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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, historický seminář, mediální výchova, práce s technickými materiály, 

fyzikálně-chemická praktika, informatika 

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  13 251 

    

    

 

V letošním školním roce působilo na škole 20 učitelů (z toho 4 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 85 94 - - - 

NJ  - - - 21 

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. Nadále pokračovala 

výuka nepovinného předmětu německý jazyk. Skupina žáků se zúčastnila jazykového kurzu 

v Anglii a vzdělávacího zájezdu do Rakouska 

 

 

6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

  ped. prac.  

celkem 

 ped. prac. 

s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. 

bez odborné 

kvalifikace počet (fyz. osoby) 

k 31.12.2012 
23 94,7% 5,3% 

 

 

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 

2 4 8 8 1 

  

 

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Středověký antisemitismus                                           Mgr. Dražanová 

Muzeum v Rokycanech                                                Mgr. Dražanová 

Doba pobělohorská                                                                                    Mgr. Dražanová  

Regionální dějiny se zaměřením na dějiny kultury                               Mgr. Dražanová 

XXVI. Letní škola historie                                                            Mgr. Dražanová  

Zákon o pedagogických pracovnících                                                       Mgr.. Běhunková 

Pracovněprávní problematika ve školství                                             Mgr. Běhunková 

Svět energie                                                                             Mgr. Tomeš 

Využití  technologie Cloud Computing                                                Mgr. Tomeš 

Instruktor snowboardingu                                                       Mgr. Nosek                                                             

Hrou za poznáním                                          pí. Pozníčková, Marková, Bc. Kolářová 

O dětech pozorných a nepozorných                                          

Bc.Kolářová,RNDr.Fiedlerová,Mgr.Zívalová, Mgr.Konopková, Mgr Lhotová, Mgr. Staňková, 

Mgr. Škrabálková, Mgr. Dražanová    

Logopedický asistent                                                                     Bc. Kolářová    

Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi                                   všichni pedagogové školy 

                      

 

 

9. POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 

 

 
zapsané děti přijaté děti 

odklady škol. 

docházky 

počet 57 47 10 

 

 

Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, 

zkušenosti s integrací) 

z toho postižení: 1   
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10.  HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

        Ve školním roce 2012 - 2013 navštěvovalo školní družinu 90 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 pokračovaly v práci s projekty, které se v loňském 

školním roce osvědčily a byly kladně hodnoceny rodiči, dětmi i vedením školy. Letošní školní 

rok probíhal pod názvem „Člověk součást přírody“. Na každý měsíc byl připraven jeden  

společný projekt pro všechna oddělení. V září jsme sportovali pod názvem „Človíčkohraní“, 

proběhl velký turnaj míčů. Na říjen jsme připravily „Okénko do duše“ a uspořádaly ve 

spolupráci s agenturou AHOJ  Halloweenský karneval,  který se vydařil a děti  si  zasoutěžily 

a  zatančily v tělocvičně školy. V listopadu jsme se zaměřily na péči o zdraví. Pozvaly jsme 

do školy studentky zubního lékařství a ty nás učily správnému čištění zubů. Na závěr měsíce 

děti společně s rodiči ochutnávaly bylinkové čaje v družinové „Čajovně“. Závěr kalendářního 

roku patřil pohádkám a kouzlu Vánoc. Děti vyrobily přání pro vojáky do  Afgánistánu a 

vánoční naladění završilo hudební odpoledne se zpěvem koled s panem Hermanem, členem 

skupiny KNOKAUT. 

        V  lednu  škola zavoněla pečením srdíčka v rámci měsíčního projektu „Lidské tělo, to je 

čarostroj“. Do naší pekárny jsme pozvaly i rodiče budoucích prvňáků se svými dětmi,  které  

přišly k zápisu. První pololetí zakončily děti ze zájmových kroužků svým hudebně -

dramatickým vystoupením pro rodiče. V únoru jsme se seznamovali s různými profesemi lidí 

a při té příležitosti oslovily rodiče a požádaly o spolupráci.  Maminky s profesí zpěvačka, 

kosmetička a průvodkyně předvedly dětem zajímavé ukázky ze své profese. Děti měly též 

možnost navštívit svíčkárnu v Šestajovicích a vidět výrobu svíček a sami si také svíčku 

vyrobit. Březen byl v duchu tradic a Velikonoc. Pozvání na návštěvu též přijali předškoláci 

z mateřské školy a spolu s našimi dětmi vytvořili společné výtvarné dílo. V dubnu navštívila 

pí vychovatelka Kolářová s dětmi výstavu malíře Karla Malicha na Pražském hradě spojenou 

s výtvarnou dílnou. Děti byly moc spokojené. V květnu jsme navštívili Strašnické divadlo 

s interaktivním programem „O neposlušné čarodějnici“. Na závěr roku byla vyhlášena 

fotosoutěž „Zvíře“, která bude vyhodnocena na vystoupení pro rodiče. V červnu nás přišli 

navštívit vojáci z afgánské mise a se svým poutavým vyprávěním přiblížili dětem život 

vojáků na misi. Přinesli dětem i dárečky a na ukázku i zbraně, z čehož byly všichni nadšeny. 

Děti navštívily v červnu Hrdličkovo muzeum člověka, čímž byl završen celoroční projekt. 

Během celého školního roku děti chystaly výrobky na prodejní výstavu „Tvořeníčko, to je 

potěšeníčko“,  kterou  jsme uspořádaly u  příležitosti slavnostního zakončení školního roku 

24. června 2013. Děti opět předvedly na vystoupení svým blízkým, co se v zájmových 

kroužcích naučily ve druhém pololetí.  

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

v oblasti hudební a výtvarné – Hra na flétnu,  Hlasová přípravka,  Herectví nanečisto, 

Keramické modelování a v neposlední řadě  Vodní hrátky v bazénu. Paní vychovatelkám patří 

poděkování za dobrou práci v těchto kroužcích. 

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

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

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

pečujeme o květiny na terase. Učíme děti šetřit energiemi a vodou.  Při volnočasových 

aktivitách využíváme odborné učebny a pracovny. Rády bychom pokračovaly v naší práci a 

nadále budeme usilovat o zapojení co největšího počtu  rodičů do spolupráce se školní 

družinou. 
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11. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ  

Spolupráce s vedením školy a všemi pedagogy 

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

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

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

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

školy. 

 

 Spolupráce s PPP 

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

přenáší do školy a využívá je při své práci. 

Spolupracuje s PhDr. Křečanovou a Mgr. 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 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 41 žáků, kteří absolvovali alespoň jednou psychologické 

vyšetření. U 37 z nich byla diagnostikována některá z forem poruch učení nebo chování. U 

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

jejich obtíže pomocí systematické práce a spolupráce s rodinou postupně kompenzovat. 

V letošním školním roce bylo v prvním pololetí sedm žáků zařazeno mezi integrované žáky, 

ve druhém pololetí byl zařazen mezi integrované žáky další žák. Šest z nich pracuje podle 

individuálních vzdělávacích plánů. Pět  žáků má 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 sedm žáků. 

Zatím nemáme k dispozici všechny zprávy z vyšetření. 

 

 Volba povolání 

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

testy k profesní orientaci v PPP získávají žáci informace o možnostech dalšího vzdělávání v 

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

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

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

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. 

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 
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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. 

Plně ovšem integruje žáky se zrakovým postižením, oba žáci mají přiděleny asistenty 

pedagoga. Integraci provádíme v úzké součinnosti s odborníky se SPC. Díky získání grantu 

na pomůcky těmto dětem se pro ně výrazně zlepšily  podmínky  pro  práci ve škole. Kromě 

toho integrujeme žáky se specifickými poruchami učení. 

 

 

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. Úzce 

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

odboru školství Jaroslavou Šimonovou. 

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 čtvrtým 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.  

 

Školská rada 

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

zprávu, školní řád. Dále projednala návrh rozpočtu na rok 2013, čerpání rozpočtu za rok 2012, 

plánované opravy v roce 2013. Projednala také změny RVP vydané MŠMT a s tím související 

úpravy ŠVP (výuka dalšího cizího jazyka, změna hodinových dotací na II. stupni, doplnění 

nově uvedených témat).  

 

 

13. ÚČAST ŠKOLY V ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH 

Naše škola se ve školním roce 2012/2013 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) Les ve škole - projekt je součástí mezinárodního programu LEAF probíhajícího  

v 21 zemích světa 

      3)  mezinárodní program UNESCO  

mezinárodní rok vodní spolupráce „Voda pro život“ 

4) Clean Up the World – Den Země 

5) 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 matematika, 

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

se účastní i na úrovni regionálních a celostátních kol. 

 

 

15. POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA  

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

plánujeme zařazení kroužku polytechnické výchovy a radioamatérského kroužku 

 

 

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 2012/2013 navštěvovalo naši školu celkem 17 žáků cizí národnosti: 

VSR           5 

SR                         4 

Ukrajina               6 

Bělorusko            1 

Kazachstán            1  

Díky přiděleným finančním prostředkům z grantu pro žáky ze třetích zemí se dětem výrazně 

lépe daří začlenit do kolektivu našich dětí. Mají možnost v dalších hodinách českého jazyka 

prohlubovat své znalosti především v základní komunikaci. Čím lépe znají český jazyk, tím 

rychleji se včlenily do kolektivu. 

 

 

18. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA ( EVVO ) 

Ve školním roce 2012/2013 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 byl v letošním roce určen přednostně žákům II.stupně.  

K největším úspěchům v tomto školním roce patří především účast tří žáků ve finále 

přírodovědné soutěže Pražský pramen. Ve finále pak Jiří Jíra (IX.A) obsadil  7.místo, Monika 

Pospíšilová (IX.A) 13. místo a Petr Hýsek (VII.B) 25.místo. 

Velkým úspěchem je také 2. místo v celorepublikové soutěži 2013 – „Voda pro život“, kterou 

vyhlásil KEV a UNESCO v rámci  Mezinárodního roku vodní spolupráce. V její výtvarné 

části ho získala Terezie Irglová (VII.A) se svým fotografiemi. 

Vyhodnocení výtvarné soutěže ZOO Praha „Amazonie v nás“ bylo vinou povodňové situace 

v Praze zatím odloženo. 

Již druhým rokem jsme zapojeni do školního recyklačního programu Recyklohraní, kde se 

nám daří plnit především sběrné nádoby na baterie. Vybrali jsme a ocenili pět nejlepších 

sběračů školy. Jsou to Veronika Klejnová (I.A), Anna Krulišová a Barbora Kozlíková (I.B), 

Michaela Juklová (II.A) a Pavlík Hoang (II.B ). Celkem jsme letos nasbírali přes 250kg 

použitých baterií a 200kg drobných elektrospotřebičů. Zapojení do programu přináší i úkoly 

na celý školní rok, například téma „Jak dobře znáš svůj mobil“ prezentovali žáci také na 

žákovské konferenci. 

Také jsme si připomněli Den Země nesoutěžní akcí Clean Up the World!  



 8 

Tradiční přednáškovou činnost letos naplnil populárně naučný program občanského sdružení 

Penthea „Dravci v letu“. Ve dvou programech, zvlášť pro I. a II. stupeň, se žáci velmi zblízka 

seznámili s domácími i cizokrajnými dravci. 

Při uplatňování cílů EVVO pokračujeme především ve spolupráci se střediskem ekologické 

výchovy Toulcův dvůr  (celoroční výukové programy) a ekologickým sdružením Tereza ( 

program Les ve škole, škola v lese ). 

 

           

 

                                                                           

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. 

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

Učíme a vedeme je k toleranci k odlišným kulturám, pochopení jejich odlišností. 

 

 

20. PREVENCE ŠKOLNÍ ROK  

- Prevence silničního provozu – Mgr. Herzigová se se svojí třídou 1. B zúčastnila 

celostátní fotografické soutěže „Chceme být vidět“. Žáci se umístili na 3. místě. 

- Prevence poruch příjmu potravy – se žáky 7. ročníku byly probrány zásady správného 

stravování, otázky diet a poruch příjmu potravy / anorexie,…/ 

- Prevence šikany – v letošním školním roce jsme řešili několik případů opakovaného 

zcela nevhodného chování:  

- - žáka 7. ročníku k mladšímu žákovi školy 

- - za účasti rodičů a vedení školy vzájemné vztahy mezi děvčaty 7. A 

- - zcela nevhodné chování žáků 6. ročníku vůči spolužákovi – řešila třídní učitelka, 

výchovná poradkyně, preventista 

- 19. března v této třídě proběhla přednáška a beseda Městské policie hlavního města 

Prahy na téma „ Šikana a násilí v dětských kolektivech. 

- Prevence návykové látky 

-  – 9. ročník /3 hodiny/ téma „Řekni drogám ne!“ + film My děti za stanice ZOO 

- -  8. ročník /3 hodiny/ téma „Proč nebrat drogy“ 

- -  7. ročník /3 hodiny/ téma „Dělení drog. V čem spočívá nebezpečí“ 

- Prevence možného nebezpečí na sociálních sítích 

- Pro 7. + 8. ročník taneční představení „Tanecbook“ /Nová scéna ND/ 

Pro 9. ročník zajištěna návštěva IPS pro volbu povolání 

 

Výjezdy žáků mimo objekt školy 

 

 počet výjezdů počet žáků 

vzdělávací výjezdy 2 56 

ŠvPř 7 131 

lyžařské kurzy 1 32 

 

 

21. VÝSLEDKY KONTROL ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL  

květen 2012 - MČ Praha 15 – finanční kontrola vybraných úseků hospodaření – bez 

závad 

květen 2012 - hygienická stanice hl. m. Prahy – měsíční ES 852/2004 – okamžitě 

provedena náprava 

listopad 2012 - MČ Praha 15 – čerpání finančních prostředků na rozvojový program 

Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků – bez závad 



 9 

 

 

22. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 20012/2013 

Výtvarné soutěže: 

Požární ochrana očima dětí (výtvarné) obvodní kolo 

 

I. kategorie 

Kateřina Kopcová  3. místo    Mgr. Herzigová 

 

II. kategorie 

Lucie Hajduová  2. místo    V. Zářecká 

 

III. kategorie 

Tereza Ungerová          2. místo                                       V. Zářecká 

 

IV. kategorie 

Diana Gembická        1. místo                                          V. Zářecká 

 

celopražské kolo 

Tereza Ungerová    

Diana Gembická 

 

Voda pro život – celostátní soutěž  vyhlášená Českou komisí UNESCO ( obor fotografie) 

Terezie Irglová            2. místo                                        Mgr. Vlčková 

 

Výtvarné soutěže DŮM UM 

Svět čarodějnic      - výtvarná soutěž pro kolektivy tříd 

II. A                              2. místo                                         Mgr. Konopková    

III. A                            3. místo                                          Mgr. Zívalová 

IV. A                            3. místo                                          RNDr. Fiedlerová 

 

Nebojme se strašidel – celostátní soutěž vyhlášená Českým rozhlasem 

kolektivy I. A, II. A, III. A 

 

Chceme být vidět    

Celostátní soutěž  I. B         2. místo                        Mgr. Herzigová 

 

Amazonie 

 soutěž vyhlášena ZOO Praha  

výtvarná práce I. B je vystavena spolu s ostatními finalisty v ZOO Praha Mgr. Herzigová        

 

Literární soutěže: 

Požární ochrana očima dětí 

 

I. kategorie 

Tereza Skopová                  1. místo                                            Mgr Dražanová 

Albert Kulík                        2. místo                                             Mgr Dražanová      

 

II. kategorie 

Nicol Zeinerová  1. místo     Mgr. Škrabálková 

David Šebek   2 .místo     Mgr. Škrabálková 

Tereza Ungerová                 3. místo                                         Mgr. Škrabálková 
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III. kategorie 

Jan Gavenda   1. místo                 Mgr. Dražanová 

Nikola Radová                      2. místo                   Mgr. Dražanová  

 

Celopražské kolo 

David Šebek 

Nicol Zeinerová 

Tereza Ungerová 

Jan Gavenda 

Albert Kulík 

Tereza Skopová 

 

Chemická olympiáda 

obvodní kolo 

Monika Pospíšilová  1. místo    Mgr..Tomeš 

Postup do krajského kola 

Veronika Černíková             3. místo                                              Mgr. Tomeš       

    

Zeměpisná olympiáda 

kategorie 6. tříd 

Vojtěch Pospíšil   13. místo    Mgr. Ouběchová 

 

kategorie 7. tříd 

Samuel Kowalczyk           12. místo    Mgr. Ouběchová 

Vilém Krtička                     13. místo    Mgr. Ouběchová 

 

kategorie 8. - 9. tř. 

Veronika Černíková  10. místo    Mgr. Ouběchová 

Anna Pavlíčková  14. místo    Mgr. Ouběchová 

 

Dějepisná olympiáda 

Diana Gembická                  14. místo                        Mgr. Dražanová   

 

Matematika 

Zdatný matematik 

Daniel Malátek                      3. místo                           Mgr. Staňková          

 

Matematická olympiáda 

Petr Hýsek                         7. místo                                Mgr.Staňková 

Kamila Hrušková                  7. místo                              Mgr. Staňková 

Albert Kulík                        10. místo                          Mgr. Staňková 

Tereza Skopová                   10. místo                                        Mgr.  Staňková 

                                                                                                                     

Pythagoriáda    

Lucie Živsová                      3. místo                            Mgr. Staňková   

Jan hrubý                              6. místo                                Mgr. Staňková 

Filip Komínek                      9. místo                                  Mgr. Staňková 

Albert Kulík                          9. místo                                 Mgr. Staňková                                               
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Olympiáda v anglickém jazyce 

David Šebek   3. místo    Mgr. Pachlová  

Nikola Janecká                   8. místo               Mgr. Pachlová 

 

Přírodovědné soutěže: 

Pražský pramen   - celopražské kolo 

Jiří Jíra                              7 .místo                                            Mgr. Vlčková 

Monika Pospíšilová           13. – 14. místo                                 Mgr. Vlčková 

Petr Hýsek                           25. místo                                         Mgr. Vlčková  

 

Pěvecké soutěže: 

Jarní petrklíč 2013 - 26. ročník 

Finále hudební soutěže Praha a Středočeský kraj 

Matěj Kloubek, Tereza Karbanová                                               Mgr. Vejsada 

Lucie Bohuslávková, Sandra Garreisová                                  Mgr. Pitelová 

 

Karlovarský skřivánek 

Tereza Karbanová     cena poroty                                 Mgr. Vejsada 

Matěj Kloubek                                                                                 Mgr. Vejsada 

Lucie Bohuslávková                                                                    Mgr. Pitelová 

Kristýna Černíková                                                                          Mgr. Pitelová 

Nikola Janecká                                                                                  Bc. Kolářová    

 

SUPERSTAR ZŠ Nad Přehradou   taneční a pěvecká soutěž  II. stupně 

pěvecká soutěž pro II.stupeň 

1. Olena Naumenko  

2. Eliška Pitelová                                     

3. Lucie Bohuslávková  

4. - 5. Kristýna Černíková 

          Nikola Janecká 

Zvláštní cena poroty:  David Šebek 

 

Taneční soutěž 

1. Eliška Pitelová, Denisa Kniplová 

2. Olena Naumenko, Iveta Čermáková, Kateřina Čížková, Stefanie Azmanova, Julie Vojtová  

3. Ekaterina Sharamanova, Nikola Matoušková, Tereza Procházková ,Kristýna Lehnerová   

 

Úspěchy tanečních soutěží – zumba  

Tančím, tančíš, tančíme     3. a 4.  místo 

Česko se hýbe   - celostátní finále v O2 Aréně 

Soutěže připravovala sl. Lucie Pitelová se skupinou Lucky Dance   

 

Zlatá vidlička 2012   - gastronomická soutěž    

Soutěžní tým VIII. A                                        Mgr. Tomeš             

 

Sportovní úspěchy 

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

 

Vybíjená  

dívky 6. - 7. třída  4. místo 
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Florbal 

I. stupeň                             3. místo           

dívky     2. místo   

chlapci    3. místo 

 

Basketbal 

dívky                                  3. místo 

chlapci                               5. místo  

 

Cyklistika 

4. – 5. třída 

Lucie Živsová   9. místo 

Filip Komínek                       3. místo 

Jakub Jedlička                      6. místo 

 

6. - 7. třída 

Kamila Hrušková             1. místo 

Tereza Procházková          2. místo 

Kristýna Černíková             5. místo 

 

8. - 9. třída 

Jan Gavenda     1. místo 

 

Volejbal 

smíšené družstvo   4. místo    

 

Atletika                             3. místo 

 

Malá kopaná 

I. stupeň   1. místo 

II. stupeň   5. místo 

 

Přespolní běh 

Mladší žákyně          5. místo 

 

McDonalds CUP 

obvodní kolo         

hoši 4. - 5. třída                 4.  místo 

 

Pohár ČFbU pro žáky I. stupně 

Ocenění v okresním kole 

 

SpringJunior CUP      
I. stupeň                               2. místo   

 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

Žáci postoupili do celonárodního kola, které se konalo 14. 6. 2013 v Praze 

 

6. 5. 2013 – pořádala naše škola obvodní kolo OVOV 

v soutěži družstev            4. místo 
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Nejlepšími sportovci byli:   

II. stupeň: 

Kamila Hrušková, Barbora Rešová, Kristýna Saicová, Tereza Procházková, Julie Vojtová, 

Michal Čihák, Dominik Hejzl, Dennis Pavlásek, Tomáš Pavlíček, Dan Fehrens, Jan Gavenda, 

Dominik Bečvář, Dominik Pittauer, Štěpán Le, Vojtěch Pospíšil 

 

I. stupeň:  

Kristýna Šimo  -   4. místo plavecko-běžecké závody, postup do celostátního finále 

Patrik Pittauer       

 

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

 

 

VÝZNAMNÉ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 

V průběhu školního roku 2012/2013 se uskutečnila řada  dalších akcí. 

Září 2012:  
Den Prahy 15- vystoupení našich žáků 

13.9. dopravně- bezpečnostní akce v okolí Hostivařské přehrady 

10.- 11.9. se ředitelka  a zástupkyně školy zúčastnily tradičního  setkání Přidružených škol 

UNESCO v Mladé Boleslavi. Naši školu jsme prezentovaly příspěvkem nazvaným Škola+ 

rodiče+obec . Příspěvek se setkal s ohlasem přítomných . Součástí programu byla i návštěva 

Automobilky Škoda Mladá Boleslav, kde jsme měly možnost zhlédnout výrobní 

automatizované linky. 

Říjen 2012:   
Velmi zajímavá beseda pro I. i II. st. – Dravci v letu 

Listopad  2012:  
návštěva automobilky Mladá Boleslav  

Halloweenský karneval pro děti – připravily paní vychovatelky 

Finále soutěže Pražský pramen 

Soutěž Zlatá vidlička 

20.11.2012 Den otevřených dveří 

Prosinec 2012: 

 16. Vánoční trh 

 Kultura neslyšících –velmi zajímavá přednáška pro děti V.A, VII.B (jsou zde děti neslyšících 

rodičů), kde měly možnost vidět ukázky základní komunikace neslyšících, ukázky znakové 

řeči 

Leden 2013: 

28.1. Den s médii soutěž pro 5. ročník 

Únor 2013: 

6.2.-7.2. pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek 

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

Březen 2013: 

1.3. obvodní kolo chemické olympiády – připravil Mgr. Tomeš 

1.3. 20. Společenský večer 

4.3. – 8.3. jazykový pobyt žáků v Anglii  Mgr. Pachlová 

Natáčení francouzské televize Veolia – Jakub Vágner ,prezentace naší školy 

11.3. opět pořádáme semináře vedené PaedDr. Ivanou Bečvářovou „Hrou za poznáním“ , „ 

O dětech pozorných a nepozorných“ 

21.3. pěvecká soutěž Jarní petrklíč 

26.3. taneční a pěvecká soutěž SUPERSTAR ZŠ Nad Přehradou – připravily Mgr. Pitelová, 

Bc.Kolářová 
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Duben 2013: 

8.4.  beseda s účastníkem vojenské mise v Afgánistánu pro žáky 8. a 9. ročníku. Velmi 

zajímavou formou se žáci dověděli o práci našich lékařů a zdravotníků působících ve 

vojenské nemocnici v Kábulu 

12.4. VII.A, VII,B  beseda o Číně v Muzeu hl.m. Prahy 

16.4. Pořád se něco hraje – hudební pořad pro žáky II. stupně 

23.4. natáčení reportáže ČT o spolupráci neslyšících rodičů, učitelů, o nezbytnosti tlumočníka 

znakové řeči při vzájemné komunikaci. Reportáž připravila redaktorka ČT Edita Horáková 

25.4.  Škola nanečisto 

Květen 2013: 

Naše škola pořádá sportovní závody pro školy Prahy 15 ve spolupráci s OVOV 

15.5. tradiční Květinový den 

30.-31.5. vzdělávací pobyt  žáků v Rakousku  – připravila Mgr. Ouběchová 

Červen 2013: 

proběhlo testování 5. a 9. ročníku 

11. 6. 6. Žákovská konference 

12. 6. beseda dětí ze školní družiny se členy vojenské mise v Afghánistánu  

18. 6. 7. projektový den PĚTIBOJ VŠESTRANNOSTI  

26. 6. slavnostní vystoupení žáků 9. A 

KMD- návštěva divadelních představení žáků 8.a9.tř. během celého školního roku   -  

zajišťovala  pí. Zářecká 

 

 

PŘEHLED  ZÁJMOVÉ ČINNOSTI  

Škola se podílí na zajištění mimoškolních aktivit pro žáky: 

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

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

modelování, plavání. 

Mimoškolní činnosti se věnuje: 

I.st.                             94,2% 

II.st.                            47,7% 

Celkem                       70,97% 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2012 

V roce 2012 dosáhla škola: 

 

celkové úspory   227. 144, 31 Kč 

hospodářský výsledek    

 

Dne 10. 4. 2013 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 15 příděly do fondů hmotné  

zainteresovanosti:  fond odměn      181. 600,- Kč 

fond rezervní   45. 544,31 Kč 

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 28. 6. 2013 

 

 

 

 

Mgr. Anna Běhunková 

ředitelka školy 


