Prosinec  2008   pořádán  již  tradiční  vánoční  trh,  jehož  součástí  bylo  vystoupení  dětí  a 
předvánoční posezení s rodiči

Leden 2009  zahájení příprav projektového dne
Pořádáme obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce –připravovala pí. Pachlová

Únor  2009  proběhla  beseda se  slavnou  tenistkou  Květou  Pesche  a  její  neteří  Lenkou 
Kunčíkovou(/naší žákyní)/ o oblíbeném sportu. Žáci se dověděli o náročné přípravě tenistů, o 
světových tenisových turnajích.
Pořádáme obvodní kolo chemické olympiády – připravoval p. Tomeš

Březen 2009 
Výjezd žákyň  do Štrasburku – akce  pořádána  Městskou částí  Prahy 15.  I  tentokrát  měly 
možnost  navštívit  Evropský  parlament,  uskutečnila  se  beseda  s europoslancem  p. 
JanemZahradilem.
28.3. uspořádán Den otevřených dveří pro sportovce
Škola nanečisto – pro budoucí prvňáčky
Dokončení rozsáhlé rekonstrukce sportovního areálu

Duben 2009
Testy  PISA  –  mezinárodní  výzkum  znalostí  žáků  v přírodovědných  předmětech,  českém 
jazyce a matematice

Květen 2009
Škola nanečisto
Projektový den  I. olympijské hry ZŠ Nad Přehradou

Projektový den byl již čtvrtý a tentokrát jsme se přípravě věnovali již od února. Pojali jsme 
celou  akci  jako  opravdové  olympijské  hry  a  tak  byl  vybrán  přípravný  výbor  ve  složení 
p. Vejsada, pí. Fiedlerová, pí. Ouběchová, pí. Škrabálková, pí. Běhunková. S přípravou nám 
také významně pomohl doc. František Dvořák, místopředseda ČOV: Záštitu nad OH převzal 
Ing.  Pavel  Klega  –  náměstek  primátora  hl.m.  Prahy  ,  akce  byla  pořádána  ve  spolupráci 
s Radou Městské části  Prahy 15,  za  aktivní  pomoci  zástupců starosty Pavla   Frydrycha  a 
Michala Fischera. Všichni zaměstnanci školy aktivně pomáhali, a tak je možno říct, že to byl 
opravdu krásný den pro děti i nás dospělé. Úžasná byla početná  účast rodičů při štafetovém 
běhu rodičů s dětmi.A jaká byla radost z opravdových olympijských medailí! Mnohé děti se 
hned druhý den ptaly, kdy bude olympiáda znovu. 
Potěšila  nás návštěva slavných sportovců – paní Dany Zátopkové, bratrů Svojanovských . 
Škola obdržela dar ČOV – Olympijské hry od roku 1896.
Průběh I.OH – viz příloha – článek v Hlasateli
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Červen 2009
II. žákovská konference – prezentace příspěvků z mnoha oborů / viz příloha/
1.A Slavnost slabikáře
1.B Slavnost slabikáře

24.6. slavnostní předání mezinárodního titulu EKOŠKOLA v Senátu ČR
Slavnostního vyhlášení byli přítomni Paedr. Zdeněk Janalík – senátor, Prof. Bedřich Moldan 
senátor,RNDr, Jindřich Kitzberger – náměstek ministryně školství.
Školu  reprezentovaly  Ing.  Alena  Švejdová,  Mgr.  Anna  Běhunková,  žákyně  9.A  Lucie 
Šperková, Anna Matejkovičová, za MČ Prahy 15 PhDr. Marcela Štiková. Naše škola je mezi 
9 školami v republice, které titul obhájily, celkem je nositelem titulu 71 škol v ČR.
Na závěr školního roku se uskutečnilo slavnostní vystoupení žáků 9. tříd. 

Během školního roku jsme podávali žádosti o granty:
říjen 2008 – „ Optimalizace integračního procesu žákyně s vadou zraku v 1.ročníku ZŠ Nad 
Přehradou“ – bohužel nám nebyl grant přidělen ( Magistrát hl.m. Prahy)
duben 2009 – „ Podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka“ – dotaci jsme obdrželi 
2.9.2009

Další akce školy

Den otevřených dveří, dopravně-bezpečnostní akce MČ Prahy 15, vánoční trh, dětský 
karneval, divadelní vystoupení pro rodiče (kroužky ŠD), 16. Společenský večer, slavnostní 
vystoupení žáků 9. tříd, KMD, Slavnost Slabikáře.
Školní časopis TAM-TAM opět vydáván pravidelně pod vedením pí.Zářecké.
Praxe studentů proběhla na II.stupni ( pí. Škrabálková,Pitelová,Ouběchová,p.Tomeš)
Paní zástupkyně Škrabálková vede i nadále velmi úspěšně práci žákovské samosprávy, která 
se  podílí  na  akcích  školy(  velmi  úspěšné  sběrové  akci,  karneval,  pomoc  prvňáčkům, 
sponzoring klokánka králíkovitého v pražské ZOO…)

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

taneční a pohybová výchova
sportovní kroužky
ekologická praktika
keramika
KMD
informatika
angličtina
fotografický
hip - hop
šachový

v rámci ŠD:
dramatický
hudební
výtvarný
plavání
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Mimoškolní činnosti se věnuje:
I.st. 95,69% žáků
II.st. 77,6% žáků
celkem 86,65%

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008
V roce 2008 dosáhla škola

celkové úspory  27.099,- Kč
hospodářský výsledek  34.756,- Kč

Dne  6.5.2009 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 15 příděly do fondů hmotné 

zainteresovanosti: fond odměn    41.000,-   Kč
fond rezervní    20.855,50 Kč

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

Projednáno na pedagogické radě dne 30.6.2009

Mgr. Anna Běhunková
ředitelka školy
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