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1. Název školy: Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391 
  (Rozhodnutí ze dne 19.10.2000)  
 
 Součásti školy: Školní družina 
  Školní kuchyň a jídelna 

 
 Adresa školy: Základní škola 
  Veronské náměstí 20/391 
  109 00 Praha 10 
  E-mail: zsvn@zsvn.cz 
  www.zsvn.cz  
 
 Vedení školy: ředitelka Mgr. Božena Rezková 
  statutární zástupce Zdeňka Beránková 
  zástupce ředitelky Mgr. Jitka Urbánková 

 
2. Zřizovatel: Místní úřad m.č.Praha 15 
  Boloňská 1/478 
  109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy 
 
3. Charakteristika školy: 
 
     Základní škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má 
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 
     Škola má devět ročníků, člení se na první stupeň a druhý stupeň .  
 

 Celkem 1. stupeň 2. stupeň 

Počet tříd 18 11 7 

Počet žáků 380 224 156 

Naplněnost tříd 21,11 20,36 22,29 
Rozšířená výuka 

informatiky 
Třídy/žáci 

2/46 0 2/46 

 
     Průměrnou naplněnost tříd snižovala třída 3. A, kde je integrované dítě s asistentem a tudíž 
je zde jen 16 žáků. 
     Škola sídlí v pěti pavilonech. Výuka probíhá kromě kmenových učeben také v odborných 
učebnách. V letošním roce jsme zřídili třetí počítačovou učebnu a nově vybavili technikou 
učebnu zeměpisu. 
     Od prosince 2006 sídlí v 1. patře pavilonu A Střední škola informatiky a podnikání. 
     K 30. 6. 2009 byla dána výpověď z nájmu Prvnímu česko-ruskému gymnáziu. Na začátku 
prosince 2009 se gymnázium opravdu vystěhovalo. Důvodem byl nárůst  počtu dětí na prvním 
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stupni a ve školní družině. Dvě oddělení školní družiny jsme v lednu 2010 rok umístili 
v prostorách dosud pronajatých. 
 
4.  Vzdělávací programy školy 
 
     Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 541/2007 
– 1. až 3. ročník, 6. až 8. ročník 
Základní škola,  č.j. 16847/96-2   - 4., 5. a 9. ročník 
     V devátém  ročníku se obě třídy učily podle učebního plánu pro třídy s rozšířeným 
vyučováním informatiky a výpočetní techniky, čj. 16845/2001-22.  

 
     Žáci prvního ročníku jsou v prvním pololetí hodnoceni slovně formou dopisu dítěti. Školní 
vzdělávací program podporuje schopnost sebehodnocení, proto již v první i druhé třídě jsou 
žáci vedeni jednoduchou formou k hodnocení svých výkonů. Učitel slovně hodnotí žáky 
jedenkrát měsíčně sdělením v notýsku. V  6. až 8. třídách probíhá sebehodnocení žáků i 
hodnocení učiteli ve všech předmětech čtvrtletně v žákovských knížkách. Součástí 
sebehodnocení jsou založená portfolia, která si děti vedou od l. ročníku.  
     Veškerý obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají, směřujeme k rozvoji klíčových 
kompetencí a k naplňování průřezových témat. Vedeme žáky k týmové spolupráci 
prostřednictvím projektů, miniprojektů a skupinového vyučování. Podporujeme interaktivní 
výuku prostřednictvím různých organizací (např. Toulcův dvůr, Národní technické 
muzeum…). Ve škole využíváme interaktivní tabule, audiovizuální učebnu a tři počítačové 
učebny. 
     Výuka v ostatních třídách probíhala podle osnov pro základní školu, ve třídách 9. A, 9. B 
s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. 
 
5. Jazykové vzdělávání 
 
     Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku (1. třídy – 1 vyuč. hodina týdně, 2. třídy – 2 vyuč. 
hodiny týdně, od 3. třídy – 3 hodiny týdně). Na 2. stupni je výuka angličtiny vyučována 
diferencovaně dle schopností dětí.  
V 9. ročníku jsme zařadili volitelný předmět Anglicky s počítačem. V rámci tohoto předmětu 
si naši žáci anglicky dopisovali s žáky ze školy ve Slovinsku. 
V rámci hodin anglického jazyka žáci korespondují s dívkou z Afriky, kterou jsme adoptovali. 
     Od 7. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk – německý, ruský a francouzský (2 hodiny týdně). 
V letošním školním roce se tyto jazyky učili všichni žáci  v 7.a 8.  třídě. V  9. třídě se část 
žáků učila německý jazyk.  
     Individuální plány v anglickém jazyce měli celkem tři žáci, protože se přistěhovali a 
v minulé škole se učili němčině.  
      Pro zkvalitnění výuky používáme u dětí oblíbená pexesa a hry rozšiřující slovní zásobu, 
DVD s anglickými filmy, soubory knih psaných jednoduchou angličtinou, interaktivní tabuli.  
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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. st. 2. st. 2. stupeň 1. st. 2. st. 

Angličtina 224 156 0 0 0 
Ruština 0 0 26 0 0 

Francouzština 0 0 23 0 0 
Němčina 0 0 50 0 0 

 
6. Personální zabezpečení školy 
 

 Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 

 Učitelé Vychovatelé 
Asistenti 
pedagoga 

Školní 
jídelna 

Úklid Ostatní 

Fyz. osoby 
k 31. 12. 09 

27 5 1 6 5 4 

 
     K 30. 6. 2010 odešla 1 uklízečka, 4 učitelky, 1 vychovatelka, 1 pomocná kuchařka. 
 
   Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb.)  

 

 Ped. prac. celkem 
Ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 
Ped.prac. bez odborné 

kvalifikace 
Počet (fyzické 

osoby) 
K 31. 12. 2009 

33 23 10 

 
     Odborná kvalifikace :   69,67 % 
 
7. Věková struktura pedagogických pracovníků  
 

věk 
Méně než 

30 let 
31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let 

počet 5 7 9 11 1 
 
 
8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
     Ve školním roce 2009/2010 jsme pokračovali v systematickém vzdělávání pedagogického 
sboru: 

- pí Krausová ukončila magisterské studium pedagogiky na FF UK Praha 
- pí Ptáčková zahájila magisterské studium  speciální pedagogiky na UJAK 
- pí Boldišová ukončila třetí ročník na PF UK obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ 
- pí Kleinbauerová ukončila první ročník na PF UK, obor přírodopis 
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- sl. Ottisová ukončila studia na PF UJEP v Ústí nad Labem, obor český jazyk a 
společenské vědy  

- pí Švimberská a pí Šebelová absolvovaly celoroční kurz anglického jazyka 
v Jazykovém institutu Praha 

- pí Doleželová dokončila kvalifikační studium pro metodiky prevence 
 

     Pracovníci školy absolvovali řadu seminářů orientovaných na oblast výchovy, vedení dětí a 
na oblast výuky se zaměřením na moderní způsoby výuky v souladu se školním vzdělávacím 
programem. Uvádíme konkrétní semináře rozdělené do skupin podle jejich zaměření. 
 
Výchova, poruchy učení, zdraví: 

- „Krok za krokem, problémy mladých“ 
- „Předškolák a malý školák“ 
- „Grafomotorické obtíže u žáků“ 
- „Metody práce se žáky s SPU“ 
- „Žáci s SPU, výuka na 1. stupni“ 
- „Dětská psychopatologie“ 
- „Jak motivovat děti v mimoškolních aktivitách“ 
- „Dětské krizové centrum“ 
- „Integrace žáků“ 
- „Přednosti a rizika integrace žáků“ 

 
Přírodovědné předměty 

- „studium pro koordinátory EVVO“ 
- „Ekoškola“ 
- „Aktivizace v chemii podle ŠVP“ 
- „Nové pojetí výuky chemie“ 
- „Interaktivní výuka 21. století – matematika“ 
- „Klimatické změny – zeměpis“ 
- Seminář „Fraus – matematika“ 
- „Dva dny s didaktikou matematiky“ 

 
Humanitní předměty 

- seminář „Současná ruština“ 
- „Kreativní metody v hodinách německého jazyka“ 
- „Moderní přístup k češtině“ 
- „Anglicky s počítačem“ 
- „Čeština s humorem“ 
- „Výtvarně dramatické projekty“ 
- „Činnostní výuka Aj ve 4. ročníku“ 
- „Sociální inovace za časů komunismu“ 

 
Ostatní 

- „Sebehodnocení školy“ 
- „Vzdělávání cizinců“, „Jak naučit cizince česky“ 
- „Koordinátor parlamentu“ 
- „Klí čové kompetence“ 
- „Ekonomická gramotnost na 1. stupni“ 
- „Interaktivní tabule na 1. stupni“ 
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- Seminář pro učitele informatiky, kyberšikana 
- Propagace školy – public relations pro školy 
- „Grafika na počítači“ 
- „Zákon o pedagogických pracovnících 

 
Semináře pořádané ve škole: 
 
Pro učitele: 

- seminář EVVO – SWOT analýza 
- seminář pro 1. stupeň – Zážitkové pobyty (dr. Čedík, pí Štrossová) 
- seminář pro 2. stupeň – Kyberšikana (dr. Čedík) 
- kurz první pomoci pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 

 
Pro rodiče: 

- seminář logopedie – dr. Škaloudová 
- informace o středních školách, přijímacích zkouškách – pro 9. třídy 

 
9. Výsledky zápisů do prvních tříd 
 

 Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky 
počet 64 50 14 

 
     Zápis do 1. třídy v letošním školním roce byl na téma "Vodní svět". 
     Na přípravě se již tradičně podíleli žáci 5. ročníku, provázeli předškoláky v počítačové 
učebně, kde si mohli s jejich pomocí vyzkoušet některé programy pro 1. třídu a procházeli 
s nimi řadu připravených úkolů. 
     Dárky pro budoucí prvňáky, tentokráte to byla postavička vodníka, připravili většinou také 
žáci pátého ročníku. 
     Pro rodiče zapsaných dětí jsme připravili první třídní schůzky s tématy: 
 -informace ke školnímu roku 20010/2011, 
 -vzdělávací program školy 
 -připravenost dítěte a předcházení problémům spojeným s nástupem do školy (důraz 
na správnou výslovnost dítěte - účast logopedky) 
 -školní potřeby a pomůcky do 1. třídy 
     Dále jsme realizovali tzv. Školu před školou, dvě odpoledne  společně pro děti a jejich 
rodiče. Na této akci se děti a rodiče setkali se svoji budoucí paní učitelkou a plnili společně 
úkoly. Pro rodiče to byl další prostor pro případné dotazy. Zároveň obdrželi pozvánku na 
slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků a předání „Stromu života“.  
 
10. Školní družina  
 
     Provoz školní družiny jsme v letošním roce prodloužili do 18.00 hod., tudíž je v otevřena 
od 6 do 18 hodin.  Rodičům tato provozní doba vyhovuje. 
     V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu v prvním pololetí 139 žáků, ve 
druhém pololetí 133 žáků. Žáci byli rozděleni do pěti oddělení. Průměrný počet žáků 
v oddělení byl 27 a ve druhém pololetí 26 žáků.  
     Někteří žáci navštěvovali jen ranní školní družinu. Žákům jsme umožnili též návštěvu 
školní družiny v době mezi koncem vyučování a začátkem zájmových kroužků.  
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     Pracovali jsme podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Jeho součástí je 
roční plán školní družiny, projekty v každém oddělení a měsíční plány práce oddělení. 
     V letošním školním roce jsme se zaměřili na výchovu žáků ke vzájemné úctě, respektu a 
názorové snášenlivosti. Nabídli jsme žákům zájmovou činnost se zaměřením na různé oblasti 
kultury a sportu. 
     Veškeré problémy mezi dětmi jsme řešili okamžitě, tím jsme zároveň odstraňovali šikanu 
hned v zárodku. Během školního roku jsme spolupracovali s třídními učitelkami, s rodiči a 
s výchovnou poradkyní. Děti se mezi sebou chovaly kamarádsky a po celý školní rok nebylo 
nutné řešit žádné závažnější problémy. 
     Plán prevence sociálně patologických jevů je rozdělen do jednotlivých měsíců a jeho obsah 
se odráží ve všech činnostech jednotlivých oddělení.  
 
Prostorové a materiální podmínky 
     Do prosince roku 2009 jsme využívali pro svoji činnost pouze prostory v pavilonu B 2.  
     Od ledna 2010 jsme dvě oddělení přestěhovali do nových prostor. Tyto oddělení jsme 
vybavili novým nábytkem, dekoracemi, hračkami, hrami apod. Žáci využívají samostatné 
prostory k odpočinku a další prostory mají na tvořivé činnosti 
     Do vybavení všech oddělení jsme zakoupili některé nové hry a hračky, nové míče a další 
sportovní potřeby. Na nákup těchto věcí jsme též použili finanční prostředky věnované rodiči 
dětí. Na odměny za různé soutěže nám přispěl Spolek rodičů a přátel naší školy. 
 
Projekty 
     Projekty probíhaly během celého školního roku a jejich výsledkem byly zajímavé a poučné 
práce dětí, umístěné na nástěnkách v prostorách školní družiny. 
 
1. oddělení  R.Novotná  Z babiččiny zahrádky 
2. oddělení  B.Marková  Ve zdravém těle zdravý duch 
3. oddělení  M.Trnková  Kouzelný svět pohádek 
4. oddělení  V.Svobodová  Zvířátka jsou naši kamarádi 
5. oddělení  G.Kaňová  Kultura kontinentů 
 
Zájmové odpoledne: 
     Zájmové odpoledne probíhalo během celého školního roku každé pondělí od 14.00 do 
15.30 hod. Na každé zájmové odpoledne jsme dětem připravili zajímavý program, ve kterém 
se žáci školní družiny vystřídali. Na tyto činnosti se děti vždy těšily. 
 
- informatika     G. Kaňová 
- společenské hry    M. Trnková 
- sportovní výchova    V. Svobodová 
- vaření a zdravá výživa   B. Marková 
- výtvarná a pracovní dílna   R. Novotná 
 
Kroužky školní družiny 
     Kroužky školní družiny navštěvovali nejen žáci školní družiny, ale i další žáci prvního a 
druhého stupně naší školy.  
Aranžování a jiné dekorační techniky:  G. Kaňová, M. Trnková  
Angličtina      G. Kaňová   
Vaření 5. – 9. třída      M. Trnková 
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Akce ve školní družině 
     Během školního roku jsme pořádali výtvarné soutěže na různá témata, malování na 
chodník a výstavu prací na plotě naší školy.  
      Vyráběli jsme mnoho dárků pro radost sobě a svým blízkým. 
     Dětem se velice líbilo divadelní představení Špalíček pohádek, Řecké pověsti a báje a 
vystoupení kouzelníka pana Marka. 
     Zajímavý byl i barevný den se soutěžemi a diskotékou.  
     S dětmi jsme se zúčastnili akcí pořádaných Spolkem rodičů – lampiónového průvodu 
s ohňostrojem, Mikulášské besídky a masopustního karnevalu. 
     Jako každý rok, tak i letos jsme pořádali sbírku jídla a hraček pro opuštěné pejsky a 
kočičky. Na tuto sbírku přispělo i mnoho dětí z celé naší školy. 
     Děti ve školní družině třídily papíry a plasty. 
     Pro děti jsme uspořádali soutěž ve skládání puzzle a soutěž ve společenských hrách. 
     Děti z prvních tříd navštěvovaly solnou jeskyni v Hostivaři. 
     Mezi nejoblíbenější akce patřilo pečení a zdobení vánočních a velikonočních perníčků. 
      Děti 1. tříd se zúčastnily programu paní Jany Pisaříkové, jak může pes pomoci nemocným 
a hendikepovaným dětem.  
     K nejoblíbenějším akcím patří každoročně návštěva cukrárny ke Dni dětí. 
     S letošním školním rokem jsme se rozloučili opékáním špekáčků. 
     Pro pobyt v přírodě jsme s dětmi využívali i blízký lesopark, areály zdraví v okolí naší 
školy a školní hřiště, na které máme přístup z chodby od školní družiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Počty žáků, viz. příloha č. 1 
 
11. Poradenské služby školy  
 
Poradenské služby byly zajišťovány: 
a/ pracovníky školy: 
-výchovným poradcem pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami/ PaedDr.Laitnerová/ 
- výchovným poradcem pro kariérové poradenství /Mgr. Alexandra Doleželová/ 
- metodikem prevence, který se zabývá problémy dětí / Blanka Ptáčková/ 
- metodikem prevence, který se zabývá spoluprací s institucemi, výběrem projektů a seminářů 
/Mgr. Alexandra Doleželová/ 
- učitelkou s kurzem grafomotoriky / Lenka Boldišová/ 
- třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy 
     Všichni vyučující 1. stupně i 2. stupně byli proškoleni speciální pedagožkou. Krátká 
informace o nových metodách a kompenzačních pomůckách i o didaktických materiálech 
probíhala při poradách několikrát do roka. 
b/ externími spolupracovníky 
- školní psycholožkou z PPP / ve škole 1x za 14 dní/ 
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- odborníky různých institucí 
- pracovníky speciálně pedagogických center  
c/ spoluprací s institucemi: 
- spoluprací s odbornými institucemi /neziskové organizace, IPS Úřadu práce hl.m.Prahy/ 
- spoluprací s MČ Praha 15 /protidrogový koordinátor, kurátor, odbor péče o dítě/ 
- s pedagogicko psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry 
- s klinickými psychology a terapeutickými pracovišti 
- s oddělením prevence Policie ČR 
d/ zpracováním veškeré povinné dokumentace 
- minimální preventivní program 
- zásady práce s dětmi znevýhodněnými a s nadanými 
- roční plány jednotlivých poradců 
- dokumentace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
- záznamy o projednávaných problémech žáků 
e/ odbornou literaturou a informačními brožurami  
- v  učitelské knihovně je k dispozici odborná literatura 
- odebíráme odborné časopisy: Moderní vyučování, Prevence, Učitelské listy,  
- Atlasy škol, Informační brožury o středních školách a učilištích 
- v učitelské studovně jsou metodické materiály pro inovaci výchovně vzdělávacího procesu 
/Kafomet, Raabe, Problémové dítě…/ 
- v kabinetu speciálního pedagoga  speciální kompenzační pomůcky a didaktické materiály 
     Ve škole pracuje školní parlament a funguje schránka důvěry. 
 
Výchovné poradenství – volba povolání 
 
     Volbou povolání se zabýváme v rámci různých předmětů. V osmé třídě už pak velmi 
intenzivně v rámci Světu práce. Žáci se učí sebehodnocení, reálnému zhodnocení svých 
schopností, seznamují se s podmínkami v různých povoláních. 
     V rámci výchovného poradenství, konkrétně poradenství kariérového, bylo uskutečněno 
několik aktivit, které pomáhají našim žákům orientovat se při volbě vhodné školy: 
- Návštěva veletrhu Schola Pragensia, kde žáci mají možnost seznámit se s velkým typem škol 
a informovat se o aktivitách na různých školách, získávají zde kontakty a informace. 
- Návštěvy ze SŠ, o které je nejvíce zájem – vyučující z této školy chodí k nám na školu a 
poskytují informace. Těchto akcí se mohou účastnit i rodiče. 
- Spolupráce s PPP Jabloňová – nabídka Profi - testů.  
- SCIO testy 
- Spolupráce se SOŠ  Moravská – pilotní škola. Spolupracujeme s pí Fraňkovou, která nám 
poskytuje odbornou konzultaci pro rodiče na začátku školního roku o tom, jak vyplňovat 
přihlášky, typy škol, statistické údaje, možnosti uplatnění apod. 
- Návštěva IPS – Domažlická – jako každoročně i letos měli žáci možnost pod odborným 
fundovaným vedením na IPS si vyzkoušet formou testů přijímací řízení, informovat se o 
možnostech přijetí, porovnat procentuální možnost přijetí na požadovanou školu apod. 
- Celoročně probíhala individuální poradenská činnost žákům i jejich rodičům při výběru 
vhodné školy, při podávání přihlášek, pomoc při psaní odvolání proti nepřijetí, při 
vyhledávání dalších možností studia pro nepřijaté v 1. kole. 
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Poradenství pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
     Na začátku školního roku byla provedena, tak jako vždy, kontrola dokumentace, kontrola 
platnosti jednotlivých vyšetření a pedagogická diagnostika nových žáků. Byla aktualizována 
evidence žáků se SVPUCH, s integracemi a s IVP. Všichni vyučující, včetně ŠD, byli 
informováni o dětech se SVPUCH, o IVP, o zdravotních problémech dětí a v neposlední řadě 
o integrovaných dětech. Současně byli vyučující informováni o způsobu práce s těmito dětmi.  
     Byly předány informace o dětech se SVPUCH z pátých tříd vyučujícím v šestých třídách. 
V září provedla pí.uč. Boldišová depistáž dětí s grafomotorickými problémy v prvních třídách 
a ty pak byly zařazeny do kurzu grafomotoriky , který probíhal po celý školní rok. 
     Ve druhých třídách jsme provedli s třídními učitelkami depistáž dětí s problémy v ČJ a 
zařadili je do nápravného českého jazyka.  
     V prvních a druhých třídách jsme společně s třídními učitelkami vybrali žáky s vadou řeči 
a třídní učitelky projednaly s rodiči logopedickou nápravu.  
     V říjnu pracovnice PPP provedly ve druhých třídách depistáž dětí s SPU a na jejich 
základě projednaly s výchovnou poradkyní, třídními učitelkami a rodiči další možné postupy 
nápravy.  
     Pro rodiče našich žáků byly stanoveny konzultační hodiny jako pomoc při řešení 
výchovných či výukových problémů. Tuto pomoc využilo v průběhu roku 25 rodičů.  
     Pro integrované děti byly zpracovány individuální vzdělávací plány za spolupráce 
s třídními učiteli, vyučujícími, zaštiťovateli IVP. U čtyř integrovaných žáků probíhala výuka 
bez IVP, jednalo se o ADHD, zdravotní problém a autismus. V průběhu roku byly průběžně 
kontrolovány IVP a jejich plnění jak výchovnou poradkyní, tak pracovnicemi odborných 
pracovišť. 
     S jedním žákem z 3. A pracovala dále pedagogická asistentka pod metodickým vedením 
výchovné poradkyně.  
     Byla provedena předběžná depistáž dětí s problémy v prvních třídách.  
     U 6 dětí z prvního stupně (2. a 3. třída) byl proveden  individuální trénink zaměřený na 
koncentraci pozornosti. Pravidelně probíhaly konzultace výchovné poradkyně 
s Dr. Růžičkovou z PPP.  
     V průběhu celého školního roku probíhaly i konzultace: 

1. s jednotlivými vyučujícími, zaměřené nejen na pomoc dětem integrovaným a dětem 
s IVP, ale i na pomoc dětem s SPU, ADHD, ADD, atd... Tuto možnost využilo 
opakovaně 48 učitelů 

2. s odbornými pracovníky Dr. Čadilovou, Dr. Bělohlávkovou, Dr. Škaloudovou, 
Dr. Opekarovou, Dr. Bezděkovou. Průběžně jsme řešili problémy dětí se SVPUCH – 
celkem 29 krát. 

     Při pravidelných kontrolách práce s dětmi s SPU byly kontrolovány sešity českého jazyka 
i způsob práce s těmito dětmi. Na každé pedagogické radě bylo zjištěno, že žádné z dětí s VP 
nebo SPU nemá výrazné problémy s prospěchem. 
     V závěru školního roku: - Integrační týmy zhodnotily práci s dětmi s integrací a IVP. 
                                      -  Byl zjištěn stav vad řeči v prvních a druhých třídách. 
                                       - Byla uzavřena dokumentace za školní rok 2009/2010. 
                                       - Byla zhodnocena práce v hodinách NČJ a Grafomotoriky. 
     Lze zkonstatovat, že v průběhu školního roku byla dětem se SVPUCH věnována péče 
odpovídající jejich diagnóze, byly používány speciální metody práce a zohledňována diagnóza 
při klasifikaci. Konkrétní informace o počtech dětí a jejich diagnózách – viz. příloha. 
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Logopedické vady  
⇒ 1.A - Na začátku školního roku 7 dětí, na konci školního roku 4 děti. U třech dětí po     
               odkladu stále přetrvává vada řeči, protože není řešena rodiči ve spolupráci s     
               logopedem. 
⇒ 1.B – Na začátku školního roku 4 děti, na konci školního roku 3 děti, všechny  děti po    
               odkladu. Důvody stejné jako v 1.A 

- Navíc dva cizinci se špatnou znalostí českého jazyka a výslovností.  
⇒ 2. třídy – Vady řeči sice přetrvávají, ale je patrné zlepšení v rámci práce s logopedem. 
                      V 2.A  v letošním školním roce nová vada řeči: Balbuties. 

Jiné vady: autismus, aspergerův syndrom, logopedické vady, nízké IQ 
 
Přehled dětí se SVP 2009/2010 – viz příloha č. 2  
 
 
Nápravný český jazyk /NČJ/ 
 
     V letošním školním roce 2009/2010 navštěvovalo NČJ 13 dětí ze druhých tříd. 
     V září byla provedena speciálně pedagogická diagnostika, na jejímž základě byl stanoven 
způsob práce v průběhu školního roku. 
     S dětmi bylo pracováno skupinově i individuálně, byly využívány speciální kompenzační 
pomůcky a nápravové metody odpovídající potřebám dětí. Vzhledem k diagnostice dětí byla 
práce více zaměřena na rozšiřování slovní zásoby, koncentraci pozornosti, zrakové a sluchové 
rozlišování i postřehování, sluchovou analýzu a syntézu, audiomotorickou koordinaci, 
prostorovou představivost a psychomotorické tempo. V návaznosti pak bylo procvičováno 
učivo ČJ – 2. třídy podle tematického plánu.  
     Ze třinácti dětí má větší a přetrvávající problémy šest dětí. S výsledky práce byly 
seznámeny obě třídní učitelky. Rodiče dětí byli pravidelně informováni o práci svých dětí na 
třídních schůzkách.  
 
Grafomotorika v 1. ročníku 
 
      Na první třídní schůzce byli rodiče prvňáků informováni o tom , že v září proběhne u 
jejich dětí depistáž . Rodiče souhlasili. Od října  byla vytvořena skupina dětí, které docházely 
jednou týdně na grafomotoriku. Náplní bylo uvolnění a rozcvičení ruky, vytváření správných 
návyků při psaní. Byly využívány různé pomůcky, například: molitanové míčky, krupice, 
kostičky, šroubky, matičky, drátky ….. Pracovní listy – prevence poruch učení, rozvoj 
vnímání a řeči , grafomotoriky , orientace v prostoru. 
 
     Využití programu – Metoda dobrého startu - M. Bogdanowicz , J. Swierkoszová  
O. Zelinková – Grafomotorika 
 
 
 
 
 
 
 práce s krupicí  "žonglování" pěnovými míčky skládání abstraktních tvarů 
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12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní 
spolupráce, mimoškolní aktivity, prezentace, tradiční akce školy 
     Mezinárodní spolupráce: 
       -   osmidenní zájezd do Francie žáků 9. tříd (pí Doleželová, pí Honcová) 

- kroužek  Aj s  rodilým mluvčím 
- dopisování s dětmi ze Slovenska, ZŠ Trávnica 
- dopisování s dětmi ze Slovinska – v tomto školním roce jsme navázali kontakty se 

slovinskou školou. Žáci 9. tříd si v rámci volitelného předmětu Anglicky s počítačem 
vzala za své rozvíjet spolupráci se svými slovinskými kamarády. Naši žáci obdrželi 
videonahrávku, na které si mohli prohlédnout slovinskou školu, její vybavení a hlavně 
ukázky činností dětí a jejich pozdravy. Během školního roku si také vyměnili drobné 
dárky. 

     Tradičně spolupracujeme s PedF UK.  Na škole probíhala v podzimních a v jarních 
měsících průběžná  pedagogická praxe v hodinách výtvarné výchovy na 1.stupni. 
     Ve školní družině vykonávaly praxi dvě studentky Střední pedagogické školy. 
     Spolupracovali jsme s oběma MŠ Parmská, předškolní děti celý rok jedenkrát za 14 dní 
se učily pracovat na počítačích (malování a programy přiměřené věku dětí) ve školní 
počítačové učebně s žáky třetího ročníku. Společně s dětmi pátého ročníku také vyráběly 
dárky ke Dni matek. Žáci devátých tříd v rámci projektu rodinné výchovy navštěvovali MŠ 
Parmská a pracovali s dětmi. 
     Dům s pečovatelskou službou v Praze 15 – projekt 9. tříd 
     Výbornou spolupráci máme se všemi odbory ÚMČ Praha 15, včetně protidrogového 
koordinátora, kurátora mládeže a oddělení péče o děti. 
     Úzce spolupracujeme s Policií ČR a s Městskou policií. 
     V letošním roce jsme spolupracovali s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce na 
ověřování didaktických a informačních materiálů. 
      V rámci poradenství spolupracujeme s Barevným světem dětí, dr. Čedíkem z SPC 
Zlíchov, organizací Fillia, logopedií apod. 

    Rodiče dětí se snaží škole pomoci i materiálně a zajištěním akcí pro děti. Tak mohly naše 
děti za odměnu navštívit Českou televizi a prohlédnout si její provoz.  Díky dalším rodičům 
jsme získali výtvarné potřeby pro školní družinu. 
Semináře pro rodiče:  Děti s SPU a práce s nimi, vedla dr. Laitnerová, Logopedie vedla dr. 
Škaloudová.                                                                   

Adopce na dálku – Afrika 
     Prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha pokračujeme s adopcí dívky ze Zambie (Mária 
Masuwa). Písemný kontakt s dívkou mají žáci 5. ročníku (nejvíce se také podílejí na finanční 
sbírce na adopci), překlad z a do angličtiny zajišťují žáci 9.ročníku. 
     Snažíme se naši školu vhodně prezentovat veřejnosti. Využíváme k tomu venkovní 
nástěnku na škole, informační nástěnku v prodejně Albert, články v Hlasateli, aktuálně 
udržované zprávy na webu naší školy. 
     Informace o škole se dostávají k veřejnosti i při tradi čních školních akcích : 

• „Den otevřených dveří“ 
• „Vánoce ve škole“ doplněné vánočním bazarem 
• Zpívání na schodech 
• Šerpování žáků devátých tříd 
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• Zhodnocení školního roku spojené s poděkováním všem zaměstnancům školy a 
reprezentantům v různých soutěžích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prezentace výstupních prací žáků devátých tříd 
• Zápis do 1.ročníku  
• Sbírky pro adopci na dálku, pro zvířecí útulek, koně pro handicapované děti, sbírka 

„Srdíčkový den“, „Červená stužka“ 
• Výroba keramiky k Vánocům a k Velikonocům 

     Pro rodiče pravidelně pořádáme otevřené hodiny a Dny otevřených dveří. 
      Velmi dobře spolupracujeme s místním oddělením Policie ČR a s protidrogovým 
koordinátorem MČ Praha 15  MUDr.Venzarovou. 
 
     Vydáváme školní časopis Nautilus. 
Redakční rada má 9 členů, žáků 6., 8. a 9. tříd. Vede ji pí učitelka Honcová. 
Stálé rubriky: 
Listárna − jedna strana je vyhrazena pro dotazy, nápady a připomínky čtenářů 
Co se děje ve škole − krátké články o akcích, kterých se účastnili naši žáci 
Místo, kde žiji − Praha 
Zprávy z parlamentu, rozhovory s učiteli 
Povedlo se − úspěšná reprezentace (články, fotografie, soupisky), výtvarné či literární práce 
Znáte je? − populární osobnosti 
Dobré tipy − dobré i veselé rady na určité téma 
Comics, zábava − vtipy, obrázky, tajenka, optické klamy apod. 
Obsáhlejší informace ze škol v přírodě a lyžařského výcviku, charitativní akce, projekty, 
korespondence s přátelenou školou ze Slovinska, příspěvky žáků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

Ve škole pracuje žákovský parlament  
      Na začátku roku jsme uspořádali celoškolní volby vedení parlamentu, nechyběla ani 
předvolební kampaň kandidátů. Pravidelné dvacetiminutové informační schůzky máme každý 
týden, k práci na jednotlivých projektech si domlouvají děti zvláštní schůzky. Mimo zástupců 
tříd se do činnosti zapojují podle zájmu i ostatní žáci školy. Ke své činnosti máme k dispozici 
vlastní místnost, kterou si postupně upravujeme.  
     Na našich jednáních se zabýváme i návrhy žáků na zlepšení provozu školy, školní jídelny a 
pomáháme žákům řešit jejich problémy. Spolupracujeme s vedením školy, měli jsme dvakrát i 
besedu s paní ředitelkou, na které se mohli žáci zeptat na to, co je zajímá. V prvním pololetí 
jsme uskutečnili např. Šátkový den, kdy jsme si nejen užili legrace, ale připomněli si i 
pravidla hygieny. Ve druhém pololetí jsme nezapomněli pogratulovat našim učitelům k jejich 
svátku. Nejnáročnější akcí bylo uspořádání bazaru dětských knih. Nejčastěji se naši členové 
podílejí na zajišťování akcí, které pořádá Spolek rodičů nebo školní družina, např. mikulášská 
nadílka, lampiónový průvod, karneval apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedeme školní kroniku.  
 

Od září letošního školního roku každý měsíc připravujeme několik stran kroniky. 
Každé akci je věnována minimálně jedna strana, na které se objevuje základní text doplněný 
řadou fotografií a v některých případech i originální ilustrací. 
 
     Vydali jsme sborník nejlepších výtvarných prací za školní rok. 
 
     Ve škole je umístěný automat na školní mléko a na ovoce v rámci projektu Ovoce do škol. 
Kromě toho zde funguje školní bufet a automaty na nápoje. 
 
13. Účast v rozvojových a mezinárodních programech 
 

Přihlásili jsme se: 
- do programu  Spring Day 2010 /Jaro Evropy/ 
- do projektu Vzdělávacího institutu ochrany dětí Řešení vrstevnických vztahů 
Žádali jsme o: 
- grant hl. m. Prahy – Rekonstrukce školního hřiště s umělým povrchem-nepřiděleno 
- grant hl. m. Prahy – Nenechte se chytit do pasti /prevence- přiděleno 30 tis. Kč/ 
- zařazení do programu Bezpečné cesty do školy /MHMP/ - nepřiděleno 
- zapojení školy do systémového projektu VIP kariéra, školní psycholog - nepřidělen 
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14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 
 
     Stále hledáme účinnou a vhodnou motivaci pro žáky k většímu rozvoji jejich nadání 
v konkrétních oblastech.  Dobře máme podchyceno výtvarné a sportovní nadání dětí.  
     Úspěšní žáci se mohli výrazně uplatnit i při prezentaci výstupních prací 9. ročníků.  
     V průběhu školního roku nadané žáky rozvíjíme při diferencované výuce angličtiny na 2. 
stupni, v projektovém vyučování, ve volitelných předmětech. Motivujeme je, aby se účastnili 
soutěží a olympiád. 
     Učitelé se snaží k žákům přistupovat diferencovaně, více nadaným žákům zadávat 
náročnější úkoly, staví je před řešení obtížnějších problémů, stimulují je pro samostatnou 
práci. Zaměřujeme se na rozvíjení schopnosti prezentovat svoji práci, komunikovat a 
spolupracovat s ostatními.  
 
15. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 
 
Přípravné třídy ve škole nemáme. 
 
Počet integrovaných dětí celkem  
 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 
1   1    

 
     Ve třídě 3. A máme dítě s asistentem. Díky vysokým kvalitám asistentky se dítě aktivně 
účastní výuky a je ve škole spokojeno. 
     Do speciální školy odešli dva žáci, do školy pro děti s poruchami chování na diagnostický 
pobyt odešli tři žáci.  
     Dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí věnují vyučující i vychovatelky zvýšenou 
individuální péči. Pomáhají jim mimo vyučování se zvládnutím učiva, s přípravou do školy. 
Často jim pomáhají řešit i jejich osobní problémy. 
 
16. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
 

stát počet žáků 
Bělorusko 2 

Slovenská republika 5 
Vietnam 5 
Ukrajina 7 

Moldavská republika 2 
Ruská federace 3 

 
     V letošním roce přišly do školy bez znalosti češtiny jen děti z Ruské federace. Měly úlevy 
v hodnocení z českého jazyka a byla jim věnována individuální péče. Díky spolupráci 
vyučujících a rodiny si děti základy češtiny poměrně rychle osvojily.  
     Ostatní cizinci se v Praze již narodili nebo zde pobývají tak dlouho, že češtinu zvládají bez 
problémů. 
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17. Environmentální  výchova  
 
     Environmentální výchova prolíná všemi předměty a je zařazena v učebních plánech. Důraz 
klademe i na chráněné krajinné oblasti v regionu. Všichni zaměstnanci školy se seznámili 
s metodickým pokynem.  
     Výuka v rámci EVVO byla realizována v souladu s akčním plánem EVVO, který  
vznikl na základě níže uvedených podkladů:  
1. tématických plánů jednotlivých předmětů (všech prolínajících se s náplní EVVO) 
2. mezipředmětových aktivit - exkurze, jednorázové akce, výukové programy pod patronací 
jiných organizací 
3. průběžně realizovaných akcí, které původně na začátku školního roku plánovány nebyly. 
 
     Vzhledem k faktu, že Dlouhodobý plán EVVO v průběhu školního roku teprve vzniká, 
bude na počátku dalšího školního roku dotvořen, je Akční plán EVVO zatím jen dokumentem 
nevycházejícím z Dlouhodobého plánu EVVO, dokumentem samostatným. 
     Žáci se v rámci finančních úspor častěji účastnili programů jimi neplacených, v průběhu 
výuky navštívili i naučné stezky, přírodní útvary a lokality, apod. (Hostivařská přehrada, údolí 
Botiče- Pitkovická stráň, Kunratický les ) 
     Naše škola využila výukové programy připravené těmito organizacemi: Lesy Praha, Lesy 
České republiky, Toulcův dvůr, Výzkumný ústav Uhříněves, JE Temelín, čistička odpadních 
vod,  
     V oblasti EVVO byly v průběhu školního roku vzdělávány dvě pedagožky. 
 
 
 
18. Multikulturní výchova 
 
     Multikulturní výchova je součástí života školy. Ve škole se učí děti různých národností / 
viz. tabulka/ a naše děti mají tak příležitost seznamovat se s tradicemi a zvyklostmi jiných 
národů. Velmi dbáme na toleranci a respektování odlišností. 
     Adoptovali jsme holčičku ze Zambie. Děti přispívají na adopci, dopisují si s ní a sledují 
život v její zemi. 
 
19. Prevence rizikového chování 
 
     Naše škola má vypracovaný podrobný plán prevence, který je součástí školských osnov 
/viz.MPP na našich webových stránkách/.  Prevence je v poslední době konečně chápána jako 
jedna z velmi důležitých činností na školách, především proto, že usiluje o to, aby žáci 
pochopili nutnost zdravého,správného vývoje s absencí jakýchkoliv forem či projevů 
rizikového chování. My jsme upustili od jednorázových akcí, které se nám nezdály příliš 
smysluplné ,hlavně proto, že nebyly v návaznosti.  Problematiky byly tříštěné a mezi akcemi 
byly dlouhé intervaly. Prevenci jsme si letos rozdělili pomyslně na tři stěžejní části: 
     a) poskytnutí informace o problému v rámci jednotlivých vyučovacích hodin  - 
viz.tématické plány 
     b) Zapojení pedagogů a spolupráce s jednotlivými odborníky (schůzky metodiků prevence 
v PPP Jabloňová, poradenské služby na MHLMP ,spolupráce s policií HLMP…..). Víme,že 
preventivní činnost vyžaduje odborné znalosti, proto se celý pedagogický sbor školil pod 
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odborným vedením supervizora v různých aktuálních problematických oblastech – 
např.kyberšikana, vedení třídního kolektivu apod. 
     c) Spolupráce s neziskovými organizacemi, které mají široké spektrum aktivit a programů, 
s jejichž pomocí se daří minimalizovat škodlivé projevy rizikového chování. S vydatnou 
pomocí Úřadu MČ Praha 15 se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky pro preventivní činnost 
na naší škole. V říjnu 2009 jsme se zapojili do celopražského projektu Zdravé město Praha a 
požádali o grant na program dlouhodobé komplexní primární prevence. Tento grant nám byl 
přidělen a od letošního roku na naší škole probíhá dlouhodobý projekt s názvem Nenechte se 
chytit do pasti, kterou na naší škole realizuje Vít Hrbáček pod odbornou supervizí dr.Čedíka. 
Projekt je určen pro celý 2. stupeň napříč všemi ročníky, primární náplní je stmelování 
kolektivu. V letošním roce jsme provedli depistáž v 9. B a v 7. A.  
     Další projekt, který probíhá na škole, je organizován Barevným světem dětí – což je 
organizace, která má vysoké procento úspěšnosti v této práci. Rovněž tento projekt je 
dlouhodobý a pro všechny ročníky na 2. stupni. 
     V rámci ZŠ působí dvě metodičky prevence. Jedna zajišťuje akce a semináře v oblasti 
rizikového a závislostního chování, druhá řeší konkrétní případy zmíněné oblasti. V letošním 
školním roce systém práce metodiček navázal na předchozí období, jejich výchovný vliv se 
značně odrazil na velkém snížení řešených případů a četnosti jednání s rodiči v dané oblasti - 
viz tabulka. Změnu jsme jako metodičky zaznamenaly v tom, že mnoho jednání s žáky 
i s rodiči probíhá na úrovni tříd a třídních učitelů, což je značný kvalitativní posun ve 
zmiňované oblasti. Podíl třídních učitelů na prevenci bylo a je velmi žádoucí. Je však nutné, 
aby výsledky z oblasti prevence a z jednání byly zpětně směrovány k metodičkám prevence 
pro monitorování situace ve škole. 
Projekty: 
Práva jsou pro všechny – projekt v rámci stmelovacího pobytu – Výstup: Záznam žáků 
z činností týdenního pobytu, úspěšnost ve vlastní i kolektivní činnosti 
Zdravá výživa a příprava pokrmů – celoroční projekt žáků 7. ročníků v rámci výuky SP – 
vaření. Výstupy – praxe ve cvičné kuchyni – závěrečné slavnostní menu a vytvoření 
„Kuchařky“ – práce skupin 
MŠ Parmská v Praze 15 – 9. ročníky – Rodinná výchova – oblast: Sexuální výchova - 
plánované rodičovství, péče o dítě. Výstup: Praxe v MŠ – přímá práce s dětmi 
(fotodokumentace) 
Sociálně-ošetřovatelská jednotka, Parmská v Praze 15 – 9. ročníky – Rodinná výchova – 
problematika mezilidských vztahů, jejich tvorba. Výstup: Praxe v SOJ – přímá práce se 
seniory (fotodokumentace) 
 
     Nedílnou součástí prevence je charitativní činnost. 
     Již třetím rokem je naše škola zapojena do akce Srdíčkový den, který se snaží financovat 
dětskou onkologii z prostředků prodaných magnetů. Částky, které se nám každoročně daří 
nasbírat, svědčí o tom, že děti považují tuto činnost za důležitou a uvědomují si nutnost 
tohoto druhu pomoci. Akci Srdíčkový den jsme organizovali v 1. pololetí se ziskem cca. 6 
tisíc korun a ve 2. pololetí to bylo přes 3 tisíce korun. Za tyto peníze byly pořízeny nákladné 
přístroje na léčbu dětské onkologie. 
     Další akcí, která má již na naší škole tradici, je zapojení žáků do boje proti AIDS formou 
prodeje tzv. Červené stužky .I v této akci jsme pomohli organizátorům částkou cca tisíc 
korun. 
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     Charitativní akce, do které jsme se zapojili letos poprvé, je pořádána pod hlavičkou 
Diakonie Broumov a jednalo se zde o sběr šatstva pro dětské domovy a potřebné. V této akci 
bychom rádi pokračovali, měla velký úspěch jak u dětí, tak u rodičů. 
Po prodeji záložek ve prospěch hipoterapie jsme odeslali na konto organizace 1 875 Kč.  
Evidence nežádoucích jevů na škole – viz příloha č. 3 
 
20. Další údaje o škole 
 
Výsledky přijímacího řízení 
9. ročník – V 1. kole přijímacího řízení byli přijati 52 žáci, v dalších kolech pak zbývající 4. 
Víceletá gymnázia: 
Z 5. a 7. ročníku bylo přijato ke studiu na víceletém gymnáziu 7 žáků, 1 žákyně 5. A byla 
přijata na taneční konzervatoř.  
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 
 - v devátém ročníku: 48 - v osmém ročníku: 1 
 

 
V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 47 žáků, 1 žák byl přijat ve druhém kole. 
 
 

21. Výchova, chování žáků 
 

Priority ve výchově: 
- motivovat žáky k dodržování pravidel slušného chování 
- okamžitě řešit problémy, úzce spolupracovat s rodiči,  s odborníky při řešení problémů dětí 
- častěji udělovat pochvaly 
- upevňovat  kázeň z hlediska plnění školních povinností 
- zařazovat do výuky první pomoc prakticky, společenské chování, výchovu ke zdraví 
- vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků při řešení problémů konkrétního žáka 
- tolerovat zvyklosti dětí odlišných kultur, zájem o druhé 
Na druhém stupni hodnotí třídní učitel vždy koncem měsíce chování žáků v ŽK. 
V prvním pololetí bylo na druhém stupni uděleno sedm dvojek z chování. Důvodem byly 
pozdní příchody, neplnění povinností, neomluvené hodiny, v jednom případě šikana. 
Ve druhém pololetí bylo na druhém stupni uděleno osm dvojek z chování. Důvodem byly 
neomluvené hodiny u žáků deváté třídy, u ostatních pak pozdní příchody a neplnění 
povinností. Se všemi dětmi jsme během roku intenzivně pracovali, spolupracovali s rodiči i 
s odborníky. 
 

Typ školy 9. ročník 7. ročník 5. ročník Státní školy 
Církevní 

školy 
Soukromé 

školy 

SOU 10 - - 10 - - 

SOU s maturitou 8 - - 8 - - 

SOŠ 26 - - 24 - 2 

Gymnázium 4 2 2 8 - - 

Celkem žáků 48 2 2 50 - 2 
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22. Prospěch žáků 
 

Prospěch 
1. pololetí 
počet žáků 

 

1. pololetí 
% 

2. pololetí 
počet žáků 

2. pololetí 
% 

Klasifikováni 
I. st. 

222 99,6 222 100 

II. st. 157 100 157 100 
Prospěli 

I. st. 
223 100 221 95,55 

II. st. 150 95,54 153 97,45 
z toho s vyznam. 184 49,33 235 62,83 

Neprospěli 
I. st. 

0 0 1 0,45 

II. st. 7 4,45 4 2,55 
Neklasifikováni 

I. st. 
1 0,45 0 0 

II. st. 0 0 0 0 
 
 

    

celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 
I. stupeň 1,26 1,22 
II. stupeň 1,64 1,72 
Celkem 1,44 1,41 

 
     V prvním pololetí jsou žáci 1. tříd hodnoceni slovně formou dopisu. Na konci školního 
roku jsou klasifikováni známkami. 
     Jedna žákyně 1. stupně chodí do školy v zahraničí. Je klasifikována vždy na konci školního 
roku. 
     Ve 2. pololetí neprospěla na 1. stupni přes veškerou péči třídní učitelky jedna žákyně.  
     Na 2. stupni neprospělo deset žáků, sedm žáků konalo opravné zkoušky, jeden žák se 
nedostavil. Opravné zkoušky úspěšně složilo šest žáků. 
     Žákům s výukovými problémy se intenzivně věnovali vyučující i speciální pedagožka, 
spolupracovali jsme s jejich rodiči. 
 
23. Výuka a akce školy  
 
Priority ve výuce: 
-rozvíjet kompetence 
-využívat výukové programy, nové vědecké poznatky, články z tisku 
-zařazovat projekty, projektové vyučování, prolínání předmětů 
-používat moderní metody a formy výuky, interaktivní tabuli 
-zkvalitnit výuku cizích jazyků-komunikace, nabídnout kroužek s rodilým mluvčím 
Výuka informatiky  
Na 1. stupni v rámci ŠVP je zařazena v učebním plánu, ve 4. a 5. třídách formou kroužku. 
Na 2. stupni probíhá v blocích: 
- práci s textem (Word) 
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- využití tabulkových kalkulátorů (Excel) 
- grafické programy (malování, Zoner Callisto 5) 
- multimediální prezentace (PowerPoint) 
- zpracování fotografie (Zoner PhotoStudio 7) 
- zpracování dat formou databáze (Access) 
- tvorba www stránek (HTML) 
- základy programování (Baltík) 
- základní orientace ve světě počítačů a informačních technologií. 
 
Učivo Ochrana člověka za mimořádných událostí plníme dle tématických plánů 
příslušných předmětů. 
Všechny děti školy byly seznamovány se základy první pomoci v rámci vyučování. 
 
Volitelné předměty ve školním roce 2009/2010 

7. ročník – Psaní všemi deseti, dramatická výchova, výtvarný seminář, druhý cizí jazyk 
(francouzský, ruský, německý) 
8. ročník – Mediální výchova, dramatická výchova, ekologický seminář, druhý cizí jazyk 
(francouzský, ruský, německý) 
9. ročník – angličtina s počítačem, praktika fyzika-chemie, německý jazyk 
 
V rámci volitelného předmětu Dramatická výchova vystoupení pro rodiče a spolužáky 

- Sněhurka a sedm trpaslíků (7. třídy) 
- Uvolněte se, prosím (8. třídy) 

 
 
Nepovinné předměty : 
1. ročník - Grafomotorika 
               – Náprava v českém jazyce – 1. stupeň 
Projekty: 
 
     V rámci výuky rodinné výchovy zahájila naše škola projekt se zaměřením na 
problematiku  mezilidských vztahů, který se uskuteční ve spolupráci s MŠ Parmská, dále se 
Sociálně ošetřovatelskou jednotkou Parmská v regionu Prahy 15. Součástí tohoto projektu je 
přímá účast žáků 9. tříd u činností dětí v MŠ, návštěvy v SOJ u seniorů zaměřené na 
rozhovory s nimi, četbu, pobyt na zahradě apod. 
     Jsme přihlášeni do projektu Řešení vrstevnických vztahů. 

V letošním roce jsme vyhlásili celoškolní projekty: 
- Putování po zemích EU 
- Listopad 89 
- Ekoškola  
- Kniha mého srdce 

     K Listopadu 89 jsme vydali zvláštní číslo školního časopisu, uspořádali jsme výstavu, 
navštívili Národní třídu. 
     V projektu Kniha mého srdce se děti úměrně svému věku zabývaly oblíbenými knihami, 
jejich prezentací. Smyslem bylo podpořit vztah ke knihám a ke čtení. 
     Projekt Země EU vyvrcholil výstavou v přízemí školy a prezentací jednotlivých zemí 
v atriu školy. 
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Miniprojekty : 

- „Krajina domova“, Př, 7. třídy 
- „Voda kolem nás“, 8. roč. 
- „Elektromagnetické vlnění, Fy, 9. roč. 
- „Voda“, „Kniha“, 3. A 
- „Volby“, 4. A 
- „Mein Traumhaus“, 9. roč. 
- „Výlet za Eskymáky“, 1. C 
- „Zví řata a rostliny na louce, ve vodě a jejím okolí“, 4. A 
- „Jahreszeitsen“, „Wien“ 8. roč. 
- „Ich“, 7. roč. 
- „Hrajeme divadlo“, 3. C 
- „Známe naše města“, 4. A 
- „O Vánocích, které nechtěly být“ 1. C 
- „Já“, 8. tř. – Vv, Př 
- „Cesta do pravěku“, 3. roč. 
- „Starověký Egypt“, Vv, Dě – 6. A 
- „Starověké Řecko, Vv, Dě, Čj – 6. A 
- „Zdroje energie“, Che, 9. roč. 
- „Naše obec“, 3. roč. 
- „Dětství bez úrazu“ – projekt České pojišťovny  (na 1. stupni) 
- „Pěstujeme hrách“, „Den Země“, „Zařizování pokoje“, 4. A 
 

 
 
Exkurze: 
- „Temelín – pro 8. třídy 
- „Stará čistírna odpadních vod“ – 8. třídy 
- „Interaktivní výlet do historie“ – 3. třídy 
- „Židovské muzeum – Hanin kufřík“ – 9. třídy 
- „Náprstkovo muzeum – fotografie Zikmunda a Hanzelky“ – 7. třídy 
- „Národně Technické muzeum – worshopy pro žáky 6. – 8. ročníku 
- „Památník na Vítkově“ – 5. A 
- „Příbram“ – 4. třídy 
- „skanzen Přerov“ – 2. třídy 
- „Muzeum čokolády“ – 8., 9. třídy 
- „Planetárium“ – 4. třídy 
- „vodárna Podolí“ – 3. třídy 
- „Terezín“ – 9. třídy 
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Akce, pořady: 
- zeměpisný pořad „Planeta Země“, 9. roč. 
- „Den s bioodpadem“, 8. A 
- „S Prahou 15 do středověku – tvrz Hummer“, 1. – 3. roč. 
- Ukázková hodina tenisu pro 3. třídy 
- „Interaktivní představení v anglickém jazyce“, 1. – 6. roč. 
- Vystoupení bubeníka – projekt Drama Jacqua, 8., 9. roč. 
- „Program EVVO – Člověk a příroda, Mláďata, 1. – 5. roč. 
- „Mezinárodní konference Město pro děti“, 4. B 
- Vánoční, velikonoční keramika 
- Koncert „Óda na radost“, 6. – 9. roč. 
- „Jím zdravě a s chutí“, 2. roč. 
- Slavnost Slabikáře, 1. ročníky 
- IQ park Novoměstská radnice – hlavolamy, 3., 4. roč. 
- „Ekoexpres – prohlídka Prahy, 2., 3. roč. 
- Divadlo v Dlouhé, 1. stupeň 
- Fidlovačka, 5. A 
- Pořady v Toulcově dvoře – 1. stupeň 
- Bezpečný kontakt se psy – 1. stupeň 
- Pořad mediální výchovy – Reklama, 8. roč. 
- Návštěva knihovny Opatov 
- „Lesní stezka Kunratice, lesopark – Zvířata v lese, Tekoucí voda, 3. roč. 
- „MYŠMAŠ + návštěva knihovny“, 1. roč. 
- „Ornitologická stanice“, 4. B 
- „Kurz základy resuscitace“, 5. – 8. ročníky 

- Výzkumný ústav Uhříněves – téma Zvířata, 3. třídy 
- Koncert „A pořád se něco hraje“, 1. stupeň 
- Návštěva ZOO, spaní ve škole, aktivity, 4. A 

 
Školy v přírodě, LVK: 

- lyžařský kurz v Lipně nad Vltavou absolvovali žáci 7. a 8. ročníků 
- 1. a 5. ročník byl na škole v přírodě v Zadově na Churáňově, 2. a 4. třídy vyjely do 

Teplic nad Metují, 3. třídy byly v Janově nad Nisou 
- V září a červnu se žáci 9. tříd zúčastnili projektu v Ledečku 
- V září absolvovali žáci 6. A stmelovací pobyt v Jablonci nad Jizerou  

 
 
 
 
 
 
 
 
Výjezdy žáků mimo objekt školy  
 
 počet výjezdů počet žáků 
zahraničí 1 12 
školy v přírodě 1. stupeň 3 190 
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projekty 2. stupeň 3 72 
lyžařské kurzy 1 40 
 
Testování, hodnocení, sebehodnocení  
Srovnávací hodnocení žáků – Scio testy: 

- 4. ročník –      test Čtenářská gramotnost 
- 7., 8. ročník -  testování STONOŽKA, testy z anglického jazyka 
- 9. ročník      -  testování STZŠ, testy Čj, Ma, OSP, Aj 
- Pilotování – v 5. a 7. ročníku (Čj, Ma, OSP) 

                             -  v 8. ročníku – finanční gramotnost 
                             -  v 9. ročníku – informační gramotnost 

 

24. Účast v soutěžích 
 

     Žáci naší školy se účastnili školních kol olympiády ve fyzice, českém jazyce, dějepise, 
matematice, zeměpise, přírodopise a chemii. 

- v obvodním kole fyzikální olympiády jsme obsadili 2. a 3. místo 
- výborný výsledek – 8. místo v krajském kole zeměpisné olympiády 
- v obvodním kole chemické olympiády se umístila naše žákyně na 6. místě 

     Zúčastnili jsme se soutěže „Matematický klokan“, „Pythagoriáda“, „Přírodovědný klokan“, 
i v letošním roce jsme uspořádali pro všechny školy Prahy 15 soutěž Zdatný matematik. 
     Pro školy Prahy 10 a 15 jsme zorganizovali oblastní kolo Dopravní soutěže mladých 
cyklistů – zúčastnilo se 18 družstev z 11 škol. 
     V soutěži „Hlídka mladých zdravotníků“ jsme se umístili na 3. místě. 
     Ve výtvarné a literární soutěži „Požární ochrana očima dětí“ jsme se umístili na 2. a 3. 
místě, jedna žákyně byla oceněna v rámci republikového kola. 
     V soutěži Veolia – SOS Planeta Země se z 6. až 8. ročníků umístila třída 6. A na 1. místě a 
postoupila do celorepublikového kola. 
     10 žáků z 9. tříd se zúčastnilo soutěže technických dovedností 
     Každoročně se třídy 1. stupně účastní soutěží Hvězdné Vánoce a Velikonoce v Europarku 
     1. stupeň se zúčastnil Kinderiády, 4. B, jako každoročně, Bambiriády 
     Naši žáci reprezentovali školu v průběhu celého školního roku také ve sportovních 
soutěžích O pohár starosty MČ Prahy 15. Pohár jsme opět vyhráli. 
     Děti z 1. stupně byly úspěšné ve vybíjené / 1. místo/, ve florbalu /2. místo/ a v malé kopané 
/3. místo/. Chlapci z druhého stupně získali 1. místo v malé kopané, v košíkové a ve 
volejbalu.  Ve florbalu se umístili na 3. místě. 
     Dívky z druhého stupně obsadily 1. místo ve volejbalu a ve vybíjené, 4. místo ve florbalu a 
v košíkové. Přední místa obsadily naše děti i v lehkoatletické soutěži. 
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Konkrétní výsledky, viz. příloha č. 4 
 
25. Rada školy  
 
     Rada školy se pravidelně scházela a projednávala všechny závažné dokumenty. Ředitelce 
školy pomáhala při řešení problémů. 
 
26. Školní kroužky 
     Kromě školních a družinových kroužků jsme i v letošním roce nabízeli kroužky přes 
Centrum Fialka. Lektory byli ale učitelé naší školy. Další kroužky pak nabízely různé 
sportovní oddíly. Bylo výhodou, že všechny kroužky byly organizovány v naší škole a děti 
nemusely nikam dojíždět. 
     Školní a družinové kroužky: informatika, country tance, aranžování, vaření, angličtina. 
     Centrum Fialka: výtvarná dílna, přípravka sportovních a míčových her, sportovní a míčové 
hry, roztleskávačky,balanční míče, zdravotní kroužek. 
     Další kroužky: šachy, keramika, tenis, judo a sebeobrana, karate, lukostřelba, florbal, 
sportovní přípravka, angličtina s rodilým mluvčím. 
     S oddílem lukostřelby jsme uspořádali dvě sobotní společné akce na zahájení a ukončení 
lukostřelecké sezony, kde kromě našich dětí vystoupily i děti z okolních škol.  
    
Do kroužků chodilo celkem asi 260 dětí. 
 
 
27. Spolek přátel školy 
 
     Spolek aktivně spolupracoval se školou . Hned v září přivítal žáčky prvních tříd tradičním 
dárkem - balíčkem hracích kostiček, které  žáci  využili  při výuce matematiky.  
     V listopadu se i v letošním školním roce  konal,  dětmi  i rodiči oblíbený, lampiónový 
průvod po okolí naší školy,  zakončený  tradičním ohňostrojem. Akce měla velkou účast a 
byla rodiči i dětmi velice kladně hodnocena .   
     Dne 4. prosince 2009 byly rozdány za asistence Mikuláše, anděla i několika čertů dětem 
sladkosti  a pro děti  1. stupně se uskutečnila  Mikulášská besídka v tělocvičně školy. Děti 
soutěžily o hezké ceny, zatancovaly  si  a užily si i s rodiči pěkné odpoledne. Akce se 
zúčastnily i děti naší školní družiny.  
     Další akcí, kterou  Spolek připravil, byl  únorový  Karnevalový rej, ze kterého si všechny 
děti  odnesly  odměnu za soutěže. Byla připravena bohatá tombola a tradiční vyhlášení 
nejhezčích karnevalových masek v kategorii předškolních i školních dětí.  
     Během celého školního roku Spolek přispíval na odměny pro žáky, kteří se zúčastnili školy 
v přírodě, lyžařského  výcviku, sportovního  odpoledne pro žáky II. stupně ke Dni dětí, 
seznamovacího pobytu pro žáky 6. třídy atd.  Dva žáci devátých tříd dostali finanční příspěvek 
na zájezd do Francie, který se konal na ukončení základní školní docházky.  
 
     Tak jako každý rok i letos dostali malý dárek  všichni žáci ke Dni dětí, zmrzlinu na  oslavu 
Dne dětí  pro žáky, kteří navštěvují   školní družinu, odměny pro žáky v různých soutěžích 
např. Barevný den, Soutěž ve skládání  puzzlí, soutěž o nejhezčí obrázek „Malování na 
chodník“. 
     Letos poprvé Spolek přispěl i na ceny celoročního celoškolního projektu „Státy  evropské 
unie“. 
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Spolek přispěl i  na akci pořádanou školní družnou  - Sbírku pro útulek opuštěných psů 
Toulavé tlapky.  
     Na konci školního roku byl předán žákům devátých ročníků dárek na rozloučenou. 
 

28.  Školní stravování  
 
     Školní jídelna je určená pro stravování dětí a zaměstnanců školy. V roce 2009/10 
zajišťovala stravování také pro studenty středních škol, které sídlí v budově školy. 
     V rámci  sociálního programu obce stravuje také důchodce z Prahy 15.  
     Školní kuchyně  vaří dva druhy hlavního jídla.  Přes objednávkový terminál, který je 
umístěný v jídelně školy, si žáci  oběd týden dopředu objednávají. Školní jídelna zajišťuje 
strávníkům kvalitní a čerstvou stravu , kontrolou je spotřební koš potravin. 
     V roce 2009 byla v letních měsících  provedena rekonstrukce WC a sprchy pro 
zaměstnance. Celá školní jídelna byla vymalována. 

 
     V letošním školním roce bylo celkem 380 pravidelných strávníků, z toho 170 z prvního 
stupně, 141 z druhého stupně a  15 studentů střední školy. Ostatní strávníky tvořili 
zaměstnanci školy a důchodci z Prahy 15.  
     Cena oběda je 22 Kč, 24 Kč a 25 Kč – podle věku dětí. 
     Ve školní jídelně pracuje celkem 5 zaměstnanců.  
     Za celý rok nebyla ze strany rodičů žádná negativní reakce na obědy. 
     Školní jídelna se zapojila do programu zdravé výživy a biopotravin.  
 
29. Výsledky kontrol  
 
ČŠI – v letošním školním roce kontrola neproběhla 
Kontroly ÚMČ Praha 15: 
- provedení inventarizace 
- evidence a vyřazování majetku 
- tvorba a čerpání fondů 
- čerpání finančních prostředků přidělených MŠMT na rozvojový program Zkvalitnění 
vzdělávání v základních školách 
Kontrola VZP – platby pojistného zdravotní pojištění 
Pražská správa sociálního zabezpečení – kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském 
pojištění a důchodovém pojištění 
Všechny kontroly byly bez závad. 
 
30. Provoz a údržba školy, základní údaje o hospodaření 
 
Opravy  a rekonstrukce  
Kompletní rekonstrukce osvětlení v kolektorech /na základě revizní zprávy/ 
Rekonstrukce stoupaček v pavilonu  A 
Opakované opravy odpadů ve školní jídelně 
Opakované opravy topení 
Opravy - elektro 
Výměna kohoutů u hydrantů 
Výměna zářivek v pavilonu B3 
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Malování pavilonů A a C 
Rekonstrukce šaten včetně instalování šatních skřínek 
Výměna klíčového systému  
 
Oprava 1. patra pavilonu C /po RJ – G/ pro zřízení školní družiny: 
Malování,  výměna lina, nový nábytek 
Školní jídelna: 
Malování/každoroční/, výměna kotle, oprava polic do nerezu, oprava výdejního pultu do 
nerezu 
Nová počítačová učebna: 
Zapojení, elektrické rozvody, nábytek,počítače, licence 
 
Celoroční údržba pozemku okolo školy – 3 ha  
Revize byly prováděny dle harmonogramu, případné závady byly okamžitě odstraňovány, 
termíny dodrženy. 
 
Hospodářský výsledek za rok 2009:     - úspora        7 443, 92 
                                                                 - z HČ      446 046, 50 
 
Rozdělení do fondů:   - fond odměn      100 000, 00 Kč 
                                      - fond rezervní   353 490, 42 Kč 
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Příloha č. 1 
 
Školní družina 2009/2010 - Počty dětí 
 

 Oddělení Třída 1. pololetí 2. pololetí 

1.A 17 17 

3.A 9 9 
1. 
 

R. Novotná 

5.A 2 1 

1.B 13 13 2. 
 

B. Marková 3.C 12 10 

1.C 18 18 3. 
 

M. Trnková 3.B 9 9 

2.A 20 19 4. 
 

V. Svobodová 4.A 8 4 

2.B 23 22 5. 
 

G. Kaňová 4.B 6 6 

Ranní družina 
 
 

1 2 

1 x týdně 
 
 

1 1 

Celkem 
 
 

139 133 

Průměr  28 27 

 

Kroužek Třída 1. pololetí 2. pololetí 

Aranžování 
M. Trnková 
G. Kaňová 

 19 19 

Vaření 
M. Trnková 

 12 10 

Angličtina 
G. Kaňová 

1. – 2. třída 9 9 
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Příloha č. 2 
 
Přehled dětí se ŠVP 2009/2010 

 

ročník 
počet 
žáků 

celkem 

z 
toho 
SPU 

z toho 
SVPCH 

z toho 
SVPUCH 

jiné 
vady 

integrace/ 
IVP 

zdravotní 
znevýhodnění 

počet 
celkem 

procentuální 
vyjádření 

1.A 18 0 1 0 2 0 0 3 16,7% 
1.B 18 0 0 0 1 0 0 1 5,5% 
1.C 18 0 0 0 1 0 2 3 16,7% 
2.A 23 0 0 0 2 0 1 3 13% 
2.B 24 0 1 1 2 1/1 0 4 16,7% 
3.A 16 1 3 3 2 2/1 0 9 53,3% 
3.B 19 0 0 0 0 0 1 1 5,3% 
3.C 20 1 1 0 1 1/0 1 4 20% 
4.A 19 3 0 1 0 0 0 4 21% 
4.B 20 0 1 0 2 0 0 3 15% 
5.A 27 4 0 0 1 0/1 2 7 25,9% 
6.A 25 5 0 0 0 0 0 5 20% 
7.A 22 0 1 0 0 1/0 5 6 27,3% 
7.B 21 3 2 1 0 1/2 2 8 38,1% 
8.A 20 1 0 2 0 0 0 3 15% 
8.B 19 0 0 0 0 0 2 2 10,5% 
9.A 24 2 0 2 0 0 1 5 20,8% 
9.B 24 1 0 1 0 0 0 2 8,3% 

CELKEM 377       73 19,4% 
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Příloha č. 3 
 
Evidence rizikového a závislostního chování ve škole 
 
 

Základní škola Veronské náměstí 20 , Praha 10 1. stupeň 2. stupeň 

Počet řešených případů celkem 1 9 

● alkohol 0 0 

● kouření 0 1 

● marihuana 0 0 

● ostatní nelegální drogy 0 0 

● gamblerství 0 0 

● virtuální drogy (počítače, televize, video)  0 0 

●šikana mezi žáky (jakákoliv forma a stupeň) 0 0 

● závažná agresivita vůči vyučujícím 0 1 

● záškoláctví 0 1 

● kriminalita-krádeže, násilí, vandalství … 0 3 

● týrání a zneužívání dětí a mladistvých 0 0 

● jiné – sekty, extremismus, rasismus 0 0 

•  jiné nevhodné chování 0 3 

● počet případů řešených ŠMP 1 9 

● počet případů řešených ve spolupráci s OM 0 2 

● jiná řešení (např. Policie, OSPOD, SPC) 0 1 
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Příloha č. 4 
Matematické soutěže 2009/2010 
 

Obvodní kolo matematické olympiády 
Z5 – 27. 1. 2010 Praha 10 

33 – 34 Hosová Michaela 9 bodů 
33 - 34 Skrbek Daniel 9 bodů 
 Žemla Václav 8 bodů 
 Havránek  Tomáš 7 bodů 
 Kristovi  Aleš 7 bodů 
 Černohorský  Daniel 7 bodů 
 Bendová Dominika 6 bodů 

Z6 – 7. 4. 2010 Praha 10 
 Bláhová Kateřina 2 body 
 Kubíčková Eliška 2 body 
 Neužil Miroslav 0 bodů 
 Stan Lukáš 0 bodů 

Z7 - 7. 4. 2010 Praha 10 
15 - 16 Westfálová Klára 11 bodů 
17 - 18 Lubovský Vojtěch 10 bodů 
 Horáčková Vendula 0 bodů 

Z8 -7. 4. 2010 Praha 10 
 Rajchl  Lukáš 2 body 
 Děd Matyáš 1 bod 
 Majerníček Adam 1 bod 

Z9 - 27. 1. 2010 Praha 10 
14 Lokaj David 12 bodů 
 Dinoburskij Dmitrij 7 bodů 
 

Pythagoriáda 2010 
5. 5. 2010, Praha 10 a 15, kategorie 6 

 Kubíčková Eliška 5 bodů 
 Stan Lukáš 4 body 
 Trunda  Jakub 3 body 
 Ježková Lucie 1,5 bodu 

5. 5. 2010, Praha 10 a 15, kategorie 7 
 Westfálová Klára 5 bodů 
 Soukopová Aneta 3 body 
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŘEŠITELÉ  
MATEMATICKÝ KLOKAN 2010 

       
       

2. A    4. B   

Renata Benešová 37 bodů  Jakub  Hnátek 80 bodů 

Václav Kysela 36 bodů  Jakub Hercok 75 bodů 

Matěj Hos 35 bodů  Jakub Soukop 70 bodů 

Jakub Malinovský 35 bodů     

Klára Šafaříková 35 bodů  5. A   

    Adam Vilímek 87 bodů 

2. B    Michaela Nejezchlebová 85 bodů 

Jana Dvořáčková 48 bodů  Michaela Hosová 82 bodů 

Angelína Starostová 42 bodů     

Vladimír Hlocký 40 bodů  6. A   

Vojtěch Král 40 bodů  Miroslav Neužil 48 bodů 

    Lukáš Stan 48 bodů 

3. A    Kateřina Čubrová 47 bodů 

Jiří Hocek 60 bodů     

Eliška Vrbová 60 bodů  7. A   

Tomáš Branžovský 46 bodů  Jan Petrášek 77 bodů 

    Aneta Soukopová 73 bodů 

3. B    Vendula Horáčková 70 bodů 

Jan Vorel 51 bodů     

Karolína Benedíková 47 bodů  7. B   

Ricardo D.  Laines 46 bodů  Daniela Vyštejnová 65 bodů 

    Klára Westfálová 65 bodů 

3. C    Vendula Smitková 61 bodů 

Vojtěch Niederle 49 bodů     

Antonín Svoboda 49 bodů  8. A   

Filip Koklar 44 bodů  Štěpán Hrabovský 53 bodů 

Mikuláš Kubáček 44 bodů  Filip  Lojka 50 bodů 

Anna Marie Strobachová 44 bodů  Jan Sidoryk 50 bodů 

       

4. A    8. B   

Dominik Nerad 57 bodů  Lukáš Rajchl 85 bodů 

Vlastimil Horák 49 bodů  Nikola Sitterová 59 bodů 

Aneta Viktorová 49 bodů  Adam Majerníček 51 bodů 
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Zdatný matematik 2009 
 

5. ročník 
 

Aleš Kristovič  9 bodů ZŠ Veronské náměstí 
Michaela Hosová 8 bodů ZŠ Veronské náměstí 
Adam Vilímek 7 bodů ZŠ Veronské náměstí 

 
6. ročník 

 
Eliška Kubíčková  1 bod ZŠ Veronské náměstí 
Veronika Dokoupilová 1 bod ZŠ Veronské náměstí 
Lucie Ježková  0 bodů ZŠ Veronské náměstí 

 
7. ročník 

 
Vojtěch Lubovský 12 bodů ZŠ Veronské náměstí 

Ondřej Kočí 11 bodů ZŠ Veronské náměstí 
Matěj Krupka 4 body ZŠ Veronské náměstí 

 
8. ročník 

 
Pavel Vondra  16 bodů ZŠ Veronské náměstí 

Lukáš Rajchl 12 bodů ZŠ Veronské náměstí 
Matyáš Děd  4 body ZŠ Veronské náměstí 

 
9. ročník 

 
Dmitrij Dinaburskij 16 bodů ZŠ Veronské náměstí 
Kristýna Kotašková 16 bodů ZŠ Veronské náměstí 

David Lokaj  12 bodů ZŠ Veronské náměstí 
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Sportovní soutěže 2009/2010 

Úspěšní reprezentanti školy - chlapci  - rok 2009/10  II.stupeň 
Třída Jméno Malá 

kopaná 
P 15 

Malá kopaná 
postup, finále 
Prahy 

Basket 
P 15 

Florbal 
P 15 

Duatlon 
P 15 

Cyklistika 
P 15 

Basket 
finále 
Prahy 

Volejbal 
mix P 15 

Atletika 
P 15 

9.A Prošek Jan 1.m ú.  3. m      
9.A Hamřík Josef 1.m  1. m 3. m  8.m ú.   
9.B Haetchi Viktor 1.m  1. m       
9.B Povenz Patrik 1.m ú. 1. m 3. m 11.m   1.m 3.m 
9.B Lokaj David  ú. 1. m 3. m 5.m 6.m ú. 1.m 1.m 
9.B Říha Václav 1.m ú.  3. m 3.m ú.  1.m  
8.B Majerníček Adam   1. m 3. m      
8.A Děd Matyáš 1.m ú. 1. m 3. m  ú.  1.m  
8.A Kofroň Lukáš 1.m ú.  3. m    1.m  
8.A Hercok Tomáš 1.m   3. m  7.m    
8.B Le Duy Ann Jirka 1.m ú.        
8. B Vondra Pavel   1. m    ú.   
8.B Hradil Ondřej 1.m  1. m      2.m 
8.B Rajchl Lukáš 1.m      ú.   
8.B Palma David 1.m ú.     ú.   
9.A Spousta Jakub  ú. 1. m    ú. 1.m  
9.A Holeš Marek  ú. 1. m 3. m   ú.   
9.A Novák Pavel    3. m   ú.   
9.A Gottwald Jiří   1.m    ú.   
9.B Kozák Tomáš       ú.   
9.A Kadlec Filip       ú.   
9.B Šejbl Daniel    3. m      
7.B Markvart Daniel     7.m  ú.  10.m 
6.A Svatoš Ondřej     1.m 1.m    
6.A Moravec David     6.m 6.m    
7.B Ježek Martin      ú.   9.m 
7.A Korbel Martin      ú.    
8.A Štika Jiří           1.m  
7.A Macháček Tomáš         3.m 
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Úspěšní reprezentanti školy – dívky - rok 2009/10   II.stupeň 
Třída Jméno Duatlon Florbal P 

15 
Basket  
P 15 

Cyklist. 
P 15 

Vybíjená 
P 15 

Volejbal 
mix P  15 

Atletika 
P 15 

8.A Kolářová Veronika 4.m       
8.A Žižková Tereza 6.m   2.m    
9.A Moravcová Andrea 2.m 4. m 4.m     
9.A Petříková Hana  4. m 4.m   1.m  
9.A Vaňková Nikola  4. m 4.m     
9.A  Sláčiková Olga  4. m      
9.B Škopánová Natálie  4. m      
9.A Pospíšilová Tereza   4.m     
9.A Danková Nikola   4.m     
9.A Šmídová Karolína   4.m     
9.B Kotašková Kristýna   4.m     
9.B Dolenská Adéla   4.m     
9.B Pecinovská Lenka    ú.    
9.B Staroňová Simona    ú.    
8.A Nguyen Katka  4. m      
8.B Jarošová Tereza  4. m 4.m   1.m  
8.B Šuranská Denisa  4. m 4.m     
8.B Urbásková Anna   4.m     
8.B Roblová Monika    3.m  1.m  
7.B Westfálová Klára   4.m 1.m  1.m 1.m 
8.B Šuranská Denisa    ú.    
6.A Bláhová Kateřina 3.m   9.m    
6.A Hladíková Nela 5.m   6.m 1.m   
6.A Latová Kateřina 6.m   4.m 1.m   
6.A Vraná Veronika    3.m 1.m 1.m 7.m 
6.A Řezáčová Kamila     1.m   
6.A Kubíčková Eliška     1.m   
6.A Černá Kristýna     1.m   
6.A Beková Jana     1.m   
6.A Žižková Zuzana     1.m   
8.B Šebelová Kristýna      1.m  
9.B Macháčková Michaela       2.m 
7.A Marušanová Kristýna       6.m 
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 I. stupeň Malá 
kopaná 

Florbal P 
15 

Vybíjená  
P 15 

Cyklistika 
P 15 

Hokejbal Atletika 
P 15 

5.A Zelenková Lucie   1.m ú.   
5.A Zaoralová Gabriela   1.m    
5.A Ratajová Aneta   1.m 7.m   
5.A Bendová Dominika   1.m 4.m   
5.A Sirko Oksana   1.m    
5.A Severová Veronika    ú.   
4.A Axmannová Klára    ú.   
3. B Macháčková Andrea      2.m 
3.A Novotná Lucie      1.m 
5.A Žemla Václav 3.m 2.m  10.m   
5.A Černohorský Daniel 3.m 2.m    6.m   
5.A Havránek Tomáš  2.m     
5.A Kristovič Aleš 3.m      
5.A Štefko David 3.m   ú.   
4.A Bianchi Ferrer Adam 3.m 2.m     
4.A Horák Vlastimil 3.m 2.m    9.m 
4.A Černák Daniel  2.m     
4.A  Cicala Martin 3.m 2.m     
4.A Konečný David 3.m      
4.B Hercok Jakub  2.m  ú.   
4.B Přívratský Lukáš 3.m 2.m     
4.B Švarc Filip 3.m 2.m  9.m   
4.B Soukop Jakub 3.m      
3.B Vorel Jan 3.m 2.m   5.m 4.m 
3.C Vlasák Adam 3.m      
3.A Branžovský Tomáš     5.m 7.m 
3.A Fiala Jan     5.m  
3.A Hájek Tadeáš     5.m  
3.A Kolář Ondřej     5.m  
3.B Švidek Jakub     5.m  
3.C Svoboda Antonín     5.m  
3.C Štros Dominik     5.m  
3.A Neužilová Jana      7.m 

 


