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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 Přípravné třídy 1. stupeň 2. stupeň 

Počet tříd 19 1 12 6 

Počet žáků 459 15 285 159 

Naplněnost tříd 24,15 15 23,75 26,5 

 
Škola sídlí v pěti pavilonech. Výuka probíhá kromě kmenových učeben také 
v odborných učebnách.  
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4. Vzdělávací programy školy 
 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 394/2013  
– 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 na prvním 
stupni.  
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. 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 
Anglický jazyk 
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 anglického jazyka. Ve všech ročnících se snažíme vyučovat také v učebnách 
s audiovizuální technikou, kterou aktivně využíváme.  
Diferencovaná výuka AJ probíhala v 9. 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 týdně formou kroužku. 
Výuka s rodilým mluvčím se nám velmi osvědčila, žáci si tuto možnost velmi chválí 
a vyučování anglického jazyka vnímají opravdu jako „školu hrou.“  
V letošním školním roce byla výuka angličtiny založena na využití námi osvědčených  
výukových materiálů vydavatelství Oxford University Press - Happy House a Happy 
Street New Edition a Project ThirdEdition (třetí 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.  
Project 1 - 4 ThirdEdition, třetí, tj. nejnovější vydání – učebnice, pracovní sešit 
a poslechové CD pro 5. – 9. ročník.  
Všechny ročníky využívají aktivně programů k výše uvedeným učebnicím Oxford 
Press na interaktivní tabuli – iTools. 
Každý pracovní sešit je doplněn CD ROM sloužícím k domácí přípravě žáků.  
Vzhledem k tomu, že se v loňském školním roce na naší škole poprvé vyučovalo 
podle nových učebnic anglického jazyka, bylo nutno v letošním roce přistoupit na 
postupnou změnu kvůli rozdílnosti těchto nových a starých učebních materiálů. Tento 
postup se týkal výuky v 8. a 9. ročníku. V 8. ročníku probíhala výuka podle materiálů 
Project 4 – pouze první polovina učebnice. V 9. ročníku jsme dokončili Project 4 
a během druhého pololetí navázali a doplnili část témat z učebnice Project 5. 
V příštím školním roce budeme vyučovat již standardně – 8. ročník Project 4 a 
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9. ročník Project 5. Žácijiž budou dostatečně vybaveni předchozími zkušenostmi z 
těchto materiálů Oxford University Press. 
Výuka angličtiny byla v tomto školním roce zpestřena projektovým týdnem „World 
Project“ (viz kapitola 22) 
 
Francouzský jazyk 
Francouzský jazyk se na naší škole vyučuje v rámci dalšího cizího jazyka od 
7. ročníku do 9. ročníku. Časová dotace jsou 2 hodiny týdně. 
Pro výuku tohoto druhého cizího jazyka máme samostatnou učebnu. Počty žáků jsou 
optimální – v 7. ročníku 12 žáků, v 8. ročníku 12 žáků a v 9. ročníku 9 žáků. Výuka 
probíhá podle tématických plánů a používá se učebnice z nakladatelství Fraus 
s názvem En Francois + pracovní sešity a nahrávky k učebnici. Začali jsme využívat i 
program Podcastfrancais.com. 
V minulém 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 originále. Dále 
získáváme z tohoto institutu i obrázkový materiál pro zpestření výuky. 
V neposlední řadě se výuka zpestřuje i nabídkou poznávacích zájezdů do Francie, 
kde žáci nejenom poznávají mentalitu, tradice, kulturní zvyky, ale mohou navštívit 
i základní školu, kde se seznámí s formou výuky. Do Francie jsme jezdili každý rok, 
letos jsme ale bohužel nenaplnili termín a výjezd se neuskutečnil. 
V každém ročníku je na závěr školního roku prezentován žáky monoprojekt. 
V 7. ročníku to je Moje rodina, v 8. ročníku – Škola a Moje záliby a v 9. ročníku – 
francouzské reálie ( známá francouzská města, hlavní město Paříž, pamětihodnosti 
ve Francii). 
 
Německý jazyk 
Německý jazyk se na naší škole vyučuje jako další cizí jazyk od 7. ročníku do 
9. ročníku. Časová dotace jsou 2 hodiny týdně. Počty žáků jsou v každém ročníku 
zhruba 15 – 23 žáci. Výuka probíhá podle tematických 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, 
výukové programy, didaktické mapy, konverzační kroužky apod.  
Žáci se seznamovali i s reáliemi německy hovořících zemí.  
Miniprojekty: 7. roč. – Ich, Meine Clique     
                       8. roč. – Mein Traumzimmer/haus, Die Jahreszeiten 
                       9. roč. – Essen, Mein Wohnort, Die Kleidung 
 
Ruský jazyk 
Ruský jazyk se na naší škole vyučuje jako další cizí jazyk od 7. ročníku do 9. ročníku. 
V letošním školním roce se začíná v 7. ročníku s počtem žáků 18. Časová dotace 
jsou 2 hodiny týdně. Výuka probíhá podle tématických plánů. 
Pro výuku ruského jazyka jako druhého cizího jazyka máme samostatnou učebnu, 
která je vybavena dataprojektorem, plátnem, přenosným počítačem, 
radiomagnetofonem, nástěnnou azbukou. Pro zkvalitnění výuky jsou využívány 
interaktivní programy, internet, výukové programy, apod.  
Žáci se začínají postupně seznamovat i s reáliemi Ruska.  
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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. 
2013 

28 6 2 5 5 4 

 
Od ledna 2014 pracovali ve škole 3 pedagogičtí asistenti. 
 
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. 2013 

36 30 6 

 

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. 
2013 

0 3 7 7 15 4 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali v systematickém vzdělávání 
pedagogického sboru: 
 
a) doplňování odborné kvalifikace 
3 učitelé si studiem na PF doplňují odbornou kvalifikaci 
1 učitelka dokončila specializační studium – výchovné poradenství 
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b) průběžné vzdělávání 
Pracovníci školy absolvovali semináře zaměřené ke zkvalitňování své práce. Četnost 
kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se odvíjela od množství 
finančních prostředků. Část seminářů si vyučující hradili sami. 
Seminářů mimo školu se zúčastnilo 15 pedagogů, seminářů ve škole se účastnilo 
32 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 
- školení Meta - Jak pracovat s žáky - cizinci 
- Vedení třídnických hodin - dr. Braun 
 
Pro rodiče: 
- informace o středních školách, přijímacím řízení - pro 9. třídy a zájemce z 5. a 
7. tříd 
 
Jednotlivé semináře podle konkrétního zaměření: 
Práce s žáky s poruchou učení a chování 
Odpady a ekologická výuka 
Kritické myšlení pro češtináře 
Deficity dílčích funkcí 
Diagnostika dovedností předškoláka 
Nekázeň žáků při hodinách 
Finanční gramotnost na 1. stupni 
Čína a Indie 
Rozvíjení kreativity v hodinách českého jazyka 
Konference Inkluze 
Alternativní práce s třídou 
Diagnostika dyskalkulie a Školní zralost a zápis do školy 
Oxford university press - Happy house, smartboard 
Konference Fraus pro učitele 1. stupně 
Tvořivá škola - školní systematická konstelace 
Seminář učitelů zdravotní a dopravní výchov y 
Percepční a motorická oslabení ve školní praxi 
Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku 
Jak připravit dítě na přechod do základní školy 
Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího věku 
Agrese a násilí žáků a rodičů vůči pedagogům 
Konference Dlouhodobá primární prevence 
Jak podávat granty 
Vedení třídnických hodin 
Jak poznat,. že je dítě zdravou součástí kolektivu 
Dny s didaktikou matematiky 
NIQES - testování české školní inspekce 
Efektivní učení žáka s SPU 
Současná ruština a její proměny, Jak zajímavě učit ruštinu 
Genetická metoda od A do Z 
Řešení problémových situací z pohledu práva 
Novela zákona o pedagogických pracovnících 
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9. Zápis do prvních tříd 

 

 Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky 

počet 65 79 14 

 

Ve dnech 15. a 16. ledna 2014 se konal zápis dětí do prvních tříd. Zápisem provázeli 
budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti „pohádkové úkoly“. V květnu 
proběhla informativní schůzka pro rodiče. Dále proběhla tzv. Škola před školou, kdy 
si budoucí prvňáčci vyzkoušeli práci s novými spolužáky a budoucí třídní učitelkou. 
V září tak nepůjdou do neznámého prostředí. 

10. Školní družina 

 
Hodnocení školního roku 2013 - 2014 
V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu v prvním a druhém pololetí 
173 dětí.  Děti byly rozděleny do šesti oddělení. Průměrný počet dětí v oddělení byl 
v prvním i druhém pololetí 28.   
Pouze ranní školní družinu navštěvovala ve druhém pololetí 1 dívka naší školy. 
Umožnili jsme též návštěvu školní družiny v době mezi koncem vyučování 
a začátkem zájmových kroužků, nebo mezi odpoledním vyučováním. Tuto možnost 
využilo 11 dětí. Umožnili jsme také dětem jednorázový pobyt ve školní družině při 
krizové situaci v rodině. Tuto možnost využilo několik rodičů v průběhu celého 
školního roku.   
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 ve školní družině na přípravu dětí pro život 
ve společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit jsme se snažili je vybavit 
žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Nabídli jsme dětem 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 byl rozdělen do jednotlivých měsíců 
a jeho obsah se odrážel ve všech činnostech jednotlivých oddělení.  
 
Materiální podmínky 
Jako další oddělení školní družiny jsme využívali nově zařízené a vybavené prostory 
přípravné třídy. 
V tomto školním roce jsme každý měsíc využívali částku 500,- Kč na každé oddělení 
na nákup potřebných věcí jednotlivých oddělení. Z této částky jsme nakupovali 
potřeby na zájmové odpoledne. Do vybavení všech oddělení jsme zakoupili některé 
nové hry a hračky, nové míče a další sportovní potřeby.  Na odměny za různé 
soutěže nám přispěl Spolek rodičů a přátel naší školy.  
 



 9 

Projekty 
Cestujeme doma i po světě. 
Cestujeme za poznáním napříč kontinenty.  
 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 14.00 
do 15.30 hod. Na každé zájmové odpoledne jsme dětem připravili zajímavý program. 
Na tyto činnosti se děti vždy těšily. 
 
Kroužky školní družiny 
Aranžování a jiné dekorační techniky:            M. Trnková 
Dramatický kroužek     M. Trnková 
Angličtina 1. a 2. skupina    G. Kaňová   
Vaření       B. Marková, M. Trnková 
Aerobic pro děti      J. Řehořová 
Společensko pohybové hry   A. Němcová   
 
Kroužky školní družiny navštěvovaly nejen děti školní družiny, ale i další žáci prvního 
a druhého stupně naší základní školy.  
 
Akce ve školní družině 
 Práce dětí jsme vystavili u příležitosti Vánoc a Velikonoc.  
Během školního roku jsme pořádali výtvarné soutěže na různá témata a malování 
křídami na chodník. 
Vyráběli jsme mnoho dárků pro radost sobě a svým blízkým. 
Dětem se velice líbilo divadelní představení Aprílová škola E. Hruškové a také 
vystoupení kouzelníka pana Marka. Před Vánocemi a Velikonocemi se děti zúčastnily 
programu Malé české lidové muziky J. Pospíšila.  
 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 žáků 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. 
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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. 
 
11. Poradenské služby školy 
 
Poradenské služby byly zajišťovány: 
a/ pracovníky školy: 
 - výchovným poradcem se specializačním kurzem 
 - 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 noviny, 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 
V minulém školním roce bylo na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, 
které tvořil tým čtyř pracovníků – výchovný a kariérní poradce pro II. stupeň, speciální 
pedagog a výchovný poradce pro I. stupeň, metodik prevence a školní psycholožka, 
která ve škole byla přítomna jedenkrát za 14 dní. 
Byla vypracována koncepce výchovného poradenství a vymezeny kompetence 
jednotlivých výchovných pracovníků a stanoveny pravidelné konzultační hodiny. 
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O nabídce služeb byli informováni žáci, rodiče, pracovníci školy prostřednictvím 
webových stránek školy. 
V průběhu celého školního roku ŠPP poskytovalo individuální poradenské služby, 
konzultace, krizové intervence žákům a třídním kolektivům, metodickou podporu 
pedagogickým pracovníkům, doporučovalo a odkazovalo na odborná pracoviště, 
spolupracovalo s institucemi PPP, SPC, SVP, APLA, META atd.  
Byla podniknuta sociometrická šetření v 7. a 6. ročníku, probíhaly programy 
k posílení vztahů v problémových kolektivech. 
ŠPP organizovalo semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogů. 
 
Volba povolání 
Kariérové poradenství představuje jednu ze základních činností výchovného 
poradce. V jeho průběhu poradce poskytuje žákům informace o různých formách 
navazujícího studia, zprostředkovává informace o přípravných kurzech ke studiu, 
k přijímacím zkouškám, o dnech otevřených dveří a dalších aktivitách, jichž se 
mohou žáci zúčastnit. Spolupracuje s PPP při organizaci profesní diagnostiky pro 
žáky, s informačním a poradenským střediskem úřadu práce, zajišťuje část 
administrativy spojenou s přihlašováním žáků do dalších škol. Kromě poskytování 
individuálního poradenství jak žákům, tak jejich rodičům jsme se zabývali 
následujícími činnostmi: 

- 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 deváté a osmé ročníky - spolupráce s PPP Jabloňová 
Praha 10. 

- Beseda se zástupcem Střední školy gastronomické a hotelové Praha 4. 
- Prezentace  SPŠ elektrotechnické V Úžlabině, Praha 10 studenty přímo ve 

výuce. 
- Návštěva žáků SOŠ a SOU Drtinova, Praha 5 – spojena s přednáškou 

o přijímacím řízení. 
- Návštěva Bezpečnostně právní akademie a ukázky činnosti studentů. 
- Projekt „Staň se středoškolákem“ – zapojení do výuky na gymnáziu Educanet. 
- Beseda s bývalými žáky naší školy. 
- Kurz Profesní orientace a Abecedy podnikání v rámci předmětu Svět práce 

v 9. ročnících. 
- Návštěva veletrhu Schola Pragensis – prezentace středních škol (osmé a deváté ročníky). 

 
Poradenské služby pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
V průběhu letošního školního roku bylo registrováno na prvním stupni celkem 32 dětí 
se SVP. Z toho 3 děti s IVP, jedno dítě s IVP a pedagogickou asistentkou. 
Na druhém stupni bylo registrováno celkem  23 dětí se SVP, z toho dvě děti s IVP, 
dvě děti s IVP a pedagogickou asistentkou. Jedná se o děti se SPU, SPCH, s vadou 
řeči, s vadou sluchu, se zdravotními problémy, autismem, nebo o kombinaci těchto 
poruch. Celkem bylo tedy v letošním školním roce na naší škole 55 dětí se SVP 
v péči speciálního pedagoga. 
Na začátku školního roku proběhla jako vždy aktualizace evidence žáků se SVP 
a současně byla provedena i depistáž dětí s vadou řeči v prvních třídách a kontrola 
nápravy vad řeči ve druhých třídách. Všichni vyučující, včetně školní družiny, byli 
informováni o dětech se SVP, o zdravotních problémech dětí, o dětech s IVP 
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a s pedagogickými asistenty. Současně byli také seznámeni s požadovanými 
způsoby práce s těmito dětmi. Pro rodiče všech žáků byly stanoveny konzultační 
hodiny, kdy mohli dle potřeby projednat výchovné a výukové problémy svých dětí. Na 
základě diagnózy odborných pracovišť byly v rámci podpory integrace a vzdělávání 
žáků se SVP vypracovány IVP (8). Tyto IVP byly dvakrát ročně vyhodnoceny 
integračními týmy a dle potřeby doplněny. Ve třídách 1. C, 6. A, 7. C pracovaly 
pedagogické asistentky pod metodickým vedením spec. ped.. Ve všech třech 
případech se jednalo o práci s dětmi s Aspergerovým syndromem.  
Ve třetích třídách byl v rámci výuky zařazen jedenkrát týdně Nápravný český jazyk. 
Reedukace byla zaměřena především na čtení s porozuměním, rozsah slovní 
zásoby, schopnost vyjadřování, zrakové a sluchové vnímání a částečně pravopis. 
V prvních třídách probíhal kurz Grafomotoriky.  
V průběhu školního roku proběhla dvakrát kontrola sešitů z českého jazyka ve třetích 
až devátých třídách i způsobu práce s těmito dětmi. Všichni vyučující pracují s dětmi 
dle doporučení odborných pracovišť. Kontroly vědomostí odpovídají potřebám žáků, 
na základě domluvy s rodiči žáků s SPU kontrolují zapisování DÚ a umožňují těmto 
dětem individuální doplnění vědomostí a procvičení. Děti se SVP neměly v průběhu 
roku problémy s prospěchem. Byla jim věnována péče odpovídající jejich diagnóze, 
byly používány speciální metody a pomůcky a diagnóza byla zohledňována při 
klasifikaci. 
Speciální pedagožka jednala  

1. pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní s Dr. Růžičkovou (PPP) 
2. pravidelně jednou za měsíc (nebo dle potřeby) 

s pedagogickými asistentkami 
3. pravidelně jednou za čtrnáct dní s ostatními pracovnicemi 

poradenského týmu 
4. s odbornými pracovníky z SPC, PPP, apod. 
5. s jednotlivými rodiči  
6. s vyučujícími při řešení vzniklých problémů, nebo nových 

diagnostik 
V závěru školního roku byla zhodnocena práce s dětmi se SVP a úspěšnost práce 
s dětmi se SPU, byla uzavřena dokumentace za školní rok 2013/2014.  
 
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 
 
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 3. A a 3. B. Společně s dětmi čtvrtého 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. 
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Snažíme se naši školu vhodně prezentovat na 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, charita 

 výroba keramiky k Vánocům. 
 
Pro rodiče pravidelně pořádáme otevřené hodiny a Dny otevřených dveří. I v tomto 
školním roce spolupracujeme s agenturou Rodiče vítáni.  
Velmi dobře spolupracujeme s místním oddělením Policie ČR a s protidrogovým 
koordinátorem MČ Praha 15 MUDr.Venzarovou. 
 
Vydáváme školní časopis Nautilus  
VI. ročník, pět čísel, 22 stran  
Redakční rada má 7 členů, žáků z 9., 8., 7. a 5. 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 (PT, 1. až 9. ročník, ŠD) − práce dětí, akce třídy  
Akce školy − krátké články o akcích, kterých se účastnili naši žáci  
Chráněná zvířata 
Osobnosti 
Velká města 
Dobré tipy 
Zábava − vtipy, obrázky, tajenka, optické klamy apod. 
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Na škole pracuje Žákovský parlament 
Ve školním roce 2013/14 pracovalo v žákovském parlamentu 18 žáků z 5. – 9. tříd. 
Scházeli jsme se pravidelně každé pondělí o velké přestávce, při přípravě 
jednotlivých akcí se schůzky domlouvaly podle potřeby. V září proběhla celoškolní 
volba předsedy parlamentu a výjezdní zasedání. 
Také letos jsme pokračovali v už tradičních akcích – sběr víček, sběr tvrdého chleba, 
velkou oblibu si získalo používání Veroňáčků. Z vlastních prostředků jsme opět 
zakoupili permanentku do ZOO Praha, několik tříd mělo možnost obohatit výuku 
přímo v prostoru zoologické zahrady. Podařilo se nám navázat na loňský úspěch 
celoškolního turnaje v piškvorkách, i letos jsme takto oslavili Den dětí. Při příležitosti 
Dne učitelů jsme učitelům připravili malý dáreček – květinu a poděkování za jejich 
nelehkou snahu nás učit. V některých třídách se vydařilo i opakování Školy naruby. 
Naši členové pomáhali při organizaci akcí pořádaných školní družinou nebo spolkem 
rodičů. Podíleli jsme se i na charitativních akcích, sdružení Chrpa jsme poslali 2 100 
Kč za prodané Motanice. 
Proběhlo i několik zábavných akcí – např. Kníratý nebo Kravatový den, nový byl 
i Den přátelství.  
Nepodařilo se nám uspořádat turnaj ve stolním tenise, s jedním stolem to nejde 
organizačně zvládnout. Také se zdá, že upadá zájem žáků druhého stupně účastnit 
se zábavných akcí, trochu nám vázne přenos nápadů z parlamentu mezi ostatní děti.  
Poslední letošní akcí je pokus dětí zvýšit množství zeleninových salátů ve školní 
jídelně, její úspěšnost budeme hodnotit až příští rok. 
 
Vedeme školní kroniku. 
Již pátým rokem každý měsíc školního roku připravujeme několik stran školní 
kroniky. 
Akcím, které se na škole i mimo ní pořádají, je věnována jedna strana, na které se 
objevuje základní text doplněný fotografiemi, pracemi dětí a v některých případech 
i originální ilustrací. Korektury zajišťuje pí Šebelová, grafickou úpravu pí Honcová 
a obsah stránky ze zdrojů pedagogických pracovníků pí Švideková. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připravujeme sborník výtvarných prací. 
Již pátým rokem vytváří výtvarnice pí Honcová sborník výtvarných prací ze všech 
ročníků. Po celý školní rok shromažďuje nejzdařilejší výtvarné práce. Sborník je 
k vidění na www. zsvn.cz nebo vytištěný v kanceláři školy. 
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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. Letos se dětem podařilo prodat srdíčka za 1. 050,- 
Kč. K prodeji vždy přistupují s velkou zodpovědností a odhodláním podpořit co 
nejvíce své vrstevníky, kteří potřebují pomoc nás všech. Do akce Srdíčkové dny se 
zapojujeme vždy v září a v dubnu. Žáci 8.ročníku prodávají předměty ve škole 
a starší žáci prodávají srdíčka v obchodním domě a v přilehlých lokalitách školy. 
Další akcí pro potřebné je Červená stužka, kde výtěžek je poskytován na pomoc pro 
postižené HIV/AIDS. Třetím rokem jsme se zapojili i do prodeje výrobků organizace 
Sidus, rovněž na nákup pomůcek a materiálu pro nemocné děti. V neposlední řadě 
za významné pomoci a podpory rodičů spolupracujeme s organizací Diakonie 
Broumov.  
V letošním školním roce se žáci všech tříd zúčastnili sbírky pro občanské sdružení 
PESSOS, které se stará o opuštěné pejsky a kočky. Zástupcům sdružení jsme 
osobně předali velké množství suchého krmiva, konzerv, hraček pro psy i kočky, dek, 
pamlsků, piškot  atd. 

 

13. Účast v rozvojových a mezinárodních programech 

Letos jsme zažádali opět o 3 granty v rámci projektu Zdravé město Praha. Dva granty 
byly podány jako Adaptační stmelovací výjezdy a jeden grant je pokračující projekt 
dlouhodobé primární prevence. Tento projekt bude realizován organizací Život bez 
závislostí, která u nás provádí dlouhodobou primární prevenci již od začátku školního 
roku 2013. 

 

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 a rozšiřují základní učivo, zapojují se do soutěží a olympiád, pomáhají tvořit 
webové stránky třídy. Při výuce pomáhají slabším žákům, seznamují spolužáky 
s různými způsoby řešení. 

 

15. Polytechnická výchova 

Pracovní výchova je obsažena v předmětu svět práce. Náplň práce se liší v každém 
ročníku 2. stupně: 
Práce s technickými materiály – v 6. ročníku se žáci seznamují s druhy dřev, jejich 
vlastnostmi a možnostmi ručního opracování. V 7. ročníku pak poznávají kovy 
a plasty, jejich vlastnosti a využití. V praxi si zkouší s kovy a plasty pracovat.  
Pěstitelské práce – v 6. ročníku žáci pečují o čistotu a úpravu části školního pozemku 
a školní ho atria, dále pak o květiny v prostorách školy. 
Technologie zpracování potravin – žáci 7. ročníku sev teoretické části seznamují 
s nutričními hodnotami některých druhů potravin a zdravou výživou. Praktická část 
výuky probíhá formou vaření. 
Vedení domácnosti – v 8. ročníku se žáci zabývají kulturou odívání, péčí o oděvy 
a domácnost. Prakticky si zkouší např. žehlení, ruční šití, čištění skvrn. 
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Volba povolání – v 8. a 9. ročníku se výuka zaměřuje na sebepoznání, 
sebehodnocení a orientaci na trhu práce.   
Estetická výchova je hlavní součástí předmětu výtvarná výchova, která probíhá 
v 6. a 7. ročníku dvě hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Žáci se 
seznamují s dějinami umění v návaznosti na učivo dějepisu. Při vlastní tvorbě 
vyjadřují vlastní estetické vnímání. 
 
Estetická výchova se však promítá do mnoha dalších vyučovacích předmětů 
a činností týkajících se pobytu žáků ve škole. Například již zmíněné pracovní činnosti 
s ní velmi úzce souvisí. Nedílnou součástí estetické výchovy je výzdoba tříd a dalších 
prostor školy, na které se podílejí sami žáci nebo jsou k výzdobě využity jejich práce. 
 
Zájmové 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 pořádalo Dětské 
centrum Fialka, agentura Rytmik dětem, další pořádali jiné organizace a lektoři 
kroužků. 
Přehled kroužků - viz příloha. 
 
Volitelné předměty  
V sedmém ročníku zařazujeme pro všechny žáky Psaní všemi deseti. 
V osmém a devátém ročníku si v tomto školním roce mohli žáci vybrat z volitelných 
předmětů Sportovní hry, Praktika fyzika-chemie, Mediální výchova, Zeměpisný 
seminář. 
 

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňování dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 
Od září 2013 byla zahájena činnost přípravné třídy, jako jediné v celé městské části 
Prahy 15. 
Ročník byl naplněn do maximálního možného počtu 15 žáků s odkladem školní 
docházky. Denní výuku vedla kvalifikovaná speciální pedagožka a učitelka Blanka 
Ptáčková. Činnosti v přípravné třídě byly zaměřeny na prohlubování návyků 
sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření 
a rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj základních matematických 
představ, orientaci v prostoru a čase, dále na rozvoj sluchového a zrakového 
vnímání, rozvoj hudebního a výtvarného projevu, na řeč a komunikaci tak, aby se děti 
mohly bezproblémově začlenit do vzdělávání od 1. třídy ZŠ a předešlo se tak 
případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. 
K intervenci žáků, ke správnému celkovému rozvoji a stimulaci jejich oslabených 
dílčích funkcí byly využívány metody certifikovaných stimulačních a edukačních 
programů: 

- Do školy včas  
- Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou 

MAXÍK 
- Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina – FIE základní 
- Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina 
- Jak předcházet poruchám učení 
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- Percepční a motorická oslabení ve školní praxi 
- KUPREV 
- Duhový strom 
- Pejsek Baf Bafbaf na královském zámku 

 
Děti v přípravné třídě si velmi oblíbily dárek od zřizovatele MČ Prahy 15 – MagicBox, 
interaktivní projektor a výkonný počítač s Wifi a ozvučením. Díky MagicBoxu, který 
získal v říjnu 2013 nejprestižnější ocenění, 1. místo GRAND PRIX na výstavě FOR 
TOYS v Praze, se děti zúčastňovaly různých vzdělávacích aktivit, SW her, puzzle 
skládanek, omalovánek, aj. v jejich nejpřirozenějším prostředí, tedy na zemi, kam je 
projekce nasměrována. Zcela přirozeně je tak u dětí podporován rozvoj paměti, 
logického myšlení, postřehu, koncentrace i správného rozhodování, ale i motoriky. 
Při práci s MagicBoxem, která děti velmi baví, jsou stimulovány jejich oslabené dílčí 
funkce a mnoho se naučí. 
Ve spolupráci s Klinickou logopedií v Praze 4 byla u všech dětí provedena 
logopedická depistáž PaedDr. Věrou Kopicovou – rodiče obdrželi rozbor 
logopedických schopností jejich dítěte s případným doporučením k další intervenci.  
Přípravnou třídu pravidelně navštěvuje PhDr. Ivana Růžičková, psycholog PPP Prahy 
10, s kterou třídní učitelka úzce spolupracuje. Dovednosti předškoláků jsou tak 
v přípravné třídě diagnostikovány, rozvíjeny a upevňovány se skutečně náležitou 
kvalitou. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně, metody a formy práce jsou 
přizpůsobeny k uspokojování specifických potřeb. Výuka v přípravné třídě je 
zaměřena na posilování těch nedostatků u konkrétních dětí, které byly příčinou jejich 
odkladu školní docházky. Po celoroční spolupráci s Pedagogicko – psychologickou 
poradnou pro Prahu 10 byla provedena depistáž školní zralosti. PhDr. Ivana 
Růžičková a Mgr. Jana Kycltová orientačně posuzovaly úroveň předškolních 
dovedností v závěru školního roku. Výsledky vyšetření s případnými návrhy na další 
intervenci a nabídkou na konzultace v PPP obdrželi rodiče písemně. 
Integrované děti jsou v jednotlivých třídách plně začleněny do kolektivu třídy. Pro 
většinu těchto dětí byly vypracovány individuální plány ve spolupráci s odbornými 
pracovišti, která je průběžně hodnotila. Po dohodě s PPP pracovali vyučující 
s několika integrovanými žáky 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 školní rok bez větších problémů. 
Snahou a cílem práce s těmito dětmi je přechod z integrace k inkluzivnímu 
vzdělávání. 
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. 
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17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 

Stát počet žáků 

Bělorusko 2 

Slovenská republika 5 

Vietnam 3 

Ukrajina 13 

Moldavská republika 2 

Kyrgyzstán 1 

Čína 1 

Tři nově příchozí žákyně nastoupily do školy bez větší znalosti českého jazyka, dva 
žáci byli z českého jazyka hodnoceni slovně. Díky spolupráci vyučujících a rodiny si 
žáci poměrně rychle osvojili základy českého jazyka. 
 

18. Environmentální výchova 

 
Environmentální výchova prolíná všemi předměty a je zařazena v učebních plánech. 
Výuka v rámci EVVO byla realizována v souladu s akčním plánem EVVO, který 
vznikla na základě těchto podkladů: tematických plánů jednotlivých předmětů, 
mezipředmětových aktivit, průběžně realizovaných akcí jednotlivých tříd. 
Akce ve školním roce 2013/14: 

- 7. C – sponzor gekona v ZOO Praha od loňského šk. roku do jara 2014 
-  od letošního školního roku jsme se zapojili do projektu Recyklohraní, 

v šatnách školy je umístěn kontejner na sběr vyřazených elektrozařízení, 
nádoba na sběr baterií 

- třídíme papír a plasty, v každé třídě je umístěna nádoba na tříděný odpad. 
Každý první pátek v měsíci mohou děti či rodiče nosit svázaný sběrový papír 

- celoroční soutěž ve sběru papíru mezi třídami 
- sbíráme víčka od PET lahví  
- sbíráme starý sušený chleba 
- v zimním období – exkurze do ZOO Praha – počet tříd podle kapacity 

permanentky 
- nákup dalších nádob na třídění papíru ve třídách 
- úpravy zahrady v okolí školy, návrh pozemku na zbudování záhonků na 

pěstování v rámci pěstitelských prací  
- péče o rostliny v budově školy, nákup nových, omlazení stávajících 
- Zelené kilometry je soutěž, vyhlášená v rámci celoevropské kampaně „ZOOM 

– Děti v pohybu.“ Cílem soutěže je pomoci dětem vykonávat každodenní cesty 
samostatně nebo v doprovodu rodičů ekologickým způsobem a seznámit děti 
s problematikou ekologie dopravy. Sběrem zelených kilometrů si děti uvědomí, 
co může jedinec udělat pro ochranu životního prostředí. Každý žák 1. - 5. třídy 
vyplňuje záznamový arch, do kterého si každý den připočítává jeden zelený 
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kilometr za ekologicky přívětivý dopravní prostředek, anebo chůzi pěšky, 
podrobnosti viz příloha 

 

období akce 

září 3. třídy – vycházky do přírody – projekt Podzim 
5. B cyklohrátky – silniční provoz, nácvik 1. pomoci 

říjen 3. třídy 9. 10. – Kam letí ptáci (Ornita)  
5. třídy - Vzdělávací program „Kam ptáci letí“, spol. ORNITA 
5. třídy - Návštěva ZOO 

5. třídy - Zelené kilometry 

6. B ZOO – výlet za adoptovaným zvířetem 

listopad 2. A – Život v lese – Lesy Praha 
3. třídy – 11. 11. – Smysly živočichů (Pantea) 
5. třídy - Vzdělávací pořad „Smysly živočichů“, Merlin 

9. třídy – AJ – téma Naše životní prostředí, Změny klimatu 

prosinec  

leden 3. třídy – projekt Zima (změny v přírodě, stopy zvířat) 

únor  

březen 7. třídy – exkurze do třídírny odpadů 

duben 2. A - Hospodářská zvířata – návštěva farmy ve Výzkumném 
ústavu Uhříněves (život na farmě) 

3. třídy – Velikonoce na statku – vycházky, Toulcův dvůr 
9. A – Den Země – projekt – akce pro 3. třídu  
6. – 9. třída – Biologická olympiáda 
Soutěž mladých zdravotníků 

7. třídy –  AJ - Ochrana nejvyšších hor (odpadky) 

květen 5. třídy - Škola v přírodě 

5. třídy - Zelené kilometry 

6. třídy – Pitkovická stráň (ukázka chráněného území) 
6. třídy – bylinková zahrada (pěstitelské práce) 

červen 2. A - Dendrologická zahrada Průhonice   
7. třídy – dendrologická zahrada Průhonice 
9. A – Ekologická stopa 

 

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 
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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 

 
Škola má vypracovaný Minimální preventivní program včetně Krizového plánu a 
doplněný vyhláškou k šikaně a kyberšikaně (webové stránky školy). Prevenci 
chápeme jako jednu z nejdůležitějších součástí pro chod školy. Naším cílem je 
vytvořit žákům bezpečné prostředí ve škole, v třídním kolektivu. Jako nutnost vidíme 
nastolení vzájemné důvěry mezi žákem a učitelem, předávání zkušeností, 
dovedností, pravdivých informací. V rámci prevence se snažíme vést žáky 
k pochopení nutnosti vést život plnohodnotný, chovat se zodpovědně vůči sobě 
i okolí, formovat zdravý rozvoj osobnosti, pomáhat při utváření hodnotového 
žebříčku. Součástí prevence je působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového 
chování. Rizikové chování je soubor fenoménů, jejichž existence a důsledky je 
možno zkoumat a které tím pádem lze i ovlivňovat preventivními i léčebnými 
intervencemi. Rizikové chování je chování v jehož důsledku dochází 
k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro 
jednotlivce nebo společnost. Proto je pro nás prevence důležitou součástí chodu 
školy nikoliv jen formalitou. Naše aktivity na poli prevence jsou rozdělené na dvě 
části. V první části je to zajišťování akcí, seminářů, přednášek, které nám 
prostřednictvím lektorů pomohou rozpoznat a eventuálně eliminovat různé formy 
RCH. V druhé části se věnujeme konkrétním řešením případů, jednáním s rodiči, 
konzultacím apod. Při své činnosti spolupracujeme s celou řadou organizací, které 
nám poskytují nejenom odbornou pomoc při řešení problémů, ale zajišťují nám 
i materiály, doporučují semináře a pomáhají při eliminaci různých forem RCH. Podle 
četnosti máme na škole problémy nejvíce se záškoláctvím, vulgaritou, šikanou, 
agresivitou. Spolupracujeme stěžejně s organizacemi Život bez závislosti, Prak, 
Triangl, Dětské krizové centrum. Dále máme již tradičně velkou podporu ze strany 
Městské části Praha 15, především s protidrogovou koordinátorkou p. L. Venzarovou, 
která nám prostřednictvím úřadu poskytuje cenné rady, doporučení i finanční pomoc 
v podobě dotací. Dobrou spolupráci máme i s PPP Jabloňová, s policií ČR. V tomto 
roce jsme opět podali 3 žádosti o grant v rámci akce Zdravé město Praha. První 
grant, který nám byl přidělen a je realizován organizací Život bez závislostí. Je to 
projekt dlouhodobé primární prevence. Letos se stěžejně zaměřil na žáky 5. a 
6. třídy. V ostatních třídách se uskutečnily bloky primární prevence zaměřené na 
vztahy ve třídě, návykové látky a kyberšikanu. V dalších grantech jsme žádali 
o pomoc na adaptační stmelovací výjezdy. Vzhledem k tomu, že jsme sídlištní škola, 
máme poměrně hodně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, jejichž rodiče se 
nemohou podílet na spolufinancování, proto jsme zvolili tuto formu, jak pomoci co 
největšímu počtu dětí. Na jeden grant jsme získali částku 13. 000,- Kč. Druhý grant 
nám nebyl udělen. Škola má však i své vlastní rezervy, z kterých přispívá těmto 
žákům, kteří se z finančních důvodů nemohou zúčastnit aktivit pro upevnění 
pozitivních vztahů ve třídě. Velkou pomocí je pro nás již dlouhodobá pomoc ze strany 
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Policie HMP. Jejich přednášky jdou napříč celým I. i II. stupněm a jsou součástí 
tematických plánů v jednotlivých ročnících. Spolupracujeme také s klinickými 
psychology i terapeutickými pracovišti. Největší působnost na poli prevence vidíme 
především v hodinách VDO, VZ, ČJ, kde s žáky diskutujeme na daná témata 
a řešíme různé možné rizikové situace. Již 4. rokem se nám osvědčuje předávání 
informací v tomto pořadí. 

1. třídy – problematika kamarádství 
2. třídy – soudržnost třídy, posměch 
3. třídy – drogy, bezpečný internet 
4. třídy – pozitivní vztahy, bezpečný internet, bezpečné chování 
5. třídy – gamblerství, závislosti, šikana 
6. třídy -  řešení konfliktů,zdravý životní styl, šikana 
7. třídy – závislosti, sociální sítě, sex. chování, poruchy příjmu potravy 
8. třídy – problematika pohlavně přenosných nemocí HIV/AIDS, drogy, šikana, 

kyberšikana 
9. třídy – právní vědomí, tolerance, mezilidské vztahy. 
V letošním školním roce jsme v rámci prevence ještě zajistili semináře 
a přednášky na téma Poruchy příjmu potravy a Sebepoškozování. Žáci devátého 
ročníku se zúčastnili exkurze do věznice v Liberci a následné besedy na téma 
trestní odpovědnost. 

Akce tříd viz. příloha 
 
Zhodnocení činnosti metodika prevence ve školním roce 2013/ 2014 
Ve školním roce 2013/2014 jsme i nadále pokračovali ve vytyčené linii stanovené na 
naší škole v rámci primární prevence. Vycházeli jsme a vycházíme ze základních 
dokumentů MŠMT a zároveň jsme zakomponovali i novou vyhlášku MŠMT k řešení 
šikanování na školách a školských zařízeních č. j. 22294/2013-1, která se stala 
částečně i součástí našeho školního řádu. 
Na naší škole funguje systém třístupňového poradenství (výchovný poradce, metodik 
prevence a speciální pedagog), s tímto systémem jsou rodiče seznámeni na začátku 
školního roku na třídních schůzkách a zároveň jsou i na webových stránkách školy 
zveřejněny konzultační hodiny. Školní poradenský tým se schází každých 14 dní 
a má možnost aktuálně řešit vzniklé problémy. Velkou pomocí jsou i třídnické hodiny, 
díky nimž můžeme okamžitě reagovat na daný problém. Třídnické hodiny se konají 
každý měsíc mimo školní výuku a můžeme s radostí konstatovat, že nejsou pouze 
formální věcí, ale aktuálně řeší zásadní problémy. 
 
Prevenci máme rozdělenou již několik let 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. Řešení problémů je uvedeno ve školním řádu a 
doloženo záznamy z jednání s rodiči. 
V roce 2011 jsme získali za přispění rodičů částku do tzv. fondu prevence, který 
chceme využívat buď pro akce mimořádné, na které nemáme finanční prostředky 
odjinud nebo na získávání nových organizací, které se zabývají prevencí rizikového 
chování.I letos jsme dostali příspěvek do fondu prevence od rodičů, jehož část byla 
použita na depistážní šetření, dále jsme z tohoto fondu  velkou částí financovali 
adaptační stmelovací výjezd žáků stávající 8. A. Ukázalo se to jako velmi prozíravé. 
Současná 8. A  vznikla spojením dvou tříd, kde vztahy mezi spolužáky nebyly příliš 
dobré a bylo žádoucí zahájit řešení vztahů, aby se event. eliminovaly případné 
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nežádoucí projevy rizikového chování. Zároveň z tohoto fondu byl financován pobyt 
jednoho žáka, jehož rodinná situace je taková, že by nebylo možno, aby se účastnil 
projektu. Do budoucna bychom chtěli pokračovat v získávání finančních prostředků 
tímto způsobem, neboť je to i možnost jak více zapojit rodiče do problematiky 
rizikového chování a zároveň nám to umožňuje operativně jednat v případě, kdy 
objevíme nějaký projev rizikového chování, který škola nezvládne vlastními silami 
a je nutno najmout odborníka na řešení problému. 
Z MÚ Praha 15 nám byla letos rovněž přidělena finanční částka na spolupráci 
s neziskovými organizacemi a akcemi, na které by škola neměla finance. 
 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. Žáci se 
k sobě chovají velmi hrubě a agresivně s absencí tolerance a pochopení a klima ve 
třídě nebylo dobré. 
Spolupracovali jsme s odborným lektorem p. V. Hrbáčkem, který uskutečnil šetření 
ve třídách 5. B a 5. A a účastnil se rovněž osobně několika pohovorů s rodiči žáků, 
kteří se ukázali jako problematičtí. Dále jsme uskutečnili program dlouhodobé 
primární prevence s organizací Život bez závislostí, která se soustředila na všechny 
ročníky na II. stupni a speciálně se věnovala třídám, kde byly velké problémy se 
vztahy (6. A, 6. B, 7. B, 5. B). Při depistážích a naplňování projektů byly voleny 
komunitní a skupinové formy práce, interaktivní hry a techniky, diskuze, techniky 
zrcadlení, konfrontace a reflexe. Velmi se osvědčilo i působení na žáky 
prostřednictvím jejich prožitku. Evaluace programů probíhala rovněž pomocí 
standardních metod tj. dotazníky, ankety a rozhovory. Do budoucna bychom se chtěli 
zaměřit hlavně na nácvik řešení školního násilí v konkrétních modelových situacích, 
eliminovat agresivitu a šikanu mezi dětmi, a mít pevný nápravně výchovný plán jehož 
součástí budou i rodiče. 
Jako velmi přínosná se ukázala opět spolupráce s Policií HLMP, která probíhala 
napříč všemi ročníky. Jejich semináře máme začleněny do tematických plánů, takže 
během školní docházky projdou všechny děti zadanými tématy: bezpečná cesta 
domů, umím říci ne, hraj si, ale nezahrávej, návykové látky, drogy, šikana, 
kyberšikana, nebezpečí sociálních sítí, trestní odpovědnost, právní vědomí, linka 
důvěry a její zneužití. 
Všechny ostatní případy – rovněž agresivní chování a záškoláctví, byli operativně 
řešeny za účasti ředitele školy, zástupce školy, rodičů a výchovného poradce. Zápisy 
ze všech jednání jsou k dispozici u ředitele školy a metodika prevence. 
Z dalších seminářů, které se uskutečnily na naší škole měl velký úspěch seminář 
zaměřený na Poruchy příjmu potravy a Sebepoškozování. Koncem dubna byla 
uskutečněna exkurze do věznice v Liberci, po které následovala beseda, které se 
účastnil bývalý vězeň. Toto jsou akce, které se setkávají u dětí s velkým ohlasem a 
mají výrazný dopad na formování jejich názorů. 
V rámci evaluace našeho MPP můžeme konstatovat, že došlo k nápravě některých 
nežádoucích jevů. Byly podchyceni žáci u kterých se projevily některé rizikové jevy – 
záškoláctví, agrese, šikana, narušené vztahy. V součinnosti s ostatními organizacemi 
byly na tyto problémy upozorněny OSPOD, SPC, PPP. 
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21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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Trvalé bydliště mimo Českou republiku má 7 žáků – cizinců. 
 

22. Další údaje o škole 

a) Výsledky přijímacího řízení 

V prvním kole byli přijati na střední školy všichni žáci devátého ročníku (25). 
Na víceletá gymnázia byli přijati 2 žáci z pátého ročníku a 5 žáků z ročníku sedmého. 
 

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

Gymnázium 2  5 2 

SPŠ 3    

SOŠ 8    

OA 2    

SOU 5    

Ostatní SŠ 5    

CELKEM 25  5 2 
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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 výchovné i výukové problémy 
- vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce s rodiči i odborníky při 
řešení problémů žáků 
- třídnické hodiny 
- vychovávat k toleranci, k respektování odlišností 
 

c) Prospěch žáků  

celkový průměr                        1. pololetí                                        2. pololetí  

I. stupeň                                       1,18                                               1,21 

II. stupeň                                      1,82                                               1,82 

Celkem                                        1,39                                                1,41 

  

Na 1. stupni v 1. pololetí neprospěl 1 žák, jeden žák byl z chování klasifikován 
stupněm uspokojivé. Jeden žák na 1. stupni navštěvuje školu v zahraničí podle § 38. 
Neomluvené hodiny na 1. stupni nebyly.  
Na 2. stupni v 1. pololetí neprospělo 11 žáků, důvodem je vesměs špatný přístup ke 
studiu. Osm žáků na druhém stupni bylo z chování klasifikováno stupněm uspokojivé. 
Neomluvných hodin bylo na 2. stupni 51. 
Jedna žákyně 2. stupně chodí do školy v zahraničí podle § 38.  
Ve 2. pololetí neprospěli přes veškerou snahu vyučujících na 1. stupni dva žáci a na 
2. stupni neprospělo 17 žáků. Díky více nedostatečným do vyššího ročníku 
nepostoupili 2 žáci z 1. stupně a 6 žáků z 2. stupně. Po opravných zkouškách 
nepostoupili do vyššího ročníku další čtyři žáci. 
Chování uspokojivé měli na 1. stupni dva žáci za opakované porušování školního 
řádu (neplnění povinností a nerespektování pokynů učitele a pravidel chování), na 
2. stupni pět žáků. (dtto). Chování neuspokojivé bylo uděleno jedné žákyni 
v 6. ročníku na návrh předchozí školy. Řešili jsme opakovaně s rodiči žáků.   
Neomluvené hodiny na 1. stupni měli 2 žáci /6 h/, na 2. stupni 4 žáci /celkem 99 h/. 
Vždy jsme řešili s rodiči ve výchovné komisi, neomluvenou absenci 2 žáků jsme řešili 
ve spolupráci se zřizovatelem.  
 
d) Výuka a akce školy 
Priority ve výuce: 
- zaměřit se na finanční gramotnost, dopravní výchovu 
- zkvalitnit výuku cizích jazyků - spolupráce s jazykovou školou Akcent 
- využívat více didaktickou techniku 
- používat moderní metody a formy výuky 
- zaměřit se na týmovou spolupráci 
- zajistit individuální péči žákům s SPU, zohledňovat vzdělávací potřeby cizinců 
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Výuka informatiky 
V hodinách informatiky pracují žáci s následujícími programy: se sadou programů MS 
Office, pro práci s bitmapovou grafikou program Kreslení. Se základy vektorové 
grafiky nám složí program Zoner Callisto, pro jednoduché animace používáme Zoner 
Gif Animator. Fotografie zpracováváme v programu Zoner Photo studio.  Pro základy 
programování používáme program Baltík 3. Vzhledem k tomu, že se nám tento 
program na druhém stupni osvědčil, od příštího školního roku jsme jeho výuku 
zařadili už od čtvrtého ročníku. Pro potřeby výuky informatiky především na prvním 
stupni používáme následující programy: Kreslení pro děti, Slabikář, Poznáváme 
minulost – pravěk. Pro procvičování matematiky slouží programy Matematika – 
logické hádanky a úkoly z geometrie, Matematika pro 1. – 4. ročník. pro procvičování 
českého jazyka jsou na počítačích nainstalovány programy Český jazyk 1 – pravopis, 
Český jazyk 2 – jazykové rozbory, Český jazyk 3 – diktáty a Český jazyk 4 – 
pravopisná cvičení. Dále ve výuce používáme programy Přírodověda 3 – živočichové 
a rostliny ČR, Přírodověda 4 – žijí s námi, Vlastivěda 1 – starší české dějiny. 
V přípravné třídě děti pracuji s Magic Boxem, učí je zábavnou formou pracovat s 
moderními technologiemi. Do tohoto zařízení byl na koncem školního roku zakoupen 
program Dopravní výchova. 
V letošním školním roce se třída 7. C a 8. A účastnila soutěže pořádané internetovým 
vyhledávačem seznam.cz. 
 
Finanční gramotnost 
Od března 2011 je naše škola zapojena do projektu Rozumíme penězům, jehož 
realizátorem je sdružení AISIS, o. s. ve spolupráci s GE Money Bank. 
Princip projektu byl postaven nejprve na vyškolení tzv. koordinátorů, kteří by měli být 
schopni efektivně rozšířit školní vzdělávací program o problematiku finančního 
vzdělávání a tím se podílet nejen na zvyšování finanční gramotnosti u žáků, ale 
vlastně i u celého pedagogického sboru, rodičů a všech osob, které jsou součástí 
výchovně vzdělávacího procesu školy. Je zapotřebí, aby se děti dokázaly orientovat 
v základních finančních produktech a službách a to především v této době, kdy celá 
společnost je vystavena informačnímu tlaku, reklamnímu trhu a hlavně děti jsou její 
cílovou skupinou. Projekt je má naučit pochopit, že peníze nejsou samozřejmostí, že 
jako samozřejmost je mohou brát teprve tehdy, když pochopí důležitost principu 
zodpovědného rozhodování. 
V letošním roce jsme finanční gramotnost zařadili do předmětu výchova k občanství 
a už jej nevyučujeme jako projekt, ale součást předmětu. 
Formou modelových situací si žáci zakládají „své rodiny“ ve kterých řeší reálné 
situace, pracují s reálnými čísly, která odpovídají skutečnosti, rozebírají konkrétní 
životní situace spojené s finančním rozhodováním. Vytváří pravidla, pracují s pojmy 
z oblasti finanční gramotnosti, učí se rozpoznávat rizika, navrhovat řešení, 
zhodnocovat výhody a nevýhody finančních produktů. Cílem je, aby pochopily, že trh 
nabízí nekonečné možnosti uskutečnit své sny, že je snadné jít a bez rozmyslu si vzít 
třeba půjčku na něco co sice nepotřebuji, jenže právě teď to chci. Prakticky se 
v modelových rodinách setkají žáci se všemi možnými typy běžných, konkrétních 
situací namátkou: hospodaření domácnosti, zařízení domácnosti – místo utrácení - 
zařízení a vybavení domácnosti, koupě automobilu, výběr dovolené, zodpovědné 
zadlužování, půjčky, investice, orientace ve smlouvách apod. Lekcí je celkem 10, 
každá lekce se posouvá o jeden rok, takže děti v tabulkách pracují s aktuálním 
stavem té které modelové rodiny. Výuka je maximálně zajištěna velmi kvalitními 
učebními materiály, odbornými informacemi, kde jsou nabízeny prověřené metodické 
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postupy podpořené výklady fundovaných odborníků a především se díky tomuto 
mohou žáci v relativně bezpečném prostředí školy připravit na složité životní situace. 
 
 
 
Dopravní výchova 
CYKLOHRÁTKY  
Třída 5. B uspořádala Cyklohrátky pro žáky prvních a druhých ročníků naší školy, pro 
žáky MŠ Parmská a rodiče s dětmi na mateřské dovolené. Akce se uskutečnila na 
školním hřišti ZŠ Praha 10, Veronské náměstí. Žáci měli připravenu jízdu zručnosti, 
poznávání dopravních značek, jízdu podle pravidel a předváděli poskytování první 
pomoci. 
PODZIMNÍ TÝDEN SE ZELENÝMI KILOMETRY      
Od 14. do 18. října se žáci prvního stupně zapojili do pátého kola soutěže o Zelené 
kilometry, která je vyhlašována v rámci celoevropské kampaně „ZOOM – děti 
v pohybu“. Děti si každý den do záznamových archů zakreslovaly způsob jakým se 
dostaly do školy a ze školy domů. Některé si zakreslily pěší chůzi, jiné autobus, nebo 
koloběžku. Celkově se zúčastnilo projektu 258 dětí a nasbírali jsme 2377 Zelených 
kilometrů. 
NÁVŠTĚVA MUZEA POLICIE   
Představení pohádkový semafor pro žáky 2. A, 2. B, 2. C.  
KOLO TETY BERTY    
Divadelní představení v Muzeu policie pro žáky 3. A, 3. B a 4. B. 
ORGANIZACE SEMINÁŘŮ METODIKŮ DOPRAVNÍ VÝCHOVY      
Dne 19. 3. 2014 byl zorganizován seminář metodiků Dopravní výchovy pro Prahu 10 
a 15, na kterém se zúčastnili ZŠ Praha 10, Veronské nám., ZŠ Hostýnská, 
ZŠ Jakutská, ZŠ Kodaňská, ZŠ Olešská, ZŠ Švehlova, ZŠ U Vršovického nádraží, 
ZŠ Vladivostocká-Eden, ZŠ Dubeč, ZŠ Kutnohorská, ZŠ Stolínská, a zástupci 
BESIPU, Jaroslav Kučera, Olga Boučková, za městskou část Prahy 15 
místostarostka Lucie Prinzová a za Městskou policii, Odbor Prevence Jaroslav 
Polomis. 
JARNÍ PROJEKTOVÝ TÝDEN ZELENÉ KILOMETRY      
Už pátým rokem se ZŠ Praha 10, Veronské nám. zapojila do soutěže Zelené 
kilometry, která je vyhlášena v rámci celoevropské kampaně ZOOM – děti v pohybu. 
S projektovým týdnem jsme začali 19. května. Každý žák první až páté třídy 
vyplňoval záznamový arch, do kterého si připočítával jeden zelený kilometr za každý 
ekologicky příznivý dopravní prostředek, který použil při cestě do školy a ze školy. 
Celkem jsme nasbírali 2 560 kilometrů. 
OBVODNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝ CYKLISTA     
Naše škola uspořádala pod záštitou místostarostky PH15, Lucie Prinzové, obvodní 
kolo soutěže „Mladý cyklista“ pro všechny školy Prahy 10, Prahy 15 a Prahy 16. 
Celkem soutěžilo 16 družstev na DDH Jilmová, Praha 3. Z naší školy se za starší 
skupinu zúčastnili žáci Jakub Hercok, Anežka Kočová a Filip Švarc z 8. A společně 
s Annou Vaníčkovou z 9. A. V těžké konkurenci získali 4. místo. Za kategorii prvního 
stupně se zúčastnili žáci Kristýna Hrušková, Hana Pešová, Tomáš Kaucký a Martin 
Dvořák z 5. B. Naši mladí cyklisté získali skvělé první místo a postoupili do krajského 
kola cyklistické soutěže. 
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE MLADÝ CYKLISTA     
Dne 28.5. 2014 Žáci 5.B Kristýna Hrušková, Hana Pešová, Matěj Přívratský  a Martin 
Dvořák z 5. B reprezentovali Prahu 10 a 15 v krajském kole soutěže Mladý cyklista, 
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která se konala na ZŠ Glowackého, Praha 8. I přes nepřízeň počasí jsme měli 
dobrou náladu, protože jsme si mysleli, že jsme prostě nejlepší. Až při vyhlašování 
výsledků nám došlo, že konkurence byla skutečně tvrdá, ale za 5. místo jsme také 
rádi. 
Mléko, Ovoce do škol 
Do akce Školní mléko je zapojeno všech 445 žáků naší školy, kteří vlastní mléčné 
kreditky. V případě ztráty kreditky jim paní uč. Makúchová zablokuje kreditu a vydá 
novou. V automatu si mohou žáci vybírat produkt „Mléko pro evropské školy“ 
s různými příchutěmi i bez příchutí, v tomto případě je cena dotována 7,60- Kč. 
V automatu jsou k dostání také „Výrobky zdravé výživy“ což jsou 100% ovocné šťávy 
lisované z čerstvého ovoce. Dále je k dostání polotučné mléko s cereálními kuličkami 
a kakaem Kinderland, rýžový chlebíček s hořkou čokoládou Racio, čokoláda 
s jogurtovou polevou Street XL a tyčinka s ovocem Profigur müsli. 
Do projektu Ovoce do škol jsou zapojeni žáci 1. stupně (1. až 5. třídy). Každý měsíc 
dostávají žáci nějaký produkt čerstvého baleného ovoce anebo zeleniny v kelímcích, 
čerstvá porcovaná krájená jablíčka a 100% ovocné šťávy lisované z čerstvého ovoce 
Fresh Party. Účast v tomto projektu je zdarma a děti tak dostávají ovoce a zeleninu 
bezplatně. 
Projektové vyučování 
Projekt 9. třídy v sociálně ošetřovatelské jednotce Praha 15 
V rámci předmětů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví probíhá na naší škole již 
několik let projekt, který se zabývá problematikou mezilidských vztahů. Tento projekt 
je svým způsobem unikátní, protože umožňuje žákům bezprostřední konfrontaci 
s realitou, která je každodenní součástí našich životů. Projekt se mohl uskutečnit díky 
ochotě a spolupráci se Sociálně ošetřovatelskou jednotkou Prahy 15, která je 
v bezprostřední blízkosti naší školy. Projekt, který chápeme jako dlouhodobý, je 
zaměřený na rozvoj sociálního cítění, na překonávání generačních bariér 
a především na rozvoj tolerance vůči ostatním. Žáci mají možnost plně si uvědomit 
vztahy v generačně rozdílných skupinách a tím i možnost pochopení tolerance 
a respektu vůči ostatním. Učí se naslouchat a porozumět a zároveň vyhodnocovat 
a posuzovat pravidla soužití. Při setkávání se seniory dochází k přímé konfrontaci 
názorů a různých úhlů pohledu na svět. Děti se účastní programu seniorů, čtou jim 
knihy, poslouchají jejich vyprávění, hrají různé hry a doprovází je na procházkách. Při 
těchto aktivitách vznikají i dílčí možnosti osobní realizace. Projekt považujeme za 
smysluplný především proto, že není odtržený od reality a naopak přináší možnost 
skutečného uvědomění si života. 
Projekt 9. třídy v mateřské škole Parmská 
V rámci předmětu Výchova ke zdraví a Výchova k občanství se žáci ZŠ Veronské 
náměstí již několik let účastní projektu, který byl umožněn díky spolupráci s MŠ 
Parmská, která se nachází v blízkosti naší školy. Součástí tohoto projektu jsou 
pravidelná setkání žáků ZŠ s dětmi z MŠ.  Někteří žáci tuto školku v minulosti 
navštěvovali a tak se sem vlastně jen vracejí. V tomto prostředí se žáci učí v přímé 
konfrontaci novým sociálním rolím. Uvědomují si složitou a náročnou práci při péči 
o malé děti. Účastní se výchovného procesu formou her, vycházek do přírody 
a pobytem se svými mladšími vrstevníky mají možnost si uvědomit podstatu 
zodpovědnosti. Tento projekt má mezi žáky velkou oblibu a je i motivací pro jejich 
další vzdělávání. 
Celoškolní projekt Svět  
Na naší základní škole i letos probíhal jeden týden Projekt Edison, jenž v podobné 
formě probíhá také v Rakousku, Maďarsku či Polsku. Týden aktivit spojených 
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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.  
 
Žáci čtvrtých a vyšších tříd naší školy měli opět možnost seznámit se osobně 
s 8 vysokoškolskými studenty z různých zemí světa. Letos nás navštívili studenti 
z Egypta, Černé Hory, Turecka, Brazílie, Číny, Austrálie, Maďarska, Malajsie. Každý 
z nich představil svou zemi z různých pohledů – z hlediska sociální, ekonomické, 
politické, demografické a kulturní situace. Během týdne prezentací a různých aktivit 
se žáci seznámili neobvyklou a zábavnou formou se životem a zvyky v jiných zemích.  
Tak jako loni se naučili zpívat národní písničku, ochutnali tradiční pokrmy, které si 
zkusili sami se stážisty uvařit ve školní kuchyňce, prohlédli si různé projekce, 
zatančili si národní tanec nebo vyzkoušeli národní sport. Cílem projektu bylo kromě 
praktické konverzace v angličtině zejména 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 byla naše škola plná nadšených dětí, 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. Projekt 
organizuje pod záštitou MŠMT AISEC Praha. 
 
Školy v přírodě, LVZ 

- LVZ letos nebyl realizován pro malý zájem  
- ŠVP 1. C, 5. A, 5. B, 6. B – Jizbice pod Blaníkem 
- ŠVP 1. A, 1. B – Zvíkov, penzion Baurů Dvůr 
- ŠVP 2. třídy – Horní Planá 
- Stmelovací pobyt 8. A – penzion Lumka 
- Projektový pobyt – 9. A, část 8. A - Ledečko 

Zahraniční zájezdy 
- zájezd do Anglie 
- jednodenní zájezd do Osvětimi 

Testování, hodnocení, sebehodnocení 
- Profi testy žáků 8. třídy 
- Depistáž ve 2. třídách 
- Testování Scio v 6. třídách – Čj, Ma, OSP 

 

e) Účast v soutěžích 
Žáci naší školy se účastnili školních a obvodních kol olympiády v zeměpise, českém 
jazyce, anglickém jazyce, chemické soutěže a finanční gramotnosti. Dále jsme se 
zúčastnili Pythagoriády, Matematického klokana a Zdatného matematika, kterého 
pořádáme pro všechny školy Prahy 15. 
Výsledky: 

- v obvodním kole matematické olympiády jsme obsadili 3. a 5. místo 
- v obvodním kole finanční gramotnosti jsme obsadili 2. místo 
- v chemické soutěži jsme obsadili 1. místo 
- v obvodním kole olympiády v anglickém jazyce jsme získali 2. místo 
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- v obvodním kole zeměpisné olympiády jsme získali 2. místo 
- v soutěži O zelené kilometry jsme získali 1. místo 
- v soutěži PO očima dětí jsme obsadili 3. místo 
- v soutěži Mladých zdravotníků jsme získali 3. místo 

 
Sportovní soutěže 

- v soutěži O pohár starosty Prahy 15 jsme obsadili 4. místo 
- v pořadí družstev soutěže OVOV naši žáci obsadili v okresním kole 2. místo a 

postoupili do krajského kola 
- v obvodním kole soutěže Mladý cyklista jsme obsadili 1. místo a postoupili 

jsme do krajského kola, kde naše družstvo získalo 5. místo 
 
f) Rada školy 
Rada školy se pravidelně scházela, projednávala a schvalovala všechny závazné 
dokumenty. Členové školské rady pomáhali ředitelce školy s řešením problémů. 
 
g) Spolek přátel školy při Základní škole Veronské náměstí 391/20, Praha 10 
Žáčky prvních tříd jsme přivítali na začátku školního roku tradičním dárkem - 
balíčkem hracích kostiček, které během školního roku využili při výuce matematiky.  
Dne 14. listopadu 2013 jsme připravili pro děti a jejich rodiče oblíbený lampionový 
průvod, který jsme zakončili tradičním ohňostrojem. Akce měla velkou účast a byla 
rodiči i dětmi velice kladně hodnocena. Dne 6. prosince 2013 jsme za asistence 
Mikuláše, anděla i několika čertů rozdali dětem sladkosti a pro děti 1. stupně jsme 
uspořádali Mikulášskou besídku 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 jsme připravili, byl únorový Karnevalový rej,  odkud  si všechny 
děti  odnesly  odměnu za soutěže.  Byla připravena bohatá tombola a tradiční 
vyhlášení nejhezčích karnevalových masek v kategorii předškolních i školních dětí. 
Na všech akcích pořádaných v tělocvičně naší školy podáváme dětem zdarma 
nápoje.  
Během celého školního roku jsme přispívali na odměny pro žáky, kteří se účastnily 
sportovního odpoledne, seznamovacího pobytu, soutěží a škol v přírodě.  
Tak jako každý rok i letos jsme zakoupili malý dárek pro všechny žáky ke Dni dětí. 
Dětem ve školní družině jsme zakoupili špekáčky, chléb, hořčic a kečup na akci 
„Rozloučení se školním rokem“. 
 Nákupem suchého krmiva a konzerv jsme přispěli na akci pořádanou školní družnou 
-Sbírku pro útulek opuštěných pejsků PESOS.  
 Na konci školního roku předáme žákům devátých ročníků dárek na rozloučenou a 
pro budoucí prvňáčky naší školy koupíme balíčky kostiček.  
 
h) Školní stravování 
 Školní jídelna je určená pro stravování dětí a zaměstnanců školy. Řídí se vyhláškou 
107 o školním stravování a vyhláškou č. 85 o závodním stravování. Dále dodržuje 
všechny platné předpisy a zákony, které se týkají veřejného stravování. 
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 objednávají přes objednávkový terminál, který je umístěný 
v jídelně školy nebo v odpoledních hodinách přes e-jídelníček z domova. Obědy se 
objednávají vždy na týden dopředu a každý strávník může výběr konzultovat s rodiči 
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doma. Komunikace rodičů s vedoucí jídelny se uskutečňuje telefonicky nebo přes 
internet. Školní jídelna zajišťuje stravování 95% žáků docházejících do školy. 
V letošním školním roce je celkem 458 přihlášených strávníků. Počty jsou ze 
zahajovacích výkazů k 31. 10. 2013. 
I. stupeň 221, II. stupeň 192 a 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 hod. denně a jedna na 6 hod. denně.  
 
ch) Výsledky kontrol 
 
ČŠI – dílčí nedostatky byly odstraněny, doporučení realizována 
MČ P15 - kontrola čerpání finančních prostředků ONIV – bez závad  
 hloubková finanční kontrola – dílčí nedostatky byly odstraněny, doporučení 
realizována 
 kontrola čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace určené na 
integraci žáků – bez závad 
VZP - kontrola plateb zdravotního pojistného – bez závad 
Zprávy ze všech kontrol jsou k nahlédnutí v kanceláři školy 

 
 

i) Provoz a údržba školy, základní údaje o hospodaření 
 
Opravy a rekonstrukce 
Rekonstrukce sociálního zařízení u ŠD v pavilonu C 
Opravy a výměny rozvodů teplé vody ve školní jídelně 
Výměna podlahové krytiny v 1. patře pavilonu B2 
Výměna podlahové krytiny a vysoušení v jedné třídě v pavilonu A 
Malování potřebných prostor 
Školní jídelna 
Malování školní kuchyně 
Nákup nového kotle a nerezového pojezdu 
Ostatní 
Nákup tří nových tabulí, školního nábytku, nábytku a pomůcek do přípravné třídy, 
počítačů, keramické pece, dveřní komunikátor do školní družiny, Magicboxu 
do přípravné třídy, program Datakabinet pro výuku 
Hospodářský výsledek za rok 2013: 113.009,66 Kč 
Rozdělení do fondů: 
Fond odměn                                        90.400,-Kč 
Rezervní fond                                      22.609,-Kč 
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Přílohy 

Školní družina - Hodnocení školního roku 2013 - 2014 

Počty dětí  

Oddělení Třída 1. pololetí 2. pololetí 

1. 1. A 18 17 

B. Marková 3. A 15 14 

2. 1. B 18 19 

V. Svobodová 4. A 7 7 

3. Přípravná třída 8 8 

J. Řehořová 1. C 13 12 

4. 2. A 22 22 

A. Němcová 3. B 10 8 

5. 2. B 19 17 

G. Kaňová 4. B 13 16 

6.  

M. Trnková 

2. C 19 20 

3. B  4 7 

5. A 1 1 

5. B  6 5 

Celkový počet 

 

 

 

173 

 

173 

Průměrný počet 

 

 

 

29 

 

29 

 

Pouze ranní školní družina 

 

 

 

 

 

1 

Mezi kroužkem a odpol. 
vyuč. 

 

 

 

10 

 

9 
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Kroužky 

 

Kroužek Třída 1. pololetí 2. pololetí 

Aranžování  17 17 

M. Trnková    

Dramatický 
kroužek 

 13 13 

M. Trnková    

Vaření 

M. Trnková 
 19 19 

B. Marková    

Angličtina  10,7 10,11 

G. Kaňová    

Aerobic pro děti 

J. Řehořová 
 21 17 

Společensko 
pohybové hry 

A. Němcová 

 14 11 
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Základní škola Veronské nám. 20, Praha 10 

Zájmové kroužky školní rok 2013 – 2014 

          počet dětí 

Dětské centrum Fialka 

Moderní tanec a hip hop    1. tř., přípr. tř.   7 

       2. - 4.tř    9 

Mažoretky         14 

 

Rytmik dětem 

Keramika         10 

Tvořivá dílna a výroba šperků        9 

    

Kroužky ve školní družině 

Aranžování  -  M. Trnková       17 

Dramatický kroužek – M. Trnková     13 

Vaření -  B. Marková, M. Trnková od 2. třídy    19 

Angličtina -  G. Kaňová 2. – 4. třída   pondělí 10 

        středa  11 

Aerobik pro děti – J. Řehořová 1. - 4. třída    17 

Pohybově společenské hry – A. Němcová    11 

 

Kroužky školy 

Sportovní hry – přípravka – L. Švimberská    24 

Sportovní hry – D. Šebelová      19 

Výtvarná dílna – D. Šebelová       11 

Zdravotní kroužek – B. Makúchová od 2. tř.    12 

Anglický jazyk s rodilým mluvčím 
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Další kroužky 

Sportovní přípravka - M. Vogl      25 

Florbal  - M. Vogl        17 

Lukostřelba - p. Havránek        

Karate -  p. Hejzlar          
     

Judo a sebeobrana -  J. Vaněk    středa  16  

        středa  18 

         

Keramika -  p. Jankovská     1. skupina 12 

        2. skupina 10  
            

Šachy -  p. Vávra          8 

            

Rehabilitační tělesná výchova -  MUDr. K. Švejdová   1. tř.  12 

             2. - 3. tř.  13 

             od 4. tř.  14 

 

Věda nás baví          8 

 

TK DANCERS 4 YOU  

Tenis      
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Seznam akcí v rámci primární prevence 2013/2014 

 

 

Ročník – termín Název akce Realizátor 

1. A – 4. 4. 2014 Bezpečná cesta domů Policie ČR 

1. B – 4. 4. 2014 Bezpečná cesta domů Policie ČR 

1. C – 4. 4. 2014 Bezpečná cesta domů Policie ČR 

2. A – 14. 4. 2014 Bezpečná cesta domů Policie ČR 

2. B – 14. 4. 2014 Bezpečná cesta domů Policie ČR 

3. A – 14. 4. 2014 Mezilidské vztahy Policie ČR 

3. B – 14. 4. 2014 Mezilidské vztahy Policie ČR 

4. A – 7. 4. 2014 Tísňové linky, internet Policie ČR 

4. B – 7. 4. 2014 Tísňové linky, internet Policie ČR 

5. A – 7. 4. 2014 Hraj si, ale nezahrávej. 
Zneužití tísňových linek, 
důležitá čísla 

Policie ČR 

5. A - 28. 4. 2014 Vztahy ve třídě Vít Hrbáček 

5. B - 20. 9. 2013 Vztahy ve třídě 2 hod. blok Vít Hrbáček 

5. B  - 30. 9. 2013 Vztahy ve třídě 2 hod. blok Vít Hrbáček 

5. B  - 15. 10. 2013 Vztahy ve třídě 2 hod. blok Vít Hrbáček 

5. B  - 3. 10. 2013 Šikana, Kyberšikana 
2 hod. blok 

ŽBZ – G. Veselá (v rámci 
grantu ZMP) 

5. B – 29. 11. 2013 Vztahy ve třídě 2 hod. blok Vít Hrbáček 
 

5. B – 20. 2. 2014 Vztahy ve třídě 
 

ŽBZ – stmelování, klima 
třídy 

5. B – 21. 2. 2014 Vztahy ve třídě ŽBZ 

5. B – 7. 4. 2014 Hraj si, ale nezahrávej. 
 Zneužití tísňových linek, 
důležitá čísla 

Policie ČR 

5. B – 5. 5. 2014 Vztahy ve třídě 2 hod blok ŽBZ  

5. B – 6. 5. 2014 Vztahy ve třídě ŽBZ – ukončení seminářů, 
zhodnocení 

6. A – 28. 11. 2013 Vrstevnické vztahy 2 hod. 
blok 

ŽBZ 

6. A – 24. 3. 2014 Mezilidské vztahy Policie ČR 

6. A – 20. 2. 2014 Vztahy v tř. kolektivu ŽBZ 

6. A – 21. 2. 2014 Vztahy v tř. kolektivu ŽBZ 

6. A – 5. 5. 2014 Vztahy v tř. kolektivu ŽBZ 

6. B - 3. 10. 2013 Vztahy ve třídě, Šikana – 
2 hod. blok 

ŽBZ (v rámci grantu ZMP) 

6. B – 24. 3. 2014 Mezilidské vztahy Policie ČR 

6. B – 28. 4. 2014 Vztahy ve třídě ŽBZ 

6. B – 17. 2. 2014 Vztahy ve třídě ŽBZ 

6. B – 6. 5. 2014 Vztahy ve třídě ŽBZ 
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7. B - 30. 9. 2013 Klima ve třídě 2 hod. blok Vít Hrbáček, Předcházelo 
šetření – depistáž PhDr. 
Moravčíková 

7. B - 15. 10. 2013 Klima ve třídě 3 hod. blok Vít Hrbáček 

7. B - 29. 11. 2013 Klima ve třídě 2 hod. blok Vít Hrbáček 

7. B – 11. 3. 2014 Návykové látky, drogy, 
kouření, alkohol 

Policie ČR 

7. B – 17. 2. 2014 Klima třídy ŽBZ 

7. B. – 30. 4. 2014 Poruchy příjmu potravy M. Jarolímková 

7. B - 28. 4. 2014 Klima třídy ŽBZ 

7. C – 11. 3. 2014 Návykové látky Policie ČR 

7. C – 30. 4. 2014 Poruchy příjmu potravy M. Jarolímková 

8. A - 7. 10. – 9. 10. 2013 Adaptační výjezd na 
stmelení třídy 

Sportlines s.r.o. 

8. A – 28. 11. 2013 Stmelování vztahů 2 hod. 
blok 

ŽBZ 

8. A – 24. 3. 2014 Kyberšikana, sociální sítě Policie ČR 

8. A – 30. 4. 2014 Poruchy příjmu potravy M. Jarolímková 

9. A – 25. 4. 2014 Návštěva věznice Liberec PRAK 

9. A – 30. 4. 2014 Beseda na téma trestní 
odpovědnost 

PRAK 

9. A – 11. 3. 2014 Právní vědomí Policie ČR 

9. A – 30. 4. 2014 Poruchy příjmu potravy M. Jarolímková 

 

Vysvětlivky: 

Život bez závislostí - ŽBZ – organizace, která vykonává šetření a semináře v rámci 
získaného grantu Zdravé město Praha. Semináře probíhají vždy ve 2. hod. blocích. 
Jsou zaměřené na klima třídy, vztahy mezi spolužáky, okrajově návykové látky. 

Vít Hrbáček - lektor, který se specializuje na aktuální problémy – šikana, špatné klima 
třídy. Účastní se i event. třídních schůzek s rodiči. 

Policie ČR – dlouhodobý projekt. Každý rok se posouvají témata, takže napříč celým 
I. i II. stupněm projdou žáci témata: Bezpečné cesty domů 
 Mezilidské vztahy 
 Hraj si, ale nezahrávej, tísňové linky 
 Internet, sociální sítě 
 Kyberšikana 
 Drogy 
 Právní vědomí 
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Přípravná třída 

Celoroční projekty 

Do školy včas   

Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou MAXÍK 

Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina – FIE základní 

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina 

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi 

Jak předcházet poruchám učení 

KUPREV 

Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami 

Duhový strom 

Pejsek Baf Bafbaf na královském zámku 

Akce: 

Den otevřených dveří v přípravné třídě 

Mikulášská besídka 

Vánoční besídka 

Listování s českými herci – Kvak a Žbluňk  

Logopedická depistáž 

Výchovný program Veselé zoubky 

Depistáž školní zralosti 

Natáčení reportáže pro Reuters – viz http://www.magbox.cz/cs/reference/z-medii-
o-nas  

(REUTERS; sky NEWS; JEEM TV - ve 3:20min.) 

Workshopy pro návštěvy během celého školního roku: 

- MŠMT a NVÚ 
- Projektmedia s. r. o. 
- PPP, Praha 10 (PhDr. I. Růžičková, Mgr. J. Kyncltová) 
- Klinickou logopedii, Praha 4 (PaedDr. V. Kopicová) 
- rodiče 
- pedagogické pracovníky naší školy 
- asistentky naší školy 
- kolegy z jiných škol (zájemci o práci v přípravné třídě) 
- odbor sociální péče v Praze 4 (pozn. zájem o Terezu Kolářovou) 
- budoucí zájemce o PT – rodiče s dětmi 
- nastupující speciální pedagožku do druhé přípravné třídy naší ZŠ, 

http://www.magbox.cz/cs/reference/z-medii-o-nas
http://www.magbox.cz/cs/reference/z-medii-o-nas
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1. třídy 

Akce tříd 

Cyklohrátky – dopravní soutěž 

Vánoční dílna – navlékání korálků – třída 1. C 

Umění našich předků – výstava betlémů 1. A, 1. B 

Vánoční besídka pro rodiče prvních tříd 

Vánoce ve škole – společné vystoupení žáků 1. stupně 

Kvak a Žbluňk – divadelní představení s knihou v ruce 

Divadlo Gong – „Kocour Modroočko“ 

Veselé zoubky – prevence 

Bezpečně do školy – beseda s policisty ve škole 

Velikonoce na Cífkově statku v Třebízi – výlet 

Škola v přírodě – Jizbice pod Blaníkem (1. C), Baurů dvůr (1.A,B) 

Zpívání na schodech 

 

         

 

Projekty 

Bezpečná cesta do školy 

Podzim – projekt napříč všemi předměty 

Projekt „Autobus“ – matematika 

Odpady 

Týden s Budulínkem – pohádka o Budulínkovi 
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2. třídy 

Cyklohrádky - bezpečnost v dopravě 

 Cesta za pohádkou 

 Život lesa - rozmanitost a proměny v ročních obdobích 

 Muzeum policie ČR - černé divadlo - bezpečnost, doprava 

  Betlémská kaple – výstava betlémů 

  Vánoce ve škole - výtvarná dílna, hudební vystoupení 

  Listování - scénické čtení 

  Muzeum policie ČR - šikana není hra - černé divadlo 

  Stavíme jeviště - prostorová konstrukce jeviště - dramatizace scének 

  Velikonoce - lidové zvyky a tradice, zdobení a dekorace 

  O slunci, Měsíci a Planetách - Planetárium 

  Jaro - Lesopark - rostliny, stromy a živočichové 

  Bezpečná cesta do školy - beseda s policistou 

  2. A a 2. B škola v přírodě – Bližná v Pošumaví 

  Zpívání na schodech 

  Celoroční plavecký kurz 
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3. třídy 

 

Projekty 

Vzpomínky na prázdniny 

Podzim 

Šmoulování 

Praha 15 – Místo, kde žiji 

Zelené kilometry 

Moje hračka 

Vánoce 

Zima 

Zvířata v ročních obdobích 

Vesmír 

Voda 

Velikonoce – jarní svátky 

Zvířata nás baví 

Moje zdravá svačina – potravinová pyramida 

 

Akce 

Kam ptáci letí 

HZS – Praha 4 – Krč 

Smysly živočichů 

Vánoční keramika 

Výrobna svíček Šestajovice 

Vánoční dílna – výroba korálků 

Vánoční bazar 

Vánoční besídka 

Muzeum Policie ČR – Kolo tety Berty 

Scénické čtení - Kvak a Žbluňk 
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Muzeum Policie ČR – Šikana 

Toulcův Dvůr – Teče voda, teče 

Zoo Praha 

Tajemné sovy 

Cífkův statek Třebíz – Velikonoce na statku 

Policie ČR – Šikana, mezilidské vztahy  

Podolská vodárna  

Národní muzeum – Peníze 

Botanicus Ostrá u Lysé nad Labem 
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4. třídy 

 

Akce 4. A 

Návštěva školní knihovny  

Vánoční vystoupení 

Vánoční zvyky a obyčeje 

Listování 

Beseda s policií 

Pracovní dílna – výroba mýdla 

 

Projekty 4. A  

Odpady 

Co vytvořila příroda a co lidé 
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Akce 4. B 

 

Kam ptáci letí 

Smysly živočichů 

Muzeum policie 

Listování 

Dravci 

Policie ČR 

IQ park 

Husité v Táboře 

Mirákulum 

Interaktivní prohlídka Prahy 

 

Projekty 4. B 

 

Podzim kolem nás 

Vánoční radosti – veselosti 

Pravěk 

Toulky ČR 

Edison 

O pohár děda Vševěda 

Týden spolupráce – učíme se sami 

Velikonoce 

Týden poezie 

Jak se žilo v pohádkách 

Zelené kilometry 

Máme rádi zvířata 
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5. třídy 

 

 

Nickyho rodina 

Vědecký jarmark, 5. B 

Kam ptáci letí 

Národní divadlo 

Cyklohrátky, 5. B 

Listování 

Staroměstská radnice, 5. A 

Návštěva v Hrusicích, 5. B 

Projekt Stavíme město, 5. A 

ZOO Praha 

Projekt Svět 

Tajemné sovy 

Projekt – Země, součást vesmíru, 5. A 

Planetárium, Vesmír kolem nás 

Poznej, zkus, vyřeš – ŠvP 

Dopravní hřiště, 5. B 

Zelené kilometry 

Beseda s Policií ČR 

Poslanecká sněmovna, 5. B 
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6. třídy 

 

Akce tříd 

 

Film Nickyho rodina – kino Lucerna 

Výlet do Lán – Muzeum T. G. Masaryka (pro vybrané žáky) 

Kam letí ptáci? - přírodopisný cyklus přednášek  

Smysly živočichů - přírodopisný cyklus přednášek  

Austrálie – tajemství rudého kontinentu – zeměpisný program (Svět kolem nás) 

Procházka vánoční Prahou – 6. B 

Listování.cz, scénické čtení – podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti 

Madagaskar – příběh pradávné lemúrie – zeměpisný program Planety Země 

Exkurze do zoo – 6. B 

Život bez závislosti – 6. B – cyklus v rámci prevence (zaměřeno na práci s tř. 
kolektivem) 

Mezilidské vztahy – 6. B – přednáška Policie ČR (šikana) 

Škola v přírodě – 6. B                                                                  

Okoř – výlet – 6. A 

 

Projekty   

Vánoční bazar                                   

Přírodní krajiny 

Edison     

„Poznej, zkus, vyřeš“  - 6. B 

- program na škole v přírodě           
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7. třídy 

 

Exkurze Lány – muzeum T. G. Masaryka a zámecký park 

ZOO – Troja návštěva adoptivního zvířátka gekona Turnerova  

NTM workshop –„kolo“ – vývoj kol, jízda historickým kolem, bezpečnost a starost o 
kolo 

Smysly živočichů – beseda  

Kino Světozor – dokumentární pořad o Austrálii, Madagaskaru 

Listování – scénické čtení knihy na motivy knihy „Usain Bolt – Můj příběh 9.58“ 

Dravci – beseda o životě dravců s ukázkami letů dravých ptáků 

Návštěva České televize 

Přednáška Policie hl. města Prahy – návykové látky 

Poruchy příjmu potravy – beseda 

„Photonix“ – Nicolas Wintou – výstava obrazů 

Liberec IQ park – výlet 

Mirákulum – výlet do bludiště 

Tábor  - výlet za husitstvím 

Okoř – turistický výlet 

 

 
 

 

 

 

Projekty  

 

Stolování – jak připravit slavnostně stůl na různé akce 

Hrusice – turistický pochod podle mapy, orientace na mapě,  určování vzdáleností 
podle měřítka, zjišťování informací o Josefu Ladovi a výtvarné ztvárnění jeho 
postaviček 

Miniprojekt Asie 
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8. třída 

 

Setkání s olympionikem Davidem Svobodou 

Adaptační pobyt pro stmelení třídy 

Výlet do Lán 

Exkurze do Osvětimi 

Schola Pragensia 

Listování, rozvoj čtenářské gramotnosti 

Celoškolní projekt Svět 

Kyberšikana, seminář o kyberšikaně 

Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování 

Návštěva Úřadu práce 

Miniprojekt Evropa 

Projekt Finanční gramotnost 

Miniprojekt Traumzimmer 

Miniprojekt FJ – Moje koníčky, rodina 

Miniprojekt „Die Kleidung“ 
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9. třída 

 

beseda s olympionikem Davidem Svobodou 

Pietní akt k 95. výročí vzniku ČR 

Exkurze do Osvětimi 

Beseda k přijímacím zkouškám na SŠ Drtinova 

Schola Pragensia 

Listování, rozvoj čtenářské gramotnosti 

Educanet, návštěva střední školy v rámci volby povolání 

celoškolní projekt Svět 

Pietní akt k výročí květnového povstání 

Exkurze do vazební věznice Liberec 

Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování 

Projekt Návštěvy Střediska ošetřovatelské jednotky 

Projekt Návštěvy mateřské školky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


