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Charakteristika školy

V letošním školním roce má škola 13 tříd, 9 tříd I. stupně, 4 třídy II. st., 3 oddělení ŠD. 
V 1. – 4. a 6. - 9. ročníku jsme vyučovali podle ŠVP, 5. ročník 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,  dramatická  výchova,  historický  seminář,  technika 
administrativy, konverzace v Aj, práce s technickými materiály
nepovinný předmět:
ekologické praktikum, německý jazyk

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

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků
základní škola 2 32
ŠVP 11 214

V letošním školním roce působilo na škole 23 učitelů (z toho 7 na částečný úvazek) 
2 asistentky pedagoga
3 vychovatelky  
6 správních zaměstnanců
2 THP
4 školní jídelna 

5. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA

žáci učící se cizí jazyk 
jako povinný předmět

žáci učící se cizí 
jazyk jako povinně 
volitelný předmět

žáci učící se cizí jazyk 
jako nepovinný předmět

1.  stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň
AJ 75 89 15 - -
NJ 5 - - 14
FJ - - - - -
ŠJ - - - - -
RJ - - - - -
ostatní - - - - -

počet učitelů cizích jazyků: 5
z toho odborné kvalifikace: 2
rodilý mluvčí 0
učitelé  cizích jazyků se účastnili  seminářů zaměřených na výuku jazyka.  Podařilo se opět 
zavést jako nepovinný předmět druhý cizí jazyk – němčina. O výuku byl velký zájem, bude 
v příštím roce rozšířena již od 6. ročníku.
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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 31.12.2010 23 92,2% 7,8%

7. VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

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

počet (fyz.osoby) 
k 31.12. 2010 1 5 8 8 1

 

8.  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (POČET)

Vzdělávání bylo zaměřeno především na oblasti
I.   dramatické výchovy, taneční výchovy a hudební výchovy
II. vzdělávací programy
III. dějepis

I. Oblast výchov
Taneční a pohybová výchova v základní škole          p.Jonáš
Písmo jako výtvarný prostředek                                      pí.Pozníčková, Kolářová
Literatura jako inspirace v dramatické výchově           pí. Kolářová
Artefiletické přístupy ve škole                                        pí.Marková,Kolářová

II. Vzdělávací programy
Odborná způsobilost v elektrotechnice                           p.Tomeš,Vejsada
Využití speciálních optických pomůcek ve výuce a příjmu informací u žáků se ZP

pí. Novotná
Platové předpisy ve veřejných službách a správě              pí. Běhunková
Bakaláři                                                                 pí. Zářecká

III. Dějepis
Československý uran a TNP Vojna- Příbram                       pí. Dražanová
Období československých dějin 20. století            pí. Dražanová
Mgr. Kateřina Dražanová byla zvolena členkou celorepublikového výboru ASUD 
(Asociace učitelů dějepisu)
Vzdělávací zájezd pedagogických pracovníků  25. - 28.9.2010  Lednicko- Valtický areál 
(památka UNESCO, Maďarsko - Mosonmagyaróvár       - zaměřeno na návštěvu 
historických památek, geografické zajímavosti   

9. POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky
počet 44 30 10
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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
    2                       2

10.  HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve školním roce 2010 - 2011 navštěvovalo školní družinu 83 dětí z prvního stupně naší školy.
Děti byly rozděleny do tří oddělení, kde pracovaly pod vedením kvalifikovaných 
vychovatelek. Všechny vychovatelky se během školního roku dále vzdělávaly a navštěvovaly 
semináře, které jim přinášejí nové nápady a prožitky.
V letošním školním roce jsme pokračovaly v práci s projekty, které se v loňském školním 
roce osvědčily a byly kladně hodnoceny rodiči, dětmi i vedením školy. Letošní školní rok 
probíhal pod názvem „LETEM SVĚTEM“. Na každý měsíc byl připraven jeden  společný 
projekt pro všechna oddělení. . V  září jsme se seznamovali s obyvateli planety a vytvořili 
koláž z papíru. Na říjen jsme připravili „JABLEČNÉ HODY“ pro děti a rodiče, kde všichni 
předvedli zručnost a vytvořili výtvarná díla z čerstvých jablek. V listopadu si děti prožily 
strašidelný večer ve škole s mumií. Závěr kalendářního roku patřil pohádkám a kouzlu Vánoc. 
Pohádkové odpoledne plné soutěží a zábavy se vydařilo. V  lednu  škola zavoněla pečením 
„ Labyrintu štěstí“, na kterém jsme se opět setkali s rodiči a pozvali jsme do naší indiánské 
pekárny také budoucí prvňáčky s rodiči, kteří přišli k zápisu. První pololetí zakončily děti ze 
zájmových kroužků svým hudebně -dramatickým vystoupením pro rodiče. V únoru probíhaly 
velké přípravy na školní karneval, který se nesl v duchu „Himalájí“ a spoustou tematických 
soutěží. Děti si užily sobotní odpoledne s hudbou a  tancem.      S  příchodem jara se školou 
nesl zvuk bubnů, neboť se podařilo zajistit „Bubenickou dílnu“se svým muzikoterapeutickým 
aktivním programem. Březen byl také dopravně-naučný, neboť městská policie představila 
interaktivní pořad“ Dopravní výchova hrou“. Děti si zopakovaly pravidla chování v silničním 
provozu a hravou formou si osvojily nové znalosti a dovednosti.  Závěr  měsíce patřil opět 
dětem a jejich rodičům.“HEDVÁBNÁ DÍLNA“ měla velký úspěch a malované šátečky byly 
velmi zdařilé. Duben jsme prožili v duchu jarním a děti si zasoutěžily na společném 
Tulipánovém dni venku v areálu školy. Během celého školního roku děti chystaly výrobky na 
prodejní výstavu „Svět v dětských dlaních“, kterou jsme uspořádali u příležitosti slavnostního 
zakončení školního roku. Děti opět předvedly na vystoupení svým blízkým, co se 
v zájmových kroužcích naučily ve druhém pololetí. Při této příležitosti také paní ředitelka 
poděkovala všem rodičům za spolupráci. Také my, vychovatelky, děkujeme paní ředitelce, 
vedení školy a ostatním nepedagogickým spolupracovníkům za podporu naší práce a 
možnosti tvořivé  činnosti v přátelské atmosféře.
Po celý školní rok měly děti možnost navštěvovat v rámci zájmového vzdělávání kroužky v 
oblasti hudební a výtvarné - Hra na flétnu, Hlasová přípravka, Herectví nanečisto, Keramické 
modelování a v neposlední řadě Vodní hrátky v bazénu. Také paním vychovatelkám patří 
poděkování za práci v těchto kroužcích.
Další aktivity pro děti byly zajišťovány ve škole i mimo školu. Zúčastnily jsme se tří 
divadelních představení ve Strašnickém divadle. Kromě kulturních akcí nezapomínáme ani na 
environmentální výchovu. Třídíme odpad ve všech odděleních, v zimě krmíme ptáčky a 
pečujeme o květiny na terase. Při volnočasových aktivitách využíváme odborné učebny a 
pracovny. Rády bychom pokračovaly v naší práci a nadále a budeme usilovat o zapojení co 
největšího počtu  rodičů do spolupráce se školní družinou.
Miloslava Pozníčková, vedoucí školní družiny.
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11. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ – ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

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,  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.
V letošním  školním  roce  je  naše  škola  zapojena  do  projektu  Pedagogicko-psychologické 
poradny  pro  Prahu  10  „Podpora  inkluze  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  na 
základních školách v Praze 10, 15 a 11“, který je dvouletý a bude pokračovat i v příštím 
školním roce. Jeho garantem na naší škole je Mgr. J. Bezděková - speciální pedagog, která 
pravidelně jednou týdně pracuje s vybranými žáky  na nápravě poruch učení. Do projektu je 
zapojeno celkem 15 žáků od první do páté třídy.
V průběhu celého školního roku poskytuje výchovný poradce dle potřeby konzultace učitelům 
i  zákonným  zástupcům  žáků.  Při  podezření  na  specifické  poruchy  učení  nebo  chování 
zabezpečuje  na  základě  jejich  žádostí  termíny  psychologických  vyšetření  v PPP.  Vede 
evidenci žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo jiném specializovaném zařízení. Zajišťuje po 
dohodě se zákonnými zástupci žáků termíny  kontrolních vyšetření.

Vedení evidence žáků vyšetřených v PPP
V současné  době  je  v evidenci  48  žáků,  kteří  absolvovali  alespoň  jednou  psychologické 
vyšetření. U 29 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 čtyři žáci zařazeni mezi integrované žáky a pracují od začátku 
školního roku podle individuálních vzdělávacích plánů. Dva žáci mají závažnou SPU, dva 
žáci vážné zdravotní postižení. Oběma zdravotně postiženým žákům pomáhá při práci osobní 
asistent pedagoga.
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 byli vyšetřeni 3 žáci. Zatím nemáme 
k dispozici všechny zprávy z vyšetření.

Volba povolání
Žáci 9. ročníku se rozhodují o směru svého dalšího vzdělávání. Kromě možnosti absolvovat 
testy k profesní orientaci  v PPP získávají žáci  informace o možnostech dalšího vzdělávání 
v IPS na úřadu práce.  Návštěvu IPS zajišťujeme každoročně pro všechny žáky 9. ročníku, 
případně též pro žáky nižších ročníků, kteří mají splněno devět let povinné školní docházky. 
Žáci mají též k dispozici brožury s informacemi o možnostech studia na středních školách 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 
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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.
Mgr. Zuzana Staňková, výchovný poradce.

12. SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY, VČETNĚ 
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Již tradičně je velmi dobrá spolupráce mezi rodiči a školou, rodiče se aktivně zapojují do akcí 
pořádaných školou. Řadu akcí spolupořádá Spolek přátel pod vedením paní Jitky Šilhové 
(projekty v rámci školy, tříd, školní družiny), společenský večer, dětský karneval. Úzce 
spolupracujeme se zástupci MČ Praha 15 – zástupkyní starosty Lucií Prinzovou, DiS, vedoucí 
odboru školství Jaroslavou Šimonovou a PhDr. Marcelou Štikovou, předsedkyní Komise pro 
výchovu a vzdělávání.

Školská rada
  Školská rada zasedala v letošním školním roce dvakrát, projednala a schválila výroční 
zprávu, školní řád. Dále projednala návrh rozpočtu na rok 2011, inspekční zprávu ze dne 16. 
11. 2010 bez připomínek, situaci ohledně správy fotbalového hřiště, připravované opravy 
během prázdnin. Zabývala se také přípravou 6. Projektového dne DEN SE ZVÍŘATY.
Naše škola již tradičně spolupracuje s mateřskými školami v Milánské ulici vedené 
PaedDr. Helenou Lukasovou a Mgr. Blaženou Kobrovou. MŠ využívají návštěv školy, Dne 
otevřených dveří, možnost sportování v areálu školy, naše děti ze školní družiny opět 
připravily představení pro děti ze školky.
Spolupráce s taneční školou IN DANCE pokračuje úzce, děti vystupují na mnoha 
společenských akcích, tanečních vystoupeních.
Již druhý rok aktivně spolupracujeme 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 letošním školním roce se přes snahu z naší strany 
nepodařilo aktivně se školami spolupracovat.

13. ÚČAST ŠKOLY V ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH
Naše škola se ve školním roce 2010/2011 zúčastnila:
1) rozvojového programu MŠMT

„Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR po rok 2010“
výuku 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) mezinárodní program UNESCO 
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Rok chemie – účast v mezinárodní soutěži „Živá voda“,  prezentace příspěvků k roku 
chemie na 4. žákovské konferenci

3) rozvojový program MŠMT
Pomůcky pro děti se specifickými poruchami – nákup pomůcek pro zrakově postižené 
děti.

14. ZKUŠENOSTI S PÉČÍ O NADANÉ ŽÁKY
I nadále podporujeme rozvoj nadaných žáků v oblasti vzdělávacích i výchovných předmětů. 
Patrné je to z přehledu úspěchů našich žáků především v oborech český jazyk, matematika, 
angličtina,  hudební a výtvarná výchova, tělesná výchova. Sportovních i  hudebních soutěží 
se účastní i na úrovni regionálních a celostátních kol.

15.  POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (volitelné předměty, kroužky ...)
Polytechnickou výchovu vyučujeme v rámci  praktických činností  a jako volitelný předmět 
pro žáky 8. – 9. tř. – práce s technickými materiály.

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 2010/2011 navštěvovalo naši školu celkem 20 žáků cizí národnosti:
VSR             4
SR               4
Ukrajina      8
ČLR             1 
Kyrgyzstán 1
Kazachstán 1
Bělorusko   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 včlení do kolektivu.

18.  ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
V letošním školním roce se nám úspěšně dařilo naplňovat nově vytyčené dlouhodobé i roční 
cíle EVVO jako nedílné součásti vzdělávacího procesu na naší škole.
Žáci prvního i  druhého stupně se aktivně zapojili  do projektů a soutěží  s environmentální 
tématikou. Především v rámci Ekologického praktika pak dosáhli  výrazných úspěchů (finále 
Dětské konference v  ZOO Praha, finále soutěžě Biodiverzita). Také podpořili nesoutěžní, ale 
užitečnou akci  ke Dni  Země – Clean Up the World!  Žáci  devátého ročníku se zúčastnili 
výtvarné a fotografické soutěže k Mezinárodnímu roku lesů.
Při uplatňování cílů EVVO využíváme spolupráce se sdružením Tereza (např. projekt Les ve 
škole,  škola  v lese),  střediskem  ekologické  výchovy  Toulcův  dvůr   (celoroční  výukové 
programy) nebo společností EKO-KOM (přednášky Tonda obal na cestách).
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Také se uskutečnila přednáška na téma Houby a letošní projektový den, Den se zvířaty, který 
kromě průřezového tématu environmentální výchova naplňoval i cíle osobnostní a sociální 
výchovy a přesahoval do dalších vzdělávacích oblastí (výtvarná výchova, pracovní činnosti, 
informatika, matematika, fyzika,  český jazyk). 
I v letošním roce jsme pokračovali ve výchově dětí v oblasti environmentální výchovy. 
Koordinátorkou ekologické výchovy byla Mgr. Miroslava Vlčková, která připravovala roční 
plán a přehled akcí pro ostatní kolegy. V příloze uvedeny plány EVVO. 

19.  MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturní výchova je součástí ŠVP naší školy. Žáci jsou vedeni k vzájemnému poznávání 
odlišností  kultur jiných národů, seznamují se např. při návštěvě besed o cizích 
zemích(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.

20. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
1) Dopravně-bezpečnostní den – žáci celé školy. (Policie ČR, městská policie, hasiči, 
záchranná služba)
2) 16. 11. – 9. ročník – návštěva IPS pro volbu povolání
3) 18. 11. – 9. a 8. ročník – „Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství“ 
- MUDr. Uzel
4) 21. 12. 9. a 8. ročník „Láska ano, děti ještě ne“ – MUDr. Petr Kolář
5) 22. 2. 9. ročník „Islám, světový terorismus a kriminalita“ – pplk. JUDr. Miloslav Dočekal
6) 23. 3. 9. a 8. ročník „Drogy nebo aktivita“ – PhDr. Ivan Douda
7) 19. 5. 8. ročník „Zločin kolem nás“ – Josef Klíma
V hodinách OV, Společenskovědního semináře, Historického semináře, Informačních 
technologií jsou žáci průběžně seznamováni a je jim vysvětlována problematika šikany a 
kyberšikany, žáci jsou seznamováni s bezpečnou prací na síti, zabývají se problematikou 
xenofobie, neonacismu, extremismu, rasismu. Průběžně se pedagogové ve výuce věnují 
problematice návykových látek – tabákové výrobky, alkohol, nelegální drogy. Od 1. ročníku 
učitelé věnují zvýšenou pozornost vzájemným vztahům ve třídách, učí děti základním 
principům zdravého způsobu života – pitný režim, stravování, pohybová aktivita, duševní 
hygiena, nebezpečí cigaret, alkoholu a drog. Tuto problematiku zajišťuje koordinátor 
protidrogové prevence – pí Věra Zářecká.

Výjezdy žáků mimo objekt  školy

počet výjezdů počet žáků
vzdělávací výjezdy 2 73
ŠvPř 4 97
lyžařské kurzy 1 35

VÝSLEDKY KONTROL ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL

květen 2010 - MČ Praha 15 – tvorba a čerpání fondů – bez závad
červen 2010 - MČ Praha 15 – čerpání finančních prostředků přřidělených MŠMT na 

rozvojový program Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na 
území hl. m. Prahy – bez závad

říjen 2010 - FÚ Praha 10 – správa daní a poplatků – bez závad
říjen 2010 - PSSZ – nemocenské a důchodové pojištění – bez závad
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říjen 2010 - ČŠI – hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání – celkové 
hodnocení v inspekční zprávě

listopad 2010 - Hygienická stanice hl. m. Prahy – ŠJ – bez závad
prosinec 2010 - VZP – platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění – bez závad

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VE ŠK. ROCE 2010/2011

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

I. kategorie
Martin Znamenáček 1.místo pí Konopková
Michal Čermák 3.místo pí Kletečková

II. kategorie
Lucie Znamenáčková 3.místo pí  Zářecká

III. kategorie
Veronika Černíková                       1.místo                                              pí  Zářecká
Diana Gembická 2.místo pí  Zářecká

Literární soutěže:
Požární ochrana očima dětí

III.. kategorie
Barbora Chalupová 1.místo pí Škrabálková
Anna Pavlíčková 2.místo pí Škrabálková
IV.kategorie
Andrea Vtípilová                   1.místo               pí Dražanová

celopražské kolo
Barbora Chalupová
Anna Pavlíčková
Andrea Vtípilová

Mezinárodní výtvarná soutěž vyhlášena v rámci organizace UNESCO
Životodárná voda v rámci Mezinárodního roku chemie (práce zaslány do Ostravy)
celkem 11 výtvarných prací – připravovaly pí Zářecká, Kletečková, Konopková 

Mezinárodní výtvarná soutěž „ Báje, pohádky a pověsti“     Tereza Skopová III. B
Práce vystavena v Náprstkově muzeu (foto – příloha)

Dějepisná olympiáda
obvodní kolo
Jitka Kubátová 3.místo pí Dražanová

Chemická olympiáda
obvodní kolo
Jitka Kubátová 4.místo p. Tomeš

Zeměpis
-----------------------------
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Pražský glóbus
kategorie 8.-9.tříd
Tomáš Málek                                 11. místo                        pí  Ouběchová 
kategorie 7.tříd
Barbora Chalupová                           7. místo                   pí  Ouběchová

 

Matematika

Zdatný matematik
Nikola Mazáčová                   3. místo                       pí  Fiedlerová
Martin Vtípil                                       3. místo                  pí  Fiedlerová 
Kamila Hrušková              8. místo pí  Staňková

Nikol Zezulová                                   5. místo                            p. Tomeš
Denis Pavlásek                                   6. místo                          p. Tomeš

Matematická olympiáda
Filip Hruška                                       9. místo                      pí  Staňková       
Barbora Chalupová                          13. místo                         pí  Staňková

Olympiáda v     anglickém jazyce  
Monika Pospíšilová                          6. místo                pí  Pachlová
Patrik Zoul                                      5. místo             pí  Pachlová   

Sportovní úspěchy
Soutěž o pohár starosty MČ Praha 15

Vybíjená 
dívky 6.-7.třída  2. místo

Florbal
dívky  1. místo  
chlapci  2. místo 

Cyklistika
dívky         1. místo
hoši                                                 5. místo  

Volejbal
smíšené družstvo  2. místo 

Basketbal
Dívky                                           2. místo
Chlapci                                            2. místo 
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Atletika
Patrik Pittauer          1. místo           2.-3. třída
Pavel Osmančík 1..místo 4.-5. třída
Tadeáš  Kapek                     2.místo 4.-5.třída 
Barbora Rešová                              4.místo           6.-7.třída 
Michal Čihák         4. místo 6.-7. třída
Miroslav Juříček                            2.místo            8.-9.třída
Eliška Skřivanová 3.místo 8.-9. třída
Karolína Krausová                         4. místo           8.-9.třída
Michal Garreis                               4.místo            8.-9.třída

Malá kopaná
6. – 7.tř 3. místo
8.-9-tř             2.místo

Za celoroční úspěchy ve sportovních soutěžích O putovní pohár 
starosty Městské části Praha 15 jsme poprvé získali 1. místo.

Preventan Cup
obvodní finále celostátní soutěže
družstvo dívek 1.místo 4.-5.  třída

Orion Cup celostátní soutěž ve florbale
krajské kolo                                4. místo                       mladší žákyně
Expedice KARAKORAM
Družstvo získalo 2. místo , žáci absolvovali velmi náročné lanové překážky, prokázali 
fyzickou zdatnost v různých výškách , nastoupali celkem  9240 metrů
Expedice se zúčastnili: Dennis Pavlásek, Jan Gavenda, Daniel Ferens, Barbora 
Chalupová, Filip Hruška, Tomáš Jelínek, Michal Čihák

Nejlepšími sportovci byli: Bára Rešová, Miroslav Juříček, Adam Čechovič, Lukáš 
Kosmata, Michal Garreis, Tomáš Jelínek, Filip Hruška, Kristina Saicová , Tereza 
Procházková, Pavel Osmančík, Tadeáš kapek, Patrik Pittauer, Vojtěch Pospíšil, Pavlína 
Ančincová, Eliška Skřivanová, Kateřina Dostálová, Barbora Chalupová 

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

Pěvecké soutěže
Jarní petrklíč 2011
Pavel Osmančík             bronzová stuha
Natálie Javorská             bronzová stuha

Karlovarský skřivánek
Natálie Javorská        ocenění za interpretaci
Lucie Bohuslávková           3.místo         mladší žáci
Patrik Zoul                          3. místo       starší žáci
Soutěže připravily:                Mgr. Iveta Pitelová, Bc. Jitka Kolářová

Přírodovědné soutěže:
SOS Biodiverzita
 internetová soutěž družstvo Ekouši ocenění „ Ve vašich rukou by planeta jen vzkvétala“
Dětská konference v ZOO Praha         finále  5. místo
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Soutěže připravovala : Mgr. Miroslava Vlčková

Zapojení do projektů
Certifikát          Aktivní škola
Jeden svět na školách

21. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Září 2010: vystoupení žákyň naší školy na Dni Prahy. Ředitelka školy se zúčastnila 
celorepublikového setkání Přidružených škol UNESCO v Českém Krumlově, kde 
prezentovala 5. projektový den „Duše památek žijí“ – věnovaný památkám UNESCO. 
Součástí byla prohlídka zámku, návštěva SP Umělecko-průmyslové školy.
exkurze v KRNAP – V.A
turnaj v Dámě
Říjen 2010: Sběrová akce věnovaná ZŠ Višňová postižené povodněmi (Frýdlantský výběžek)
JABLEČNÉ PODZIMNÍ HODY – projekt ŠD
20. 10. – 26. 10. ČŠI
seminář pro učitele vedený PhDr. Ivanou Bečvářovou z Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích „Artifiletické přístupy ve škole“
Listopad 2010  Zahájení projektu PPP vedeném Mgr. Bezděkovou
Den otevřených dveří 
návštěva dětí z mateřských škol
návštěva ZŠ Višňová – předání peněžního daru ze sběrové akce, návštěva ZOO v Liberci. 
Peněžní dar  předávali nejúspěšnější „sběrači“
Memoriál Josefa Urbana „zápas ve volném stylu kadetůn naše škola spolupořádá, organizuje 
Mgr. Jindřich Vejsada
Večer s mumií – projekt ŠD
beseda s olympioničkou Jarmilou Řezáčovou (skok do výšky), návazná akce na úspěšnou 
reprezentaci našich žáků na Strahově - OVOV
Prosinec 2010
turnaj ve florbale 
Vánoční trh
finále Superstar I. stupeň
Vánoční florbalový turnaj pro I. stupeň
vystoupení dětí na rozsvícení vánočního stromu Prahy 15
Leden 2011
výtvarné práce UNESCO „Životodárná voda“
Únor 2011
obvodní kolo chemické olympiády
dětský karneval „Vzhůru na Himaláje“
obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce 
výtvarná soutěž „Praha 15 očima dětí“
Březen 2011
přednášky společnosti EKO-COM  „Tonda obal na cestách“
beseda s paní Dagmar Šímovou, účastnicí vlaku sira Wintona, doprovod p. Dobiáš
18. Společenský večer
Bubenická dílna – projekt ŠD
Taneční soutěž Let´s Dance
Super star II. st.
Hedvábný měsíc projekt ŠD
přednáška „Houby“
Duben 2011 
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taneční workshop pro děti a rodiče
expedice KARAKORAM
ŠKOLA NANEČISTO
VELIKONOČNÍ JARMARK 
velmi úspěšná prezentace naší školy – vystoupení žákyň tanečních tříd a vítězů pěveckých 
soutěží Lucie Bohuslávkové, Natálie Javorské, Oleny Naumenko a Patrika Zoula
výstava velikonočních výrobků
jazykový pobyt žáků v Anglii
Květen 2011
ŠKOLA NANEČISTO 
6. PROJEKTOVÝ DEN „DEN SE ZVÍŘATY“
Projektový den byl zaměřen na některé druhy zvířat. Tentokrát byla družstva smíšená, 
sestavená ze žáků 1. – 8. tříd, žáci 9.třídy byli vedoucími těchto družstev. Přes počáteční 
obavu, jak to budou děti různých věkových skupin zvládat, zhostily se úkolu výborně. Plnily 
řadu zajímavých úkolů na jednotlivých stanovištích. Součástí projektového dne byl i 
odpolední program pro rodiče s dětmi. Záštitu nad projektovým dnem převzal starosta 
MČ Praha 15 Ing. Pavel Klega. Odpolední program moderoval Zdeněk Vrba. Na této zdařilé 
akci se podíleli všichni zaměstnanci školy.
poznávací zájezd Německo (Berlín, Postupim)
Červen 2011 
Dětská konference v ZOO – prezentace ekokroužku
IV. Žákovská konference – prezentace žákovských prací
I. A Slavnost slabikáře
I. B Slavnost slabikáře
II. A, II. B exkurze Ruzyně
Celoročně se škola opět účastnila programu Les ve škole – škola v lese (viz příloha)
Žákovská samospráva
Na řadě akcí školy se úspěšně podíleli zástupci žákovské samosprávy. Pravidelně se účastnili 
schůzek pod vedením Mgr. Ivany Škrabálkové, zástupkyně ředitele.

PŘEHLED ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Škola se podílí na zajištění mimoškolních aktivit pro žáky:
taneční  a  pohybová  výchova,  angličtina,  sportovní  hry,  míčové  hry,  florbal,  keramika, 
herectví  nanečisto,  veselé  pískání  s flétnou,  hlasová  příprava  s kytarou,  keramické 
modelování, plavání.

Mimoškolní činnosti se věnuje:
I.st. 95,26% žáků
II.st. 84,27% žáků
celkem 89,76% žáků

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2010
V roce 2010 dosáhla škola:

celkové úspory 44. 713,78- Kč
hospodářský výsledek  

Dne 16. 5. 2011 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 15 příděly do fondů hmotné 
zainteresovanosti: fond odměn    35. 771,-   Kč

fond rezervní 8. 942,78 Kč
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Projednáno na pedagogické radě dne: 30. 6. 2011

Mgr. Anna Běhunková
ředitelka školy
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