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Výroční zpráva 2016/2017
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Výroční zpráva za rok 2016/2017
1. zřizovatel: Městská část,Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39
2. název školy: Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27
3. změny v síti škol: beze změny
4. zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Název programu „ Úspěch pro každého“ není nahodilý. Vyjadřuje hlavní myšlenku našeho
vzdělávacího programu – umožnit každému vyniknout podle jeho nadání a schopností.
Rovnocenná péče je poskytována jak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tak žákům
nadaným. Provádíme diferencovanou výuku cizího jazyka. Početnější třídy dělíme i na hlavní
předměty do menších skupin. Široká je naše nabídka volitelných předmětů. Škola propaguje
otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které
stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a
zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám
optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu vytváříme i
odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a
vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim
prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a
pracovních výsledků žáků je postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na
posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům je dána
možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.

5. jazykové vzdělávání a jeho podpora





anglický jazyk 4/4 odbornost 75%
španělský jazyk 1/1 odbornost 0%
francouzský jazyk1/1 odbornost 100%
německý jazyk 1/1 odbornost 100%

Žáci učící se cizí jazyk jako povinný
předmět

1. stupeň
Aj
Nj
Fj
Šj
Rj
Ost.

299
0
0
0
0
0

Žáci učící se cizí jazyk jako
povinně volitelný předmět

2. stupeň
168
0
0
0
0
0

Žáci učící se cizí jazyk jako
nepovinný předmět

2. stupeň
0
20
59
73
0
0

1. stupe
ň
0
0
0
0
0
0

2. stupe
ň
0
0
0
0
0
0

6. pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost),
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Počet
(fyz.
k 31.12.2016

Ped. pracovníci celkem

Ped. prac. s odbornou
kvalifikací

Ped. prac. bez odborné
kvalifikace

46

35

14

osoby)

7. věková struktura pedagogických pracovníků
věk

Méně než 30

31-40

41-50

51-60

61 a více

Počet (fyz. osoby)
k 31.12.2016

11

11

16

7

1

Průměrný věk je 42 roku.
8. další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci
počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka, zaměření
vzdělávání
Odbornou kvalifikaci si doplňuje 7 pedagogických pracovníků

Školení pracovníků školy 2016 - 2017
Renata Majerová Letní keramická škola pro
pedagogické pracovníky
Drahomíra
Respektovat a být
Lukešová
respektován

1. –
6.8.2016
23.7. –
7.8.2016

Jana Myslínová

Spiritualita, náboženství a
nová náboženská hnutí
Spiritualita, náboženství a
nová náboženská hnutí
Čtením a psaním ke
kritickému myšlení –
minimální kurz
Matematika činnostně
v 1.ročníku
Co dělat, když …
Co dělat, když …

13.9.2016

Co dělat, když …
Co dělat, když …

Jana Polohová
Jana Janáková
Jana Lánská
Jana Polohová
Sylva
Ondříčková
Ivona Kobrová
Monika
Trojanová

13.9.2016
1.10. –
3.12.2016

3

48 hod ZŠ Donovalská,
Praha 4
32 hod Společnost pro
mozkově
kompatibilní
vzdělávání,P 3
2 hod PrevCentrum
Praha
2 hod PrevCentrum
Praha
24 hod RWCT, Dobříš

1.10.2016

8 hod

Tvořivá škola

5.10.2016
5.10.2016

2 hod
2 hod

PPP, P - 2
PPP, P - 2

5.10.2016
5.10.2016

2 hod
2 hod

PPP, P - 2
PPP, P - 2
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Jana Lánská
Jana Lánská
Ivana Nováková

Co dělat, když …
Začínající učitel
Současné výzvy
předškolního vzdělávání

5.10.2016
6.10.2016
7. a
8.10.2016

Monika
Trojanová
Radka Novotná

Hydroelektrárna Štvanice exkurze
Angličtina pro 2.stupeň ZŠ
– V.
Komunikační a slohová
výchova aneb Jak rozvíjet
komunikační činnosti v
praxi
Komunikační a slohová
výchova aneb Jak rozvíjet
komunikační činnosti v
praxi
Regionální dějiny se
zaměřením na dějiny
kultury a každodennosti:
Vlašimsko a Voticko
Regionální dějiny se
zaměřením na dějiny
kultury a každodennosti:
Vlašimsko a Voticko
Roadshow pro školy
(využití Windows 10)
Krajská konference
hromadného stravování
Hygienické minimum

11.10.2016 3 hod

Jana Jadrná

Sylva
Ondříčková

Monika
Trojanová
Jana Myslínová

Pavla Kouřilová
Markéta
Majerová
Miroslava
Knoblauová
Jana Beranová

2 hod
5 hod
6 hod

19.10.2016 3 hod

PPP, P - 2
NIDV Praha
UK Praha a
Česká pedagog.
společnost
Agentura
Náprstková
Nakladatelství
Oxford
Fraus

19.10.2016 3 hod

Fraus

15.10.2016 4 hod

22.10.2016 12 hod ASUD

22.10.2016 12 hod ASUD

24.10.2016 6 hod
25.10.2016 8 hod

Microsoft, AV
Media
www.jidelny.cz

26.10.2016 8 hod

Základní norma
zdravotnických znalostí
Klára Veselá
Základní norma
zdravotnických znalostí
Veronika
Základní norma
Mojková
zdravotnických znalostí
Radka Novotná Základní norma
zdravotnických znalostí
Ivona Kobrová
Základní norma
zdravotnických znalostí
Romana Stará
Základní norma
zdravotnických znalostí
Lenka Macáková Základní norma
zdravotnických znalostí
Vlasta Rolet
Základní norma
zdravotnických znalostí
Veronika
Základní norma
Půčková
zdravotnických znalostí
Patrik Lukáš
Základní norma
zdravotnických znalostí

31.10. –
1.11.2016
31.10. –
1.11.2016
31.10. –
1.11.2016
31.10. –
1.11.2016
31.10. –
1.11.2016
31.10. –
1.11.2016
31.10. –
1.11.2016
31.10. –
1.11.2016
31.10. –
1.11.2016
31.10. –
1.11.2016
4

MUDr.
J.Číhalová
12 hod RedRes, s.r.o.
12 hod RedRes, s.r.o.
12 hod RedRes, s.r.o.
12 hod RedRes, s.r.o.
12 hod RedRes, s.r.o.
12 hod RedRes, s.r.o.
12 hod RedRes, s.r.o.
12 hod RedRes, s.r.o.
12 hod RedRes, s.r.o.
12 hod RedRes, s.r.o.
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Jana Lánská
Sylva
Ondříčková
Sylva
Ondříčková
Jana Myslínová

Veronika
Mojková
Radek Krupička
Jana Janáková

Hry – vhodný doplněk
hodin cizího jazyka
Kulatý stůl – podpora
nadání
Úpravy ŠVP v systému
InspIS ŠVP po změně RVP
ZV
Konference Rodiče vítáni
2016;Kariérové poradenství
– spolupráce rodičů a školy
Angličtina: Strategie pro
práci s dyslektiky
FRED – názorná výuka
s pomocí on-line materiálů
Dílna čtení pro začátečníky

Pavla Kouřilová

Hry do páru a malých
skupinek ve výuce cizích
jazyků
Jana Polohová
Spolupráce PPP se školou
při řešení konfliktů mezi
spolužáky
Jana Myslínová Spolupráce PPP se školou
při řešení konfliktů mezi
spolužáky
Jana Lánská
Hudební výchova pro
všechny
Jana Lánská
Jak na současnou výuku na
1.stupni aneb co je u nás
nového ?
Renata Majerová Tvorby a úpravy ŠVP
v systému InspIS ŠVP
Marta
Setkání s islámem a cizinci
Mecnerová
Jana Lánská
Nápadník do hodin českého
jazyka
Jana Jadrná
Nápadník do hodin českého
jazyka
Ivana Nováková Nápadník do hodin českého
jazyka
Iveta Pancnerová Nápadník do hodin českého
jazyka
Petra Malinová
Nápadník do hodin českého
jazyka
Jiří Kolář
Tvorba www stránek
v HTML a CSS
Jana Myslínová Školní šikana, standartní
typ spolupráce s PPP při
jejím řešení

3.11.2016

4 hod

Fraus

7.11.2016

4 hod

NIDV

8.11.2016

6 hod

NIDV

8.11.2016

6 hod

EDUin

8.11.2016

4 hod

Descartes

10.11.2016 2 hod

Fraus

23.11.2016 6 hod

Kritické
myšlení
Contexta,
Křešice

24.11.2016 6 hod

5

28.11.2016 2 hod

PPP, P - 2

28.11.2016 2 hod

PPP, P - 2

29.11.2016 2 hod

Fraus

1.12.2016

2 hod

Fraus

1.12.2016

6 hod

NIDV Praha

2.12.2016

8 hod

Jabok, Praha

7.12.2016

4 hod

Fraus

7.12.2016

4 hod

Fraus

7.12.2016

4 hod

Fraus

7.12.2016

4 hod

Fraus

7.12.2016

4 hod

Fraus

28.11. –
2.12.2016
9.1.2017

30 hod GOPAS
2 hod

PPP, Praha 2
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Jana Polohová

Monika
Trojanová
Sylva
Ondříčková
Jana Myslínová
Ivona Kobrová
Monika
Trojanová
Jana Myslínová
Jana Polohová
Sylva
Ondříčková
Lenka
Štemberová
Jana Polohová
Hana Žampová
Romana Stará
Sylva
Ondříčková
Sylva
Ondříčková
Monika
Trojanová
Lenka
Štemberová
Jana Beranová
Radka Novotná
Jana Polohová
Jana Myslínová
Markéta
Majerová
Monika
Trojanová
Jana Lánská
Marta
Mecnerová

Školní šikana, standartní
typ spolupráce s PPP při
jejím řešení
Ministerstvo průmyslu a
obchodu - exkurze
Využití her při výuce
s integrovanými nadanými
žáky
Úvodní seznámení
výchovných poradců
Co dělat, když…
Co dělat, když…

9.1.2017

2 hod

PPP, Praha 2

24.1.2017

3 hod

8.2.2017

8 hod

Agentura
Náprstková
NIDV, Praha

13.2.2017

2 hod

PPP, P - 2

15.2.2017
15.2.2017

2 hod
2 hod

PPP, P - 2
PPP, P - 2

Co dělat, když…
Co dělat, když…
Co dělat, když…

15.2.2017
15.2.2017
15.2.2017

2 hod
2 hod
2 hod

PPP, P - 2
PPP, P - 2
PPP, P - 2

Informační seminář o
způsobu vykazování údajů
o podpůrných opatřeních
Dva dny s didaktikou
matematiky 2017

16.2.2017

3 hod

NIDV, Praha

16.17.2.2017

Správní řád – zápis do
1.ročníku
Komentovaná prohlídka
Schwarzenberského paláce
Komentovaná prohlídka
Schwarzenberského paláce
Mensa pro rozvoj nadání konference
Sklárna Jiřička – Coufal exkurze
Školní výlet a jeho
organizace
Vyjmenovaná slova, slovní
druhy
Activities for teenagers
Language
Intervence PPP v konfliktní
třídě
Intervence PPP v konfliktní
třídě
Konference školního
stravování
Žákovské fyzikální
experimenty s dostupnými
pomůckami - pro 2.stupeň
Geometrie činnostně
IA tabule v hodinách
matematiky - webinář

23.2.2017

10 hod Jednota
českých fyziků
a matematiků
4 hod NIDV Praha

9.3.2017

2 hod

NG Praha

9.3.2017

2 hod

NG Praha

20.3.2017

8 hod

Mensa

21.3.2017

3 hod

23.3.2017

5 hod

Agentura
Náprstková
Tyrkys Praha

23.3.2017

4 hod

Tvořivá škola

31.3.2017

6 hod

Descartes

3.4.2017

2 hod

PPP, P - 2

3.4.2017

2 hod

PPP, P - 2

6.4.2017

8 hod

www.jidelny.cz

12.4.2017

6 hod

e-pedagog

20.4.2017
20.4.2017

4 hod
2 hod

Tvořivá škola
AV Media

6
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Jana Myslínová
Sylva
Ondříčková
Monika
Trojanová
Ivona Kobrová
Jana Polohová
Monika
Trojanová
Monika
Trojanová
Jana Janáková
Blanka
Chlebečková
Jana Lánská
Jana Myslínová

Monika
Trojanová
Ivona Kobrová
Ivona Kobrová

Vývoj české státnosti –
nové pohledy
Katedrála sv. Víta na
Pražském hradě
v proměnách staletí
Katedrála sv. Víta na
Pražském hradě
v proměnách staletí
Co dělat, kyž…
Co dělat, kyž…
Restaurování kaple sv.
Václava na Pražském hradě
– chemic. a tech. metody
Fyzika činnostně

22.4.2017

6 hod

ASUD Praha

25.4.2017

4 hod

Tyrkys

25.4.2017

4 hod

Tyrkys

26.4.2017
26.4.2017
3.5.2017

2 hod
2 hod
1 hod

PPP, P - 2
PPP, P - 2
Aachen

6.5.2017

2 hod

Tvořivá škola

Nebojme se poezie

12.5.2017

8 hod

Zdravotník zotavovacích
akcí - doškolení
Hry ve vyučování na ZŠ –
nejen v matematice
Regionální dějiny: Lety u
Písku, Mirotice, Písek,
Albrechtice a Božetice
Regionální dějiny: Lety u
Písku, Mirotice, Písek,
Albrechtice a Božetice
Setkání mladých o
zodpovědnosti a
budoucnosti
Letní dílny eTwinning

21.5.2017

Kritické
myšlení
40 hod ČČK Praha 9

23. –
24.5.2017
10.6.2017

8 hod

NIDV, Praha

8 hod

ASUD, Praha

10.6.2017

8 hod

ASUD, Praha

30.6. –
2.7.2017

20hod

TOPAZ

18. –
21.8.2017

24 hod e Twinning
Label

Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka je 7,3 hod.
Vzdělávání bylo zaměřeno na posilování kompetencí učitele, rozšiřování odborných znalostí,
používání nových metod ve výuce
9. počet zapsaných dětí pro školní rok 2017/18 a odkladů školní docházky
na školní rok 2017/18

Počet

Zapsané děti

Přijaté děti

Odklady
docházky

162

54

5

1. 9. 2017 nastoupilo 54žáků.

7

školní
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10. hodnocení činnosti školních družin a klubů
HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ve školním roce 2016/2017 bylo ve Školní družině otevřeno šest oddělení.
Ranní družina fungovala od 6.30h do 7.40h, v případě půleného vyučování, které bylo v úterý, ve
středu a ve čtvrtek do 8.45h.Odpoledne byl provoz do 18 hodin.
Oddělení vedly :
I. p.vychovatelka Renata Majerová
II. p.vychovatelka Aneta Kamelská
III.p.vychovatelka Lenka Macáková
IV.p.vychovatelka Lucie Žežulková
V.p.vychovatelka Blanka Chlebečková
VI.p.vychovatelka Bc.Drahomíra Lukešová
První, druhé, páté oddělení byla umístěna v prvním patře a třetí ve druhém a čtvrté a šesté ve
třetím patře.
Týdenní skladbu jsme sestavily tak, aby přirozeně rozvíjela pohybové, výtvarné, hudební,
dramatické a pracovní schopnosti dětí. Polovinu týdne, středu, jsme sice vyčlenily jako již několik
minulých let k rekreačním vycházkám na vzdálenější hřiště a návštěvám výstav, ale vzhledem
k nabídce akcí jsme s dětmi chodili i v jiné dny. Přednostně jsme využívali nabídky DDM Prahy 2
Slezská a MÚ Prahy 2.
Každý den jsme dětem připomínaly správné hygienické návyky. Při činnostech školní družiny,
ve třídách i na hřištích jsme dbali na dodržování bezpečnosti všech zúčastněných. Žáky jsme
seznamovaly s tradicemi naší země, ale i s tradicemi jiných národů, abychom společně lépe
porozuměli spolužákům z jiných zemí a národů.
Ve všech odděleních jsme měli možnost využívat interaktivní tabule, ve čtyřech klavír a ve
všech jiné hudební pomůcky, nástroje. Interaktivní tabuli jsme především používali k přípravě na
vyučování, což byla pro děti velmi zábavná forma opakování. Ve spolupráci s vyučujícími
z jednotlivých tříd jsme žákům pomáhali zvládnout vyučovanou látku a nenásilnou a zábavnou
formou jsme ukazovaly její využití v běžném životě.
Za důležitou považujeme úzkou spolupráci školní družiny s rodiči.
V průběhu školního roku jsme se zúčastnily třídních schůzek s rodiči.
Seznam akcí, kterých jsme se zúčastnili se školní družinou za rok 2016/2017 :
8. 9. Odpoledne plné her od DDM Slezská
21. 9. Vycházka do parku Gutovka
5.10. DDM P-5 –Podzimní výstava před zimním spánkem
12.10. Komentovaná prohlídka v divadle Studio pro dva
13.10. Přírodovědné odpoledne s myslicvci od MÚ Praha 2
19.10. Halloweenská ppárty od DDM Slezská
2.11. Kino Pilotů : Čapí hnízdo
9.11. Minigolf Nové Butovice
22.11. Svíčkárna Šestajovice
30.11. Mikulášská v DDM Slezská
1.12. Divadlo S+H Hurvínkův Mikuláš
7.12. Perníčkův sen - ukázka výroby od profesionálů perníkářů
8.12. Kino Pilotů : Lichožroutů
21. 1. Výstava betlémů v kostele Panny Marie Sněžné
11. 1. Bruslení na Gutovce
8
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20. 1. Bruslení na Gutovce
25. 1. Papír 100x jinak od DDM Slezská
1. 2. Výstava LEGO Holešovice
8. 2. Kino Pilotů : Až na Severní pól
22. 2. Karneval v DDM Slezská
1. 3. Kino Pilotů : Fantastická zvířata a kde je najít
22. 3. Muzeum policie – komentovaná prohlídka
29. 3. Perníčkův sen – velikonoční zdobení
19. 4. Dřevěná dílna
26. 4. Výstava exotických motýlů v Troji
3. 5. Trnková zahrada
10. 5. Kino pilotů : Balerína
23. 5. Bubnování v ŠD
21. 5.Pohybové odpoledne v Grébovce
24. 5. Dopravní hřiště

Školní klub
Ve školním roce 2016/2017 byl školní klub otevřen pro děti 5. – 9. tříd od 12:45 hodin. Toto
opatření omezuje rizikovost prostředí pro školní děti, žáky ZŠ Slovenská, v době mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním. Z těchto důvodů se klub specializuje zejména na tzv. vnitřní aktivity: besedy,
četbu, poslech hudby, sportovní aktivity apod.
Překážkou pro uskutečňování co největšího množství mimoklubových aktivit (návštěva kulturních a
sportovních akcích) je velká časová vytíženost dětí ve škole. Odpoledne mívají děti na druhém stupni
většinou vyučování, i když mají zájem se účastnit aktivit v klubu, nemohou.

SPORTOVNÍ ČINNOSTI:
22. 9. – 6. 10. 2016

Turnaj ve stolním tenise: 1. místo: Štěpán Pavlíček 7.A, 2. místo Lukáš
Řezníček 7.B, 3. místo Andrej Frank 6.B
18. 11. – 22. 12. 2016 Turnaj v piškvorkách: 1. místo: Andrej Frank 6.B, 2. místo Anna
Konradová 9.A, 3. místo Adam Lojík 5.C
3. 1. – 25. 1. 2017
Turnaj ve stolním fotbálku: 1. místo Ivo Krastin 6.A, 2. místo Anna
Konradová 9.A, 3. místo Petr Pokorný 7.B
2. 3. – 10. 4. 2017
Turnaj quoridor: 1. místo Štěpán Pavlíček 7.A, 2. místo Dominik Drhlík
7.B, 3. místo Ivo Krastin 6.A
6. 3. – 6. 4. 2017
Turnaj ve stolním tenise: 1. místo Štěpán Pavlíček 7.A, Tomas Belcou
5.A, 3. místo Anna Konrádová 9.A
5. – 21. 5. 2017
Fandíme našim – MS v ledním hokeji
22. 5. – 23. 6. 2017
Turnaj ve stolním fotbálku, dvojice: 1. místo Ivo Krastin 6.A a Alan
Kraustangl 5.A, 2. místo Matyas Mauer 7.B a Adam Matoušek 7.B, Johana
Mertha 5.B a Kateřina Kadlecová 5.B

NEFORMÁLNÍ BESEDY NA AKTUÁLNÍ TÉMATA:
2. 9. 2016
21. 9. 2016
4. 10. 2016
24. 10. 2016
31. 10. 2016
14. 11. 2016
25. 11. 2016
5. 12. 2016
19. 12. 2016

Mé prázdniny
Svatý Václav – význam v českých dějinách
Mezinárodní den zvířat – chováme se hezky ke zvířatům
28. říjen a jeho význam
Halloween a dušičky – rozdílné tradice napříč světem
17. listopad – Sametová revoluce
Tradice spojené s Vánoci: adventní věnce, zdobení stromečku
Mikuláš, Barbora, Lucie – zvyky a tradice
Čas Vánoc – zvyky a tradice
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6. 1. 2017
21. 2. 2017
20. 3. 2017
22. 3. 2017
10. 4. 2017
28. 4. 2017
5. 5. 2016
29. 6. 2017

Tři králové
Masopust a karneval – zvyky a tradice
První jarní den
Hodina země – akce na podporu povědomí o klimatických změnách a
snahy o šetrnější přístup k životnímu prostředí (25. 3.)
Velikonoce – zvyky a tradice
Tradice a zvyky: pálení čarodějnic, stavění májky, svátek práce
8. květen – Den osvobození
Jak prožiji letní prázdniny

VIDEOPROJEKCE:
10. 10. – 12. 12. 2016

Star Dance

5. 9. – 21. 11. 2016
20. 6. 2017
26. 6. 2017

Tvoje tvář má známý hlas
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé Perly
Zilionáři

VÝTVARNÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍM KLUBU:
5. – 22. 9. 2016

Výtvarná soutěž „Pomáháme zvířatům“, Toulcův dvůr: Johana Mertha 5.B,
Kateřina Kadlecová 5.B, Ivo Krastin 6.A, Petr Pokorný 7.B
17. – 24. 10. 2016
Výtvarná soutěž „Strašidelné stvoření“: 1. místo Ivo Krastin 6.A, 2. místo
Lukáš Koprda 6.B, 3. místo Petr Pokorný 7.B
8. – 18. 11. 2016
Výtvarná soutěž „Podzimní strom“: 1. místo Adam Lojík 5.C, 2. místo
Kateřina Kadlecová 5.B
23. 11. – 13. 12. 2016 Vyrábíme na vánoční trhy: výroba vánočních přání, vánočních sáčků s
překvapením, jmenovek na dárky, ozdob na stromeček i do květináčů.
28. 11. – 12. 12. 2016 Výtvarná soutěž „Vánoce“: 1. místo Jasmína Dvořáková, 2. místo Boris
Mandrovnyj, 3. místo Kateřina Kadlecová
23. – 28. 2. 2017
Výroba karnevalových masek
6. 3. – 24. 3. 2017
Výtvarná soutěž „Jaro“: 1. místo Ivo Krastin 6.A, 2. místo Kateřina
Kadlecová 5.B, 3. místo Matěj Škorpil 5.B a Samuela Kandilarova 6.A
20. – 31. 3. 2017
Výroba obrázků k zápisu do 1. tříd
25. 5. – 16. 6. 2017
Výtvarná soutěž „Léto“: 1. místo Kateřina Kadlecová 5.B, 2. místo Johana
Mertha 5.B, 3. místo Ola Kolobová 5.C
12. 6. 2017
Letní výzdoba klubu

SPOLEČNÉ KLUBOVÉ AKTIVITY:
Společné aktivity podporují uvědomění si sebe sama v kolektivu, učí se vnímat potřeby druhých
(vzájemná pomoc mezi spolužáky), toleranci. Při poslechu hudby se děti učí toleranci vůči vkusu jiných,
rozšiřují své znalosti, zamýšlejí se co jim ne/líbí a proč. Společenské hry učí děti soužití mezi lidmi,
přizpůsobení se a umění přijmout prohru adekvátním způsobem.
Besedy na téma: bezpečnost ve škole, klubu a před budovou školy, hygiena, jak se chováme ke
spolužáků, pomáháme si.
Besedy na téma: drogy, alkohol, kouření, šikana a kyberšikana, sdílení osobních údajů na
sociálních sítích, závislosti, youtubeři.
Společenské hry: ubongo, quoridor, Evropa, Česko, aktivity, slova, šachy, karetní hry, vědomostní
hry, Titanic, laser maze, panic lab, loupežníci, čelenky, dixit, tangramy, …
Sledování sportovních programů (MS v ledním hokeji)
Adopce klokana bažinného z pražské ZOO (24. 3. 2017)
Akce klubu:

3. 11.2016

Halloween: taneční soutěž (1. místo Alžběta Krupičková 5.B, 2.
místo Johana Mertha 5.B, 3. místo Aneta Měřínská 6.A, 4. místo
Jáchym Allen 6.A), pěvecká soutěž (1. místo Alžběta Krupičková
5.B, 2. místo Kateřina Kadlecová 5.B, 3. místo Jakub Mejta 6.B a
Dan Novák 6.B)
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8. 12. 2016 Vánoční party: soutěž v páce, vítěz Petr Pokorný 7.B
21. 12. 2016 Vánoční posezení
11. 1. 2017 Žabí závody: závody v rychlosti (1. místo Anna Konradová 9.A),
závody ve skoku dalekém (1. místo Anna Konradová 9.A), závody
v přesnosti (1. místo Andrej Frank 6.B, Anna Konradová 9.A)
16. 2. 2017 Valentýnská pošta
23. 2. 2017 Hudební den v klubu
28. 2. 2017 Únorová párty: taneční soutěž (1. místo Matěj Škorpil 5.B, 2. místo
Adam Lojík 5.C, 3. místo Boris Mandrovnyj 5.A
3. 4. 2017
Aprílový den: vyprávění vtipů
9. 5. 2017
Herní den v klubu (deskové hry)
22. 5. 2017 Klubové rekordy: akce trvala do 22. 6.
Disciplíny:
pinkání míčkem o pálku – Adam Lojík 5.C (počet pinknutí 1322)
Titanic – Kateřina Kadlecová 5.B (úroveň 18)
Laser maze – Jáchym Allen 6.A (úroveň 50)
Puzzle challenges – Anna Konradová (úroveň 39)
22. 6. 2017 Rozlučková párty v klubu: utkání v páce (1. místo Matyas Mauer
7.B, 2. místo Adam Lojík 5.C, 3. místo Dominik Drhlík 7.B), taneční
soutěž (1. místo Eliáš Syruček 6.B a Andrej Frank 6.B, 2. místo Ivo
Krastin 6.A, 3. místo Jan Poloha), stolní fotbálek (1. místo Lukáš
Fremut 6.B a Vincent Polišenský 6.A, 2. místo Ivo Krastin 6.A a
Lukáš Koprda 6.B, Štěpán Pavlíček 7.A a Anna Konradová 9.A)
26. 6. 2017 Přespávání ve školním klubu: Promítání fotek ze školního roku
2016/2017, soutěž v páce, diskotéka, karaoke, společenské hry,
sledování filmu.
30. 6. 2017 Předprázdninové posezení a rozloučení

KLUBOVÉ AKTIVITY INTEGROVANÉ:
Sem patří takové aktivity, které jsou uskutečňovány v součinnosti se ZŠ Slovenská.
4. 10. 2016 Šerpování prvňáčků
14. 12. 2016 Den otevřených dveří
14. 12. 2016 Vánoční trhy
7. 2. 2017
Den otevřených dveří
28. 2. 2017 Masopustní karneval
24. 4. 2017 Vernisáž výtvarných prací
27. 6. 2017 Závěrečné vystoupení 9. tříd

MIMOKLUBOVÉ AKTIVITY:
7. 11. 2016
1. 3. 2017
16. 2. 2017
27. 3. 2017
28. 3. 2017
4. 4. 2017
25. 4. 2017
4. 5. 2017
11. 5. 2017
15. 5. 2017
25. 5. 2017
1. 6. 2017

Den dětských sponzorů v pražské ZOO
Kino – Fantastická zvířata a kde je najít
Posezení před klubem – využili jsme krásného slunečného počasí
Jarní posezení před klubem
Piknik v parku před školou
Jarní posezení v parku
Výlet do ZOO za adoptovaným klokanem bažinným
Hry venku před klubem, malování křídami na chodník
Hry v parku před klubem (míčové hry)
Hry v parku před klubem (míčové hry)
Piknik v parku před klubem, hry s létajícím talířem
Vodní bitva
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2. 6. 2017
15. 6. 2017
27. 6. 2017

Hry na dvorečku školy
Hry před klubem
Posezení před klubem

11. poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost
speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce
s PPP, SPC,
policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty)

V tomto školním roce funkci výchovné poradkyně vykonávala Mgr. Jana Myslínová.
V součinnosti s třídními učiteli, vedením školy, školní speciální pedagožkou, školní psycholožkou,
se specialisty z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 2 i s dalšími odborníky se podílela
na řešení výchovných a výukových problémů žáků.
Poskytovala konzultace žákům, jejich rodičům, případně pedagogům podle aktuálních potřeb.
Nejzávažnější problémy byly projednávány na výchovných komisích, z nichž výchovná poradkyně
pořizovala zápis. V průběhu letošního školního roku byly řešeny zejména případy nevhodného
chování některých žáků vůči spolužákům, s odrazem na vztahy v celém třídním kolektivu. Projevy
vzájemné nevraživosti a zášti mezi žáky byly směrovány nevybíravými způsoby též po sociálních
sítích.
Byl kladen důraz na včasné podchycování a řešení takových případů a tvorbu podmínek pro jejich
prevenci. Žáci i rodiče byli informováni o podstatě a nebezpečí kyberšikany, o možnostech
ochrany proti ní a o bezpečném pohybu v kyberprostoru.
Soustavná pozornost byla věnována klimatu školy, utváření dobrých vztahů mezi žáky napříč
ročníky i mezi žáky a učiteli.
Nadále bylo vyvíjeno úsilí o zamezení záškoláctví.
Bylo třeba se zabývat též případy komplikovaných rodinných vztahů s indiciemi domácího násilí
vůči dítěti.
Škola byla v kontaktu s OSPOD Prahy 2 a Prahy 10, s Policií ČR, s SPC pro žáky se specifickými
poruchami chování.
Stálá péče byla věnována žákům se specifickými poruchami učení a chování a žákům
z jinojazyčného prostředí. Výchovná poradkyně vedla dokumentaci o všech těchto žácích,
konzultovala s ostatními vyučujícími i s rodiči, jednala o součinnosti s asistenty pedagoga. Žákům
se věnovala ve svých pravidelných konzultačních hodinách i mimo ně.
Spolupracovala s dalšími členkami školního poradenského pracoviště, školní speciální pedagožkou
PaedDr.S.Ondříčkovou, školní psycholožkou Mgr. D.Beranovou a se školní metodičkou prevence
Mgr.J.Polohovou. Z pracovních setkání, konaných jednou týdně, pořizovala zápisy.
Problematiku žáků se specifickými poruchami učení a chování v souvislosti s nově zaváděnými
opatřenímí k jejich inkluzi probírala též s psycholožkou z PPP pro Prahu 2 Mgr. H.Skřivánkovou a
se speciální pedagožkou Mgr.K.Mládkovou z téže instituce.
Výchovná poradkyně se účastnila schůzek výchovných poradců a metodiků prevence i
vzdělávacích akcí pedagogicko-psychologické poradny. Získané informace předávala vedení školy
a kolegům.
Poskytovala konzultace týkající se výchovného poradenství studentům PedF UK, kteří na
naší škole realizovali svou pedagogickou praxi.
K hlavním úkolům výchovného poradenství patřila příprava žáků na vhodný výběr dalšího
studia a na volbu jejich budoucího povolání. Tato příprava probíhala v průběhu celého školního
roku formou individuálních rozhovorů se žáky a jejich rodiči, dále formou přednášek,
informačních schůzek (v tomto roce zaměřených též na objasnění nového způsobu přijímání na
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střední školy), předávání materiálů, zprostředkovávání kontaktů s PPP (zájemci absolvovali
vyšetření k volbě povolání), se zástupci středních škol a s dalšími institucemi. Žáci byli
upozorňováni na propagační akce středních škol a prezentační výstavy. Měli možnost si vypůjčit
přehledy středních škol i brožury zaměřené na postup přípravy ke zkouškám, na zvládnutí
přechodu na vyšší stupeň vzdělávání a obecně na vhodný styl učení. Této možnosti hojně
využívali. Žákům byl zprostředkován též nákup informačních přehledů.
Významnou pomocí v poradenské činnosti byly výchovné poradkyni výsledky a rozbory testování
žáků 9.ročníku zpracované školní psycholožkou. Závěry byly konzultovány s jednotlivými žáky a
jejich třídními učiteli a využity i při jednání s rodiči.
V závěru 2.pololetí 8.ročníku bylo provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření zaměřené na
aktuální směřování žáků v souvislosti s volbou studijního oboru, případně s výběrem konkrétní
školy.
Výchovná poradkyně spolupracovala také s vyučujícími občanské výchovy a světa práce. Řada
kapitol a aktivit v obou předmětech úzce souvisí s problematikou profiorientace.
Výchovná poradkyně byla v kontaktu s třídními učiteli 5.a 7.ročníků, poskytovala jim
informace, vedla evidenci žáků hlásících se i přijatých na víceletá gymnázia.
Starala se o kontrolu a včasné odbavení přihlášek ke studiu.
Vydávala rodičům žáků 5.,7. a 9.ročníků zápisové lístky a pomáhala s formulací odvolání.
Přijímacího řízení se v letošním školním roce zúčastnili 42 žáci z 9.ročníku. Všichni byli
přijati. Na gymnázia odešlo 14 žáků, na střední školy 27 žáků, na střední odborné učiliště 1 žák.
Na víceletá gymnázia bylo přijato z 5.ročníku 7 žáků, ze 7.ročníku 6 žáků.

Zpráva o speciálně – pedagogické péči 2016-2017
Tento školní rok započaly podle nového školního zákona a vyhlášek č.27/2016 Sb. a č.147/2016
Sb. významné administrativní změny v pojetí společného vzdělávání.
V září proběhla informativní schůzka pro rodiče, kde byl nastíněn nový systém péče o žáky
s podpůrnými opatřeními v naší škole, s používanými speciálními pomůckami apod.
Do praxe je postupně zaváděn třístupňový model péče o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. V prvním stupni péče potřebným žákům převážně z prvních ročníků po depistážním
přetestování Testy rizika (Švancarová, Kucharská) vypracováváme ve spolupráci s třídními učiteli
Plán pedagogické podpory (PLPP). Tyto dokumenty jsou po třech měsících za spolupráce i
zákonných zástupců žáka vyhodnoceny a v případě potřeby jsou zákonní zástupci odkázáni na
školní poradenské zařízení (ŠPZ-pedagogicko- psychologickou poradnu nebo speciálně
pedagogické centrum).
Úzce spolupracujeme zejména s Pedagogicko- psychologickou poradnou pro Prahu 1,2 a 4. O
psychologické vyšetření našich žáků se stará, na pravidelné schůzky dochází a kontrolou
individuálních vzdělávacích plánů našich žáků je pověřena Mgr. Helena Skřivánková. Speciálně
pedagogickou stránku vyšetření, další podrobné konzultace o žácích a případné návštěvy ve třídě
zajišťovala Mgr. Kristýna Mládková. Problémy v přechodném období se vyskytovaly pro
neujasnění jednotného postupu při předávání dokumentace. Proto je prioritou na další rok stanovit
tu zástupkyni z poradny, na niž se budu moci obracet s dotazy na všechny žáky, u nichž vyšetření
v poradně probíhá.
Výbornou spolupráci jsme navázali s SPC pro děti s vadami řeči( Mgr. Šarounová),s SPC pro žáky
s vadami zraku( Mgr. Kulštrunková) a s SPC pro žáky s vadami sluchu( dr. Svobodová). Rovněž
jsme dali podnět k obnovení schůzek speciálních pedagogů z okolních škol. Schůzky probíhají ve
velmi přátelském a inspirativním duchu cca 4x ročně v ZŠ Integrál. Jsou důkazem pěkných vztahů
mezi speciálními pedagogy z Praha 1,2 a 4.
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Velmi podnětné bylo i setkání k tématice společného vzdělávání v rámci MAP pořádané v červnu
Městskou částí Prahy 2. Přednášející Jana Janků velmi precizně shrnula celou problematiku
společného vzdělávání. Materiály slíbila poslat ředitelům jednotlivých škol v Praze 2.
Nově vyšetření žáci i žáci po kontrolním vyšetření byli zařazeni do péče podle přiznaného stupně
podpůrných opatření. Zvýšená péče byla pravidelně podle rozvrhu a požadavků školského
poradenského zařízení věnovaná dětem s přiznaným 2. stupněm pedagogické podpory (hodiny
náprav většinou ve skupině nebo formou odpoledního doučování a upevňování učiva). Mimořádné
péče se dostávalo dětem se 3. stupněm podpůrných opatření-těmto žákům byl podle doporučení
přidělen asistent pedagoga.
Jednou týdně se asistenti společně s pracovníkem ze školního poradenského pracoviště scházeli a
probírali otázky teorie i praxe tak, aby jejich působení ve třídách bylo přínosné pro žáky i učitele.
Fungování asistentů ve škole je u nás poměrně novou záležitostí. Schůzky měly vzestupnou
úroveň a byly přínosem pro všechny účastníky. Během setkání se podařilo odhalit řadu
problematických otázek a ujasnit si priority ve vzájemném působení s učiteli i žáky. Osvědčilo se i
vedení sešitů, kde si asistenti zapisují postřehy z práce či způsoby řešení jednotlivých situací.
Rozhodně doporučuji v setkávání v příštím roce pokračovat.
Naprosto nezbytnou součástí fungování školního poradenského pracoviště byly pravidelné úterní
schůzky všech členů týmu (výchovná poradkyně, školní psycholožka, školní metodička prevence a
školní speciální pedagožka). Řešily jsme aktuální problémy a informovaly o své činnosti
v uplynulém období, o cílech do dalšího období jak podle stanoveného plánu práce, tak podle
aktuální situace ve škole. Podrobné zápisy ze schůzek vede Mgr. Myslínová. Pro příští školní rok
by bylo vhodné najít termín pravidelného setkávání tak, aby se mohlo účastnit i vedení školy,
případně o hlavních bodech jednání vedení stručně informovat třeba mailem.
Nově jsme letos nakupovali pomůcky pro žáka s podpůrnými opatřeními přímo na míru během
celého roku. Tato situace vyžaduje velmi podrobnou znalost jednotlivých pomůcek a jejich
vhodnosti pro různý věk, různý stupeň postižení, časovou náročnost použití, další možnosti využití
a podobně. Při pořizování pomůcek je třeba zohlednit i to, že žáci pracují při nápravách ve skupině
a daná pomůcka má sloužit danému žákovi během celého diagnostikovaného období minimálně do
další kontroly. Pomůcky jsou určeny i na domácí výpůjčky, na pomoc jednotlivým učitelům při
individuální práci s žáky i pro inspiraci na vhodné trávení volného času do tříd.
Rovněž jsem v rámci svého úvazku vedla herní klub prvotně určen nadaným dětem, ale později
sloužil spíš dětem aktivním. V hodinách péče o cizince bylo obtížné vybrat vhodné účastníky
řada dětí potřebuje vysokou míru podpory nejen v českém jazyce, ale i při začleňování do běžného
chodu školy. Nejčastěji chodil Rey a Annabel Morrisovi, kteří však nebojovali jen s jazykem a ne
vždy se dařilo dosahovat žádoucího výsledku.
Ke konci prvního pololetí prošli již tradičně všichni žáci 2.-5. ročníku Testy Čtení s porozuměním
z baterie diagnostických testů (Volín, Caravolas). Výsledky byly předány vedení školy i třídním
učitelům a byli s nimi seznámeni i žáci. Se všemi dětmi ze spodní části výkonového pole je
průběžně pracováno a jsou vedeni v rámci podpůrných opatření v režimu péče.
Ke dni závěrečné pedagogické rady dne 26.6.2017 evidujeme 30 žáků s 1. stupněm podpůrných
opatření včetně dříve označovaných žáků v péči poradny bez integrace a dále 51 žáků s druhým
stupněm podpůrných opatření včetně žáků dříve označovaných jako integrovaní (z toho 6 žáků má
na různý počet hodin schváleného asistenta pedagoga - v době zřizování ještě nebyl zaveden 3.
stupeň podpůrné péče).
Používané postupy včetně péče o nadané žáky a postupů při hodnocení a klasifikaci jsou podrobně
popsány ve školním vzdělávacím programu naší školy Úspěch pro každého, který byl řádně
novelizován a změny schváleny Radou školy k 1. 9. 2016.
K 27.6.2016 evidujeme na ZŠ Slovenská 53 integrovaných žáků a 32 žáků s mírnější formou
poruchy, která nevyžaduje integraci, nicméně učitelé jim rovněž věnují zvýšenou péči.
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12. spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní
aktivity
Formy spolupráce s rodiči
Třídní schůzky - konané pravidelně 4 krát v roce , navíc pak dle potřeby tř. učitelů
Schůzky třídních důvěrníků – konané vždy před třídními schůzkami a dále dle potřeby
Konzultační hodiny s učiteli - konané dle rozpisu jednotlivými učiteli vždy jedenkrát týdně a
dále po domluvě s jednotlivými vyučujícími a vedením školy
Účast rodičů na akcích školy (oslavy svátků, výročí, výlety, vánoční trhy, grilování na
zahrádce, rozloučení s devátými ročníky, akademie, prodejní výstava výtvarných prací žáků
ZŠ a její vernisáž, šerpování žáků 1. tříd…) - rodiče jsou zváni na akce konané školou jako
jsou trhy, koncerty na školním hřišti, vystoupení našich žáků na veřejnosti a v budově školy.
Klub mladého diváka pravidelně organizuje návštěvy divadel pro děti i jejich rodiče
Dny otevřených dveří- konají se 3 – 4x ročně od 8 do 17 hod.
Sdružení rodičů a přátel školy - pravidelně organizuje finanční sbírku pro pomoc škole.
Finance přiděluje po schválení třídními důvěrníky dle uvážení.
Rada rodičů - je velice kvalitním orgánem, který se schází dle potřeby v prostorách školy a
aktivně se zapojuje do veškerého dění ve škole. Organizuje pravidelná neformální setkání
rodičů a pracovníků školy.
Občanské sdružení DĚTEM – SVĚTEM, skupina rodičů našich žáků, kteří se pravidelně
schází a snaží se najít cesty jak pomoci škole.
Spolupráce s ostatními partnery
Český červený kříž
Hasičský záchranný sbor
Muzeum policie ČR
Státní zdravotní ústav
Městská knihovna
o.s. Arnika
Armáda ČR
Mensa

Mimoškolní aktivity – účast v soutěžích
vědomostních

sportovních

uměleckých

Biologická olympiáda

Přebor Prahy v šachu

Vinohradský slavíček

Olympiáda
jazyce

Turnaj smíšených čtyřek

Malování na Slovenské

OK ve volejbalu

Pražské poetické setkání –
recitační

v českém

Dějepisná olympiáda

Matematická olympiáda OK v přehazované

Náhody neexistují

Soutěž pro šikovné děti
se zájmen o Aj

Vykoumej komiks

OK v minikopané
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Zeměpisná olympiáda

OK ve vybíjené

Zostřeno na přírodu

Olympiáda v Aj

Think Blue Cup

Stodůlecká růže

Matematický klokan

Přebor Prahy v šachu

Ústy básníka –
recitační soutěž

Olympiáda chemická

Plavecko-běžecký pohár

Žijeme hudbou

Pythagoriáda

Turnaj v přehazované starších
Jak vyrůstám s knihou
dívek

Klíč od Prahy 2

Ok ve florbalu

Tančím ,tančíš, tančíme

Chcete být milionářem

Mc Donaldˇs cup

Soutěž v keramice

Mladý chemik

OK v basketbaku

O stodůlecký pohár
Hudebně taneční soutěž

Soutěž
jazyce

OK v plavání

Vykoumej komiks

v anglickém

Fyzikální olympiáda

Turnaj smíšených
basketbale

Hledáme
chemika

Střelecká soutěž

Máme rádi přírodu

OK v basketbalu

Tančím, tančíš, tančíme

Den veteránů

nejlepšího

čtyřek

v

španělská

Za časů Marie Terezie

Turnaj ve stolním tenisu
KK ve volejbalu
Významné úspěchy:
Sportovní soutěže
1.místo obvodní kolo ve volejbale starších žákyň – postup do krajského kola
1.místo obvodní kolo v přehazované starších žákyň
1.místo v přehazované mladších žákyň – postup do krajského kola
1.místo obvodní kolo florbal starší žákyně – postup do krajského kola
2.místo v OK minikopaná
2.místo obvodní kolo ve volejbalu starších žáků
2.místo Ok vybíjené dívek 4. -5. ročník
2.místo Ok Florbal chlapci 4. – 5.. ročník
Vědomostní soutěže
1.místo OK Dějepisná olympiáda 8. -9. – postup do krajského kola
1.místo OK Matematická olympiáda 4. – 5.
1.místo OK Matematická olympiáda 8. – 9.
1.místo soutěž v anglickém jazyce 6. – 7.
2. míso OK Dějepisná olympiáda – postup do KK
2. místo OK Chemická olympiáda – postup do KK
2.místo Klíč od Prahy 2
3.místo OK Biologická olympiáda
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Umělecké soutěže
1. místo Za časů královny Marie Terezie – výtvarná soutěž
2. místo keramická soutěž

13. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech
Rozvojový program „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí
osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ (Pro rok 2016)
Neinvestiční dotace z MŠMT činí 53 201Kč. Z toho na platy pedagogických zaměstnanců 31 144
Kč, odvody 10 589 Kč a FKSP 468 Kč, ONIV 11 000 Kč.
Rozvojový program „Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z
třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou
potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí“ (Pro rok 2016)
Neinvestiční dotace z MŠMT činí 93 316 Kč. Z toho na platy pedagogických zaměstnanců 61 487
Kč, odvody 20 906 Kč, ONIV 10 000Kč a FKSP 923 Kč.
Rozvojový program „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí
osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ (Pro rok 2017)
Neinvestiční dotace z MŠMT činí 251 360 Kč. Z toho na platy pedagogických zaměstnanců 176
000 Kč, odvody 59 840 Kč, ONIV 10 000Kč a FKSP 3 200 Kč.
Rozvojový program „Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z
třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou
potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí“ (Pro rok 2017)
Neinvestiční dotace z MŠMT činí 227 600 Kč. Z toho na platy pedagogických zaměstnanců 160
000 Kč, odvody 54 400 Kč, ONIV 10 000Kč a FKSP 3 200 Kč.
14. zkušenosti s péčí o nadané žáky
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Pozornost je rovněž věnována vyhledávání a péči o talentované žáky. Tým Školního
poradenského pracoviště významně spolupracuje v této oblasti s třídními učiteli a odborným
poradenským zařízením. Pro tyto žáky byl otevřen herní klub. Jeho činnost byla zaměřena na rozvoj
schopnosti logického usuzování, kombinačních schopností, vytváření úspěšných strategií
rozhodování, ale i zvyšování sociálních, komunikačních a personálních kompetencí těchto žáků.
Pro vybrané žáky je zřízena zvláštní skupina, kde uplatňují své schopnosti v nestandardních
problémových úlohách a naopak jsou vedeni k sociálně přijatelnému přijímání neúspěchu
v oblastech, ve kterých tolik nevynikají (dokonce v nich mohou zaostávat). Naše škola spolupracuje
se sdružením MENSA.
15. polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…)
Polytechnická výchova je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu, a to formou
povinného předmětu od 6. ročníku - Svět práce - v časové dotaci 1 vyučovací hodinu týdně. V rámci
volnočasových aktivit na škole jsou rukodělné kroužky. V rámci praktických činností jsou
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využívány stavebnice MERKUR, Lego a další kreativní stavebnice. Žáci 7. ročníku měli celoroční
projekt, kde se seznamovali s různými řemesly.
volitelné předměty ve školním roce 2016/2017
 Sportovní hry
 Základy evropské kultury
 Konverzace v anglickém jazyce
 Francouzský jazyk
 Španělský jazyk
 Konverzace ve španělském jazyce
 Informatika
 Cvičení z matematiky
 Cvičení z anglického jazyka
 Etika a základy křesťanství

Zájmové kroužky ve školním roce 2016/2017
 taneční kroužek 4 x
 vlastivědné vycházky
 informatika
 moderní taneční
 výtvarné kroužky
 sportovní kroužek
 zpívání s kytarou
 anglická konverzace
 dramatické kroužky
 keramické kroužky
 flétna
 vaření
 florbal
 klub mladého diváka
 plstění - tvoříme z ovčí vlny
 mažoretky
 věda nás baví
 vědecké pokusy
 mladý záchranář
 gymnastika
 inline bruslení

16. přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí do ZŠ
 přípravné třídy na naší škole nejsou zřizovány. Každým rokem zde ale probíhá kurz pro
předškoláky. Děti jedenkrát v týdnu docházejí do školy, kde se zábavnou formou
seznamují s prostředím školy a se základními návyky školáka.
 začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se věnuje školní speciální
pedagog a školní psycholog ve spolupráci se všemi vyučujícími a vedením školy.(Viz
zpráva o speciálně-pedagogické péči).
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17. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU
a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším
začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ
Státy EU
Estonsko 1
Slovensko 10
Spojené království 1
Spolková republika Německo 2
Slovinská republika 1
Chorvatská republika 3
Francie 1
Německo 2
celkem: 21
celkem 35 žáků s cizí státní příslušností

Ostatní státy
Ruská federace 3
Ukrajina 2
Spojené státy americké 1
Srbská republika 3
Bosna a Hercegovina 2
Gruzie 1
Makedonie 2
celkem: 14

Dalších 39 žáků doma nemluví pouze česky, ale s druhým rodičem hovoří jeho rodným jazykem.
(nejčastěji francouzsky a anglicky)
Těžiště práce s dětmi cizinců spočívalo důsledně v individuálním přístupu ke každému z nich. Od
počátku jsme kladli důraz na seznámení s prostředím, z něhož náš žák přichází, a na co nejužší
kontakt s rodinou. Pokud se podařilo navázat s rodinou bližší kontakt (většina byla potěšena, pokud
se ukázalo, že jejich vlast známe a rádi se dozvíme ještě více), snadněji jsme nalézali konverzační
témata, jimiž spolupráci zahajujeme. V počátečních měsících bylo dbáno kromě přiměřeného
rozšiřování slovní zásoby na přátelské klima v jednotlivých třídách a učitelé žáka podle možností
šetřili. Někteří s úspěchem využívali svou cizojazyčnou výbavu, jiní empatický vhled. Žáci se
účastnili individuálně nebo ve dvojicích zpočátku svého docházení do české školy denně, či téměř
denně specializovaných hodin, kde pomocí obrázkových slovníků, atlasů, bzučáku, mačkacích
tabulek a různých dětských knížek a her společně vstřebávali a učili se používat ten krásný, leč pro
cizince velmi obtížný český jazyk. Pokud žák doma netrénuje čtení a pokud aktivně neusiluje o
rozvoj sociálních vztahů ve své vrstevnické skupině, bývají jazykové pokroky pomalejší. U
některých žáků stačilo v uplynulém roce procvičovat český jazyk (čtení i psaní), s jinými jsme
hovořili i o obsahu naukových předmětů, kde bylo třeba vysvětlit řadu odborných termínů z různých
odvětví. Využili jsme i zákonné možnosti u některých těchto žáků některý předmět (u něhož
jazyková bariéra bránila adekvátnímu výkonu vzhledem ke schopnostem dotyčného žáka)
neklasifikovat.
U žáků devátého ročníku byla poskytnuta mimořádná péče v souvislosti s kariérovým poradenstvím
a umístěním těchto žáků na vybrané typy škol.
Vzhledem k prostředkům získaným z rozvojového programu „Zajištění podmínek bezplatné
přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku
českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků“, se vyučující českého jazyka na 1. i 2. stupni
mohli navíc věnovat jednotlivým žákům 2 hodiny týdně v odpoledních hodinách.
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18. Multikulturní výchova

Multikulturní výchova
1. stupeň
Název tematického
1. třída
okruhu
Kulturní diference

2. stupeň
2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

INT/ ČaS, INT/ ČaS, INT/ ČaS, INT/ Čj
Čj
Čj
Čj

INT/ Čj

INT/ Čj

INT/ Čj

INT/ Čj

INT/ Čj

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/
Vv

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/ Z, Př

INT/ Z

INT/
Př

INT/ Aj

INT/ Aj

INT/ Aj

INT/ Aj

INT/ Aj

INT/ Ov

INT/ Ov

Lidské vztahy

Ov, INT/
Vv

Ov, INT/
Vv

Etnický původ

INT/ Aj

INT/ Aj

Ov, INT/
Vv

Ov,

Ov,

Multikulturalita
INT/ ČaS
Princip sociálního
smíru a solidarity

19. environmentální výchova
Environmentální výchova
1. stupeň

Název tematického okruhu

Ekosystémy

2. stupeň

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/ Z

INT/ Z

INT/ Z

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/ Z

INT/ Z

INT/ Ch, Z

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/ Z INT/ Z INT/ Ch, INT/ Ch
F, Z

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/ Z INT/ Z INT/ Ch, INT/ Ch
F, Z

Základní podmínky života

Lidské aktivity a
problémy

Vztah člověka a
prostředí

INT/
ČaS
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20. prevence sociálně patologických jevů
Zpráva metodika prevence za školní rok 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 jsme se snažili posílit pozitivní vztahy v jednotlivých třídních
kolektivech naší školy a stmelit žáky i napříč ročníky. Pořádali jsme celoškolní projektové dny
(Vánoce, Velikonoce), šerpování prvňáčků, tradiční vánoční trhy, vernisáž výtvarných prací a
loučení s devátou třídou.
Žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd se zúčastnili lekcí dopravní výchovy v Muzeu policie,
kde navštívili dopravní hřiště. První třídy měly prevenci na téma dentální hygiena. Celý první
stupeň se účastnil besedy s Městkou policií ČR o bezpečném chování. Každá beseda byla
přizpůsobena věku a požadavkům třídního učitele. Třetí, čtvrtá a pátá třída měly bloky primární
prevence vedené neziskovou společností Život bez závislosti. Žáci čtvrtích tříd se účastnili akce Pes,
která byla pořádána městskou policií. Žáci celého druhého stupně a páté třídy se zúčastnili branného
dne pod vedením AČR, kde se dozvěděli, co by měli dělat v ohrožení života. Žáci druhého stupně
se účastnili besed městské policie. Všichni žáci druhého stupně mají jednou týdně třídnickou hodinu,
kde mohou s třídní učitelkou probírat témata, která je trápí. Sedmé ročníky měly besedu na téma:
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. Šesté třídy měly na začátku školního roku adaptační kurz. Osmá
třída měla akci primární prevence zaměřenou na stmelování kolektivu a budování a nápravu vztahů.
Sedmé třídy měly pedagogickou intervenci, kterou provedla p. Marušková. Všechny třídy byly
spolu s třídními učiteli na školách v přírodě, kde se stmelovaly třídní kolektivy.
Učitelé měli možnost se účastnit setkání p. Maruškovou, která měla pro nás přichystaná
téma: Co dělat když?. V rámci setkání si mohli učitelé popovídat o možnostech řešení problémů,
které se vyskytnou v rámci třídnických hodin.
Pro rodiče jsme měli besedu na téma Kyberšikana, kterou pořádala organizace ACET.
Většinu zmiňovaných akcí jsem sama zajišťovala a poskytovala jsem konzultace kolegům,
kteří o ně projevili zájem. Rovněž jsem se žáky probrala jejich nevhodné chování. Posléze jsem vše
konzultovala i s rodiči.
Účastnila jsem se setkání metodiků prevence v rámci PPP a MP2 a pravidelných úterních
porad týmu školního poradenského pracoviště.

Tabulka akcí 2016/2017
Název organizace
Název přednášky
provádějící prevenci
- přednášku

Datum
konání

Doprovní hřiště

Dopravní výchova

2.9.2016

2

4.A 4.B

2

Dopravní hřiště

Dopravní výchova

13.9.2016

2

3.A

1

Dopravní hřiště

Dopravní výchova

14.9.2016

2

3.B

1

Dopravní hřiště

Dopravní výchova

16.9.2016

2

2.A 2.B

1

Sportline

Adaptační kurz

14.916.9.2016
4.10.2016

3 dny

6.A 6.B

1

2

1.ABC
9.AB

4

Šerpování prvňáčků
21

Délka
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přednášky
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hodin)

Hodn
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Co dělat když

5.10.2016

1h

učitelé

1

Stmelovací kurz

6.10.2015

1 den

8.A

1

Život bez závislosti

Stop posměchu

17.10.2016

2

4.A

1

Život bez závislosti

Je nám spolu dobře

17.10.2016

2

Život bez závislosti

Stop posměchu

18.10.2016

2

3.B

1

Život bez závislosti

Noví spolužáci

18.10.2016

2

5.B

1

Život bez závislosti

Jak se nestát závislým na
počítači
Stop posměchu

19.10.2016

2

5.A

1

20.10.2016

2

3.A

1

20.10.2016

2

5.C

1

Městská policie

Jak se nestát závislým na
počítači
Autorská práva a internet

3.11.2016

2

8.A

2

Městská policie

Partnerské násilí

3.11.2016

2

8.A

2

Městská policie

Bezpečné chování

4.11.2016

1

1

Městská policie

kyberčikana

4.11.2016

1

2.A 2.B
6.A
7.A

Městská policie

Bezpečné chování

8.11.2016

1

2

Městská policie

Bezpečné chování

9.11.2016

1

4.A4.B
5.A
6.B

Městská policie

Kyberšikana

9.11.2016

1

7.B

2

Městská policie

Bezpečné chování

10.11.2016

1

2

Vánoční projekt

5.12.2016

5

Malý Péťa sám doma
divadelní představen í
První pomoc a
resuscitace
Co dělat když

12.1.2017

2

5.A,5.B
3A,3.B
Celá
škola
1.B

16.1.2017

2

5.C

1

15.2.2017

1

učitelé

1

15.2.2017

2

1

20.2.2017

2

7.A,
7.B
5.C

Život bez závislosti

Než užiješ alkohol, užij
svůj mozek
Jsem spokojení ve svém
těle
Spolupracující třída

20.2.2017

2

4.A

1

Život bez závislosti

Stop posměchu

23.2.2017

2

5.A

1

Život bez závislosti

Třída se vztahovými
problémy

23.2.2017

2

3.B

2

PPP

Život bez závislostí
Život bez závislosti

Městská policie

PPP
Sananim
Život bez závislosti
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4.B

1

2

2

1
2

1
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Život bez závislosti

O stupeň víš

24.2.2017

2

5.B

1

Život bez závislosti

27.2.2017

2

3.A

1

Život bez závislosti

Třída se vztahovými
problémy
Spolupracující třída

27.2.2017

2

4.B

1

PPP

Intervence

2.3.2017

3

7.B

1

PPP

intervence

3.3.2017

3

7.A

2

Veselé zoubky

8.3.2017

1

1

Velikonoční projekt

3.4.2017

5

6.4.2017

4

Městská policie

Budování a náprava
vztahů
Bezpečí

1.A,1.B
,1.C
Celá
škola
8.A

20.4.2017

2

7.B

1

PPP

Co dělat když

26.4.2017

30min

učitelé

1

Městská policie

Bezpečnost

27.4.2017

2

6.A

1

Městská policie

Akce Pes

2.5.2017

1

4.A,4.B

1

Městská policie

Bezpečnost

4.5.2017

1

6.B

1

14.6.2017

1

Druhý
stupeň
+
5.B,5.C

2

Mgr.Sixta

Den IZS

1
1

.

21. žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

Celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Moravskoslezský

Karlovarský

počet žáků
celkem
z toho
nově přijatí

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj
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22. další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.).
22.1. Výsledky přijímacího řízení
Přijímacího řízení se v letošním školním roce zúčastnilo 39 žáků z 9.ročníku. Všichni byli přijati.
Na gymnázia odešlo 15 žáků, na střední školy 24 žáci.
Na víceletá gymnázia bylo přijato z 5.ročníku 13 žáků, ze 7.ročníku 3 žáci.
.
22.2. Školní projekty uskutečněné ve šk. roce 2015/2016
Celoškolní projekty
 Vánoční projekt – výtvarné dílny
 Výtvarný projekt „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“
 Projekt „Velikonoční příběh“

Hodnocení celoškolního projektu „Velikonoce“
Na počátku dubna tohoto školního roku se na naší škole uskutečnil celoškolní projekt
„Velikonoce“. Byl zaměřen na připomenutí židovských a křesťanských kořenů těchto svátků.
Vzhledem k obtížnosti tématu bylo nutno zohlednit věkové zvláštnosti. Projekt proto proběhl
odděleně na 1. a 2.stupni.
Na 1.stupni žáci pracovali ve smíšených skupinách se zjednodušenými texty. Pro předání
informací byla využita metoda točícího se kruhu, v závěru též rybí kosti. Byly zařazeny prvky
tvořivé dramatiky. Rovina příběhů a jejich ústního zpracování byla doplněna ztvárněním
poznaného na poster a doplněna tvůrčí manuální činností (výroba předmětů s velikonoční
tematikou).
Na 2.stupni byli žáci rozděleni do skupin napříč ročníky. Čekala je práce s poměrně náročnými
texty a k nim se vážícími otázkami, následně prezentace různými formami (i zde byly využity
prvky dramatiky). K přiblížení prostředí, jehož se téma týkalo, žáci studovali geografická fakta a
porovnávali starověkou a dnešní podobu Blízkého východu. V té souvislosti byla dotčena i
aktuální témata, problémy této oblasti.
Pro strukturování a připomenutí příběhů byla využita umělecká díla, především malířská,
pocházející z předchozích staletí (obrazy Mistra Vyšebrodského oltáře, Giotta di Bondone,
Leonarda da Vinci, Caravaggia a dalších). Tato díla byla následně využita také při tvorbě posterů,
které tvořily jeden z výstupů projektu.
V průběhu projektu byly žákům promítnuty vhodně vybrané části filmového zpracování Starého a
Nového zákona, vážící se k Velikonocím. Vždy proběhla reflexe viděného, v závěru také reflexe
celé společné práce.
Projekt rozvíjel sociální, personální a komunikativní kompetence žáků, dále kompetence k učení i
k řešení problémů, měl však především rozměr etický. Byl také účinným příspěvkem k tvorbě
příznivého klimatu ve škole založeného na spolupráci, slušnosti, toleranci, vzájemném
respektování a naslouchání.
Projekt lze hodnotit kladně.
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22.3. Soutěže a výstavy organizované naší školou ve šk, roce 2016/2017
 Vánoční trhy
 Výtvarná výstava „Jen si děti všimněte co je krásy na světě“
 Výtvarná soutěž „Malování ve Slovenské“
 Soutěž v SUDOKU
 Deskohraní

Vánoční trhy
Tradiční vánoční trhy proběhly v naší škole v úterý 9. 12. 2016 od 16:00. Trhy měly jako každoročně
úspěch a proběhly za velmi příjemné atmosféry. Na úvod mohli návštěvníci zhlédnout velmi
vydařené vystoupení tanečního kroužku a zaposlouchat se do zpěvu koled. Poté se chodby i třídy
školy proměnily ve vánoční tržiště. Ke koupi bylo nepřeberné množství vlastnoručních výrobků s
vánoční tématikou. V nabídce měly děti vánoční cukroví, svícny, ozdoby, dárečky, dekorace, přání,
vánočky, a dokonce i zapečené sendviče. Už nyní se těšíme na další Vánoce a naše vánoční trhy.
Výtvarná soutěž „Malování ve Slovenské“
Dne 11. května 2017 proběhl na ZŠ Slovenské v pořadí již 9.ročník obvodní výtvarné soutěže –
„Malování ve Slovenské“, letos na téma „Co by mě potěšilo…?“ pro I. A II. kategorii a pro starší
ročníky „Čím bych potěšil někoho jiného…?“. Soutěže se zúčastnilo
47 žáků , tentokráte z naší školy, neboť v ostatních základních školách byla řada tříd na
ozdravných pobytech.
Pro „porotu“ výtvarníků bylo rozhodování o vítězných malbách moc těžké, ale nakonec si diplomy
a čestná uznání, kterých bylo uděleno víc, jelikož výtvarné práce byly opravdu moc pěkné, spolu s
věcnými cenami odneslo celkem 15 žáků.
Vítězné práce byly vystaveny v 1.patře budovy školy.

Sudoku
Také letos jsou v naší škole tací, kteří ochotně namáhají své „šedé buňky“ a věnují se luštění
hlavolamů. Z 23 soutěžících se klání zúčastnili i 3 prvňáčci, za což jim patří obrovský obdiv i
vzhledem k tomu, že si počínali velmi dobře (fanfáry zejména pro Kačenku Bočkovou).
Nejobsazenější byla 2. kategorie žáků 2. a 3. tříd, jejichž výsledky byly velmi vyrovnané. Napínavé
to bylo také u 5. kategorie žáků 8. a 9.roč. Ve 4.kategorii žáků 6. a 7.roč. nesoutěžil nikdo, což mě
samozřejmě velmi mrzí. Atmosféra celé soutěže byla úžasná a těšíme se na další kola.
Deskohraní
20. dubna 2017 se na půdě ZŠ Slovenská 27 opět konalo Deskohraní. Stolní hry Ubongo,
Aktivity, Želvy, Duha, Timeline, Jungle Speed a mnoho dalších si zahrálo více než 30 dětí z 1.
stupně.

22.4. Prezentace školy na veřejnosti
 Šerpování žáků prvních tříd
 Rozloučení se žáky 9. Ročníků
25
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 Divadelní vystoupení pro žáky mateřských škol
Šerpování žáků 1. tříd
V úterý 6. října proběhlo v tělocvičně naší školy slavnostní šerpování prvňáčků. Naše nejmladší
doprovodili na pódium „zkušení“ deváťáci. Prvňáčkové dostali během slavnostní imatrikulace od
paní ředitelky šerpy. Obě třídy prvňáčků předvedly krátké, ale krásné vystoupení. Program
doplnila téměř profesionální taneční vystoupení našich starších žáků z tanečního kroužku a
písnička s tanečkem žáků druhých tříd. Tradiční, slavnostní večer se v naší škole opět povedl a už
teď se těšíme na příští rok, kdy ho zažijeme s dalšími prvňáčky.
Letošním prvňáčkům k jejich prvnímu oficiálnímu školnímu výkonu moc gratulujeme a na ty další
se těšíme u zápisu.

Rozloučení se žáky 9. ročníků
Letos si naši deváťáci připravili báječný program plný tance a písniček, kterým se dopoledne
rozloučili se svými mladšími spolužáky a večer jej předvedli rodičům a příbuzným.
Pojďte s námi do pohádky
Žáci ZŠ Slovenská si připravili pro rodiče dramatizaci známé pohádky 4 království
Do nácviku se žáci 5. A. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Nábělkové pustili
s obrovským nadšením, pomáhali při výrobě scény, kulis a částečně se podíleli i na samotné
dramatizaci. Rodičům se pohádka velmi líbila a samozřejmě ji odměnili bouřlivým potleskem.
Přejeme dětem mnoho úspěchů při dramatizaci pohádek i do budoucna.

22.5. Školy v přírodě, výlety a lyžařské kurzy v roce 2016/2017
14. - 16.9.2016
(3)
6.A,B
12. 16.10.2016

5. 9.r.

6. 7.12.2016 9.r.
6.B a
21.12.2016 7.B

14.1. 7201 20.1.2017 (7)

29.1. 4.2.2017 (7)

J.Polohová
53 K.Šindelářová
K.Halámková
V.Mojková
42 H.Žampová
K.Halámková
V.Mojková
44 H.Žampová
J.Polohová
29 I.Kobrová

Hotel Star, Štěpanická
Lhota 17, Benecko

Holandsko

Německo - Berlin
Německo - Drážďany

3.A

23 I.Nováková

Penzion Permon,
Albrechtice v
Jizerských horách

4.A
5.B

K.Veselá
I.Pancnerová
40 A.Kamelská

Horská chata
Sedmidolí, Špindlerův
Mlýn 248

26

Ilona Inemannová
(zdr.) Anna
Nováková (instr.)
Petra Poživilová
(vych)

v rámci smlouvy
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Chalupa na
Pičmonkou, Paseky
nad Jizerou

Rudolf Trnka

Star Hotels,
Štěpanická Lhota 46,
Benecko

Kateřina Majerová
Dominika Tovarová

5. - 10.6.2017
7204 (6)

2.A,B,
6.A

J.Janáková
25 R.Majerová
K.Šindelářová
P.Malinová
J.Janáková
L.Žežulková
B.Chlebečková
73 M.Majerová

7207 28.5. - 2.6. (6)

7.A,
8.A

P.Kouřilová
43 R.Novotná

Hotel Kořínek,
Příchovice u Kořenova

Radek Mlázovský
Marko Vukadinovič
Ondřej Suk (zdr.)

1.A

K.Panochová
21 R.Majerová

Juniorhotel Roxana,
Rokytnice nad Jizerou
436, 512 44

zdr. i vych. od CK HP
sport servis

Chotouň

Martin Novotný (instr.)
Petra Dífková (instr.)
Barbora Kučerová
(instr.)

19. - 24.2.2017
7205 (6)
2.B

9. - 14.5.2017
(6)

7901

1.3.2017 1.B

lyžař.
výlet

R.Krupička

9.B

K.Halámková
18 V.Mojková

Rekreační středisko
Iris, Karlovice 201

28.5. 2.6.2017 (6)

3.A,B

I.Nováková
J.Jadrná
R.Majerová
51 D.Lukešová

Bouda Svornost, Pec
pod Sněžkou 35

2. - 9.6.2017
7203 (8)

6.B a
7.B

J.Polohová
I.Kobrová
41 S.Ondříčková

Alešův Dvůr, Hamr 22, Matěj Krejčí
Suchdol nad Lužnicí
Anastázie Ševčuková

2. - 9.6.2017
7208 (8)

1.B
1.C

R.Krupička
J.Lánská
A.Kamelská
42 L.Macáková

Chata Javor,
Jindřichov 23,
Jablonec nad Nisou

Barbora Kučerová
(zdr.)

2. - 9.6.2017
7213 (8)
4. - 9.6.2017
(6)
4. - 9.6.2017
(6)

5.A a
9.A

K.Halámková
39 V.Mojková

Penzion Popelka,
Přední Labská 96,
Špindlerův Mlýn

Josef Sýkora
Žaneta Jedliková

5.B

21 K.Veselá

4.A,B

42 I.Pancnerová

Areál Svatošské skály
Pension Sport,
Frýdštejn 75

9. - 13.5.2017
(5)

6. 9.r.

J.Myslínová
H.Žampová
24 K.Halámková

Švýcarsko

4. - 8.6.2017
(5)

5.C

22 J.Beranová

RS Stará Živohošť 46,
Nový Knín

2. - 7.5.2017
(6)
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Anna Nováková

Krajináři
K.Holubová

Spolek pro podporu
dětské rekreace
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20.6.2017 1.A,C výlet

K.Panochová
J.Lánská

Botanicus, Lysá nad
Labem

22.6. Zájezdy do zahraničí
Hodnocení zahraničního pobytu v Holandsku - 2016
Ve dnech 12. 10. až 16. 10. 2016 se 42 žáků z 5. – 9. tříd ZŠ Slovenská zúčastnilo poznávacího
zahraničního pobytu v Holandsku. Cílem poznávacího pobytu byly města Naarden, Amsterdam a
další turistické oblasti.
První den proběhl odjezd od budovy školy s nočním přejezdem do Holandska. Druhý den
v dopoledních hodinách příjezd do města Naarden, kde je pohřben Jan Amos Komenský, a kde si
žáci prohlédli starobylé hradby, vodní příkopy a Komenského muzeum. Poté se žáci přesunuli do
slavného parku Madurodam s unikátní expozicí miniatur Holandska. Dále následoval odjezd na
ubytování, večeře a nocleh v hotelu. Třetí den po snídani žáci odjeli do skanzenu Zaanse Schans,
kde bylo možno vidět ukázky ruční výroby dřeváků či porcelánu a projít se mezi mnoha druhy
větrných mlýnů. Následoval přejezd do starobylé rybářské vesnice Volendam, lodí jsme přejeli do
Marken, nezměněné rybářské osady. Odpoledne měli žáci možnost nahlédnout do výroby
domácích sýrů na soukromé farmě Alida Hoeve, poté následoval přesun na ubytování a večeře
s noclehem v hotelu. Po snídani byl odjezd do Amsterdamu, kde žáci absolvovali prohlídku
historického centra města (Waag, Burza, Dam, Oude Kerk, Kalverstraat, Beginhjhof atd…),
plovoucí květinový trh, exkurze do brusírny diamantů a projížďka lodí po grachtech. Následovala
návštěva muzea s kolekcí nizozemských obrazů 15. až 17. století s nejslavnější Rembrandtovým
exponátem – Noční hlídkou. Ve večerních hodinách následoval odjezd do Prahy.
Žáci dostali studijní materiály s údaji o místech, která navštívili. Po návratu obdrželi také pamětní
CD s fotografiemi.
Program zahraničního pobytu propojoval poznatky z různých předmětů (dějepis, zeměpis, cizí
jazyk, výtvarná výchova), zároveň napomáhal k utváření sociálních a personálních kompetencí
žáků. Jeho cílem byla též motivace k dalšímu studiu. Zahraniční pobyt žáků lze hodnotit kladně.
Výlet do Berlína
Dne 7. prosince se 45 žáků z 6. až 9. ročníků zúčastnil zájezdu do Berlína. Zájezd byl naplánován
na jeden den. Z Prahy se odjíždělo v časných ranních hodinách. Dopoledne jsme přejeli do
Berlína, kdy poznávání města začalo velkou okružní jízdou, při které byl první zastávkou
Checkpoint Charlie (legendární přechod mezi Východním a Západním Berlínem). Dále jsme poté
navštívili muzeum Berlínské zdi – The Wall – Asisi, Postdamer Platz a Braniborskou bránu.
Podívali jsme se k budově Říšského sněmu a na Památník holocaustu. V poledních hodinách jsme
se krátce zastavili na adventních trzích u pamětního kostela císaře Viléma. Dále jsme pokračovali
do čtvrti Nikolaiviertel, která jediná přežila zkázu města po druhé světové válce a podíváme se na
Červenou radnici, Neptunovu kašnu a Berlínský Dóm. V odpoledních hodinách jsme vystoupili na
Fernsehturm (Televizní věž), kde jsme se podívali na jedinečnou vyhlídku na město. Ve večerních
hodinách jsme se poté přesouvali zpět do České republiky.
Program zahraničního pobytu propojoval poznatky z různých předmětů (dějepis, zeměpis, cizí
jazyk, výtvarná výchova), zároveň napomáhal k utváření sociálních a personálních kompetencí
žáků. Jeho cílem byla též motivace k dalšímu studiu. Zahraniční pobyt žáků lze hodnotit kladně.
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Hodnocení poznávacího zahraničního pobytu ve Švýcarsku
Ve dnech 9.-13.5.2017 se 23 žáci 2.stupně ZŠ Slovenská 27 zúčastnili poznávacího zahraničního
pobytu ve Švýcarsku.
V průběhu cesty navštívili jak kantony francouzsky, tak německy hovořící. Většina žáků
účastnících se pobytu se jednomu z těchto jazyků na naší škole učí.
Žáci byli seznámeni s historií i současností Švýcarska, s jeho politickými i náboženskými
osobitostmi. Prohlédli si pamětihodnosti významných měst – Luzernu, Thunu a Bernu. V Ženevě
si připomněli souvislosti s počátky reformace, od jejíhož zahájení letos uplynulo 500 let.
Seznámili se také s významem tohoto města jako sídla mezinárodních institucí. V Lausanne žáci
ocenili vynikající úroveň interaktivních expozic Mezinárodního olympijského muzea. Zde mezi
jinými „českými stopami“ nalezli také fotografie Jiřího Gutha-Jarkovského, jehož pravnučka naši
skupinu doprovázela.
Pobyt byl zaměřen i na poznávání historie a výrobních postupů typických švýcarských produktů.
Žáky nadchla jak prohlídka sýrárny ve městě Gruyere, tak čokoládovny v Brocu. V obou
případech se jim dostalo názorného a obsáhlého výkladu s důrazem na původ surovin.
V neposlední řadě žáci obdivovali krásnou přírodu Švýcarska – na břehu jezer či pod jedněmi
z nejvyšších vrcholů Alp ( Jungfrau, Eiger), ale také nedaleko místa ubytování v Jaunu, kde
podnikli krátkou horskou túru. Během ní se seznámili se zástupci alpské flory.
Pobytu v zahraničí předcházela příprava – jazyková, dějepisná i zeměpisná. Žáci byli vybaveni
mapami i soupisem konverzačních obratů.
Z cesty byla pořízena fotodokumentace, která byla dána žákům k dipozici. Po návratu žáci předali
nové poznatky svým spolužákům v rámci prezentací.
V průběhu pobytu měli žáci možnost uplatnit své komunikační dovednosti v cizím jazyce.
Program propojoval aktivity a poznávání v řadě předmětů ( dějepis, zeměpis, přírodopis, občanská,
tělesná i výtvarná výchova, pracovní činnosti ). Zároveň napomáhal utváření sociálních a
personálních kompetencí žáků. Jeho cílem byla též motivace k dalšímu studiu.
Zahraniční pobyt lze hodnotit kladně.
22.7. Výlety, vycházky, exkurze, přednášky, návštěvy divadel
5.10.2016

MS 1.-3.
roč

3.A,B

Nov, Jadr

Workshop České filharmonie: Vytvořte si orchestr

7.10.2016

MS 1.-3.
roč

2.A,B

Mali, Janák

Knihovna na Vinohradské: Dobrodružství veverky Zrzečky

12.10.2016

MS 1.-3.
roč

1.A,B,C

Pan, Krup,
Lán

Divadlo v Korunní: Kocourek Modroočko

13.10.2016

MS 1.-3.
roč

3.A,B

Nov, Jadr

Gong: Elektrický Emil

21.10.2016

MS 1.-3.
roč

3.B

Jadr

Knihovna na Vinohradské: "Sladké čtení"

25.10.2016

MS 1.-3.
roč

1.A,B,C

Krup, Pan,
Lán

Knihovna na Vinohradské: Strašidlo v knihovně

3.11.2016

MS 1.-3.
roč

2.A,B

Mali, Janák

Minor: Nebojsa

21.11.2016

MS 1.-3.
roč

2.A,B

Mali, Jan

Knihovna na Vinohradské: Pra, pra, pra ( dinosauři )

2.12.2016

MS 1.-3.
roč

3.B

Jadr

Knihovna na Vinohradské. Pohádky, V.Čtvrtek
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9.12.2016

MS 1.-3.
roč

1.A,B,C

Pan, Krup,
Láns

Knihovna na Vinohradské: Katalog knihovny

12.12.2016

MS 1.-3.
roč

3.A,B

Nov, Jadr

Atrium: Vánoční zpívání

15.12.2016

MS 1.-3.
roč

2.B

Janák

Bruslení - Pankrác

19.12.2016

MS 1.-3.
roč

2.B

Janák, Chleb

Česká televize - workshop

19.12.2016

MS 1.-3.
roč

2.A,B

Mali, Janák

Knihovna na Vinohradské: Mořské příšery

19.12.2016

MS 1.-3.
roč

1.B,C

Krup, Lán

Vánoční besídka pro rodiče

19.12.2016

MS 1.-3.
roč

3.A

Nov

Vánoční besídka pro rodiče

21.12.2016

MS 1.-3.
roč

2.A,B

Mali, Janák

Divadlo v Dlouhé: O líné babičce

6.1.2017

MS 1.-3.
roč

3.B

Jadr

Knihovna na Vinohradské: Moderní pohádka, pravidla chování

10.1.2017

MS 1.-3.
roč

3.A,B

Nov, Jadr

Rudolfinum: Devatero hudebních řemesel

16.1.2017

MS 1.-3.
roč

1.A,C

Panoch, Láns

Knihovna na Vinohradské: Pohádky

26.1.2017

MS 1.-3.
roč

1.A

Panoch

O dvanácti měsíčkách - 1.A hraje divadlo

30.1.2017

MS 1.-3.
roč

2.A,B

Mali, Janák

Knihovna na Vinohradské: Dopravní prostředky

14.2.2017

MS 1.-3.
roč

3.A,B

Novák, Jadr

Česká filharmonie: Tučňáci v Rudolfinu

17.2.2017

MS 1.-3.
roč

3.B

Jadr

Knihovna na Vinohradské: Kvízy, rébusy, tajenky, soutěže.

20.2.2017

MS 1.-3.
roč

1.A,B,C

Pan, Krup,
Láns

Knihovna na Vinohradské: Zlobiví čtenáři

1.3.2017

MS 1.-3.
roč

1.B

Krup

Lyžování v Chotouni

6.3.2017

MS 1.-3.
roč

2.A, 2.B

Mali, Janák

Knihovna na Vinohradské : Lekce o knihách, orientace v knize

8.3.2017

MS 1.-3.
roč

1.A,B,C

Pan, Krup,
Láns

Veselé zoubky

22.3.2017

MS 1.-3.
roč

3.A,B

Novák, Jadr

Atrium: Jarní koncert

22.3.2017

MS 1.-3.
roč

1.C

Láns

Knihovna na Vinohradské: Andulka Andulka

24.3.2017

MS 1.-3.
roč

1.A,B,C

Pan, Krup,
Lán

Alfréd ve dvoře: Zajatci vesmíru

31.3.2017

MS 1.-3.
roč

3.B

Jadr

Knihovna na Vinohradské: Čtení o kočkách

5.4.2017

MS 1.-3.
roč

1.A,B

Panoch, Krup Knihovna na Vinohradské: Škola pro zvířátka

6.4.2017

MS 1.-3.
roč

2.A,B

Mali, Janák

Knihovna na Vinohradské: Pavoučci v literatuře

3.B

Jadr

Knihovna na Vinohradech: Literatura s dětským hrdinou

1.A,B,C

Pan, Krup,
Láns

Knihovna na Vinohradech: Příběh o kapce rosy

2.A.B

Mali, Janák

Knihovna na Vinohradské: Skřítkové

17.5.2017

MS 1.-3.
roč
MS 1.-3.
roč

22.5.2017

MS 1.-3.
roč

9.5.2017
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25.5.2017

MS 1.-3.
roč

2.A,B

Mali, Janák

Ekofestival v KomWagu

5.6.2017

MS 1.-3.
roč

3.A

Novák

ČSOB: Finanční gramotnost

8.6.2017

MS 1.-3.
roč

3. A,B

Nov, Jadr

Divadlo v Dlouhé: O líné babičce

9.6.2017

MS 1.-3.
roč

3.B

Jadr

Knihovna na Vinohradské: Literatura s přírodní tématikou,beletrie,
naučná

20.6.2017

MS 1.-3.
roč

1.A,C

Pan, Lán

Lysá nad Labem: Botanicus

21.6.2017

MS 1.-3.
roč

1.A,B,C

Krup, Lán,
Pan

Knihovna na Vinohradské: Detektivem v knihovně

22.6.2017

MS 1.-3.
roč

2.A,B

Mali, Janák

Knihovna na Vinohradské: Hrátky se skřítky

28.6.2017

MS 1.-3.
roč

3.A

Novák

Kino Pilotů: Až na severní pól

26.6.2017

MS 1.-3.
roč

3.B
1,A,C
2.A,B,3.B,
4.A,B

Jadr
Pan,Lán,Jan,
Mal,Jad,
Panc, Přik

Výlet do ZOO, Stromovka

3.11.2016

MS 1.-3.
roč
MS 4. 5.roč.

5.A,C

Bera, Štem

Knihovna na Vinohradské: Katalog knihovny

30.11.2016

MS 4. 5.roč.

5.C

Bera

Národní muzeum J.A.Komenského: Tereziánské reformy

1.12.2016

MS 4. 5.roč.

5.A,C

Bera, Štem

Knihovna na Vinohradské: Fantasy literatura

21.12.2016

MS 4. 5.roč.

5.C

Bera

Betlémská kaple

16.1.2017

MS 4. 5.roč.

5.C

Bera

První pomoc a resuscitace - pí Juřinová

13.2.2017

MS 4. 5.roč.

5.A,B,C

Bera, Ves,
Štem

Knihovna na Vinohradské: Sci-fi

29.3.2017

MS 4. 5.roč.

5.A,B,C

Bera, Ves,
Štem

Knihovna na Vinohradské: Historie v literatuře

9.5.2017

MS 4. 5.roč.

5.C

Bera

Minor: Na výletě v IT světě

10.5.2017

MS 4. 5.roč.

5.A,B,C

Bera, Ves,
Štem

Knihovna na Vinohradské: Dobrodružná literatura

14.6.2017

MS 4. 5.roč.

5.C

Bera

Den s IZS

5.A,C

Mec, Bera

Planetárium: Kde začíná vesmír

5.A,B,C

Mojk, Bera,
Rolet

Kino Pilotů: Odvážná Vianna

29.6.2017

Filmové představení ,,Já padouch 3"

19.12.2016

MS 4. 5.roč.
MS 4. 5.roč.

10.10.2016

MS 4. 5.roč.

4.A

Panc

Knihovna na Vinohradské: Podzim v literatuře

7.11.2016

MS 4. 5.roč.

4.A

Panc

Knihovna na Vinohradské: Detektivní příběhy

13.12.2016

MS 4. 5.roč.

4.A

Panc

Knihovna na Vinohradské: Poezie

24.1.2017

MS 4. 5.roč.

4.A

Panc

Knihovna na Vinohradské - téma Pověsti a báje

10.4.2017

MS 4. 5.roč.

4.A

Panc

Knihovna na Viínohradské: Encyklopedie, soutěže, kvízy

11.5.2017

MS 4. 5.roč.

4.A

Panc

Gong: Záhada hlavolamu

1.2.2017
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22.5.2017

MS 4. 5.roč.

4.A

Panc

Knihovna na Vinohradské: Pohádky a pohádkové postavy

25.5.2017

MS 4. 5.roč.

4.A

Panc

Ekofestival v Komwagu

20.6.2017

MS 4. 5.roč.

4.A

Panc

Knihovna na Vinohradské: Katalogizace knih

20.10.2016

MS 4. 5.roč.

4.A,B

Panc, Přik

Den stromů

21.12.2016

MS 4. 5.roč.

4.A,B

Divadlo v Dlouhé: O líné babičce

4. a 5.roč.

Panc, Přik
Panc, Přik,
Mojk, Vese,
Bera

31.10.2016

MS 4. 5.roč.

4.A,B

Panc, Žež,
Přik

Muzeum Karla Zemana

15.2.2017

MS 4. 5.roč.

4.B

Přik

Česká filharmonie: Tučňáci v Rudolfinu

23.2.2017

MS 4. 5.roč.

4.B

Přik

Velká Chuchle: Výcvik běžeckého lyžování

31.3.2017

MS 4. 5.roč.

4.B

Přik

Divadlo v Dlouhé: Děják

22.12.2016

MS 4. 5.roč.

5.A

Štem

Krysáci - beseda s režisérem C.Podolským

5.1.2017

MS 4. 5.roč.

5.A

Štem

Divadlo v Dlouhé: Jak jsem se ztratil

22.6.2017

MS 4. 5.roč.

5.A

Štemb

Knihovna na Vinohradské: Čtení na 2.stupni

10.1.2017

MS 4. 5.roč.

5.A,B,C

Štem,Vese,
Bera

Knihovna na Vinohradské: Poezie

25.10.2016

MS 4. 5.roč.

5.B

Vese

Knihovna na Vinohradské: Literární žánry

7.11.2016

MS 4. 5.roč.

5.B

Vese

Architektura kolem nás I.

14.11.2016

MS 4. 5.roč.

5.B

Vese

Architektura kolem nás II.

30.11.2016

MS 4. 5.roč.

5.B

Vese

Tyflocentrum: Přednáška o slepcích

20.12.2016

MS 4. 5.roč.

5.B

Vese

Staré Město a Betlémská kaple

23.6.2017

MS 4. 5.roč.

5.B

Vese

Výlet: Veselí nad Lužnicí

28.6.2017

MS 4. 5.roč.

5.B, C

Vese, Ber

Kino Pilotů: Až na severní pól

16.6.2017

MS 4. 5.roč.

5.B, C

Vese, Bera

Branný den na Folimance

7.9.2016

MS
přír.věd

9.B

Troj

Vědecký jarmark

MS
spol.věd

6.A,B

Polo, Šind

Adaptační kurz

6.10.2016

MS
spol.věd

8.A

Novo, Puck,
Polo

Jednodenní stmelovací kurs

11.10.2016

MS
přír.věd

9.A,B

Troj, Mec

Astronomický ústav AV ČR: Od patentů ke hvězdám

KMD

Mys, Štemb

KMD: ABC - Na miskách vah

ZEK

Star

České baroko

MS 4. 5.roč.
24.10.2016

14.16.9.2016

Planeta Země 3000: Filipíny - za obry a trpaslíky

MS ČJ
13.10.2016
19.10.2016

MS
spol.věd
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MS cizí
jazyky

6. - 9.roč

Kouř, Novo
Šin, Polo,
Kobr, Ondř,
Novo, Hal,
Troj, Mec,
Mys, Štemb

2.11.2016

MS
spol.věd

ZEK

Star

Břevnovský klášter

7.11.2016

MS
spol.věd

9.tř.

Troj

Den válečných veteránů

8.11.2016

MS cizí
jazyky

9. A, B

Mojk, Hal

Divadelní představení Canterburské povídky

10.11.2016

MS
spol.věd

9.A,B

Troj, Mec

Projektové dny na SPŠ stavební Josefa Gočára

11.11.2016

MS
spol.věd

9.A,B

Hal, Troj

Den válečných veteránů

24.11.2016

MS
spol.věd

6.B

Polo

Výstava: Dotýkejte se, prosím !

21.10.2016

7.A, 8.A

MS
přír.věd

24.10.2016

Salesiánské divadlo: The Cantlebury Tales

Planeta Země 3000: Filipíny - za obry a trpaslíky

MS ČJ
7.A,B

Kobr

Knihovna Korunní: Detektivem v knihovně

8.12.2016

MS
spol.věd

7.A

Kouř

Minor: Demokracie

12.12.2016

MS
spol.věd

8.A

Novo

David Vigner: Mezi nimi (videoskolam.cz)

Štem, Mys,
žáci 8.a9.r.

KMD: Divadlo Na Vinohradech

6.A,B

Star

Krysáci - beseda s režisérem C.Podolským

6.B

Polo, Ondř

Jedličkův ústav: Hamlet

Mysl, Štemb

KMD: Rokoko - Želary

30.11.2016

MS ČJ
14.12.2016
MS ČJ
22.12.2016
10.1.2017

MS
spol.věd
MS ČJ

16.2.2017
23.2.2017

MS
spol.věd

7. A, B

Star, Vese

Novoměstská radenice: Řemesla živě

9.3.2017

MS
Vv,Hv,Pč

6.B

Novák,
Žežulk

Veletržní pakác

7.A

Kouř

Galerie DOX

6.A

Mec, Šin

Exkurze ČHMÚ Komořany

ZEK

Star

Schwarzenberský palác - baroko

Mysl, Štemb

KMD: Divadlo v Celetné - Cyrano

6.A

Šin

Zrakově postižení - beseda

7.A, 8.A

Kouř, Hal

Salesiánské divadlo: Black Peter

6.A

Šin, Půč +
žáci

Motýli - exkurze

8.třída

Šin, Žež +
žáci

Body the exhibition

7.-9.tř.

Star

Architektura Prahy-vycházka - ZEK

7.B

Kobr

Národní muzeum: Retro

21.3.2017

MS
Vv,Hv,Pč
MS
přír.věd

22.3.2017

MS
spol.věd

10.3.2017

MS ČJ
6.4.2017

4.5.2017

MS
přír.věd
MS cizí
jazyky

11.5.2017

MS
přír.věd

4.5.2017

17.5.2017

MS
přír.věd
MS
spol.věd

1.6.2017

MS
spol.věd

15.5.2017
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1.6.2017

MS
spol.věd

9.B

Troj

Kino Pilotů: Piráti z Karibiku

7.6.2017

MS
spol.věd

Zek

Star

Veletržní palác

7.A

Mecn

Náprstkovo muzeum

2.stupeň

všichni vyuč.

Den s IZS

9.A,B

Star, Kobr

Finanční gramotnost

Polo Mec

Stromovka

14.6.2017

MS
přír.věd
MS
spol.věd

19.6.2017

MS
spol.věd

28.6.2017

MS
přír.věd

8.6.2017

22.8. Hodnocení činnosti Klubu mladých diváků
V tomto školním roce navštěvovala akce Klubu mladých diváků skupina dvaceti žáků z 8. a 9. tříd.
Žáci zhlédli čtyři představení – hru „Na miskách vah“ v Divadle ABC, „Amadea“ v Divadle na
Vinohradech, vynikající adaptaci knihy Květy Legátové pod názvem „Želary“ v Divadle Rokoko a
komorní zpracování Rostandova „Cyrana“ v Divadle v Celetné.
Žáci byli na náročné tituly předem připraveni a po jejich zhlédnutí vždy proběhla diskuse doplněná
o vysvětlení historických souvislostí.
Všechna představení byla večerní, s dospělým publikem, tedy v klidu, s možností soustředěného
vnímání a hlubokého prožitku.
Chování žáků bylo zcela samozřejmě na velmi dobré úrovni. Stejně tak žáci dbali i na vhodné
oblečení.
Sezonu lze hodnotit jako úspěšnou.
22.9. Zpráva o činnosti Školní jídelny
Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty
UK, Praha 2, Slovenská 27.
Hlavní účel a předmět činnosti
Předmětem činnosti školní jídelny je zajištění stravování dětí, žáků a také vlastních zaměstnanců
v souladu s platnými předpisy.
Personální zajištění
Ve školní jídelně pracuje 6 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr.
Vedoucí školní jídelny
Šéfkuchařka
Samostatná kuchařka
Pomocné pracovnice v kuchyni
Ve školním roce 2016/2017
Vykazovala jídelna 494 strávníků. Uvařilo se přibližně 81 288 obědů.
Charakteristika produktů a služeb
Školní jídelna připravuje teplou kuchyni, studenou kuchyni, teplé i studené nápoje, moučníky,
saláty. Pro strávníky jídelna poskytuje výběr ze dvou hlavních jídel. Vaří se dle norem pro školní
stravování, jsou tak využívány receptury získané z jiných zdrojů, např. internet, nově vydané
publikace pro veřejné stravování, aby nabídka byla pestrá a zajímavá.
Skladba nabízených a připravovaných jídel musí odpovídat výživovým normám a musí splňovat
tzv. „ spotřební koš“ který obsahuje 10 základních potravin. Jídelna musí spotřební koš plnit dle
vyhlášky o školním stravování.
Mezi tyto potraviny patří:
maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny.
Jídelna poskytuje elektronické služby týkající se přihlášek, odhlášek a jiných změn stravování.
V dubnu roku 2017 se pořizovala do kuchyně nová 100l plynová sklopná pánev.
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Doplňková činnost
Strávníci píší do sešitu ve školní jídelně připomínky ke stravování. Z toho se pak vyhodnocuje,
jaká jídla strávníkům chutnají a jaká méně.
Mezi nejoblíbenější jídla stále patří: špagety s mletým masem a sýrem, buchtičky s vanilkovým
krémem a zapečené těstoviny, nově tento rok lasagne se špenátem a lososem a špagety s cuketou,
rajčaty a bazalkovým pestem.
Mezi nejméně oblíbené jídla patří: rybí filé, hrachová kaše a koprová omáčka
Školní jídelna se snaží moderně rozvíjet a neustále zlepšovat podmínky stravování.
23. naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy
Snažíme se naplňovat priority rozvoje, které byly stanoveny v DZ HMP :
 Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání
 Optimalizace nabídky vzdělávání zejména ve vztahu k trhu práce
 Zlepšení klimatu ve škole
 Zvyšování kompetencí dětí, žáků a studentů a jejich osobnostní rozvoj
 Podpora pedagogických pracovníků
24. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti
českého jazyka
Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti Čj

Počet dětí

Úplná neznalost
Nedostatečná znalost
Znalost Čj s potřebou doučování

0
42
42

25. Významné přestavby
 V červenci 2017 započala celková rekonstrukce tělocvičny. Dokončena bude v prosinci
roku 2017
 Všechny společné prostory školy byly nově vymalovány.
 Dětské hřiště ve vnitrobloku školy bylo pokryto umělým povrchem.

Školskou radou schválena dne: 9. 11. 2016
Mgr. Hana Žampová
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