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Charakteristika školy

V letošním školním roce má škola 13 tříd, 7 tříd I. stupně, 6 tříd II. st., 3 oddělení ŠD. V 1. – 
3. a 6. - 8. ročníku jsme vyučovali podle ŠVP., 4.-5. ročník vyučuje dle projektu Základní  
škola,  .V  9.  ročníku  vyučujeme  dle  projektu  Základní  škola.  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,  zápas,  cvičení  z matematiky,  dramatická  výchova,  seminář  ze 
společensko-vědních předmětů, praktika z fyziky,  mediální výchova, svět práce, ruční práce, 
praktika ze zeměpisu, historický seminář
nepovinný předmět:
informatika (2. - 5. ročník) ekologické praktikum (1.- 9. ročník), hravá matematika (4. roč.)

4. VÝUKA PROBÍHALA DLE UČEBNÍCH DOKUMENTŮ:
Školní vzdělávací program č.j.: 394/2007 1. - 3., 6.- 8. ročník
Základní škola 16847/96-2 4. - 5. ročník,  9. ročník
ŠVP bylo ověřováno ve třech ročnících I. i II. stupně, vyhodnoceno na metodických sdružení 
a předmětových komisích bez vážných připomínek.

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků
základní škola 5 99
ŠVP 8 160

V letošním školním roce působilo na škole 24 učitelů (z toho 7 na částečný úvazek) 
3 vychovatelky  
6 správních zaměstnanců
2 THP
4 školní jídelna 

5. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA

žáci učící se cizí jazyk 
jako povinný předmět

žáci učící se cizí 
jazyk jako povinně 
volitelný předmět

žáci učící se cizí jazyk 
jako nepovinný předmět

1.  stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň
AJ 79 112 - - -
NJ 5 - - -
FJ - - - - -
ŠJ - - - - -
RJ - - - - -
ostatní - - - - -

počet učitelů cizích jazyků: 5
z toho odborné kvalifikace: 2
rodilý mluvčí 0
učitelé cizích jazyků se účastnili seminářů zaměřených k výuce jazyka.
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6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY

 ped. prac.  celkem  ped. prac. s odbornou 
kvalifikací

 ped. prac. bez odborné 
kvalifikace

počet (fyz. osoby) 
k 31.12.2009 24 95,8% 4,2%

7. VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

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

počet (fyz.osoby) 
k 31.12. 2009 1 6 8 9 0

 

8.  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (POČET)
Vzdělávání bylo zaměřeno především na oblasti
- přírodovědné 
- vzdělávací programy
- dějepis

I. PŘÍRODOVĚDNÉ SEMINÁŘE
Pražská konference EVVO     pí. Švejdová
Škola pro život pí. Švejdová
ZOO-okno do světa zvířat                                                             pí.Vitošková

II.   DALŠÍ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ     
Dramatická výchova jako metoda práce ve výchově a vzdělání   pí.Kolářová
Dramatická výchova jako metoda práce ve výchově a vzdělání   pí. Fiedlerová
Papír jako inspirace                                                                         pí.Kolářová
Papír jako inspirace                                                                     pí Pozníčková
Papír jako inspirace                                                                    pí. Konopková 
Letní škola artefiletiky                                                               pí. Kolářová
Letní škola artefiletiky                                                               pí. Marková
Dětská tvořivá hra                           pí.Kolářová,Pozníčková,Marková,Židův, Vitošková
Výtvarně-dramatické projekty         pí. Kolářová,Fiedlerová,Lhotová,Konopková 
Bakaláři pro začátečníky                                                            p. Krůta
Školní klima a programy primární prevence                              pí. Zářecká
Krok za krokem                                                                          pí. Zářecká
Pracovněprávní souvislosti při řízení školy                                pí. Běhunková
Jak odměňovat v r.2010 ve školách a školských zařízeních       pí.Běhunková
Projekty SOŠ IQAUTOxIQ INDUSTRY,ENERGOSOL          pí.Běhunková
Dějiny ve škole – škola v dějinách                                             pí. Škrabálková
Moderní vzdělávání s Googlem                                                  p. Tomeš
Integrované vzdělávání dítěte                                                     p. Tomeš
    
Aktuální problémy výuky dějepisu              pí. Dražanová
Dějiny 20.století pí. Dražanová
Český parlament a jeho role v EU  pí. Dražanová
Zapomenuté transporty                                              pí. Dražanová
Jak vyučovat o holocaustu (třídenní seminář)                              pí. Dražanová
Jak vyučovat o holocaustu (třídenní seminář)                            pí.Zářecká
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Vzdělávací zájezd pedagogických pracovníků 3.-4.10.2009 Telč, Moravský Krumlov
Vzdělávací zájezd pedagogických pracovníků 12.- 13.6. 2010 Kroměříž (UNESCO)
zaměřeno na návštěvu historických památek, geografické zajímavosti
 
Celkem se vzdělávalo: 15 pracovníků
Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka: 2 dny

9. POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky
počet 44 34 7

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

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované
    1                       1

10.  HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ve školním roce 2009 - 2010 navštěvovalo školní družinu 79 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 plynul  pod názvem „Putování  českou krajinou.“  Na každý měsíc  byl  připraven jeden 
společný  projekt  pro  všechny  děti.  V  září  proběhla  fotbalová  mánie  pod  názvem  „Kdo 
neskáče, není Čech“, která vyvrcholila sportovním odpolednem v areálu školy. Další měsíc 
následovala „Bramboriáda“ s vařením a ochutnávkou brambor. V listopadu si děti s rodiči 
upekli  ve  školní  jídelně  koláče  při  „Martinském posvícení“  a  v  prosinci  jsme  uspořádali 
„Rejdovanou Lucií“, kde si děti zatančily a zazpívaly vánoční písně a koledy.

V lednu čekalo děti překvapení v podobě večerní akce „Ťápoty od Bati“, kdy chodily po 
škole  s  baterkou a plnily  znalostní  úkoly o našich  osobnostech a  českých NEJ.  Diplomy 
dětem předávala  paní  ředitelka,  které  bychom touto  cestou  rády poděkovaly  za  pomoc  a 
podporu při naší práci. V únoru probíhaly velké přípravy na „Masopust“, který jsme slavili na 
školním  karnevalu.  Děti  ze  zájmových  kroužků  poprvé  předvedly  pro  rodiče  divadelní 
představení a hudební vystoupení.         S příchodem jara se družinami nesl zpěv a v soutěži 
„Český song“ si děti zazpívaly v hudebně a na mikrofon, jako opravdoví zpěváci. Duben jsme 
prožili v pohádkách a připravená „Pohádková cesta“ přes lesopark ve spolupráci s rodiči se 
dětem velmi  líbila.  Rodiče  jsme  také  zapojili  do  „Kuličkiády“,  která  byla  netradiční,  ale 
zdařilá.  Poslední  školní  měsíc  probíhal  ve  vytváření  malířských  děl  na  prodejní  výstavu 
obrazů. Děti  s nadšením tvořily své originály,  které se vystavovaly a prodávaly ve školní 
jídelně a při té příležitosti maminky dětem přichystaly raut na rozloučení se školním rokem. 
Zisk z prodaných obrazů využijeme příští školní rok na nákupy surovin na vánoční pečení. Na 
závěr  děti  z  hudebních  a  dramatických  kroužků  předvedly  rodičům  a  vedení  školy  své 
pěvecké a herecké dovednosti.
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Po celý školní rok měly děti možnost opět navštěvovat v rámci zájmového vzdělávání 
kroužky.  V  oblasti  hudební  -  hru  na  flétnu,  hlasovou  přípravku  a  v  oblasti  výtvarné  - 
keramické  modelování.  V  neposlední  řadě  také  vodní  hrátky  v  bazénu.  Také  paním 
vychovatelkám patří poděkování za práci v těchto kroužcích.

Další aktivity pro děti byly zajišťovány ve škole i mimo školu. Zúčastnili jsme se tří 
divadelních představení ve Strašnickém divadle. Kromě toho v únoru děti měly možnost ve 
škole prožít  něco nového -  muzikofiletickou pohádku „Jak se přivolává slunce“.  V rámci 
pohádkového měsíce se učily hrát divadlo v interaktivním pořadu „Jak se hraje Otesánek“. 
Kromě kulturních akcí nezapomínáme ani na environmentální  výchovu. Třídíme odpad ve 
všech odděleních, v zimě krmíme ptáčky a pečujeme o květiny na terase. Při volnočasových 
aktivitách využíváme odborné učebny a pracovny. Rádi bychom pokračovali v naší práci i 
nadále  a budeme se snažit  o zapojení co největšího počtu rodičů do spolupráce se školní 
družinou.

11. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ – ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
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, která do školy pravidelně dochází. V součinnosti 

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

Také v letošním školním roce docházela do školy Mgr. Zindrová  - speciální pedagog, 
která dlouhodobě pracuje s některými žáky v PPP na nápravě poruch učení.

V průběhu celého školního roku poskytuje výchovný poradce dle potřeby konzultace 
učitelům i zákonným zástupcům žáků. Při podezření na specifické poruchy učení nebo 
chování zabezpečuje na základě jejich žádostí termíny psychologických vyšetření v PPP. 
Vede evidenci žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo jiném specializovaném zařízení. 
Zajišťuje po dohodě se zákonnými zástupci žáků termíny  kontrolních vyšetření.

Vedení evidence žáků vyšetřených v PPP
V současné době je v evidenci 49 žáků, kteří absolvovali alespoň jednou psychologické 
vyšetření. U 33 z nich byla diagnostikována některá z forem poruch učení nebo chování. U tří 
z nich byla diagnostikována lehčí forma Aspergerova syndromu. U řady žáků se daří jejich 
obtíže pomocí systematické práce a spolupráce s rodinou postupně kompenzovat.

V letošním školním roce byli dva žáci zařazeni mezi integrované žáky a pracují od 
začátku školního roku podle individuálních vzdělávacích plánů. Jeden žák má závažnou SPU, 
jedna žákyně vážné zdravotní postižení. V průběhu školního roku byli integrováni další dva 
žáci, kteří přišli z jiných škol.
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 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, případně též pro žáky nižších ročníků, kteří mají splněno devět let povinné školní 
docházky. Žáci mají též k dispozici brožury s informacemi o možnostech studia na středních 
školách a Atlas škol. K vyhledání dalších informací mohou využít internet. 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,MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
I v letošním školním roce se podařilo zapojit aktivně rodiče do řady akcí pořádaných školou , 
především v součinnosti s výborem Spolku přátel
(projekty v rámci školy, tříd, školní družiny), společenský večer, dětský karneval.
Úzce spolupracujeme se zástupci MČ Praha 15 – zástupci starosty p. Pavlem Frydrychem, 
Michalem Fischerem, vedoucí odboru školství  Jaroslavou Šimonovou a PhDr. Marcelou 
Štikovou, předsedkyní  Komise pro výchovu a vzdělání.
Školská rada
  Školská rada zasedala v letošním školním roce dvakrát, projednala a schválila výroční 
zprávu za rok 2009. Dále projednala návrh rozpočtu na rok 2010, připravované akce školy 
včetně 5. Projektového dne Duše památek žijí, připravované plánované opravy během roku 
2010.
Naše škola tradičně spolupracuje s mateřskými školami v Milánské ulici vedené Mgr. 
Blaženou Kobrovou a Bc. Evou Svobodovou. MŠ využívají návštěvy 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 úzce, děti vystupují na mnoha 
společenských akcích, tanečních vystoupeních.
V letošním roce se podařilo navázat aktivní spolupráci s PaedDr. Ivanou Bečvářovou 
z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Uspořádali jsme  dva celodenní semináře pro 
zájemce z pražských i mimopražských škol, které vedla PaedDr. Bečvářová. Obě celodenní 
akce Zážitkové pedagogiky byly velmi zdařilé, plánujeme i v následujícím roce v této 
spolupráci pokračovat, podílet se na společném grantu.
Spolupráce se školami v Žilině  -  v září 2009 navštívil naši školu  nově nastupující ředitel ZŠ 
Hliny Mgr. Ján Kotman  a v květnu 2010 se uskutečnila návštěva obou družebních škol 
v Žilině(Mgr.Běhunková, Mgr. Škrabálková) Projednali jsme společně další plány spolupráce 
škol. Děti ze čtvrté a páté třídy si dopisují, naši žáci navštívili v červnu  obě družební  školy , 
zúčastnili se sportovního turnaje, který připravil ředitel ZŠ Závodie  Mgr. Ján Majsnar. Přáli 
bychom si, aby se spolupráce dále rozvíjela i v rámci mezinárodního programu eTwinning 
(společně se ZŠ Závodie).
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V červnu se uskutečnil poznávací zájezd do Polska a na Slovensko. V Polsku děti navštívily 
koncentrační tábor v Osvětimi, na jehož  návštěvu byly připraveny již v Praze. Dále v Polsku 
měly možnost navštívat solné doly ve Věličce a starobylé město Krakov, zařazené do památek 
UNESCO.
V Žilině navštívily obě družební školy.

13. ÚČAST ŠKOLY V ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH
Naše škola se ve školním roce 2009/2010 zúčastnila několika rozvojových programů:
1) Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2009 
        - program vyhlásilo MŠMT

výuku dětí ze třetích zemí vedla Mgr. Pachlová, která intenzivně připravovala děti dle 
věku formou her, doplňovacích cvičení, čtením pohádek, vyprávěním jednoduchých 
textů na český jazyk. Cílem tohoto programu bylo snadnější začlenění těchto dětí do 
kolektivu třídy i do naší společnosti

2) Podpora žáků se specifickými poruchami učení - program vyhlásil Magistrát 
hl.m. Prahy
získáním finančních prostředků z tohoto programu se podařilo významně zlepšit 
pracovní  podmínky pro dvě integrované děti se zrakovým postižením .

3) Mezinárodní projekt eTwinning
projekt vedla Mgr. Pachlová ve spolupráci se ZŠ Žilina – Závodie , postupně se k 
tomuto projektu přihlásila ještě škola z Itálie a Turecka.
Projekt spočíval ve tvorbě doplňující učebnice k výuce angličtiny, kde si ovšem žáci 
dle zvolených témat vzájemně překládali texty nejen do angličtiny, ale i do češtiny a 
slovenštiny. Tento projekt bude nadále pokračovat i ve školním roce 2010/2011.

14. PÉČE O NADANÉ ŽÁKY
I nadále podporujeme rozvoj nadaných žáků v oblasti vzdělávacích i výchovných předmětů. 
Patrné je to z přehledu úspěchů našich žáků především v oborech český jazyk, matematika, 
výtvarná výchova a tělesná výchova. Žáci se účastní řady soutěží.

15.  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.

16. VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
V roce 2009/2010 navštěvovalo naši školu celkem 15 žáků cizí národnosti:
VSR             4
SR               3
Chorvatsko  1
Ukrajina      5
Bělorusko   1
ČLR             1 
Díky přiděleným finančním prostředkům z grantu pro žáky ze třetích zemí se dětem výrazně 
lépe daří začlenit do kolektivu našich dětí. Je velmi dobře, že 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.
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17.  ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
I v letošním roce jsme pokračovali ve výchově dětí v oblasti environmentální výchovy. 
Koordinátorkou ekologické výchovy byla Ing. Alena Švejdová, která připravovala roční plán 
a přehled akcí pro ostatní kolegy. V příloze uvedeny plány EV. 

18.  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(Mongolsko, Japonsko…..)
při poslechu ukázek hudby jiných národů, ale také i v kontaktu se  spolužáky s cizích zemí. 
Učíme a vedeme je k toleranci odlišných kultur a pochopení jejich odlišností.

19. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
V letošním roce  jsme se věnovali  v hodinách Ov a  Rv problematice  šikany,  kyberšikany, 
terorismu,  xenofobii,  neonacismu,  extremismu,  rasismu.  Dále  byla  věnována  pozornost  i 
problematice  návykových  látek.  Této  problematice  se  věnovali  pedagogové i  na I.  stupni 
v přiměřené formě k věku žáků.

Pro žáky byly zajištěny tyto akce: 
9. ročník  Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
6. a 7. ročník přednáška s besedou – patologické jevy – šikana
9. ročník exkurze do SPŠ potravinářské
8. ročník „Na vlastní oči s Jankem Kroupou“
9. ročník pořad „Láska ano, děti ještě ne“ s MUDr. Kolářem
6. a 7. ročník dívky „Čas proměn“ – dospívání
9. ročník „Islám, světový terorismus a kriminalita“ JUDr. M. Dočekal
7. a 8. ročník „Člověk v tísni“ – série dokumentárních filmů
8. a 9. ročník „Zločin kolem nás“ – přednáška s besedou J. Klíma

Účast pí Zářecké na školeních
- schůzky preventistů Prahy 15
- „Krok za krokem – styly mládeže“ – PPP Praha 7, 8
- „Právní vědomí“ – Mgr. M. Veselá – pořádané PPP Praha7, 8
- „Jak učit holocaust“ (Židovské muzeum v Praze – Terezín), víkendové školení společně 
Mgr. K. Dražanovou

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

počet výjezdů počet žáků
vzdělávací výjezdy 1 38
ŠvPř 4 70
lyžařské kurzy 1 35
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VÝSLEDKY KONTROL ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL

květen 2009 - SZIF – odběr dotovaného mléka – výsledek kontroly nebyl zaslán
červen 2009 - Hygienická stanice hl. m. Prahy – ŠJ – bez závad
červen 2009 - MČ Praha 15 – pronájmy nebytových prostor a školnických bytů – bez 

závad
srpen 2009 - ČŠI – hodnocení ŠVP - oprava disponibilní hodiny
listopad 2009 - MČ Praha 15 evidence a vyřazování majetku – bez závad

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2009/2010

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

I. kategorie
Jan Hrubý 3. místo pí. Vitošková

II. kategorie
Kateřina Šilhová 2. místo pí. Zářecká

IV. kategorie
Denis Šula 1. místo pí. Kletečková

celopražské kolo
Kateřina Šilhová
Denis Šula

LIDICE 2010 – biodiverzita- rozmanitost živé přírody   
Anna Pavlíčková, Martina Leciánová, Tomáš Jelínek, Stefi Azmanova,Marie 
Lutovská,Nikola Janecká                                                                                              

pí.Kletečková                                     

Literární soutěže:
Požární ochrana očima dětí

II. kategorie
Eliška Pitelová 1. místo pí. Fiedlerová
Sandra Garreisová 2. místo pí. Fiedlerová

III. kategorie
Andrea Vtípilová 1. místo                    pí.Dražanová
Alena Dvořáková       2. místo        pí. Dražanová
Stefanie Azmanova                      3. místo                                     pí. Škrabálková

celopražské kolo
Alena Dvořáková
Eliška Pitelová
Andrea Vtípilová

Výtvarná soutěž ČSOP
Celorepubliková soutěž
Živá zahrada – zima 2009
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Veronika  Stárková   1. místo                                     pí. Švejdová
Stefanie Azmanova                         3. místo                                     pí. Švejdová 

Výtvarné soutěže Dům UM
1/ Moje nejkrásnější Vánoce                            I.B, III. A, IV.A

2/ Olympijské hry 2010                                                 I.A, I.B, III.A, IV.A

3/ Putování noční oblohou                                             I.A, I.B, III.A, IV.A
Připravovaly pí. Konopková,Fiedlerová 

Olympiáda v     českém jazyce  
obvodní kolo
David Talián 23. - 24. místo pí.Pitelová

Chemická olympiáda
obvodní kolo
Martin Čížek 7. místo p.Tomeš

Zeměpisná olympiáda

kategorie 6.tříd
Martina Leciánová 5. místo pí. Ouběchová
Barbora Chalupová 12. místo pí .Ouběchová

kategorie 7.tříd
Andrea Vtípilová 7. místo píOuběchová
Daniel Divácký 8. místo pí. Ouběchová

kategorie 8.-9.tř.
Johanka Ulrychová 10. místo pí.Ouběchová
Martin Čížek 14. místo pí. Ouběchová

Pražský Glóbus 
kategorie 8.-9.tříd
MartinČížek 20. místo pí. Ouběchová

kategorie 7.tříd
Daniel Divácký 8. místo pí. Ouběchová

Matematika

Zdatný matematik
Barbora Chalupová 1. místo pí.Staňková
Jaroslav Libánský 1. místo pí. Staňková

Matematická olympiáda
Nikola Zezulová                        4. místo                                 p.Tomeš
Barbora Chalupová                        7. - 11.místo                            pí.Staňková
Monika Pospíšilová                     17. - 22. místo                        pí. Staňková
Mikuláš Dvořák                            6. místo (postup do celopražského kola) 
                                                                                                                    pí.Běhunková 
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Pythagoriáda   
Barbora Chalupová                     5. - 12. místo                          pí.Staňková  
Monika Pospíšilová                      16. místo                              pí. Staňková 

Olympiáda v     anglickém jazyce  
Stefanie Azmanova 8. místo pí.Kletečková
Anna Kučerová                             4 . místo            pí. Pachlová

Pěvecké soutěže:
Jarní petrklíč 2010 - 23. ročník
Finále hudební soutěže Praha a Středočeský kraj
Pavel Osmančík                         3.místo                                   pí. Židův
Čestné uznání:
Kateřina Votavová                                                                               pí.Pitelová
Marie Lutovská                                                                                        pí. Kolářová
Kristýna Černíková                                                                                      pí.Židův

Myšáčkova Ministar
Pěvecká soutěž I. stupně – ze soutěže pořízeno CD  
Štěpánka Divácká
Adéla Obrdová
Tereza Karbanová
Tereza Skopová
Kristýna Černíková
Lucie Bohuslávková
Sandra Garreisová
Eliška Pitelová
Nikola Mazáčová
Pavel Osmančík
Adéla Bromová
Vendula Spáčilová

SUPERSTAR ZŠ Nad Přehradou 
Pěvecká soutěž pro II.stupeň
6. - 7. ročník                                                 8. - 9. ročník
1. Martina Leciánová                                     1. Kateřina Votavová
2. Filip Hruška                                                2. Patrik Zoul
3. Andrea Vtípilová                                        3. Klára Horáková 

Taneční soutěž 
Let´s dance
Dračí oko Martin Berner, Yvona Houlíková, Sandra Rafflerová
Crazy Frog Kamila Hrušková,Dan Hejzl, Barbora Hradečná, Yvona Houlíková
53             Kateřina Šilhová,Adéla Bromová,Robin Koša,Viktorie Šilhová

Fantastic Four Kateřina Toulová, Klára Svojšová,jan Janát, Matěj Hoffmann
Berušky              Andrea Vtípilová,Pavlína Ančincová,Alena Dvořáková,Tereza 

Svobodová,Barbora Hloušková,Martin Binder
JKS                   Kateřina Čížková,Stefanie Azmanová, Jiří Jíra
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Sportovní úspěchy
Soutěž o pohár starosty MČ Praha 15 – celkové umístění  3.místo

Vybíjená 
dívky 6.-7.třída 5. místo

Florbal
I.stupeň                                     4. místo          
dívky 1. místo  
chlapci 4. místo
celostátní soutěž  Orion Florbal cup – dívky 6. – 7. tříd       2. místo

Basketbal
Dívky                                         1. místo
Chlapci                                     3. místo 

Cyklistika
4. – 5. třída
Jan Gavenda 2. místo
Kateřina Dostálová                        3. místo

6.- 7.třída
Barbora Chalupová                       5. místo
Filip Hruška                                   10. místo

8.-9. třída
Monika Košátková          1. místo

8.-9. třída
Petr Balík         9. místo

Volejbal
smíšené družstvo 4. místo 

Atletika
Lucie Znamenáčková 5. místo 2. - 3. třída
Zbyněk Bartoš                                  3. místo            2. - 3. třída
Barbora Rešová                               1. místo            4. - 5. třída
Tadeáš Kapek                                 4. místo            4. - 5. třída
Lenka Skřivanová                          4. místo          6. - 7. třída
Miroslav Juříček                             1. místo             6. - 7. třída
Michal Gareiss                                5. místo             8. - 9. třída
Lenka Kunčíková                           6. místo             8. - 9. třída 

Malá kopaná
I.stupeň 1. místo
II. stupeň 5. místo
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Přespolní běh
starší
Pavlína Ančincová 4. místo 6. - 7. třída
Monika Košátková                        3. místo                       8. - 9. třída
Jan Novotný                                  4. místo                        6. - 7. třída

Preventan Cup
obvodní kolo
družstvo dívek 1. místo 4. - 5.  třída
celostátní soutěž 6. místo

Spring junior cup 2010 – hokejbal
Družstvo chlapců I.stupeň -           4. místo

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Žáci postoupili do celonárodního kola, které se konalo 24. – 25. 6.2010 v Praze
Závěrem se žáci zúčastnili slavnostního večera na parníku při plavbě po Vltavě 
Družstvo ve složení:
Pavlína Ančincová,Barbora Hloušková, Barbora Chalupová, Klára Hotová
Jan Novotný, Michal Hradec, Miroslav Juříček, Petr Schůt

Mezinárodní turnaj kadetů v zápase ve volném stylu
Ostrava 12.6.2010 
Jan Janát    -    6. místo

Nejlepšími sportovci byli: 
II. stupeň:
 Jan Janát, Miroslav Juříček, Michal Garreis, Daniel Dostálek, Jan Paĺo, Jan Novotný, Patrik 
Zoul, Lucie Skřivanová, Eliška Skřivanová, Pavlína Ančincová, Monika Košátková,
Barbora Chalupová, Barbora Rešová, Julie Vojtová, Klára Hotová, Jana Vodrážková
I. stupeň.: 
Tadeáš Kapek, Pavel Osmančík, Kristýna Saicová
Sportovní soutěže připravovali: pí. Ouběchová, p. Vejsada.

20. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE
V průběhu školního roku 2009/2010 se uskutečnila řada dalších akcí:

Září 2009: žákyně taneční výchovy  úspěšně reprezentovaly naši školu na Dni Prahy 15 , na 
průběhu oslavy se podíleli i naši zaměstnanci. Ředitelka školy se zúčastnila 
celorepublikového setkání Přidružených škol UNESCO ve Valašském Meziříčí , kde jsme 
byli hosty Střední průmyslové školy sklářské , měli jsme možnost vidět krásnou práci 
studentů.
Říjen 2009:Již třetím rokem se uskutečnila velmi zajímavá akce v rámci Dne duševního 
zdraví pořádaného MUDr. Ilonou Diváckou, MBA. Součástí byla pěvecká soutěž dětí I.stupně 
„Myšáčkova Ministar“. Na soutěž se děti velmi pečlivě připravovaly, po třídních a 
semifinálových kolech se  21.října uskutečnilo finále. Mezi hosty byly: PhDr. Jiřina Divácká, 
PhDr. Marcela Štiková, herečka Anna Remková. Potěšila nás hojná návštěva rodičů.
Listopad 2009  Den otevřených dveří hojná účast rodičů, zájem o výuku i mimoškolní 
aktivity
Návštěva automobilky v Kolíně(7.,8.tř.)
Prosinec 2009
Pořádáme 1.ročník pěvecké soutěže SUPERSTAR ZŠ Nad Přehradou
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Soutěž velmi zaujala žáky druhého stupně, zahájili jsme novou tradici hudebních soutěží. 
Pořádán již tradiční vánoční trh, jehož součástí bylo vystoupení dětí a předvánoční posezení 
s rodiči
Vánoční turnaj ve florbale
Leden 2010
Dívky se účastní celostátního kola turnaje ve florbale
Obvodní kolo chemické olympiády na naší škole
MŠMT- slavnostní předání ocenění „Škola udržitelného rozvoje“
Únor 2010 
Společenský večer
Beseda o Japonsku, beseda o světových náboženstvích
Škola pořádá semináře pro zájemce z jiných škol na téma: „Dětská tvořivá hra“, „Výtvarně 
dramatické projekty“
Vedla: PaedDr. Bečvářová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce na naší škole
Zahájena příprava projektového dne
Březen 2010 
Beseda Člověk v tísni

1. ročník taneční soutěže Lest dance – opět velký zájem o tuto soutěž školní kolo
Hosté byli: Věra Veselá (ředitelka tanečního studia InDance), PhDr. Marcela Štiková
Den otevřených dveří

Duben2010
Škola nanečisto
Otevřené mistrovství Prahy  žáků v zápase ve volném stylu – pořádala naše škola
Finále taneční soutěže Lest dance
Beseda s doc. Františkem Dvořákem o OH ve Vancouveru
Květen 2010
Škola nanečisto
Projektový den  Duše památek žijí
Projektový den byl již pátý a byl zaměřen na téma, které vyhlásilo UNESCO pro rok 2010 
Záchrany kořenů evropské kultury. Přípravě se ve všech třídách věnovali průběžně od února. 
Každá třída si vybrala památku, které se věnovala. Některé třídy dokonce vybranou památku 
navštívily.Celou „stavbu“ vytvářely z odpadového materiálu( papír, plasty). Vyvrcholením 
byla prezentace památky. Celou akci jsme uskutečnili na nádvoří školy, opět nás podpořila 
řada rodičů. Záštitu převzal Ing. Pavel Klega-náměstek primátora hl.m. Prahy ve spolupráci 
s Radou městské části Prahy 15. Hosty byli Pavel Frydrych – zastupující starosta MČ Prahy 
15, Michal Fischer-zástupce starosty, PaedDr. Helena Lukasová- zástupce starosty MČ Praha 
15. Odpolední program moderoval p. Zdeněk Vrba. 
Na této zdařilé akci se podíleli všichni zaměstnanci školy
Červen 2010
Tvrz Hummer – program pro děti I. stupně, zajistila MČ Praha 15
Poznávací zájezd žáků – Polsko( Osvětim, Krakov, Vělička), Slovensko – Žilina
Spolupráce Prahy 15 a Harlow – ředitelka školy
Návštěva PhDr. Pešáka, radního hl.m. Prahy u příležitosti předání pomůcek pro děti se 
zrakovým postižením
III.. žákovská konference – prezentace příspěvků z mnoha oborů / viz příloha/
1.A Slavnost slabikáře
1.B Slavnost slabikáře
Celostátní kolo sportovní soutěže – Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Seminář pro učitele- PaedDr. Bečvářová  - pořádáno opět na naší škole „Dramatická výchova 
jako metoda práce ve výchově a vzdělávání“.
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Na závěr školního roku se uskutečnilo slavnostní vystoupení žáků 9. tříd. 
Celoročně se škola účastnila programu Les ve škole- škola v lese
Během roku byly podány žádosti o granty:
MHMP: listopad 2009 – žádost o přidělení  finančních prostředků pro žáky se specifickými 
poruchami – grant byl přidělen ve výši 107.000,-Kč
MŠMT –duben 2010 – Podpora vzdělávání cizinců ze třetích zemí – grant byl přidělen
MMT- květen 2010 – Pomůcky pro děti se specifickými poruchami – dosud neznám výsledek

PŘEHLED ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Škola se i nadále podílí na zajištění mimoškolních aktivit pro žáky:
taneční a pohybová výchova, sportovní kroužky, ekologická praktika, keramika, KMD,
informatika, angličtina, šachový kroužek
v rámci ŠD: 
hra  na  flétnu,  hlasová  přípravka,  malý  šikula,  plavání,  herectví  nanečisto,  keramické 
modelování  
Mimoškolní činnosti se věnuje:
I.st. 94.36% žáků
II.st. 82,05% žáků
celkem 88,65% žáků

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009
V roce 2009 dosáhla škola:

celkové úspory 621. 758,- Kč
hospodářský výsledek  55. 804,- Kč

Dne 21.4. 2010 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 15 příděly do fondů hmotné 
zainteresovanosti: fond odměn    250. 000,-   Kč

fond rezervní    427. 561,60 Kč

Projednáno na pedagogické radě dne: 30. 6. 2010

Mgr. Anna Běhunková
ředitelka školy
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