ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ
Praha 5 – Velká Chuchle
PSČ 159 00, IČO 701 07 521, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz
č. j. : 242/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA
školní rok 2016/2017

Projednána na pedagogické radě dne 21. 9. 2017
Školská rada schválila dne 5.10.2017

V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. předkládám zpracování výroční zprávy.
1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum
posledního vydání rozhodnutí
Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle, dne 23. 6. 2006
2. Základní údaje o škole
Adresa: Starochuchelská 240, Praha 5 – Velká Chuchle, 159 00
Zřizovatel: Městská část Praha – Velká Chuchle
Charakteristika školy:
Základní škola Charlotty Masarykové Velká Chuchle je menší městskou školou v městské
části Praha -Velká Chuchle, založená v roce 1933. Je úplnou základní školou, která
poskytovala ve školním roce 2016/2017 vzdělání cca 290 dětem v 1. až 9. postupném
ročníku. Celková kapacita školy od 1. září 2015 je 325 žákyň a žáků. Výuka probíhala
v daném školním roce na 1. i 2. stupni ve dvou třídách v ročníku s výjimkou ročníku prvního,
šestého, osmého a devátého. Škola nemá žádnou specializaci – umožňuje vzdělání všem
dětem s přihlédnutím k jejich možnostem a schopnostem.
Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti z městské části Velká Chuchle a díky školní
autobusové lince i dětem z městských částí Zbraslav a Radotín. Z celkového počtu žáků je
5 % dětí dojíždějících ze Středočeského kraje.
Výuka probíhala v šesti třídách v nové budově, uvedené do provozu 1. září 2012, v sedmi
kmenových učebnách v historické budově a v jazykové učebně uzpůsobené pro kmenovou
třídu. Žákyně a žáci mohli využívat pouze tyto odborné učebny : počítačovou učebnu,
cvičnou kuchyňku a v podkroví školní knihovnu. Pro práci s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami, pro pohovory s rodiči či pro práci OPPP je určena malá relaxační
místnost. Spojovací chodba mezi hlavní budovou školy a novou přístavbou slouží jako
výstavní prostor. Pro potřeby dělené tělesné výchovy využívá škola místní sokolovnu DTJ, v
jarních a podzimních měsících chuchelský Areál zdraví a především vlastní venkovní
víceúčelové hřiště v těsné blízkosti školy, které se stalo velmi oblíbeným místem pro
sportovní hry o velké přestávce.
Kapacita školní družiny byla navýšena na 150 žáků. Školní družina využívala pro svou
činnost jen kmenové učebny. V areálu školy je pro potřeby školní družiny určeno dětské
hřiště s herními prvky.
Všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny novými počítači, které vedle odborné literatury tvoří
součást infokoutků. Na 1. stupni měli učitelé, žákyně a žáci k dispozici devět interaktivních
tabulí, na 2. stupni v kmenových třídách tři interaktivní tabule a ve zbývajících třídách plátna
s dataprojektorem. V srpnu 2015 byla zbourána dolní budova školy a během školního roku
2017/2018 by měla být vystavěna nová budova, která by uspokojila kapacitní potřeby školy
v dalších letech.

Ke škole náleží i školní kuchyně s jídelnou, která sice odpovídá hygienickým normám, ale její
vybavení již nedostačuje stále narůstajícímu počtu stravovaných. Kapacita školní kuchyně
byla navýšena na 350 stravovaných. Služeb školní kuchyně využívají i cizí strávníci.
Žákyním a žákům je k dispozici občerstvovací automat s nápoji.
Prostory pro osobní hygienu dětí a učitelů jsou vybaveny dostatečně. Škola má bezbariérový
přístup.

Vedení školy: Mgr. Eliška Jančíková – ředitelka školy
Mgr. Petera Haladová – zástupkyně ředitelky školy
E-mail: skola@chuchle.cz
Školská rada: Ing. Alžběta Bukovianská – předsedkyně
Jana HavlíčkováSvobodová
Martin Šimek
Mgr. Lenka Felixová
Mgr. Vladimíra Saviová
Mgr. Lenka Kočišová
3. Vzdělávací program školy
I. - IX. ročník: ŠVP Podkovička, platnost od 1. 9. 2007, ve znění pozdějších úprav
4. Personální zabezpečení činnosti školy
Kvalifikace pedagogických pracovníků
Ped. prac. celkem
počet (fyz. osoby)
k 31.12.2016

Ped.prac. s odb.
kval.

25

Ped.prac. bez odb.
kval.

24

1

Věková struktura pedagogických pracovníků
věk

méně než 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 – a více

počet (fyz.osoby)
k 31.12. 2016

3

6

8

7

1

Přehled pedagogických pracovníků školy:
Mgr. Jančíková Eliška
Mgr. Haladová Petra

ředitelka školy, koordinátorka ŠVP
zástupkyně ředitelky

SemotánováJitka
Mgr. Králová Renata
Mgr. Suchomelová Iva
Mgr.SaviováVladimíra
Bc. Miškovská Jana
Mgr. Minářová Zuzana
Mgr. Eva Nástrahová
Mgr. Bálková Hana
Mgr. Vlasáková Monika
Mgr. KočišováLenka
Mgr. Martin Dana
Mgr. Hromádka Tomáš
Bc. ObadalováPavla
Mgr. Bošková Patricie
Mgr. Procházková Jiřina
Mgr. Nedomová Kateřina
Mgr. Pavlík Matouš
Pěkná Jana
Kindlová Marcela
Žemličková Hedvika
Davidová Jitka
Pozůstalová Zdeňka
AppeltováMichaela

I. třída
II. A
II. B, koordinátorka EVVO, speciální pedagog
III. A, vedoucí metodického sdružení pro 1. st.
III. B
IV. A třída
IV. B třída, speciální pedagog
V. A třída
V. B třída
VI. třída
VII. A třída, metodička prevence rizikových jevů
VII. B třída
VIII. třída
IX. třída, výchovná poradkyně
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitel ZŠ
vedoucí vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

5. Počet tříd
I. stupeň
k 30. 6. 2017

9

II. stupeň
5

Celkem
14

6. Počet žáků
I. stupeň
203

k 30. 6. 2017

II. stupeň
88

Celkem
291

7. Jazykové vzdělávání
žáci učící se cizí jazyk
jako povinný předmět
AJ
NJ
FJ
ŠJ
RJ
ostatní

1. stupeň
132

2. stupeň
88
69

žáci učící se cizí
jazyk jako
povinně volitelný
předmět
2. stupeň
32

žáci učící se cizí jazyk
jako nepovinný předmět
1. stupeň
71

2. stupeň
0

-

povinná výuka Anglického jazyka ve 3. – 9. ročníku – 3 až 4 vyučovací hodiny
(na 1. stupni posílena výuka o 1 hodinu z disponibilní časové dotace)
- nepovinná výuka Anglického jazyka v 1. a 2. ročníku – 1 vyučovací hodina
- povinně volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce v 6. – 9. ročníku
- povinná výuka Německého jazyka 7. a 9. ročníku - 2 vyučovací hodiny
- zájmové kroužky
Počet učitelů cizích jazyků – 7 (Aj – 5,Nj – 2), žádný rodilý mluvčí
Odborná kvalifikace – Aj – 80 %, Nj – 100%

8. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků
Přehled klasifikace školy – 1. pololetí
Žáků

Prospěch

Celkem

Omluvená

Neomluvená

5

Neomluvená

4

Omluvená

Nedostatečný

3

Celkem

Dostatečný

2

Hodnoceno slovně

Dobrý

1

Neuspokojivé

Chvalitebný

NH

Uspokojivé

Výborný

N

Velmi dobré

Nehodnocen

P

Průměr třídy

Neprospěl

PV

ø na žáka

Nehodnoceno

Prospěl

D

ve třídě

Hodn. slovně

Vyznamenání

CH

Ø

Absence

Uvolněn

Dívek

Σ

Třídní učitel

UZ UV

SLx

NH

Ø

1

2

3

SLx

Σ

O

N

Σ

O

N

Uznáno

Chlapců

Třída

Počet známek

Celkem

Celkový

Chování

IV.A

Mgr. Zuzana Minářová

20

9

11

19

1

0

0

157

22

1

0

0

0

0

0

0

1,13

20

0

0

0

696

696

0

34,80 34,80 0,00

III.B

Jana Miškovská

24

12

12

24

0

0

0

155

37

0

0

0

0

0

0

0

1,19

24

0

0

0

836

836

0

34,83 34,83 0,00

III.A

Mgr. Vladimíra Saviová

23

12

11

22

1

0

0

157

26

1

0

0

0

0

0

0

1,15

23

0

0

0

837

837

0

36,39 36,39 0,00

IV.B

Mgr. Eva Nástrahová

21

10

11

21

0

0

0

153

36

0

0

0

0

0

0

0

1,19

21

0

0

0

531

531

0

25,29 25,29 0,00

VII.B

Mgr. Tomáš Hromádka

18

6

12

5

13

0

0

140

76

36

0

0

0

0

0

0

1,59

18

0

0

0

935

935

0

51,94 51,94 0,00

V.B

Mgr. Monika Vlasáková

21

14

7

15

5

1

0

164

36

5

4

1

0

0

5

0

1,30

21

0

0

0

681

681

0

32,43 32,43 0,00

V.A

Mgr. Hana Bálková

23

15

8

15

8

0

0

190

23

17

0

0

0

0

0

0

1,25

23

0

0

0

677

677

0

29,43 29,43 0,00

VII.A

Mgr. Dana Martin

19

12

7

5

14

0

0

160

58

39

8

0

0

1

0

0

1,60

19

0

0

0

825

825

0

43,42 43,42 0,00

VI.A

Mgr. Lenka Kočišová

19

5

14

14

5

0

0

201

46

16

3

0

0

0

0

0

1,33

19

0

0

0

1028

1028

0

54,11 54,11 0,00

Jitka Semotánová

27

18

9

27

0

0

0

216

0

0

0

0

0

0

0

0

1,00

27

0

0

0

574

574

0

21,26 21,26 0,00

Bc. Pavla Obadalová

17

7

10

5

12

0

0

152

54

50

12

0

0

4

0

0

1,71

17

0

0

0

1130

1130

0

66,47 66,47 0,00

II.B

Mgr. Iva Suchomelová

21

6

15

21

0

0

0

156

12

0

0

0

0

0

0

0

1,08

21

0

0

0

888

888

0

42,29 42,29 0,00

II.A

Mgr. Renata Králová

23

11

12

23

0

0

0

174

10

0

0

0

0

0

0

0

1,06

23

0

0

0

765

765

0

33,26 33,26 0,00

IX.A

Mgr. Patricie Bošková

15

12

3

7

8

0

0

132

61

33

11

0

0

3

0

0

1,68

15

0

0

0

975

975

0

65,00 65,00 0,00

291

149

142

223

67

1

0

2307

497

198

38

1

0

8

5

0

1,30

291

0

0

0

11378

11378

0

40,78 40,78 0,00

I.A
VIII.A

Tříd:
14

Celkem / Počet

Přehled klasifikace školy – 2. pololetí

Žáků

Prospěch

Uvolněn

Hodn. slovně

Nehodnoceno

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

Hodnoceno slovně

Omluvená

Neomluvená

NH

1

2

3

4

5

UZ UV

SLx

NH

Ø

1

2

3

SLx

Σ

O

N

2

0

0

156

20

4

0

0

0

0

0

0

1,16

20

0

0

0

879

879

0

43,95 43,95 0,00

III.B

Jana Miškovská

24

12

12

24

0

0

0

168

24

0

0

0

0

0

0

0

1,12

24

0

0

0

1228

1228

0

51,17 51,17 0,00

III.A

Mgr. Vladimíra Saviová

23

11

12

22

1

0

0

150

32

2

0

0

0

0

0

0

1,20

23

0

0

0

926

926

0

40,26 40,26 0,00

IV.B

Mgr. Eva Nástrahová

21

10

11

18

3

0

0

149

38

2

0

0

0

0

0

0

1,22

21

0

0

0

797

797

0

37,95 37,95 0,00

VII.B

Mgr. Tomáš Hromádka

18

6

12

6

12

0

0

137

78

37

0

0

0

0

0

0

1,60

18

0

0

0

1056

1056

0

58,67 58,67 0,00

V.B

Mgr. Monika Vlasáková

21

14

7

16

5

0

0

159

39

7

0

0

0

0

5

0

1,22

21

0

0

0

914

914

0

43,52 43,52 0,00

V.A

Mgr. Hana Bálková

23

15

8

18

5

0

0

186

35

9

0

0

0

0

0

0

1,23

23

0

0

0

1233

1233

0

53,61 53,61 0,00

VII.A

Mgr. Dana Martin

19

12

7

6

13

0

0

150

66

39

10

0

0

1

0

0

1,66

19

0

0

0

1183

1183

0

62,26 62,26 0,00

VI.A

Mgr. Lenka Kočišová

19

5

14

14

5

0

0

211

38

12

5

0

0

0

0

0

1,29

19

0

0

0

1155

1155

0

60,79 60,79 0,00

Jitka Semotánová

27

18

9

26

1

0

0

214

1

1

0

0

0

0

0

0

1,02

27

0

0

0

797

797

0

29,52 29,52 0,00

Bc. Pavla Obadalová

17

7

10

5

11

1

0

148

55

38

10

1

0

3

0

0

1,66

17

0

0

0

1082

1082

0

63,65 63,65 0,00

II.B

Mgr. Iva Suchomelová

21

6

15

21

0

0

0

166

9

0

0

0

0

0

0

0

1,06

21

0

0

0

735

735

0

35,00 35,00 0,00

II.A

Mgr. Renata Králová

23

11

12

23

0

0

0

183

10

0

0

0

0

0

0

0

1,06

23

0

0

0

936

936

0

40,70 40,70 0,00

IX.A

Mgr. Patricie Bošková

15

12

3

3

12

0

0

132

40

45

20

0

0

3

0

0

1,81

15

0

0

0

1469

1469

0

97,93 97,93 0,00

291

148

143

220

70

1

0

2309

485

196

45

1

0

7

5

0

1,31

291

0

0

0

14390

14390

0

51,36 51,36 0,00

I.A
VIII.A

Tříd:
14

Celkem / Počet

Neomluvená

Nedostatečný

N

18

Omluvená

Dostatečný

P

11

Celkem

Dobrý

PV

9

Celkem

Chvalitebný

D

20

Průměr třídy

Nehodnocen

CH

Mgr. Zuzana Minářová

Třídní učitel

Uznáno

Neprospěl

Σ
IV.A

Třída

Výborný

Prospěl

ø na žáka

Vyznamenání

ve třídě

Dívek

Ø

Chlapců

Počet známek

Absence

Celkem

Celkový

Chování

Σ

O

N

V tomto školním roce jsme se ve všech ročnících řídili vlastní školním vzdělávacím
programem PODKOVIČKA, jehož plnění jsme na metodických setkáních prvního a druhého
stupně posoudili. Přistoupili jsme k úpravě učiva vyučovacího předmětu Německý jazyk, ve
kterém jsme po ukončení prvního tříletého cyklu výuky tohoto jazyka rozšířili některé
očekávané výstupy. Zařadili jsme povinnou výuku plavání ve druhém a třetím ročníku,
z důvodu úspěšného projektu spolupráce se Střední školou uměleckou a řemeslnou Nový
Zlíchov jsme rozšířili Pracovní činnosti v šestém ročníku o některé očekávané výstupy učiva
Práce s technickými materiály. Z organizačních důvodů byly zrušeny povinně volitelné
předměty a posílena výuka Matematiky v 7. a 8. ročníku a Přírodopisu v 9. ročníku. Z důvodu
plánované přestavby byl upraven učební plán. Všechny změny budou platné od školního roku
2017/2018.
Ve všech ročnících kromě výuky Chemie, Dějepisu a Anglického jazyka pracovali žákyně
a žáci s učebnicemi nakladatelství Fraus včetně pracovních sešitů, interaktivních programů a
na prvním stupni také i-cvičení. Zůstáváme partnerskou školou nakladatelství Fraus.
Dlouhodobě pracují žákyně a žáci na 1. stupni podle metody výuky matematiky prof.
Milana Hejného. Tato metoda rozšiřuje logické myšlení žáků, vede je k samostatnosti, učí je
pracovat s příklady, které mají více řešení, a otvírá jim mnohá prostředí, kde si žáci mohou
rozvíjet svou představivost. Na druhou stranu mají žáci někdy problém s numerickými počty.
Proto jako alternativu k učebnicím Hejného používáme i učebnice Čtyřlístek nakladatelství
Fraus, kde je více příkladů na procvičování a dobře zpracovaná geometrie. Proto jsme
přistoupili k výuce matematiky s prvky výuky prof. Milana Hejného.
Moderní dějiny jsou součástí osnov vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v rámci
vyučovacího předmětu Vlastivěda v 5. ročníku a Člověk a společnost vyučovacího předmětu
Dějepis v 9. ročníku. Moderní dějiny dále průběžně komponují do výuky dalších vyučovacích
předmětů dle aktuální potřeby jednotliví učitelé (Český jazyk, Výchova k občanství,
Zeměpis…).
Zatímco výuka moderních dějin v rámci vyučovacího předmětu Vlastivěda v 5. ročníku
nedoznává výrazných změn a je zaměřena zejména na české dějiny, hodinová dotace
uvedeného tematického celku v rámci vyučovacího předmětu Dějepis se ustálila na 3 hodiny
týdně. Pokračovala snaha o příznivé klima pro realizaci výuky v moderním prostředí
netradičními metodami (kooperativní výuka, práce ve dvojicích a skupinách, prezentace,
diskusní panel, zpracování úkolů z pracovních listů a sešitu, dějepisné hry, brainstorming).
Nelze přitom v případě dějepisu vyloučit frontální výuku, která je při určitých tématech
nezastupitelná. Ostatně žáci v závěrečném hodnocení učitele uvedli, že rádi zpracovávají
prezentace a „poslouchají vyprávění učitele.“ Vlastní zpracování prezentací se realizuje
formou PowerPointu. Žáci jejich prostřednictvím prezentují nabyté znalosti o konkrétních
tématech. Velmi oblíbenou aktivitou bylo v hodinách využití digitálních učebních pomůcek,
videí a interaktivní tabule.
Vedle povinné výuky v rámci vzdělávacích předmětů jsou navíc moderní dějiny připomínány:
- v rámci mezipředmětových vztahů
- pravidelnými pietními shromážděními a připomínkami (8. květen, 28. říjen). Těch se
zúčastnili žáci všech ročníků. Výročí 17. listopadu si připomněli pouze žáci 9. ročníku
- připomínku obětí holocaustu - besedy, čtení, promítání filmů (včetně návštěvy KT
Osvětim 26. 5.2017)
- tvorbou eseje na téma „Osmičkové roky v mojí rodině“
- účastí na projektech o.s. Člověk v tísni (Příběhy bezpráví)
- návštěvami zajímavých míst a výstav spojených s moderními dějinami
- aktuálními připomínkami důležitých událostí (vždy v úvodu hodiny)

Žákyně a žáci IX. třídy se v únoru zúčastnili zážitkového workshopu v Národním
zemědělském muzeu s názvem „Den, kdy se mlčelo“ věnovanému tématu proměny české
vesnice během kolektivizace v 50. letech minulého století. Žáci se spolu se spolu s učitelem
na několik hodin stali skutečnými obyvateli západočeské vesnice Úboč (okres Domažlice) se
svými charakterovými vlastnostmi i životními osudy (živnostník, kulak, chalupník,
komunista…) a prostřednictvím hraní rolí se interaktivní formou seznámili s průběhem
událostí, ke kterým ve vesnici došlo. Do děje vstupovali takřka mistrným způsobem
pracovníci o. s. Post Bellum, kteří svým hereckým umem dokázali v rolích předsedy Místního
národního výboru a tajemnice Okresního výboru KSČ navodit dusnou atmosféru té doby.
Žáci se v průběhu hry mohli zachovat podle svého svědomí, čímž se do děje ještě více vžili.
Nakonec zazněly i osobní vzpomínky skutečných aktérů událostí ze zvukového záznamu a
žáci viděli i několik filmových ukázek, kde zjistili, jakým způsobem o tématu referovala
oficiální propaganda a současně proběhla bohatá sebereflexe celého dne. Sami si tak mohli
zodpovědět otázku, zda je normální odstraňování nespravedlnosti prostřednictvím odebírání
základních práv, svobody, majetku nebo dokonce života. O tom, že workshop žáky velmi
oslovil, svědčila nejen vysoká účast, aktivita a zapojení během celého dopoledne, ale i
závěrečná sebereflexe. Během přestávky si navíc mohli prohlédnout výstavu “Rozkulačeno,”
která v muzeu právě probíhala.
Při výuce uplatňujeme různé formy práce – vedle frontálního vyučování práci ve dvojicích
nebo ve skupinách, klademe důraz na práci s informacemi, uplatňujeme i prvky kritického
myšlení a projektovou výuku.
Na 1. stupni osmým rokem pravidelně používáme vzdělávací metodu daltonský
laboratorní plán. Vzhledem k množství akcí doplňujících výuku jsme zařadili daltonskou
výuku jedenkrát za měsíc. První třída začínala již tradičně od druhého pololetí, ostatní třídy
od září. První třída a obě druhé třídy se zaměřily na environmentální výchovu. První třída se
věnovala tématu Farmu se závěrečným výletem do Farmaparku Soběhrdy. Druhé třídy si v
tématu Ztracení skřítci vytvářeli svůj Lesní deník, plakát o životě lesních organismů a jejich
vztazích. Děti zkoumaly závislosti organismů na prostředí, život v lese i pobytová znamení.
Vše probíhalo přímo v terénu formou pozorování a her. Celý tematický daltonský blok
zakončily přespáním a programem v chuchelské ZOO. Třetí a čtvrté třídy zaměřily svou
pozornost na rozšíření učiva z historie a zeměpisu. Třetí ročníky poznávaly pražské pověsti,
seznamovali se se zajímavými místy v Praze, skládali puzzle a vytvářeli ilustrace, které poté
svázali do knihy. Daltonský blok vyvrcholil plavbou na parníku po Vltavě, kde děti
pozorovali památky, o kterých se učily. IV. A rozvíjela témata Biblických příběhů, IV. B se
zaměřila na Českou republiku.
Opět se nám potvrdilo, že daltonské vyučování vede žáky k samostatnosti a je platnou
metodou výuky. Vede k samostatnosti a umění poradit si s problémem a hledat řešení, protože
učitel se do práce zapojuje jen minimálně.
Při vyučování vycházíme z regionálních podmínek, které využíváme především při výuce
předmětů vycházejících z oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a příroda, Výchova ke zdraví.
Žákyně a žáci se učí o významných místech naší obce, slavných osobnostech i přírodních
památkách. Využíváme běžkařskou dráhu na chuchelském závodišti, fotbalové hřiště, rybník
v Lahovičkách, vodácký klub v Malé Chuchli i Areál zdraví v hodinách tělesné výchovy,
prvouky a přírodovědy. Spolupracujeme s mateřskou školou a s místní knihovnou.
V rámci výchovy ke zdraví pokračujeme v projektu Ovoce do škol, jehož úkolem je
přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve
výživě dětí a bojovat proti epidemii dětské obezity.
V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci se Střední školou uměleckou a
řemeslnou Nový Zlíchov při realizaci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce se zaměřením

na rozvoj technických dovedností našich žákyní a žáků. Projekt byl určen pro žákyně a žáky
6. a 8. ročníku. Cílem bylo realizovat část očekávaných výstupů tematického okruhu Práce
s technickými materiály. Naše škola nemá podmínky pro kvalitní technickou výuku žáků,
proto na 2. stupni realizuje pouze tematické okruhy Údržba domácnosti a Vaření.
SŠ zajistila celý projekt po stránce prostorové a materiální, poskytla pro vyučování zkušeného
učitele praktické výuky. Výuka probíhala pravidelně ve dvouhodinových blocích v pondělí.
Žákyně a žáci se věnovali především práci se dřevem. Projekt se osvědčil, a tak se stane
nedílnou součástí i školního vzdělávacího programu.
I v tomto školním roce pokračoval projekt na podporu a rozvoj čtenářství na 1. stupni ve
spolupráci s Mladou frontou – Bookni si . V rámci projektu se uskutečnily besedy s autory
knih, výtvarné dílny s výtvarníky, workshopy a návštěva knižního veletrhu. Veletrh proběhl
v prostorách MeetFactory, kde se žáci 2. ročníku a 4. ročníků setkali s autory a ilustrátory
dětských knížek. Kromě autorských čtení a besed se spisovateli se děti těšily z divadelního
představení z produkce souboru Lukáše Hejlíka a literárních workshopů zaměřených na
vyprávění příběhů. V neposlední řadě mohly děti po celou dobu soutěžit o krásné knížky
Mladé fronty.
Ve školním roce 2016/2017 vyšlo celkem šest čísel časopisu Hlásná trouba.
Šéfredaktorem byl Radek Neumann z IX. třídy, který samostatně organizoval za podpory
učitele Mgr. Tomáše Hromádka veškeré činnosti redakce. Do aktivit školního časopisu se v
průběhu školního roku zapojilo více než třicet dětí - redaktorů z 3. až 9. ročníku. Redaktoři
psali, vkládali během schůzek, ale i doma ve volném čase fotografie a články do redakčního
systému na adrese www.schoolpressclub.com. Ten umožňuje nejen publikaci na internetu, ale
i vytvoření tištěných novin, které jsou následně rozmnoženy na školní kopírce. Distribuci
výtisků zajišťují jednotliví redaktoři do tříd - vždy po jednom výtisku, v případě zvláštních
akcí (letos vánoční setkání, velikonoční jarmark, školní akademie) časopis prodávají (10 Kč).
Obsah časopisu je daný zájmem dětí, objevily se však v průběhu i články týkající se života
školy (např. rozhovory s učiteli, anketa o kvalitě jídla ve školní jídelně).
Každoročně realizují žákyně a žáci čtvrtého ročníku projekt Velikonoční jarmark.
V tomto projektu propojujeme učivo českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy a
pracovních činností a vlastivědy a zároveň rozvíjíme kompetence sociální, pracovní,
komunikativní. Žáci si samostatně naplánují a připraví jarmark v prostorách školy. Jarmark je
přístupný nejen žákům školy a jejich rodičům, ale i široké chuchelské veřejnosti. Na jarmarku
si návštěvníci mohou nakoupit výrobky z různých materiálů nejen s velikonoční tematikou a
také občerstvení, se kterým dětem pomohou rodiče. Děti si samy vytvoří plakáty, pozvánky,
stánky i dekorace. V rámci projektu vedeme žáky i k finanční gramotnosti, musí si sami
naplánovat nákup materiálu, výpočet nákladů, ocenění vlastní práce a poté samotných
výrobků. Své výrobky sami prodávají a sčítají tržbu. Po odečtení nákladů se samostatně
rozhodnou, jak naloží se získanými finančními prostředky. Jako každý rok se akce setkala
s velkým zájmem starších spolužáků, rodičů a přátel školy a samotní aktéři byli velice nadšeni
svým úspěchem. Letos si přípravu jarmarku obě třídy zpestřily: odvrtaly pevnou skořápku
pštrosího vejce, kterou následně společnými silami vyfoukly, uvařily a snědly si míchané
pštrosí vejce na másle
Nejnáročnějším a současně nejúspěšnějším celoškolním projektem se staly Olympijské hry
Chuchle 2017.
Soutěže olympijských her se odehrály na fotbalovém hřišti SK Čechoslovan Chuchle za
příznivého počasí. Úvodní ceremoniál proběhl v podání třídy šesté třídy. Tématem
ceremoniálu bylo propojení minulosti a současnosti her s odkazem k antice. Olympijští

bohové v antických kostýmech starověkého Řecka představili soutěžní disciplíny a členské
státy. Každá třída představovala jeden stát. Průvod států proběhl postupně od nejmladších
žáků po nejstarší. Členské státy nastoupily při zahájení v jednotných barvách reprezentujícího
státu. Soutěží olympijských her bylo pět. Pro snadnější organizaci a prezentaci žáků
v základních pohybových dovednostech: běhu (běh 60m, 100m , štafeta 4 x 60; 4 x100m),
skoku( pětiskok, skok z místa), hodu ( míčkem), vrhu koulí a obratnostní dráze. Žáci
soutěžili v pěti věkových kategoriích. Během závěrečného ukončení akce proběhl znovu
nástup antických bohů. Byly předány ocenění a medaile za potlesku rodičů a učitelů.
V průběhu týdne probíhaly i sportovní soutěže ve vybíjené, stolním tenisu a také v oblíbené
kopané. Myšlenkou olympijských her bylo uspořádat akci, která by přilákala děti k pohybu a
soutěžení ve smyslu fair play, zároveň celá akce sblížila jednotlivé školní třídy. Olympijské
hry byly všemi aktéry hodnoceny velmi příznivě.

Prezentace závěrečných prací žákyň a žáků V. A a V. B proběhly ve dnech 7. a 8.
června. Byly skutečným vrcholem jejich pětileté práce. Témata svých prací si děti zvolily dle
svých zájmů. Tuto práci zpracovaly v rozsahu deseti stran textu. Vlastní text byl členěn do
kapitol, musel mít jasnou strukturu a logiku. Celá práce byla ukončena stručným závěrem,
jakýmsi výstižným vyjádřením podstatných myšlenek celého textu. Součástí práce byla i
obrazová příloha, seznam použité literatury a pramenů, z nichž žák čerpal. Předstoupit před
členy poroty a diváky nebylo pro mnohé z žákyň a žáků snadný úkol. Všem se ale podařilo
překonat trému, ostych a své prezentace s důstojností uskutečnit. Žákyně a žáci zakončili 1.
stupeň závěrečnými prezentacemi, jejichž kvalitu hodnotila komise, kterou tvořili pro
jednotlivé třídy ředitelka školy, Mgr. Eliška Jančíková, pan Martin Šimek, místostarosta, paní
Jana Havlíčková Svobodová, členka školské rady, třídní učitelka budoucí VI. A třídy, Mgr.
Patricie Bošková, v V. B zasedl do poroty pan učitel Mgr. Tomáš Hromádka.
Na prezentace pátých tříd navázaly 9. 6. prezentace žákyň a žáků 9. ročníku. Před
čtyřčlennou porotu , do níž usedli paní ředitelka Mgr. Eliška Jančíková, starosta městské části
Praha – Velká Chuchle, pan Stanislav Fresl, třídní učitelka Mgr. Patricie Bošková a vedoucí
závěrečné práce, předstoupili se svou prezentací jednotliví žáci 9. ročníku. Jedno z pravidel
závěrečných prací žáků 9. ročníku je volba tématu a následné konzultace dané oblasti zájmu
s vedoucím závěrečné práce. V určený den mají přítomní posluchači, mezi kterými nechybí
hosté z řad rodičů a především děti z nižších ročníků, možnost zhlédnout prezentace
zvolených témat a prohlédnout si i práce v papírové podobě. Letos jsme mohli načerpat
poučení např. o Petru Ginzovi, o kubismu, F. Chopinovi, pronikli jsme do tajů fotografie či
módního návrhářství, nechyběla ani řada oblíbených sportovních témat a všechny překvapila
velmi názorná prezentace o hardwaru za použití vizualizéru.
Od února si žáci zpracovávali svá vybraná témata a konzultovali jejich zpracování
s vedoucími závěrečných prací. Dodržování termínů konzultací bylo vedoucími závěrečných
prací sledováno, promítalo se poté do výsledné známky, jež tvoří konzultace, samotná
závěrečná práce v písemné podobě a poté samotná prezentace. Všechny zpracované práce
jsou v papírové podobě k dispozici jako studijní materiál pro žákyně a žáky chuchelské školy.
Součástí výuky jsou tematické exkurze, výstavy, besedy, divadelní představení a koncerty,
návštěvy místní knihovny, které jsou důležitým doplňkem vzdělávacího procesu. Všechny
ročníky navštíví knihovnu jednou až dvakrát ročně a společně s vedoucí knihovny besedují na
vybrané téma související s Literární výchovou či odbornými předměty např. na téma ochrany
přírody a životního prostředí, Pohádky z celého světa, Indiánské příběhy, České nebe, Řecké
báje a pověsti, Komiks apod.

Samostatným projektem v rámci spolupráce s chuchelskou knihovnou byl projekt
Zakouzlení na čtenáře určený pro první třídu. Dne 8. června proběhlo v knihovně slavnostní
zakončení celorepublikového projektu Už jsem čtenář! – Knížka pro prvňáčka, které každým
rokem organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (známější pod zkratkou SKIP).
Žáci I. A od začátku roku pravidelně navštěvovali knihovnu, kde se uskutečnilo několik besed
na nejrůznější témata. Děti začaly besedou o knížkách, kde předvedly své prezentační
schopnosti; následovala beseda o tom, co si počít, dá-li nám kouzelný stařeček kouzelnou
baterku, která umí oživovat věci (na motivy knihy Kouzelná baterka od Olgy Černé), při níž
využily zejména svou kreativitu; a do třetice si povídaly o pohádkách a pohádkových
postavách, kdy se o hlavní slovo přihlásila dětská fantazie. Celý projekt byl zakončen v již
zmíněném červnu besedou se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, která děti strhla svou
živelností a humorem. Řeč přišla na komiksy, autorčiny knížky a zejména to, že je třeba
nebrat vše doslova – když se totiž někdo třeba „zakousne do knihy“, či se od ní „nemůže
odlepit“ a pak z toho „chytne nerva“, tak to může ve skutečnosti znamenat něco úplně jiného,
než by se mohlo zprvu zdát. Po besedě následovalo „zakouzlení na čtenáře“, kdy každý, kdo
prokázal své čtenářské schopnosti (což byli samozřejmě všichni), obdržel čestný diplom
hlásající „Už jsem čtenář!“, medaili a jedinečné vydání letošní Knížky pro prvňáčka Lapálie
v Lampálii, jejímž autorem je Martin Šinkovský a ilustrátorem Ticho 762.
Podruhé proběhl 1. dubna projekt pod názvem Škola naruby. Žákyně a žáci prvního
stupně si na jeden den vyměnili role se svými učiteli.
V červnu 2017 se 18 žákyň a žáků 4. – 9. ročníku zúčastnilo poznávacího zájezdu do
Anglie, tentokrát zavítali do hlavního města Londýna. Ubytováni byli v anglických rodinách,
a tak měly děti dostatek příležitostí komunikovat v anglickém jazyce. Navštívili univerzitní
město Oxford a jeho slavnou univerzitu. Odreagovali se v Legolandu a navštívili muzeum
voskových figurín Madam Tussauds. Při prohlídce Londýna viděli Westminster, známou
nákupní ulici Oxford street, prošli se po Trafalgarském náměstí, navštívili největší hračkářství
na světě Hamley’s, byli u středověkého hradu Tower a v neposlední řadě se vyfotili u bydliště
Sherlocka Holmese ve slavnéBaker street. Poslední den měli možnost ještě jednou vidět celý
Londýn z velkého vyhlídkového kola London Eye.

Velmi přínosným projektem z pohledu pedagogů, žáků i rodičů je projekt Patroni, který
běží již devět let a stal se jedním z nejoblíbenějších školních projektů. Žáci a žákyně se
v průběhu celého školního roku scházejí a připravují si společné programy. Někdy jsou
organizátory společné akce patroni, ale často si i patrončata připraví něco pro své starší
kamarády. Společná práce se velmi odráží na klimatu školy, což je patrné na celoškolních
akcích. V letošním školním se toto krásně projevilo na velké školní akci – olympijských
hrách. Děti si vzájemně pomáhaly, fandily a bavily.
V první třídě se jedná o podporu spíše pečující, ve druhé třídě o postoj kolegiální a ve třetí
třídě se mění ve vztah čistě kamarádský. Spontánní a neformální charakter celého projektu
pozorujeme hlavně o přestávkách, kdy se děti vyhledávají a těší se ze shledání. Při akcích,
které se uskuteční, mimo budovu školy se stávají patroni opravdovou oporou nejen dětí, ale i
pedagogů. V letošním školním roce se společně setkávali ve vyučovacích předmětech při
čtení a vyprávění příběhů, při přípravě na školní kolo recitační soutěže – kdy patroni

vystupovali v rolích porotců, při oslavách vánočních svátků. Tradičně doprovázeli patroni své
malé kamarády do ZOO nebo do Chuchelského háje a velkou oporou jim byli při bruslení na
zimním stadionu v Černošicích. Uskutečnilo se i několik společných školních výletů,
například na farmu v Soběhrdech nebo na zámek Loučeň.
Výsledky vzdělávání žákyň a žáků jsou zjišťovány systematicky na základě Pravidel pro
hodnocení výsledků vzdělávání. Součástí zjišťování výsledků vzdělávání jsou i srovnávací
testy Scio. Testování probíhá každoročně podle stanoveného plánu. Informace o výsledcích
testů jsou sdělovány zákonným zástupcům, nejsou podkladem ke klasifikaci. Po zpracování
testů dostává každý žák dvou až čtyřstránkový komentář k výsledkům své práce s detailním
rozborem svých silných i slabých stránek. Škola obdrží tabulky a grafy výsledků třídy ve
srovnání s ostatními školami.
V březnu proběhlo v sedmém ročníku testování SCIO z Obecných studijních
předpokladů, z Českého jazyka a Matematiky.
Český jazyk
Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol.
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné v částech:
mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost.
Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné v
částech: posouzení, interpretace, znalosti.
Ve všech částech testu byly výsledky žáků nad průměrem všech zúčastněných škol.
Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že v naší
škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech
odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Matematika
Výsledky dosaženými v matematice patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol
v testování.
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly
výborné v části: čísla a početní operace
průměrné v částech: geometrie v rovině a v prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty,
nestandardní aplikační úlohy a problémy
Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly
výborné v částech: porozumění
průměrné v části: znalosti.
Ve všech částech testu byly výsledky žáků nad průměrem všech zúčastněných škol.
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že v naší škole
je studijní potenciál žáků v matematice využíván velmi dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší
úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.
Žáci třídy VII. B mají v matematice lepší výsledky než žáci víceletých gymnázií.
Žáci třídy VII. A mají lepší výsledek z testu OSP, ale žáci třídy VII. B mají lepší výsledky
v testech z Českého jazyka a z Matematiky.

Testování žákyň a žáků třetích ročníků
V letošním školním roce byla zvolena poprvé společnost Kalibro, jelikož jako jediná nabízela
testy v papírovém provedení. Děti byly testovány v šesti oblastech – český jazyk, matematika,
prvouka, přírodovědný základ, anglický jazyk a ekonomické dovednosti. Všechny testy byly
velice náročné, zejména jazykovým obsahem (zadání bylo složité, byly použity dlouhé texty,
úlohy vyžadovaly logické uvažování).
I přes obtížnost zadání vyšly výsledky testů pro naši školu pozitivně a ve většině oblastí jsme
měli nadprůměrné výsledky.
Český jazyk celorepublikový průměr 55,2%
školní průměr 57%
Matematika
41%
41%
Prvouka
45,3%
49,9%
Přírodovědný základ
55,5%
61,5%
Anglický jazyk
56,9%
55,6%
Ekonomické dovednosti
49,9%
59,2%
Z výsledků testů jsme zjistili, že naši žáci mají celkem dobré znalosti ve všech oblastech.
Při porovnání výsledků z obou tříd vyplynulo, že třídy jsou poměrně vyrovnané. III. A měla
lepší výsledky v českém jazyce a v prvouce, naopak III. B byla lepší v matematice a
ekonomických dovednostech. V anglickém jazyce byly znalosti obou tříd vyrovnané.
S výsledky testování žáků jsme seznámili jejich rodiče a ti měli možnost vidět, jak si jejich
dítě vede v jednotlivých oblastech.
Pravidelně se žákyně a žáci 7. ročníku zúčastňují testování v anglickém jazyce on-line
formou. Pro testování anglického jazyka byl připraven ověřovací adaptivní test, který zařadil

každého žáka na škálu podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).
Adaptivnost testu znamená, že po zodpovězení několika prvních otázek dává aplikace
každému testovanému další otázky na základě jeho předchozích odpovědí. Ověřovací test se
vztahuje k předem daným standardům a poskytuje odpověď na otázku, do jaké míry znalosti
žáka těmto standardům odpovídají. Výhodou tohoto přístupu je, že žáci, rodiče a učitelé
získají konkrétní informaci o tom, co žák umí, zatímco výstupem ze srovnávacího testování je
zejména zpráva, zda žák daný test zvládl lépe nebo hůře než jeho vrstevníci. Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání stanovuje jako cílovou výstupní úroveň z 5.
ročníku úroveň A1 podle SERRJ, na konci 9. ročníku je doporučena úroveň A2.
Jazykové kompetence absolventů středních škol jsou pak stanoveny na úroveň
B1.Základním principem ověřovacího testu je nalézt nejobtížnější úlohu, kterou je testovaný
ještě schopen vyřešit, a na základě toho ho zařadit do dané kategorie. SERRJ definuje šest
kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka – A1, A2, B1, B2, C1, C2, přičemž
zjednodušeně lze říci, že na úrovni A jsou začátečníci, na úrovni B středně pokročilí a na
úrovni C vyspělí uživatelé jazyka. Vzhledem k tomu, že ještě předtím, než žák dosáhne
úrovně A1, dokáže již při velmi omezeném rozsahu použití jazyka provádět řadu úloh, byla
škála rozšířena o úroveň A0.
Testování proběhlo na jaře 2017.
Počet žáků v jednotlivých kategoriích ve třídě VII. A:
úroveň A0: 2 žáci
úroveň A1: 7 žáků
úroveň A2: 7 žáků
úroveň B1: 2 žáci
Počet žáků v jednotlivých kategoriích ve třídě VII. B:
úroveň A0: 0 žáků
úroveň A1: 8 žáků
úroveň A2: 7 žáků
úroveň B1: 1 žák

Certifikované testování ČŠI ve školním roce 2016/2017 v 9. ročníku
Výběrové zjišťování ČŠI ve školním roce 2016/2017 pokrylo použitými 21 testy
z jednotlivých předmětů, kombinací předmětů a vzdělávacích oblastí doposud největší část

Rámcového vzdělávacího programu ZV ze všech již proběhlých celoplošných a výběrových
zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí.
Každý žák řešil tři testy – dva ze základních předmětů (český jazyk, matematika, cizí
jazyk) a jeden z některého z dalších připravených předmětů.
Testy obsahovaly různé počty úloh, některé úlohy obsahovaly více než jednu otázku.
Pro žáky 9. ročníku byly připraveny na 75 minut. Za každou správně vyřešenou otázku žák
body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou otázku body nezískal, ani neztratil. Podíl
počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost
v testu.
Naši žáci 9. ročníku řešili testy z Anglického jazyka, z Matematiky a Výchovy ke
zdraví.
Anglický jazyk
Tabulka detailních výsledků
Test

Škola

Celkem

Vyhodnocených testů

12

37 411

Celý test

77 %

72 %

Čtení s porozuměním

72 %

71 %

Gramatika

69 %

61 %

Slovní zásoba

92 %

82 %

Poslech s porozuměním

90 %

80 %

Žáci dosáhli nejlepších výsledků ve slovní zásobě a poslechu s porozuměním. Nejslabší byli
v gramatice, stejně jako žáci ostatních škol. Ve všech sledovaných oblastech jsou výsledky
žáků naší školy nad průměrnými výsledky žáků všech škol.
Matematika
Tabulka detailních výsledků
Test

Škola

Celkem

Vyhodnocených testů

12

40 181

Celý test

61 %

52 %

Geometrie

49 %

45 %

Počítání s čísly

75 %

63 %

Slovní úlohy

51 %

41 %

Žáci dosáhli nejlepších výsledků v počítání s čísly. Nejslabší byli v geometrii. Žáci mají
problémy s prostorovou představivostí. Ve všech sledovaných oblastech jsou výsledky žáků
naší školy nad průměrnými výsledky žáků všech škol.
Výchova ke zdraví
Tabulka detailních výsledků
Test

Škola

Celkem

Vyhodnocených testů

12

5 250

Celý test

68 %

60 %

Výchova ke zdraví

68 %

60 %

Výsledky žáků naší školy jsou nad průměrnými výsledky žáků všech škol.
Ve všech testech a sledovaných oblastech Certifikovaného testování ČŠI ve školním roce
2016/2017 jsou výsledky žáků naší školy nad průměrnými výsledky žáků všech škol.
Své vědomosti měly děti možnost průběžně uplatňovat v různých vědomostních soutěžích a
olympiádách. Zúčastnili jsme se olympiády v anglickém jazyce, českém jazyce, matematické
a dějepisné olympiády, Pythagoriády a také vědomostní soutěže Za tajemstvím Pražského
hradu.
Do obvodního kola dějepisné olympiády postoupili Radek Neumann a Oliver Bukovianský z
IX. třídy, Radek v obvodním kole zvítězil a postoupil do kola krajského, Oliver se stal
úspěšným řešitelem soutěže.
Do obvodního kola anglické olympiády postoupili Lukáš Svoboda z VII.A a RostislavPaulas
z IX.třídy, Rosťa zde obsadil krásné 3. místo.
Do obvodního kola olympiády v českém jazyce postoupila Lucie Procházková z VIII. třídy a
Oliver Bukovianský z IX. třídy. Oliver dosáhl na stupně vítězů, Lucie obsadila krásné 13.
místo.
Podruhé jsme uspořádali školní matematickou olympiádu pro 2. – 4. ročníky. Testy byly
zadávány po ročnících a vyhodnocení proběhlo vždy mezi paralelními třídami. Děti byly
odměněny diplomem a sladkou odměnou.
V Pythagoriádě postoupil do obvodního kola Tadeáš Nedoma ze VII.A, v obvodním kole
obsadil 6.místo.
Ve vědomostní soutěži Za tajemstvím Pražského hradu postoupil do celopražského kola
Radek Neumann z IX. třídy, kde získal 6. místo.

Své pohybové dovednosti otestovali žákyně a žáci v řadě sportovních soutěží.
Školní rok 2016/17 jsme hned v září zahájili krásným umístěním na 5. místě okresní soutěže
škol ve florbalu. Okresní soutěž zastupovali žáci a žákyně čtvrtých a pátých tříd. V dubnu
jsme přidali nádherné 3. místo v okresní soutěži již 20. ročníku fotbalového McDonald ‘s
cupu. Třetí místo již po druhé za sebou vybojovali žáci třetích a čtvrtých tříd.
Druhé třídy absolvovali v 1. pololetí na plavecký výcvik. V prosinci si všichni procvičili běh
na lyžích a v lednu jsme přidali bruslení na stadionu v Černošicích. V únoru jsme naše
sportovní výkony dokazovali na škole v přírodě s lyžováním, kam odjely čtvrté třídy.
V květnu žáci naší školy ukázali svoji sportovní obratnost na Olympiádě Chuchle 2017.
V únoru se v naší škole konalo školní kolo 16. ročníku Pražského poetického setkání. Do
poroty vedle paní ředitelky Elišky Jančíkové zasedl pan starosta Stanislav Fresl a jako vážený
host přijala letos naše pozvání herečka Jana Paulová. Měli jsme možnost slyšet opravdu
krásné výkony, celým odpolednem nás provedly dvě žákyně ze sedmých tříd a mezičasy nám
zpříjemnilo vystoupení jak prvňáčků, tak žákyň a žáků VII. třídy. V každé kategorii postoupili
dva vybraní recitátoři do obvodního kola, ve kterém jsme opět uspěli – v každé kategorii
obsadili naši žáci jedno ze dvou postupových míst: Magdalena Nedomová ze III.A,
ApolenaGrešová ze IV.A a Lucie Pospíchalová ze VI. třídy. V krajském kole, které bylo pro
nejmladší kategorii poslední, získala zvláštní uznání poroty Magdalena Nedomová.
Ve sledovaném školním roce jsme pokračovali v nastaveném plánu sebehodnocení žákyň
žáků. Na 1. stupni si děti postupně zakládají portfolia, hodnotí svoji práci na závěr
daltonského dne, žákyně a žáci 5. ročníku píší Dopis sobě, který je uschován až do 9. ročníku.
Pravidelně se hodnotí písemně dvakrát ročně, píší si vysvědčení, vyplňují dotazníky.
Zaměřujeme se na různé oblasti. Kromě vysvědčení hodnotíme i klima ve třídě, kooperativní
atmosféru, míru konfliktů ve třídě, postoje k učení, pracovní návyky i zodpovědnost za učení.
Děti vždy po půl roce nahlížejí do záznamů a srovnávají si své výsledky i postoje a vidí svůj
sociální, intelektuální a osobnostní růst.
Na 2. stupni vedou třídní učitelé sebehodnotící portfolia jednotlivých žáků, pravidelně se děti
hodnotí třikrát ročně a, žákyně a žáci 9. ročníku se pomocí dotazníku vyjadřují ke všem
oblastem, které ovlivňovaly jejich úspěšnost a spokojenost ve škole. Během školního roku
hodnotí žákyně a žáci svoji práci po skončení daných projektů. Žáci mají možnost po celých
devět let sledovat svůj osobnostní růst, změnu svých postojů i zájmů, uvědomovat si své silné
stránky, na kterých budují svou sebedůvěru, ale i slabé stránky, na kterých pak spolu s učiteli
i rodiči pracují.

9. Environmentální výchova, výchova k udržitelnému rozvoji, multikulturní výchova
Environmentální výchova a výchova k udržitelnému rozvoji
Průřezové téma Environmentální výchova je integrováno do většiny vzdělávacích oblastí na 1. i 2.
stupni. Výuka byla realizována interaktivně, námětovými hrami nebo tematickými dílnami v
rámci mezipředmětových vztahů napříč všemi třídami. Využívali jsme nabídky organizací Lesy

hl. města Prahy a ZOO koutku Velká Chuchle, pražské ZOO, sdružení Tereza, Ekodomov s.r.o. a
Ekologických farem.
Na 1. stupni jsme se zaměřili na lidské aktivity a problémy životního prostředí nejen v okolí
školy a bydliště. Srovnávali jsme ochranu životního prostředí s oblastmi, které jsme navštívili
během škol v přírodě a školních výletů. V centru našeho zájmu byla především tato téma: potřeby
zvířat a jejich chování, znečištěné prostředí a třídění odpadu.
Na 2. stupni je environmentální výchova úzce propojena s výchovou k udržitelnému rozvoji. V
otázce trvale udržitelného rozvoje se sledují tři cíle současně, a to: ekonomický rozvoj, sociální
rozvoj a ochrana životního prostředí - biodiverzita. Ve výchově pro trvale udržitelný rozvoj jsme
uvedené cíle sledovali na globální, národní (Česká republika), regionální (střední Čechy), lokální
(Velká Chuchle).
Velkou celoškolní akcí byla celoroční účast naší školy ve Sběrové soutěži druhotných
surovin, kterou pořádají každý rok České sběrné suroviny a.s. Zorganizovali jsme 7 svozů papíru,
hliníku a plastových víček z PET lahví. Ve sběru papíru obsadila naše škola mezi 55 pražskými
školami krásné 5. místo. Ve sběru v rámci školy byly nejpilnější třídy: IV.A – 1. místo za sběr
papíru a hliníku, II. B - 2. místo ve sběru hliníku a 3. místo ve sběru víček, III. A – 3. místo za
sběr hliníku a 2. místo za sběr víček. Akce probíhá díky vysoké aktivitě všech dětí, zapojení
rodičů a osobního příkladu na straně pedagogického sboru. Získané finanční prostředky budou
směřovat na sportovní vybavení, na odměny pro nejlepší třídy, na odměnu pro organizátory
soutěže, na podporu africké holčičky a na vzdělávací akce.
V rámci environmentální výchovy probíhaly třídní aktivity, především školy v přírodě a
mimoškolní akce:
- Žákyně a žáci ze všech tříd navštívili v průběhu školního roku ZOO Praha, kde pro ně byly
připraveny různé programy, např. I. třída si prožila téma „Výchova není drezůra“. Některé třídy
si vytvořily svůj pracovní list, např. 2. ročníky si s patrony hráli na detektivy a pátraly po
odpovědích na záludné otázky.
- Žákyně a žáci osmého a šestého ročníku v rámci výuky chemie probírali a zkoumali čistotu
vody a vzduchu. Navštívili Úpravnu vody v Podolí. Zabývali se problematikou tříděného odpadu
ve sběrném dvoře Puchmajerova a v třídicím centru Chřášťany.
- Žáci a žákyně šestého ročníku navštívili Kompostárnu na Vyšehradě a vyslechli si názornou
přednášku o možnostech kompostování od lektorů občanského sdružení Ekodomov.
- Dále u žáků druhého stupně proběhla výuka Environmentální výchovy prostřednictvím
dokumentárního filmu „Beforetheflood“, ve kterém režisér prezentuje informace o dopadech
globálního oteplování v různých částech světa. V osmé třídě byla výstupem prezentace s tablem,
která byla vypracována ve skupinách.
- Čtvrté třídy se soustředily na ekosystémy, vodní stavby. Prošly si povltavskou stezku, ekopark
na Petříně, kde se seznámily s lesními patry. IV. A prožila napínavou noc v lese – spaní v lese.
- Třetí třídy poznávaly ekosystémy v CHKO Šumava a zopakovaly si, jak se chováme v přírodě.
- Žákyně a žáci z druhých tříd navštívili „Vodní dům“, kde se interaktivní formou seznámili se
zajímavými zákonitostmi (koloběh vody v přírodě, kde se berou mraky, není voda, jako voda,
principy čištění znečištěné vody, důležitost vodních živočichů). Celoročně plnili daltonské úkoly,
které se týkaly souvislostí v lesním prostředí podle metodiky „Lesní skřítkové“ od o.s. Tereza.
Výstupem této práce byl plakát lesních souvislostí. Za tuto práci jim byl udělen certifikát „Lesní
třídy“.
- Druhé ročníky také úzce spolupracovaly s zookoutkem Velká Chuchle a Lesy hl. m. Prahy. Ty si
pro ně připravily tematický interaktivní program „Lesní zvířata, potravní řetězec“. Obě třídy si
vyzkoušely noční hru se spaním v lese a také krmení zvířat.
- První třída v druhém pololetí zaměřila daltonské vyučování na EVVO „Život na Farmě.
Také byla pozorovat kvetoucí len v přírodní rezervaci Homolka a celoročně navštěvovala les
v Chuchelském háji.

Pravidelnou součástí výuky jsou návštěvy lokálních zajímavostí, např. ZOO ve Velké Chuchli,
přírodní památky Homolka a přírodní rezervace Chuchelský háj. Po celý školní rok výuku
doplňovaly filmové dokumenty.

Multikulturní výchova

Smyslem průřezového tématu Multikulturní výchova je na naší škole seznamovat žáky s
rozmanitostí kultur, prohlubovat jejich poznání vlastní identity, rozvíjet jejich smysl pro
respekt a solidaritu, nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami. Multikulturní
výchova souvisí ale i s mezilidskými vztahy ve škole, vztahy mezi školou a rodinou, vztahy
mezi vrstevníky.
Multikulturní výchova se v zabývá kulturními odlišnostmi, mezilidskými vztahy, etnickým
původem lidí, multikulturalitou a principy sociálního smíru a solidarity.
Multikulturní výchova se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou vazbu má na oblasti –
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie,
Umění a kultura, Člověk a zdraví.
Ve školním roce 2016/2017 jsme se zabývali tématy:
Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Člověk
jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky, ale i jako součást etnika. Základní problémy
sociokulturních problémů v České republice, v Evropě a Asii
Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní
vztahy a spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou,
zájmovou nebo generační příslušnost.
Tato témata byla zapracována do jednotlivých hodin a zdůrazněna zejména v rámci projektu
Asia tour, který probíhal v druhém pololetí (březen-duben) a týkal se žáků prvního stupně a
sedmých tříd.
Dále proběhly v této souvislosti mimo jiné následující akce
- oslava svátku Halloween
- Srdíčkový den - sbírka, jejíž výtěžek je určen dětským oddělením v nemocnicích na
území České republiky
- Účast na festivalu Jeden svět (druhý stupeň) ve dnech 6. – 10. března, tentokrát na
téma „Umění spolupráce“
- Adventní výlet do Míšně (Německo, 5. a 6. roč.), zájezd do Osvětimi (Polsko, IX.
třída – 26. května)
- Olympijské hry (poznávání kultur jednotlivých zemí – účastníků her, v průběhu roku)
- Komunikovali jsme s holčičkou Mercy, která žije v Keni a kterou finančně
podporujeme (tzv. adopce na dálku)
- Poznávání anglické a německé kultury v rámci hodin AJ a NJ.
Projekt Zájezd do Asie se sedmými třídami

V průběhu března a dubna se žáci obou sedmých tříd pod vedením učitelů Mgr. Dany Martin
a Mgr. Tomáše Hromádky stali pracovníky cestovní kanceláře. Jejich úkolem bylo ve
skupinách vymyslet zájezd do jedné z jedenácti asijských zemí – zajistit letenky, zjistit nutná
očkování, podmínky víza pro danou zemi, hotel a minimálně týdenní program pro danou
destinaci a spočítat celkovou cenu zájezdu.
K vyhledávání informací využili nejen svoje třídy, počítačovou učebnu, školní knihovnu, ale
také i počítače v ostatních třídách – cestovní kancelář využila situace, kdy žáci ostatních tříd
z historické budovy školy byli na návštěvě v pražské ZOO. Žáci třídili a zpracovávali
informace, vytvářeli prezentační plakát a informační materiály. Učitelé v rámci projektu
využili daltonskou metodu výuky, kdy žáci postupně sledovali své výkony a zaznamenávali je
do připravené tabulky.
19. dubna 2017 pak výsledky své práce prezentovali na veletrhu zájezdů cestovní kanceláře
Asiatour, který se konal v VII. B třídě. Veletrhu se účastnili žáci 2. – 5. ročníku, kteří svými
hlasy ocenili jednotlivé skupiny a tím si současně vybrali svůj zájezd do Asie podle svých
osobních preferencí. Většina žákyň a žáků si na prezentaci svých výsledků dala záležet, takže
bylo možné ochutnat např. pravý nefalšovaný arabský falafel, vietnamský čaj, gruzínskou a
pákistánskou specialitu, indické koření, židovskou buchtu, íránské placky apod.
Získané poznatky a dovednosti v rámci projektu “Asiatour” jsou výsledkem propojení
Zeměpisu, Výchovy k občanství a ke zdraví, Českého jazyka, Matematiky (finanční
gramotnosti), Výtvarné výchovy a Pracovních činností. Současně byl projekt příležitostí k
připomenutí průřezových témat – zejména Multikulturní výchovy, Mediální výchovy,
Osobnostní a sociální výchovy.
10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Prioritou bylo vzdělávání celého pedagogického týmu ve vybraných oblastech a individuální
vzdělávání podle zájmu vyučujících.
Oblasti dalšího vzdělávání
1. Vzdělávání celého pedagogického sboru
Školní řád (2 hod.)
Vzdělávání nadaných žáků (4 hod.)
Výchova a vzdělávání dětí poruchami chování ( 4 hod.)
2. Specializované semináře
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ
(p. řed.Jančíková, 6 hod.)
Pedagog vládne hlasem (p.uč. Pavlík, 6 hod.)
Využití netradičních přístupů při vyučování (p. uč. Pavlík, 6 hod.)
Jak sestavit plán pedagogické podpory (p. uč. Bošková, 8 hod.)
Cvičení s balančními pomůckami jako podpora nápravy motorických oslabení
(p. uč.Nástrahová, 4 hod.)
Prevence ve škole- školní nekázeň (p.uč. Kočišová, 6 hod.)

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. st. podpůrného opatření
(p. uč. Suchomelová, 8 hod.)
Latinská Amerika se mění (p. uč.Hromádka, 4 hod.)
Hodnocení ve výuce cizích jazyků (p. uč. Nedomová, 8hod.)
Motivace k učení v Aj (p.uč. Obadalová, 6 hod.)
Kvalifikační a specializační studia
Mgr. Zuzana Minářová – Učitelství pro střední školy - dějepis
Bc. Jana Miškovská - PFUK, magisterské studium

11. Výsledky zápisů do prvních tříd
zapsané děti

přijaté děti

48

43

počet

odklady škol.
docházky
6

12. Výsledky přijímacího řízení
Ve školním roce 2016/2017 se žákyně a žáci hlásili na různé typy středních škol.
Umístění našich žáků na střední školy:
A) víceletá gymnázia:
• z 5. ročníku – 10
• ze 7. ročníku – 2
B) z 9. ročníku:
• Gymnázium – 1
• Ekonomické lyceum – 1
• Zdravotnické lyceum – 1
• Střední zdravotnická škola – 1
• Střední průmyslové školy – 3
• Střední škola gastronomická – 2
• SOU s maturitou – 2
• SOU bez maturity – 4

Výsledky přijímacího řízení
Gymnázia
SŠ a SOU s
maturitou
SOU bez maturity

Žákyně a žáci 9. ročníku byli v letošním školním roce testováni v Obecných studijních
předpokladech. Jednalo se o šedesátiminutový test. Hrubá úspěšnost třídy byla na 60 %.
Mezi žáky byly výrazné rozdíly. Nejúspěšnější žák měl 87 % a nejméně úspěšný žák 18
%. Podprůměrné výsledky měli 4 žáci. Jsou to přesně ti žáci, kteří se hlásili na SOU bez
maturity. Tento test korespondoval s výběrem náročnosti a zaměření vybraných škol.
13. Hodnocení činnosti školní družiny
Školní družina je školské zařízení, které zabezpečuje náplň volného času dětem v době
před vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit.
Ve školním roce 2016/2017 bylo opět otevřeno pět oddělení školní družiny, které
pravidelně navštěvovalo 119 žáků z 1. až 3. ročníku. Ranní družina byla v provozu od 7:00 do
7:45, odpoledne od 11:45 do 17:00. Výchovně vzdělávací činnost zajišťovalo pět
vychovatelek, které splňují odbornou a pedagogickou způsobilost.
Výchovně vzdělávací činnost školní družiny navazuje na vzdělávací program základní
školy. Byl zpracován funkční vnitřní řád školní družiny, který je součástí řádu školy a řádně
veden přehled výchovně vzdělávací práce. Program je rozpracován do měsíčních plánů.
Pravidelné provozní porady obohacovaly program družiny o aktuální témata. Činnosti ve
výchově mimo vyučování jsou realizovány formou odpočinkových, rekreačních, společensky
prospěšných, sebeobslužných a zájmových činností. Formou didaktických her a soutěží byla
dána možnost si zopakovat učivo z prvouky, českého jazyka a matematiky. Využívány jsou
spontánní, individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami
dětí. Náplň všech činností je tvořena tak, aby respektovala individuální schopnosti,
dovednosti a zájmy dětí. Cílem každé činnosti je, aby děti byly schopné otevřeně
komunikovat, spolupracovat a respektovat druhé. Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci
se vyznačují vydatnou pohybovou aktivitou nejlépe venku. Jejich struktura se mění dle
ročních období a počasí. Někdy je program ve školní družině koncipovaný bez závazných
témat, aby děti vybraly činnosti, které je zaujmou podle jejich přání a potřeby. Požadavek
dobrovolnosti je ve volném čase podstatný. Během všech činností prováděných ve školní
družině dbáme o dodržování hygienických předpisů a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Vychovatelky školní družiny připravovaly po celý školní rok pestrý program, čímž
pomáhaly rozvíjet jejich komunikační schopnosti, práci a hru v kolektivu a tím tak upevňovat
vzájemné vztahy. V letošním školním roce jsme uskutečnili s žáky tyto celodružinové
aktivity:

Září

Říjen

Adaptační hry mezi dětmi napříč odděleními.
Velké úspěchy malých malířů (kresby křídou).
Leť, dráčku, leť.
Když přírodniny ožijí.

ŠD I. až V.

ŠD I. až V.

Družina plná zábavy.
Listopad Mandaly nás baví.

ŠD I. až V.

Mistrovství v šachu a dámě.
Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Čertovské radovánky.
Vánoční čas potěší nás (besídka).
Zimní radovánky s vločkami.
Talentmánie.
Maškarní show.
Fantazie v piškvorkách.
Bingoklání.
Pohádky všech světadílů.
Čarodějnické putování napříč školou.
Duben měsíc bezpečnosti (soutěžní kvíz).
Sportovní olympiáda.
Stavby z písku.
Sladký Den dětí.
Netradiční zábavné odpoledne.

ŠD I. až V.

ŠD I. až V.

ŠD I. až V.

ŠD I. až V.

ŠD I. až V.

ŠD I. až V.

ŠD I. až V.

Všechna oddělení využívala učebny svých kmenových tříd, ale ani to nebránilo
vychovatelkám a žákům věnovat se plnohodnotně organizovaným činnostem, zálibám a
volným hrám. Pro naplnění výchovně vzdělávací činnosti sloužilo potřebám družiny též
přilehlé dětské hřiště s umělým povrchem, sportovní hřiště nad školou, školní tělocvična,
dětské hřiště Na Cihelně a areál zdraví.V době provozu ŠD děti navštěvovaly zájmové
kroužky in-line bruslení, zábavné logiky, karate, šachový, florbalu, sportovní, věda nás baví,
výtvarný a kroužek keramiky, jazykovou školu. Jako obvykle se školní družina podílela na
výzdobě školy. Prostory školní družiny se měnily podle ročních období a měsíčních témat.
Práce dětí zdobily nejen třídy, ale i chodby. Naše činnost byla pravidelně prezentována i na
školním webu.
Cílem práce všech vychovatelek bylo vytvářet osobnost dítěte po všech stránkách.
Proto jsme se zaměřily na všechny oblasti výchovy a vzdělání. Všem byla dána možnost
spoluúčasti na volbě a tvorbě družinového programu. Úzce jsme spolupracovaly s třídními
učiteli, rodiči, vedením školy a snažily se děti, které nám byly svěřeny do péče, připravit do

života co nejlépe. Oceňujeme spolupráci s učiteli a s rodiči dětí, vážíme si materiální a osobní
podpory ze strany rodičů.

14. Poradenské služby školy
Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve sledovaném školním roce bylo ve škole celkem padesát dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Jedenáct dětí, kterým jsou diagnostikovány vážné dyslektické a dysgrafické nebo
jiné obtíže, pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pod vedením jednotlivých
učitelů. Z tohoto počtu pomoc asistenta pedagoga potřebuje 5 žáků (1 žák s narušenou
komunikační schopností, 1 žák s výraznou poruchou pozornosti, 1 žák s Aspergerovým
syndromem a 2 žáci s autismem).
Žákyním a žákům se SVP se věnují třídní učitelé a učitelé odborných předmětů individuálně
během vyučovacího procesu a v odpoledních hodinách mimo kmenovou třídu v rámci
konzultačních hodin, tak jak je stanoveno v IVP.
Asistenti pedagoga se integrovaným žákům věnují i mimo kmenovou třídu podle potřeby a po
dohodě s vyučujícím daného předmětu.
Na 1. stupni se dětem individuálně věnují třídní učitelé a se čtyřmi žáky pracují pravidelně
asistenti pedagoga. Žákyně a žáci 1. i 2. stupně měli možnost navštěvovat cvičení z českého
jazyka. Žáci s narušenou komunikační schopností a žáci s Aspergerovým syndromem a
infantilním autismem jsou plně integrováni v kmenových třídách. Výuka mimo kmenovou
třídu probíhala s ohledem na potřeby žákyň a žáků v rámci konzultačních hodin.
Odborníci ze speciálních pracovišť - Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s
vadami řeči, se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s. r. o., Tyršova 13,
Praha 2, podle potřeby spolupracují se školou, konzultují a hodnotí s jednotlivými
vyučujícími formy a metody práce. Úzká spolupráce s odborníky ze specializovaných
pracovišť je zárukou kvalitního výchovného a vzdělávacího působení.
Pracovnice OPPP Mgr. Koštálová navštěvuje školu zhruba jednou za měsíc nebo i častěji dle
potřeby. Pracovnice SPC na Zlíchově navštěvují školu v momentě, kdy je to potřeba. V
týmové spolupráci řešíme problematické situace našich žákyň a žáků. Podporu škole při práci
s dětmi s poruchou autistického spektra poskytuje PhDr. Michalová, Mgr. Vokáčová a Mgr.
Kratochvílová.
S žáky nadanými pracujeme individuálně s ohledem na jejich zájmy. Dovednosti
prohlubujeme s důrazem na plnění klíčových kompetencí s využitím daltonských prvků
zařazených do individuální výuky. Jedním z důkazů individuálního působení je i to, že se žáci
s IVP zapojují do všech školních aktivit, např. prezentací závěrečných prací, vystupováním na
školní akademii atd.
Výchovná opatření
Vždy s pochopením se projednávala všechna kázeňská opatření, tj. schůzky s rodiči,
pohovory se samotnými dětmi a setkání s odborníky. Dlouhodobě spolupracujeme se
Speciálním pedagogickým centrem při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování na
Zlíchově, zejména s Mgr. Vokáčovou. Jako nejúčinnější metoda výchovné práce se nám
osvědčila úzká spolupráce s rodiči a soustavná, cílevědomá a trpělivá práce s dětmi. Veškerá
činnost a z ní vyplývající opatření jsou založena na domluvě a vzájemné důvěře mezi školou,
rodiči a žáky. Vyskytnou-li se kázeňské problémy, které se promítají do klimatu tříd nebo

školy, plánuje výchovná poradkyně společně s metodičkou prevence preventivní programy
„šité na míru“ jednotlivým třídám a to nad rámec preventivních programů, které jsou součástí
každoročního výchovného působení v jednotlivých třídách už mnoho let. Na těchto
programech spolupracujeme s externími odborníky.

Profesní orientace
Na svoji budoucí profesi se žákyně a žáci připravují již v 6. a v 7. ročníku, kdy procházejí
různými sebepoznávacími programy v rámci předmětu Výchova k občanství a ke zdraví. Žáci
8. ročníku pracovali v rámci předmětu Pracovní činnosti pod vedením výchovné poradkyně s
různými studijními materiály, které podpořily sebepoznání, posílily schopnost orientace na
trhu práce a prohloubily finanční gramotnost. Žákyně a žáci 8. ročníku dále navštívili v rámci
projektových dnů různé střední školy, kde si mohli na vlastní kůži vyzkoušet různé profese
(např. kuchař, číšník atd.). Celé pololetí jezdili do Střední školy umělecké a řemeslné na
Zlíchově, kde v rámci pracovních činností vyráběli v dílnách pod vedením mistrů odborného
výcviku výrobky ze dřeva.
Někteří žáci 9. ročníku využili nabídky OPPP Prahy 5 a absolvovali profivyšetření pod
vedením Mgr. Košťálové. V letošním školním roce děti navštívily různé výstavy, workshopy
či veletrhy zaměřené na prezentaci středních škol. Se svými rodiči žáci navštívili i dny
otevřených dveří na jednotlivých školách.
Výchovná poradkyně, ředitelka školy a třídní učitelka se dětem při výběru středních škol
individuálně věnovaly. Návštěva škol při příležitosti dnů otevřených dveří na středních
školách byla doporučena i žákům osmého ročníku.

Prevence rizikového chování
V rámci primární prevence jsme se ve školním roce 2016/2017 zaměřili především na
podporu důvěry ve třídních kolektivech. V některých třídách jsme zaznamenali pomocí
diagnostiky i díky třídnickým hodinám problematické chování, které vedlo k narušení
bezpečného prostředí pro žáky. Pomocí spolupráce třídního učitele, metodika prevence a
externích lektorů (o.s. Život bez závislostí, dále externí lektor Vít Hrbáček) na rozkrytí,
pojmenování některých jevů a aktivity vedoucí k odstranění či redukci těchto jevů. (Posměch,
porušování pravidel, v deváté třídě pak kouření, experimenty s návykovými látkami.)
V dlouhodobém plánu pro příští školní rok potom počítáme s následnými aktivitami i se
zesílenou prevencí rizikového chování.
Primární prevence na ZŠ Charlotty Masarykové vycházela ve školním roce 2016/2017
z Preventivního programu školy a probíhala na dvou základních úrovních:
1) Aktivity a akce, které si škola zajišťuje sama
Sem patří především práce s třídními kolektivy v rámci třídnických hodin s třídním
učitelem. Způsob vedení třídnických hodin je konzultován se školním metodikem
prevence, vychází z metodiky L. Skácelové: Metodika vedení třídnických hodin a
přizpůsobuje se konkrétním a aktuálním potřebám jednotlivých tříd na prvním i
druhém stupni. Tato činnost je pro primární prevenci na škole klíčová, neboť pomáhá
identifikovat a zachytit různé typy rizikového chování, se kterými je pak dále
pracováno podle metodických doporučení MŠMT.
Do práce s třídními kolektivy v rámci primární prevence lze zařadit také výlety a akce
jednotlivých tříd, které posilují soudržnost a klima jednotlivých kolektivů (spaní ve
škole, které proběhlo ve všech třídách kromě prvních a druhých tříd, školy v přírodě,
školní výlety atd.)
Žáci šestých tříd absolvovali adaptační kurz ve škole s třídním učitelem a
programem adaptace na druhý stupeň, jemuž předcházel program s externím lektorem
Vítem Hrbáčkem.

2) Aktivity a akce zajišťované externími lektory:
• Klíčová je pro školu dlouhodobá a navazující spolupráce s o.s. Život bez
závislostí, jehož spolupráce se školou je financována z Grantového programu
hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských
zařízeních. V rámci této spolupráce proběhly ve školním roce 2015/2016
následující programy ve třídách:
1.A, 1.B – Chovám se bezpečně
2.A, 2.B – Nejsme spolužáci, ale i kamarádi
3.A, 3.B – Nikotin mě neláká
4.A – Bavím se i bez alkoholu
4.B – Vztahy ve třídě
5.tř. – Vztahy ve třídě, spolupráce
6.A, 6.B – Spolupráce, přechod na druhý stupeň
• Na vyšších stupních ZŠ probíhá dlouhodobá spolupráce s externím lektorem
Vítem Hrbáčkem (Barevný život dětem) (7. – 9.třída)
• Národní iniciativa pro život, Plzeň: Přednáška pro 8. a 9.tř.: Prevence
neplánovaných těhotenství a interrupcí
Do aktivit primární prevence rizikového chování lze dále zařadit všechny celoškolní
projektové akce školy, které mají za cíl udržovat pozitivní klima školy, které neposkytuje
podhoubí pro rizikové chování. V případě výskytu rizikových jevů spolupracuje školní
poradenské centrum (školní metodik prevence, výchovný poradce, vedení školy) a řídí se
metodickými pokyny a doporučeními MŠMT. Školním metodikem prevence ve školním roce
2016/2017 byla Mgr. Dana Martin.

16. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, účast školy v rozvojových
a mezinárodních programech
Spolupráce s rodiči
- pravidelné organizování třídních schůzek v září, listopadu a v dubnu,
konzultačních dnů v lednu a červnu
- otevřenost školy pro rodiče i další zájemce kdykoli po dohodě s vedením školy
a pedagogy
- organizování společných akcí pro rodiče a děti – např. předvánoční setkání,
velikonoční jarmark, oblíbená školní akademie letos v Divadle Kalich
pro 3. – 9. ročník, v lesním divadle chuchelského Areálu zdraví pro 2. ročníky
a 1. ročník připravil pro své rodiče
- pořádání Dne otevřených dveří
- komunikace prostřednictvím webových stránek
- sponzorské dary
- vysoká míra pomoci s materiálním vybavením školy a s organizováním různých
školních či mimoškolních akcí.

Sdružení rodičů
- každá třída má zvoleného třídního důvěrníka, který se na pravidelných
schůzkách seznamuje s aktuální problematikou chodu školy a zprostředkovává
požadavky a připomínky rodičů své třídy. Sdružení se finančně spolupodílí na
vybavení školy a na mimoškolních akcích. V letošním školním roce jsme díky
nově ustanovenému Sdružení rodičů zakoupili výtvarné potřeby, sportovní
potřeby, hračky a pomůcky pro školní družinu, vstupenky do ZOO,
z prostředků Sdružení rodičů bylo financováno i bruslení na zimním stadionu
v Černošicích vzdělávací akce a projekt Olympijské hry Chuchle.
Mateřská škola ve Velké Chuchli
- spolupráce se odvíjí podle projektu „Škola školce, školka škole“
- na půdě školy se odehrálo v lednu první setkání prvňáků s předškoláky
- žákyně a žáci 6. ročníku připravili při výtvarné výchově výrobky pro budoucí
prvňáčky, při zápisu pro ně zorganizovali řadu aktivit a stali se tak jejich
patrony
- žákyně a žáci 6. ročníku zorganizovali sportovně laděné soutěže pro všechna
oddělení mateřské školy v rámci oslavy MDD
- žákyně a žáci VII. B navštívili ve školním roce 2x předškolní oddělení mateřské
školy, kde si během dopoledne společně četli, povídali o knihách, kreslili a hráli

Zřizovatel městská část Praha – Velká Chuchle
- tento školní rok se Úřad MČ zaměřil na přípravu výstavby nové budovy školy,
vybudování školní výdejny a detašovaného pracoviště pro čtyři třídy na adrese
Kazínská 8/5,finanční prostředky z rozpočtu obce směřovaly na běžné údržbové
práce a na vybavení nových prostor na detašovaném pracovišti
Školská rada
- Školská rada se v tomto školním roce sešla třikrát, plnila úkoly vyplývající ze
zákona – úpravu školního vzdělávacího programu a školního řádu, pomáhala
škole řešit aktuální problémy.
Spolupráce s ostatními subjekty viz kapitoly Poradenské služby školy a Prevence rizikového
chování.

17. Mimoškolní aktivity

Září
IV.B Výlet Posázavská stezka
V.A Výlet Mokropsy

1.- 9. roč. Mobilní planetárium
2. ročník Bookni si - projekt
4. ročník Bookni si – projekt
2. ročník Lesní divadlo pro MŠ a ZŠ
VII.B TEP Faktor
6.- 9. roč. Pohár v Přespolním běhu
3. ročník Výlet Kazín
Říjen
9. roč. Turnaj v minikopané
V.A Planetárium
2. roč. Divadlo Minor
Listopad
VIII. roč. Halloween
IV.B a V.A Kino
II.B Beseda v knihovně
3. roč. ŠVP plavání
VIII. třída a IX. třída Florbal
IV.A Pražské Jezulátko
Prosinec
2. roč. plavecký kurz
6.-9. roč. Freestyle Kolbenka
6.-9. roč. Výlet Míšeň
1.-9. roč. základy bruslení na ZS Černošice
Leden
6. roč. Řecké mýty – knihovna Velká Chuchle
6.-9. roč. turnaj ve stolním tenise
2. roč. divadlo v Dlouhé „Dlouhý, Široký, Bystrozraký“
II. A základy běžeckého lyžování na závodišti v Praze – Velké Chuchli
III. A, IV. A základy bruslení na ZS Černošice
6. - 9. ročník základy bruslení na ZS Černošice
V. třída základy běžeckého lyžování na závodišti v Praze – Velké Chuchli
1. stupeň Matematická olympiáda
Únor
1. – 9. ročník základy bruslení na ZS Černošice
9. roč. zážitkový workshop „Totalita“
IV.B Výstava Karel IV.
6.-9. roč. základy bruslení na ZS Černošice
4. roč. Lyžařský výcvik na horách
1.-5. roč. základy běžeckého lyžování na závodišti v Praze – Velké Chuchli
Březen
IX. třída Surao
I. třída ZOO
I. třída Zdravé zuby - projekt
Výběr žáků – Obvodní kolo Pražského poetického setkání
7.-9. roč. Mezinárodní filmový festival „Jeden Svět“
3.-5. roč.Mc Donald Cup

8. roč. zážitkový Gastro kurz, Praha 4
VI. třída Technické muzeum
IV. B, VI. A, VI. B ZOO Praha
6.-9. roč. základy běžeckého lyžování na závodišti v Praze – Velké Chuchli
Duben
8.- 9. roč. ZOO Praha
7. roč. Projekt Asie
7. roč. výstava EXPO sport Holešovice
V.A Jumppark
VI.A, VIII.A Exkurze do sklárny v Nenačovicích
IX. třída Softball v Radotíně
1. stupeň Interaktivní program „Ptáci“
Květen
I. třída PVA Expo Výstaviště
VII.A Obvodní kolo v Pythagoriádě
IX.A Výlet do Osvětimi
II.A „Noc v lese“ a „Lexikon lesních skřítků“
1. stupeň Den dětí - kino
2. roč. Chovatelna v ZOOkoutku
1.-9. roč. Olympijské hry
Červen
Výběr žáků – zájezd Londýn
VI.A Exkurze na Vyšehrad

Zájmové kroužky
- sportovní
- anglický s rodilým mluvčím ve spolupráci s jazykovou školou EasySpeak Černolice
- keramický
- šachový
- in-line bruslení
- karate
- florbalový
-Věda nás baví
- Německý jazyk
- Kroužek zábavné logiky
-hra na kytaru

18. Celoškolní akce
-

Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně ZŠ
Prosincové tvůrčí dílny (příprava vánoční výstavy)
Předvánoční setkání s rodiči a dětmi pod vánočním stromem
Zápis do 1. třídy - setkání budoucích prvňáčků s patrony

-

Recitační soutěž Pražské poetické setkání
Olympijské hry Chuchle 2017
Sběr papíru, hliníku a víček
Velikonoční jarmark
Školní akademie

19. Péče o nadané žáky
-

pravidelná účast v soutěžích a olympiádách
zapojování do organizování školních a mimoškolních akcí
individuální práce s pracovními listy daltonského typu
konzultace s vyučujícími odborných předmětů mimo kmenovou třídu

20. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, zkušenosti s jejich integrací
stát

počet žáků
2
1
1

Slovensko
Rusko
Německo

počet žáků 1
celkem
z toho
0
nově
přijatí

15
0

Celkem

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezs
ký

Královéhradec
ký
Liberecký

Vysočina

Jihomoravsk
ý
Karlovarský

Jihočeský

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

22. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací za rok 2016

Ukazatel

v tis. Kč

Poskytnutá dotace

NIV

Provozní dotace
Dotace MŠMT
Účelová dotace - UZ 81
Účelová dotace - UZ 91
Účelová dotace - UZ 96

2683,283
13487,235
48
385,1
154,3

Dotace celkem

16757,918

DČ

Vlastní výnosy
Tržby za stravné
Tržby za ŠD
Přijaté úroky
Zúčtování fondů
Pronájmy
Ostatní výnosy

1338,152
372,4
1,409
190,377
0
518,908

Vlastní výnosy celkem

2421,246

Výnosy celkem

19179,164

Mzdové prostředky celkem
v tom:
platy
OON
DNP
Odvody za zákonné pojistné
Příděl FKSP

10422,825
10288,315
134,51
31,662
3536,184
154,8

Ostatní neinvestiční výdaje celkem
v tom
učebnice a učební pomůcky
DDHM
odpisy
služby pošt
služby telekomunikací,
internet
ochranné pomůcky
DVPP
žákovské akce
energie
potraviny

24212,857
431,1
261,611
107,716
8,08
43,539
4,105
50,33
396,327
831,47
1319,428

38,577

101,481
36,374

176,432

47,371

0,711

42,633
16,515

nájemné
opravy a udržování
cestovné
ostatní
Náklady celkem

1,8
257,698
8,108
1312,381

32,366

19179,164

139,596

36,836

HV z doplňkové činnosti
Tvorba a čerpání FKSP
Počáteční stav k 1.1.2016
Příděl - 1,5 % HM a DNP
Zdroje celkem
Dary
Příspěvek na stravování
Příspěvek na rekreaci, kulturu
Penzijní připojištění
Ostatní čerpání
Čerpání celkem
Konečný zůstatek k
31.12.2016

V Praze dne 21.9.2017

v tis. Kč
48,485
155,51
203,995
1
43,17
17
32
18,962
112,132

91,863

Mgr. Eliška Jančíková
ředitelka

