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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 Mgr. Jitka Urbánková 

 zástupce ředitelky Zdeňka Beránková 

 

2. Zřizovatel: Městská část 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 17 11 6 

Počet žáků 424 284 140 

Naplněnost tříd 24,94 25,82 23,33 

 

Škola sídlí v pěti pavilonech. Výuka probíhá kromě kmenových učeben také v odborných 

učebnách.  

 

4. Vzdělávací programy školy 

 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 541/2007  

– 1. až 9. ročník 

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 9. třídách probíhá sebehodnocení žáků 

i hodnocení učiteli ve všech předmětech čtvrtletně. 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 
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muzeum…). Ve škole využíváme interaktivní tabule, audiovizuální učebnu a tři počítačové 

učebny. 

 

5. Jazykové vzdělávání 
 

Anglický jazyk vyučujeme v naší škole od 1. ročníku. 

1. třídy mají jednu vyučovací hodinu týdně, 2. třídy mají dvě vyučovací hodiny týdně, 

od 3. ročníku výše mají žáci tři vyučovací hodiny týdně. Pro výuku využíváme dvě učebny. 

Diferencovaná výuka AJ probíhala v 8. ročníku. V ostatních ročnících (s výjimkou 

8. a 9. ročníku) do jedné vyučovací hodiny v týdnu docházel také rodilý mluvčí, a to v rámci 

spolupráce naší školy s jazykovou školou Akcent. V prvním ročníku byla výuka s rodilým 

mluvčím organizována pro zájemce jedenkrát v týdnu formou kroužku. 

V letošním školním roce byla výuka angličtiny založena na využití nejnovějších osvědčených 

výukových materiálů vydavatelství Oxford University Press - Happy House a Happy Street 

New Edition a Project Third Edition (třetí, tj. poslední, vydání) následujícím způsobem: 

Happy House New Edition 1 a 2 – učebnice, pracovní sešit a poslechové CD pro 

1. a 2. ročník. 

Happy Street New Edition 1 a 2 – učebnice, pracovní sešit a poslechové CD pro 3. a 4. ročník. 

V průběhu školního roku se nám také podařilo získat pro tyto ročníky doplňkové materiály 

iTools na interaktivní tabuli. 

Project 1 - 4 Third Edition, třetí, tj. nejnovější vydání – učebnice, pracovní sešit a poslechové 

CD pro 5. – 9. ročník. 

Každý pracovní sešit je doplněn CD ROM sloužícím k domácí přípravě žáků.  

V průběhu školního roku se nám také podařilo získat pro tyto ročníky doplňkové materiály 

iTools na interaktivní tabuli. 

V letošním (stejně jako příštím školním roce) plánujeme výuku v 8. a 9. ročníku podle 

materiálů Project 4, které v průběhu 9. ročníku doplňujeme částí gramatiky z učebnice Project 

5. Tento díl plánujeme zařadit jako základní učební materiál v 9. ročníku v době, kdy děti 

budou dostatečně vybaveny předchozími zkušenostmi z těchto materiálů Oxford University 

Press, nejdříve ve školním roce 2014-2015. 

Výuka angličtiny byla v tomto školním roce zpestřena projektovým týdnem „World Project“ 

– „Projekt svět“ za účasti univerzitních studentů z Albánie, Austrálie, Brazílie, Číny, Itálie, 

Turecka a Jižní Koreje. Týden aktivit spojených s teoretickými informacemi o uvedených 

zemích i s gastronomickými ukázkami a možností využití komunikativních dovedností žáků 

za dokonalé spolupráce s vyučujícími angličtiny, zeměpisu i dalšími se ukázal jako atraktivní 

způsob přirozeného zapojení žáků do komunikace v angličtině s příslušníky cizích národů. 

 

Francouzský jazyk se na naší škole vyučuje jako povinně volitelný předmět v 7. až 

9. ročníku. Časová dotace jsou 2 hodiny týdně. 

Pro výuku tohoto druhého cizího jazyka máme samostatnou učebnu. Počty žáků jsou 

optimální – v každém ročníku zhruba 10 – 15 žáků. 

Výuka probíhá podle tématických plánů. 

V tomto roce jsme navázali spolupráci s Institutem Francais de Prague – Pole linguistique et 

éducatif. V rámci této spolupráce mají naši žáci možnost navštívit filmová představení 

Cinéma scolaire, kde slyší a vidí filmy v originálu. Dále získáváme z tohoto institutu 

i obrazový materiál pro zpestření výuky. 

V neposlední řadě je výuka zpestřována i nabídkou poznávacích zájezdů do Francie, kde žáci 

nejenom poznávají mentalitu, tradice, kulturní zvyky země, ale navštěvují i základní školu, 

kde se seznámí s formou výuky. Zájezdy jsou zaměřené především na rozvoj konverzace 

a vnímání běžných, každodenních situací v praxi. 
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Žáci v každém ročníku výuky francouzského jazyka na závěr školního roku prezentují svůj 

miniprojekt. V 7. ročníku je to téma: Pojďme se seznámit, v 8. ročníku – Škola a Moje hobby, 

v 9. ročníku – Francouzské reálie (Paříž, Státy v Evropě). 

 

Německý jazyk se na naší škole vyučuje jako povinně volitelný předmět v 7. až 9.  ročníku. 

Časová dotace jsou 2 hodiny týdně.  

Počty žáků jsou v každém ročníku zhruba 15 – 19 žáků.  

Výuka probíhá podle tématických plánů.  

Pro výuku německého jazyka jako druhého cizího jazyka máme samostatnou učebnu, která 

je vybavena dataprojektorem, plátnem, přenosným počítačem, radiomagnetofonem, 

didaktickými mapami.  

Pro zkvalitnění výuky je využívána i elektronická učebnice Deutsch mit Max, 1. díl, 

interaktivní programy, internet, didaktické mapy apod.  

Žáci se seznamovali i s reáliemi německy hovořících zemí.  

Miniprojekty: 7. roč. – Ich, Mein Freund, Meine Hobbys  

 8. roč. – Mein Traumzimmer/haus, Die Jahreszeiten 

 9. roč. – Essen, Mein Wohnort, Die Kleidung  

 

 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 284 140 0 0 0 

Francouzština 0 0 37 0 0 

Němčina 0 0 50 0 0 
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6. Personální zabezpečení školy 

 

 Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 

 Učitelé Vychovatelé 
Asistenti 

pedagoga 

Školní 

jídelna 
Úklid Ostatní 

Fyz. osoby 

k 31. 12. 12  
24 5 1 5 5 4 

 

 

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. 2012 

29 22 7 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 

 
Věk 20 a méně 21 – 30let 31-40 let 41-50 let 51-60 let  61 a více  

Fyz. osoby  

k 31. 12. 

2012 

0 1 5 7 13 4 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2012/2013 jsme pokračovali v systematickém vzdělávání pedagogického 

sboru: 

 

a) doplňování odborné kvalifikace 

 1 učitelka si studiem na PF doplňuje odbornou kvalifikaci, 

 1 učitelka si rozšířila odbornou kvalifikaci, 

 1 učitelka studuje specializační studium – výchovné poradenství, 

 1 vychovatelka si studiem na SPedŠ doplnila odbornou kvalifikaci. 

 

b) průběžné vzdělávání 

Pracovníci školy absolvovali semináře zaměřené ke zkvalitňování své práce. 

Četnost kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se odvíjela od množství 

finančních prostředků, které se neustále snižují. Část seminářů si vyučující hradili sami. 

 

Seminářů mimo školu se zúčastnilo 18 pedagogů, seminářů pořádaných ve škole se účastnilo 

30 pedagogů. Průměrná délka seminářů byla 4 - 5 hodin. 

 

Semináře pořádané ve škole pro všechny pedagogy: 

- kurz první pomoci pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 

- Mimořádné události 

 

 



 7 

Pro rodiče: 

- Informace o středních školách, přijímacím řízení – pro 9. třídy 

- Koncentrace pozornosti, domácí příprava 

 

Jednotlivé semináře podle konkrétního zaměření: 

Finanční gramotnost v občanské výchově 

Oxford seminář 

Konference EVVO – Udržitelná energie 

Školení výt. Výchovy 

Novely školského zákona 

Fraus - dějepis 

Inovace výuky – zlobivý žák 

Novela školského zákona 

1. mezinárodní konference – Instrumentální obohacení (Feuerstein) 

Školení Feuerstein 

Seminář k tělesné výchově 

Komise schvalování projektů k dějepisu 

Muzikoterapie pro děti s ADHD 

Začleňování cizinců do ZŠ 

Novely právních předpisů od 1. 1. 2013 

Zásady terapie, teorie a diagnostika 

Školení učitelů dopravní výchovy 

Konference učitelů anglického jazyka 

Projekt Integrace 

Seminář k testování 5. a 9. tříd 

Globální mapa světa 

50. léta v Československu 

Seminář Fraus pro 1. stupeň 

Pracovně právní problematika 

Udržitelná mobilita 

Učíme žáky prezentovat a vystupovat na veřejnosti 

Konference – změny v RVP 

Seminář k přípravným třídám 

Seminář ke tvorbě standardů v Aj 

Seminář ke tvorbě standardů v Dě, Ma, Vv, Inf, VO 

Seminář – evaluace ve škole 

Seminář k novému typu písma Comenia Script 

 

9. Zápis do prvních tříd 

 
 Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky 

počet 69 79 14 

 

Ve dnech 15. a 16. ledna 2013 se konal zápis dětí do prvních tříd. Děti při vstupu do školy 

dostaly kartičku, se kterou postupovaly dále. Při prvním zastavení v počítačové učebně si 

vyzkoušely kreslení a pexeso na počítačích. Na sportovních stanovištích děti házely míčkem 

na terč, srážely kuželky, zkusily si rovnováhu na balančních plochách, čočkách a bose. Na 

dalším místě skládaly tangramy, hrály Kimovu hru, při které pocvičily svou paměť, na závěr 

se účastnily jednoduchých pokusů v „chemické laboratoři“. Na každém stanovišti pomáhali 
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dětem žáci 5. A a 5. B pod vedením paní učitelek Malečkové a Zahradnické. Děti sbíraly na 

kartičky za odměnu jedničky, na konci celé cesty je čekala sladká odměna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V květnu proběhla informativní schůzka pro rodiče, na které se probírala organizace školního 

roku 2013/14, školní potřeby, připravenost dítěte na školu. Další setkání si zorganizovaly 

samy třídní učitelky a sešly se s rodiči a dětmi na tzv. Škole před školou. Děti tak v září již 

nepůjdou do neznámého prostředí, ale do třídy, ve které již mají kamarády. 

 

10. Školní družina 

 
V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu v prvním pololetí 149 žáků, ve druhém 

pololetí 140 žáků. Žáci byli rozděleni do pěti oddělení. Průměrný počet žáků v oddělení byl 

v prvním pololetí 30 a ve druhém pololetí 28 žáků.  

Pouze ranní školní družinu navštěvoval 1 žák naší školy. Umožnili jsme též návštěvu školní 

družiny v době mezi koncem vyučování a začátkem zájmových kroužků, nebo mezi 

odpoledním vyučováním. Tuto možnost využili 4 žáci. Umožnili jsme též žákům jednorázový 

pobyt ve školní družině při krizové situaci v rodině. Tuto možnost využilo několik rodičů. 

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 přípravu dětí pro život ve společnosti 

a prostřednictvím volnočasových aktivit jsme se snažili je vybavit žádoucími vědomostmi 

a dovednostmi. 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 počátku. 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 byl rozdělen do jednotlivých měsíců a jeho obsah 

se odrážel ve všech činnostech jednotlivých oddělení.  

 

Materiální podmínky 

V tomto školním roce jsme každý měsíc využívali částku 

500,- Kč na každé oddělení na nákup potřebných věcí pro 

jednotlivá oddělení. Z této částky jsme nakupovali potřeby na 

zájmová odpoledne. Zakoupili jsme pro všechna oddělení 

některé nové hry a hračky, nové míče a další sportovní 

potřeby.  Na odměny za různé soutěže nám přispěl Spolek 

rodičů a přátel naší školy.  
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Projekty 
1. oddělení  J. Řehořová  Ze všeho jde něco vyrobit 

2. oddělení  G. Kaňová  Etiketa, slušné chování 

3. oddělení  M. Trnková  Z pohádky do pohádky 

4. oddělení  B. Marková  Člověk a příroda, rostliny pro radost 

5. oddělení  V. Svobodová  S knížkami jsme kamarádi 

Projekty probíhaly během celého školního roku a jejich výsledkem byly zajímavé a poučné 

práce dětí, umístěné na nástěnkách v prostorách školní družiny. 

 

Zájmové odpoledne 
Informatika 

Sport 

Vaření a zdravá výživa 

Výtvarné činnosti 

Pracovní činnost 

Společenské hry 

 

Zájmové odpoledne probíhalo během celého školního roku každé pondělí od 14 do 15.30 

hodin. Na každé zájmové odpoledne jsme dětem připravili poutavý program. Na tyto činnosti 

se děti vždy těšily. 

 

Kroužky školní družiny 

Aranžování a jiné dekorační techniky:  M. Trnková 

Dramatický kroužek     M. Trnková 

Angličtina      G. Kaňová 

Vaření       B. Marková 

Kroužky školní družiny navštěvovali nejen žáci školní družiny, ale i další žáci prvního 

a druhého stupně naší školy. 

 

Akce ve školní družině 

Práce dětí jsme též vystavili u příležitosti Vánoc a Velikonoc. Na závěr školního roku jsme 

uskutečnili výstavu dětských prací na plotě naší školy. 

Během školního roku jsme pořádali výtvarné soutěže na různá témata a malování na chodník. 

Vyráběli jsme mnoho dárků pro radost sobě a svým blízkým. 

Dětem se velice líbilo divadelní představení a také vystoupení kouzelníka.  

Pro děti 1. tříd jsme připravili program Poznej svého psa, který byl i s účastí pejsků, kteří jsou 

vycvičeni pro canisterapii. 

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 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. 

Mezi nejoblíbenější akce patřilo pečení a zdobení vánočních a velikonočních perníčků. 

K nejoblíbenějším akcím patří každoročně návštěva cukrárny ke Dni dětí a opékání špekáčků 

na zahradě školy. Tato akce se v letošním roce uskutečnila na podzim a na závěr školního 

roku. 

Pro pobyt v přírodě jsme s dětmi využívali i blízký lesopark, areály zdraví v okolí naší školy 

a školní hřiště, na které máme přístup přímo ze školní družiny. 
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11. Poradenské služby školy 
 

Poradenské služby byly zajišťovány: 

a/ pracovníky školy: 

 - výchovným poradcem pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 - výchovným poradcem pro kariérové poradenství, 

 - metodikem prevence, 

 - učitelkou s kurzem grafomotoriky, 

 - 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: 

 - poradenskou psycholožkou z PPP / ve škole 1x za 14 dní/, 

 - 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, 

 - 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: Kritické myšlení, 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 

 

Žáci byli informováni o současných možnostech středoškolského vzdělávání, vzdělávání 

v učňovských oborech, přípravných kurzech ke studiu a k přijímacím zkouškám, o dnech 

otevřených dveří na jednotlivých školách a dalších aktivitách, jichž se mohou zúčastnit. Cílem 

je napomoci včasnému rozpoznání jejich profesní orientace. Spolupracujeme s PPP při 

organizaci profesní diagnostiky pro žáky, s Poradensko – informačním centrem Úřadu práce 

Praha 10, zajišťujeme část administrativy spojenou s přihlašováním žáků do dalších škol. 

V tomto školním roce proběhly následující akce: 

- mimořádné třídní schůzky pro rodiče žáků devátých ročníků a seznámení se systémem 

přijímacího řízení na střední školy, 

- poskytnutí informací o přijímacím řízení rodičům žáků, hlásících se na víceletá gymnázia, 

- nabídka Profi testů pro osmé ročníky - spolupráce s PPP Jabloňová Praha 10, 
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- besedy se zástupci vybraných středních škol  - 9. ročník, 

- kurz Profesní orientace a Abecedy podnikání v rámci předmětu Svět práce v 9. ročníku, 

- návštěva veletrhu Schola Pragensis – prezentace středních škol (osmé a deváté ročníky), 

- návštěva Poradensko-informačního centra Úřadu práce, Praha 10 pro 8. ročník, 

- využívání portálu „proskoly.cz“ – testy volby povolání a rozumových schopností žáků, 

- profesní diagnostika pomocí dotazníkových metod, 

- beseda s bývalou žákyní naší školy pro 9. ročník, 

- beseda se zástupkyní NICM o přijímacím řízení pro 9. ročník, 

- využívání publikací Atlasy školství, Přehledy gymnázií, středních škol a odborných učilišť, 

- exkurze, 

- v průběhu celého roku možnost individuálních konzultací s výchovným poradcem. 

 

Poradenské služby pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

ZŠ Veronské náměstí registrovala ve školním roce 2012/2013 celkem 44 dětí se SVP. 

Na začátku školního roku byla jako vždy aktualizována evidence žáků se SVP a současně 

byla provedena i pedagogická diagnostika nových žáků v prvních třídách (vady řeči a jejich 

náprava). Všichni vyučující, včetně školní družiny, byli informováni o dětech se SVP, 

o zdravotních problémech dětí a v neposlední řadě o dětech integrovaných a IVP. Současně 

byli vyučující informováni o způsobu práce s těmito dětmi. V říjnu pracovnice PPP provedly 

ve druhých třídách depistáž dětí se SPU a na jejím základě projednaly se speciální 

pedagožkou, třídními učitelkami a rodiči další možné postupy nápravy.  

Pro rodiče našich žáků byly stanoveny konzultační hodiny jako pomoc při řešení výchovných 

a výukových problémů. Rodiče však tuto pomoc využívali minimálně.  

V rámci podpory integrace a vzdělávání žáků se SVP byly na základě diagnózy odborného 

pracoviště vypracovány IVP pro integrované děti ve spolupráci s třídními učitelkami, 

vyučujícími, rodiči a zaštiťovateli IVP. Tyto IVP byly dvakrát ročně kontrolovány a dle 

potřeby doplněny. V 6. C pracovala pedagogická asistentka pod metodickým vedením 

speciálního pedagoga s žákem s Aspergerovým syndromem. 

Ve druhých třídách byl od prosince, v rámci výuky, zařazen nápravný český jazyk. Jedenkrát 

týdně pracovala speciální pedagožka s 8 žáky s SPU (4 žáci) nebo s žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí (4 žáci). Reedukce byla zaměřena především na oblast čtení 

(záměnu písmen), zrakové postřehování a částečně pravopis. 

V prvních třídách probíhal kurz Grafomotoriky. U celé skupiny 8 žáků došlo ke zlepšení tak, 

že není třeba pokračovat a kurz byl úspěšně ukončen.  

V průběhu roku probíhaly konzultace speciálního pedagoga: 

1. pravidelně s Dr. Růžičkovou z PPP. 

2. s jednotlivými vyučujícími, zaměřené nejen na integrace a IVP, ale i na SPU, 

ADHD,ADD, …, 

3. s odbornými pracovníky speciálně pedagogických center, pedagogicko psychologických 

poraden, apod., 

4. s rodiči žáků. 

Při pravidelných kontrolách práce s dětmi s SPU byly kontrolovány sešity ČJ i způsob práce 

s těmito dětmi. Všichni vyučující ČJ dodržují doporučení z odborných vyšetření a způsob 

kontroly vědomostí odpovídá možnostem žáka. Na základě dohody o spolupráci s rodiči žáků 

s SPU vyučující kontrolují zapisování DÚ těmito dětmi. Děti se SVP neměly v průběhu roku 

problémy s prospěchem. V závěru školního roku byla zhodnocena práce s integrovanými 

dětmi, i podpora žákům s SPU jejich úspěšnost a byla uzavřena dokumentace za školní rok 

2012/2013.  
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Dětem se SVP byla v průběhu roku věnována péče odpovídající jejich diagnóze, byly 

používány speciální metody a pomůcky a diagnóza byla zohledněna při klasifikaci. 

 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní 

spolupráce, mimoškolní aktivity, prezentace, tradiční akce školy 

 
Mezinárodní spolupráce: 

- Kroužek žáků 1. ročníku s rodilým mluvčím, jazyková škola Akcent 

- Hodina anglického jazyka s rodilým mluvčím, jazyková škola Akcent 

 

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 vykonávala praxi jedna studentka Střední pedagogické školy. 

Spolupracovali jsme s oběma MŠ Parmská, předškolní děti se celý rok jedenkrát za 14 dní 

učily pracovat na počítačích (malování a programy přiměřené věku dětí) ve školní počítačové 

učebně s žáky 4. B a 5. A. Společně s dětmi třetího ročníku také vyráběly dárky ke Dni matek. 

V rámci výchovy ke zdraví probíhal v MŠ a domě s pečovatelskou službou v Praze 15 projekt 

devátých tříd. 

Výbornou spolupráci máme se zástupkyní starosty pro školství, s odborem školství 

a ostatními odbory ÚMČ Praha 15, včetně protidrogového koordinátora, kurátora mládeže 

a oddělení péče o děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úzce spolupracujeme s Policií ČR a s Městskou policií. 

Rodiče dětí se snaží škole pomoci i materiálně a zajištěním akcí pro děti.  

V rámci poradenství spolupracujeme s SPC Zlíchov, SVP Klíčov, organizace Fillia, Život bez 

závislosti, Dětské krizové centrum Kačerov, SPC Vertikála, psycholožka dr. Moravčíková, 

agentura ROZUM, apod. 

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 tradičních školních akcích: 

 „Den otevřených dveří“, 

 „Vánoce ve škole“ doplněné vánočním bazarem, 

 Zpívání na schodech, 

 šerpování žáků devátých tříd, 

 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 zvířecí útulek, koně pro handicapované děti, sbírka „Srdíčkový den“, „Červená 

stužka“, sběr šatstva pro diakonii Broumov, Fond Sidus, 

 výroba keramiky k Vánocům. 
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Pro rodiče pravidelně pořádáme otevřené hodiny a Dny otevřených dveří. I v tomto školním 

roce spolupracujeme s agenturou Rodiče vítáni. V červnu proběhlo v 8. A pilotování jejich 

nového programu. 

Velmi dobře spolupracujeme s místním oddělením Policie ČR a s protidrogovým 

koordinátorem MČ Praha 15 MUDr.Venzarovou. 

Vydáváme školní časopis Nautilus. 

V. ročník, pět čísel, 22 stran  

Redakční rada má 9 členů, žáků  z 9., 8., 7. a 6. tříd. Vede ji pí učitelka Honcová.  

Stálé rubriky:  

Listárna − jedna strana je vyhrazena pro dotazy, nápady a připomínky čtenářů. 

Zprávy z žákovského parlamentu  

Ročníkové stránky (1. až 9. ročník, ŠD) − práce dětí, akce třídy  

Akce školy − krátké články o akcích, kterých se účastnili naši žáci  

Charita − Srdíčkové dny, hiporehabilitace, Fond Sidus 

Chráněná zvířata 

Recenze 

Dobré tipy 

Rozhovory s učiteli  

Zábava − vtipy, obrázky, tajenka, optické klamy apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve škole pracuje Žákovský parlament. 

V letošním školním roce pracovalo v žákovském parlamentu 23 žáků. Několik z nich bylo 

pouze pasivními členy, jiní se obětavě zapojili do práce. Na některých akcích se podíleli i 

dobrovolníci z řad ostatních žáků. 

Pokračoval sběr víček a soutěž mezi třídami, pomáhali jsme při tradičních akcích Spolku 

rodičů nebo školní družiny. Nově se povedlo několik věcí, například místo tradiční kytičky 

učitelům k jejich svátku jsme zorganizovali den „ŠKOLA 

NARUBY“, v které učili sami žáci. Nové je i zavedení 

Veroňáčků – zachránců před nečekanou pohromou 

v podobě špatné známky nebo poznámky.  Je potěšující, 

že jen málo dětí vyčerpalo obě dvě možnosti Veroňáčka 

použít, řada žáků ho nepotřebovala ani jednou, ale 

vědomí, že ho použít mohou, je zbavilo nepřiměřeného 

strachu ze známky. Povedl se i turnaj v piškvorkách u 

příležitosti Dne dětí. Slabší výsledky měl letošní bazar 

hraček a knih. Přesto se nám podařilo získat nějaké peníze na keramickou pec a poslali jsme 
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i příspěvek 500 Kč na pomoc postiženým povodní. Nepodařilo se zatím dohrát turnaj ve 

stolním tenise, poslední příležitost bude během závěrečného týdne. Klasický školní život jsme 

si zpestřili Námořnickým dnem. Také letos proběhlo setkání našich členů s paní ředitelkou. 

 

Vedeme školní kroniku. 

Již čtvrtým rokem každý měsíc školního roku připravujeme několik stran školní kroniky. 

Akcím, které se na škole i mimo ní pořádají, je věnována minimálně jedna strana, na které se 

objevuje základní text doplněný řadou fotografií, pracemi dětí a v některých případech 

i originální ilustrací. Korektury zajišťuje pí Zahradnická, grafickou úpravu pí Honcová 

a obsah stránky ze zdrojů pořádajících učitelů pí Švideková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravujeme sborník výtvarných prací. 

Již čtvrtým rokem vytváří výtvarnice pí Honcová sborník výtvarných prací všech ročníků. Po 

celý školní rok shromažďuje nejzdařilejší výtvarné práce. Sborník je k vidění na www 

stránkách školy nebo vytištěný v kanceláři školy. 

 

13. Účast v rozvojových a mezinárodních programech 
 

Získali jsme dva granty z MHMP na prevenci sociálně patologických jevů. 

Žádali jsme ČEZ o dotaci na učebnu chemie a na rekonstrukci hřiště, ale nebyli jsme vybráni. 

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 
 

Pro nadané žáky se snažíme vytvářet příznivé podmínky, formy a způsoby práce. Hledáme 

vhodnou motivaci pro rozvoj jejich nadání a uplatnění v konkrétních činnostech. 

Ze strany učitelů je zajištěn individuální přístup. Nadaní žáci si tak doplňují, prohlubují 

a rozšiřují základní učivo, zapojují se do samostatných rozsáhlejších prací, účastní se výuky 

některých předmětů ve vyšších ročnících. 

 

3. ročník: 1 žák  

Dostává práci, která zahrnuje úkoly nad rámec osnov 3. třídy, účastnil se výuky matematiky 

ve 4. ročníku 

5. ročník: 4 žáci  

Zapojují se do soutěží a olympiád z matematiky, českého a anglického jazyka, pomáhají tvořit 

webové stránky třídy a vytvářet prezentace v Power Pointu ve vlastivědě. Při výuce pomáhají 

slabším žákům, podílejí se na přípravě a vedení hodin, seznamují spolužáky s různými 

způsoby řešení. Tři žáci byli přijati na víceletá gymnázia. 
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6. ročník: 3 žáci 

Účastní se matematických soutěží a olympiád, pomáhají slabším spolužákům, v hodinách řeší 

úkoly v pracovním sešitě typu B a C pro rychlé a nadané žáky. 

8. ročník: 1 žák 

V hodinách anglického jazyka dostává úkoly nad rámec základního učiva. Využívá doplňkové 

materiály Dominoes Level 1, 2 učebnici pro 9. ročník a anglické časopisy. 

Úspěšní žáci 9. ročníků mohli své schopnosti a dovednosti prokázat při prezentaci výstupních 

prací. 

 

15. Polytechnická výchova 

 
Práce s technickými materiály jsou vyučovány v 6. a 7. ročníku. V 6. ročníku se žáci 

seznamují s druhy dřev, jejich vlastnostmi a možnostmi ručního opracování. V 7. ročníku pak 

poznávají kovy, jejich vlastnosti a využití. V praxi si vyzkouší kov opracovávat.  

V tomto ročníku dále poznávají vlastnosti a možnosti využití plastů. 

V rámci pěstitelských prací jsou žáci vedeni k péči o květiny v atriu, případně další výsadbě, 

k péči o květiny v interiéru školy. 

V průběhu roku žáci pečují o čistotu a úpravu školního pozemku, kde shrabují listí, 

provzdušňují trávník a zakládají kompost, který dále využívají. 

Další činností pěstitelství je pěstování „Stromů života“ pro budoucí prvňáčky. 

V 7. ročníku, souběžně s výukou práce s technickými materiály, probíhá výuka vaření formou 

celoročního projektu, kde se děti zabývají technologií zpracování druhů potravin. Tato jejich 

roční práce vrcholí zpracováním vlastní kuchařky. 

V 8. ročníku se žáci zabývají bezpečností, péčí a zařizováním domácnosti, využitím možností 

při zajištění chodu a úspor v domácnosti. Prakticky se naučí pečovat o textilie, žehlit košile, 

šít ručně i na šicím stroji, pracovat s přízí. V závěru roku je v oblibě péče o pleť, vlasy 

a nehty. 

V rámci další části předmětu Světu práce se žáci zaměřují na sebepoznávání, sebehodnocení 

a orientaci na trhu práce. 

V 9. ročníku žáci absolvují kurzy profesní orientace a abecedy podnikání. 

V 8. a 9. ročníku byl zařazen volitelný předmět příprava pokrmů. 

 

Volitelné předměty ve školním roce 2012/2013 

- 7. ročník - Psaní všemi deseti, druhý cizí jazyk - francouzský, německý 

- 8. a 9.  ročník - Mediální výchova, Příprava pokrmů, Praktika fyzika-chemie, druhý cizí 

jazyk - francouzský, německý 

 

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. 

Přehled kroužků – viz příloha. 
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16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 
V letošním školním roce jsme se se souhlasem zřizovatele snažili otevřít přípravnou třídu. Pro 

malý zájem rodičů jsme ji neotevřeli. 

Integrované děti jsou v jednotlivých třídách plně začleněny do kolektivu třídy. Pro většinu 

těchto dětí byly vypracovány IVP ve spolupráci s odbornými pracovišti, která je průběžně 

hodnotila. Po dohodě s PPP pracovali vyučující s několika integrovanými dětmi bez IVP, ale 

individuální přístup a způsob práce byl pravidelně konzultován jak s pracovnicí PPP, tak 

se speciálním pedagogem. Všechna opatření splnila očekávání a děti zvládly celý školní rok 

bez větších problémů. Snahou a cílem práce s těmito dětmi je přechod z integrace 

k inkluzivnímu vzdělávání. 

V letošním školním roce odešel do speciální školy jeden žák. 

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. 

 

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 
Stát počet žáků 

Bělorusko 2 

Slovenská republika 3 

Vietnam 3 

Ukrajina 12 

Moldavská republika 2 

Kyrgyzstán 1 

Čína 1 

 

V letošním roce přišly do školy bez větší znalosti češtiny 2 děti. 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 anebo zde pobývají tak dlouho, že češtinu zvládají bez 

problémů. 

 

18. 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. 

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, dendrologická zahrada). 
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Naše škola využila výukové programy připravené těmito organizacemi: Lesy Praha, Lesy 

České republiky, Toulcův dvůr. 

V letošním školním roce jsme se zaměřili na třídění odpadů. Za peníze získané za sběr papíru, 

který probíhal jako mezitřídní soutěž na konci loňského školního roku, jsme nakoupili 

plastové kontejnery do jednotlivých tříd na sběr papíru. I letos tato akce proběhla.  

Ve školním roce 2012/2013 žáci nasbírali celkem 1312 kg víček a tím přispěli na koupi 

keramické pece. Nejpilnějšími sběrači v průběhu celého školního roku byla na 1. stupni třída 

3. A a na druhém stupni třídy 6. B a 6. C. 

 

19. Multikulturní výchova 

 
Multikulturní výchova na naší škole je součástí nejenom předmětu výchova demokratického 

občana, ale je nedílnou složkou v běžném životě školy. V rámci vstupu ČR do EU si žáci 

uvědomují potřebnost znalosti odlišných kultur, mentality jiných národů, znalosti tradic apod. 

Nejužší kontakt mají samozřejmě se svými spolužáky, kteří se přistěhovali do ČR. Především 

tímto způsobem získávají přirozenou a nenásilnou formou informace o životě v jiných 

zemích. V rámci výuky je s žáky neustále probírána problematika rasismu a jeho škodlivosti, 

problematika odlišnosti, výchova k toleranci a snášenlivosti, respektování druhých apod. 

Ke správnému postoji přispívá i možnost výjezdů do zahraničí. Naše škola pořádá výjezdy 

do Německa, Francie, Anglie, apod. a to je nejlepší možnost pro naše žáky jak pochopit 

kulturu, event. odlišnosti ve vývoji kultur. Přímo v rodinách mají možnost seznámit se 

s různými specialitami, zvláštnostmi, vývojem dané země, lépe pochopit jazyk. 

 

20. Prevence rizikového chování 

 
V tomto školním roce jsme pokračovali ve vytyčené linii pro oblast prevence tak, jak jsme si 

stanovili a tak, jak to vyplývá z aktuálních dokumentů MŠMT.  Prevenci máme rozdělenou do 

dvou částí: na část, kde se soustředíme na zajišťování akcí, seminářů, besed a ostatních 

aktivit, které svým obsahem splňují námi vytyčené cíle v oblasti prevence, a na část 

praktickou, kde se snažíme okamžitě řešit konkrétní přestupky a problémy. 

V říjnu 2012 jsme také vytvořili koordinační tým ve složení metodik prevence, výchovný 

poradce a speciální pedagog. Stanovili jsme si jednotlivé kompetence a postupy pro cílené 

a dlouhodobé působení vůči všem projevům krizového chování, ale také krizový plán pro 

aktuální řešení problémů. Setkání se uskutečňovala vždy 1krát za 14 dní. Na schůzkách jsme 

se zabývali zhodnocením uplynulého období a řešením problémů, které každý třídní učitel 

řešil v rámci třídnických hodin. Speciálně jsme se zaměřovali na organizaci třídnických hodin 

s tím, že tyto hodiny mají posloužit jen a právě pro řešení vztahů ve třídě, vzájemné toleranci 

mezi dětmi a vedení k takovému způsobu života, který přinejmenším eliminuje co nejvíce 

projevy rizikového chování. 

I letos jsme zažádali o granty, tak jako každoročně. Jednalo se konkrétně o 2 granty v rámci 

projektu Zdravé město Praha. První grant s názvem Dlouhodobá primární prevence je 

zaměřen na práci s problematickými třídami. Tento grant ve výši 38. 000,- Kč nám byl 

přidělen a bude využit od příštího školního roku 2013/2014 v rámci dlouhodobé primární 

prevence. Druhý grant byl zaměřen na Vedení třídnických hodin, neboť naší snahou je, aby 

vedení těchto hodin bylo smysluplné a skutečně pomáhalo v oblasti vzájemných vztahů mezi 

žáky a aby tyto hodiny nebyly vedeny pouze formálně. Grant na tento projekt nám bohužel 

nebyl udělen, nicméně, protože jsme si vytvořili finanční zázemí a snažíme se zaangažovat do 

preventivní činnosti i rodiče žáků, máme nyní ve fondu prevence částku, kterou hodláme 

použít na najmutí některé organizace, která se touto preventivní činností zabývá. 
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Také jsme žádali o grant na Komplexní výcvik preventisty a byl nám rovněž přidělen ve výši 

12. 000,- Kč. 

V první polovině školního roku 2012 jsme ještě dokončovali sérii projektů na prvním stupni, 

které u nás prováděli pracovníci organizace Filia. Tento program byl zaměřen především na 

bezpečný pohyb dětí, vztahy mezi spolužáky, částečně na nebezpečí zneužití na soc. sítích 

a v 5. ročnících na nebezpečí zneužití návykových látek. Program byl veden formou 

dramatizace a modelových situací. 

Dále jsme obdrželi finanční pomoc od MÚ Prahy 15, kde spolupráce s koordinátorkou paní 

Venzarovou je tradičně velmi dobrá a pomáhá nám i tím, že nás okamžitě informuje o všech 

aktuálních děních, která souvisí s prevencí. Peníze z MÚ byly použity na návštěvu věznice, 

která se uskutečnila ve spolupráci s organizací PRAK a následnou besedu. Dále na 

sociometrická měření a videotrénink v problémových třídách. 

I v tomto školním roce jsme se zaměřili především na minimalizaci některých typů rizikového 

chování, u kterých se projevil mírný nárůst. Jednalo se především o šikanu, agresivní chování 

vůči spolužákům, záškoláctví a vandalismus. Někteří žáci se k sobě chovají velmi hrubě 

a agresivně s absencí tolerance a pochopení. Rovněž jsme zaznamenali mírný nárůst vyššího 

počtu absence u některých dětí. Všechny případy byly buď operativně řešeny okamžitě – 

schůzka s rodiči, záznamy pohovorů, nebo byl dle krizového plánu povolán odborník, který 

řešil situaci např. depistáží ve třídě, sociometrickým měřením apod. Zápisy z jednání jsou 

k dispozici u výchovného poradce. 

 Navázali jsme spolupráci s organizací Život bez závislosti, která u nás bude provádět 

program dlouhodobé primární prevence. Tradičně byla velmi dobrá spolupráce s Policií ČR, 

která u nás letos uskutečnila sérii přednášek zahrnujících témata od bezpečného chování na 

1. stupni až po právní vědomí na 2. stupni. Letos jsme byli maximálně spokojeni se způsobem 

provádění těchto seminářů a je jen velká škoda, že v době, kdy především prevence hraje 

významnou roli v životě žáků, se možnosti provádět prevenci ze strany policie zmenšují resp. 

došlo k odstranění některých projektů jako je např. AJAX, či Bezpečný kontakt se psy – to 

jsou všechno akce, které měly významný dopad a byly přínosem pro žáky. 

Plány, které jsme si stanovili do budoucna jsou: eliminace projevů rizikového chování, 

kvalitní vedení třídnických hodin a proškolení celého pedagogického sboru pro indikaci 

šikany a nastolení zdravého způsobu života žáků, především zvýšením volnočasových aktivit 

(viz. kroužky, které jsou pořádány na naší škole). 

Akce tříd viz. příloha. 

 

Charitativní činnost 

 

Na naší škole se již tradičně věnujeme charitativní činnosti. Domníváme se, že v tomto směru 

máme u žáků plnou podporu. Jakýkoliv dobročinný projekt se u žáků setkává s velkou pomocí 

z jejich strany. 

 Pravidelně již šestým rokem se podílíme na organizování Srdíčkového dne v první i v druhé 

polovině školního roku. Na prodeji se podílí především žáci II. stupně. Většinou se prodej 

uskutečňuje ve školním prostředí, ale se žáky 9. tříd chodíme i mimo školu. K prodeji vždy 

přistupují s velkou zodpovědností a odhodláním podpořit co nejvíce své vrstevníky, kteří 

potřebují pomoc nás všech. 

 Další akcí pro potřebné je Červená stužka, jejíž výtěžek je poskytován na pomoc pro 

postižené HIV/AIDS. Třetím rokem jsme se zapojili i do prodeje výrobků organizace Fond 

Sidus na nákup pomůcek a materiálu pro nemocné děti. V neposlední řadě za významné 

pomoci a podpory rodičů spolupracujeme s organizací Diakonie Broumov. Škola organizuje 

sběr šatstva pro potřebné  již 4. rokem. 
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Domníváme se, že charitativní činnost na naší škole má již velmi dobrou tradici především 

díky dětem, které přistupují k prodeji mnohdy mnohem zodpovědněji než dospělí a velmi 

dobře si uvědomují důležitost své pomoci těm, kteří to potřebují. 

 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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počet dětí 
celkem 1 1   2 2     12   18 

z toho 
nově přijatí  1    2     1   4 

 

Trvalé bydliště mimo Českou republiku má 5 žáků – cizinců. 
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22. Další údaje o škole 

 

a) Výsledky přijímacího řízení 
V prvním kole byli přijati všichni žáci devátého ročníku (27). 

Na víceletá gymnázia byli přijati 3 žáci z pátého ročníku a 1 žák z ročníku sedmého. 

 

TYPY ŠKOL 9. ročník 8. ročník 7. ročník 5. ročník CELKEM 

Státní 21  1 2 24 

Soukromé 5    5 

Církevní 11   1 2 

 

DRUHY ŠKOL 9. ročník 8. ročník 7. ročník 5. ročník 

Gymnázium 4  1 3 

SPŠ 4    

SOŠ 10    

OA 3    

SOU 6    

ostatní     

CELKEM 27  1 3 

 

b) Výchova, chování žáků 
Priority ve výchově: 

- zaměřit se na etickou výchovu 

- motivovat žáky k dodržování pravidel slušného chování 

- pracovat s projevy agresivity u žáků 

- okamžitě řešit problémy, úzce spolupracovat s rodiči, s odborníky při řešení problémů dětí 

- upevňovat kázeň z hlediska plnění školních povinností 

- zaměřit se na společenské chování, výchovu ke zdraví 

- vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků při řešení problémů konkrétního žáka 

- tolerovat zvyklosti dětí odlišných kultur, zájem o druhé 

 

c) Prospěch žáků 
celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 

I. stupeň 1,20  

II. stupeň 1,64  

Celkem 1,36  

 

Na 1. stupni v 1. pololetí neprospěli 3 žáci, jeden žák byl z chování klasifikován stupněm 

uspokojivé. Neomluvené hodiny na 1. stupni nebyly. 

Na 2. stupni v 1. pololetí neprospěli 4 žáci, důvodem je vesměs špatný přístup ke studiu. Pět 

dětí na druhém stupni bylo z chování klasifikováno stupněm uspokojivé.  

Jedna žákyně 2. stupně chodí do školy v zahraničí. Je klasifikována vždy na konci školního 

roku. 

Ve 2. pololetí neprospěli přes veškerou snahu vyučujících na 1. stupni dva žáci a na 2. stupni 

neprospěli čtyři žáci. V srpnu budou dělat opravné zkoušky. Na 1. stupni nepostoupí 

do vyššího ročníku jeden žák a na 2. stupni nepostoupí do vyššího ročníku také jeden žák. 

Důvodem neprospěchu je ve většině případů špatný přístup k učení se. Chování uspokojivé 

měl na 1. stupni jeden žák, na 2. stupni tři žáci. Řešili jsme opakovaně s rodiči žáků.  
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Neomluvené hodiny na 1. stupni měl 1 žák /1/, na 2. stupni 3 žáci /33/. Vždy jsme řešili 

s rodiči ve výchovné komisi. 

Žákům s výukovými problémy se intenzivně věnovali vyučující a speciální pedagožka, 

spolupracovali jsme také s jejich rodiči. 

 

d) Výuka a akce školy 
Priority ve výuce: 

- rozvíjet kompetence 

- zaměřit se na finanční gramotnost 

- zařazovat do výuky první pomoc prakticky, vést žáky k vědomému bezpečnému chování 

- 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 

 

Informatika 
V letošním školním roce bylo dokončeno zasíťování budovy – připojení do školní sítě je nyní 

k dispozici ve všech třídách a kabinetech. Ve všech třech počítačových učebnách je možnost 

zapojit do sítě 24 žákovských počítačů. Pro zkvalitnění výuky jsme letos nakoupili celou řadu 

výukových programů zaměřených na procvičování probíraného učiva především na prvním 

stupni. 

 
Volitelné předměty ve školním roce 2012/2013 

 

7. ročník - Psaní všemi deseti, druhý cizí jazyk - francouzský, německý 

8. a 9.  ročník - Mediální výchova, Příprava pokrmů, Praktika fyzika-chemie, druhý cizí jazyk 

- francouzský, německý 

 

Projekty 

se zaměřením na problematiku mezilidských vztahů 

 

Spolupráce ZŠ Veronské náměstí v Praze 10 se Sociálně ošetřovatelskou jednotkou Prahy 15, 

která sídlí v sousedství školy, vyústila v dlouhodobý projekt zaměřený na rozvoj sociálního 

cítění, na překonávání generačních bariér, rozvoj tolerance vůči ostatním.  

Žáci 9. ročníků pravidelně navštěvují SOJ dvakrát v měsíci již čtvrtým rokem, vždy 

v doprovodu autorky a realizátorky projektu Blanky Ptáčkové. 

Při pravidelných návštěvách SOJ si dospívající žáci plně uvědomují vztahy v generačně 

rozdílných skupinách, respektují sebe i druhé, rozvíjejí aktivní naslouchání, učí se posuzovat 

a vyhodnocovat pravidla soužití… Při pobytu u seniorů, při komunikaci s nimi, při společné 

četbě a stolních hrách, ale i při pobytu venku vznikají dílčí možnosti další osobní realizace. 

Některé reflexe žáků: 

„… Nečekal bych, že je to tak namáhavé. Myslím, že je dobrý, že někomu pomáháme. Já jsem 

se měl starat o milou babičku, která si ráda povídá. Často bývá lepší jen poslouchat, a když 

přestane povídat, položit další otázku…Babička, kterou jsem si vybral, byla šťastná… V tom 

jejich domově je to moderní…“ 

„… Myslím, že jsou opravdu vděční, že k nim chodíme, vždy nám za to poděkují…“ 

„… Pro mě to byl zážitek… Vyprávěli nám o tom, jak vyrůstali, co se jim líbí…“ 

„… Je zajímavé popovídat si s někým z jiné věkové kategorie…“ 

„… Během hraní ´Člověče, nezlob se´ jsme se také dozvěděli, že paní vystudovala medicínu a 

pán leteckého inženýra… Vyprávěli nám o sobě, jak žili v našich letech…“ 
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„… Paní Zdeňce je 91 let, paní Emma byla velká cestovatelka. Nejdéle byla v Indii se svým 

manželem. Dobře se mi s nimi povídalo. Byly milé. Příjemné a laskavé…“ 

„… Vycházet se starší generací, než jsou naši rodiče, ne každý umí… Obě paní, s kterými 

jsme byli, nám vyprávěly o dětech, vnoučcích, školách, sportech a mládí, jaké cizí jazyky 

umí… doufám, že se s nimi i příště shledáme ve zdraví, jak nám při odchodu vždy říkají. Celý 

projekt je moc povedený.“ 

Dlouhodobý projekt je oblíben, má velký úspěch u žáků, mezi seniory i zaměstnanci SOJ. 

 

Škola věnuje velkou pozornost problematice mezilidských vztahů, jejich tvorbě a způsobu, 

jakým špatné mezilidské vztahy a negativní emoce ohrožují fyzické a psychické zdraví. 

K výchově ke zdraví, tedy i výchově citové, je v rámci výuky tradičně uskutečňován projekt 

ve spolupráci s pohádkovou MŠ Parmská, který oblast výše zmíněného zahrnuje. Součástí 

projektu je pravidelná účast žáků při činnostech dětí v této MŠ. Mnozí žáci zmíněnou MŠ 

jako malí navštěvovali, rádi se do ní vracejí. Při realizaci projektu zvládají kompetence ve 

svých nových sociálních rolích výborně. Dobře si uvědomují především velmi složitou 

a náročnou péči o malé dítě. Navázané nové osobní kontakty jsou pro předškoláky velkým 

usnadněním při přechodu do školy. 

Žáci 9. ročníku MŠ tradičně navštěvují od dubna do června jednou týdně, po dobu tří hodin, 

kdy se aktivně účastní přímé práce s dětmi vždy pod vedením autorky a realizátorky projektu, 

Blanky Ptáčkové. 

Projekt je dlouhodobě velmi úspěšný. 

 

Celoškolní projekty 

 

Projektový den – Vánoce (výrobky žáků, bazar, vánoční zpívání) 
 

Svět multikulturní 

Naše škola se ve dnech 4. – 8. února 2013 připojila k projektu Edison, jenž v podobné formě 

probíhá také v Rakousku, Maďarsku či Polsku. Projekt organizuje pod záštitou MŠMT 

AISEC Praha. Po dobu jednoho týdne měli žáci 4. až 9. tříd možnost seznámit se osobně se 

sedmi vysokoškolskými studenty z Albánie, Turecka, Jižní Korey, Brazílie, Austrálie, Číny 

a Itálie. Každý z nich prezentoval svou zemi z různých pohledů – z hlediska sociální, 

ekonomické, politické, demografické a kulturní situace. Během těchto dní si naši žáci 

prohlédli prezentaci na interaktivní tabuli, zatančili národní tanec, naučili se několik 

základních slovíček v jazyce stážistů, ochutnali tradiční pokrm a mnohé další. Cílem projektu 

bylo rozšíření všeobecného přehledu žáků, uvědomění si rozdílů mezi národnostmi 

a kulturami. Komunikačním jazykem byla angličtina. Žáci si tedy ve skutečných situacích 

ověřili, jak je důležité se umět domluvit anglicky. 

Během celého týdne jsme pozorovali šťastné a nadšené 

děti, které se těšily do školy a pro něž byla setkání se 

stážisty vrcholným zážitkem. I pro samotné stážisty to byla 

nová zkušenost. Spousta překvapení z nové a pro ně 

neznámé kultury, se kterou je na oplátku seznamovali naši 

žáci. 

Na závěr jedno naše společné přání – příští rok opět 

nashledanou s jinými studenty, jinými zeměmi, novými 

zážitky. 
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Finanční gramotnost 

Žáci 8. ročníku se v letošním školním roce zúčastnili osmi tříhodinových projektových bloků 

zaměřených na problematiku spojenou s finanční gramotností. Vyučující Alexandra 

Doleželová a Dana Švideková využívaly poznatků a materiálů získaných absolvováním 

školení tzv. koordinátorů projektu Rozumíme penězům, jehož realizátorem je sdružení AISIS, 

o. s. ve spolupráci s GE Money Bank. 

Formou modelových situací si žáci založili „své rodiny“ ve kterých řešili reálné situace, 

pracovali s reálnými čísly, která odpovídají skutečnosti, rozebírali konkrétní životní situace 

spojené s finančním rozhodováním. Vytvářeli pravidla, pracovali s pojmy z oblasti finanční 

gramotnosti. Na příbězích ze sousedství rozpoznávali rizika, navrhovali řešení, zhodnocovali 

výhody a nevýhody finančních produktů. Prakticky se 

v modelových rodinách setkali se všemi možnými typy 

běžných, konkrétních situací (hospodaření domácnosti 

a sestavením rodinného rozpočtu, koupí automobilu, 

výběru dovolené, půjčkami, orientací ve smlouvách, 

zodpovědným zadlužováním).  

Projekt hodnotíme velice kladně. Žáci mohou 

v bezpečném prostředí školy řešit složité životní 

situace, které je zanedlouho čekají v reálném životě, 

ale bez nepříjemných dopadů a důsledků. 

 

Dopravní výchova 

Celý školní rok jsme se věnovali předškolákům, kteří navštěvovali naší školu každé první 

úterý v měsíci v rámci projektu „Dopravní výchova s předškoláky - bezpečná cesta do školy“. 

Na počítačích jsme je seznamovali s programem 

Skodahrou.cz a se zajímavými  programy „Záchranného 

kruhu.“ Závěrem dostali od žáků pexeso s dopravní 

tematikou. Zorganizovali jsme divadelní představení 

„Pohádkový semafor“ v prostorách Muzea Policie ČR pro 

žáky druhých a třetích tříd. Dále jsme na dětském dopravním 

hřišti Muzea Policie ČR uspořádali praktickou dopravní 

výuku na kolech pro žáky 3. A, 4. B, 5. A, a 5. B. V měsíci 

lednu jsme se zapojili do fotografické soutěže „Chceme být 

vidět“, která byla zaměřena na zlepšení bezpečnosti dětí 

v silničním provozu a viditelnosti dětí. V únoru a březnu 

probíhala literární soutěž na podporu udržitelné mobility. 

První místo v této soutěži vyhrál ze všech pražských škol Jan 

Vacek z 5. B se svým novinovým článkem „Záchrana světa“. 

Uspořádali jsme projektový týden „Zelené kilometry, Den 

Země“. První stupeň ZŠ Veronské náměstí se zapojil do 

soutěže Zelené kilometry, která je vyhlášena v rámci 

celoevropské kampaně ZOOM – děti v pohybu. 

S projektovým týdnem jsme začali 22. 4. na Den Země. 

Každý žák vyplňoval záznamový arch, do kterého si celý 

týden připočítával jeden Zelený kilometr za ekologicky 

přívětivý dopravní prostředek, který použil. Na každý den 

jsme měli nějakou zajímavou akci s dopravní tematikou, 

ochranou životního prostředí, pozorováním dopravních 

značek, dopravních situací na křižovatkách i dopravním hřišti 

na Praze 3. V průběhu projektového týdne jsme se také 
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zúčastnili Soutěže mladých zdravotníků, ve které naši žáci získali druhé místo. Celkově jsme 

nasbírali 2142 Zelených kilometrů. Níže tabulka celkových výsledků: 

třída počet dětí celkem zelených kilometrů 

1. A 17 133 

1. B 15 137 

1. C 21 200 

2. A 22 216 

2. B 19 158 

3. A 20 176 

3. B 21 200 

4. A 25 197 

4. B 27 259 

5. A 26 256 

5. B 21 210 

celkem  2142 

 

V rámci dopravní výchovy jsme se také v dubnu zúčastnili „Soutěže Hlídek Mladých 

Zdravotníků“, v níž jsme získali druhé místo. Soutěžícími byli: Marie Bartůňková z 1. B, 

Daniel Pechanec ze 3. A, Tomáš Jonák z 3. A, Dana Laštovičková ze 4. B, Andrea Galová ze 

4. B a Kristýna Hrušková ze 4. B. Na dětském dopravním hřišti Muzea Policie ČR 

zorganizovala naše škola pod záštitou místostarostky PH 15 Lucie Princové oblastní kolo 

dopravní soutěže Mladých Cyklistů pro žáky Prahy 10 a Prahy 15. Za první stupeň soutěžili 

Monika Michálková z 5. A, Kristýna Hrušková ze 4. B, Andrea Galová ze 4. B, Matěj 

Přívratský ze 4. B, Jiří Kadlec ze 4. B. Naši žáci získali třetí místo. Ve druhé kategorii 

soutěžili Ondřej Svatoš z 9. A, Jakub Hercok ze 7. B, Anna Riziková ze 7. A a Kamila 

Řezáčová z 9. A, kteří získali první místo a postoupili do krajského kola.  

V krajském kole se jim dařilo docela dobře a získali třetí místo.  

Po celý školní rok jsme se snažili získat dotaci na nové dopravní 

hřiště. Podali jsme několik žádostí o sponzorské dary, vypsali 

jsme žádost o grant „Oranžové hřiště“, přihlásili jsme se na grant 

„Prevence nehodovosti a úrazovosti dětí“ a průběžně sledujeme 

Newsletter Strukturálních fondů pro program Praha-

Konkurenceschopnost.  

 

Mléko, Ovoce do škol 

V měsíci září firma Happysnack přidělila kredity všem 400 žákům naší školy, poté byly 

rozdány po třídách, žáci si je nabíjejí samostatně a průběžně. Z automatů čerpají. V nabídce 

mají ovocné tyčinky, které mají děti rády, dále ochucené vanilkové a kakaové mléko, džusy 

a jogurt. 

Do projektu Ovoce do škol je zapojených 283 žáků prvního stupně, kteří každý měsíc 

dostávají zdarma jednu porci ovoce nebo ovocného nápoje.  

 

Dílčí projekty 

Záchranná stanice Merlin – mláďata a dravci – 2. – 6. ročník 

Sklář ve škole – 2. –  4. ročník 

Lukostřelecký jarmark – organizováno na školním hřišti 

Sportovní rozvoj žáků – ukázka golfu, hokejbalu 

Minisčítání 2012 – ČSÚ – 4. –   9. třídy 
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Školy v přírodě, LVK: 

- LVK letos nebyl realizován. 

- ŠVP 1. B – Libošovice 

- ŠVP 3. A a 4. A – Janov nad Nisou 

- ŠVP 2. A, 2. B, 4. B – Doksy u Máchova jezera – Poslův mlýn 

- Adaptační pobyt 5. A a 6. C –  Zásada 

 

Zahraniční zájezdy 

Francie – ozdravný poznávací 10denní pobyt v Antibes 

Zájezd do Anglie se pro malý zájem nekonal. 

 

Testování, hodnocení, sebehodnocení: 

- ČŠI testování znalostí žáků 5. a 9. tříd (matematika, český a anglický jazyk) 

- Profitesty žáků 8. ročníku 

- Depistáž – 2. třídy 

- Pilotování 8. A – Rodiče vítáni 

 

e) Účast v soutěžích 
Žáci naší školy se účastnili školních a obvodních kol olympiády v zeměpise, dějepise, 

v českém jazyce, v anglickém jazyce, chemické soutěže. Dále jsme se zúčastnili soutěže 

ve finanční gramotnosti, z matematických soutěží jsme se účastnili Pythagoriády, 

Matematického klokana a Zdatného matematika, kterého pořádáme pro všechny školy 

Prahy 15.  

Výsledky: 

- v obvodním kole zeměpisné olympiády jsme obsadili 5. a 6. místo, 

- v obvodním kole finanční gramotnosti jsme získali 2. místo, 

- v obvodním kole anglického jazyka jsme získali 6. místo,  

- v matematické olympiádě 8. místo. 

Ostatní soutěže: 

- literární soutěž na podporu udržitelné mobility – 1. místo, 

- soutěž „Hlídek mladých zdravotníků“ – 2. místo, 

- oblastní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů – 2. a 1. místo, 

- krajské kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů – 3. místo. 

 

Tělesná výchova – soutěže ve školním roce 2012/2013 

V letošním školním roce se naše školní týmy zúčastnily soutěží konaných v rámci „Poháru 

starosty Prahy 15“, OVOV, Mc Donald´s Cup, kde stály na stupních vítězů v těchto sportech: 

- 1. místo v cyklistice – Tomáš Jůza (7. B), 

- 1. místo v basketbalu (dívky 6. – 9. třída), 

- 1. místo – švihadlo OVOV Pražský pětiboj – Vlastimil Horák (7. A), 

- 1. místo – driblink OVOV Pražský pětiboj – Tomáš Jůza (7. B), 

- 1. místo OVOV okresní kolo v družstvech a následný postup do krajského kola, 

- 1. místo OVOV okresní kolo v jednotlivcích – Vlastimil Horák (7. A), 
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- 2. místo v cyklistice – Ondřej Svatoš (9. A), 

- 2. místo v cyklistice – Veronika Vraná (9. A), 

- 2. místo ve vybíjené (dívky 4. – 5. třídy), 

- 2. místo v cyklistice – Adéla Švarcová (5. B), 

- 2. místo OVOV okresní kolo v jednotlivcích - Lucie Novotná (6. B),  

- 2. místo OVOV okresní kolo v jednotlivcích -  David Štefko (8. A),  

- 2. místo v atletickém trojboji – Veronika Vraná (9. A), 

- 3. místo v basketbalu (chlapci 6. – 9. třída), 

- 3. místo ve volejbalu – mix (dívky a chlapci ze 7. – 9. tříd), 

- 3. místo v Pražském pětiboji OVOB – Tomáš Jůza (7. B). 

V rámci hodin tělesné výchovy se děti seznámily s ukázkami hokejbalu a golfu. 

 

23. Rada školy 

 
Rada školy se pravidelně scházela a projednávala všechny závažné dokumenty. Ředitelce 

školy pomáhala při řešení problémů. 

 

24. Školní kroužky 

 
V tomto školním roce měli žáci naší školy možnost navštěvovat velké množství různých 

zájmových útvarů. Byly to kroužky výtvarné, umělecké, sportovní a jiné.  

Kroužky probíhaly v rámci školní družiny a školy. Některé kroužky pořádala agentura Fialka, 

další pořádali jiné organizace a lektoři kroužků. 

 

25. Spolek rodičů a přátel školy  

 
Žáčky prvních tříd přivítal Spolek rodičů na začátku školního roku již tradičním dárkem 

(balíčkem dřevěných kostiček), které děti během školního roku využily při matematice. 

V polovině října jsme s rodiči připravili trasu na oblíbený lampionový průvod, který jsme 

zakončili ohňostrojem, na který se všichni těšili. 

Mikulášskou nadílku pro děti naší školy jsme uspořádali 30. listopadu v tělocvičně školy. Děti 

si zatancovaly společně s rodiči a domů si odnesly sladkost od Mikuláše. Všichni žáci naší 

školy dostali perník, který jim Mikuláš osobně doručil. 

Ke Dni dětí jsme zakoupili sladkost pro všechny žáky, dětem ve školní družině jsme koupili 

kopeček zmrzliny v cukrárně „Sluníčko“. 

Během školního roku jsme přispěli na odměny pro žáky různých soutěží a na odměny na 

školy v přírodě. 

Přispěli jsme jako každý rok na nákup krmení pro pejsky a kočičky – Sbírka pro Toulavé 

tlapky, kterou pořádá školní družina. 

Na konci školního roku předáme žákům devátých ročníku dárek na rozloučenou. 
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26. Školní stravování 
 

Školní jídelna je určena ke stravování dětí a zaměstnanců školy. Řídí se vyhláškou č. 107 

o školním stravování a vyhláškou č. 85 o závodním stravování. Dále dodržuje všechny platné 

předpisy a zákony, které se týkají veřejného stravování. 

V roce 2012/13 zajišťovala stravování pro děti a zaměstnance školy. 

Školní kuchyně vaří polévku, dvě hlavní jídla, zajišťuje studený a teplý pitný režim, moučník, 

ovoce a mléčné výrobky dle možností a v návaznosti na spotřební koš. Strávníci si výběr jídla 

objednají přes objednávkový terminál, který je umístěný v jídelně školy nebo od odpoledních 

hodin z domova přes internet. 

Obědy se vybírají vždy na týden dopředu a každý strávník může výběr konzultovat s rodiči 

doma. Komunikace rodičů s vedoucí jídelny se uskutečňuje telefonicky nebo přes internet. 

Školní jídelna zajišťuje stravování 95% žáků docházejících do školy. 

Školní kuchyně se maluje každým rokem o letních prázdninách. 

V roce 2012/13 se opět částečně obnovilo staré kuchyňské vybavení za nové. Opravil se kanál 

u škrabky na brambory.  

V letošním školním roce je celkem 401 přihlášený strávník. Počty ze zahajovacích výkazů 

k 31. 10. 2012: I. stupeň 202, II. stupeň 159, ostatní strávníky tvoří zaměstnanci školy.  

Cena oběda: I. stupeň 24,- 

 II. stupeň 26,- 

 III.  stupeň 27,- 

Ve školní jídelně pracuje celkem i s vedoucí jídelny 6 zaměstnanců, z toho 1 pracovnice 

na 2 hodiny denně a l na 6 hodin denně.  
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27. Výsledky kontrol  

 
Finanční kontrola vybraných úseků hospodaření příspěvkových organizací z Městské části 

Praha 15 (3x) – dílčí nedostatky byly odstraněny, doporučení realizována. 

 

28. Provoz a údržba školy, základní údaje o hospodaření 
 

Opravy a rekonstrukce  

Nákup tabulí, žaluzií, počítačů, šatních skříněk, nastavitelných lavicí a židlí 

Výměna lina 

Oprava topení 

Mytí oken 

Šatnové skříňky 

Výměna osvětlení dle vyhlášky č. 410 

 

Školní jídelna: 

Malování školní jídelny 

Oprava kanálu u škrabky na brambory 

Nákup nového nerezového nádobí 

 

Celoroční údržba pozemku okolo školy – 3 ha  

Revize byly prováděny dle harmonogramu, případné závady byly okamžitě odstraňovány, 

termíny dodrženy. 

 

Hospodářský výsledek za rok 2012: 12 652,09 Kč 

Rozdělení do fondů: 

Fond odměn 10 121,67 Kč 

Rezervní fond   2 530,42 Kč 
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Přílohy 
 

Školní družina 

 

Hodnocení školního roku 2012 - 2013 

 

Počty dětí  

 

Oddělení Třída 1. pololetí 2. pololetí 

1. 1. A 23 22 

J. Řehořová 4. B 1 1 

2. 1. B 18 17 

G. Kaňová 3. B 17 15 

3. 1. C 21 21 

M. Trnková 4. B 11 8 

4. 2. A 15 15 

B. Marková 
4. A 8 8 

5. A 1 1 

5. 2. B 14 14 

V. Svobodová 3. A 19 18 

Celkový počet  149 140 

Průměrný počet   30 28 

Pouze ranní školní družina  1 1 

Mezi kroužkem a odpol. vyuč.   4 4 
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Školní družina 

 

Hodnocení školního roku 2012 - 2013 

 

Kroužky 

 

Kroužek 1. pololetí 2. pololetí 

Aranžování 
9 9 

M. Trnková 
   

Dramatický 

kroužek 10 10 

M. Trnková 
    

Vaření 
10 10 

B. Marková 
   

Angličtina 
17 17 

G. Kaňová 
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Základní škola Veronské náměstí 20, Praha 10 

 

Zájmové kroužky školní rok  2012 - 2013 

         Počet dětí 

Dětské centrum Fialka 

Moderní tance       10 

Hip hop        22 

Flétna           8 

 

Kroužky školní družiny 

Aranžování  -  M. Trnková         9 

Dramatický kroužek – M. Trnková     10 

Vaření -  B. Marková       10 

Angličtina -  G. Kaňová 2. – 4. třída     17 

 

Kroužky školy 

Sportovní hry – přípravka – D. Šebelová    18 

Sportovní hry – L. Švimberská     17 

Výtvarná dílna – D. Šebelová      12 

Zdravotní kroužek – B. Makúchová    12 

 

Další kroužky 

 

Sportovní přípravka - M. Vogl     21 

Florbal  - M. Vogl       14 

Lukostřelba - p. Havránek 

Karate -  p. Hejzlar 

Judo a sebeobrana -  J. Vaněk     28 

Keramika -  p. Jankovská      20 

Country tance, Calipso        9 

Šachy -  p. Vávra         9 

Angličtina, Jazyková agentura Agama 

Rehabilitační tělesná výchova -  MUDr. K. Švejdová  21 

TK DANCERS 4 YOU O. S. 
Věda nás baví         8 
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Programy primární prevence – témata a akce 

školní rok 2012/2013 
 

ročník akce 

1. ročník  

2. ročník Osobní bezpečí – Policie ČR 

Projekt dlouhodobé primární prevence – organizace Filia 

Pochopení pojmu zdraví 

Depistáž 

3. ročník Osobní bezpečí – Policie ČR 

Projekt dlouhodobé primární prevence – drogy, kouření - Filia 

4. ročník Osobní bezpečí – Policie ČR 

Tísňové linky 

Projekt dlouhodobé primární prevence – drogy, rasismus - Filia 

Šikana 

5. ročník Projekt dlouhodobé prim. Prevence - Filia 

Jak si nenechat ublížit 

Komunikace 

Bezpečný internet – Policie ČR 

6. ročník  Bezpečný internet – kyberšikana – policie ČR 

Stmelování kolektivu, depistáž 

Projekt dlouhodobé primární prevence – Filia 

7. ročník Šikana, vandalismus – Policie ČR 

Vztahy v kolektivu 

 Poruchy příjmu potravy 

8. ročník Drogy – Policie ČR 

Internet 

Stmelování kolektivu 

Šikana 

9. ročník Mimořádné události 

Trestní odpovědnost – Policie ČR 

Právní vědomí 

Vztahy ve třídním kolektivu 

Šikana 

Návštěva věznice pro mladistvé - PRAK 

Beseda o trestní odpovědnosti 
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Přehled dětí se SVP 2012/2013 
 

 

 

 

 

Jiné vady: autismus, Aspergerův syndrom, logopedické vady, nízké IQ, zdravotní problémy  

ročník SPU SVPCH SVPUCH jiné 

vady 

integrace IVP počet  

celkem 

celkem 

žáků 

1. A 0 0 0 0 0 0 0 26 

1. B 0 0 0 0 0 0 0 26 

1. C 0 0 0 0 0 0 0 25 

2. A 1 0 0 0 0 0 1 24 

2. B 1 0 3 0 0 0 4 23 

3. A 2 1 0 0 0 0 3 25 

3. B 3 1 0 1 1 0 4 25 

4. A 0 0 0 0 0 0 0 28 

4. B 2 1 0 0 0 0 3 27 

5. A 2 0 0 0 0 0 2 28 

5. B 2 1 2 0 1 0 5 26 

6. B 1 0 1 0 0 0 2 27 

6. C 3 1 1 2 2 1 7 25 

7. A 3 0 0 1 0 0 4 17 

7. B 0 0 0 0 0 0 0 18 

8. A 2 0 0 1 0 0 3 27 

9. A 3 1 0 2 1 0 6 27 

CELKEM 25 6 7 7 5 1 44 424 
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1. třídy 
 

Akce tříd  

 

Artotéka – knihovna Opatov - Ilustrátoři 

Do lesa s lesníkem – život stromů 

Kouzelné Vánoce s Kožíškem  

Bezpečně do školy – beseda s policisty ve škole 

Zdravé zoubky – prevence 

Exkurze u hasičů v Horních Měcholupech – vydávání vysvědčení 

Škola v přírodě – 1. B - Libošovice  

Slavnost Slabikáře – 1. A 

Předškoláci ve škole – 1. A 

 

Projekty 

 

Rytíři psaného slova – celoroční projekt v knihovně Opatov 

Veselá písmenka - celoroční projekt výtvarné výchovy 

Maminka – projekt napříč všemi předměty 

Zdravá výživa – 1. A 
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2. třídy 

 
Akce tříd 

 

Plavecký výcvik 

Pohádkový semafor - akce v Muzeu policie 

Preventivní program Institutu Filia – zdraví, nemoci, kouření, drogy, návykové látky 

Z pohádky do pohádky – pořad o pohádkách v knihovně Golfová 

Ukázka golfu v tělocvičně 

Vánoce na Cífkově statku v Třebízi – výlet 

Preventivní program Policie ČR – osobní bezpečí, cesta do školy 

Knihovna Opatov – návštěva Artotéky 

Velikonoce v knihovně Golfová – zvyky, tradice 

Zdravá pětka – zdravá výživa 

Záchranná stanice Merlin – ukázka dravců a mláďat 

Škola v přírodě – RA Poslův Mlýn, Doksy u Máchova jezera 

 

Projekty 

 

Bezpečně do školy 

Domov 

Stromy 

Loučení s podzimem 

Přišla zima 

Můj narozeninový den 

Hrajeme divadlo 

Masopust 

Velikonoce  

Přivoláváme jaro 

Týden se zelenými kilometry 
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3. třídy 
 

Akce 3. A 

 

Divadelní představení (hudební pohádka, pantomima, iluze, muzikál) 

Vánoční besídka, bazar 

Sklář do škol – vlastnosti a tvarování skla 

Beseda s Policií ČR – osobní bezpečnost 

Preventivní program Filia 

Plavecký kurz zakončený závody 

Záchranná stanice Merlin – ukázka dravců a mláďat 

ŠVP – Janov nad Nisou 

IQ park 

 

Projekty 3. A 

Já a ti druzí (role v rodině, role žáka a spolužáka, odpovědnost za své chování) 

Tradice, odkaz našich předků – významné svátky a výročí v průběhu roku 

Zelené kilometry (projektový týden – doprava) 

 

Akce 3. B 

 

Záchranná stanice Merlin – ukázka dravců a mláďat 

Vánoční besídka a bazar 

Beseda s Policií ČR – bezpečnost 

Beseda s Policií ČR – osobní bezpečnost 

Významné postavy – projekt UK 

Šťastná země – výlet 

Loučeň – labyrinty – výlet 

Koněpruské jeskyně, sklárna Načovice – výlet 

Hrad Točník – výlet 

Památky Prahy – výlet 

Plavecký kurz zakončený závody 

 

Projekty 3. B 

 

Poznáváme Prahu 

Knížka můj kamarád 

Zdravá výživa 

Velikonoce 

Zelené kilometry (projektový týden – doprava) 

Týden poezie 

Vědomostní soutěž 
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4. ročník 
 

Akce 4. A 

 

Dobrodružství Toma Sawyera (Čj – literární výchova, divadelní představení) 

Zdravý způsob života a prevence závislostí (Filia) 

Dravci (Čjs - les a ekosystém) 

Výlet na Mělník (Čjs - vodstvo ČR) 

Vánoční keramika 

Vánoční vyrábění s předškoláky 

Ukázková hodina golfu 

Básníci a básně – knihovna Opatov 

Sklář do škol – vlastnosti a tvarování skla 

Bajky – knihovna Opatov 

Pohyby Země (Planetárium Praha) 

Prevence kriminality mládeže – Policie ČR  

Ukázková hodina hokejbalu 

Mláďata – živočichové na jaře 

Život vody (ekosystém) 

 

Projekty 4. A 

 

Podoby vody 

Les 

Člověk 

Cestujeme po republice 

Jíme rádi a často 

Praha -  místo, kde žiji 

Svět 

Zkoumáme, porovnáváme 

Nejstarší dějiny - Staré pověsti české 

Zelené kilometry (projektový týden – doprava) 

ŠVP – Janov nad Nisou 

IQ park Liberec 
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Akce 4. B 

 

Den Prahy 15 

Divadlo gong - dobrodružství Toma Sawyera 

Jak jsme uspořádali drakiádu (4. 10. 2012)  

Návštěva muzea policie a dětského dopravního hřiště  

Dravci v letu 

Soutok Labe a Vltavy 

Výtvarná výchova - kontrast a harmonie 

Vánoční keramika 

Předvánoční setkání s předškoláčky 

Ukázková hodina minigolfu 

Návštěva knihovny Opatov 

Kouzelné vánoce aneb já nejsem Ježíšek ale kožíšek! 

Návštěva pana skláře 

Vánoční vyrábění s předškoláčky 

Děti oslavily advent ve třídě se svými rodiči 

Podvečerní sáňkovačka 

Návštěva planetaria 

Strašidla na pracovních činnostech 

Invaze sněžných mužů ve 4. B 

Návštěva městské knihovny Golfová 

Návštěva dětského dopravního hřiště 

Mláďata - škola života 

 

Projekty 4. B 

 

Les ve škole 

Bezpečnost dětí v dopravě, dopravní výchova 

Přírodní společenstva v zimě 

Voda – životní prostředí a my děti 

Zelené kilometry (projektový týden – doprava) 

Rytíři, šlechtičny a život ve středověku 

Dopravní výchova s předškoláky - bezpečná cesta do školy 



 39 

5. třídy 
 

Akce tříd 

 

Návštěva zahradnictví nad Toulcovým dvorem  

Hudební pořad o Janu Husovi – 5. B 

Záchranná stanice Merlin – ukázka dravců a mláďat 

Dopravní hřiště a Muzeum Policie ČR  

Obecní dům – prohlídka + pracovní dílna („Secesní šperk“) – 5. B 

Národní divadlo – prohlídka, historie 

Půjdeme spolu do Betléma – 5. A 

Tajemný svět Ekvádoru a Galapág – program Planety Země 

Knihovna Opatov – pořad „Kytka nitka“ 

Návštěva Planetária – Pohyby Země 

Škola v ulicích – Vyšehrad – vycházka s průvodcem 

Adaptační kurz – 5. A 

Točník – výlet 5. B 

 

Projekty 

 

Vánoční bazar 

Zelené kilometry (projektový týden – doprava) 
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6. ročník 
Akce tříd 

 

Záchranná stanice Merlin – ukázka dravců a mláďat 

Golf Indoor Center Prague – ukázka golfu 

Nebezpečí internetu – prevence Policie ČR 

Nový Zéland – vzdělávací program – 6. B 

Vánoční koncert v Kostele Na Prádle – Kampa – 6. C 

Technika a vazba knih – workshop NTM – 6. C 

Řecké báje a mýty – 6. B 

Adaptační kurz – 6. C 

Výstava „Play“ – 6. B 

Šťastná země – výlet 6. C 

Zámek Loučeň – výlet 6. C 

Koněpruské jeskyně, sklárna Načovice – výlet 6. C 

IQ Park – výlet 6. B 

 

Projekty 

 

Mezopotámie a starověká matematika - 6. C 

Přírodní krajiny světa 

Pravěk  

Egypt – 6. B 

Jsem řecký bůh – 6. B 
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7. třída 
 

Akce tříd 

 

Galapágy – Ekvádor – cestopisný dokument 

Nový Zéland – 7. A 

Nickyho rodina – filmové představení 

Knihovna Opatov – 7. A 

Nikolas Winton – 7. A 

Hořící keř - filmové představení – Jan Palach 

Francouzský institut – úvodní hodina výuky francouzského jazyka – 7. B 

Vztahy mezi spolužáky – agrese (dr. Zelená) – 7. B 

Ukázková hodina golfu – sportovní rozvoj žáků 

Interaktivní výstava Play – VIKÝŘ – 7. B 

IQ park Liberec – 7. A 

 

Projekty 

 

Moje kniha – 7. B 

Monoprojekt „ICH“ 

Meine Freunde 

Amerika 

Asie 

Meine Hobbys 
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8. třída 

 
Akce třídy 

 

Hudební pořad o Janu Husovi 

Schola Pragensis 

Právní odpovědnost 15-ti letých 

Galapágy – Ekvádor – cestopisný dokument 

Nickyho rodina – filmové představení 

Interaktivní výstava Play - VIKÝŘ 

Úřad práce - Poradensko- informačního centra Úřadu práce Prahy 10 

Tvrz Hummer 

 

Projekty 
 

Evropa 

Die vier Jahreszeiten 

Mein Traumzimmer 
 



 43 

9. třídy 
 

Akce třídy 

 

I zlo může mít pozlátko - vzdělávací projekt Národního muzea - promítání filmu Ve stínu 

s následnou besedou 

Návštěva Poslanecké sněmovny 

SCHOLA PRAGENSIS 

Právní důsledky patnáctiletých 

Exkurze a dílny v SPŠ potravinářských technologií 

Projektový den na SPŠ stavební Josefa Gočára 

Nickyho rodina – kino Lucerna 

Projektový den na SPŠ Panská (fyzika) 

Beseda o energii – Agentura JILM 

Hořící keř 

Akce Hummer – celodenní projekt v historické pevnosti Hummer 

Návštěva (exkurze) věznice pro mladistvé Všehrdy a následná beseda 

 

 


