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Charakteristika školy 
 

 

V letošním školním roce má škola 13 tříd, 8 tříd I. stupně, 5 tříd II. st., 3 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 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:  

taneční výchova, fotbal, dramatická výchova, historický seminář, pěstitelství, cvičení 

z matematiky, společenskovědní seminář, konverzace v Aj, technika administrativy, cvičení 

ze zeměpisu, ruční práce 

nepovinný předmět: 

ekologické praktikum, 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  13 237 

    

    

 

V letošním školním roce působilo na škole 22 učitelů (z toho 6 na částečný úvazek)  

2 asistentky pedagoga 

3 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 79 100 15 - - 

NJ  - - - 25 

FJ - - - - - 

ŠJ - - - - - 

RJ - - - - - 

ostat

ní 
- - - - - 
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počet učitelů cizích jazyků:  4 

z toho odborné kvalifikace: 2 

rodilý mluvčí   0 

Učitelé cizích jazyků se účastnili seminářů zaměřených na výuku jazyka. Podařilo se opět 

zavést jako nepovinný předmět druhý cizí jazyk – němčina. O výuku byl velký zájem, 

rozšířena byla i o 6. ročník. 

 

 

6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

  ped. prac.  

celkem 

 ped. prac. 

s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. 

bez odborné 

kvalifikace počet (fyz. osoby) 

k 31.12.2011 
25 92,2% 7,8% 

 

 

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 5 8 8 2 

  

 

8.  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (POČET)   
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vzdělávání bylo zaměřeno především na oblasti: 

- dějepis 

- přírodovědné 

- vzdělávací programy 

Historicko-umělecké památky Sedlčanska                         pí. Dražanová 

Válečné a vojenské dějiny 20.stol.                                  pí. Dražanová 

Historické pamětihodnosti Chrudimska                       pí. Dražanová 

Dějiny 20.stol.                                                               pí. Dražanová  

Jak využít ZOO pro ekologickou výchovu                 pí. Vlčková 

Ekologické školství v Norsku a v ČR                       pí. Běhunková 

Pracovněprávní problematika ve školství              pí. Běhunková 

Praha bezpečně online                                                pí. Zářecká 

Elektrotechnika                                                        p. Nosek 

Zdravotník zotavovacích akcí                             pí. Herzigová 

Relaxační cvičení pro děti        pí. Pozníčková,Marková, Kolářová, Fiedlerová                                                                                                                         

Řeč těla                                                                           pí. Kolářová                           

 

 

9. POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 

 

 
zapsané děti přijaté děti 

odklady škol. 

docházky 

počet 64 49 15 
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Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, 

zkušenosti s integrací) 

z toho postižení:   

 

 

10.  HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní družinu 76 dětí z prvního stupně naší 

školy. 

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

vychovatelek. Všechny vychovatelky se během školního roku dále vzdělávaly a navštěvovaly 

semináře, které jim přinášejí nové nápady a prožitky. 

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

školním roce osvědčily a byly kladně hodnoceny rodiči, dětmi i vedením školy. V letošním 

školním roce jsme s dětmi podnikli „Vesmírnou misi“. Na každý měsíc byl připraven jeden 

společný projekt pro všechny děti. V září jsme prověřili schopnosti dětí stát se kosmonautem 

a odstartovali průlet vesmírem. Další měsíc následovalo odpoledne pro děti a rodiče pod 

názvem „Letecký den“, kdy tatínkové měli příležitost ukázat své schopnosti a soutěžit v hodu 

s vlastnoručně vyrobenými šipkami v areálu školy. V listopadu vyráběly děti mimozemské 

panáčky z dýní, ze kterých jsme uspořádali výstavku. Měsíc jsme zakončili večerní „Cestou 

do pravěku“, při které děti plnily úkoly v prostorách školy s baterkami. Poslední měsíc v roce 

byly pro děti uspořádány „Čertoviny“ a velmi vydařená byla i návštěva svíčkárny 

v Šestajovicích, kde si děti 21. prosince vyrobily vánoční dárečky. 

V lednu jsme zpříjemnili zápis pro budoucí prvňáky naší tradiční akcí, kdy děti pekly 

z těsta hvězdičky v rámci projektu „Dotknout se hvězd“. Únor se nesl v duchu příprav na 

tradiční karneval. Děti ze zájmových kroužků poprvé předvedly pro rodiče divadelní 

představení a hudební vystoupení. Jarní měsíc březen přinesl i oslavy „Vesmírných 

Velikonoc“. Duben byl měsíc pro společnou EKO dílnu pro děti a rodiče. 19. 4. se sešly děti a 

jejich příbuzní, aby společně vyráběly „Vesmírná plavidla“. Z vydařených výrobků jsme 

uspořádali výstavku. V měsíci květnu měly děti možnost zhlédnout muzikofiletický příběh 

„Spadlá z nebe“ a tím poznat nové ztvárnění příběhu s neobvyklou hudbou. Poslední školní 

měsíc probíhal v duchu vytváření malířských děl a drobných výrobků na prodejní výstavu 

s názvem „Ve znamení ZVĚROKRUHU“. Po skončení úspěšné výstavy děti předvedly 

rodičům svůj talent při vystoupení hudebně-dramatických kroužků.  

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

kroužky v oblasti hudební (hra na flétnu, hlasová přípravka), v oblasti výtvarné (keramické 

modelování) a v neposlední řadě vodní hrátky v bazénu. Také vychovatelkám patří 

poděkování za práci v těchto kroužcích. 

Další aktivity pro děti byly zajišťovány ve škole i mimo školu. Zúčastnili jsme se dvou 

divadelních představení ve Strašnickém divadle. Kromě kulturních akcí nezapomínáme ani na 

environmentální výchovu. Třídíme odpad ve všech odděleních, v zimě krmíme ptáčky a 

pečujeme o květiny na terase. Při volnočasových aktivitách využíváme odborné učebny a 

pracovny. Rádi bychom pokračovali v naší práci i nadále a budeme se snažit o zapojení co 

největšího počtu rodičů do spolupráce se školní družinou. 

 

 

Miloslava Pozníčková 

vedoucí vychovatelka 
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11. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ – ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

 

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. Bezděkovou – speciálním pedagogem, které 

do školy pravidelně docházejí. V součinnosti s PhDr. Křečanovou zajišťuje výchovný poradce 

pomoc žákům 9. ročníku při rozhodování o budoucím povolání. Většina žáků využívá 

možnosti absolvovat v PPP testy zaměřené k profesní orientaci. 

V letošním školním roce pokračoval na naší škole již druhým rokem projekt 

Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10 „Podpora inkluze žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami na základních školách v Praze 10, 15 a 11“. Tento projekt byl 

dvouletý a v červnu skončil. Jeho garantem letos byla Mgr. T. Flanderková - speciální 

pedagog, která pravidelně jednou týdně pracovala s vybranými žáky na nápravě poruch učení. 

Do projektu bylo zapojeno celkem 21 žáků od první do sedmé třídy. 

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 42 žáků, kteří absolvovali alespoň jednou psychologické 

vyšetření. U 38 z nich byla diagnostikována některá z forem poruch učení nebo chování. U tří 

z nich byla diagnostikována lehčí forma Aspergerova syndromu. U řady žáků se daří jejich 

obtíže pomocí systematické práce a spolupráce s rodinou postupně kompenzovat. 

V letošním školním roce bylo šest žáků zařazeno mezi integrované žáky a pracují od 

začátku školního roku podle individuálních vzdělávacích plánů. Tři žáci mají závažnou SPU, 

jeden žák je tělesně postižený, dva žáci mají vážné postižení zraku. Oběma takto zdravotně 

postiženým žákům pomáhá při práci osobní asistent. Spolupracujeme též 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 6 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, publikaci o žádaných řemeslech „Řemeslo žije“ a Atlas škol. K vyhledání dalších 

informací mohou využít internet. Hodně využívají též dny otevřených dveří na jednotlivých 

středních školách. 
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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), společenský večer, dětský karneval. 

Úzce spolupracujeme se zástupci MČ Praha 15 – zástupkyní starosty Lucií Prinzovou, DiS, 

vedoucí odboru školství Jaroslavou Šimonovou a PhDr. Marcelou Štikovou, předsedkyní 

Komise pro výchovu a vzdělávání. 

 

Školská rada 

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

zprávu, školní řád. Dále projednala návrh rozpočtu na rok 2012, inspekční zprávu ze dne     

15. 9. 2011 bez připomínek, plánovaným spojením budoucích druhých a třetích tříd. ˇByla 

seznámena se situací ohledně správy fotbalového hřiště, o připravovaných opravách během 

prázdnin. Zabývala se také přípravou oslavy 20 let školy. 

Naše škola již tradičně spolupracuje s mateřskými školami v Milánské ulici vedené  

PaedDr. Helenou Lukasovou a Mgr. Blaženou Kobrovou. 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. 

Již třetím rokem aktivně spolupracujeme s PaedDr. Ivanou Bečvářovou z Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. Uspořádali jsme celodenní seminář pro zájemce z pražských i 

mimopražských škol, které vedla PaedDr. Bečvářová.  

Spolupráce se školami v Žilině  -  v letošním školním roce se přes snahu z naší strany 

nepodařilo aktivně se školami spolupracovat. 

 

 

13. ÚČAST ŠKOLY V ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH 

Naše škola se ve školním roce 2011/2012 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 pí. Vlčková  

2) Les ve škole - projekt je součástí mezinárodního programu LEAF probíhajícího  

v 21 zemích světa 

      3)  mezinárodní program UNESCO  

zapojení do vyhlášených témat UNESCO – biodiverzita, tradice lidové kultury 

4) RODIČE VÍTÁNI projekt „Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole“ 
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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 český jazyk, 

matematika, angličtina, hudební a výtvarná výchova, tělesná výchova. Sportovních i 

hudebních soutěží se účastní i na úrovni regionálních a celostátních kol. 

 

 

15.  POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (volitelné předměty, kroužky ...) 

Polytechnickou výchovu vyučujeme v rámci praktických činností . 

 

 

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 2011/2012 navštěvovalo naši školu celkem 20 žáků cizí národnosti: 

VSR              5 

SR                2 

Ukrajina       7 

ČLR              1  

Kyrgystán 1 

Kazachstán 1 

Bělorusko    1 

V letošním školním roce jsme nezískali grant na podporu výuky českého jazyka dětí ze třetích 

zemí, dětem jsme se věnovali individuálně. 

 

 

18. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ( EVVO ) 

Také ve školním roce 2011/2012 se nám dařilo úspěšně naplňovat dlouhodobé i roční 

cíle EVVO naší školy. 

Žáci se aktivně zapojili do projektů a soutěží s environmentální tématikou. Nepovinný 

předmět Ekologické praktikum navštěvovalo 23 žáků I. – IX. ročníku.  

K největším úspěchům v letošním školním roce patří především 4. místo  

M. Pospíšilové ve finále přírodovědné soutěže Pražský pramen. Zapojili jsme se také do 

soutěží Hraj o zemi (celoroční multimediální hra) a Můj kousek Země (výtvarná soutěž s 

tématem ozonová vrstva). Opět jsme podpořili nesoutěžní, ale užitečnou akci ke Dni Země – 

Clean Up the World!  
Největším letošním projektem bylo zapojení naší školy do školního recyklačního 

programu Recyklohraní, kde se nám i přes počáteční těžkosti podařilo naplnit sběrné nádoby 

na drobné elektrospotřebiče i baterie a splnit požadované teoretické úkoly. Významná zde 

byla i spolupráce s rodiči. 

Při uplatňování cílů EVVO pokračujeme ve spolupráci se sdružením Tereza ( projekt 

Les ve škole, škola v lese) a  střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr  (celoroční 

výukové programy). 

Velmi zajímavá byla také přednáška profesionálního rybáře a autora dokumentárních 

filmů pro ČT i National Geographic Channel Jakuba Vágnera na téma Sladkovodní giganti v 

rámci projektu Návrat přírody do škol, jehož pilotní díly se uskutečnily na vybraných 

základních školách v Praze a Středočeském kraji. 
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19. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturní výchova je součástí ŠVP naší školy. Žáci jsou vedeni k vzájemnému 

poznávání odlišností  kultur jiných národů, seznamují se např. při návštěvě besed o cizích 

zemích světadílech( Japonsko, Afrika, jižní Amerika…..) 

při poslechu ukázek hudby jiných národů, ale také i v kontaktu se spolužáky s cizích zemí. 

Učíme a vedeme je k toleranci odlišných kultur a pochopení jejich odlišností. 
 

 

20. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

A)  1)  účast s p. uč. Tomešem na celodenním školení "Internet bezpečně" /kyberšikana/ 

– materiály ze školení předány dalším pedagogům, kteří vyučují informatiku 

– s problematikou seznámeni všichni žáci 2. stupně v hodinách OV, informatiky a PČ 

– informováni i žáci 1. st. - 4. a 5. tříd v hodinách informatiky a vlastivědy 

2) školení JUDr. Karla Kašpara (pí Zářecká, pí Staňková), týkající se právní 

problematiky ve škole 

– seznámeni individuálně kolegové 

– seznámeni žáci 2. stupně (v OV) s tou problematikou, která se jich týká 

B/   1)  žáci 9. tř. návštěva Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 

       2)  účast žáků školy na Dopravně bezpečnostní akci v areálu ZŠ Veronské nám. P-10 

3)  spolupráce s MČ Prahy 15 – výběr pořadů uváděných p. Dobiášem zaměřených na 

protidrogovou problematiku 

– 3. a 4. třídy "Pozor, koza nekouří" 

– 5. a 6. třídy "Děkuji, nechci" 

– 7., 8. a 9. třídy "Jsem debil, mám vymaštěný mozek" 

        4)   pro 8. roč. přednáška MUDr. Petra Koláře "Láska ano, děti ještě ne." 

        5)   preventivní program pro žáky 8. a 9. tříd – ochrana zdraví, nebezpečí HIV, AIDS 

 

 

Výjezdy žáků mimo objekt školy 

 

 počet výjezdů počet žáků 

vzdělávací výjezdy 2 58 

ŠvPř 4 81 

lyžařské kurzy 1 35 

 

 

VÝSLEDKY KONTROL ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL  

 

červen 2011 - MČ Praha 15 – osvobození od placení příspěvků na částečnou úhradu 

neinvestičních výdajů ve školních družinách – bez závad 

září 2011 - MČ Praha 15 – finanční kontrola vybraných úseků hospodaření – bez 

závad 

září 2011 - ČŠI – kontrola dodržování ustanovení školského zákona  - nebylo 

zjištěno porušení právních předpisů 

listopad 2011 - Oblastní inspektorát práce hl. m. Prahy – kontrola dodržování 

povinností vyplývajících z pracovně – právních předpisů – podáno 

písemné prohlášení (asistent pedagoga) 

prosinec 2011              -MČ Praha 15 - čerpání finančních prostředků přidělených MŠMT – 

bez závad 
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2011/2012 

 

Výtvarné soutěže: 

Požární ochrana očima dětí (výtvarné) obvodní kolo 

 

I. kategorie 

Marek Vaško    1. místo    pí Herzigová 

Michaela Vocelková   3. místo    pí Herzigová 

 

II. kategorie 

Jan Hrubý    3. místo    pí  Zívalová 

 

III. kategorie 

Barbora Hradečná                        3. místo                                              pí  Zívalová 

 

Literární soutěže: 

Požární ochrana očima dětí 

I.  kategorie 

Johana Justoňová,Lucie Laštovková,Eva Pekarová                  pí. Fiedlerová 

 

II.kategorie 

Zeinerová Nikola                       1. místo                                   pí. Škrabálková 

Kniplová Denisa                         2. místo                                   pí. Škrabálková 

Pitelová Eliška                            3. místo                                  pí. Škrabálková 

  

III.. kategorie 

Anna Pavlíčková   1. místo    pí. Škrabálková 

Alena Dvořáková   2. místo    pí Dražanová 

Andrea Vtípilová                     3. místo                  pí Dražanová 

 

celopražské kolo 

Jan Hrubý 

Denisa Kniplová 

 

Chemická olympiáda 

obvodní kolo 

Tomáš Málek    2. místo    p. Tomeš 

Tereza Svobodová                  9. místo                                   p. Tomeš 

Jiří Knipl                                 11. místo                                   p. Tomeš 

 

Zeměpis 

Pražský glóbus 

 David Šebek, Diana Gembická , Veronika Černíková                    pí  Ouběchová 

 

Matematika 

 

Zdatný matematik 

Nikol Zezulová                           3. místo                              p. Tomeš 

Tomáš Habel                                  2.- 5. místo                            pí. Staňková 

 

Matematická olympiáda 

Viktorie Šilhová                       5. místo                         pí  Staňková        

Lucie Znamenáčková                    5. místo                           pí  Staňková 
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Kateřina Živsová                        5. místo                                    pí. Staňková 

Štěpán Le                                   7. místo                                    pí. Běhunková 

Kamila Hrušková                    8. místo                                   pí. Staňková 

 

Pythagoriáda                

Vojtěch Pospíšil                    9. místo                                   pí. Staňková 

             

Olympiáda v anglickém jazyce 

David Šebek                            5. místo                   pí  Pachlová 

Tereza Svobodová                   5. místo                pí  Pachlová 

    

 Pražský pramen 

Finále přírodovědné soutěže    

Monika Pospíšilová                   4. místo                                   pí. Vlčková 

 

Tvůrčí psaní 

Iveta Čermáková, Veronika Černíková,Monika Pospíšilová,Anna Pavlíčková,Adam Krejčí  

Práce uvedeny ve sborníku                                                                     pí. Škrabálková 

 

Soutěž o pohár starosty MČ Praha 15 

 

Florbal 

dívky      2. místo   

chlapci     1. místo  

I.stupeň                                              4. místo 

 

Cyklistika 

Monika Pospíšilová                       4. místo 

Kristýna Saicová                            5. místo  

Jan Gavenda                                    1. místo 

Dan Fehrenz                                   3. místo 

Michal Čihák                                  4. místo         

 

Basketbal   

Dívky                                           3. místo 

Chlapci                                            2. místo  
 

Přehazovaná 

Dívky                                           1. místo 

 

Atletika 

Barbora Kapková   2. místo            2. - 3. třída 

Adéla Obrdová   3. místo  2. - 3. třída 

Filip Šebek                                       2. místo                      2. - 3. třída 

 

Patrik Pitauer                       2. místo  4. - 5. třída  

Lukáš Borecký                               5. místo            4. - 5. třída 

Denis |Pavlásek                                3. místo                     6. - 7. třída               

Michal Čihák          4. místo  8. - 9. třída 

Julie Vojtová                            5. místo             8. - 9. třída  

 

Za celoroční úspěchy ve sportovních soutěžích O putovní pohár 

starosty Městské části Praha 15 jsme získali 2. místo. 
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Preventan Cup 

obvodní finále celostátní soutěže 

družstvo dívek   4. místo  4 .- 5. třída 

 

Orion Cup celostátní soutěž ve florbale 

krajské kolo                                 2. místo                     dívky 

 

OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů 

družstvo                                             8. místo     

Patrik Pittauer                                   1. místo – trojskok z místa   

 

Nejlepšími sportovci byli:  Bára Rešová, Katka Dostálová, Nikol Zezulová, Kamila 

Hrušková, Lucie Skřivanová, Eliška Skřivanová, Julie Vojtová, Klára Hotová, Barbora 

Kapková, Adéla Obrdová, Sandra Rafflerová, Filip Šebek, Jan Toman, Patrik Pittauer, Martin 

Maleček, Lukáš Borecký, Vojtěch Pospíšil, Miroslav Juříček, Jan Paĺo, Petr Schut, Michal 

Hradec, Jan Novotný, Jiří Knipl, Michal Čihák, Tomáš Málek   

 

Sportovní soutěže připravovali: Mgr. Iva Ouběchová, Mgr. Jindřich Vejsada, Mgr. Jan 

Nosek 

 

Pěvecké soutěže 

Jarní petrklíč 2011 

Lucie Bohuslávková               bronzová stuha 

Natálie Javorská               stříbrná stuha 

Soutěž připravila:                      pí. Iveta Pitelová  

 

Výtvarná soutěž 

Můj dům, můj hrad  

Albert Kulík                           3. místo 

připravila                          pí Petra Zívalová 

 

Literární soutěž 

41. ročník mezinárodní soutěže Psaní dopisu České poště 

připravila               pí Ivana Škrabálková 

 

 

21. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
V průběhu školního roku 2011/2012 se uskutečnila řada  dalších akcí. 

Září 2011: Den Prahy 15 - vystoupení našich žáků 

11 .- 13. 9. se ředitelka školy zúčastnila setkání Přidružených škol UNESCO v Uherském 

Hradišti. Součástí setkání byla i návštěva Vlčnova, jehož proslulá Jízda králů byla zařazena do 

lidových památek UNESCO. 

Říjen 2011: Skupina žáků  VII. A se pod vedením pí. zástupkyně Škrabálkové účastnila Dílny 

psaní v Lauderových školách. Z úspěšných prací žáků byl vydán sborník. 

Listopad 2011: 

10. 11.  Den otevřených dveří 

 29. 11. tradiční soutěž Superstar I. stupně 

Prosinec 2011: 

7. 12. 15. Vánoční trh 

Leden 2012: 

12. 1. Mikrobiologický projekt IX.A 



 12 

18. 1. Poprvé v galerii- návštěva Veletržního paláce dětí IV .B, kde si vytvořily společnou 

výtvarnou práci 

Únor 2012: 

1. 2. „Návrat k přírodě“ – beseda s rybářem Jakubem Vágnerem. Jedna z velmi úspěšných 

akcí letošního školního roku. Pan Vágner vyprávěl velmi poutavě a zajímavě, děti jeho 

vyprávění velmi zaujalo. Součástí byla i autogramiáda. 

V únoru jsme také zahájili přípravy oslav 20 let naší školy. 

9. 2. obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce  - připravila pí.Pachlová 

22. 2. žáci VII .A se účastní velmi zajímavé besedy o Japonsku, sami si zkouší japonské 

písmo - připravila pí. Ouběchová 

Březen 2012: 

2. 3. obvodní kolo chemické olympiády – připravil p. Tomeš 

20. 3. Superstar II. stupně a taneční soutěž Letś Dance připravila pí. Pitelová, Kolářová 

22. 3. úspěšná účast na pěvecké soutěži  Jarní petrklíč  - připravila pí. Pitelová 

26. 3. opět pořádáme semináře vedené PaedDr. Ivanou Bečvářovou „Relaxační cvičení nejen 

pro děti“, „Řeč těla“ 

27. 3. poprvé jsou budoucí prvňáčci ve škole „Škola nanečisto“ 

30. 3. tradiční úspěšná akce  19. Společenský večer 

25. – 31. 3. jazykový pobyt v Anglii připravila pí. Pachlová 

Duben 2012: 

3. 4. školní kolo turnaje v Dámě 

12. 4. IV. B  se opět s paní učitelkou Zívalovou účastní výtvarné exkurze v Trmalově vile, 

děti se účastní výtvarné soutěže „Můj dům, můj hrad“ 

14. 4. turnaj v zápase o Pohár předsedy  Pražského  svazu – připravil p. Vejsada 

26. 4. 2. Škola nanečisto 

Květen 2012: 

23. 5. V. Žákovská konference 

24 .- 25. 5. vzdělávací pobyt Rakousko - Německo – oblast Salcbursko a Bavorsko –

připravila pí. Ouběchová 

24. 5. – 30. 5. plošné testování žáků 5. a 9. tříd (výsledky v příloze) 

Červen 2012: 

6. 6.  oslavy 20 let školy 
Dopolední program zahájil senátor PhDr. Milan Pešák. V dopoledním programu pro I. stupeň 

vystoupil Michal Nesvadba, dětem se program velice líbil. Žáci II. stupně shlédli představení 

herců Neomluveného divadla. Celodenním programem provázel moderátor Zdeněk Vrba. 

Odpolední vernisáž výstavy zahájil Ing. Pavel Klega- starosta MČ Praha 15, slavnostní 

program zahájila Lucie Prinzová, DiS- zástupkyně starosty MČ Praha 15. Podvečerní program 

se vydařil, všem se velmi líbil třeba poděkovat všem, kteří se na programu podíleli. 

19. 6. Svátek slabikáře – vystoupení dětí prvních tříd – připravily pí. Konopková, Lhotová 

27. 6. Stužkování deváťáků  

 

 

PŘEHLED ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 

Škola se podílí na zajištění mimoškolních aktivit pro žáky:  

taneční a pohybová výchova, zumba ,hiphop,angličtina, sportovní hry, míčové hry, florbal, 

keramika, herectví nanečisto, veselé pískání s flétnou, hlasová příprava s kytarou, keramické 

modelování, plavání. 

 

Mimoškolní činnosti se věnuje: 

I.st.    96,37% žáků 

II.st.    75% žáků 

celkem   85,68% žáků 

 



 13 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2011 

V roce 2011 dosáhla škola: 

 

celkové úspory   193.276,05- Kč 

hospodářský výsledek    

 

Dne 2. 5. 2012 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 15 příděly do fondů hmotné  

zainteresovanosti:  fond odměn      154.500,-   Kč 

fond rezervní   38. 776,05 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 29. 6. 2012 

 

 

 

 

 

Mgr. Anna Běhunková 

ředitelka školy 
 

 

 

 

 


