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Charakteristika školy
V letošním školním roce má škola 16 tříd, 8 tříd I. stupně, 8 tříd II. st., 3 oddělení ŠD. Na 
I.  stupni se vyučuje v 1.- 3.  ročníku dle  projektu Základní  škola,  ve 4. – 5. ročníku dle 
projektu Obecná škola. II. stupeň vyučuje dle projektu Základní škola. V 7. až 9. ročníku je 
vždy 1 třída v ročníku s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřená na fotbal,  taneční a 
pohybovou  výchovu.V 6.  ročníku  je  toto  zaměření  umožněno  žákům v rámci  volitelných 
předmětů, tak aby splňovalo požadovaný počet hodin.Taneční a pohybová výchova probíhá 
formou nepovinného předmětu  na I.  stupni.  Výuka je  zajištěna  ve  spolupráci  s ředitelkou 
Studia POP BALET pí. Věrou Veselou. 

V 6. - 9. ročníku měli žáci možnost výběru volitelných předmětů: 
informatika, domácnost, sportovní výchova, cvičení z matematiky,  psaní na stroji - základy 
administrativy,  konverzace  v  anglickém  jazyce,  dramatická  výchova,  mediální  výchova, 
multikulturní  výchova,  historický seminář,  seminář  a praktika  z přírodovědných předmětů, 
praktika z fyziky.

Výuka probíhala dle učebních dokumentů:
Základní škola 16847/96-2
Obecná škola 12035/97-20
Základní škola 16847/96-2

29738/96-22-50

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků
základní škola 13 286
obecná škola 3 59

V letošním školním roce působilo na škole   28 učitelů (z toho 6 na částečný úvazek) 
3 vychovatelky  (z toho 1 na částečný úvazek)
6 správních zaměstnanců
2 THP
5 školní jídelna 

Během školního roku jsme řešili zástup za vyučující matematiky, velmi obtížnou situaci ve 
III.B  (  během  školního  roku  4  vyučující),  odchod  vyučující  ve  IV.A,  delší  absence 
vyučujícího tělesné výchovy. 

Údaje o pracovnících školy

a) personální zabezpečení

pracovníci k 30.6. 2006 
fyzické osoby

k 30.6. 2006 
přep.pracovníci

k 30.6. 2007 
fyzické osoby

k 30.6. 2007 
přep. pracovníci

pedagogičtí 32 28,08 30 26,30
nepedagogičtí 15 14,64 14 13,27
celkem 47 42,72 44 39,57
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b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 200  7  

věk do 30 let
včetně

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

počet 3 9 13 3 2 2
z toho žen 1 8 11 3 2 2

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy:

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

kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci
učitelé 74,6 % 25,4%
vychovatelé 100% -

d) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet a důvody)
3     rodinné, pracovní a finanční důvody

e) nově přijatí absolventi učitelského studia v     daném školním roce (počet)  
0

f) nově přijatí absolventi neučitelského studia v     daném školním roce (počet)  
0

g) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet)

Vzdělávání bylo zaměřeno především na oblasti
- práce na počítači
- přírodovědné projekty
- studium řídících pracovníků
- výchovné poradenství
- prohlubování kvalifikace – další oblasti vzdělávání

I. PRÁCE NA POČÍTAČI

Certifikát o dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností

pí. Marková Pokročilá práce s textem
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Komplexní modul „Školení uživatelských dovedností“ -  dosud nejvyšší možné vzdělání 
pro učitele v rámci ICT znalostí
pí. Dražanová
pí. Běhunková
pí. Zářecká
pí. Tučková

p. Tomeš – Jak vytvořit webové stránky na škole

II. PŘÍRODOVĚDNÉ  PROJEKTY

pí. Švejdová – Semináře školních koordinátorů EVVO (celoroční)
pí. Švejdová – Ekologie krajiny
pí. Švejdová – Naše obec
pí. Švejdová – VI. pražská ekologická konference
pí. Švejdová – Projekt Ekoškola, JPD3
pí. Tučková – Semináře JPD3
pí. Balíčková – Semináře JPD3
p. Krůta – Semináře JPD3

III. STUDIUM  ŘÍDÍCÍCH  PRACOVNÍKŮ
 
pí. Běhunková – Zákoník práce
pí. Běhunková – Funkční studium řídících pracovníků
pí. Běhunková – Hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí

IV. VÝCHOVNÉ  PORADENSTVÍ

pí. Staňková – Jak pomoci autistickým dětem
pí. Marková – Agrese a agresivita u dětí a mládeže
pí. Zářecká – Problém zvaný šikana
pí. Zářecká – Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence    

    kriminality a sociálního začlenění mládeže (projekt EU)

V. PROHLUBOVÁNÍ KVALIFIKACE – DALŠÍ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

pí. Ouběchová – Tělesná výchova na počátku 21. století (FTVS)
pí. Ouběchová – Současné trendy ve výuce tělesné výchovy ve školách
pí. Ouběchová – Dynamika soudobého světa v proměnách obsahu a pojetí výuky 

      zeměpisu (PřfUK)
pí. Běhunková – Dynamika soudobého světa v proměnách obsahu a pojetí výuky 

         zeměpisu (PřfUK)
pí. Ouběchová       – Zdravotník zotavovacích akcí
pí. Pozníčková     – Vybrané legislativní otázky
pí. Dražanová       – Kompetentní učitel – předpoklad tvorby ŠVP
pí. Dražanová       – Cyklus vzdělávacích seminářů ASUD pro učitele dějepisu
pí. Dražanová      – Inspirace D (ASUD)
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pí. Kletečková – Státní zkouška z Aj
pí. Tučková – Výtvarný seminář
pí. Švejdová  – Geologie v přírodních vědách (PřfUK)

22.9. – 23.9. 2006 výjezd pedagogických pracovníků – příprava ŠVP
27.4. – 1.5. 2007   vzdělávací zájezd pedagogických pracovníků do Belgie

ch) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují  vzdělání:
1

i) případně jiné formy studia
0

Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně  tělocvičny): 1
(V textové části lze doplnit o celkovou charakteristiku materiálních podmínek pro výchovně 
vzdělávací činnost):

Počet tříd 

I. stupeň II. stupeň Celkem
k 30.6. 2006 8 9 17
k 30.6. 2007 8 8 16

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

k 30.6. 2006 - - -
k 30.6. 2007 - - -

Počet žáků 

I. stupeň II. stupeň Celkem
k 30.6. 2006 161 232 393
k 30.6. 2007 159 186 345

Průměrný počet žáků

a) na třídu:
I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr

běžné třídy specializované 
třídy

běžné třídy specializované 
třídy

za I. a II.stupeň
běžných tříd

19,87 - 23,25 - 21,56

b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů):
I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr

běžné třídy specializované 
třídy

běžné třídy specializované 
třídy

za I. a II.stupeň
běžných tříd

18,82 - 14,96 - 16,89

5



Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů)

předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm.
počet tříd - 3 - - - - -
počet žáků - 64 - - - - -

Zaměření specializovaných tříd

celkem z toho poruchy učení z toho poruchy 
chování

Počet žáků ve 
specializovaných 
třídách

- - -

Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, 
zkušenosti s integrací)
z toho postižení:

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované

Přeřazení do ZvŠ
ze kterých roč. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r.
počet žáků - - 1 - - - - 2

Výsledky zápisů do prvních tříd
Počet prvních tříd Počet dětí přijatých 

do prvních tříd
Z toho počet dětí 

starších 6ti let
(nástup po odkladu)

Počet odkladů pro 
školní rok 2006/2007

1 30 8 9

Výsledky přijímacího řízení 
a) na víceletá gymnázia přijato:

z pátého ročníku ze sedmého ročníku
gymnázia zřiz. krajem 2 1
soukromá gymnázia
církevní gymnázia 
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b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých 
ročníků přijato: 
gymnázia OA zdravotní 

školy
PŠ ostatní 

stř. školy
střední odb. 
učiliště

celkem

6 6 1 9 19 - 41

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia OA zdravotní 

školy
PŠ ostatní 

stř. školy
střední odb. 
učiliště

celkem

- - - - 2 - 2

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

z devátých ročníků z nižších ročníků
6 1

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
- v devátém ročníku: 49 - v nižším ročníku: 1

Chování žáků
(v textové části lze doplnit o nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny)

a) klasifikace chování
chování 1.pololetí 2.pololetí

žáci % žáci %
velmi dobré 345 100 343 99,44
uspokojivé - - 1 0,28
neuspokojivé - - 1 0,28

b) zameškané hodiny
Zameškané 

hodiny 
neomluvené

Šk. rok 
2005/2006
počet hodin

Šk. rok 
2005/2006
počet žáků

Šk. rok 
2006/2007
počet hodin

Šk. rok 
2006/2007
počet žáků

I. stupeň 0 0 0 0
II. stupeň 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0
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Prospěch žáků
(v textové části lze doplnit o přehledné údaje o vzdělávání žáků, o výsledky testů v projektu 
Kalibro...)

Prospěch 1. pololetí 
počet žáků

1. pololetí
%

2. pololetí
počet žáků

2. pololetí
%

KlasifikovániI.st. 157 100 159 100
                   II. st. 186 100 186 100
Prospěli        I. st. 157 100 157 98,74
                   II. st. 180        96,77 183 98,39
z toho s vyznam. 203 I. 94,9  II. 29,03 178 I. 81,13  II. 26,34
Neprospěli   I. st. - - 2 1,26
                   II. st. 6 3,23 3 1,61
Neklasifikov.I.st. - - - -
                   II. st. - - - -

Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. se uvádí počet vyznamenaných žáků na I. a II. st.

celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí
I. stupeň 1,21 1,28
II. stupeň 1,70 1,79
Celkem 1,46 1,54

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

počet oddělení počet žáků
Školní družina 3 65
Školní klub - -

Školní družina
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školní  družinu 65 dětí  z 1.-  5.  třídy.Dvě 

vychovatelky pracovaly na plný úvazek, ve 3. oddělení měla paní učitelka Loužecká úvazek 
zkrácený.

V říjnu se paní vychovatelky zúčastnily vyhodnocení výtvarných a literárních prací na 
„Dni duševního zdraví“ na Vartě.

Děti ze školní družiny se také podílely na přípravě dárků na vánoční trhy,  pro děti 
budoucích 1. tříd a pro předškoláky z mateřské školy, kteří přišli na návštěvu do 1. tříd.

Letošní školní rok byl ve školní družině zaměřen na ekologickou výchovu a na využití 
krásné polohy naší školy v blízkosti lesoparku a Hostivařské přehrady. Děti tvořily výrobky 
z různých odpadních materiálů, z přírodnin a zapojily se do projektů ekoškoly. Velkou péči 
také věnovaly květinám na terase pod vedením paní vychovatelek.

Všechny děti jsou vedeny k úspoře energií,  k třídění odpadu a k udržování pořádku 
v okolí školy a v šatnách.
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V letošním školním roce děti společně s vychovatelkami připravily výzdobu jídelny a 
chodeb pro vánoční trhy. Celoročně se všichni společně snažili o oživení chodeb hlavního 
vstupu do budovy školy a svými pracemi přispěli k výzdobě školy.

Paní  vychovatelky  se  během  školního  roku  vzdělávaly  a  pracovaly  na  tvorbě 
„Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání“, který byl v květnu dokončen. 

PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY 

Výchovné poradenství – školní rok 2006/2007

Spolupráce s     vedením školy a všemi pedagogy  
Výchovný poradce spolupracuje v průběhu školního roku s vedením školy a třídními 

učiteli a všemi dalšími vyučujícími. Podílí se na řešení vzniklých problémů. Je nápomocen 
učitelům, rodičům žáků i  žákům samotným.  Spolupracuje s protidrogovým koordinátorem. 
Závažné situace řeší ve spolupráci s vedením školy.

Spolupráce s     PPP:  
Výchovný  poradce  se  pravidelně  zúčastňuje  schůzek  výchovných  poradců  v PPP, 

informace z nich přenáší do školy a využívá je při své práci.
 Přínosná je spolupráce s PhDr. Křečanovou, která do školy pravidelně dochází. Ve 

spolupráci s ní zajišťuje výchovný poradce pomoc žákům 9. ročníku při rozhodování 
o  budoucím  povolání.  Většina  žáků  využívá  možnosti  absolvovat  v PPP  testy  zaměřené 
k profesní orientaci.

V období  od října  2006 do ledna 2007 pracovala  PhDr.  Křečanová dlouhodobě se 
třídou 7.B, kde se projevují problémy s chováním a vzájemnými vztahy žáků ve třídě. Žáci 
absolvovali  tzv.  Vrstevnický  program  PhDr.  Nory  Martincové.  Nadále  bude  důležitá 
spolupráce rodičů žáků se školou.

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 též  po dohodě s rodiči  žáků termíny 
kontrolních vyšetření. 

Vedení evidence žáků vyšetřených v     PPP  
V současné  době  je  v evidenci  67  žáků,  kteří  absolvovali  alespoň  jednou 

psychologické  vyšetření.  U 41  z nich  byla  prokázána  některá  z forem poruch  učení  nebo 
chování. U řady žáků se daří jejich obtíže pomocí systematické práce a spolupráce s rodinou 
kompenzovat.

V letošním školním roce nebyl žádný žák zařazen mezi integrované žáky.
Všem  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 7 žáků. Zatím nemáme k dispozici  všechny zprávy 
z vyšetření.
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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.

Pomoc žákům 9. ročníku a jejich rodičům nabízí  výchovný poradce na informační 
schůzce k volbě povolání. Rodiče též mohou využít jeho služeb v průběhu školního roku.
Výchovný  poradce  podává  informace  také  rodičům žáků  nižších  ročníků,  kteří  uvažují  o 
studiu svých dětí na víceletých gymnáziích.

Výchovný poradce zpracovává přihlášky ke studiu  a zodpovídá za jejich správnost a 
včasné odeslání.

Pomoc žákům a rodičům žáků
V průběhu celého školního roku poskytuje výchovný poradce dle potřeby konzultace 

učitelům i rodičům žáků. Rodiče žáků mohou kdykoli požádat výchovného poradce o radu  či 
o pomoc. Žáci často konzultují své problémy s výchovnou poradkyní.
 

Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních 
programů

Tuto  problematiku  jsme  v letošním školním roce  zařadili  v rámci  výuky zdravého 
způsobu života na I. i na II. stupni do předmětů prvouka, Ov, Rv, Vv. V hodinách využíváme 
tištěné  materiály,  VHS,  tisk.  Úzce  spolupracujeme  s republikovou  i  městskou  policií. 
V prevenci kriminality nám pomáhá Bc.Galašová (Policie ČR). Městská policie připravila pro 
žáky 5.-9. ročníků dva cykly přednášek na téma – drogy, kriminalita mládeže, právní vědomí.

K výuce této problematiky jsme letos využívali často nově zřízenou učebnu, která je 
vybavena potřebnými pomůckami a materiály.Mohli jsme tvořit řadu projektů na toto téma, 
jež byly zveřejňovány na  panelech školy.

Tvorba  ŠVP
Návazně na předchozí školní rok jsme dále pokračovali ve vlastní tvorbě ŠVP.

V průběhu roku nadále někteří z učitelů absolvovali odborné semináře na toto téma. Časově 
jsme vymezili  jednotlivá  období (etapy)   pro zpracování  osnov jednotlivých vzdělávacích 
oborů včetně volitelných předmětů,charakteristik předmětů, rozpracování výstupů z RVP ZV 
do ročníků, zařazení průřezových témat. 

Naše  častá  setkání  ukázala  snahu  všech  o  co  nejkvalitnější  přípravu  vzdělávacího 
programu.  V oblasti  závěrečného  zpracování  (kontroly  správnosti  údajů,  tabulky  a  jejich 
úprava ...) patří dík především pí. Staňkové (koordinátoru ŠVP) a p. Tomešovi ( metodiku 
informačních technologií) 

Školská rada
Školská  rada  pracuje  v šestičlenném složení.Nově  zvoleni  byli  v letošním  školním 

roce  zástupci  zřizovatele.Rada  zasedala  během  školního  roku  3x.  Projednala  školní  řád, 
konečnou verzi ŠVP,  úspěchy žáků školy přípravu akcí školy. Rada schválila Výroční zprávu 
za rok 2006. Členové rady projevili velký zájem o práci školy, účastnili se např. projektového 
dne, vystoupení žáků, seznámili se s naším ŠVP. Úzce spolupracují s vedením školy.
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Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy.
Spolupráce s rodiči se v letošním školním roce více projevovala v některých třídách, 

kde  rodiče  pomáhali  při  zajištění  akcí  (doprovod,sponzorování  akce).  Úzký okruh členek 
výboru Spolku přátel pomohl při zajištění Vánočního trhu, maškarního karnevalu.  Stále se 
nedaří zapojit větší množství rodičů do akcí školy.

Všestranná pomoc a podpora činnosti školy je i ze strany zřizovatele MČ Praha 15, 
zejména místostarosty Michala Fischera.
Nadále spolupracujeme  s mateřskými školami v Milánské ulici. Naší snahou je prezentovat 
školu, její aktivity formou návštěvy třídních schůzek ve školkách, pozvání na Den otevřených 
dveří, na akce školy (projektový den, vystoupení na nádvoří).

Tradiční  je  spolupráce s občanským sdružením  Pop balet.   Na   I.  stupni  zajišťuje 
výuku sl.  Cichrová, na II. stupni p. Jonáš. Děti vystupují  na akcích školy,  ale i na jiných 
společenských akcích.

Výuku chlapců ve sportovních třídách  zaměřenou na fotbal vede  p.Vavříček. Letos 
po změně vedení SK Horní Měcholupy se dosud nepodařilo navázat spolupráci.

Spolupráce  s DUHOU  je  realizována  i  letos  prostřednictvím  paní  Vyskočilové, 
pracovnice DUHY. Klienti DUHY navštěvují akce školy (vystoupení žáků 9. tříd,vystoupení 
na nádvoří, Vánoční trh) .

Školní stravování
počty stravovaných žáků: 332 z toho počty žáků z jiných škol: 0

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

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

počet výjezdů počet žáků
vzdělávací výjezdy 2 54
ŠvP 4 80
lyžařské kurzy 1 33

Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol
Ve školním roce 2006/2007 byly provedeny kontroly:

září 2006 – Hygienická stanice hl.m. Prahy - kontrola ŠJ – bez závad
říjen 2006  – PSSZ - nemocenské , důchodové zajištění – bez závad
listopad 2006  – MČ Praha 15 - doplňková činnost – bez závad
listopad 2006 – MČ Praha 15-  inventarizace majetku – bez závad
duben 2007 – Hygienická stanice hl.m. Prahy – kontrola ŠD – bez závad
duben 2007 – MČ Praha 15 - kontrola ŠJ – bez závad

duben 2007 – MČ Praha 15 - školnický byt – bez závad
květen 2007 – ČŠI - kontrola výkaznictví – protokol ČŠI  
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Opatření k nápravě uložena dne 6.6.2007 - termín odstranění leden 2008
Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce (název partnerských 
subjektů, stát, druh spolupráce)

V roce  2003  byla  navázána  spolupráce  ze  ZŠ HLINY VII  v Žilině.  V říjnu 2006 
navštívilo  vedení  ZŠ  Hliny  naši  školu.  Při  našem  setkání  jsme  především  vzájemně 
porovnávali  přípravu  vzdělávacího  programu  (též  probíhá  na  Slovensku)  a  možnou  další 
spolupráci  na  projektech.  Letos  se  ale  nepodařilo  žádný  realizovat.  Ke  konci  minulých 
prázdnin byli ubytováni na naší škole žáci ze sportovních tříd zaměřených na fotbal ze Žiliny.

V květnu se uskutečnil opět výjezd žáků do Anglie (jazykový pobyt) pod vedením 
pí.  Pachlové.  Žáci  se  účastnili  celotýdenní  výuky v angličtině,  uskutečnili  výlety např.  na 
nejzápadnější výběžek pevniny v Anglii, na křídové útesy a do Londýna.

V červnu jsme uspořádali výjezd žáků II. stupně do Rakouska. Součástí výjezdu byla 
nejprve  návštěva  Moravského  krasu,  dále  návštěva  termálních  lázní  Laa  am  Thaya  a 
celodenní návštěva Vídně.Výjezd  připravila pí. Ouběchová.

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

a) vyhlašovaných MŠMT
vědomostní školní obvodní vyšší

matematická olymp. 15 6 1
olympiáda Čj 12 2 -
chemická 6 3 -
zeměpisná 24 6 1
olympiáda v Aj 8 2 1
Pythagoriáda 16 1 -
Dějepisná 8 1 -
olympiáda v Nj - - -

sportovní školní obvodní vyšší
110 50 16

umělecká školní obvodní vyšší
- - -

b) ostatních
vědomostní školní obvodní vyšší

Pražský glóbus 24 2 2
Pražská střela - - -
Zdatný matematik 24 11 -
Klobouk kouzelníka 
Pokustóna - - -

sportovní školní obvodní vyšší
DÁMA 64 6 1
Putovní pohár starosty 
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MČ Praha 15 84 36 -

umělecká školní obvodní vyšší
Požární ochrana 
očima dětí (výtv.) 24 6 -
literární 6 2 2

PŘEHLED UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OBVODNÍCH A REGIONÁLNÍCH 
KOLECH OLYMPIÁD A SOUTĚŽÍ

Matematika

Pythagoriáda
Mikuláš Dvořák 4. místo pí. Běhunková
Patrik Kroc 8. místo p. Tomeš

Matematická olympiáda – obvodní kolo 
Mikuláš Dvořák 3. místo pí. Běhunková
Pavlína Vancová 4. místo pí. Staňková
Veronika Skoupá 1. místo pí. Staňková
Ladislav Marek 10. místo pí. Staňková

– celopražské kolo
Veronika Skoupá 32.-35. místo pí. Staňková

( ze ZŠ na 7.místě)

Veronika Skoupá se zúčastnila slavnostního vyhlášení  na Pedagogické fakultě UK.

Zdatný matematik
Tereza Zwiefelhoferová 2. místo 5. ročník pí. Loužecká
Veronika Meřawková 3. místo 5. ročník pí. Loužecká
Adam Nastulizyk 3. místo 5. ročník pí. Loužecká

Mikuláš Dvořák 2. místo 6. ročník pí. Běhunková
Martin Čížek 5. místo 6. ročník p. Krůta

Adam Josefus 3. místo 7. ročník p. Tomeš
Tomáš Chlumský 3. místo 7. ročník p. Krůta

Lukáš Čermák 3. místo 8. ročník pí. Staňková

Veronika Skoupá 2. místo 9. ročník pí. Staňková
Lucie Tomešová 3. místo 9. ročník pí. Staňková
Nikola Šindler 3. místo 9. ročník pí. Staňková
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Zeměpis

Pražský Glóbus - celopražské kolo
Tomáš Novák pí. Tučková
Nikola Šindler pí. Ouběchová

Zeměpisná olympiáda – obvodní kolo
Martin Čížek 6. místo pí. Tučková
Tomáš Novák 3. místo pí. Tučková
Nikola Šindler 2. místo pí. Ouběchová

Chemická olympiáda
Veronika Skoupá 6. místo pí. Pacáková
Jakub Slavík 8. místo pí. Pacáková
Lucie Tomešová 9. místo pí. Pacáková

Olympiáda v     Anglickém jazyce  

obvodní kolo – kategorie I.A
Lucie Šperková pí. Pachlová
obvodní kolo – kategorie II.A
Gabriela Veselá 1. místo pí Pachlová

krajské kolo
Gabriela Veselá 10. místo pí. Pachlová

Olympiáda v     Českém jazyce  
Anna Hásová 5. místo pí. Kolínská
Tereza Pechová 6. místo pí. Kolínská

Dějepisná olympiáda
Jan Kozák 14. místo pí. Dražanová

Fyzika – gymnázium CH. Dopplera
soutěž družstev – žáci 9. tříd p. Krůta

Výtvarné soutěže
Požární ochrana očima dětí – obvodní kolo

I. kategorie
Kryštof Kloubek 1. místo pí. Křtěnová

II. kategorie
Jitka Kubátová 2. místo pí. Tučková

III. kategorie
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Veronika Přibylová 3. místo pí. Tučková
Dále jsme se zúčastnili výtvarných soutěží
Barevný svět pí. Tučková

Bude mít Země bílou čepici pí. Tučková

Lidice 2007 pí. Křtěnová, Tučková, Zářecká

Můj čtyřnohý přítel pí. Křtěnová, Tučková

Netvařte se kysele a malujte vesele pí. Křtěnová

Výtvarné práce – téma  Nejhezčí sýkorka
Veronika Dvořáková 1. místo kat. do 14 let pí. Švejdová
Lucie Hoffmannová 2. místo kat.do 14 let pí. Švejdová
Eliška Vaníčková 3. místo kat. nad 14 let pí. Švejdová

Literární soutěže

Bude mít Země bílou čepici
Adam Josefus oceněná účast v soutěži pí. Škrabálková

Požární ochrana očima dětí – celopražské kolo
Anna Matějkovičová 1. místo pí. Škrabálková
Jindřich Růžička 2. místo pí. Škrabálková

Soutěž v     Dámě  
Přebor Prahy 10
Patrik Kroc 2. místo

„O putovní pohár Václava Křišty 2007 “- soutěž družstev -  3. místo
Tomáš Kalenda, Tomáš Holoubek, Martin Berner, Lukáš Kalenda, Jakub Slavík, Patrik Kroc, 
Jiří Prokop

1. místo -  soutěž družstev starších žáků 
8. místo -  soutěž družstev mladších žáků 

Dáma dámy 2007 
Kateřina Dostálová
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Sportovní soutěže

Soutěž o pohár starosty MČ Praha 15

Vybíjená 
dívky 1. místo

Florbal
chlapci 1. místo 
dívky 1. místo  
postup do celopražského kola - 3. místo

Volejbal
smíšené družstvo 5. místo 

Malá kopaná
2. místo

Basketbal
chlapci 2. místo

Duatlon 
6. – 7. tř.
Markéta Dostálová 1. místo
Lenka Kunčíková 3. místo
Ondřej Pavelka 5. místo

8. – 9. tř.
Veronika Skoupá 3. místo
Petr Hašek 2. místo
Lukáš Kalenda           11. místo

Cyklistika
4. – 5. tř.
Matěj Spáčil 7. místo

6.-7. tř.
Petr Vylita           14. místo

8.-9. tř.
Josef Spousta 9. místo

Celkové umístění ZŠ Nad Přehradou 3. místo

Přespolní běh
Jana Vodrážková 2. místo 5. tříd
Karolína Krausová 8. místo 5. tříd
Lenka Kunčíková 4. místo 6.-7. třída
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Lukáš Košuta 4. místo 6.-7. třída
Nejlepší sportovci :
Lenka Kunčíková, Markéta Dostálová, Dana Husáková, Tereza Bjalončíková, 
Veronika Skoupá, Jakub Slavík, Petr Hašek, Benjamín Tůma
Soutěže připravovala pí. Ouběchová, p. Holoubek. Většinu soutěží zajistila pí. Ouběchová.

Reprezentace žáků v ČR
Za sportovní soutěže - tenis
Jan Kunčík 1. místo 2007 WINTER CUPS by HEAD

Fotosoutěž
Pohledy do přírody - celorepubliková soutěž na téma Proměna
Petra Křtěnová 2. místo

Miss Roma Praha 2007  
Marcela Pušková Miss Sympatie

Cizí státní příslušníci
stát počet žáků

Ukrajina, RUS, Chorvatsko, VSR, SR,BLR 12

Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího 
vzdělávání. 

Ekologická výchova
Environmentální výchovu na naší škole velmi zodpovědně vede pí. Švejdová, která je 

též koordinátorem ekologické výchovy. 

Naše škola je nositelem titulů:
EKOŠKOLA (mezinárodní titul) na období 2006 – 2008
ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE na období 2006 – 2009
- titul udělen u příležitosti dekády OSN „ Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“

Pracujeme na projektech: 
EKOŠKOLA
JPD3 „Ekogramotnost“  - využití dotací ESF
„Les ve škole, škola v lese“

Spolupracujeme se sdruženími a ekologickými centry:
Toulcův Dvůr
TEREZA
M.R.K.E.V.
KEV – využití dotací ESF
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Zkušenosti z této oblasti prezentujeme v místním časopisu Hlasatel, v Klubu 
ekologické výchovy, na webových stránkách školy, na nástěnce školy v lékárně Scarabeus, 
v UN.

Žáci se zúčastnili soutěží:
MOP a Lesy ČR „Pohledy do přírody“
VEOLIA „Masky  kolem světa“
ČSOP „Nejhezčí sýkorka“

„Mladý zahrádkář“
KEV „Bude mít Země bílou čepici“
Projekt:  I TY OVLÁDÁŠ ZMĚNY KLIMATU  (poděkování  a potvrzení účasti z Bruselu)

V letošním  školním  roce  se  daleko  více  podařilo  zapojit  žáky  do  aktivit  v této 
oblasti.15 žáků je spolu se 7 pedagogy členy týmu Ekoškoly, kde na svých setkáních hodnotí 
činnost,  připravují  další  úkoly.  Podařilo  se  výrazněji  podchytit  třídění  odpadů,  do  tříd 
připravili žáci tzv. papírožrouty(byla vyhlášena soutěž o nejlepší výrobek třídy), žáci 9.tříd 
sledovali  spotřeby  energií,  uspořádali  anketu  náhodných  chodců  k třídění  odpadů. 
Monitorovali  okolí  školy  a  uspořádali  anketu  mezi  spolužáky  „Co  se  jim  líbí  a  nelíbí 
v nejbližším okolí školy“. Zjistili např., že se jim velmi nelíbí „počmáraný podchod“
a  vyhlásili  soutěž  o  nejlepší  návrh  výtvarné  výzdoby  podchodu.  Na  podzim bychom po 
dohodě se zástupci MČ Praha 15 chtěli podchod upravit – nazváno Den činu.

Členové biologického kroužku v rámci projektu „Skleníkové jaro“ sledovali pokusy 
např. s pelargóniemi, okurkami ..., připravili návštěvu žáků ZŠ Uhelný trh.

Děti z Ekotýmu byly pozvány na přednášku doc. L.Hanela z CHKO Blaník „Fauna 
moří a oceánů a její význam pro člověka“. Připravily také anketu na téma „Nejoblíbenější 
živočich žáků ZŠ Nad Přehradou“

V příloze jsou uvedeny některé části z práce v této oblasti. 

Další údaje o škole
Ve  školním  roce  2006/2007  jsme  se  zaměřili  mimo  jiné  na  přípravu  dalších 

projektových dnů.
10. října v rámci Dne duševního zdraví vystavila  naše škola práce žáků v KD Varta 

při příležitosti odborné konference, kterou připravovala MUDr. Ilona Divácká, MBA.Mnohé 
z výtvarných a literárních prací byly oceněny a uvedeny v publikaci „ Jak vypadá duše“.
Hostem byl i  herec Jiří Vinklář, který se velmi pochvalně vyjádřil k pracím dětí a jehož slova 
nás všechny velmi potěšila. (viz. příloha)

V říjnu nejlepší žáci školy Pavlína Vancová a Jakub Slavík navštívili spolu 
s ředitelkou školy družební město Harlow v Anglii. Součástí programu byly návštěvy škol, 
prohlídka   Londýna a  univerzitního města Cambridge. V Londýně   nám zajistila   setkání 
s velvyslancem   ČR   panem   Janem Winklerem   místostarostka     MČ   Prahy 15
PhDr. Marcela Štiková. Jistě to byl  pro nás nezapomenutelný zážitek.

4. dubna se konal již druhý celoškolní projekt na téma ŽIVOČICH. Paní učitelky z
I. stupně připravily s dětmi krásné vystoupení k tomuto tématu. Zazněly tu písničky povídání 
o zvířátkách, o tom jak je máme chránit. Vystoupení navštívily i děti z mateřských škol a 
ZŠ Edisonova. Na II. stupni zpracovávali žáci téma ve třídách nebo odborných učebnách. A 
tak např. vyhledávali na internetu názvy míst v ČR souvisejících se živočichy, vytvořili malé 
mořské akvárium s popisem některých živočichů, utvořili prezentaci na CD.
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V průběhu  roku  jsme  realizovali  několik  besed  se  žáky.  Žáci  VIII.  ročníku  se 
zúčastnili velmi zajímavé přednášky Mgr. J. Lipanského ředitele VÚRV v Ruzyni. Žáci 
IX. ročníku měli  jedinečnou možnost vyslechnout zajímavé a poutavé vyprávění o vzniku 
Země, o podílu ČR na práci vědecké stanice v Argentině. Přednášel dr. J.Grygar, který naší 
školu navštívil již podruhé. Přednášky zajistila pí. Švejdová.

Další  zajímavou  besedou  byla  pro  žáky  II.  stupně  v rámci  projektu  „Člověk  a 
živočich“ přednáška Mgr. Šusty, pracovníka ZOO Praha. Žáci se zaujetím poslouchali o dění 
v zoologické zahradě. Mezi aktuální otázky patřilo úmrtí gorilího novorozence a očekávání 
dalšího přírůstku „gorilí rodinky“ Spolupráce se ZOO Praha je již tradiční (žáci navštěvují 
ZOO v rámci  výhodné  permanentky  v ZOO včetně  odborných  exkurzí).  Letos  se  k tomu 
přidala ještě jedna významná událost  - naše škola sponzoruje zvířátko v ZOO 
- MAKI TRPASLIČÍ. Je hezké, jak děti k tomu přistoupily a pomocí ankety vybraly samy 
zvíře, které budou sponzorovat. Celou tuto akci připravila pí. zástupkyně Škrabálková.

V rámci hudební výchovy se uskutečnil na naší škole koncert prof. Pazoura z Ježkovy 
konzervatoře.

Praxe studentů proběhla na II. stupni (pí. Švejdová, Ouběchová), v administrativě 
( pí. Zápotocká).

Vedení školního časopisu převzala pí. Balíčková, která utvořila novou redakční radu a 
ta  po  vyhodnocení  ankety   nazvala  časopis  TAM-TAM.  V rámci  volitelného  předmětu 
Mediální výchova zajistila paní učitelka několik seminářů s p. Josefusem pro redakční radu, 
který je seznámil s prací s textem a tvorbou prezentací.

Činnost ZŠ je zaměřena na zkvalitnění práce třídních kolektivů, podíl žáků na akcích 
školy, na reprezentaci školy. ŽS vede pí. zástupkyně Škrabálková.

Nadále  podporujeme  vztah  žáků  k divadlu  –  KMD  vede  pí.  Zářecká,  představení 
v angličtině zajišťuje pí. Pachlová.

Pořádali jsme obvodní kola olympiád v anglickém jazyce (pí. Pachlová), v chemii 
(p.Tomeš, pí. Pacáková), v přespolním běhu (pí. Ouběchová), ve florbale ( pí. Ouběchová, 
p. Holoubek).

Během roku probíhá náročná rekonstrukce sportovního areálu (běžecká dráha, travnaté 
hřiště, výstavba zařízení) investorem je MČ Praha 15.

Další akce školy
Den otevřených dveří, ukázkové hodiny pro MŠ, výchovně-vzdělávací akce pražské 

ZOO (besedy, odborné výukové programy),  Mikulášsko-andělské čertoviny,  Vánoční trh – 
poprvé uspořádání i s připraveným pohoštěním pro rodiče, maškarní karneval, 
14. Společenský večer, vystoupení na Den dětí, slavnostní vystoupení žáků 9. tříd.

Škola se i nadále podílí na zajištění mimoškolních aktivit pro žáky.
zapojeno do kroužků ve škole: 85,55 %

mimo školu: 52,60 %

Zájmové činnosti:
pop balet
sportovní kroužky
Klub zájmové a přírodovědné činnosti 
počítačové kroužky
keramika 
angličtina 
žákovská knihovna 
studovna
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KMD
country tance
španělština
flétna

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006
V roce 2006 dosáhla škola

celkové úspory 16.517,19 Kč
hospodářský výsledek 59.288,--  Kč

Dne 16.5. 2007 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 15 příděly do fondů hmotné 
zainteresovanosti: fond odměn    16.500,-   Kč

fond rezervní    59.305,19 Kč

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

Projednáno na pedagogické radě dne 29.6. 2007.

Mgr. Anna Běhunková
ředitelka školy
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