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Charakteristika školy 
 

 

V letošním školním roce má škola 15 tříd, 11 tříd I. stupně, 4 třídy II. st., 5 oddělení 

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

– 9. ročníku v rámci volitelných předmětů. Taneční a pohybová výchova probíhá formou 

kroužku. Výuka je zajištěna ve spolupráci s ředitelkou Studia IN DANCE pí. Marií Veselou – 

Piskořovou. 

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

 fotbal, fyzikálně-chemická praktika, informatika, přírodovědná praktika, zeměpisná praktika 

 

 

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  15 331 
 

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

1 asistentka pedagoga 

5 vychovatelek   

6 správních zaměstnanců 

3 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 130 84 - - - 

NJ  15 - -  

FJ - - - - - 

ŠJ - - - - - 

RJ - 28 - - - 

ostat

ní 
- - - - - 

 

počet učitelů cizích jazyků:  6 

z toho odborné kvalifikace: 3 

rodilý mluvčí   2 

 

 

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

roce se vyučoval od 8. ročníku druhý cizí jazyk ruština a němčina. Ve druhém pololetí 

působily na naší škole v některých ročnících rodilé mluvčí díky finanční podpoře Městské 

části Praha 15. Jazykového kurzu do Anglie se zúčastnilo 13 žáků.  
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6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY (uvedeno bez asistentek pedagoga) 

 

  ped. prac.  

celkem 

 ped. prac. 

s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. 

bez odborné 

kvalifikace počet (fyz. osoby) 

k 31.12.2016 
26 97% 3% 

 

 

7. VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

věk 
méně než 

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

počet 

(fyz.osoby) 

k 31.12. 2011 

3 4 10 8 1 

  

 

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Vzdělávání se uskutečnilo především v oblasti dějepisu a anglického jazyka, 

zahájení  dalšího vzdělávání  v rámci projektu ESF Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání. Cyklus Čtenářská gramotnost 

Vlašimsko a Voticko                                             Mgr. Dražanová 

Regionální dějiny Písecka                                                      Mgr. Dražanová 

Osud a dilemata prezidenta dr.Emila Háchy                          Mgr. Dražanová 

Svatováclavská rotund na malé Straně                                Mgr. Dražanová 

Leedership   projekt MAP       Praha 15                                 Mgr. Dražanová  

Ochrana osobních údajů                                                Mgr. Běhunková 

Teaching and Learning                                        Mgr. Pachlová 

Making Studentes                                                   Mgr. Pachlová 

Assessment in the Language Classroom                                Mgr. Kárníková 

Exploring global cultures                                                       Mgr. Kárníková 

Jógové sestavy pro děti v MŠ a ZŠ                                         pí. Tučková 

Společné vzdělávání v praxi ZŠ                                              pí. Marková 

Společné vzdělávání v praxi ZŠ                                              Mgr. Staňková 

Žák s potřebou podpůrných opatření  2.-5. stupně                  Mgr. Ullmanová 

 

 

9. POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /20176 

 

 
zapsané děti přijaté děti 

odklady škol. 

docházky 

počet 70 58 12 
 

 

10. HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Ve školním roce 2016 – 2017 navštěvovalo školní družinu 140 dětí z prvního stupně naší 

školy. 

Děti byly rozděleny do pěti oddělení. Nově  nastoupila vychovatelka Šárka Mudrová na plný 

úvazek. Od září ale bylo nutné zajistit výuku a pí Divišová učila 3. třídu. 

Letošní školní rok byl tudíž  pro nás náročnější. Potýkali jsme se s personálními problémy a 

krátkodobými zástupy. Jelikož se nepodařilo sehnat vychovatelku, museli jsme od ledna 

oddělení nejstarších dětí od 14,30 hodin dělit do 4 zbývajících oddělení. 

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

osvědčily a byly kladně hodnoceny rodiči, dětmi i vedením školy. Letošní  celoroční projekt 
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pod názvem „Jsme na jedné lodi“ byl rozpracován do kalendářních měsíců. Na každý měsíc 

byly připraveny projekty pro všechna oddělení.  

Září jsme věnovali sportu a přírodě. Byla připravena vycházka do lesoparku a prohlídka 

„Keltského hradiště.“ Děti si vytvořily lodní deníky, názvy lodí, nalodili jsme se a vypluli. 

V říjnu jsme navštívili Podzimní ostrovy, stavěli z přírodnin a vydlabali dýně.  

V listopadu následovala návštěva Ostrovů strašidel a duchů a uspořádali jsme módní 

přehlídku. Také jsme pomáhali při tradičních vánočních dílnách. 

Závěr kalendářního roku patřil kouzlu Vánoc a návštěvě Vánočních ostrovů. Sváteční 

atmosféru si děti z 1. tříd užily v divadle S+H a starší děti navštívily čokoládovnu 

v Šestajovicích. Vystoupení DUA  JAKING u nás ve škole bylo plné „bublin“ a kouzlení.  

V prosinci a lednu proběhl ve 2 oddělení  náslech studentek ze SPgŠ Hornoměcholupská, s 

kterou spolupracujeme již několik let. 

V lednu při návštěvě Zimních ostrovů nám přálo počasí a zahráli jsme si na „sněhové 

sochaře“. Děti stavěly ze sněhu a vyšlapávaly v něm obrázky. Užily si při tom legraci. 

Zapojili jsme se též  do soutěže pedagogického muzea při příležitosti 300. výročí narození 

Marie Terezie a začali s dětmi vytvářet model vesnické školy pod vedením pí Tučkové, která 

se o vše starala. Odměna za loňské 2. místo byl edukační program „Středověká škola“ v Ped. 

muzeu J. A. Komenského, kterého se zúčastnily vybrané děti 2. a 3. tříd. V lednu jsme též 

vyzkoušeli program technické univerzity pro děti financovaný MČ Prahy 15 pod názvem 

„Stavitel města“. Pro velký úspěch jsme objednali další 2 programy, které si financovali 

rodiče.  Závěr měsíce patřil první pomoci a poděkování pí Herzigové, která připravila pro děti 

zábavný a poučný interaktivní program. V únoru proběhl 2. program Technické univerzity“ 

Stavitel mostů“ a návštěva Ostrovů tance, divadla a karnevalu. V březnu jsme potěšili 

milovníky karnevalů a děti si zasoutěžily a zatančily v tělocvičně školy a každý si odnesl 

krásnou cenu zakoupenou ze sponzorských darů škole. Návštěva divadla „V kufru“ 

s představením „Kašpárek a prasátko“ byla též pěkná a děti měly představení ve škole. Závěr 

měsíce patřil technické univerzitě a programu „Nakládání s odpady“. Při návštěvě Jarních a 

Velikonočních ostrovů se konala dílna pro rodiče a děti, kde si všichni mohli vyzkoušet 

zručnost a trpělivost při ručních pracích a vyrobit si velikonoční dekorace. Dílna měla opět 

úspěch a velkou návštěvnost. V dubnu návštěva EKO ostrovů a technická univerzita 

s programem“ Nakládání s odpady“. 

V květnu  převzala pí Tučková s Filipem Novotným-zástupcem dětí z 1.B-cenu za 1. místo 

s prací Vesnická škola v Ped. muzeu. Preventivní program pana Šusty a jeho psa Verunky 

„Ve společné smečce“ proběhl v areálu školy a byl velmi pěkný. Při návštěvě Souostroví 

sportu a zručnosti proběhlo sportovní odpoledne se soutěžemi. Den dětí jsme oslavili 

odpoledním výletem do ZOO v Hostivaři. Naše plavení po ostrovech končí 8. 6. výstavou 

dětských prací a vystoupením  4. oddělení s dramatizací pohádky „O červené Karkulce“. 

V měsíci červnu odplouváme na prázdniny a těšíme se na další nové projekty, které budou 

připraveny na září. 

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

byly informace i s fotografiemi z našich akcí. 

  

Děti měly možnost navštěvovat v rámci zájmového vzdělávání kroužky Keramické 

modelování, Vodní hrátky v bazénu, Hrátky s jógou a Sportovní  hry. Paní vychovatelkám 

děkuji za dobrou práci v těchto kroužcích a za zajištění kulturních a ostatních akcí. 

V neposlední  řadě též děkujeme vedení školy, které nám umožňuje tyto náročné akce 

pořádat. 

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

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

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

aktivitách využíváme odborné učebny a pracovny. Nadále budeme usilovat o zapojení co 

největšího počtu  rodičů do spolupráce se školní družinou, která je v současné době na dobré 

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

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

vyzkoušet různé výtvarné techniky a tvořit malá umělecká díla. 

 

                            

11. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ  

 

Výchovné poradenství – školní rok 2016/2017 

 

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. Krnáčovou – speciálním pedagogem, které 

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

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

služeb PPP  a absolvovat zde testy zaměřené k profesní orientaci. 

V průběhu celého školního roku poskytuje výchovný poradce dle potřeby konzultace 

učitelům i zákonným zástupcům žáků. Při podezření na specifické poruchy učení nebo 

chování zabezpečuje na základě jejich žádostí termíny psychologických vyšetření v PPP. 

Vede evidenci žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo jiném specializovaném zařízení. 

Zajišťuje po dohodě se zákonnými zástupci žáků termíny  kontrolních vyšetření. 

 

 Vedení evidence žáků vyšetřených v PPP 

V současné době je v evidenci 48 žáků, kteří absolvovali alespoň jednou psychologické 

vyšetření. U 45 z nich byla diagnostikována některá z forem poruch učení nebo chování. 

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

kompenzovat. 

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

pracují podle individuálních vzdělávacích plánů. Dva žáci v prvním ročníku pracují s pomocí 

asistenta. Jedna žákyně v devátém ročníku má vážné postižení zraku a má osobního asistenta. 

Spolupracujeme  s odborníky ze Speciálně pedagogického centra  pro zrakově postižené. 

Devět žáků má závažnou SPU nebo SPCH.  

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 je v péči PPP sedm žáků. 

Zatím nemáme k dispozici všechna doporučení PPP, protože  vyšetření některých žáků 

probíhají. Podle nové legislativy bylo letos nově nebo kontrolně vyšetřeno šestnáct žáků. 

 

 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 
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školách a Atlas škol. K vyhledání dalších informací mohou využít internet. Hodně využívají 

též dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách. 

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

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

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

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

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

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

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

zákonným zástupcům žáků. 

 

 Pomoc žákům a zákonným zástupcům žáků 

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

pomoc. 
 

 

12. SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY, VČETNĚ 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 

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

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

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

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

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

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

PaedDr. Helenou Lukasovou  a MŠ Boleveckou vedenou Bc. Evou Svobodovou. Děti 

z mateřských škol navštěvují naši školu, využívají prostory tělocvičny a venkovního 

sportovního areálu. Úzce spolupracujeme také s Mgr. Ilonou Hulínovou z MŠ Milánská, která 

zajišťuje spolupráci v rámci integrace dětí s logopedickými vadami.  

 

 

Školská rada 

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

zprávu, školní řád. Dále projednala návrh rozpočtu na rok 2017, čerpání rozpočtu za rok 2016, 

plánované opravy v roce 2017, čerpání prostředků ESF OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

přidělení Grantu MŠMT – výuka českého jazyka cizinců třetích zemí. Členové Školské rady 

byli seznámeni s úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách, s přípravou 4. ročníku 

celopražské pěvecké soutěže BubbleStar, přípravou projektového dne  „Udržitelný cestovní 

ruch“. Dále byli informováni o  vynikajícím úspěchu výstavy k 300. výročí narození Marie 

Terezie nejen ve škole , ale i umístění v soutěži, kterou vyhlásilo Muzeum a knihovna J.A. 

Komenského. Model „Vesnická škola“, který připravily paní vychovatelky ŠD s dětmi opět 

získal 1. místo.  

 

 

ÚČAST ŠKOLY V ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH 

Naše škola se ve školním roce 2016/2017 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.Hanušová  

      2)   Mezinárodní program UNESCO „Udržitelný cestovní ruch“  

      3)  Clean Up the World – Den Země 

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

5) Ovoce do škol 
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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 dějepis, 

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

soutěží se účastní i na úrovni regionálních a celostátních kol. V letošním roce jsme s velkým 

úspěchem uspořádali již 4. ročník celopražské pěvecké soutěže BubbleStar pod záštitou 

Bc.Jitky Kolářové, zástupkyně starosty MČ Praha 15. 

 

 

15. POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA  

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

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

prázdniny doplníme vybavení dílny. Velmi úspěšně pracují žáci v  radiokroužku. Zájem ze 

strany chlapců je veliký, kroužek vedou nadšení a zkušení radioamatéři. Chlapci 

z radiokroužku mají některé aktivity i o víkendech a o prázdninách.. 

 

 

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 2016/2017 navštěvovalo naši školu celkem 17 žáků cizí národnosti: 

VSR           1 

SR                         5 

Rumunsko               1 

Albánie            1 

Ukrajina……… 9 

       

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

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

znají český jazyk, tím rychleji se včlení do kolektivu. Znovu jsme obdrželi grant MŠMT –

vzdělávání v českém jazyce cizinců ze třetích zemí. Individuální péče jim velmi pomáhá ve 

zdokonalení v českém jazyce, využívání pomůcek, knih ke zlepšení znalostí.  

 

 

18. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA ( EVVO ) 

První akcí školního roku 2016/2017 byla opět přírodovědná soutěž Pražský pramen, tentokrát 

s tématem povrchy. Do celopražského kola postoupil Filip Šebek (třída VIII. A), který se 

umístil na vynikajícím 8. místě. 

V listopadu a následně i v březnu byla zorganizována návštěva Zoologické zahrady hl. m. 

Prahy pro žáky z prvního stupně, kdy si žáci prošli vybrané pavilony a zúčastnili se některých 

výukových programů. 

V lednu byl na naší škole zahájen projekt s názvem Kamarád ježek, kdy ve spolupráci se 

záchrannou stanicí Lesy hl. m. Prahy, byla naší škole svěřena do péče samice ježka 

východního. Pověřenou třídou byla třída VI. A, ale do péče a především poznávání chování 

ježků se zapojily všechny třídy. Na ježka se přišly podívat i děti z přilehlých mateřských škol. 

Ježek byl poté v květnu vypuštěn zpět do volné přírody. 

V dubnu byla pro žáky 2. - 7. ročníku připravena přednáška Houby mykologa Jaroslava 

Malého. 
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V červnu byl k žákům připomenut Světový den životního prostředí v rámci programu OSN 

pro životní prostředí, kdy byla uspořádána výuka v přírodě pro 6. a 7. ročník ve vybraných 

předmětech. 

Šestým rokem je naše škola zapojena do projektu Recyklohraní, kterého se aktivně účastní 

celá škola sběrem starých baterií a elektrospotřebičů a dále pak vybrané třídy druhého stupně 

při plnění jednotlivých úkolů. 

Mimo školu pak proběhly akce ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr a dále ve 

specializovaných střediscích v rámci výjezdů na školy v přírodě 

 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

Prevence sociálně patologických jevů 

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

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

oblasti. 

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

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

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

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

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

Na prevenci patologických jevů jsme se zaměřili při práci v předmětech 

s převažujícím výchovným charakterem. Aktivity na ŠvP se soustředily na upevňování 

zdravého klimatu tříd. U jednotlivců s kázeňskými problémy jsme průběžně kontrolovali 

nastavená pravidla. V hodinách informatiky byli žáci opakovaně poučeni 

o „on-line“ bezpečnosti a práci s mobilními technologiemi. Opakovaně byli žáci informováni 

o  kontaktech, na kterých mohou žáci získat další odbornou pomoc v oblasti kyberšikany. 

 Nepřímé signály na náznaky chování, jež by mohlo vést k projevům šikany, se 

objevily ve třídě VII. A. V této třídě je naplánován preventivní program a rodiče byli na 

situaci upozorněni a byla jim nabídnuta pomoc ze strany školy i metodika prevence MČ. 

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

zúčastnili. Další akce školy byly zaměřeny na nabídku aktivit, kterým se mohou žáci věnovat 

ve svém volném čase.  

Metodik prevence se zúčastnil schůzek preventistů v PPP a několika seminářů 

k problematice řešení školní šikany. Je v pravidelném kontaktu s metodikem MČ Praha 15 a 

pravidelně se účastní schůzek „terénní skupiny“ prevence mládeže oblasti MČ Praha 15. 

Plánované aktivity jsme v tomto školním roce splnili. 

Preventivní programy ve školním roce 2016/2017 

Přednášky a besedy s Policií ČR 

třídy: VI. A, VIII. A 

termín: 25. 11. 2016, od 8,45 hod., 6. roč. 1 vyuč. hod. 8. roč. 2 vyuč. hod. 

kde: ZŠ Nad Přehradou, kmenové třídy 

 

Kam na školu? A pokud se nezadaří? 

preventivní program 

třídy: IX. A 

termín: 1. část   8. 12. 2016 od 8,55 hod. 

             2. část 15. 12. 2016 od 8,55 hod. 

kde: ZŠ Nad Přehradou, IX. A 

hrazeno z prostředků MČ  
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"Než užiješ alkohol, užij mozek" 

výukový program 

třídy: VII. A 

termín: 30. 11. 2016 

kde: ZŠ Nad Přehradou, 3. patro V1 

hrazeno z prostředků MČ 

 

 

Nebezpečí a zneužití internetu  

přednáška a hudební vystoupení (Radek Banga) 

 

třídy: VIII. A, IX. A 

termín: 7. 11. 2016 od 11,00 hod. 

kde: KD Barikádníků 

cena za pořad: 50,- Kč /žák 

 

 

Kriminalita mládeže 

přednáška a následná beseda (s Josefem Klímou) 

třídy: VIII. A, IX. A 

termín: 24. 11. 2016 od 8,30 hod. 

kde: KD Barikádníků 

cena za pořad: 50,- Kč 

 

 

Výjezdy žáků mimo objekt školy 

 

 počet výjezdů počet žáků 

vzdělávací výjezdy 2 50 

ŠvPř 12 222 

lyžařské kurzy 1 33 

 

 

21. VÝSLEDKY KONTROL ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL  

leden 2016     ČŠI – šetření stížnosti shledáno jako nedůvodné 

říjen 2016                   finanční kontrola MČ Praha 15  - bez závad 

listopad 2016             kontrola  MČ Praha 15 pracovní náplň zaměstnanců ZŠ dle katalogu 

prací  nebyly zjištěny žádné závady 

               

 

22. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2015/2016 

Výtvarné soutěže: 

Požární ochrana očima dětí (výtvarné) obvodní kolo 

 

I. kategorie 

Adam Tábor                 1. místo                         Mgr. Herzigová 

Štěpán Jech                  2. místo                                             Mgr. Herzigová 

 

II. kategorie 

Anna Krulišová            1. místo                                     pí. Langerová 
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III.kategorie                  

Anita Boušková                      1. místo                                                       pí. Langerová 

Kategorie K2 

Kateřina Procházková            1. místo                                            pí. Langerová 

 

 

Literární soutěže: 

Požární ochrana očima dětí 

 

I. kategorie 

Markéta Ema Králová     1. místo                                             Mgr. Škrabálková 

Kateřina Žílová               2. místo                                              Mgr. Škrabálková 

Adéla Kulíková                  3. místo                                         Mgr. Škrabálková   

 

II. kategorie 

Adéla Beranová  1. místo     Mgr. Škrabálková 

Filip Šebek             2. místo     Mgr. Škrabálková 

Johana Justoňová                 3. místo                                                 Mgr. Škrabálková 

                                           

Celopražské kolo 

Markéta Ema Králová, Kateřina Žílová, Adéla Kulíková, Adéla Beranová,Filip Šebek,Johana 

Justoňová ,Kateřina Procházková  

 

Výtvarná soutěž – 300. výročí narození Marie Terezie soutěž vyhlášena Pedagogickým 

muzeem a knihovnou J. A. Komenského 

 

Do této mezinárodní soutěže bylo zasláno přes dva tisíce prací 

Kolektiv dětí ze školní družiny získal 1. místo 

Naše Vesnická škola byla vystavena v muzeu a patřila mezi obdivované exponáty 

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

Divišová 

    

Zeměpisná olympiáda 

kategorie 6. tříd 

Maxim Lahutkin VII. A      6. místo                                          Mgr. Ouběchová     

kategorie 8. tříd 

Filip Šebek   VIII. A         3. místo    Mgr. Ouběchová 

 

Matematika 

 

Matematická olympiáda   

Pavel Hoang   VI. A            3. místo                                         Mgr. Běhunková 

 

Filip Šebek              VIII. A    7. místo                                   Mgr. Staňková 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Helena Hartmanová VII. A            9. místo                                               Mgr. Pitelová 

Filip Šebek      VIII. A  12. místo    Mgr. Pachlová  

 

Přírodovědné soutěže: 

Pražský pramen   - celopražské kolo 

Filip Šebek   VIII. A  9. místo                                            Mgr. Hanušová 
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Chemická olympiáda 

Jaroslav Toman IX. A               3. místo                                    Mgr. Tomeš 

 

Pěvecké soutěže: 

 

BUBBLE STAR 

Vynikající výkony našich žáků v oboru muzikálové a filmové písně 

Naši školu reprezentovali: 

Kategorie 8. - 9. ročník 

Adéla Beranová, Dominika Azmanova 

Kategorie 5. - 7. ročník 

Anita Boušková,Vít Kolář, Klára Tomanová 

 

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

 

Herbadent FK –florbalový turnaj pro 1. - 3. třídy 

1. místo  

Sportujeme s Patnáctkou – celopražský festival rekreačního sportu 

Florbal I. stupně 

1. místo     

Pohár základních škol – florbal 

1. místo okresní kolo 

4. místo krajské finále  

Pohár ČFbU pro žáky 1. a 2. tříd 

2. místo 

 

26. 4. 2016 – pořádala naše škola obvodní kolo OVOV 

v soutěži družstev            4. místo 

 

Nejlepšími sportovci byli:   

Petr Šuráň, Matěj Sobotka, Jan Hruša, Petr Lehner, Vojtěch Sobotka, Kryštof Kotál, Michal 

Kopec, Jan Kadlec, Jan Brom, Matěj Brom 

Linda Synovcová, Karolína Lískovcová, Eva Maredová,  Markéta Míková, Karin Havlová, 

Veronika Klejnová, Bára Kozlíková, Eliška Prokopová,Natálka Maierová, Zuzana Navarová,  

  

Kristýna Šimo  -  vzorná reprezentace školy, Prahy i České republiky – účast na ME Evropy v 

synchronizovaném plavání 

   

Sportovní soutěže připravovali: Mgr. Ouběchová,  Mgr. Nosek 

 

 

VÝZNAMNÉ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 

V průběhu školního roku 2016/2017 se uskutečnila řada  dalších akcí. 

Září 2016:  
Den Prahy 15- vystoupení našich žáků 

23. 9. Dopravně-bezpečnostní den 

26. 9. - 27. 9. se Mgr. Běhunková, Mgr. Škrabálková a Mgr.Dražanová zúčastnily  

XXII. ročníku Výročního setkání škol UNESCO v Chebu Setkání se zúčastnili významní 

hosté:  

Milan Štěch – předseda Senátu ČR, JUDr. Martin Havel hejtman Karlovarského kraje,  

Ing. Petr Navrátil- starosta Chebu, doc. Dr. Ing. Miroslav pevný – děkan Západočeské 

univerzity 
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Součástí výročního setkání byly i prezentace jednotlivých škol. Naše škola byla vybrána 

k prezentaci o Karlu IV. - průřez celoročním projektem školy k 700. výročí narození  

Karla IV. 

Závěrem bylo vyhlášeno téma pro rok 2017 – Udržitelný cestovní ruch 

 

 

Listopad  2016:  
22. 11. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – tradiční akce školy, kterou navštívilo 208 rodičů  

Návštěvy dětí z mateřských škol 

30. 11. Vánoční dílny  

Tradiční vánoční dílna byla opět velmi úspěšná, rodiče s dětmi připravovali krásné vánoční 

dárky i dekorace. Vánoční dílna byla v duchu příprav tématu Udržitelný cestovní ruch, kde se 

děti měly možnost seznámit s tradicemi oslav Vánoc v Evropě i ve světě 

 

Prosinec  2016: 

Vánoční programy tříd 

 

Leden 2017: 

Beseda pro rodiče „Společné vzdělávání v praxi“ 

 

Únor 2017 

Zahájení OP Vývoj, výzkum a vzdělávání: doučování žáků, DVPP 

Projekt Šablony vede realizační tým: Mgr. Anna Běhunková, Mgr. Kateřina Dražanová, Mgr. 

Ivan Tomeš 

23. 2. Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce- připravila Mgr. Pachlová 

 

Březen 2017: 

3. 3. obvodní kolo chemické olympiády – připravil Mgr. Tomeš 

11. 3. Jazykový kurz pro žáky ve Velké Británii – připravila Mgr. Pachlová 

20. 3. beseda pro rodiče „Jednou nohou v první třídě“ 

 

Duben 2017: 

5. 4. - 6. 4. zápis dětí do prvních tříd 

25. 4. Škola nanečisto 

 

Květen 2017 

10. - 11. 5.  4. ročník celopražské pěvecké soutěže BubbleStar pod záštitou místostarostky 

Prahy15 

Bc. Jitky Kolářové 

Členy poroty byli: Karel Korse, Kateřina Steinerová, Daisy, Jitka Kolářová 

Soutěž připravily: Mgr. Pitelová, Ing. Lucie Pitelová 

Soutěž podporována Divadlem Hybernia, sponzory školy 

Vystoupení soutěžících mělo opět vynikající úroveň, zúčastnily se i děti ze Žiliny  

21. 5. Koncert vítězů 

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

tentokrát ve společenském sále v Petrovicích. Hudební zážitky vyplnila i vystoupení Karla 

Korsy, Kateřiny Steinerové, Daisy. Program večera připravily: Mgr. Iveta Pitelová, Ing. Lucie 

Pitelová  

Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie – byly vystaveny krásné výtvarné práce, 

z nichž některé byly zaslány na výstavu do Muzea a knihovny J. A. Komenského 

 

Červen 2017: 

1. 6. Projektový den. „Udržitelný cestovní ruch“ 
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Součástí projektového dne byly besedy o Indonésii pro děti I. stupně, pro děti II. stupně 

beseda s Danem Přibáněm o cestách trabantem po Austrálii a Indonésie. Všem dětem se 

besedy velmi líbily. Druhou část programu byla zpracování témat třídami, práce byly 

vystaveny 

20. 6. Slavnost slabikáře – připravily Mgr. Renata Vitošková, Mgr. Jaromíra Herzigová,  

Mgr. Martina Ullmanová 

Školní rok byl ukončen 23. 6. 2017 z důvodu výměny oken v hlavním pavilonu 

 

  

PŘEHLED  ZÁJMOVÉ ČINNOSTI  

Škola se podílí na zajištění mimoškolních aktivit pro žáky: 

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

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

Mimoškolní činnosti se věnuje: 

I. st.                          94   % 

II. st.                            68  % 

Celkem                      817% 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2016 

V roce 2016 dosáhla škola: 

 

celkové úspory   281.044,92 Kč 

hospodářský výsledek    

 

Dne  7. 6. 2017 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 15 příděly do fondů hmotné  

zainteresovanosti:  fond odměn     180.000,- Kč 

fond rezervní   101.044,92 Kč 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 23. 6. 2017 

 

 

Mgr. Anna Běhunková 

ředitelka školy 
 


