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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 2013/2014 vzdělání cca 235 dětem v 1. až 9. postupném ročníku. 
Celková kapacita školy od 1. září 2012 je 250 žákyň a žáků. Výuka probíhala v daném 
školním roce na 1. i 2. stupni vždy v jedné třídě v ročníku s výjimkou ročníku prvního, 
druhého a čtvrtého. 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 
14% dětí dojíždějících ze Středočeského kraje. 
Výuka probíhala v pěti třídách v nové budově, uvedené do provozu 1. září 2012, v šesti 
kmenových učebnách v historické budově a v jedné třídě v dolní budově školy. Žákyně a žáci 
mohli využívat odborné učebny – výtvarnou, jazykovou, počítačovou učebnu, hudebnu, 
cvičnou kuchyňku, v podkroví novou 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 dvě herny a kmenovou učebnu v dolní budově školy a kmenové učebny v nové 
přístavbě. 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 a žákyně a žáci k dispozici šest interaktivních 
tabulí, na 2. stupni v kmenových třídách dvě interaktivní tabule a dvě plátna 
s dataprojektorem. Rovněž hudebna a jazyková učebna disponují plátnem s dataprojektorem. 
Ke škole náleží i dobře vybavená školní kuchyně s jídelnou, která plně odpovídá hygienickým 
normám. Kapacita školní kuchyně byla navýšena na 270 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. Marek Burian – zástupce ředitelky školy 
 
E-mail:  skola@chuchle.cz 
 
Školská rada:   Ing. Alžběta Bukovianská – předsedkyně 
                        Ing. Daniel Kozický                       
                        Mgr. Ilona Kněžínková 
                        Mgr. Gabriela Dudášová                                  
                        Mgr. Patricie Bošková 
                        Mgr. Iva Suchomelová 
 
 
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   

 
 
 
 
 
 
Věková struktura pedagogických pracovníků  
 
 
 
 
 
 
 
Přehled pedagogických pracovníků školy: 
Mgr. Jančíková Eliška  ředitelka školy, koordinátorka ŠVP 
Mgr. Burian Marek   zástupce ředitelky 
Semotánová Jitka                               I. A třída 
Mgr. Eva Nástrahová                         I. B třída 
Mgr. Bálková Hana   II. A třída 
Mgr. Vlasáková Monika                    II. B třída 
Mgr. Klimešová Jana   III. třída, speciální pedagog, vychovatelka ŠD 

  Ped. prac.  celkem Ped.prac. s odb. 
kval. 

Ped.prac. bez odb. 
kval. 

počet (fyz. osoby) 
k 31.12.2013 

24 18 6 

věk méně než 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

počet (fyz.osoby) 
k 31.12. 2013 

2 10 7 5        0 



Mgr. Králová Renata   IV. A třída 
Mgr. Suchomelová Iva  IV. B, koordinátorka EVVO, speciální pedagog 
 
Mgr. Saviová Vladimíra  V. třída, vedoucí metodického sdružení pro 1. st. 
Mgr. Bošková Patricie                       VI. třída, výchovná poradkyně 
Mgr. Kočišová Lenka   VII. třída, metodička prevence rizikových jevů 
Havelková Šárka                                VIII. třída, koordinátorka EVVO 
Mgr. Hromádka Tomáš  IX. třída, metodik ICT   
Mgr. Procházková Jiřina  učitelka ZŠ 
Mgr. Martin Dana              učitelka ZŠ 
Mgr. Nedomová Kateřina  učitelka ZŠ 
Bc. Obadalová Pavla                          učitelka ZŠ 
 
Pěkná Jana    vedoucí vychovatelka ŠD 
Kindlová Marcela   vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 
Žemličková Hedvika   vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 
Jitka Davidová   asistentka pedagoga  
Němec Lukáš    asistent pedagoga 
Slobodová Eliška                               asistentka pedagoga od 1. 10. 2013 
Minářová Zuzana                               asistentka pedagoga 
 
5. Počet tříd  
 
  I. stupeň  II. stupeň Celkem 
k 30. 6. 2014 8                  4 12 
 
 
6. Počet žáků 
 
 I. stupeň II. stupeň Celkem 
k 30. 6. 2014 168 69 237 
 
 
7. Jazykové vzdělávání 
 

 
žáci učící se cizí jazyk  
jako povinný předmět 

žáci učící se cizí 
jazyk jako 

povinně volitelný 
předmět 

žáci učící se cizí jazyk  
jako nepovinný předmět 

 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 
AJ 83 69 32 85 0 
NJ              34     
FJ      
ŠJ      
RJ      
ostatní      
 
- 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 až 2 hodiny 
- povinně volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce v 6. a 9. ročníku 



-  povinná výuka Německého jazyka od školního roku 2013/2014 v 7. a 8. ročníku  - 2 a 3 
vyučovací hodiny 

- zájmové kroužky 
Počet učitelů cizích jazyků – 7 (Aj – 6, Nj – 1), žádný rodilý mluvčí 
Odborná kvalifikace – Aj – 50 %, Nj – 100% 
 
 
8. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled klasifikace školy – 1. pololetí 
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          1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3 

I.A Jitka Semotánová 21 9 12 21     147           1,00 21     

I.B Mgr. Eva Nástrahová 19 9 10 19     126           1,00 18     

II.A Mgr. Hana Bálková 23 15 8 23     161           1,00 23     

II.B Mgr. Monika Vlasáková 22 15 7 22     146 6       2 1,04 22     

III.A Mgr. Jana Klimešová 18 6 12 15 3   120 11 4       1,14 17     

IV.A Mgr. Renata Králová 21 12 9 17 4   141 32 7       1,26 20     

IV.B Mgr. Iva Suchomelová 21 8 13 15 6   125 46 9       1,36 20     

V.A Mgr. Vladimíra Saviová 23 8 15 20 3   165 41 4       1,23 21     

VI.A Mgr. Patricie Bošková 19 16 3 11 8   169 51 30 2     1,46 18     

VII.A Mgr. Lenka Kočišová 21 12 9 5 16   166 66 53 9     1,68 21     

VIII.A Šárka Havelková 16 11 5 3 13   115 53 52       1,72 16     

IX.A Mgr. Tomáš Hromádka 13 5 8 5 8   131 36 34 6   1 1,59 13     

  CELKEM/POČET 237 126 111 176 61 0 ### 342 193 17 0 3 x 230 0 0 

  PROCENT v 53 47 74 26 0 76 15 9 1 0 0 x 100 0 0 

  PRŮMĚR 20 10 9 15 5 0 143 28 16 1 0 0 1,29 19 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Přehled klasifikace školy – 2. pololetí 
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          1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3 

I.A Jitka Semotánová 21 9 12 21     145 2         1,01 21     

I.B Mgr. Eva Nástrahová 19 9 10 19     133           1,00 19     

II.A Mgr. Hana Bálková 23 15 8 23     154 7         1,04 23     

II.B Mgr. Monika Vlasáková 22 15 7 22     144 8       2 1,05 22     

III.A Mgr. Jana Klimešová 18 6 12 15 3   113 23 6       1,24 18     

IV.A Mgr. Renata Králová 21 12 9 15 6   144 34 10       1,29 21     

IV.B Mgr. Iva Suchomelová 21 8 13 17 4   143 36 10       1,30 21     

V.A Mgr. Vladimíra Saviová 23 8 15 18 5   167 51 12       1,33 23     

VI.A Mgr. Patricie Bošková 19 16 3 7 12   180 40 43 3     1,51 19     

VII.A Mgr. Lenka Kočišová 21 12 9 5 16   173 53 49 19     1,71 21     

VIII.A Šárka Havelková 16 11 5 2 14   108 45 61 6     1,85 16     

IX.A Mgr. Tomáš Hromádka 13 5 8 3 10   125 36 34 12   1 1,68 13     

  CELKEM/POČET 237 126 111 167 70 0 ### 335 225 40 0 3 x 237 0 0 

  PROCENT v 53 47 70 30 0 74 14 10 2 0 0 x 100 0 0 

  PRŮMĚR 20 10 9 14 6 0 144 28 19 3 0 0 1,33 20 0 0 

 
 
 
     V tomto školním roce jsme se ve všech ročnících řídili vlastní školním vzdělávacím 
programem PODKOVI ČKA , jehož plnění jsme během března a dubna jsme probrali 
s jednotlivými vyučujícími, abychom posoudili jeho efektivitu a případně navrhli úpravy. Pro 
příští školní rok plánujeme přepracovat školní vzdělávací program pro 1. stupeň tak, abychom 
mohli využívat učebnice, interaktivní učebnice a cvičení nakladatelství Fraus. 
     Ve všech ročnících kromě výuky Chemie, Dějepisu a Anglického jazyka pracovali žákyně 
a žáci s novými učebnicemi nakladatelství Fraus včetně pracovních sešitů, interaktivních 
programů a na prvním stupni také  i-cvičení. Zůstáváme partnerskou školou nakladatelství 
Fraus. 
     Pátým rokem pracují žákyně a žáci na 1. stupni podle metody výuky matematiky prof. 
Milana Hejného a hodnotíme ji jako metodu přínosnou, rozvíjející logické myšlení, kreativitu, 
podporující práci s chybou i spojení s praktickým životem. Učí děti převádět reálné situace do 
matematické řeči, ve spojení s interaktivní tabulí umožňuje dětem učit se zábavnou formou. 
Otázkou je nyní návaznost této metody matematiky na druhý stupeň, pro který zatím nejsou 
připraveny učebnice. 
     V tomto školním roce obě první třídy opět použily ve výuce čtení osvědčenou metodu 
Sfumato,  která  posílila  „radostné očekávání“ našich prvňáčků. Hravá forma této metody 
pomohla překonat i jejich prvotní ostych, hlasité vyslovování hlásek a vhodná gestikulace je 



zbavila napětí a obav z nezdaru. Každý žák si podle svého temperamentu zvolil intenzitu 
hlasu i neverbálního projevu. Vhodná motivace a bezprostřední metoda výuky okamžitě 
povzbudila zájem dětí o čtení. Všechny děti se díky metodě splývavého čtení naučily 
oddělovat jednotlivá slova a dobře chápou obsah čteného i v odborném textu, čtou plynule, 
správně intonují a obsahu textu dobře rozumí. 
   Velký důraz klademe každoročně na výuku Moderní dějin , které jsou součástí 
vyučovacího předmětu Vlastivěda v 5. ročníku a vyučovacího předmětu Dějepis v 9. ročníku, 
ve kterém je výuka dotována třemi hodinami, a tak jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitní 
výuku Moderních dějin.  
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 žákyně a žáci všech ročníků, výročí 17. listopadu si připomněli pouze 
žákyně a žáci 9. ročníku 

- vzpomínkou na oběti holocaustu - besedy, čtení, promítání filmů (VIII. a IX. třída i 
v rámci hodin Českého jazyka) 

- 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) 

 

     Celý školní rok  2013/2014 se nesl ve znamení projektu  „Charlotta Masaryková“,  který 
v souvislosti s výročím úmrtí manželky prvního československého prezidenta (1923) a 80. 
výročím vzniku školy (1933) připomněl žákyním a žákům školy, ale i občanům MČ Praha – 
Velká Chuchle život a dílo Charlotty Masarykové a tím i vysvětlil důvod pojmenování naší 
školy. Závěrečná prezentace projektu žákyněmi a žáky IX. třídy byla zasazena do říjnových 
oslav 80. výročí školy, které doprovázela výstava historických fotografií a dokumentů, 
fotografií ze současného života školy, divadelní vystoupení žákyň a žáků 5. třídy a pohoštění 
připravené našimi dětmi. K této příležitosti byl vydán školní almanach Po stopách historie 
školy Charlotty Masarykové a pamětní list. Oslavy výročí školy byly zakončeny v březnu 
slavnostním odhalením busty Charlotty Masarykové umístěné v moderní přístavbě školy za 
přítomnosti autorky busty, sochařky Věry Růžičkové – Bejrové, primátora HMP, RNDr. 
Tomáše Hudečka, paní Charlotty Kotíkové, pravnučky Charlotty Masarykové,  starosty 
městské části Velká Chuchle, pana Mgr. Martina Melichara. Poslední tečkou celoročního 
projektu byl výlet žákyň a žáků 9. ročníku do Lán symbolicky v den výročí úmrtí Charlotty 
Masarykové (13. května). 
 
    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 – dáváme přednost projektům napříč ročníky.  
    Na 1. stupni již šest let pravidelně používáme vzdělávací metodu daltonský laboratorní 
plán. V první třídě začínáme od druhého pololetí, nejprve 1 hodinu, později přejdeme na  
2 hodiny. Od třetí třídy trvá daltonský blok 3 hodiny. Daltonské bloky probíhají pravidelně 
jednou za tři týdny. Na začátku roku zvolíme téma, které má děti motivovat k práci. Témata 



vycházejí buď z probírané látky v daném ročníku a mají látku prohlubovat, nebo ze zájmové 
činnosti dětí.  V letošním roce jsme měli témata zaměřená literárně - Bajky, Řecké báje a 
pověsti, přírodovědně – Arboretum, Mise Chuchelský háj se zaměřením na vodní 
hospodářství v lese, nebo na práci s mapou – Lovci pokladů.  Děti se učí zodpovídat za svou 
práci, učí se pracovat v týmu, vyhledávají samostatně informace, učí se plánovat si práci a 
volí si své tempo, učí se zhodnotit svou práci a získávají zdravé sebevědomí, uplatňují vlastní 
tvořivost. Snahou naší školy je postupně zavádět daltonský plán i na 2. stupni s důrazem na 
dodržení principů daltonského plánu ve výuce, jež jsou vystavěny na několika pilířích této 
metody - na zodpovědné svobodě, na samostatnosti a spolupráci žáků s vědomím naplňování 
pensa - obsahu výuky - v konkrétním vyučovacím předmětu. V 6. - 9. ročníku se ve školním 
roce 2013/2014 podařilo částečně navázat na daltonské bloky ve třídách žáků prvního stupně, 
a tak je metoda využívána v klasických vyučovacích hodinách trvajících 45 minut a převážně 
v jednotlivých vyučovacích předmětech - především v předmětech Český jazyk a Anglický 
jazyk. Základní aktivitou žákyň a žáků v těchto předmětech je vypracování tzv. daltonského 
úkolu, jenž obsahuje povinné úkoly (úkoly, které musí zvládnout všichni přítomní žáci), 
volitelné úkoly (úkoly, z nichž si žáci volí ke zpracování ty, které odpovídají zaměření, 
potřebě apod.) a tzv. extra úkol (jiný úkol, který je ryze nepovinný a může poznatky získané 
vypracováním daltonského úkolu prohloubit, obohatit o nový, netradiční pohled).  
     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. 
Několikrát jsme měli možnost využít kluziště na školním hřišti a běžkařskou dráhu na 
chuchelském Dostihovém závodišti. 
   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.   
   Navázali jsme na loňský celoroční projekt Lesohrátky zaměřený na environmentální 
výchovu, a pokračovali jsme ve sběrové soutěži. Přihlásili jsme se do soutěže: Velká cena 
EURO WASTE a Českých sběrných surovin. Sbíráme papír, hliník a víčka od pet lahví. 
Tento rok jsme uspořádali 7 sběrových týdnů a dokonce se nám podařila jedna celochuchelská 
akce za vydatné podpory místních hasičů.  Celkem jsme vybrali 21 390 kg papíru, což je  
93 kg na žáka. Tímto množstvím jsme se umístili na krásném 6. místě mezi školami v celé 
Praze v celkovém množství a na místě 4. v přepočtu na jednoho žáka. Ve sběru hliníku jsme 
celkem vybrali 377 kg, což nám vyneslo 3. místo v celkovém množství a 6. místo v přepočtu 
na žáka za 1,64 kg hliníku. Víček jsme celkem nasbírali 210 kg. Bohužel firma Eco-sun a.s. 
zanikla, a tak jsme s ní ukončili spolupráci. Za získané prostředky jsme se rozhodli opět 
podpořit holčičku Mercy z Keni v projektu Adopce na dálku a nakoupit společenské hry, které 
se dají aplikovat do výuky na obou stupních naší školy. Akce probíhá díky vysoké aktivitě 
všech dětí, zapojení rodičů, občanů Velké Chuchle a osobního příkladu na straně 
pedagogického sboru. 
   Každoročně realizují žákyně a žáci čtvrtého ročníku projekt Velikono ční jarmark , který 
prohlubuje a propojuje učivo vlastivědy, českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy a 
pracovních činností, rozvíjí kompetence komunikativní, sociální a pracovní. Žákyně a žáci 
samostatně naplánovali a realizovali jarmark v prostorách školy, který otevřeli 
v předvelikonočních dnech chuchelské veřejnosti.  Připravili z různých materiálů výrobky 
nejen s velikonoční tematikou, pozvánky, plakát a dekorace. Projekt velmi příhodně vedl žáky 
i k finanční gramotnosti  - nákup materiálu, výpočet nákladů, ocenění vlastní práce a poté 
samotných výrobků.  Děti si samy připravily stánky a vytvořily kouzelnou jarmareční 
atmosféru včetně občerstvení a věštírny. Jarmark doprovázela i neobyčejně úspěšná aukce 
obrazů žáků čtvrtých tříd. Celá akce se setkala s velkým zájmem rodičů a veřejnosti. Získané 
finanční prostředky žáci použijí na výlet, který si naplánují a zorganizují. 



     Ve dnech 3. a 4. června 2014 v dopoledních hodinách předstoupilo celkem třináct žákyň a 
žáků před tříčlennou porotu, do níž usedli paní ředitelka Mgr. Eliška Jančíková, starosta 
městské části Praha – Velká Chuchle, pan Mgr. Martin Melichar, a vedoucí závěrečné práce 
žákyně nebo žáka – vyučující chuchelské školy. Jedno z pravidel závěrečných prací 
 dětí IX. ro čníku je volba tématu žákyně nebo žáka a následná konzultace oné oblasti zájmu 
s vedoucím závěrečné práce. Zvolená témata vytvořila pro přítomné posluchače možnost 
vyslechnout si a pohlédnout na prezentace závěrečných prací. Zde jsou zvolená témata 
seřazena tak, jak byla prezentována dětmi v červnovém úterý a ve středu v učebně IX. třídy a 
posléze posouzena tříčlennou porotou: Karel IV., Druhá světová válka, Titanic, Fotbal, Irské 
tance, Agility, Diabetes, Exotická zvířata, Sport, Počítačová technika, Jezdectví, Moje 
maminka, Fenomén Harry Potter. Od února děti zpracovávaly svá zvolená témata a 
konzultovaly jejich zpracování s vedoucími závěrečných prací. Dodržování termínů 
konzultací bylo vedoucími závěrečných prací sledováno, promítlo se poté do výsledné 
známky, jež tvoří konzultace, samotná závěrečná práce v písemné podobě a prezentace 
závěrečné práce.  Zpracované a „odprezentované“ závěrečné práce jsou k dispozici jako 
studijní materiál pro žákyně a žáky chuchelské školy. Prezentace závěrečných prací byly 
skutečným vrcholem snažení dětí o uchopení jimi zvolených témat. Předstoupit před členy 
poroty, před učebnou zaplněnou jejich mladšími spolužáky v pozici posluchačů, diváků 
nebylo pro mnohé z nich snadný úkol. Přesto i v tomto školním roce je možno konstatovat, že 
se všem podařilo překonat trému, ostych a své prezentace s důstojností uskutečnit.  
     Na prezentace žákyň a žáků 9. ročníku navázala v podobném duchu  i 5. třída. Kvalitu 
připravených prací hodnotila komise, kterou tvořili ředitelka školy, ředitelka Mateřské školy 
ve Velké Chuchli, paní Alena Kučerová, a třídní učitelka budoucí 6. třídy, paní Pavla 
Obadalová. Porota posuzovala práce širokého tematického záběru od témat přírodovědných, 
zeměpisných až po náměty vycházející z vlastní zkušenosti a doplněné i praktickými 
ukázkami. Všechny děti měly připraveny prezentace i v elektronické podobě, zúročily tak 
znalosti získané ve vyučovacím předmětu Informatika a s přehledem dokázaly vybrané téma 
obhájit. 
     Ve školním roce 2012/2013 vyšlo naposledy sedm čísel školního časopisu Školník 
s devítiletou tradicí. Obsah časopisu vždy sestavovali žákyně a žáci 7. - 9. ročníku v rámci 
povinně volitelného předmětu Informatika pod vedením Mgr. Tomáše Hromádky s časovou 
dotací dvě vyučovací hodiny týdně. Ve školním roce 2013/2014 došlo k zásadní změně 
v časové dotaci povinně volitelného předmětu Informatika z důvodu uvedení nového 
předmětu Německý jazyk do učebních osnov chuchelské školy. Povinně volitelný předmět 
Informatika byl nabídnut žákyním a žákům VII. a IX. ročníku (VIII. ročník – Německý 
jazyk). Vytvořila se desetičlenná skupina dětí, v níž jen několik dětí dávalo najevo zájem o 
redaktorskou činnost. Z důvodu pouze jednohodinové pětačtyřicetiminutové týdenní výuky 
předmětu Informatika se rozhodlo, že ve školním roce 2013/2014 bude časopis vycházet 
v elektronické podobě. Žákyně a žáci byli v hodinách předmětu Informatika na počátku 
školního roku seznámeni s aplikací Weespr, jenž je programem sloužícím k vydávání 
elektronických periodik. V dalším období se děti seznámily ve vyučovacích hodinách 
s programem Joomag umožňujícím vydávat elektronické časopisy, zároveň začali používat 
program Microsoft Office Publisher 2010 k záznamům vlastních „redaktorských“ myšlenek a 
k úpravě textu dle nabízených šablon. Vzhledem k těmto změnám v organizaci vydávání 
časopisu, k pomalejšímu tempu v seznamování se s programy bylo zřejmé, že se nepodaří 
navázat na uplynulé roky v počtu vydaných čísel časopisu Školník, v nichž bylo možno 
počítat se stálejším, zapálenějším redakčním týmem a dvěma týdenními hodinami určenými 
pro tvorbu Školníka. Přesto lze konstatovat, že práce s třemi zmíněnými programy přítomné 
žákyně a žáky posílila v umu využívat programy v anglickém jazyce dle svých možností a 
schopností.  



 
    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. Žákyně a žáci prvního 
stupně letos besedovali na témata: Vesmír, Řecké báje a pověsti, Vánoce, Velikonoce, Báje, 
mýty, pověsti, absolvovali Literární seminář, žákyně a žáci 2. stupně se ponořili do žánru 
fantasy a sci-fi. 
 
     V květnu 2014 se 17 žákyň a žáků 5. – 9. ročníku zúčastnilo týdenního poznávacího 
zájezdu do Anglie, tentokrát zavítali do univerzitního města Oxfordu. Dopoledne se učili v 
místní škole a odpoledne navštěvovali památky, např. oblast Cotswolds, největší středověký 
hrad v Británii - Warwick, rodiště W. Shakespeara - Stratford, Stonehenge, Bath a Londýn. 
Ubytováni byli v anglických rodinách, a tak měly děti dostatek příležitostí komunikovat v 
anglickém jazyce. 
 
      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.   
      Podruhé jsme se zapojili do testování žákyň a žáků třetích ročníků, abychom si 
zmapovali jejich výsledky na konci prvního období 1. stupně základní školy. Testování 
probíhalo v dubnu  2014 v rámci projektu Stonožka.  Žákyně a žáci ověřovali své znalosti a 
dovednosti v testech z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, klíčových kompetencí 
a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Celkem se testování zúčastnilo 4 878 žáků z 249 škol 
ze všech krajů republiky.V naší škole se do testování zapojilo 18 dětí, ve třídě jsou dvě 
žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. V testování z Anglického jazyka se naše 
škola řadí mezi průměrné školy, máme zde lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. 
Jeden žák dosáhl vysoce nadprůměrného výsledku, tři děti velice slabého výsledku. 
Nejsilnější stránkou je tvoření vět ze slov a přiřazování otázek a odpovědí. Nejslabší stránkou 
je porozumění textu. V testování z Českého jazyka se naše škola řadí mezi průměrné školy, 
60% škol mělo lepší výsledky. Jeden žák dosáhl vysoce nadprůměrného výsledku, dvě děti 
velice slabého výsledku. Nejsilnější stránkou je pravopis u tvrdých, měkkých a obojetných 
souhlásek, práce s větou a souvětím, rozeznávání prózy a poezie. Nejslabší stránkou je znalost 
abecedy, porozumění textu a vyhledávání informací. V testování z Matematiky  se naše 
škola řadí mezi průměrné školy, 60% škol mělo lepší výsledky. Tři děti dosáhly velice 
slabého výsledku. Nejsilnější stránkou je práce s bankovkami a mincemi, znalost násobilky, 
odhadování délek, orientace ve čtvercové síti. Nejslabší stránkou je dělení, pravidla o 
přednosti početních operací a poznávání geom. tvarů podle bodů v rovině. V testování 
z Klíčových kompetencí se naše škola řadí mezi průměrné školy, 60% škol mělo lepší 
výsledky. Dvě děti dosáhly velice slabého výsledku. Nejsilnější stránkou je práce v týmu, 
dodržování pravidel, pozitivní vnímání sám sebe. Nejslabší stránkou je naslouchání druhým a 
vyhledávání různých způsobů řešení problémů. V testování z oblasti Člověk a jeho svět se 
naše škola řadí mezi slabší průměr, 70% škol mělo lepší výsledky. Jeden žák dosáhl vysoce 
nadprůměrného výsledku, dvě děti velice slabého výsledku. Nejsilnější stránkou je práce 
s mapou, vlastnosti látek, vztahy v rodině, podmínky života. Nejslabší stránkou je poznávání 
rostlin a odhadování vzdáleností v reálném světě. Z daných výsledků vyplývá, že bychom se 



měli zaměřit především na rozvíjení čtenářské gramotnosti, práci s textem, rozvíjení slovní 
zásoby, vyhledávání informací v textu. Vzhledem k pravidlům testování jsou hendikepovány 
děti s poruchami učení, kterým je umožněno pouze prodloužení časového limitu. Ty však 
potřebují jiný, jednodušší a kratší druh testů, vzhledem k jejich lehké unavitelnosti a rychlé 
ztrátě pozornosti delší časový limit nepomáhá. 
     Čtvrtým rokem se žákyně a žáci 7. ročníku zúčastnili 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 
B2. 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 probíhalo v dubnu 2014. Zúčastnilo se ho celkem 6 
674 žáků a studentů v České republice. V naší škole se do testování zapojilo 21 žákyň a žáků 
ze VII. třídy. Test ověřoval dvě základní dovednosti: čtení a poslech. (Informace o dosažené 
úrovni v rámci dovedností poslechu a čtení je pro žáky spíše orientační, protože k jejímu 
přesnému určení by bylo třeba mít více otázek v testu.) Úlohy ověřovaly různé typy 
jazykových dovedností: orientaci v konverzačních situacích, gramatiku a pravopis, slovní 
zásobu a porozumění textu. V úlohách zaměřených na porozumění textu měli žákyně a žáci 
prokázat schopnost porozumět hlavní myšlence textu nebo v něm vyhledat konkrétní 
informaci. Vyvozovali závěry z uvedených informací, interpretovali sdělení obsažená v 
textech, zasazovali do širšího kontextu situace popsané v textu, zobecňovali a shrnovali 
poskytnuté informace apod. V úlohách zaměřených na konverzaci bylo úkolem dětí prokázat 
schopnost nalézt vhodnou reakci v obvyklých konverzačních situacích. V úlohách 
zaměřených na gramatiku a slovní zásobu měli žákyně a žáci prokázat znalost konkrétních 
slovíček či gramatických jevů. Do testu byly zařazeny i interaktivní úlohy, které více 
využívají možností výpočetní techniky a činí řešení testu atraktivnějším a zábavnějším. 
Zařazeno bylo také větší množství krátkých poslechových nahrávek navázaných přímo na 
jednotlivé úlohy. Každý žák si mohl nahrávku pustit, kolikrát a kdy potřeboval. Díky tomu 
mohli žáci řešit všechny úlohy ve svém individuálním tempu.  Očekávaný výstup podle 
Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání, tedy úroveň A1 splnilo 
11 žáků a 6 žáků dosáhlo úrovně ještě vyšší – 5 žáků se dostalo na úroveň A2 a 1 žák na 
úroveň B1. Na úrovni A0 zůstali 4 žáci. Na úrovni A0 jsou 4 studenti, což činí 19 %. Úrovně 
A1 v naší škole dosáhlo 52 %, na úrovni A2 je 24 % našich žáků. Díky jednomu žákovi z 
naší 7. třídy, jehož znalosti a dovednosti odpovídají úrovni B1, máme na této úrovni lepší 
výsledek než je republikový průměr (5 %). Z daných výsledků dále vyplývá, že 7 žáků má 
lepší výsledek v poslechové části a 8 žáků ve čtené části. Zbylých 6 mělo výsledky 
vyrovnané. V hodinách angličtiny se proto budeme snažit přizpůsobit výuku individuálním 
potřebám, např. v rámci samostatných úkolů.  



     Ve druhém pololetí letošního školního roku se žákyně a žáci 8. ročníku zúčastnili 
celorepublikového šetření společnosti SCIO na téma „Dovednosti pro život“. Testů se 
celkem zúčastnilo 3 984 žáků, v naší škole se do testování zapojilo 16 dětí. Každý žák obdržel 
individuální zprávu o zvládání sledovaných dovedností. Celkové výsledky třídy jsou 
v porovnání s ostatními testovanými základními školami a víceletými gymnázii průměrné. 
V testech byly hodnoceny následující dovednosti: 

1. řešení problému 
2. vztahy a komunikace 
3. práce s informacemi 

Každá dovednost byla hodnocena stupnicí:  
1. specialista 
2. profík 
3. objevitel 
4. průzkumník 
5. začátečník 

Průměrný výsledek žáků VIII. t řídy je zčásti způsoben vysokým počtem dětí se speciálními  
vzdělávacími potřebami a také tím, že šetření je primárně určeno devátým třídám. 
Podprůměrných výsledků dosáhli 4 děti a naopak nadprůměrných 1 žák. Největší problémy 
měli žákyně a žáci v kategorii vztahy a komunikace. 
 
       V letošním školním roce neproběhla celoplošná zkouška ověřování výsledků žáků na 
úrovni 5. a 9. ročníků v Českém jazyce, Matematice a Anglickém jazyce. Přesto jsme se 
rozhodli otestovat žákyně a žáky 5. ročníku před jejich vstupem na 2. stupeň základní školy, 
abychom získali informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního 
standardu osvojených dovedností. 
Výsledky 5. ročníku: 
- Matematika: 71 % 

- Český jazyk: 82 % 

- Anglický jazyk: 77 % 

        Své vědomosti měly děti možnost průběžně uplatňovat v různých vědomostních 
soutěžích a olympiádách. Zúčastnili jsme se olympiády v českém a anglickém jazyce a 
dějepisné olympiády, Pythagoriády a Matematického putování. Nejúspěšnější jsme byli letos 
v dějepisné olympiádě, žákyně 9. ročníku Jana Jiřičková vyhrála obvodní kolo a postoupila do 
celopražského, kde se umístila na výborném osmém místě.  
 
      V únoru se v naší škole konalo školní kolo 13. ročníku Pražského poetického setkání. 
Do poroty vedle paní ředitelky Elišky Jančíkové zasedla paní ředitelka radotínského 
Gymnázia Oty Pavla, RNDr. Jana Hrkalová, a pozvání přijala jedna z našich oblíbených 
hereček, paní Míša Kuklová. I letos nás naši recitátoři potěšili a často překvapili svými 
výkony a nadšením, s jakým se pouštějí do přednesu poezie. Vybraní recitátoři postoupili do 
obvodního kola, ze kterého si Čestné uznání odnesla žákyně 3. ročníku. 
      Nejpřínosnějším každoročním projektem z pohledu pedagogů i rodičů je projekt Patroni, 
který běží již sedm let a stal se jedním z nejoblíbenějších školních projektů – děti se od 
začátku školního roku cíleně scházejí, připravují si program pro vzájemná setkání, společně se 
baví a pracují, jsou tak vytvářeny základy dobrých vztahů mezi dětmi v dalších letech.  
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. Příkladem jsou akce s prvňáků uskutečněné společně s patrony, žákyněmi a žáky 
VII. t řídy. Sedmáci doprovázeli první třídy na výstavu i do ZOO, velkou oporou jim byli při 
bruslení na zimním stadionu v Černošicích.  Nejvíce se sblížili na ŠVP v Jizerských horách. 
Druháci si užívali své patrony v areálu Chuchelského háje. Žákyně a žáci osmé třídy je 
hravou formou seznamovali s důležitostí environmentální výchovy. Společný výlet do ZOO a 
na bruslení se stává již tradiční akcí. Jedna z aktivit projektu „ Čtení s patrony“ potěšila 
druháky i osmáky. Patroni četli svým malým kamarádům pohádky a společnými silami 
vytvořili soubor ilustrací. Soutěž o nejlepší výtvarné dílo byla jen nepodstatným oživením 
celé aktivity. Třeťáci  a patroni z deváté třídy si vzájemně vyměnili osobní dopisy a společně 
se zamysleli  nad tím, co mají společného, setkali se i na předvánoční besídce. Třeťáci pro své 
kamarády vyrobili pamětní medaile, které jim předali na konci školního roku a tím jen 
zpečetili tříleté pouto. 
 
      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. 
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  
žákyně a žáci 8. ročníku hodnotili svou práci v matematice a ve fyzice, žákyně a žáci 7. 
ročníku v českém a anglickém jazyce. V závěru školního roku se žákyně a žáci zamýšleli nad 
tím, co se jim povedlo, či nepovedlo, v čem se zlepšili, co je bavilo. Sebehodnocení 
hodnotíme jako přínosné – především učitel získává zpětnou vazbu, žák si uvědomuje své 
silné a slabé stránky a přijímá odpovědnost za své učení.  



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 námětovými hrami nebo tematickými dílnami 
v rámci mezipředmětových vztahů v jednotlivých třídách. Využívali jsme nabídky organizace 
Lesy hl. města Prahy, pražské ZOO, sdružení Tereza, Ekocentra  Stožec a rodičů našich žáků. 
       Na 1. stupni jsme se zaměřili na lidské aktivity a problémy životního prostředí 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 bylo především téma 
znečištění 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. Ve výchově pro trvale udržitelný rozvoj jsme 
uvedené cíle sledovali na globální, národní (Česká republika), regionální (Střední Čechy), 
lokální (Velká Chuchle) úrovni a jejich propojení. 
       V rámci environmentální výchovy probíhaly třídní aktivity, především školy v přírodě a 
mimoškolní akce, které jsou věnovány tématům environmentální výchovy:  
 
 - Žákyně a žáci devátého ročníku navštívili Safari park ve Dvoře Králové. 
 - Žákyně a žáci osmého ročníku v rámci vodácké školy v přírodě v jižních Čechách  poznali 
některé přírodní památky (CHKO Blanský les, horu Kleť, grafitový důl v Českém Krumlově) 
a využili i nabídky rodiny Rendlových k poznání života na koňské farmě. 
 - Žákyně a žáci sedmé třídy se seznámili s úpravou pitné vody v Jizerských horách v rámci 
pobytu v CHKO Jizerské hory. 
 - Žákyně a žáci šesté třídy navštívili CHKO Blanský les, grafitový důl v Českém Krumlově, 
jadernou elektrárnu Temelín, ZOO Ohrada s komentovanou prohlídkou na téma „Ptáci“ a také 
se podívali do farmy rodiny Rendlových. 
-  Žákyně a žáci páté třídy zavítali do Safari parku ve Dvoře Králové a na bio farmu 
v Kozojedech u Českého Štemberka. 
-  Žákyně a žáci čtvrtých tříd se v rámci daltonské výuky věnovali environmentálním tématům 
(např. vodní hospodářství v lese, kdo žije a co roste v našem okolí – v Chuchelském háji ).  
Školu v přírodě prožili v CHKO Šumava v  Ekocentru Stožec, které pro děti připravilo týden 
plný zajímavých programů (např. „Vítejte u nás“ - pravidla chování v NPŠ, ochrana přírody, 
hlavní společenstva a významná místa v NPŠ, Ptačí říše, Vodní svět, vnímání krás lesa, 
výchova k estetice, pozorování přírodnin a povídání o prvních zónách NP). Obě čtvrté třídy 
v dubnu sázely stromky na stráni u vápenky v Chuchli, podařilo se jim zasadit 200 kusů 
sazeniček jedlí. Současné děti sledovaly růst loňských sazenic. Žákyně a žáci IV. B se stali 
Lesní třídou a získali deset metrů čtverečních Na Ještědu v rámci aktivit sdružení Čmelák. 
Pořídili si do třídy zvířátko – králíka samici. Na konci školního roku uspořádali „psí piknik“- 
výcvik dvou psích štěňat žákyní čtvrté třídy v Chuchelském háji. 
- Žákyně a žáci třetí třídy navštívili NP a CHKO Krkonoše (např.: minifarmu Šestajovice, 
sklárnu a hornický skanzen v Harrachově), pořídili si do třídy zvířátka – dvě morčata. 
- Žákyně a žáci druhých tříd navštívili NP a CHKO Krkonoše (např. minifarma Šestajovice, 
sklárnu a hornický skanzen v Harrachově). 
 
V rámci nepovinného předmětu „Náš svět  - Koumák“ děti zkoumaly podmínky k životu 
v potůčku Vrutice a založily bylinkový záhonek před budovou školy. Sledovaly život pod 



kůrou, pod kamenem, v trávě. Při zkoumání pracovaly s lupou, s mikroskopem a s klíči 
k určování živočichů a rostlin. 
 
     V Zoo Praha jsme využili široké nabídky výukových programů a komentovaných 
prohlídek, např. Savci, Malí velcí lovci, Plazi, Život v džungli, Etologie. 
      Pravidelnou součástí výuky se staly návštěvy lokálních zajímavostí, např. zoo ve Velké 
Chuchli, přírodní památka Homolka a přírodní rezervace Chuchelský háj. 
      Výuku doplňovaly filmové dokumenty BBC, filmové dokumenty z festivalu Jeden svět od 
člověka v tísni, časopisy ( National Geographic, Bedrník, Ochrana přírody, Živa, Vesmír 
apod.), filmy a odborné publikace. 
 
 
 
Multikulturní výchova  
 
    Smyslem průřezového tématu Multikulturní výchova je na naší škole seznamovat žákyně a 
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 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 2013/2014 jsme se v souvislosti s multikulturní výchovou podrobně zabývali 
metodami navázanými na náš školní řád – např. dodržování zdvořilosti (slušnosti), efektivní 
komunikaci, smysluplnou diskusi, konstruktivní spolupráci žáků a učitelů, kritické myšlení a 
interaktivní přístup ve výuce. Žákyně a žák podle našeho uvážení musí mít možnost aktivně si 
utvářet postoje, trénovat dovednosti a schopnosti, pracovat s informacemi. Tato témata byla 
zapracována do jednotlivých hodin a zdůrazněna zejména v rámci předmětu Výchova 
k občanství a ke zdraví. V hodinách zeměpisu byla akcentována témata: různorodost kultur 
(původní, křesťanská, islámská), chudoba, zaostalost, rozvoj, kontrasty zaostalých zemí, 
ochrana přírody a životního prostředí, urbanizace, nemoci, otroci, kolonialismus. 

Průřezové téma Multikulturní výchova byla podpořena i uvedenými akcemi: 
-  Jeden svět – promítání filmů z filmového festivalu o lidských právech (IX. třída) 
-  Srdíčkový den - sbírka, jejíž výtěžek je určen dětským oddělením v nemocnicích na území   
České republiky 
-  Poznávací zájezd do Anglie 
-  Projekt Škola školce – školka škole a projekt Patroni 
-  Závěrečné práce žáků V. a IX. třídy –  vybraná témata: společenské rozdíly, vztah k lidem 
s nevyléčitelnou nemocí. 

Novinkou ve školním roce 2013/2014 byla „adopce na dálku“, kdy děti školy adoptovaly za 
peníze získané sběrem papíru devítiletou holčičku Mercy z africké Keni.  Oslovili jsme 
Občanské sdružení Centrum Narovinu, jež se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem 
zlepšit vzdělávání, zdravotní péči a celkovou životní úroveň v Africe. Centrum Narovinu je 
členem českého Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS) a spolupracuje na kampani Česko 
proti chudobě.  Z databáze dětí hledajících sponzora jsme zvolili devítiletou dívenku Mercy, 



jež žije na venkově v oblasti Viktoriina jezera poblíž města Kisumu Nyabondo v Keni. 
Holčička má tři další sourozence, rodina je velmi chudá a hradit školné všem dětem je 
nemožné vzhledem k tomu, že rodina nemá stálý příjem. Celoroční školné činí 7 200 Kč. 
Školní rok v Keni začíná v lednu a je rozdělen do tří školních období (3 x 3 měsíce), mezi 
nimiž jsou vždy měsíční prázdniny. „Adoptované“ dítě může nastoupit do školy na začátku 
každého vyučovacího období – tedy v lednu, květnu nebo září (nástup do školy během již 
probíhajícího školního období možný není). Po ukončení každého školního období škola 
vystaví "vysvědčení", které "adoptivní rodič" (chuchelská škola) následně obdrží společně s 
dopisem od dítěte a jeho fotografií.  

 
 
10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků       
 
Prioritou této oblasti je vzdělávání celého pedagogického týmu v oblasti čtenářské 
gramotnosti, používání interaktivní tabule a daltonské metody výuky. 
  
Oblasti dalšího vzdělávání 
 
1.ICT vzdělávání   - práce s interaktivní tabulí (J. Semotánová, E. Nástrahová, 8 hod.)     
                                
2. Jazykové vzdělávání  - aktivizační metody ve výuce anglického jazyka 
(P. Obadalová, 6 hod.) 
                                                                 
3. Specializované semináře   - metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a 
efektivnímu učení  (celý pedagogický sbor, 6 hod.) 
                                               - školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování 
 (T. Hromádka, 6 hod.)  
                                              - školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování 
 (celý pedagogický sbor, 1 hod.) 
                                               -farmaka, jejich užití a dopad na životní prostředí 
(L. Kočišová, 4 hod.) 
                                              - asertivita, autorita (celý pedagogický sbor, 1 hod.) 
                                              - Matematika podle profesora Hejného (L. Kočišová, 4 hod.) 
                                              - Zpracování polymerových hmot (I. Suchomelová, 8 hod.) 
                                              - Konference o projektu NIQES (E. Jančíková, 2 hod.) 
                                              - Igelitové šperky (R. Králová, K. Nedomová, 4 hod.) 
                                 
                                             
Specializační studium 
 
Studium pro ředitele škol – E. Jančíková – Vzdělávací institut Středočeského kraje – 124 hod. 
Výchovné poradenství – P. Bošková – Univerzita Karlova – 2leté studium 
                           
 
 
 
 
 
 



11. Výsledky zápisů do prvních tříd 
 
 

zapsané děti přijaté děti 
odklady škol. 

docházky 
počet 59 48 11 

 
 
12. Výsledky přijímacího řízení 
 
a) na víceletá gymnázia:  z 5. ročníku  -  3 

ze 7. ročníku - 1 
 
b) na střední školy:    z 9. ročníku     

gymnázia    1 
SOŠ s maturitou   8 
SOU     4   

 
 
13. Hodnocení činnosti školní družiny  
 

Ve školním roce 2013/2014 byla otevřena čtyři oddělení školní družiny, která 
pravidelně navštěvovalo 111 žáků z 1. až 4. ročníku. Ranní družina byla v provozu od 7:00 do 
7:45, odpoledne od 11:30 do 16:30. Výchovně vzdělávací činnost zajišťovaly čtyři 
vychovatelky, které splňují odbornou a pedagogickou způsobilost.  

Výchovně vzdělávací činnost školní družiny navazuje na vzdělávací program základní 
školy.  Byl zpracován funkční vnitřní řád školní družiny, řádně je veden přehled výchovně 
vzdělávací práce. Program je rozpracován do měsíčních plánů. Činnost ve výchově mimo 
vyučování je realizována 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.  
Vychovatelky ve školní družině působí na děti v době jejich zvýšené únavy z vyučování. 
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. Struktura činnosti 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. V době provozu ŠD děti navštěvovaly kroužek 
sborového zpěvu, dramatický, sportovní, karate, anglického jazyka, přírodovědný - Koumák, 
kroužek keramiky a hry na kytaru.  

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:  

Seznamovací hry mezi dětmi napříč odděleními 
Chodník plný barviček 
S drakem ve větru 
Královská hra v družině  
Odpoledne s pohádkou 



Mikulášská nadílka 
Vánoční besídka 
Talentmánie 
Karneval 
Bingo 
Piškvorky 
Slet čarodějnic a čarodějů 
Velikonoční dílny ve školní družině 
Hurá na cvrnkanou 
Stavby z písku 
Odpoledne plné her a soutěží 
V tomto školním roce byla školní družina opět umístěna ve dvou samostatných 

prostorách školy. V dolní budově I. oddělení a II. oddělení, tj. žáci 1. A, 1. B a III. třídy a 
v nové přístavbě školy III. a IV. oddělení, tj. žáci II. A, II. B a IV. Pouze I. oddělení družiny 
mělo vlastní učebnu. Ostatní oddělení využívala učebny 1. B, 2. A a III. třídy, ale ani to 
nebránilo  věnovat se plnohodnotně organizovaným činnostem, zálibám a volným hrám. Při 
výchovně vzdělávací činnosti sloužilo potřebám družiny též přilehlé víceúčelové dětské 
hřiště, sportovní hřiště nad školou, školní tělocvična a dětské hřiště Na Cihelně. 

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 průběžně prezentována i na školním webu. 

Cílem 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. 
 
 
 
 
14. Poradenské služby školy  
 
Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
  

Počet dětí se SPUCH se na naší škole pohybuje kolem 15%. Ve sledovaném školním 
roce bylo ve škole celkem dvacet pět 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 potřebují dva žáci s narušenou komunikační schopností, dva 
žáci s Aspergerovým syndromem a jeden žák s infantilním 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 dvěma žáky pracují 
pravidelně asistenti pedagoga. Na 2. stupni mají děti 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 
těchto konzultačních hodin: 



 
PONDĚLÍ 
Bošková Patricie: 14,00 – 15,00  
Havelková Šárka: 14,00 – 15,00  
Kočišová Lenka: 14,00 – 15,00  
 

STŘEDA  
Procházková Jiřina: 12,45 – 13,30  
 
 

ÚTERÝ  
Hromádka Tomáš: 13,00 – 13,30  
Obadalová Pavla: 14,00 – 15,00  
 

ČTVRTEK  
Martin Dana: 13,00 – 14,00  
Nedomová Kateřina: 13,00 – 14,00  

 
Odborníci ze speciálních pracovišť Vertikála, 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. Steinerová a Mgr. Červinková navštěvují školu zhruba jednou za 14 dnů. V týmové 
spolupráci řešíme problematické situace našich žákyň a žáků. Odborný dohled a konkrétní 
návody Mgr. Šarounové napomáhají při práci s dětmi s komunikačními obtížemi. Podporu 
škole při práci s dětmi s poruchou autistického spektra poskytuje dle potřeby Mgr. Kindlerová 
a Mgr. Vokáčová. 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. jazykového pobytu v zahraničí. 
 
 
Spolupráce s různými subjekty 
 

Při řešení konkrétních vzdělávacích a výchovných problémů těsně spolupracujeme 
s OPPP pro Prahu 5 (Mgr. Steinerová, Mgr. Koháková, Mgr. Červinková) a výše 
jmenovanými speciálně pedagogickými centry (Mgr. Šarounová, Mgr. Laudová, 
PhDr. Michalová, Mgr. Vokáčová, Mgr. Kindlerová, Mgr. Hájková, Mgr. Černá). 

Pro žákyně a žáky  9. ročníku nabízí OPPP skupinové testování profesní orientace a 
následné individuální pohovory na půdě OPPP. Využíváme služeb Úřadu práce a 
navštěvujeme Informační poradenské středisko pro volbu povolání. Občanské sdružení Život 
bez závislostí dlouhodobě spolupracuje se všemi třídními kolektivy naší školy. Psycholožka 
z o.s. vždy po dohodě s třídní učitelkou připraví pro jednotlivé třídy program přímo „na 
míru“. Jsme proto schopni pružně reagovat na počínající různorodé problémy v třídních 
kolektivech.  

V letošním školním roce proběhl adaptační kurz pro žákyně a žáky VI. třídy 
organizovaný o. s. Život bez závislosti zaměřený na problematiku vztahů ve třídě.  

Rodiče žáků s různými obtížemi se obrací na soukromá zařízení doporučená OPPP pro 
Prahu 5.  

Nejužší kontakt máme s Mgr. Steinerovou. Pravidelná setkání pracovníka poradny se 
konají přibližně 1 x za 2 týdny na půdě naší školy. V tomto školním roce jsme po předchozí 
domluvě uskutečnili několik náslechů ve třídách, screeningové vyšetření specifických poruch 
učení ve druhých třídách a sociometrické měření v 7. ročníku.  

Pravidelná spolupráce probíhá také s ostatními pracovníky z dalších poradenských 
zařízení.  



 
 
Výchovná opatření 
 

S velkou vstřícností a 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. Veškerá činnost a z ní vyplývající opatření jsou 
založena na domluvě a vzájemné důvěře mezi školou, rodiči a žáky.  
 
 
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. Práce v tomto předmětu pomohla 
většině žákyň a žáků s výběrem střední školy či odborného učiliště již v 8. ročníku.  

Někteří žáci 9. ročníku využili nabídky OPPP Prahy 5 a absolvovali profivyšetření pod 
vedením Mgr. Kohákové. Všichni žáci IX. třídy vyhodnotili v Informačním poradenském 
středisku (IPS) pomocí počítačového programu své schopnosti, dovednosti a možnosti, které 
jsou klíčové při rozhodování se o budoucí profesi. Výsledky napomohly některým dětem při 
výběru střední školy.  

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 učitel se dětem při 
výběru středních škol individuálně věnovali.  Návštěva škol při příležitosti dnů otevřených 
dveří na středních školách byla doporučena i žákům osmého ročníku.  

 
 
Ve školním roce 2013/2014 se žákyně a žáci hlásili na různé typy středních škol. 
 
Umístění našich žáků na střední školy:  
 

• Gymnázium – 1 
• Pedagogické lyceum – 2 
• SOŠ - 1 
• SŠ se sportovním zaměřením – 2 
• SŠ s gastronomickým a hotelovým zaměřením – 2 
• SŠ s veterinárním zaměřením – 1 
• Střední odborné učiliště – 4 

 



 
 
Na víceletá gymnázia odcházejí 1 žákyně a 2 žáci z páté třídy a 1 žák ze sedmé třídy. 
 
 

  
 
15. Prevence rizikového chování 
 
      Školní preventivní program je dlouhodobě zaměřen na nastavení a formování postojů  
a chování žákyň žáků v oblasti rizikových jevů, na jejich sebepoznávání, informovanost a 
dovednost řešit problémy. Díky pravidelnému financování granty MHMP a soustavné 
spolupráci s o. s. Život bez závislosti můžeme náš program hodnotit jako efektivní a 
dlouhodobě udržitelný. 
        Žákyně a žáci se věnovali v rámci ŠVP  jednotlivým tématům, která jsou rozepsána 
v Minimálním preventivním programu a vztahují se k prevenci. 
        V nadstavbových aktivitách školy naše škola zažádala o získání grantu v projektu  
„Zdravé město Praha 2013“ a získali jsme částku   70 000,00 Kč. ÚMČ Prahy 16 – Radotín 
přispěl škole na prevenci rizikových jevů 9 000 Kč.    
         Z grantu HMP se uskutečnil projekt Práce s vrstevnickou skupinou – účinná 
prevence VI - 1. st. a Práce s vrstevnickou skupinou – účinná prevence VI – 2. st. 
Základní cíle projektu Práce s vrstevnickou skupinou – účinná prevence VI  
              -     na 1. stupni: seznámení s negativními následky sociálně-patologických jevů 

- prohloubit sebepoznání, posilovat sebevědomí 
- podpořit komunikační dovednost 
- nastavit správný hodnotový žebříček a pocit zodpovědnosti 
- funkční adaptace ve společnosti 
- prevence předčasné sexuality. 

 
      Adaptační pobyt všech žákyň žáků VI. třídy (počet 18) se uskutečnil od pátku 13. 9. do 
neděle 15. 9. 2013 v ZŠ Velká Chuchle. Realizátorem bylo o.s. Život bez závislostí.  Celkem 
bylo s kolektivem šesté třídy realizováno 8 hodin přímé práce. Personálně byl program 
zajištěn dvěma lektory: Mgr. Vendulou Širokou a Mgr. Gabrielou Veselou. Dále byla 
přítomna třídní učitelka Mgr. Patricie Bošková. Hlavním tématem programu byly vztahy ve 
třídě a spolupráce mezi dětmi, seznámení s novou třídní učitelkou. Byly použity metody a 



techniky určené na kohezi kolektivu, na posilování komunikačních dovedností, na schopnosti 
vyjádřit pozitivní zpětnou vazbu a sebepoznávací aktivity (dotazníky, hry, výtvarné projevy). 
Diskutovalo se o sociálně patologických jevech dané věkové skupiny. Adaptační pobyt byl 
úspěšný, splnil očekávané cíle, účastnily se všechny děti a vyjádřily velkou spokojenost. 
Nejdůležitější je tento pobyt pro třídního učitele, který má možnost děti lépe poznat a vytvořit 
tak základ pro dobré vzájemné vztahy v příštích čtyřech letech na 2. stupni. Lektorky po 
realizaci celý adaptační pobyt vyhodnotily. 
    
     Komplexní program primární prevence zajišťovalo na 1. i 2. stupni  o. s. Život bez 
závislostí a navazoval na obsah komplexního programu v minulém školním roce. 
Byl realizován v 1. – 9. ročníku lektorkou Mgr. Petrou Hostýnkovou – speciální pedagožkou. 
Probíhal v rámci Školního preventivního programu a Minimálního preventivního programu 
školy. Každé práci lektora se třídou předcházela vždy konzultace s třídním učitelem a 
preventistou  rizikových jevů  – Mgr. Lenkou Kočišovou. 
     Program proběhl ve 43 výukových hodinách, 23 hodin na 1. stupni a 20 hodin na 2. stupni 
ve dnech 7. 3. – 16. 4. 2014. 
 
I.A        -  2 hod .   Vztahy ve třídě - spolupráce 
 
I.B         -  2 hod.   Chováme se k sobě slušně 
 
 II.A       - 3 hod.    Vztahy ve třídě – tolerance, respekt k odlišnosti 
 
 II.B        - 4 hod.   Vztahy ve třídě – konflikty, komunikace a zpětná vazba 
 
 III.          -  4 hod.   Naše třída, spolupráce 
 
 IV. A       - 4 hod.   Vztahy ve třídě – spolupráce spolužáků, koheze kolektivu 
 
 IV. B        - 4 hod.  Vztahy ve třídě – spolupráce spolužáků, koheze kolektivu 
 
 V.              - 4 hod.  Není hra jako hra; vztahy ve třídě – koheze kolektivu 
 
 VI.             - 6 hod.  Nenechám se vyprovokovat; vztahy ve třídě 
 
VII.            - 4 hod.  Sebepoškozování, řešení problémů 
 
VIII.            - 4 hod.  Stop posměchu 

 
 IX.              - 2 hod.   Přechod na střední školu 
           
     Lektorka  pracovala s kolektivy formou přednášek, besed, diskusí, her, dotazníků a řadou 
jiných technik. Po ukončení práce se třídou následovalo zhodnocení realizovaného programu 
s třídním učitelem, preventistou, popř. ostatními vyučujícími v dané třídě. Následně proběhlo 
doporučení pro další postupy pedagogů v rámci uskutečňování Minimálního preventivního 
programu, Školního preventivního programu a Programu proti šikaně.   
 
     Program Práce s vrstevnickou skupinou – účinná prevence VI proběhl úspěšně, 
několikaletá spolupráce s o. s. Život bez závislostí je pro nás velmi přínosná, a to i díky 
zkušené a vstřícné jmenované lektorce. Programy jsou efektivní i proto, že na sebe navazují a 



reagují na zjištěné problémy. V příštím školním roce budeme v tomto programu pokračovat. 
Zažádali jsme o získání grantu v projektu „Zdravé město Praha 2014“ a obdrželi jsme částku 
52 000 Kč z finančních prostředků Magistrátu HMP.  Proto bude na podzim 2014 program  
Práce s vrstevnickou skupinou – účinná prevence pokračovat. 
    ÚMČ Prahy 16 – Radotín přispěl škole na prevenci rizikových jevů částkou  9000 Kč. 
Z těchto prostředků se uskutečnily  v listopadu a v lednu vždy tříhodinové bloky prevence na 
téma drogy v VI., VII., VIII. a IX. třídě. Prevenci uskutečnil Vítek Hrbáček. Žákyně a žáci 
byli informováni o účincích a rizicích jednotlivých návykových látek. Seznámili se s projevy 
závislosti, způsoby a možnosti léčby. Byli seznámeni s legislativním ukotvením. 
 
          Další akce, které v rámci nadstavbových aktivit MPP proběhly, jsou následující:                     
                            
-   14. 9. 2013   Dětský den v areálu zdraví – ukázka hasičské techniky, výstava fotografií ke     
                        120. výročí založení DHS ve Velké Chuchli 
-   20. 9. 2013   IX. třída, výstava v Muzeu Policie ČR – chování za mimořádných situací  
-    3. 10. 2014   2 hod., 8. 10. 1 hod.  přednáška a následná beseda IX. třídy  na téma Prevence    
                          neplánovaných těhotenství a interupcí  - Národní iniciativa pro život, o.p.s.  
                          Plzeň 
-   19. 10. 2013   ukázka hasičské techniky v areálu zdraví 
-     7. 11. 2013   VIII. třída  2 hod.  prevence šikany - o. s. Život bez závislostí 
-   21. 11. 2013   VIII. třída  2 hod.  prevence šikany - o. s. Život bez závislostí 
-   21. 11. 2013   VI. třída 2 hod. vztahy ve třídě – o. s. Život bez závislostí 
-     6. 1. 2014     VII. třída 1 hod.  poučení o bezpečnosti při práci s pyrotechnikou a 
s nebezpečnými látkami  – Mgr. L. Kočišová 
 
-   13. - 14. 1. 2014  besedy a přednášky  BESIP  
    I. A, I. B,  II. A, II. B třída  Povinnosti chodce v  silničním   provozu 
    III. třída  Základy bezpečného chování v silničním provozu 
    IV. A, IV. B  Povinnosti cyklisty v silničním  provozu 
    V. třída Základní pravidla pohybu na pozemních  komunikacích 
 
-  5. 2. 2014   I. – IX. třída 1 hod. Chování za krizových situací, požární ochrana – Michal  
Kratochvíl,  hasič HZS Praha 5  
 
-   6. 2. 2014  IV. A  a  IV. B  2 hod.  přednáška s následnou besedou  Jak jsem přišel na svět 
-   7. 2. 2014  V. třída  a III. třída  2 hod. přednáška s následnou besedou Jak jsem přišel na 
svět 
-   22. 1. 2014  V. třída 3 hod. o. s.Helpík -  přednáška první pomoci, třída se zúčastnila i 
celopražského kola a vítězné družstvo postoupilo i do kola celostátního 
-     4. 3. 2014  V. - IX. třída - pásmo Madagaskar – prevence před přenosnými nemocemi 
 
-   23. 4. 2014  - VII. třída -  sociometrické mapování třídního klimatu  - Mgr. Magdalena 
Steinerová, PPP Praha 5 
-   24. 4. 2014   VIII. a IX. třída -  Kriminalita mládeže  - Josef Klíma – přednáška s následnou 
besedou 
-   25. 6. 2014  I. - VIII. třída  branné cvičení v areálu zdraví ve Velké Chuchli, procvičování 
získaných dovedností v praxi, první pomoc, zdravověda zajištěna Sdružením záchranných 
služeb ČR 
 
   Po každé akci probíhala se žáky diskuse na dané téma, ze které jasně vyplynuly závěry. 



 
    Na závěr nezbývá než upozornit, že prevence probíhá ve škole v rámci výchovně-
vzdělávacího procesu téměř neustále. Každodenní styk učitele s dětmi navozuje nepřeberné 
množství situací, při nichž učitel či výchovný pracovník řeší aktuální problémy týkající se 
rizikových jevů. 
      Spolupráce s rodiči i oslovenými organizacemi byla výborná a daří se nám naplňovat 
naplánované aktivity. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
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. 
Oblíbená školní akademie ve Švandově divadle pro 3. – 9. ročník v místním 
společenském prostoru v K8 pro 1. a 2. ročníky.  

- 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 (výtvarné potřeby, kopírovací papíry, hygienické 
potřeby, monitory, počítače)  

 
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, vizualizér, 
pomůcky pro anglický a český jazyk, sportovní potřeby, hračky pro školní 
družinu,  byla pořízena vstupenka do ZOO a z prostředků Sdružení rodičů bylo 
financováno i bruslení na zimním stadionu v Černošicích. 

 
Mateřská škola ve Velké Chuchli 

- spolupráce se odvíjí podle projektu „Škola školce, školka škole“ 
- setkání předškoláků s žáky 8. ročníku ve škole (Setkání nad knihou – čtení 

pohádek a kreslení pohádkových postav) - listopad 
- setkání prvňáků s předškoláky (návštěva první třídy) - leden 



- žákyně a žáci 6. ročníku připravili při výtvarné výchově výrobky pro budoucí 
prvňáčky a při zápisu do 1. ročníku se stali jejich patrony 

- žákyně a žáci 8. ročníku navštívili MŠ, aby se dozvěděli, jak školka funguje a o 
14 dnů později připravili pro děti oslavu svátku Čarodějnic na půdě MŠ – 
květen 

- žákyně a žáci 6. ročníku zorganizovali malou olympiádu pro všechna oddělení 
mateřské školy v rámci oslavy MDD - červen 

 
 
Zřizovatel Městská část Praha – Velká Chuchle 

- tento školní rok věnoval finanční prostředky na celkovou rekonstrukci šaten 
(výměna lina, nahrazení drátěných klecí šatními skříňkami), na nové vybavení a 
rozšíření školní kuchyně, které umožní navýšení její kapacity. Další finanční 
prostředky směřovaly na položení barevné dlažby místo mlatového povrchu 
v areálu školy a na nákup dalších dvou interaktivních tabulí. 

- spolupořádání kulturních akcí (vítání občánků, předvánoční setkání se seniory, 
projekt Velikonoční jarmark, výstava výtvarných prací na téma Slunovrat) 

 
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 
 
Sportovní aktivity  
 
2. říjen 2013 – žáci VI. a VII. třídy se zúčastnili turnaje v malé kopané  
(Sport Centrum Radotín).  
 
3. říjen 2013 - žáci VIII. a IX. třídy se zúčastnili turnaje v malé kopané  
(Sport Centrum Radotín).  
 
2. prosinec 2013 – žáci VIII. a IX. třídy se zúčastnili florbalového turnaje ve Sport 
centru Radotín.  
 
5. prosinec 2013 – žáci IV. a V. třídy se zúčastnili florbalového turnaje ve Sport centru 
Radotín. 
 
27. leden 2014 – žákyně a žáci chuchelské školy (kromě dětí obou čtvrtých tříd) se vydali 
bruslit na ledovou plochu do Černošic.  
 
29. leden 2014 – žákyně a žáci IV. A a IV. B třídy se vydali bruslit na ledovou plochu  
do Černošic.  
 



4. únor 2014 – žákyně a žáci VIII. třídy se zúčastnili běžkařského kurzu na závodišti v Praze – 
Velké Chuchli.  
 
10. únor 2014 – žákyně a žáci VII. třídy navštívili Olympijský park v Praze na Letenské pláni 
s cílem vyzkoušet si tamější pro veřejnost připravená sportoviště.  
 
11. únor 2014 – žákyně a žáci IX. třídy navštívili Olympijský park v Praze na Letenské pláni 
s cílem vyzkoušet si tamější pro veřejnost připravená sportoviště.  
 
24. únor 2014 – žákyně a žáci IX. třídy se zúčastnili běžkařského kurzu na závodišti v Praze – 
Velké Chuchli.  
 
25. únor 2014 – žákyně a žáci IX. třídy se zúčastnili běžkařského kurzu na závodišti v Praze – 
Velké Chuchli.  
 
16. duben 2014 a 30. duben 2014 – žákyně a žáci VIII. třídy se zúčastnili v chuchelské 
mateřské škole projektu „Škola ve školce, školka ve škole“ zaměřeného na pohybové aktivity 
dětí předškolního věku spojené se dnem oslavy čarodějnic. 
 
28. duben 2014 – žákyně a žáci IX. třídy se zúčastnili softballového turnaje v Praze 5 – 
Radotíně.  
 
12. květen 2014 – žákyně a žáci VI. a VII. třídy se zúčastnili softballového turnaje v Praze 5 – 
Radotíně.  
 
23. červen 2014 – žákyně a žáci VIII. třídy si zaplavali v plaveckém bazénu v Praze – 
Barrandově. 
 
 
 
 
 
 
Vědomostní soutěže a projekty zaměřené na znalosti a dovednosti žáků  
 
22. leden 2014 – žákyně a žáci se zúčastnili výchovné soutěže Helpíkův pohár tematicky 
určené dětem pátých tříd.  
 
27. leden 2014 – žákyně IX. třídy Jana Jiříčková a žák VIII. třídy Petr Hrabovský se zúčastnili 
43. ročníku Dějepisné olympiády v Praze 5.  
 
27. březen 2014 – žákyně IX. třídy Jana Jiříčková se zúčastnila krajského kola Dějepisné 
olympiády.  
 
 
Školy v přírodě, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí 
 
13. – 15. září 2014 – žákyně a žáci VI. třídy absolvovali adaptační setkání v chuchelské škole 
pod vedením lektory paní Venduly Široké.  
 



Od 1. května do 7. května 2014 se 17 dětí z V., VI., VII. a VIII. třídy zúčastnilo zájezdu  
do Anglie, do města Oxford.  
 
Od 16. května do 22. května 2014 žákyně a žáci VI. třídy prožili školu v přírodě v Hluboké 
v jižních Čechách.  
 
Od 17. května do 23. května 2014 žákyně a žáci I. A, I. B a VII. třídy prožili školu  
 přírodě u přehradní nádrže Souš v Jizerských horách.  
 
Od 19. května do 23. května 2014 žákyně a žáci II. B a III. třídy prožili školu v přírodě 
v Harrachově.  
 
Od 19. května do 23. května 2014 žákyně a žáci VIII. třídy prožili školu v přírodě v podobě 
vodáckého kurzu na řece Vltavě.  
 
Od 19. května do 24. května 2014 žákyně a žáci II. A třídy prožili školu v přírodě  
ve Smržovce v Jizerských horách.  
 
Od 26. května do 30. května 2014 žákyně a žáci IV. A a IV. B třídy prožili školu v přírodě ve 
Stožci na Šumavě.  
 
 
Exkurze, vzdělávací programy, besedy, přednášky 
 
25. září 2013 – žákyně a žáci IV. A třídy navštívili v přírodní rezervaci Homolka v Praze – 
Velké Chuchli místo, na němž se pasou ovečky. Setkali se s pasákem ovcí, který děti zasvětil 
do půvabu, krásy této lidské činnosti.  
 
27. září 2013 – žákyně a žáci IV. A a IV. B třídy navštívili Štefánikovu hvězdárnu v Praze 1. 
 
18. září 2013 – žákyně a žáci VIII. třídy navštívili akci s názvem „Vědecký jarmark – věda 
nás baví“ v Praze 6 – Dejvicích.  
 
19. září 2013 – žákyně a žáci II. B a III. třídy navštívili Štefánikovu hvězdárnu v Praze 1.  
 
20. září 2013 – žákyně a žáci IX. třídy navštívili „Informační a poradenské středisko pro 
volbu povolání a změnu povolání“ v Praze 3 – Žižkově.  
 
1. říjen 2013 – žákyně a žáci I. A třídy navštívili v přírodní rezervaci Homolka v Praze – 
Velké Chuchli místo, na němž se pasou ovečky. Setkali se s pasákem ovcí, který děti zasvětil 
do půvabu, krásy této lidské činnosti.  
 
2. říjen 2013 – žákyně a žáci I. až IX. ročníku se zúčastnili přednášky pana Martina Romana, 
který dětem přiblížil projekt „Čtení pomáhá“.  
 
3. říjen 2013 – žákyně a žáci IX. třídy se zúčastnili v chuchelské škole besedy v rámci 
prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí.  
 
8. říjen 2013 - žákyně a žáci IX. třídy se zúčastnili v chuchelské škole besedy v rámci 
prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí.  



 
9. říjen 2013 – žákyně a žáci VIII. třídy prožili projektový den v SPŠPT (Střední průmyslová 
škola potravinářské technologie) v Praze 2, v němž navštívili pekárnu, pivovar a uzenářskou 
dílnu. 
 
11. říjen 2013 – žákyně a žáci IV. A a IV. B navštívili Vyšehrad, aby v jeho prostorách 
uskutečnili interaktivní poznávací vycházku zaměřenou na bájnou a skutečnou historii tohoto 
místa.  
 
15. říjen 2013 – žákyním a žákům II. až V. ročníku se představil chlapecký pěvecký sbor 
Bruncvík v sídle Zpěváckého spolku Hlahol v Praze 1.  
 
22. říjen 2013 - žákyně a žáci IX. třídy prožili projektový den v SPŠPT (Střední průmyslová 
škola potravinářské technologie) v Praze 2, v němž navštívili pekárnu, pivovar a uzenářskou 
dílnu. 
 
7. listopad 2013 – žákyně a žáci VI. třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha v Praze 
– Velké Chuchli, aby v ní vyslechli z úst knihovnice Michaely Sochorové přednášku  
o literárním žánru s názvem Fantasy. 
 
22. listopad 2013 – žákyně a žáci IX. třídy navštívili 18. ročník přehlídky a nabídky studijních 
oborů pražských středních a vyšších odborných škol – Schola Pragensis 2013 v Kongresovém 
centru Praha.  
 
 
6. prosinec 2013 – žákyně a žáci VII. třídy zhlédli v Muzeu hlavního města Prahy divadelní 
představení „Poslední mince“ (občanské sdružení Divadelta) zaměřené na finanční 
gramotnost.  
 
12. prosinec 2013 – žákyně a žáci II. B třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha 
v Praze – Velké Chuchli, aby v ní vyslechli z úst knihovnice Michaely Sochorové povídání  
o vánočních zvycích. 
 
16. prosinec 2013 – žákyně a žáci VI. a VIII. třídy navštívili ZOO Praha v Praze – Tróji.  
 
17. prosinec 2013 – žákyně a žáci VII. třídy navštívili ZOO Praha s programem o ptácích.  
 
19. prosinec 2013 – žákyně a žáci I. A třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha 
v Praze – Velké Chuchli, aby v ní vyslechli z úst knihovnice Michaely Sochorové povídání  
o vánočních zvycích. 
 
19. prosinec 2013 – žákyně a žáci VI., VII. a IX. třídy zhlédli v radotínském kině filmové 
představení „Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů“.  
 
9. leden 2014 – žákyně a žáci V. třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha v Praze – 
Velké Chuchli, aby v ní vyslechli z úst knihovnice Michaely Sochorové povídání řeckých 
mýtech. 
 
13. leden 2014 – žákyně a žáci I. až V. ročníku se zúčastnili přednášky na téma „Dopravní 
výchova“.  



 
14. leden 2014 – žákyně a žáci I. až V. ročníku se zúčastnili přednášky na téma „Dopravní 
výchova“.  
 
16. leden 2014 – žákyně a žáci VIII. třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha v Praze 
– Velké Chuchli, aby v ní vyslechli z úst knihovnice Michaely Sochorové povídání  
o SCI-FI literatuře. 
 
5. únor 2014 – žákyně a žáci II. až IX. ročníku se zúčastnili přednášky pana M. Kratochvíla 
z hasičského záchranného sboru na téma „Chování za mimořádných situací“.  
 
6. únor 2014 – žákyně a žáci II. A třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha v Praze – 
Velké Chuchli, aby v ní vyslechli z úst knihovnice Michaely Sochorové povídání o pražských 
legendách. 
 
6. únor 2014 – žákyně a žáci IX. třídy navštívili prostory České národní banky v Praze 1.  
 
6. únor 2014 – žákyně a žáci IV. A a IV. B třídy se zúčastnili programu s názvem „Sexuální 
výchova“.  
 
7. únor 2014 – žákyně a žáci III. a V. třídy se zúčastnili programu s názvem „Sexuální 
výchova“.  
 
13. únor 2014 – žákyně a žáci I. A třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha v Praze – 
Velké Chuchli, aby v ní vyslechli z úst knihovnice Michaely Sochorové povídání o pražských 
legendách. 
 
27. únor 2014 – žákyně a žáci IV. A třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha v Praze 
– Velké Chuchli, aby se v ní zúčastnili literárního semináře pod vedením knihovnice paní 
Michaely Sochorové. 
 
4. březen 2014 – žákyně a žáci V., VI., VII., VIII. a IX. třídy navštívili kino Světozor, v němž 
zhlédli filmový projekt Planety Země s názvem Madagaskar.  
 
27. únor 2014 – žákyně a žáci IV. B třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha v Praze 
– Velké Chuchli, aby se v ní zúčastnili literárního semináře pod vedením knihovnice paní 
Michaely Sochorové. 
 
13. březen 2014 - žákyně a žáci VII. třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha v Praze 
– Velké Chuchli, aby v ní vyslechli z úst knihovnice Michaely Sochorové přednášku  
o literárním žánru s názvem Fantasy. 
 
18. březen 2014 – žákyně a žáci V., VI. a IX. třídy navštívili ZOO Prahy s výukovými 
programy – „Malí velcí lovci“ a „Velká trojka“.  
 
24. březen 2014 – žákyně a žáci I. A třídy navštívili ZOO Praha.  
 
31. březen 2014 – žákyně a žáci III. třídy navštívili ZOO Praha.  
 



3. duben 2014 – žákyně a žáci II. B třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha v Praze 
– Velké Chuchli, aby se v ní vyslechli povídání o Velikonocích v literatuře v podání 
knihovnice paní Michaely Sochorové. 
 
10. duben 2014 – žákyně a žáci II. A třídy navštívili pobočku Městské knihovny Praha 
v Praze – Velké Chuchli, aby se v ní vyslechli povídání o Velikonocích v literatuře v podání 
knihovnice paní Michaely Sochorové. 
 
10. duben 2014 – žákyně a žáci II. B a III. třídy se vydali na výlet do svíčkárny a mýdlárny. 
 
10. duben 2014 – žákyně a žáci VIII. třídy absolvovali zážitkový kurz v SŠGH.  
 
24. duben 2014 – žákyně a žáci VIII. a IX. třídy se zúčastnili přednášky o kriminalitě mládeže 
vedené panem Josefem Klímou v Kulturním domě barikádníků v Praze 10.  
 
27. květen 2014 – žákyně a žáci VIII. třídy se zúčastnili přednášky s názvem „Láska ano, děti 
ještě ne“ v kině Světozor v Praze 1.  
 
2. červen 2014 – žákyně a žáci IX. třídy navštívili Ústav molekulární genetiky AV ČR 
v Praze 4. 
 
3. červen 2014 – žákyně a žáci V. třídy navštívili Ústav molekulární genetiky AV ČR  
v Praze 4.   
 
 
 
 
 
Umělecké soutěže 
 
27. únor 2014 – v chuchelské škole se uskutečnilo školní kolo Pražského poetického setkání 
ve čtyřech soutěžních kategoriích. 
 
 
 
Kurzy  
 
28. listopad 2013 – začal plavecký výcvik v plavecké škole Velryba v Praze – Barrandově. 
 
Od 9. března do 14. března 2014 se konal pro žákyně a žáky chuchelské školy lyžařský kurz 
v SKI areálu Telnice v Krušných horách. 
 
 
Výlety, vycházky, výstavy, návštěvy muzeí 
 
13. září 2013 – žákyně a žáci obou IV. tříd navštívili výstavu s názvem „Peníze, nebo život?“ 
v Muzeu hlavního města Prahy v Praze 8.  
 
18. září 2013 – žákyně a žáci V. třídy navštívili výstavu s názvem „Peníze, nebo život?“ 
v Muzeu hlavního města Prahy v Praze 8.  



 
31. říjen 2013 – žákyně a žáci VIII. a IX. třídy navštívili interaktivní výstavu „Vikýře Play“ 
v Malostranské besedě v Praze 1.  
 
1. listopad 2013 - žákyně a žáci VII., I. A a I. B třídy navštívili interaktivní výstavu „Vikýře 
Play“ v Malostranské besedě v Praze 1.  
 
7. listopad 2013 – žákyně a žáci VII. třídy navštívili výstavu tvorby sochařky a malířky 
Ludmily Seefried Matějkové v Topičově salonu v Praze 1.  
 
11. listopad 2013 – žákyně a žáci VII. třídy navštívili výstavu plazů v muzeu teraristiky 
v Teráriu Praha v Praze – Dubči.  
 
16. prosinec 2013 – žákyně a žáci I. A třídy navštívili výstavu „Vánoce a advent“ v Praze 1.  
 
18. prosinec 2013 – žákyně a žáci VI. a VIII. třídy navštívili „Laser game Praha“  
v Praze 9.  
 
18. prosinec 2013 – žákyně a žáci II. B a III. třídy navštívili Skanzen lidové literatury 
v Přerově nad Labem.  
 
28. leden 2014 – žákyně a žáci VII. třídy navštívili výstavu v Náprstkově muzeu v Praze 1 
s názvem „Čas zámořských objevů“.  
 
20. březen 2014 – žákyně a žáci II. A třídy uskutečnili výlet do petřínské zahrady  
a k Petřínské rozhledně.  
 
20. březen 2014 – žákyně a žáci II. B třídy uskutečnili poznávací výlet do Berouna. 
 
2. duben 2014 – žákyně a žáci VII. třídy navštívili Muzeum gastronomie v Praze 1 
se zaměřením na Velikonoce.  
 
13. květen 2014 – žákyně a žáci IX. třídy navštívili v rámci projektu „Charlotta Masaryková“ 
muzeum v Lánech.  
9. červen 2014 – žákyně a žáci V. a IX. třídy se vydali na dvoudenní výlet do Dvora Králové 
nad Labem.  
 
11. červen 2014 – žákyně a žáci IV. A a IV. B třídy navštívili „IQ park“ v Liberci.  
 
20. červen 2014 – žákyně a žáci IV. A a IV. B třídy podnikli výlet do Loděnice u Prahy.  
 
25. červen 2014 - žákyně a žáci IX. třídy navštívili „Laser game Praha“  
v Praze 9.  
 
26. červen 2014 – žákyně a žáci VI. a VIII. třídy navštívili „Laser game Praha“  
v Praze 9.  
 
26. červen 2014 – žákyně a žáci VII. třídy navštívili Národní technické muzeum v Praze.  
 
 



 
Kulturní akce  
 
26. září 2013 – žákyně a žáci III. a II. B třídy navštívili divadelní představení v Divadle 
v Dlouhé.  
 
31. říjen 2013 – žákyně a žáci IV. A a IV. B zhlédli představení tanečního studia Light 
s názvem „Putování ve větvích“ (Tobiáš Lolness) v Praze – Holešovicích.  
 
7. listopad 2013 – žákyně a žáci IV. A a IV. B třídy zhlédli v Divadle v Dlouhé divadelní hru 
„Tatínek není k zahození“.  
 
26. listopad 2013 – žákyně a žáci II. B a III. třídy zhlédli divadelní představení v Divadle 
v Dlouhé v Praze 1.  
 
6. prosinec 2013 – žákyně a žáci IV. A a IV. B třídy zhlédli divadelní představení s názvem 
„O líné babičce“ v Divadle v Dlouhé v Praze 1.   
 
17. prosinec 2013 – žákyně a žáci VIII. a IX. třídy si vyslechli v jednom z pražských kostelů 
„Vánoční koncert“.  
 
17. prosinec 2013 – před historickou budovou školy u vánočního stromu došlo v odpoledních 
hodinách k předvánočnímu setkání rodičů, zákonných zástupců dětí, žákyň a žáků chuchelské 
školy s cílem zazpívat si vánoční koledy, zhlédnout vánoční příběh.  
 
18. prosinec 2013 – žákyně a žáci V. třídy zhlédli filmové představení s názvem „Ledové 
království“.  
 
15. leden 2014 – žákyně a žáci V. třídy navštívili představení v Divadle Minor s názvem  
„Jak kohouti obarvili svět“.  
 
28. leden 2014 – žákyně a žáci VI., VII., VIII. třídy zhlédli v Divadle Minor představení 
s názvem „Hon na Jednorožce“.  
 
7. duben 2014 – žákyně a žáci prvního stupně a žákyně a žáci VI., VIII. a IX. třídy zhlédli  
ve Státní opeře Praha hudební pohádku s názvem „Čert a Káči aneb Peklo v pekle“.  
 
8. duben 2014 – žákyně a žáci V. třídy zhlédli v Divadle Minor představení s názvem „Hon na 
Jednorožce“.  
 
29. duben 2014 – žákyně a žáci IV. A a IV. B třídy zhlédli divadelní představení v Divadle 
v Dlouhé s názvem „Myška z bříška“.  
 
18. červen 2014 – v Kulturním centru K8 v Praze – Velké Chuchli se uskutečnila školní 
akademie žákyň a žáků I. A, I. B, II. A a II. B třídy.  
 
22. červen 2014 – ve Švandově divadle v Praze – Smíchově se uskutečnila školní akademie 
žákyň a žáků chuchelské školy (kromě dětí obou I. a II. tříd). 
 
 



 
 
Zájmové kroužky 
 
- taneční  
- sportovní 
- dramatický 
- anglický s rodilým mluvčím ve spolupráci s jazykovými školami: EasySpeak Černolice  a 

Channel Crossings Radotín 
- keramický 
- výuka hry na kytaru 
- vlastivědný 
- karate 

 
 

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 
- Projekt Charlotta Masaryková 
- Sběr papíru, hliníku a víček 
- Florbalový turnaj, běh do schodů 
- Branný závod smíšených týmů 
- 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 
- spolupráce s odborníky 
 
 
20. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, zkušenosti s jejich integrací 
 

stát počet žáků 
Slovensko, Německo, Rusko 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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22. Základní údaje o hospodaření školy 
 
22. Základní údaje o hospodaření školy 
 

 Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací za rok 2013    
      
 Ukazatel v tis. Kč    

   Poskytnutá dotace NIV    DČ   
 Provozní dotace 2637    
 Dotace MŠMT 9715    
 Účelová dotace – UZ 81 70    
 Účelová dotace –UZ 91 325    
 Veřejná služba 59    
 Dotace celkem 12806    
      

Vlastní výnosy     
 Tržby za stravné 867 201   
 Tržby za ŠD 212    
 Přijaté úroky 6    
 Zúčtování fondů 130    
 Ostatní výnosy 701 77   
 Vlastní výnosy celkem 1916    

Výnosy celkem 14722 278   
      

Mzdové prostředky celkem 7450 107   
 v tom: a) platy 7321 77   
            b) OON 129 30   

Odvody na zákonné pojistné 2565 5   
Příděly FKSP 74 1   
Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom: 4633 109   

 učebnice a učební pomůcky 207    
 DDM 480    
 služby pošt 4    
 služby telekomunikací, internet 53    
 ochranné pomůcky 1    
 DVPP 40    
 programové vybavení 30    



 energie 1063 21   
 potraviny 929 88   
 nájemné 3    
 opravy a udržování 394    
 cestovné 3    
 ostatní jiné 1426    

HV z doplňkové činnosti  56   
      
 Tvorba a čerpání FKSP     
  v tis. 

Kč 
   

 Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013 47    
 Příděl FKSP 74    
 Zdroje celkem 121    
 Dary 0    
 Příspěvky na stravování 25    
 Příspěvky na rekreace, kulturu 13    
 Penzijní připojištění 27    
 Ostatní čerpání 12    
 Čerpání celkem 77    
 Konečný zůstatek k 31. 12. 2013 44    

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Eliška Jančíková 
V Praze dne  2. 10. 2014                                       ředitelka  


