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1. Základní údaje o škole 

 

Název:     Základní škola Jílové u Prahy 

Právní forma:    příspěvková organizace 

Adresa:    Komenského 365 

254 01 Jílové u Prahy 

tel./fax: 241951210; 241951267 

e-mail: zsjilove@zsjilove.cz 

www.zsjilove.cz 

Zřizovatel školy:   Město Jílové u Prahy 

Masarykovo náměstí 194 

254 01 Jílové u Prahy 

 

Ředitel školy:   PaedDr. Bc. Květa Trčková 

Statutární zástupkyně:  Mgr. Alena Müllerová 

Zástupkyně ř. š. pro 1.st  

a ŠD:               Mgr. Lenka Rybářová 

 

Zápis v rejstříku škol:  do sítě škol a školských zařízení byla škola vřazena 1. 9. 1996 

poslední rozhodnutí o změnách v zařazení rejstříku škol a 

školských zařízení nabylo účinnosti 3. 4. 2006 

 

Škola sdružuje:   Základní škola  kapacita 590 žáků (od 1. 9. 2015) 

Školní jídelna   kapacita 500 jídel (od 1. 9. 2013) 

Školní družina   kapacita 200 žáků (od 1. 9. 2015) 

Školní klub   od 1. 9. 2009 

    

Školská rada:   byla zřízena ke dni 26. září 2005 zřizovatelem Městem Jílové u Prahy 
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2. Charakteristika školy 

Základní škola Jílové u Prahy se nachází ve východní části obce, školní areál je 

položen mezi sportovními areály Sokola Jílové a FC Jílové. Součástí areálu je rozlehlé 

sportoviště s několika sportovními plochami, školní pozemek, školní zahrada a parkové 

plochy. 

Samotná budova školy se stavebně skládá ze čtyř částí.  

1. Hlavní budova je dvoupatrová stavba z konce padesátých let, ve které je umístěn 1. stupeň 

se 14 třídami, jsou zde kanceláře školy, kabinety, miniučebna pro speciální poradenskou 

a pedagogickou činnost, sklad učebnic, školní kuchyň a jídelna, školní byt a vestibul školy 

se šatnami, v suterénu plynová kotelna. V předcházejícím období byla na kmenovou třídu 

předělaná cvičná kuchyň a počítačová učebna. V aktuálním školním roce, v květnu a červnu, 

byla v kmenovou třídu přeměněna sborovna. Nová, malá sborovna vznikla přepažením jedné 

velké kmenové třídy. Zároveň jsme změnili využití kanceláří. Z miniučebny pro SPP jsme  

vybudovali kancelář pro pracovnice na ekonomickém úseku, v jejich původní kanceláři je 

pracovna zástupkyně pro 1. stupeň. Miniučebnu pro SPP jsme přemístili do jiného, většího 

kabinetu, kde jsme zároveň obnovili školní knihovnu. 

2. Spojovací chodba „krček“ je průchodem mezi hlavní budovou a přístavbou. V chodbě je 

vstup do tělocvičny a do přilehlých šaten, vstup do tělocvičny, nářaďovna.  

3. Další částí školy je tzv. přístavba. Díky rekonstrukci je v této budově 9 tříd pro druhý 

stupeň, počítačová učebna, jazyková učebna, kabinety, školní klub. V suterénu je dílna 

na keramiku, v budoucnu i dřevodílna na pracovní činnosti.  

4. Stavebně zcela samostatnou budovou je tzv. „školička“, ve které byla v daném školním 

roce umístěna dvě oddělení ŠD. K dispozici jsou zde dvě učebny, kabinet a příslušenství. Tato 

budova je v nevyhovujícím stavu jak z vnějšku, tak i interiérově. Na rekonstrukci této budovy 

jsme obdrželi dotaci z MF a v následujícím školním roce bude přestavba probíhat. 

  

3. Přehled oborů vzdělávání  

 Stav k 30. 6. 2016 

 

vzdělávací program počet tříd počet žáků 

ŠVP ZV 

Škola pro radost 
 

25 

 

  565 

 

Od 3. 9. 2007 vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

„Škola pro radost“. Tento program byl schválen pedagogickou radou dne 2. 9. 2013. 
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A proč ŠKOLA PRO RADOST ? 

……… pro radost z partnerství: základem je, aby všichni lidé, kteří do školy přicházejí, 

děti, rodiče, zaměstnanci i hosté školy pociťovali příznivé a podnětné klima. Radost pociťuje 

člověk, je-li brán při každém jednání jako rovnocenný partner, se kterým je jednáno slušně, 

vstřícně, bez postranních úmyslů. Partnerům záleží na prostředí, ve kterém společně působí. 

Pravidla vzájemných vztahů partnerů ve škole jsou založena na demokratických principech, 

všichni máme svá práva a povinnosti a jejich dodržování je jednou z podmínek vytvoření 

příjemné pracovní atmosféry. 

……… pro radost z poznávání: naším cílem je vzdělávat děti porozuměním. Aby hned 

v počátku svého působení v naší škole poznaly radost z nových dovedností a vědomostí a aby 

poznaly smysluplnost učení, využití poznatků v každodenním životě. 

……... pro radost ze sdělování: naše společnost je založená na informacích –  

na informovanosti. Postupným zvládáním mateřského jazyka slovem i písmem povedeme 

naše žáky k uvědomělé práci s informacemi. Smyslem našeho konání je probudit u dětí zájem 

o informace ve všech podobách.  

…….. pro radost ze setkávání: ačkoli je školní docházka povinná, je naší snahou, abychom 

všichni chodili do školy rádi. S úsměvem se potkávali na chodbách a ve třídách a měli radost 

z každého okamžiku, kdy můžeme být spolu. 

……. pro radost z pohybu: vycházíme z toho, že každé mládě je hravé a neposedné. Je tomu 

tak i u lidského mláděte. Pro děti není přirozené sedět ve školních lavicích několik hodin. 

Proto jsou vkládány do výuky u mladších dětí tělovýchovné chvilky. Děti mají možnost 

„protáhnout se“ na chodbách nebo si odpočinout na koberci ve třídě. Starší žáci mohou využít 

terasy před třídami, mají možnost volitelného předmětu sportovní hry. 

……. pro radost ze sounáležitosti s přírodou: jak vyplývá z charakteristiky školy, má naše 

škola ideální polohu na okraji města s blízkostí volné přírody. Tato poloha je využívána při 

výuce předmětů s přírodovědným zaměřením i jako relaxace k vycházkám při poznávání 

okolí školy. 

Všechny naše radosti jsou úzce provázané, jedna nemůže být uvedena do života bez druhé. 

Naplňování našich radostí je zároveň i naplňování klíčových kompetencí daných RVP ZV. 

ŠVP ZV Škola pro radost je k dispozici v ředitelně školy, v recepci školy a na PC v recepci 

školy. 
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4. Statistické údaje ze školního roku 2015 - 2016 

 

 Údaje o přijímacím řízení 

 

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2016 – 2017 proběhl v zákonné lhůtě ve dnech 

27. a 28. 1. 2016. 

 

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2016 – 17 a počet odkladů školní docházky k 30. 6. 2016:  

 

Počet zapsaných dětí 

celkem 

počet odkladů škol. 

docházky 

do I. ročníku nastoupí předpokládaný 

počet 1. tříd 

97 12 85 4 

 

 
 

 Počty tříd a žáků 

 

Počet tříd k 30. 6. 2016 

 

 

Školní rok 1. stupeň 2. stupeň celkem 

 2011 - 2012 10 8 18 

2012 - 2013 11 8 19 

 2013 - 2014 12 8 20 

2014 - 2015 14 8 22 

2015 - 2016 16 9 25 

 

  

Počet žáků k 30. 6. 2016  

 

Školní rok 1. stupeň 2. stupeň celkem 

2011 - 2012 218 170 388 

2012 - 2013 239 169 408 

2013 - 2014 279 173 452 

2014 - 2015 320 174 494 

2015 - 2016 356 209 565 

 

 

Průměrný počet žáků ve třídě  

   

Školní rok 1. stupeň 2. stupeň celkem 

2011 - 2012 21,8 21,25 21,55 

2012 - 2013 21,72 21,13 21,5 

2013 - 2014 23,25 21,62 22,6 

2014 - 2015 22,86 21,75 22,45 

2015 - 2016 20,94 23,22 22,6 
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 Integrovaní žáci k 1. 9. 2015 

 

 

Školní rok 

poruchy 

učení 

poruchy 

chování 

zdravotní postižení  

celkem IVP sluch zrak řeč aut. 

2011 - 2012 9 3 0 0 2 0 14 

2012 - 2013 13 7 0 0 2 0 22 

2013 -2014 27 5 0 1 4 1 38 

2014 - 2015 35 6 0 2 3 1 47 

2015 - 2016 44 3 0 2 2 1 64 

 

 

 

 

 

 Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států  

 

Děti cizinců EU Název státu 

 

Počet dětí 

 

0  

Děti cizinců ostatních států Název státu 

 

Počet dětí 

 

Vietnam 1 

Ukrajina 2 

Rusko 1 

 

 

 Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast školy  

 

Kraj počet žáků 

Středočeský 13 

Praha 17 

Ostatní kraje 8 

Jiné státy 0 

 

 

 

 Jiný způsob plnění školní docházky 

 

Školní rok § 38 - vzdělávání 

mimo republiku 

§ domácí 

vzdělávání 

celkem 

2013 - 2014 0 0 0 

2014 - 2015 2 0 2 

2015 - 2016 3 1 4 
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 Údaje o rozmístění žáků  

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 

 z 5. ročníku ze 7. ročníku celkem 

gymnázia zřiz. kraji 2 2 4 

soukromá gymnázia 0 0 0 

církevní gymnázia 0 0 0 

 

 

b) na SŠ zřizované kraji a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých 

ročníků přijato:   

 

Školní 

rok 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední odb. 

učiliště  

celkem 

2011 - 2012 6 5 1 9 11 13 45 

2012 - 2013 7 1 2 7 9 9 35 

2013 - 2014 5 1 5 9 4 10 34 

2014 - 2015 5 2 4 3 8 9 31 

2015 - 2016 4 2 4 10 10 5 35 

 

 

c) na soukromé školy přijato: 

 

Školní 

rok 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední odb. 

učiliště  

celkem 

2012 - 2013 0 1 0 0 5 0 6 

2013 - 2014 0 1 0 0 5 0 6 

2014 - 2015 0 0 0 0 11 2 13 

2015 - 2016 0 0 0 0 5 0 5 

 

d) z nižších ročníků 

 

Dokončený 6. ročník 7. ročník 8. ročník Celkem na OU 

0 0 1 1 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

 - v devátém ročníku: 40      

- v nižším ročníku:   1  

 

 Chování žáků 

 
a) Klasifikace chování   

 

Chování 
 pololetí  pololetí 

žáci % žáci % 

velmi dobré 562 98,77 553 97,88 

uspokojivé 5 0,88 9 1,59 

neuspokojivé 2 0,35 3 0,53 
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Nejčastější výchovné problémy: opakované porušování školního řádu - neukázněné a 

nevhodné chování, neplnění školních povinností, neomluvené absence. 

 

b) Zameškané hodiny 

 

 Omluvené 

1. pololetí 

Neomluvené 

1. pololetí 

Omluvené 

2. pololetí 

 

Neomluvené 

2. pololetí 

1. stupeň 14 861 0 18 763 2 

2. stupeň 11 963 65 17 966 42 

Celkem 26 824 65 36 729 44 

Průměr na třídu 1 073 2,6 1 470 1,76 

Průměr na žáka 47,14 0,11 65 0,078 

 

 

 

 Prospěch žáků 

 

Prospěch 1. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

počet žáků 

 1.stupeň 2. stupeň 1.stupeň 2. stupeň 

S vyznamenáním 291 65 279 47 

Prospěli     57 137 73 157 

Neprospěli 3 6 4 5 

Neklasifikovaní 7 4 4 0 

 

 

 

 Opravné zkoušky 

 

V tomto školním roce dělalo opravné zkoušky 11 dětí, z toho 4 děti ze dvou předmětů, 

9 žáků bylo z druhého stupně a 2 žáci byli z prvního stupně. Ke zkouškám se jeden žák 

nedostavil, dva žáci nepostoupili a opakují ročník.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

5. Přehled pracovníků školy k 30. 6. 2016 

  (bez mateřských dovolených) 

 

Základní škola Fyzické osoby Přepočtení pracovníci 

 pedagog. nepedag. celkem pedagog. nepedag. Celkem 

 39 13 52 35,15 12,5 44,92 

 

Jako v každém větším pracovním kolektivu i v našem pracovním kolektivu byly 

v průběhu daného školního roku problémy. První pololetí proběhlo bez problémů, náš tým 

posílili manželé Vrtiškovi, pan učitel na druhý stupeň jako vyučující matematiky, přírodopisu 

a globální výchovy a paní učitelka na první stupeň. Dále jsme přijali dalšího pana učitele  

na druhý stupeň RNDr. Marka Havelku, vyučujícího také 

matematiku, přírodopis a anglický jazyk. Další posilou je na 

prvním stupni paní učitelka Radka Rysová. Jako asistentku 

pedagoga jsme přijali Nelu Doležalovou, během roku 

provdanou Klasovu. Na malý úvazek nám chodila učit 

němčinu paní Dita Müllerová, která zároveň dělala 

koordinátorku volnočasových aktivit. Ve druhém pololetí 

vážně onemocněla paní učitelka Veronika Šilháčková, jako 

zástup za ni, jsme přijali pana učitele P. Todorova, 

vyučujícího matematiku a angličtinu. Výuku chemie si vzala 

na starost paní učitelka J. Sajdlová. Od dubna nastoupila do pracovní neschopnosti z důvodu 

rizikového těhotenství paní učitelka Věra Zuščicová. Její úvazek jsme rozdělili mezi stávající 

pedagogy, za což jim patří velký dík. Třídnictví v 7. A přebral pan učitel M. Havelka.  

Struktura vedení zůstala stejná jako na konci předcházejícího školního roku, ředitelka 

školy a dvě zástupkyně – Mgr. A. Müllerová jako zástupkyně statutární a zástupkyně pro 

druhý stupeň a Mgr. L. Rybářová jako zástupkyně pro první stupeň a jako vedoucí školní 

družiny a školního klubu. Obě paní zástupkyně také aktivně vykonávaly funkci výchovných 

poradkyň. 

Ke změnám došlo i na úseku nepedagogických zaměstnanců.  Během dubna odešla do 

pracovní neschopnosti paní A. Dupalová, která následně rozvázala pracovní poměr. Místo ní 

jsme přijali paní Evu Tyksovou.    

Již od loňského roku s námi spolupracuje pan M. Homolka jako správce počítačové 

sítě. Je ve škole pravidelně každý čtvrtek a v případě potřeby i v jiných dnech. Stará se  

o počítačový hardware i software, je konzultantem pro další zařízení - jako jsou telefony, 
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tiskárny a kopírky, pro interaktivní tabule a jejich příslušenství. Jeho profesionální přístup  

a především rychlá a kvalitní práce jsou pro nás v současné době nepostradatelné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2016 

 

věk do 30 let 

včetně 

31-40 let 41-50 let 51-60 let  nad 60 let  z toho 

důchodci 

počet 1 14 15 11 3 3 

z toho žen 1 13 15 8 3 3 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 46, 8 let 

 

 

 

 

 Kvalifikace pedagogických pracovníků (podle §7 a §8 zákona č. 563/2004 Sb.) 

 

 Ped. pracovníci z toho nekvalifikovaní  

Učitelé 35 5 

Vychovatelky 9 4 

Asistentky pedagoga 7 5 

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v % (podle zákona č. 563/2004 Sb.,  

O pedagogických pracovnících) je: 

 

Školní rok Počet ped. prac. % kvalif. 

2011 - 2012 36 58 

2012 - 2013 33 66 

2013 - 2014 35 74,3 

2014 - 2015 39 72,7 

2015 - 2016 44 79,5 

 

Jmenný seznam viz Příloha č. 1 - Přehled pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. 

 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

1) Akademické studium - vzdělávání k získání nebo rozšíření kvalifikace  

Kombinované magisterské studium Učitelství pro ZŠ, obor učitelství pro 1. st., Pedf UK 

paní učitelka L. Hrdličková – 5. ročník      - dokončeno 

Kombinované magisterské studium Učitelství pro ZŠ, obor učitelství pro 1. st., ZČU Plzeň 

paní učitelka R. Dvořáková – 2. ročník       - pokračování studia 

Kombinované bakalářské studium, Vychovatelství, Pedf UK 

paní vychovatelka N. Klasová – 1. ročník     - zahájení studia 
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2) Celoživotní vzdělávání 

Učitelství pro 1. stupeň, Pedf UF, paní učitelka P. Vlčková - zahájení studia 

Kurz Etické výchovy (250), EF ČR, paní učitelka I. Jabůrková  - pokračování studia 

Kurz Etické výchovy (250), EF ČR, paní učitelka N. Ludvíková  - pokračování studia 

Kurz Etické výchovy (40), EF ČR, paní vych. M. Šináglová         - pokračování studia 

Asistent pedagoga, NIDV Praha, paní vych. V. Skřivánková - úspěšně dokončeno 

Asistent pedagoga, NIDV Praha, paní vych. G. Kročilová  - úspěšně dokončeno 

Asistent pedagoga, NIDV Praha, paní vych. M. Tomanová - úspěšně dokončeno 

 

3) Specializační studium 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, Pedf UK Praha - zahájení studia 

paní učitelka L. Rybářová 

Studium pro výchovné poradce, Pedf UK     - zahájení studia 

paní učitelka V. Šilháčková  

 

4) Další vzdělávání 

 Projekt Etická výchova 

Ani v tomto roce jsme nežádali o dotaci v rámci Rozvojového programu, ale přesto 

jsme se věnovali vzdělávání sboru v této oblasti. V přípravném týdnu proběhlo akreditované 

školení na téma Výchovný styl učitele EV, které vedla ředitelka školy. Jak je uvedeno výše, 

ve studiu dvouletého kurzu pokračují dvě kolegyně a jedna paní vychovatelka zahájila 

40tihodnový kurz probíhající v Praze. 

 Individuální DVPP  

probíhalo průběžně, podle zájmu pedagogů a potřeb školy, viz Příloha č. 2 - Přehled DVPP. 

Pokračuje vzdělávání učitelů prostřednictvím webinářů, prostřednictvím různých organizací  

–  nejčastěji AV Media. 

Vzhledem k účasti v projektu Výzva č. 56 a 57 probíhala školení v rámci těchto projektů, více 

viz Příloha č. 2.  

 Vzájemné vzdělávání 

V rámci spolupráce mezi školami v regionu jsme zorganizovali několik dílčích 

seminářů, které vedly naše kolegyně. Práce se Smart Boardem – L. Kuklová,   Naši a cizí –  

R. Rinnová. Některé kolegyně byly „na zkušené“ v ZŠ Hradištko, kde jim paní učitelky 
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prezentovaly genetickou metodu čtení. Na jejich popud jsme uspořádali u nás ve škole Kurz 

Genetické metody čtení (15 hodin) pro učitele ze spřátelených škol, zaštítěný NIDV. 

 Pro své kolegyně připravily paní učitelky S. Fourová a K. Vrtišková cyklus školení  

na téma Čtenářské dílny.  

Dále probíhalo samostudium učitelů, které vedení podporuje nákupem odborné 

pedagogické literatury a pedagogických periodik: Učitelské noviny, Školství, Rodina 

 a škola, Řízení školy, Moderní vyučování, Informatorium, Geografické rozhledy, 

Osvobození, Nika, Romale … 

 

5) Vzdělávání sborovny 

     V rámci již zmíněného projektu Výzva 56 jsme díky  třetí šabloně Stínování navštívili dvě 

základní školy v Chorvatsku. Jednalo se o školy, které jsou v oblasti Daruvaru, kde žije česká 

menšina. Ve školách se vyučuje jak česky, tak i chorvatsky. Tato zkušenost pro nás byla 

velmi cenná, víc o výjezdu v části Projekty OP VK. 

     Tradičně jsme na jaře vyrazili na vlastivědnou exkurzi, tentokrát do Všeradic u Berouna.  

 „Již tradičně zaměstnanci školy na zelený čtvrtek vyrazili na poznávací výjezd. Výjezdy jsou 

koncipovány jako poznávání nedalekého okolí, jako inspirace pro výlety jak se žáky, tak 

s rodinami. Takto už jsme měli možnost poznat zámek Loučeň, Jablonné nad Vltavou, zámek 

ve Štiříně i s parkem, Svatou Horu v Příbrami i příbramské doly, v Mníšku pod Brdy jsme byli 

v zámku, v kostele i na Skalce. 

Letos byly naším cílem Všeradice. Pravda, je to místo poněkud vzdálenější, ale rozhodně 

zajímavé. Se jménem této vesnice nedaleko Berouna jsme se seznámili na našem výjezdu 

v chorvatském Daruvaru. Místní hasičský sbor ve Všeradicích je totiž partnerským sborem 

hasičů v Daruvaru. A my jsme se společně s všeradickým „zámeckým pánem“ panem 

Stibalem setkali v Daruvaru při vernisáži obrazů českých malířů, kteří mají ve Všeradicích 

každoročně sympozium. Setkání vyvolalo zvědavost – Cože jsou, kdeže jsou Všeradice? 
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Ve čtvrtek 24. března jsme po překonání Brd navštívili vesnici s pěti sty obyvateli, hezkým 

kostelíčkem a zámeckým dvorem. Nebo Zámeckým dvorem? Přivítání bylo milé, u kávy  

a jablečného závinu nám pan Stibal vyprávěl, jak ke dvoru přišel. Vzhledem k tomu, že je 

všeradický rodák, dlouholetý bývalý starosta Všeradic, patriot,  bylo jeho vyprávění opravdu 

důvěryhodné a zajímavé. Po tomto zahájení jsme si prohlédli zrekonstruovanou sýpku, kde je 

mimo jiné interaktivní výstava věnovaná všeradické rodačce Magdaleně Dobromile Rettigové. 

Před obědem jsme si ještě prohlédli místní kostelík. Po výborném obědě následovala 

přednáška  o místním malém pivovaru i s ochutnávkou místního výborného Všerada. Na závěr 

si zájemci zahráli minigolf na zámeckém hřišti.“ 

 

 Pro naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky jsme 

připravili v adventním čase zájezd do polské Wroclavi. 

Přestože se jednalo o město vzdálenější, díky počasí i krásným 

trhům, byl zájezd velmi  povedený.  

 

6) Setkávání vedení škol v regionu 

 I v tomto školním roce pokračovala spolupráce škol 

v regionu, dokonce se naše řady stále rozšiřují. Na pravidelná 

měsíční setkávání tak podle svých možností přicházejí ředitelé 

a zástupci ředitelů za základní školy v Jílovém u Prahy, 

Kamenném Přívoze, Kamenici, Kostelce u Křížků, Jesenice, Zlatník, Zvole, Vraného nad 

Vltavou, Mníšku pod Brdy, Hradištka, Černošic, Líšnice, Úhonic, Průhonic, Davle, Dolních 

Břežan, Psár a Sunny Canadian z Osnice. Na naše setkání dokonce začalo jezdit vedení školy 

ze Zruče nad Sázavou. V daném školním roce se uskutečnila dvě dvoudenní setkání – 

podzimní v Písku a jarní ve Zruči nad Sázavou. Náplní bylo jednak sdílení zkušeností a dále 

školení Právní úpravy ve školství v podání paní M. Veselé. Druhý výjezd se uskutečnil 

v dubnu právě do Zruče nad Sázavou, prohlédli jsme si základní školu, vyslechli jsme si 

školení pana Mgr. Petra Pokorného na téma Motivace podřízených, druhý den jsme sdíleli své 

zkušenosti a prohlédli jsme si Kutnou Horu.  První výjezd byl organizován pod hlavičkou 

NIDV a druhý VISKu. Tato naše setkání jsou vždy obohacující, jak pro sdílení, tak i pro 

novou inspiraci ve vedení našich škol. Organizace těchto setkávání i výjezdů je v režii naší 

školy. 
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7) Odborná pedagogická činnost 

Tato činnost je naším základním úkolem, je daná zákonem č. 561/2005 Sb., §2.  

K naplňování tohoto úkolu musí směřovat veškeré aktivity vedení školy, přes individuální 

práci s pedagogy i se žáky, týmovou práci se sborem a třídami, koordinaci dalšího vzdělávání, 

spolupráci s rodiči, až po zajištění každodenního provozu školy. 

 I nadále jsme se scházeli na pedagogických i provozních poradách. Ale stálé více 

k informovanosti zaměstnance využíváme možnosti elektronického informačního systému. 

Pokračuje i spolupráce pedagogů  v odborných předmětových komisích a metodickém 

sdružení prvního stupně.  Někteří pedagogové jsou natolik odborně na výši, že se začínají 

věnovat i lektorské činnosti ve svém oboru. Jak jsem již uvedla, lektorují jednak v našem 

pedagogickém sboru, mezi spřátelenými školami, ale někteří spolupracují s organizacemi  

pro DVPP.  

Dále jsme se v rámci rozvoje odborných pedagogických kompetencí zapojili jako partneři  

do projektu  Párová výuka, který iniciovala a organizovala ZŠ Kunratice. Více v části 

Projekty. 

 

 

7. Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště tvoří: 

- školní psycholožka Mgr. Libuše Šafránková 

- speciální pedagožky Mgr. Linda Staňková, Mgr. Ivana Hejdová 

- výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Lenka Rybářová 

- výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Alena Müllerová 

- metodička prevence Mgr. Jiřina Nagyová 

Školní psycholožka – spolupracovala s třídními učitelkami, poskytovala jim konzultace, 

prováděla screening poruch učení. Vše konzultovala s výchovnými poradkyněmi. Pracovala  

s třídními kolektivy i s jednotlivci. Pro žáky devátých připravila PROFI testy, které 

vyhodnotila a s výsledky seznámila rodiče i žáky. Měla dvě skupiny žáků s poruchami učení, 

kterým poskytovala speciální pedagogickou péči. 

 

Výchovné poradkyně – výchovná poradkyně pro 1. stupeň L. Rybářová metodicky vedla 

asistentky pedagoga. Pracovala s dětmi v kroužku Dokáži to, který je pro děti s problémy 

v učení. Výchovná poradkyně pro 2. stupeň A. Müllerová seznamovala žáky devátých tříd 
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s přijímacím řízením na střední školy, vyplňovala přihlášky na střední školy, sjednávala se 

středními školami prezentaci jejich škol. 

Dále vytvářely individuální vzdělávací plány, seznámily s nimi zákonné zástupce. Dvakrát  

v roce kontrolovaly jejich plnění. Metodicky vedly vyučující, seznamovaly je s poruchami 

učení a s přístupem k jednotlivým žákům. Zprávy a doporučení z pedagogicko-

psychologických poraden konzultovaly se školní psycholožkou. Úzce spolupracovaly s PPP  

a s SPC a s rodiči. V průběhu roku svolaly několik výchovných komisí, ve kterých společně  

s rodiči řešily problémy některých žáků buď v prospěchu, v chování nebo v  docházce do 

školy. 

 

Speciální pedagožky – Speciální pedagožky se věnovaly práci s dětmi s poruchami učení. 

Poskytovaly jim speciální pedagogickou péči. V tomto školním roce na této pozici i nadále 

pracovala L. Staňková a dále paní učitelka I. Hejdová. 

 

Metodička prevence – metodičkou prevence rizikového chování žáků byla jmenována paní 

učitelka Jiřina Nagyová. Ve spolupráci s vedením školy zajišťovala školní akce v rámci této 

problematiky, podílela se na řešení výchovných problémů, připravovala plán prevence, který 

zároveň i vyhodnocovala. 

Mgr. A. Müllerová 

 Jsi online … 

Program s tímto atraktivním názvem přijela v úterý 9. 2. 2016 do jílovské školy 

prezentovat sympatická lektorka Mgr. Monika Podlahová z MP Education, s.r.o. Jednu 

vyučovací hodinu trvající přednášku absolvovali žáci 6. a 5. tříd a také žáci 4. C., někteří  

z nich znali lektorku již z dřívějších programů. 

Z názvu přednášky již vyplývá její obsah - vliv nových informačních technologií na 

mezilidské vztahy, rizika sociálních sítí, problematika kybešikany, kybergroomingu  

či sextingu.  

Pro zahřátí mozků dětí na ně lektorka hned v úvodu vychrlila řadu otázek: „Kdo z vás 

má mobil?“ „K čemu všemu ho využíváte?“ „Zacházíte s ním bezpečně?“   

V dalších minutách se pak prolínaly otázky lektorky, odpovědi a zkušenosti dětí, 

komentované slidy z prezentace a hlavně konkrétní rady, jak se chovat v online prostředí.  

Děti si díky cíleným informacím i působivým a poučným konkrétním příkladům  

ze života měly možnost uvědomit, že bezpečnost na internetu není samozřejmostí. Že proti 

vynalézavosti a neodbytnosti těch, kteří se skryti v anonymitě či za falešnými profily snaží 
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získat informace, kontakty či choulostivá data, jež pak následně mohou využívat k svému 

prospěchu, se musí aktivně bránit. 

Na druhou stranu dostaly i velice důrazné varování – nemusí totiž být jen obětmi 

útoků někoho jiného, ale mohou se velmi snadno stát i samy útočníky – např. když na web  

či do svého profilu umístí informace či fotky, ke kterým nemají souhlas zveřejněným osob.  

Lektorka si svým bezprostředním chováním a ochotou odpovědět na všechny dotazy, 

brzy získala důvěru velké většiny žáků a to je prvním, nesmírně důležitým krokem k tomu, 

aby děti začaly o svém chování ve virtuálním prostoru přemýšlet a aby hledaly cesty, jak se 

chovat bezpečně vůči sobě i vůči ostatním.  

Mezi běžná rizika, která děti (ale často i dospělí) podceňují, patří: 

 poskytování informací ze svého soukromí 

 zveřejňování osobních (a někdy i intimních) fotografií či videí 

 důvěřivost v navazování kontaktů s neznámými lidmi 

Co říci závěrem? Účastníci programu již nyní vědí, jak se chovat a že případné problémy 

je důležité řešit hned (než přerostou přes hlavu), nejlépe konzultací s lidmi, kterým věří – 

rodiče, učitelé, případně že mohou využít některou ze služeb, které nabízejí odborníci např. na 

těchto webových stránkách: http://www.seznamsebezpecne.czhttp://www.e-bezpeci.cz 

Zpětná vazba od žáků 6. třídy: 

Zaujalo mě povídání o kyberšikaně, kybergroomongu a sextingu, protože jsem o nich nic 

nevěděla. 

Překvapilo mě, že mě pomocí internetu může někdo urážet, aniž bych o tom věděl. 

Překvapilo mě, jak jsou někteří lidé na internetu důvěřiví a čeho všeho jsou naopak někteří 

jiní lidé schopni. 

Překvapilo mě, že si můžeme pomocí sluchátek vyměňovat s kamarády bakterie a infekci. 

Seznámila jsem se s novou stránkou Seznamu (www.seznamsebezpecne.cz), kterou jsem 

neznala a pomocí níž mi mohou v případě problémů pomoci odborníci. 

Překvapilo mě, že kyberšikanu řeší i policisté. 

Zaujaly mě příběhy z reality. 

Překvapilo mě, že si cizí lidé udělají falešný profil, aby nás pak mohli manipulovat a vydírat. 

Lektorka byla výborná, hezky nám vyprávěla, moc se mi to líbilo. 

Lektorka měla připravenou krásnou prezentaci, kterou doplňovala zajímavým vyprávěním. 

Dělali jsme si také krátký test, jestli jsme na těchto nových technologiích závislí. Líbilo se mi 

to a řekla bych, že jsem nebyla sama. 

Lektorka byl úžasná, mluvila nahlas a srozumitelně a prezentaci měla výtečnou. 
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Na závěr několik klíčových otázek pro rodiče z řad čtenářů tohoto článku: 

 Víte, že děti mohou mít legálně účet na Facebooku až od 13 let? 

 Víte, co Váš syn či Vaše dcera dělá na počítači, jaká osobní data či fotky sdílí veřejně? 

 Víte, s kým se přátelí na sociálních sítích? 

Jan Vrtiška, třídní učitel 6. A 

V  Příloze č. 3 je Vyhodnocení realizace Minimálního preventivního programu za 

školní rok 2015 – 2016.  

 

8.  Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 

Na začátku školního roku byli všichni vyučující seznámeni se zprávami z PPP a z SPC. 

Mgr. Müllerová je opětovně seznámila s jednotlivými poruchami učení a s potřebným 

přístupem vyučujících k žákům s těmito poruchami.  

Ve školním roce 2015 - 2016 bylo ve škole 64 žáků s individuálním vzdělávacím plánem. 

IVP vypracovávaly za spolupráce pracovnic PPP a SPC a za spolupráce s vyučujícími 

výchovné poradkyně. S IVP byli seznámeni zákonní zástupci žáků, kteří je odsouhlasili 

informovaným podpisem. Žáci s IVP docházeli do hodin speciální pedagogické péče. Byly 

brány ohledy na jejich poruchy, byla jim krácena zadání kontrolních prací, diktátů, byl jim 

poskytován potřebný čas na vypracování zadané práce.  

                                                                                                              Mgr. A. Müllerová 

Práce asistentů pedagoga na naší škole. 

Ve školním roce 2015 - 2016 byl na základě doporučení z pedagogicko-psychologické 

poradny přidělen asistent pedagoga k 8 dětem. Z toho na prvním stupni se jednalo o 6 dětí  

a o 2 děti na druhém stupni.  Fyzicky byla zajištěna funkce asistenta 7 lidmi. U některých dětí 

se střídalo i více asistentů a to zejména z důvodu rozvrhových. S prací asistentů máme již 

několik let výbornou zkušenost. Po počátečních rozpacích mezi učiteli, si asistenti získali 

velmi dobrou a důležitou pozici ve vzdělávacím a výchovném procesu. Stali se doslova 

spojovacím článkem mezi dítětem, učitelem a rodiči. Funkce asistenta je velmi specifická  

a vyžaduje i odborné znalosti z oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Během školního roku proběhlo na toto téma několik schůzek asistentů a  třídních učitelů  

s výchovným poradcem pro I. stupeň. Kromě těchto setkání se někteří asistenti zúčastnili 

školení zaměřených na uvedenou problematiku a 2 asistentky vystudovaly kurz pořádaný 

NIDV a získaly tak plné vzdělání asistenta pedagoga s akreditací MŠMT. 

Mgr. Lenka Rybářová 
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 Práce s nadanými žáky 

 

S nadanými dětmi se u nás ve škole pracuje v několika rovinách: při výuce anglického 

jazyka, matematiky na 1. stupni, v jednotlivých předmětech, v nabídce možnosti rozvoje   

ve volnočasových aktivitách ve volném čase žáků. 

 

 Výuka anglického jazyka 

Již několik let máme žáky v jednotlivých ročnících rozdělené do skupin na výuku podle 

úspěšnosti v daném jazyce. Rozdělení probíhá podle vstupního testu, nicméně skupiny jsou 

prostupné a žáci mohou přecházet – zpravidla ve čtvrtletí, ze skupiny do skupiny, oběma 

směry. Toto rozdělení dětem umožňuje rozvoj jazykových dovednosti úměrně jejich 

schopnostem. 

 V tomto školním roce se mohli žáci osmých a devátých tříd rozvíjet jazykové 

dovednosti i prostřednictvím projektu Výzva 57. Byli přihlášeni do e-learningu a učili se 

pracovat s touto formou vzdělávání. Ačkoli je jedná o žáky počítačově zdatné, tato forma 

vzdělávání většině z nich činila problémy. 

 

 Dělení matematiky na 1. stupni 

  V tomto školním roce jsme vyzkoušeli na prvním stupni dělit žáky na výuku 

matematiky v rámci jednotlivých ročníků.  

 

Dělená matematika 

V rámci obohacení a zkvalitnění výuky matematiky jsme se od 1/2016 rozhodli 

pracovat podle nového schématu a z týdenní časové dotace na matematiku vyčlenit jednu 

hodinu s odlišným přístupem k výuce – děti navštěvovaly hodiny tzv. „Dělené matematiky“. 

Smyslem této změny bylo vytvořit podmínky pro všechny děti tak, aby mohly pracovat  

na úrovni, ve které mohou rozvíjet své vrozené matematické nadání a matematické 

schopnosti. Děti více matematicky nadané vytvořily skupinu, jejíž výuka je orientována  

na matematiku s náročnějšími typy úloh, větším zastoupením matematiky logické  

a zařazováním obohacujících aktivit pro rozvoj matematického uvažování.  Ostatní děti  

se během této hodiny zaměřují na prohlubování, upevňování a procvičování probraného 

učiva. Skupiny jsou po celý rok prostupné. 
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Již první pololetí výuky podle nového schématu ukázalo, že je tato změna pro děti 

přínosem, děti mohou pracovat podle svých aktuálních matematických dovedností a zažít si 

„svůj matematický úspěch“. 

L. Kuklová, třídní učitelka 3. C 

 

 V jednotlivých předmětech 

V jednotlivých předmětech se snaží vyučující o individuální přístup k nadaným dětem, 

zpravidla formou „práce navíc“. Na druhém stupni se tyto děti profilují především 

v oborových soutěží a olympiádách (viz níže). V těchto případech je potřeba, aby děti ke své 

školní práci přidaly i přípravu ve svém volném čase. 

 

 Ve volnočasových aktivitách 

V tomto školním roce naše škola poprvé v rámci 

volnočasových aktivit nabízela kroužek Angličtina – 

příprava k mezinárodní zkoušce. Paní učitelka 

Ludvíková navázala spolupráci se společností Akcent a 

se Sunny Canadian, kde naši žáci po systematické 

přípravě absolvovali své první jazykové zkoušky.  

Zkoušku  PET (úroveň B1) úspěšně složila Eliška 

Ročárková, Kateřina Kraupnerová, Jiří Borecký a Maxmilián Staněk. Zkoušku YLE, KET 

(úroveň A2) úspěšně složila Karolína Kuklová, Jakub Kukla a Matěj Novák. Žákům 

gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu, nejen cizího jazyka.  

 Dále tím, že dětem nabízíme různé možnosti zájmového vyžití podporujeme rozvoj 

jejich schopností v různých oborech od rozvíjení logického myšlení, přes estetické dovednosti 

až po rozvoj  pohybových schopností. Výčet nabídky zájmových kroužků je v kapitole č. 22. 

 

 Ve volném čase 

Již tradičně jsme nabídli naši žákům možnost pracovat v projektu Talnet, který umožňuje 

zúčastněným rozvoj v přírodovědných a technických disciplínách. 

Noví Talneťáci přicházejí 

Co to je Talnet? Talnet je projekt pro zvídavou a nadanou mládež let se zájmem 

o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky. Doporučený věk 

studentů je od 13 do 19 let.  Nabízí vzdělávací, badatelské a komunikační aktivity z různých 
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oborů fyziky, matematiky, chemie, biologie, geografie a technických disciplín šité na míru 

zvídavým. Zároveň také přispívá k zahájení úspěšné studijní a profesní kariéry 

      Tato aktivita poskytuje prostor pro komunikaci, diskuzi a řešení problémů vědeckých 

i jiných s podobně zaměřenými studenty, umožňuje kontakt s experty v oboru a vytváří tak 

podmínky pro další rozvoj nadání účastníků. Hlavními typy aktivit v Talnetu jsou 

online kurzy, práce na vlastních projektech, exkurze na odborná pracoviště s online 

přípravou, projektově badatelská aktivita s online přípravou garantů badatelských záměrů 

Expedice,  a strukturované hry pro jednotlivce i týmy 

Kurzy jsou z převážné části uskutečňovány online pod vedením instruktora. K účasti 

v kurzu stačí počítač s přístupem na Internet. Účastníci se často chtějí vidět i tváří v tvář, 

proto má Talnet pravidelně úvodní soustředění a dvakrát ročně čtyřdenní soustředění. 

V průběhu roku se mohou účastníci společně s instruktory setkávat také na T-exkurzích na 

odborných pracovištích. Mezi badatelské aktivity patří týmová aktivita Na fyziku v týmu. 

Projekt Talnet probíhá pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání MŠMT.  

Je realizován ve spolupráci s odborníky z výzkumných, vzdělávacích, odborných pracovišť  

a škol v ČR (MFF UK, PřF UK, UPa, ČVUT, Gymnázium Christiana Doplera) i v zahraničí 

(DLR – Deutsches Centrum fur Luft und Raumfahrt (Centrum pro letecký a vesmírný výzkum), 

Oberpfaffenhofen, Německo,  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Slovensko) pod 

vedením RNDr. Stanislava Zelendy. Zdroj: talnet.cz  

V současné době (září 2015)  je do projektu zapojeno z jílovské školy 12 žáků 

sedmých až devátých tříd. Někteří studují dokonce dva kurzy najednou. Jsou to Maxmilián 

Kyral, Tomáš Novotný, Lukáš Pištěk, Jan Demel, Adam Dvořák, Kristýna Dupalová, Marie 

Mildnerová, Jonáš Kříž, Karolína Kuklová, Karolína Zemanová, Jakub Kukla, Dominik 

Pitelka. 

V. Šilháčková, garantka Talnetu 

 

 

9.  Školská rada 

Byla ustavena 26. září 2005.  

V září 2014 proběhly nové volby do Školské rady, podle §167, ods.6, z. 561/2004 Sb. 

Složení školské rady: za rodiče     Mgr. Milena Kostečková – předsedkyně ŠR 

        Mgr. Pavla Ročárková   

   za zřizovatele   Petr Mošnička 
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      Hana Vítková  

   za pedagogy   Mgr. Stanislava Fourová 

Ing. Lucie Kuklová 

 

 

10.  Spolupráce s rodiči     

 Spolupráce s rodiči probíhá na několika úrovních. Jednak na 

klasických třídních schůzkách, na individuálních i společných 

konzultacích a dále jsme v tomto roce pokračovali v trojstranných 

konzultacích – TRIPARTITÁCH. Tentokrát probíhaly jen na přelomu listopadu a prosince. 

Učitelé si s rodiči domluvili termíny, na schůzku se dostavil jeden nebo oba rodiče žáka a žák. 

O tomto setkání se vedl zápis. Jedná se o velmi náročnou formu spolupráce, ale její 

efektivnost je velká.  

V září jsme opět obhájili certifikaci „Rodiče vítáni“, proto můžeme využívat výše uvedené 

logo. 

 Úvod kapitoly zůstal nezměněný, ale nabídku pro rodiče jsme tentokrát rozšířili  

o nabídku pro rodiče budoucích prvňáčků. 

 

 Adaptační setkání pro budoucí prvňáky 

Ve školním roce 2015/2016 jsme se rozhodli nabídnout novou aktivitu zaměřenou na cílovou 

skupinu, kterou tvořili budoucí prvňáčci a jejich rodiče. Měli jsme několik důvodů, proč tato 

setkání uspořádat:  

• představit rodičům chod naší školy, seznámit je se způsobem výuky, s aktivitami, které 

naše škola pořádá, s činností školní družiny, kroužků atd.. 

• představit rodičům vize a plány školy, seznámit je s personálním obsazením, vedením 

školy, s prostředím školy a školního areálu, materiálním vybavením atd. 

• eliminovat obavy z neznámého, z možného selhání a nejistoty z nového prostředí, 

které se vstupem nového žáka do školy často nastupují. 

Setkání byla čtyři. Probíhala jedenkrát měsíčně v podvečerních hodinách od března do června. 

Každé setkání mělo své zaměření jak pro rodiče, tak pro děti. 

1. DĚTI: Poznej svou budoucí školu – seznamovací hry, povídání nás baví, ve škole 

jsem jako doma. 
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RODIČE: Vybavení školy, využívání interaktivní techniky, výuka na naší škole 

(jazyky, ostatní předměty), učebnice, výukové materiály. 

Setkání proběhlo 30. 3. 2016. 

2. DĚTI: Setkání s tužkou, pastelkami a cvičením – grafomotorické, pracovní  

a pohybové aktivity. 

RODIČE: Jak připravovat dítě do školy a jak s ním pracovat v 1. třídě. Co může 

nabídnout naše škola pro děti nadané. Práce s dětským kolektivem a řešení 

výchovných problémů na škole, logopedie. 

Setkání proběhlo 18. 4. 2016. 

3. DĚTI: Setkání s čísly, zvířátky a přírodou – předmatematické zábavné početní 

činnosti, návštěva ZOO koutku a školní farmy. 

RODIČE: Jak předcházet školnímu neúspěchu, jak pracovat s dětmi 

hyperaktivními, s dětmi s nerozvinutou grafomotorikou a dalšími oslabeními, která 

mají vliv na školní práci.  

Setkání proběhlo 19. 5. 2016. 

4. DĚTI: I ve škole je zábava – setkání s činností školní družiny, zájmových kroužků  

a dalších rozšiřujících aktivit naší školy. 

RODIČE: Zájmová a volnočasová činnost školy, zapojení rodičů do života školy. 

Setkání s třídními učitelkami prvních tříd. Setkání proběhlo 21. 6. 2016. 

Těchto adaptačních setkání se zúčastnila více než polovina budoucích prvňáčků a jejich 

rodičů.  Dětem a rodičům se během nich přestavila většina zaměstnanců naší školy. Hlavní 

organizace však připadla zejména učitelkám prvního stupně a vedení školy. Z našeho pohledu 

se jednalo o akci zdařilou, která se jistě najde místo i v dalších školních letech.  

Mgr. Lenka Rybářová 

Příloha č. 4 plakát k Adaptačním  setkáním. 

 

11.  Sdružení Dětem  

Činnost tohoto sdružení v daném školním roce 

byla nulová. Rodiče se do pomoci při organizaci 

jednotlivých akcí zapojují neorganizovaně, podle 

vlastního zájmu. Bylo tomu tak při Karnevalu, 

Večerníčkovém pochodu, akcích ŠD . 

 



25 

 

12.  Zaměření školy 

V průběhu posledních deseti let jsme vyprofilovali zaměření školy do čtyř oblastí: 

a) oblast participace žáků na chodu školy prostřednictvím Žákovského senátu 

DEMOKRATICKÁ ŠKOLA – usilujeme  

b) oblast environmentálního vzdělávání žáků 

EKOŠKOLA – obdrželi jsme 

c) oblast etické výchovy – jejího působení na žáky a na celkovou atmosféru školy 

ETICKÁ ŠKOLA – obdrželi jsme 

d) oblast globální výchovy, která se prolíná různými oblastmi vzdělávání  

SVĚTOVÁ ŠKOLA – zatím jsme nezažádali 

 

Ve všech čtyřech oblastech je velký důraz kladen na spolupodílení se žáků na chodu a rozvoji 

naší školy, což je v praxi práce Žákovského senátu, Ekotýmu a prostor pro práci jednotlivých 

třídních kolektivů při třídnických hodinách. 

 

a) Žákovský senát  

I v tomto školním roce došlo ke změně v pedagogickém obsazení vedení senátu. Jako 

koordinátorka zůstala paní učitelka V. Šilháčková a znovu se připojila paní učitelka Vendula 

Zahálková. Z  důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti paní učitelky V. Šilháčkové na její 

post od února nastoupila paní ředitelka K. Trčková. 

V průběhu školního roku začali členové senátu usilovat o získání titulu Demokratická 

škola. Což spočívalo v tom, že se senátoři rozdělili na jednotlivé skupiny a dotazníkovým 

šetřením zjišťovali stav naší školy v různých oblastech: 

 

o Členové žákovského senátu v roce 2015 - 2016 

2. A       Adam Zvířecí, Jiří Kruml, Matyáš Jouja 

2. B       Barbora Tržilová, Karolína Chlaňová 

2. C       Tomáš Přerovský, Tadeáš Svárovský 

3. A       Anna Havlínová, Karolína Tejnecká 

3. B       Helena Papežová, Simona Svobodová 

3. C       Lucie Kaňoková, Leontýna Limprechtová  

4. A       Michal Přerovský, Matěj Kiowský 

4. B       Rozálie Heppnerová, Kateřina Koutníková 



26 

 

4. C   Petr Mikeska, Lukáš Doležal 

5. A       Renata Dvořáková, Šárka Klosová  

5. B        Marek Virt, Tereza Babánková 

6. A        Karolína Horešovská, Klára Novotná,  

6. B       Petr Krčmář, Valentýna Grégerová 

6. C  Viktorie Nagyová, Eliška Kudělková, Klára Tačnerová 

7. A       Sabina Džerengová, Eliška Rochlová 

7.  B      Kristýna Laštovková (1.C),  Denisa Jirsíková 

8. A       Karolína Kuklová,  Karolína Zemanová 

8. B       Jan Demel (1.B), Marek Štrach (1.D  1.E) 

9. A       Lukáš Pištěk  

9. B       Michaela Kizurová, Nikola Dvořáková – odstoupily z důvodu nezájmu o práci Senátu 

o Žákovská samospráva 2015 - 2016 

Předsedkyně: Karolína Kuklová 

Místopředsedkyně: Kristýna Laštovková (pro 2. stupeň), Renata Dvořáková (pro 1. stupeň) 

Stravovací komise:  Lukáš Pištěk, Michal Přerovský 

Nástěnka: Klára Novotná, Kateřina Koutníková, Karolína Horešovská, Lukáš Doležal 

Zapisovatelka: Kristýna Laštovková  

Novináři: Klára Novotná, Karolína Horešovská, Kateřina Koutníková,  Lucie Kaňoková  

Výtvarníce: Karolína Tejnecká, Tereza Babánková 

 

o Akce ve školním roce 2015 – 2016 

 

 3.  9.  2015                Den pro Senát 

24. 12. 2015   Den Lucek 

28. 1. 2016  Pohádkový den – aneb starší čtou mladším  

28. 3. 2016   Týden naruby  

27. 4. 2016   Běh RUN AND HELP 

24. 6. 2016   Senátorský výlet do Duhového parku v Třebovli 

 

o Den Lucek 

Dne 14. prosince 2015 jsme uspořádaly průvod Lucek. Lucie má sice svátek 13. 

prosince, ale protože to byla neděle, uskutečnily jsme jej o den později. O velké přestávce 

jsme my senátorky, šly k paní učitelce do kabinetu. Na sebe jsme si daly bílé prostěradlo,  
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a protože Lucky měly i bílý obličej, tak jsme 

si na obličej daly mouku. Potom už jsme si 

vzaly buď košťátko s lopatkou, koště nebo 

rejžák... 

To už bylo na každé z nás. Mohly jsme mít 

i z papíru vyrobený zobák. Zazvonilo na třetí 

hodinu a my jsme šly. Obešly jsme část tříd 

na 1. stupni. Blížila se přestávka, a tak jsme 

šly do kabinetu, aby nás nikdo neviděl. 

Čtvrtou hodinu jsme obešly zbytek tříd, které jsme předtím nestihly. Sundaly jsme si 

prostěradlo, umyly jsme si z obličeje mouku a každý šel do své třídy na zbytek hodiny. 

Kristýna Laštovková 7. B 

 

o Týden naruby 

Poslední týden po Velikonocích probíhal na naší škole 

„Týden naruby“. „Týden naruby“ naše škola pojala jako 

vzpomínku narození Jan Amose Komenského – pedagoga  

a filozofa, který se narodil  28. 3. 1592, kdy se slaví Den učitelů.  

Celý týden žáci, pokud chtěli, mohli učit místo učitelů.  Jelikož 

deváťáci mají první třídy, učili své prvňáčky. Mohli jsme si 

vybrat libovolný předmět a učit klidně každý den. Pro mě to byla 

třeba zábava vidět děti z 1. E, které  škola baví a rády tam chodí.  

Vzpomněla jsem si, jaké to bylo  v 1. třídě, ale nevím,  jestli  jsem 

do toho byla tak zapálená jako naši prvňáčci. Celý týden byl fajn a myslím, že si ho prvňáčci 

opravdu užívali. Mohli tak být se svými patrony nejen o přestávkách.   

Foto, text Valerie Turecká  

 Běh Run and Help 

 

První ročník našeho běhu  „proběhl“ v pátek 22. 4. 2016. 

Zúčastnilo se ho bezmála 300 účastníků, naběhalo se 330 000 

metrů, vybralo se 22 586 korun. 

Tuto částku posíláme na Konto bariery pro paní Pavlu H. a zbytek částky pro Verunku F.. 

A co na to účastníci? 
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„Páteční akce byla úžasná. Líbilo se mi, že to nebylo jenom o tom  "přijď  a otevři 

peněženku", ale byla tam symbolika běhu. Nevím, kolik lidí si při tom obíhání okruhu 

uvědomilo, že je spousta těch, pro které je to jenom sen. Věřím, že jich bylo dost. Bylo by fajn, 

udělat z této akce na naší škole tradici“ 

„Přišli malí i velcí a každý pár korunami přispěl pro dobrou věc. Každý kdo běžel, udělal 

něco pro sebe i pro někoho jiného a to zato stálo.“ 

 

 Demokratická škola 

Rozhodli jsme se požádat o zařazení do programu Demokratická škola. K tomu abychom 

byli zařazeni do tohoto programu, musíme zpracovat některé z daných oblastí. Zjistit, zda 

v naší škole splňujeme základní požadavky: Dokumenty školy, Nástroje komunikace, Práce  

se třídou, Práce s pravidly, Učení a hodnocení, Žákovská samospráva, Naše škola a Škola 

v obci. O tom jak uspějeme, budeme všechny informovat. 

 

b) Environmentální výchova 

 Ekoškola 

Základní škola Jílové u Prahy je trojnásobnou držitelkou mezinárodního prestižního 

ocenění Ekoškola. Znamená to, že byly ve škole nastartovány procesy postupné proměny 

chování lidí (žáků, učitelů, dalších zaměstnanců, rodičů i další se školou propojené veřejnosti) 

i provozu školy ve smyslu šetrného, ekologického a udržitelného rozvoje. 

Hlavním garantem celého procesu ve škole je Ekotým, který je složen z žáků, učitelů, 

zaměstnanců i vedení školy. Tento tým se pravidelně schází a koordinuje činnost školy v tomto 

programu. Ve školním roce 2015/16 byl rozdělen již tradičně do dílčích Ekotýmečků, které se 

specializovaly na jednotlivé oblasti programu.  

Během roku se podařilo připravit a uskutečnit řadu aktivit. V oblasti ODPADY je možno 

zmínit např. vybudování Hřbitova odpadků na zahradě školy či pořízení vermikompostéru, 
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v oblasti PROSTŘEDÍ zapojení školní zahrady do projektu Živá zahrada, v oblasti VODA 

zmapování čisticích prostředků, které škola používá a vytipování těch, které nejsou přátelské 

pro životní prostředí. V oblasti VODA byl též zahájen dvouletý projekt na zmapování potoků 

v okolí města s cílem zjistit prostřednictvím bioindikátorů, jak kvalitní prostředí tyto potoky 

nabízejí. Dílčí výsledky tohoto projektu je možno najít na webové stránce 

www.potoky.unas.cz. V oblasti DOPRAVY se stalo významnou aktivitou zapojení školy do 

Evropského týdne mobility a zjišťování způsobů dopravy žáků i zaměstnanců do školy. Ekotým 

také pořádal pro žáky různé soutěže a připravoval nabídku programů pro významné dny – 

např. pro Den Země.  

Titul Ekoškola nám bude patřit až do roku 2019. To znamená, že nás jeho obhajoba čeká 

až za poměrně dlouhou dobu. Nesmíme proto usnout na vavřínech. Stále je totiž co zlepšovat 

a stále se my všichni můžeme někam posouvat.  

    Honza Vrtiška, školní koordinátor programu Ekoškola 

 

o Ekotým 

V tomto školním roce pracoval tým koordinátorů Ekoškoly a ekotýmu v novém složení. 

Ekotým vedl pan učitel J. Vrtiška za asistence K. Krištůfkové (koordinátorky EVVO),  

K. Vrtiškové a M. Havelky. Do práce Ekotýmu se vlily nové síly a na jeho práci to bylo vidět. 

Podrobně zmapovanou činnost můžete vidět v Příloze č. 5.  

 

Seznam členů Ekotýmu ve školním roce 2015 – 2016 

2. A  Natálie, Adamová, Jan Kudělka, (Mc Garrel Erin) 

2. B Karolína Virtová, Veronika Volešáková   

2. C Tereza Povolná, Tomáš Procházka  

3. A Matyáš Hampl, Jan Posířil  

3. B Eliška Bartoňová, Andrea Štěpánková 

3. C Valerie Nagyová , Hana Pelikánová   

4. A  Jáchym Stachura, Šimon Ventura, (Marek Novák) 

4. B Jan Prčková, Tayeb Si Jakub, Filip Ulrich 

4. C  Antonín Hovorka, Ondřej Müller 

5. A  Kosová Kristýna, Trčka Matěj  

5. B  Veronika Křečková, Julie Stopová 

6. A  Janoušková Filipa, Tereza Škábová 

6. B Nikola Mikulová, David Jindra 
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6. C David Štika, Martin Vrba 

7. A  Vacková Lea 

7. B  Novotný Tomáš 

8. A Jakub Kukla, Jan Hovorka 

8. B Jiří Čížek, Adam Dvořák 

9. A Emil Ciencila, Jakub Daněk 

 Další aktivity pořádané v rámci Ekoškoly 

o Týden mobility  

Jak to vlastně začalo? Na začátku byl Evropský týden mobility, kampaň, do níž se 

každoročně zapojují města a obce celé Evropy. Začíná 16. září a vrcholí 22. září Evropským 

Dnem bez aut. Evropský týden mobility upozorňuje na problémy s narůstající automobilovou 

dopravou a na možnosti využívání udržitelných forem dopravy.  

Již dlouho nás trápí prudce se zvyšující každodenní ranní nájezd automobilů ke škole. 

Společně s Ekotýmem jsme se zamysleli a „Týden mobility na ZŠ“ byl na světě.  Z letošní 

společné diskuze Ekotýmu na téma Týden mobility (proč se koná a čeho se týká) vyplynulo, 

že zrealizujeme akce, které by mohly vést ke zklidnění automobilové dopravy u školy a jejího 

okolí, tzn. informovat žáky a veřejnost, že používání aut zatěžuje životní prostředí  

a motivovat je k vyzkoušení a nejlépe i dalšímu používání způsobu dopravy (mobilita), který 

je přívětivější k životnímu prostředí a přispěje k větší bezpečnosti v okolí školy. Díky častější 

pěší chůzi (z domova, od autobusu …) navíc žáci prospějí i svému zdraví. 

 

 

 

 

Zároveň v některých třídách proběhly další doprovodné aktivity na téma Doprava a zdraví: 
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 Dopravní hřiště pro 1. stupeň 

 Štafetové běhy 

 6.A připravila informační plakáty pro občany informující o alternativách 

k automobilové dopravě 

 6.A také secvičila divadelní představení pro Dům seniorů. Zároveň položili seniorům 

šest otázek, aby zjistili, jak se za jejich mládí dopravovali do školy a jaké dopravní 

prostředky měli ve svém dětství k dispozici 

o Evropský týden mobility u jílovských seniorů 

 

V pátek 18. 9. 2015 jsme se v rámci aktivit k Evropskému dni mobility vypravili do Domova 

pro seniory v Jílovém, kde jsme měli domluvenou besedu založenou na vzpomínkách seniorů na dobu 

svého dětství. Také jsme předem předali vedení domova 6 otázek, na které jsme chtěli získat  

od seniorů odpověď. 

Součástí setkání se zhruba 20 seniory byla 

krátká pohybová scénka simulující zimní olympijské 

hry, flétnová sóla Kláry a také diskuse týkající se 

zpočátku vzpomínek seniorů na úroveň dopravy  

v době jejich dětství, v průběhu času přibyla i další 

témata - volný čas, kapesné, domácí mazlíčci, ...  

Od vedení domova jsme získali písemné odpovědi 

na naše dopravní otázky. Po jejich zpracování (a po 

přidání odpovědí získaných dětmi ve svém okolí) zveřejníme souhrny odpovědí na tomto webu. 

Atmosféra v průběhu celého programu byla velmi přátelská, bylo cítit, že se všichni naladili  

na stejnou vlnu. Senioři prokázali dobrou paměť a rádi si zavzpomínali na své dětství, které bylo 

ovšem v porovnání s podmínkami současných dětí velmi náročné - téměř žádný volný čas, spousta 

povinností, do školy téměř všichni chodili pěšky, i když to bylo u některých i 7 km, ... 

Všichni účastníci zjistili, že během pár desetiletí se úplně změnily podmínky pro život -  

v dobách, kdy byli senioři dětmi, byly haldy sněhu v zimě běžné, děti ho využívaly při sáňkování, lyže 

neměl nikdo z nich. Kolo měli pouze 2 a to ještě zděděné, auto v době dětství zažili pouze 2 z nich, 

letadlo v dětství nikdo, v dospělosti jen někteří. Děti musely po návratu ze školy (obecné či měšťanky) 

pracovat - starat se o zvířata, domácnost, pracovat na poli (senioři vysvětlovali dětem, co jsou  

to povřísla a snopy), v současnosti nejvíce času dětem zabere „paření“ na počítači, mobilu či iPADu - 

nad tím kroutili senioři (ale i já) hlavou - připadalo jim směšné, jak může někdo tak plýtvat životem  

a nahrazovat ho jakousi virtuální realitou. 

Někteří senioři by se rádi vrátili do dětských let, jiní zase v žádném případě, možná je to proto, 

že doba jejich dětství nebyla radostná - řada z nich prožila své dětství během druhé světové války - 
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jeden pán vyprávěl, že když Němci zabrali za války část našeho území, musel chodit do školy přes 

hranice - do Německa. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem dětem za to, jak krásně svoji roli zvládly, za to, jak se jim 

podařilo seniory zaujmout i za to, jak byly vnímavé k jejich vzpomínkám. To bylo cítit i při zpáteční 

cestě do školy, kdy se řada diskusí mezi dětmi týkala získaných zážitků i úvah nad životem vlastních 

předků - prababiček, babiček, pradědečků i dědečků. 

Jan Vrtiška, třídní učitel 6. A 

 

 

o Jílovské jablkobraní 2015 

 

Začátek byl trochu jako v pohádce 

Jak dědeček měnil, až vyměnil ….  

Původně jsme dali termín na středu 7. října, 

ale pak nám do toho vstoupila jiná akce, 

vybírali jsme jiný termín: ve středu, nebo 

v pondělí?  Ale nakonec to dopadlo lépe než 

v pohádce. Vybrali jsme pondělí 5. října  

a prožili jsme krásné podzimní odpoledne.  

Těžko říci kolik se nás sešlo, ale bylo to tak akorát, akorát 

na práci i na konzumaci.  S partou děvčat jsme upekly 

dvacet štrůdlů, a ne malých. Všichni, kdo je ochutnali, byli 

moc spokojení. Nicméně největší úspěch, stejně jako vloni, 

slavila jablka v županu paní zástupkyně Müllerové.   

Veselo bylo také u moštování. Pořídili jsme si školní 

soupravu na moštování, tu obsluhoval pan školník Hájek  

a pan učitel Pešta. Druhou soupravu přivezli i obsluhovali 

manželé Kudělkovi.  Ostatní učitelé sbírali a česali jablka, 

ruku k dílu přidali i deváťáci, kteří měli odpolední 

vyučování. Jsme moc rádi, že ruku k práci přiložili i někteří 

rodiče.  

I letošní  Jablkobraní se nám vydařilo, uvidíme, jaká bude úroda příští rok. 
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o Sběr druhotných surovin 

 Ve středu 22. 6. 2016 proběhl v Základní škole Jílové u Prahy poslední sběr papíru  

a víček ve školním roce 2015/2016. Tento sběr byl vyhlášen jako soutěžní s tím, že výtěžek 

bude věnován na dobročinné účely, konkrétně pro nadaci Dobrý Anděl. Velice dobrou 

zprávou je, že tentokrát se zúčastnily všechny třídy. Vybrali jsme téměř 3,5 tuny papíru  

od žáků a veřejnosti, ke kterým jsme přidali „školní sběr“ o váze 1,4 tuny a 115 kg víček od 

PET lahví. Konečný výtěžek, který poputuje na dobročinné účely, je proto 6 tisíc Kč.  

Největším dílem k němu přispěli žáci 2. B s 893 kg papíru (z nichž 700 kg bylo od jediného 

žáka), na druhém místě se umístili žáci 7.A s 341 kg papíru a na třetím místě žáci 7.B s 282 

kg.  

Blahopřejeme vítězům soutěže a děkujeme všem, kteří se sběru papíru a víček zúčastnili.  

                                                                          Marek Havelka, garant sběru DS 

 

o ZOOkoutek 

Zookoutek v ZŠ Jílové slavil 3. narozeniny 

V současné době, pro kterou je charakteristické postupné odcizování člověka (včetně 

dětí) přírodě, což se projevuje např. nahrazováním prožitků se stromy, krajinou či se zvířaty 

virtuální realitou, je velice důležité vytváření protiváhy proti tomuto zhoubnému trendu. 

Jílovská základní škola to řeší na mnoha úrovních. Můžeme zmínit např. výuku o přírodě  

v přírodě, péči o rozsáhlou školní zahradu včetně ovčí a králičí minifarmy či zookoutek přímo 

v areálu školy. A právě zookoutek slaví nyní své třetí narozeniny.  

Vyčleněn mu byl jeden kabinet a v takto vytvořeném zvířecím ráji se děti setkávají se svými 

zvířecími svěřenci. V současné době zde najdete agamy, andulky, zebřičky, dvě vodní želvy, 

myšky, potkany, oblovky, pakobylky, morčata a další zvířata. Máme třeba šedého králíka 

Emila, který je tak chlupatý, že mu ani není vidět do očí. Spousta zvířat se zde vystřídala  

i narodila a každou chvíli se nějaké nové objeví.  

O zvířata se starají hlavně děti a jejich činnost koordinují paní učitelka Nina Ludvíková a pan 

učitel Marek Havelka. 

Chodí sem děti z prvního i z druhého stupně, pravidelně v pátek přicházejí děti z družiny 

spolu se svými vychovatelkami. Děti čistí prostory, krmí zvířata, vyčesávají jim srst  

a v neposlední řadě se s některými z nich mazlí (samozřejmě tak, aby nikomu neublížily).  
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Zookoutek je tu pro radost těm, co třeba doma žádného mazlíčka nemají, ale samozřejmě 

i všem ostatním. Zároveň slouží jako prostor pro poučení i pro trénink trpělivosti, vytrvalosti 

a odpovědnosti, protože na zvíře a jeho potřeby prostě nemůžete zapomenout. 

Ke třetím narozeninám přejeme všem jílovským zvířatům bezpečné a podnětné prostředí  

a mnoho lidských kamarádů. 

Filipa Janoušková, 6. A 

 

Dnes - 16. 12. jsme byli v zookoutku. Měli jsme k tomu docela dobrý důvod.  

Na vánočním jarmarku jsme si vydělali peníze a uvažovali jsme, za co je utratíme. Náš první 

nápad byl nákup kozlíka, ale nakonec jsme se shodli na příspěvek pro zvířátka. Za 200 korun 

jsme nakoupili zrní pro ptáky a krmení pro hlodavce. Bylo toho docela hodně. A dnes jsme  

to předali paní učitelce Ludvíkové a za to jsme mohli zvířátka nakrmit a trochu se s nimi 

pomazlit. Některých jsme se trochu báli a možná, že se bála i ona. 

J. Matoušková, třídní učitelka 1. D 

 

o ! 

 

o  

 

o  

o  

o  

o  

 

o CLEAN UP THE WORLD !  ! UKLIĎME SVĚT !   

Dne 4. 9. 2015 jsme se s naší třídou 9. A rozhodli, že když máme čas, tak nebudeme sedět 

první týden ve třídě. Místo toho vyrazíme do terénu sbírat odpad. Vybrali jsme místo 

kousek od sídliště tzv.  ,,Hliňák“. Vzali jsme si s sebou černé igelitové pytle a řekli jsme si 

pravidla na třídění odpadu.  Šli jsme kousek lesem, pak po louce. V lese jsme objevili 

bažinu, ve které se nedalo přehlédnout smetiště. Šlo o torzo auta a kolem dokola 

pneumatiky. Byl to žalostný pohled!  V zeleni smutné zátiší!   Rozhodli jsme se, že na toto 
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vrakoviště upozorníme sběrný dvůr a domluvíme případné vyčištění.  Udělali jsme pak 

několik fotek, které posíláme do soutěže „Ukliďme svět“. Cestou zpět jsme do pytlů sbírali 

odpad. Šlo hlavně o plasty, papíry, sklo.   

Příroda není hřbitov, vrakoviště a smetiště. Každý by se měl zamyslet, než něco „odhodí“, 

kam tato věc patří! A hlavně, kdyby příroda uměla křičet, byl by to asi pořádný, žalostný 

křik!   

Tereza Pešková, 9. A   

 

 Tato fotografie se v soutěži „Ukliďme svět“ umístila na 1. místě v sekci Rarity. 

 

 

 

 

 

 

o Projekt Les ve škole v 1. A 

Žáci chodili během školního roku několikrát 

každé roční období do lesa a snažili se plnit 

různé úkoly z Vv, Hv, Pč, Tv, Čj a z Prv ve třídě 

i v přírodě. Sbírali na paletky přírodní barvičky, 

kreslili si a psali do lesních deníčků zprávičky  

a důležité informace o tom, co viděli, zažili, 

zjistili. Své pocity z pátrání a pozorování 

společně sdíleli. Vybarvovali a malovali pěkné 

obrázky. Na jaře vytvořili v malých skupinkách obrázky stromů, které na školní zahradě  

a v lese pozorovali. Z lesa děti nosily zajímavé nálezy, které jsme vystavily. Na lesních 

výpravách je doprovázely vlastní pomalované ponožky, s kterými si získané poznatky o lese 

přehrály formou společné dramatizace. Zazpívali jsme si a do rytmu ťukali přírodninami. 

J. Dvořáková, třídní učitelka 1. A 
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o Den Země 

22. 4. jsme oslavili svátek Země. Nejprve jsme si o Zemi vyprávěli, čím sami můžeme 

přispět k jejímu "zdraví". Pak jsme ji malovali, dle své fantazie. Při vycházce se pak děti učily 

přírodu pozorovat. Poznávaly květiny a živočichy. S velkým zájmem prováděly frotáž kůry 

stromů, z přírodnin složily a pak i skákaly panáka. Na závěr své poznatky napsaly  

a namalovaly.  

Myslím, že se nám tento den vydařil a dětem se líbil.  

R. Rysová, třídní učitelka 2. C 

 

22. duben vyšel letos na pátek, a proto jsme se oslavám Dne Země mohli věnovat v ten 

správný čas. Ekotým připravil nabídku velkého množství aktivit, z kterých jsme si hlasováním 

vybrali ty, které se nám líbily nejvíc. Tedy stezku naboso, slepou stezku a sběr odpadků. Mezi 

další s menším počtem hlasů patřil strom (výtvarné zpracování, rozhovor, …) a minuta ticha  

v lese. Terénní průzkum života v potoce měl také úspěch, ale tam nás paní učitelka požádala, 

abychom si jej nechali do přírodovědy, až budeme s potokem pracovat.  

Ráno jsme se sešli ve třídě, protože čtyři z nás zapracovali na dobrovolném domácím 

úkolu a mohli nás tak seznámit s historií tohoto svátku. Zjistili jsme, že je potřeba prozkoumat 

více zdrojů informací, abychom měli jistotu, že máme skutečně spolehlivé informace. Poté 

jsme si promítli dvě prezentace a jeden animovaný film, abychom se na dnešní dopoledne 

naladili, a pak už se vydali do lesa.  

Zamířili jsme do Drnky, kde jsme se „utábořili“. V širším okolí jsme nejdříve provedli 

důkladný úklid lesa, takže se nám pytle brzy zaplnily igeliťáky, starými podrážkami, lahvemi, 

… Ani se nechce věřit, že na tak relativně malém prostoru může být tolik odpadků. Pak už 

jsme se věnovali smyslovým aktivitám. Ve dvojicích jsme si vyzkoušeli slepou stezku, kdy 

jeden vedl opatrně a pomalu druhého lesem s využitím různých terénů. Kdo chtěl, mohl si 
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vyzkoušet i stezku „zrcátkovou“, při které měl pocit, že díky pohledu do zrcátka drženého na 

úrovni nosu chodí po korunách stromů, skrz větve nebo vstupuje do modrých propastí oblohy. 

O svých pocitech jsme si společně povídali, většina je chtěla sdílet s ostatními. Následovala 

stezka naboso, kterou jsme si ale museli nejdřív vyrobit. A tak jsme se po skupinách rozběhli 

do lesa a nosili kameny, klacky, šišky, trávu, mech, listí, jehličí. Z jednotlivých přírodnin jsme 

vytvořili trasu, po které se pak ten, kdo chtěl, prošel „naboso“. Chtěli téměř všichni a pokud 

možno ne jen jednou. Navíc si ji vyzkoušeli i zájemci z řad prvňáčků, kteří se u nás při svém 

putování s deváťáky zastavili. A zanechali jsme ji v lese i pro případné další návštěvníky. Obě 

tyto stezky v nás zanechaly silné dojmy (někteří z nás už mají v plánu si stezku naboso 

vytvořit doma na zahradě).  

Obuli jsme se a ve dvojicích vytvářeli frotáže kůry stromů a také jsme se pokusili udělat  

s „naším“ stromem rozhovor. Poslední aktivitou byla lesní minuta ticha. Slyšeli jsme toho 

opravdu hodně. Od zpěvu ptáků, přes zvuky stromů ve větru a šumění vody v potoce, až po 

bzučení hmyzu. Shodli jsme se, že minuta byla málo, že bychom se zavřenýma očima 

dokázali sedět a poslouchat les daleko déle. Před odchodem z lesa dostal každý za úkol napsat 

o dnešním dnu alespoň pět vět, abychom jimi mohli průběh naší třídní oslavy Dne Země 

doložit a doplnili fotky na našich třídních stránkách.  

Po návratu ke škole jsme vysypali nasbírané odpadky, umyli si ruce a šli na zasloužený 

oběd.  

   K. Vrtišková, třídní učitelka 4. A 

 Besedy 

o Ornita  

9. 3. 2016 k nám přijela společnost Ornita, která nám tentokrát předvedla  

a představila vodní ptactvo.  

Moc se nám líbilo, že jsme si mohli některé ptáky pohladit a vidět je zblízka.  
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o Kouzelná planeta 

 

Dne 16. 2. 2016 se 6. ročníky zúčastnily geografického vzdělávacího programu Kouzelná 

planeta. Cestovatelka paní Kateřina Motani přijela s projekcí Keňa & gorily, s podtitulem 

Červení sloni, zelená mamba a Masajové. Těžištěm práce manželů Kateřiny a Miloše Motani 

je cestování a fotografování.  

Program se skládal ze dvou částí.  

V první části jsme zhlédli komentovanou multimediální projekci o Keni a Ugandě. Paní 

Montani nás pozdravila „po africku“ džambo a pak nás provedla africkou divočinou. Zavítali 

jsme do odchovné stanice osiřelých slůňat, naučili jsme se rozeznat tři druhy žiraf, setkali 

jsme se se stády pakoňů, sloním samcem, zebrami, plameňáky i se lvy. Horké chvíle jsme 

zažili při hledání jedovatých hadů, měli jsme štěstí, průvodce manželů Motani objevil  

v koruně stromů velmi jedovatou zelenou mambu. Poté nám ukázal, jak se odebírá hadům jed, 

ze kterého následně vyrábí protijed. Setkání s opicemi bylo úsměvné, pořád jen hleděly, kde 

by co ukradly k snědku. Navštívili jsme vesnici bojovných Masajů. Předvedli nám uvítací 

tanec a nechali nás nahlédnout do chatrčí, které stavějí masajské ženy z bláta a kravského 

trusu. Navštívili jsme i několik škol. Zjistili jsme, že africké děti se učí stejně jako my 

anglicky a mají rádi sladkosti a zmrzlinu. Na závěr nás paní Kateřina zavedla mezi gorily 

horské. Nadosah jsme měli stříbrnohřbetého samce.  

V druhé části jsme si zasoutěžili o ceny, paní Kateřina nám ukázala suvenýry, které si  

z Afriky s manželem přivezli. Chlapce nejvíce zaujaly mačety a hole Masajů. Zbyl i čas  

na dotazy.  

Setkání s Afrikou zprostředkované paní Kateřinou Motani bylo velmi poučné a zábavné. 

Žáci projekci i besedu hodnotili pozitivně.  

Mgr. Věra Zuščicová 

 

c)  Etická výchova  

V tomto školním roce jsme výuku etické výchovy rozšířili do sedmého ročníku.  

 Ladění 

Harmonizační pobyt Ladění se konal v naší škole již po desáté. Tentokrát ovšem pro tři 

třídy ze šestého ročníku. Proto bylo schéma organizace trochu jiné, ale základ zůstal stejný.  

Je určen žákům šestých tříd a jejich třídním učitelkám. Slouží jako úvod do etické výchovy, 

která se v šestých třídách vyučuje. Obsahem pobytu je seznámení se třídní učitelky s novým 
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kolektivem žáků, poznání se, harmonizace vzájemných vztahů, nastolení vzájemného 

pochopení a v neposlední řadě prevence patologických jevů a šikany. Stěžejní metodou etické 

výchovy jsou prožitkové aktivity. 

Etická výchova je i o celkovém klimatu školy, pokud se daří správně realizovat program 

etické výchovy, učitelé se ztotožní s výchovným stylem etické výchovy, je to ve škole „cítit“. 

Nicméně v takto velké škole jako je naše, je to práce na několik let a ani tak není etická 

výchova samospasitelná, protože děti neovlivňujeme svým působením jenom my.  

A tak jak je to v každé lidské činnosti obvyklé, i tady je to o lidech. Především  

o učitelích, kteří by měli jít dětem příkladem, měli by být autentičtí, měli by být 

pozitivními vzory pro naše žáky.  

 

Druhý týden v září se naše třída zúčastnila tzv. 

Ladění. Jedná se o třídenní akci, jež má sladit naše 

žáky (avšak nikoli cukrem - spíše taktovkou),  aby 

se z nich stal dobrý kolektiv. Zažili jsme toho 

vskutku požehnaně, díky paní ředitelce, jež celou 

akci organizovala a měla připravenu řadu seznamovacích her.  

Tyto hry děti sblížily a pomohly jim vzájemné 

odlišnosti pochopit, stejně jako sblížit se na základě 

společných zájmů.  

Bylo krásné sledovat, jak si děti vzájemně 

pomáhaly v průběhu výletu, přestože se někteří  

z nich viděli teprve druhý týden - kéž by to tak bylo 

i v životě dospělých.  

Ladění se velmi vyvedlo, ale jen díky tomu, že se děti opravdu snažily hrát na své duševní 

nástroje a přijely jako dobře naladěný orchestr. Jako v každém orchestru to občas trochu 

zaskřípe a uletí nějaká ta nota, ale hraje se nám  

dobře a s chutí.            Michael Rada, třídní učitel 6. B 

 

Jako uzavření tohoto pobytu bylo tzv. Doladění. 

Jednalo se běh družstev postavených vždy z jednoho 

žáka z 6. A, 6. B a 6. C. Tento běh připravil pan učitel 

M. Pešta a probíhal za spolupráce třídních učitelů. 
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 Den pro zdraví 

27. dubna 2016 proběhl na naší škole Den pro zdraví. Zdraví je ve všech aspektech 

tou nejcennější devizou pro člověka, proto je zapotřebí o něj pečovat. I škola může výrazně 

přispět k tomu, aby se děti vzdělávaly rády, a to ve zdravém prostředí a ve zdravé kondici. 

Pomocí programu pro každou třídu byl tento den určen jako integrace zásad zdravé výživy, 

péče o zdraví a fyzickou kondicí. Zároveň působí preventivně v oblasti zamezení vzniku 

zubního kazu, vadného držení těla, vzniku obezity. Odborné přednášky s gynekologem, 

témata anorexie a bulimie daly prostor ročníkům na 2. stupni získat odpovědi na dotazy. 

Každý člověk touží během svého života se postupně osamostatnit. Lidé, kteří mají nějaké 

postižení, mají svojí pozici složitější. Potřebují podporu svého okolí. O tom jsme se byli 

přesvědčit v Domově Laguna Psáry, kde mají tito lidé chráněné bydlení s chráněnou dílnou. 

Cílem toto dne je vytvářet kulturu, která má osvojeny zásady zdravého životního stylu  

a uvědomovat si zodpovědnost za své zdraví.  

H. Semecká, třídní učitelka 9. A 

  

 Co chceš, tak to dokážeš 

Dne 5. ledna 2016 nás čekalo představení v tělocvičně, které pro nás připravil zpěvák 

Radek Banga. Radek nás hodně poučoval o skutečném životě a představil nám svůj program 

"Když chceš, tak to dokážeš." Zazpíval nám i některé písničky, dokonce i Žigulika. Nakonec 

jsme dali společnou fotku a kdo chtěl, mohl získat autogram.    

Martin Doutnáč, 5. A  

 Charitativní akce  

o Daleko za sluncem 

Žáci naší školy měli jedinečnou příležitost shlédnout autorskou projekci filmu Olgy 

Špátové Daleko za sluncem.  

Díky přízni manželů Pavla a Petry Fedorkových jsme se na Medarda přenesli do daleké 

Afriky. Konkrétně do Keni a ještě konkrétněji do malé nemocnice Itibo. Tato česká 

nemocnice funguje díky lékařům a zdravotníkům z pardubické nemocnice a nemocnice  

Na Bulovce, koordinátorem a „dobrým andělem“ tohoto projektu je pan Aleš Bárta. Olga 

Špátová v této nemocnici pobyla dvakrát, jednou jako zdravotnická dobrovolnice a podruhé 

jako profesionální dokumentaristka. A výsledek její práce a práce jejího týmu, je opravdu 

skvělý. Dokument na jedné straně zahrnuje každodenní tvrdou realitu afrického venkova a na 

straně druhé zachycuje nádherné záběry na africkou přírodu a portréty Afričanů. Po promítání 
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následovala beseda s tvůrci filmu i s jeho aktéry. V obou skupinách žáků otázky nebraly 

konce.  

Film v dětech zanechal hlubokou stopu. Dokonce žákyně páté třídy Verča Kučerová se 

svými spolužáky vymyslela školní sbírku Plyšáci pro Afriku. Se senátory jsme se domluvili, 

že první sběr v novém školním roce bude věnován právě na nemocnici v Itibu.  

Jsme moc rádi za takovéto akce a ještě jednou děkujeme jejím protagonistům.  

 

 

 

o Srdce s láskou darované 

o Rozdávaná srdce 

Naše třída 8.A se rozhodla zapojit do akce Srdce s láskou 

darované. Při přemýšlení, komu bychom mohli srdce darovat 

a jak bude vypadat, jsme vymysleli, že akci propojíme s 

plánovaným třídním výletem do filmového muzea, kde jsme 

chtěli natáčet dokument. Napadlo nás, že vyrobíme hodně srdíček, a že je budeme rozdávat 

lidem, které potkáme v pražských ulicích a natočíme jejich reakce. Chtěli jsme udělat radost 

co nejvíce lidem. Srdíčka jsme vyráběli třemi způsoby. První srdce byla ze samotvrdnoucí 

hmoty, kterou jsme nabarvili načerveno. Druhá byla z červeno-růžové čtvrtky. Třetí srdíčka 
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byla stejná jen o trochu větší. Na zadní stranu jsme 

nalepili spínací špendlík nebo kolíček, aby bylo možné 

srdíčko snadno připevnit na oblečení, kabelku,… Na 

srdíčka jsme psali různé citáty v češtině i v angličtině.   

S hotovými srdíčky jsme se vypravili do filmového 

muzea, kde jsme zjistili jak natočit dokument a šli jsme 

do ulic Malé Strany. Na Malé Straně byla většina 

zahraničních turistů, kteří bohužel srdíčka často odmítali.  I přesto jsme většinu srdíček 

rozdali.  

Ale co se zbylými srdíčky? Byla by škoda je jen tak vyhodit, zničit. A proto jsme se rozhodli 

rozdat zbylá srdíčka v našem městě - v Jílovém u Prahy. Lidé v Jílovém byli vstřícnější  

a během 45 minut jsme všechna srdíčka rozdali. Zbývalo zpracovat natočená videa  

a fotografie, odeslat naši práci k vyhodnocení. 

Jakub Kukla, 8. A  

o Nevidomé srdce pro nevidomého tatínka 

12. 11. 2015 žáci 8. B ZŠ Jílové u Prahy navštívili tatínka jedné žákyně ze třídy. Tatínek 

ztratil ve 13 letech zrak. V té době neexistovala integrace postižených žáků do běžných škol, 

tak musel přestoupit do speciální školy pro nevidomé a opakovat osmou třídu.  

Před návštěvou navštívili žáci výstavu Neviditelný svět a zúčastnili se projektu Světlo. 

Pokračovali v tom, že se seznámili s Braillovým písmem. Domluvili se, že srdce sestaví  

ze svých jmen napsaných Braillovo písmem. Celá skupina se domluvila, že tatínkovi upečou 

buchty. Ve třídě byli žáci, kteří brali svou účast za 

samozřejmou, moc se na to těšili, někteří žáci tím 

byli zaskočeni, v rozpacích, někdo měl i obavy ze 

setkání.  

Když jsme dorazili, obavy se rychle vystřídaly 

s pocity úcty, pochopení a vcítění do života 

člověka, který se postavil své životní situaci 

čelem vzhůru.  

Předali jsme naše Nevidomé srdce a tatínek začal postupně číst jména žáků v Braillově 

písmu. Měli jsme pocit, že nám postupně zázrakem otvírá nějaké tajemství. Dozvěděli jsme se 



43 

 

hodně věcí o psaní a čtení speciálních písmen pro nevidomé, o speciálních knížkách, 

odlišnostech abecedy.  

Ukázal nám své pomůcky - speciální psací stroj na Braillovo písmo, na kterém napsal 

jména všech žáků třídy. Ukázal nám, jak zjistí na hodinkách čas, jak rozpozná léky, jak hraje 

karty, jak čte  zprávy SMS a emaily pomocí hlasového záznamu, vyprávěl o úskalích pohybu 

po neznámých místech.  

Nakonec společné posezení mělo pěknou domácí atmosféru a hodně poznatků si žáci 

odnesou do hodin anatomie člověka v letošním roce. Dojmy ze setkání přetrvávaly  

i následující den a umění hodnocení důležitosti a ceny lidského života zůstane žákům navždy.  

Mgr. Nina Ludvíková, třídní učitelka 8. B 

 

o Koblížkové srdce 

Když jsem oslovila skupinu žáků 7. tříd s účastí v soutěži Srdce s láskou darované 2015, 

uvítali to žáci s obrovským nadšením. Jednoznačně a téměř okamžitě věděli, že chtějí darovat 

svoje srdíčko dětem ze zařízení Klokánek Štěrboholy.  

V zařízení jsou děti, které z různých důvodů přišly o to nejdůležitější – o rodiče, rodinu  

a svůj domov. Žáci o tomto zařízení dobře věděli, protože naše škola je v dlouhodobém 

kontaktu s Klokánkem.  

Vybraná skupina žáků při hodinách ruštiny 

nacvičovala pohádku Koblížek. Žáci se rozhodli, 

že jejich srdíčko bude v tom, že dětem z 

Klokánku přinesou radost zahranou pohádkou. 

Ve skupinové práci se museli domluvit na rolích, 

přeložit text do češtiny, vymyslet slovíčka 

písničky, připravit kostýmy a hlavně dobře 

pohádku nacvičit. Dohodli se darovat dětem 

Koblížkové srdíčko. Tvůrčí dovednosti žáků v přípravě pohádky se prolínaly s pocity lítosti 

opuštěných dětí a snaze pomoci jim šířením pocitů radosti a pochopení.  

10. 11. 2015 jsme vyrazili do zařízení. Žáci měli takový úspěch, že pohádku nakonec 

odehráli celkem třikrát, jednou sami, potom společně s dětmi z Klokánku a na závěr originální 

verzi v ruštině. Po skončení zpívali společně písničky a koblížky, které žáci s sebou přivezli, 

všem moc chutnaly při společném posezení.  
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Před odjezdem ze zařízení žáci navštívili děti v jejich bytech v zařízení. Příběhy dětí bez 

rodného domova hluboce zasáhl děti, které žijí ve vlastní rodině. Celá akce vedla žáky  

k pochopení pravých hodnot. Věřím, že si nyní budou více vážit svých rodičů, domova a 

lásky bližních.  

Mgr. Nina Ludvíková 

 

V hlasování se „naše srdce“ neumístila na předních místech, ale to nebylo cílem této akce. 

Děti si prožily neopakovatelné pocity při obdarovávání a pomoci druhým. Nicméně do školy 

zavítal jeden z členů poroty a všechny zúčastněné kolektivy podpořil v jejich záslužné 

činnosti, poděkoval jim za účast a obdaroval je drobnými odměnami. 

 

 

 Skupiny Diamonds v Alzheimercentru  

Dne 9. března jsme se my se skupinou zumby 

Diamonds vydali do Alzheimercentra v 

Průhonicích. Místo, kde jsme vystupovali, nám 

zařídila paní Králová, Katky maminka. Ke škole 

pro nás přijel autobus z Alzheimercentra, který 

byl pouze pro nás a my se cítili jako VIP hvězdy. 

Když jsme dorazili na místo, tak se nás ujaly dvě 

milé pečovatelky pacientů. Zavedly nás do místnosti, kde jsme se převlékli do tanečních 

kostýmů. Pak jsme měli naše taneční vystoupení. Všechny nás popadl podivný pocit a zároveň 

pocit štěstí vidět radostné tváře pacientů. Na konci vystoupení nám jedna z pacientek dala 

krásné dárečky, které nás moc potěšily. Pak nám jedna z pečovatelek prozradila, že u nich  

v Alzheimercentru mají pláž! Neváhali jsme a šli jsme se tam podívat. V místnosti byl krásný 

vyhřátý písek, míč, lehátka a krásné tapety představující moře, nechyběl ani plážový bar. Bylo 

to moc krásné! Potom jsme měli možnost se jít projít se třemi pacienty, abychom je povozili 

na vozíčkách. Byl to krásný pocit dělat druhým radost. Měli jsme radost, že je o pacienty 

dobře postaráno a že jsme mohli vykouzlit druhým úsměv na tváři. Možná si už teď na nás 

pacienti nevzpomenou, ale alespoň na tu chvilku, kdy nás viděli tančit, měli radost. Určitě 

jsme si z toho dne hodně odnesli. Byl to velmi krásný a dojemný den. 

Veronika Machačová, 8. B 
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13.  Sportovní aktivity 

Naše škola je členem Asociace školních sportovních klubů, a tak se během školního 

roku zúčastňuje sportovních klání v rámci okresních či oblastních přeborů. Předsedou našeho 

Školního sportovního klubu je pan učitel Michal Pešta. 

Dále se zúčastňujeme příležitostných sportovních akcí pořádaných různými organizátory. 

Naše škola se ujala organizace Okresního kola přespolního běhu. 

 

 Přespolní běh 

Dne 24. 9. se konal na naší škole v Jílovém u Prahy tradiční 

přespolní běh. Za naši třídu běželi J. Daněk, J. Kříž, K. Kratochvíl. 

Za dívky V. Plopová, K. a N. Turecká. Klukům se velmi dařilo, 

 v konečném hodnocení týmů získali 3. místo. Dívky se neumístily, 

přesto si zaslouží poděkování a obdiv za třídu i za školu. Klukům 

gratulujeme!  

Jan Walter, 9. A 

 

 Plavecký výcvik  

Poslední plavání 

Poslední plavání bylo ve znamení her a závodů. Žáci se vždy na poslední plavání moc 

těší. Moc se jim líbilo, jak to paní instruktorky měly pro ně pěkně připravené. V závěru hodiny 

každý žák obdržel diplom - tzv. mokré vysvědčení. Myslím si, že z něj měli opravdu všichni 

radost. Sama jsem mluvila s jednou paní instruktorkou a řekla mi, jak moc se děti zlepšily  

a jaký velký pokrok udělaly oproti loňskému roku. 

P. Vlčková, třídní učitelka 3. B 
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 Přehled účasti na sportovních akcích 

Měsíc Konaná akce umístění 

září Přespolní běh                                 chlapci 

                   dívky 

Karolina Fialová – přebornice okresu 

3. 

9. 

listopad 

prosinec 

Florbal                                     dívky III. 

                                                  dívky IV. 

x 

x 

                                               chlapci III. 

                                              chlapci IV. 

3./9. 

3./9. 

                                                1. stupeň 4./10. 

 Minifotbal                         4. 

Květen Mc Donald´s Cup                                 I. 3. 

                                                              II. 3. 

Červen Vybíjená                      10. 

 

Škola se celkově umístila na okrese  na 14. místě z 25 zúčastněných škol, zúčastnili jsme 

se 8 soutěží z 18 pořádaných. 

 

 Lyžařský výcvikový kurz  

Lyžařský kurz se uskutečnil v týdnu od 22. do 26. 2. 2016 ve ski areálu Chotouň.                                                    

Z původně 36 zájemců se kurzu zúčastnilo jen 23 žáků 7. ročníku. Využitím místního 

lyžařského areálu, místní půjčovny vybavení a dostupných cen se poskytla možnost hlavně 

těm žákům, kteří by se na „velký lyžák“ nedostali, a tak se s lyžováním či snowboardingem 

vůbec neseznámili.                                                          

Kurz byl zaměřen na základní výcvik sjezdového lyžování a snowboardingu, protože 

většina účastníků kurzu byla naprostými začátečníky. Pokročilejší účastníci kurzu se pod 

vedením instruktorů ve svých lyžařských dovednostech zdokonalovali. I přes komplikované 

sněhové podmínky se podařilo kurz všem úspěšně zvládnout a sjezdovku v Chotouni zdolat 

nejen nahoru, ale hlavně i dolů. Stínem na průběhu kurzu byla dvě zlomená zápěstí 

začínajících adeptek snowboardingu. Jinak kurz proběhl uspokojivě bez závažnějších 

problémů. V pondělí a v pátek nám rodiče veškeré věci převezli a v průběhu týdne jsme si 

vybavení nechávali v půjčovně, což nám přesuny výrazně usnadnilo.  
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Za  toto i za celkově vstřícný přístup patří velké poděkování provozovatelům vleku, 

pánům Jiřímu Vorlovi a Janu Němečkovi.  Kurz hodnotím jako úspěšný.   

                                                                                            Vedoucí kurzu Ing. M. Pešta 

 

14.  Soutěže a olympiády 

 

 Recitační soutěž  

 

Ve škole se 23. 3. se konala recitační 

soutěž. Ještě před tím, nám ale paní 

učitelka zadala všem básničku. Tu jsme se 

naučili a potom recitovali před třídou. 

Zároveň jsme mezi sebou vybírali  

ty nejzdatnější recitátory. Nakonec jsme 

hlasovali, kdo by měl naši třídu 

reprezentovat ve školním kole recitace. 

Vybrali se čtyři - Kačka Dvořáčková, Anička Růžičková, Kristýna Laštovková a Markéta 

Dvořáčková. My čtyři jsme si vybíraly už básničku podle vlastního uvážení. Tu jsme se potom 

učily recitovat. Pilovaly jsme tempo, výslovnost,…. Nakonec však mohly do školního kola 

postoupit jen dvě a pro jistotu jsme měly v záloze dvě náhradnice. Postoupila jsem já  

a Markéta. A ve středu odpoledne to vše propuklo. Třída byla připravená pro recitátory, tak  

i pro porotu, ve které byla i paní starostka Mgr. Květa Halanová. Z každé třídy recitovali dva 

zástupci. Začaly recitovat šesté třídy a vše zakončily třídy deváté. Porota se potom asi 15 

minut radila. To bylo nejdelších 15 minut. Chodili jsme všichni nervózně po chodbě.  

Vyhlašování výsledků bylo také napínavé. V kategorii 6. a 7. tříd jsem se umístila na 1. místě. 

Z celé soutěže mám dobrý pocit a myslím, že všem se recitace podařila.    

                                                Kateřina Dvořáčková  7.B 

  

 Matematický klokan 

V pátek 18. 3. 2016 se ZŠ Jílové u Prahy stejně jako mnoho jiných škol po celém světě 

zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Celkem se akce zúčastnilo 152 žáků 

prvního stupně a 90 žáků druhého stupně naší základní školy. 

Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií – Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), 

Benjamín (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída). Účastníci se museli popasovat  
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s 24 matematickými a logickými úkoly (v kategorii Cvrček s 18 úkoly), které museli vyřešit 

během 60 minut. Prvních deset míst obsadili v jednotlivých kategoriích tito žáci: 

Účast v soutěži byla dobrovolná, a proto blahopřejeme nejen výše uvedeným nejúspěšnějším 

řešitelům, ale děkujeme všem, kteří se do akce zapojili. 

Marek Havelka, garant akce 

POŘADÍ CVRČEK 

(2. A 3. TŘÍDA) 

KLOKÁNEK 

(4. A 5. TŘÍDA) 

BENJAMÍN 

(6. A 7. TŘÍDA) 

KADET 

(8. A 9. TŘÍDA) 

1. Hana Pelikánová, 3.C Alice Chlumecká, 4.A Julie Svobodová, 7.B Jiří Borecký, 9.B 

2. Karolína Novotná, 3.C Veronika Kučerová, 5.A Denisa Jirsíková, 7.B Jakub Nejedlý, 8.B 

3. Zuzana Holubová, 2.B Šárka Klosová, 5.A Patrik Hemrle, 6.B Marek Číp, 9.B 

4. Marek Kůrka, 2.B Viet Cuong Viet, 5.A Zuzana Horká, 6.A Dominik Maršálek, 8.B 

5. Velérie Nagyová, 3.C Václav Vonášek, 4.A Kateřina Kučerová, 7.B Kateřina Kraupnerová, 9.B 

6. Sofie Borkovcová, 3.C Anna Kordíková, 4.B Karolína Horešovská, 6.A Kateřina Dopitová, 8.B 

7. Zuzana Chlumecká, 3.C Sofie Krausová, 4.B Daniela Stiborová, 7.B Eliška Ročárková, 9.B 

8. Leontýna Limprechtová, 

3.C 

David Papež, 5.A Viktorie Nagyová, 6.C Jakub Kukla, 8.A 

9. Karolína Virtová, 2.B Ondřej Müller, 4.C 

Michal Přerovský, 4.A 

Kristýna Laštovková, 7.B Jan Hovorka, 8.A 

10. Matyáš Jouja, 2.A Sabina Džerengová, 7.A 

Patrik Jareš, 7.B 

Tomáš Novotný, 7.B 

Jan Walter, 9.A 

 

 

 Olympiáda v českém jazyce 

 

o Olympiáda z českého jazyka v Dolních Břežanech  

  Okresní kolo olympiády se konalo 8. 2. 2016 v městečku nedaleko od Prahy. Škola, 

která pořádala okresní kolo, je jednou z novějších škol, soudě tak podle architektury, ale  

i podle vybavení interiéru.  

 Po příchodu do školy se soutěžící sešli v jedné učebně, kde již čekala paní učitelka 

s dokumentem, jenž musel vyplnit každý soutěžící. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení pro 

účastníky. Účast byla hojná. Něco přes 30 soutěžících z širokého okolí. Když dorazili všichni 

soutěžící, vedoucí učitelka odvedla všechny reprezentanty do učebny chemie, kde se měl psát 

samotný test. Po usazení žáků do lavic se nám představila porota hodnotící práce  

a dohlížející na průběh testování znalostí. Začínalo se mluvnickou částí a pokračovalo se 

slohovou. V mluvnické části se objevovaly klasické úlohy, které však se bez problému mohly 

vyskytovat v běžných situacích reálného života. Slohová část byla na téma "Nejlepší maska", 

kde si každý mohl zvolit libovolný slohový útvar. Soutěžící končící dříve než ostatní mohli test 

bez problémů odevzdat, vzít si papír potvrzující jejich účast v olympiádě a odejít zpět  

do úvodní místnosti, kde zatím čekali učitelé, se kterými přijeli. A mohli se svými vyučujícími 

ihned odejít.  

 Osobně bych okresní kolo olympiády zhodnotil kladně. Soutěžící z různých škol se mohli 
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podívat do jiné školy a porovnat své síly s konkurenčními školami. Vyučující si zase mohli 

projít novou budovou školy.      

                          Martin Poplštein 9. A        

 

 Olympiáda z Aj 13. 1. 2016 

Poř. Jméno Třída Gram. List. Read Speak. Celkem 

bodů: 

Místo 

1. Matyáš Kizur 6. C 20 12 16 28 76 1. 

2. Katka Srbová 7. A 18 8 10 17 53 2. 

3. Martin Nguen 5. A 16 5 12 20 51 3. 

3. Sabina Džerengová 7. A 13 8 12 18 51 3. 

 

Poř. Jméno Třída Gram List. Read Speak. Celkem Místo 

1. Karolína Kuklová 8. A 19 5 13 24 61 1. 

2. Anna Ročárková 8. A 14 5 10 21 50 2. 

3. Jakub Kukla 8. A 12 5 8,5 12 37,5 3. 

 

 

 

 Okresní kolo biologické olympiády  

v ZŠ Dolní Břežany 

Do okresního kola postoupilo ze školy šest 

žáků. Měsíc před termínem dělali pokusy  

a pozorování, které sepsali do vlastní práce. Ze 

zdravotních důvodů ale nakonec odjeli pouze čtyři 

žáci. Žáci dostali úlohu na poznání 20 rostlin a 20 

živočichů, laboratorní práci kde preparovali cvrčky 

a žížaly, a písemný test znalostí. Dne 13. 4. 2016  

v kategorii C obsadili J. Kukla 12. místo a H. 

Částková 14. místo, v kategorii D dne 21. 4. 2016 obsadila K. Horešovská 8. místo. Největším 

překvapením a radostí bylo 3. místo, na kterém se zaslouženě umístil Tomáš Novotný a tím 

postoupil do krajského kola. Všem gratulujeme.  

Mgr. Nina Ludvíková, učitelka přírodopisu 

Úspěšný ročník biologické olympiády 

V letošním školním roce se Základní škola Jílové u Prahy dočkala významného 

úspěchu v oblasti biologie. Jako tradičně se mnoho našich žáků účastnilo školního kola 

biologické olympiády a ti nejlepší z nich pak postoupili do kola okresního.  
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V kategorii D určené pro žáky 6. a 7. tříd nás mohli díky výsledkům ve školním kole 

reprezentovat Karolína Horešovská, Denisa Jirsíková a Tomáš Novotný. Denisa bohužel kvůli 

nemoci nakonec nemohla své znalosti se žáky ostatních škol okresu porovnat, ale Karolína  

s Tomášem předvedli, že jejich znalosti a zájem o biologii jsou na velmi vysoké 

úrovni. Karolína skončila mezi žáky šestých tříd nejlépe a Tomáš se umístil dokonce třetí 

mezi všemi účastníky a vybojoval si tak možnost zúčastnit se krajského kola. 

Krajské kolo se uskutečnilo 26. 5. 2016 v Domě dětí a mládeže v Mělníku.  

I v něm si Tomáš vedl výtečně. Nejen že si užil výjimečnou akci a získal cenné zkušenosti  

do budoucna, ale podařilo se mu dokonce porazit žákyni, která se v okresním kole umístila 

před Tomášem a jeho výsledky byly lepší než výsledky mnoha žáků studujících  

na gymnáziích. 

K těmto výborným výsledkům blahopřejeme a přejeme další úspěchy v nadcházejících 

ročnících soutěže. 

Marek Havelka, vyučující přírodopisu 

 

 Dějepisná olympiáda  

V tomto školním roce byl již 45 ročník Dějepisné olympiády, byla na téma: „ Po stopách 

Lucemburků aneb za císařskou korunou“. Okresní kolo se konalo 18. 1. 2016 v Kladně. 

Naši tři nejúspěšnější řešitelé školního kola se také zúčastnili okresního kola Dějepisné 

olympiády, které se konalo v 10. ZŠ v Kladně. Všichni zvládli zadání okresního kola velmi 

dobře. Žák 9. B Marek Číp se umístil na krásném 9. místě, Eliška Ročárková na 14. a její 

mladší sestra Anička Ročárková na 15. místě, když rozdíl činil 0,5 bodu. 

Všem olympionikům děkuji a blahopřeji. 

Mgr. Romana Rinnová, učitelka dějepisu 

 Přehled soutěží a olympiád 

 

Název soutěže  Garant  Školní 

kolo  

Okresní kolo  

/umístění  

Krajské 

kolo/umístění  

Olympiáda v Aj  I. Jabůrková  13/3  - 

Olympiáda v ČJ S. Fourová 13 2/21.,  

Olympíáda v D R. Rinnová 28 3/9., 14., 15.  

Biologická olympiáda N. Ludvíková 16 D     2/3., 8. 

C      2/12., 14.. 

1/26. 

Chemická olympiáda V. Šilhášková 5 - - 

Matematická olymp.  M. Havelka 2 1/ - 

Pythagoriáda  J. Vrtiška 19 3/13., 21., 31 - 

Matematický Klokan M. Havelka 242   
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 Helpík  

Dne 17. 2. jsme měli zajištěný program 

"Helpík", který nám měl ukázat, jak můžeme 

někomu zachránit život a poskytnout mu první 

pomoc než přijede záchranná služba. Naučili jsme 

se, jak dát zraněného do stabilizované polohy, na 

figuríně jsme si mohli vyzkoušet masáž srdce.  

Na konci programu jsme si napsali krátký test a 

nejlepší dvojice postoupila do dalšího kola. 

Myslím si, že teď už bychom mohli pomoci při záchraně lidského života. Moc se mi to líbilo!  

L. Kostková, 5. B 

 

Krajské kolo zdravotní soutěže Helpík se konalo 

4. května 2016 v Černošicích.  

Tento rok soutěžícím nepřálo počasí a za vydatného 

deště se pokusili zdolat trať a plnit zdravotní úkoly. 

Naši školu reprezentovali Martin Ngueyn, Vilda 

Businský, Milan Pála a Daniel Plop. 

Martin Nguyen, 5. A 

 

 

 

15. Tradiční akce školy 

 Advent a adventní jarmark 

Adventní jarmark – pátek 27. listopadu 2015  

 Dopolední tvoření jsme díky velké pomoci našich maminek zvládli na jedničku, před 

začátkem prodeje jsme tak měli velké množství skvělých výrobků. A protože jsme se bez 

potíží domluvili na organizaci, nic nebránilo to přesně na čas spustit.  

 Svícny, andílky, pečivo, jmenovky, čertíci, ozdoby, všechno šlo slušně na odbyt, zvláště, 

když jsme byli tak zodpovědní a výkonní trhovci.  

 Výdělek, který i po odečtení nákladů (a ty díky našim rodičům nebyly nijak vysoké) 

předčil naše očekávání. Jen zbývá domluvit, jak jej využijeme.  

K. Vrtišková, třídní učitelka 4.  A 
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Dne 27. 11. se ve škole konal vánoční jarmark. Abychom 

však měli co prodávat, museli jsme před tím celé dopoledne 

vyrábět. Zhotovili jsme například věnce, betlémy, různé 

vánoční dekorace atd. Někteří žáci přinesli již z domova 

upečené cukroví (perníčky, pusinky  

a linecké). Vyrábění jsme si moc užili. Rychle nám to uteklo 

a než jsme se nadáli, byl už téměř konec výuky. Na závěr 

jsme jen určili ceny výrobků a bylo hotovo. Tedy skoro, 

potom jsme ještě nanosili věci do vestibulu školy, kde se 

jarmark konal, výrobky jsme hezky naaranžovali a už mohli 

přijít první zákazníci.  

Tato akce nás moc bavila, prodali jsme velkou část 

výrobků a vydělali si docela slušnou částku peněz.  

Jarmark byl zakončen zpíváním dětí z naší školy a rozsvícením stromečku před hlavním 

vchodem.  

Anna Ročárková, 8. A 

V předvánočním čase proběhlo i tradiční 

Vánoční zpívání, opět za hojné účasti dětí 

z prvního i druhého stupně. Ke zpěvákům 

paní učitelky Zahálkové se připojily i naše 

Flétničky pod vedením paní učitelky Lenky 

Rybářové. 

Také v několika třídách proběhly 

Vánoční besídky v podvečerních hodinách, protože jejich program byl určen nejen pro děti, 

ale i pro jejich rodiče. 

 Projekt Patroni 

Myslím, že je to vzájemné. Za našimi prvňáčky chodíme rádi. Navštěvujeme je hlavně 

o velkých přestávkách. Pokud nám to počasí umožní, zaběhneme na školní hřiště a společně 

protáhneme svá těla. Povídáme si. Tu a tam dostaneme od prcků i sladkost.  

Kristýna Dupalová, 9. A 
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Jako patroni jsme byli navštívit své svěřence v prvních třídách a popřáli jsme jim  

kouzelné Vánoce.  

 

 

 

 

 

Foto: Hana Semecká 

 Rodičovské skupinky 

V pátek 1. dubna jsme v Týdnu naruby přivítali i rodiče. Společně jsme procvičovali 

skládání slabik a hledání slov, určování jarních rostlin, hravé počítání, četli a povídali jsme si 

o sběratelství a zájmech a nebo jsme popisovali lidi na obrázcích. Děkujeme všem rodičům za 

společné dvě hodiny.  

J. Matoušková, třídní učitelka 1. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na skupinky jsme vyrobili loutky. Když v pátek přišly maminky, připravily s námi pohádky: 

O dvanácti měsíčkách, Koblížek, Budulínek, Hloupý Honza a Mášenka a medvěd. První 

hodinu jsme ve skupinkách nacvičovali, a pak jsme se posadili do divadla a hráli jsme. 

Jana Kačerová, třídní učitelka 1. E 
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 Zápis do prvních tříd 

Dne 28. ledna se konal zápis do prvních tříd a naše třída měla 

tento den pomáhat. Celý den probíhal tak, že jsme dostali tabulku, 

abychom se mohli zapsat k dětem, které budeme postupně odvádět  

do tříd k paním učitelkám, které si s nimi povídaly a rozhodovaly  

o tom, zda je dítě schopné nastoupit do první třídy. Občas byl  

i zmatek, jelikož nějací rodiče přišli dříve nebo později, ale zvládli 

jsme to. V šest večer jsme uklidili stoly, rozloučili se a odešli jsme 

domů. 

Karolína Zemanová, 8. A 

 

 

 

 Den v modrém 

Již několik let se připojujeme k oslavám Mezinárodního dne autismu. Zpravidla si 

tento den připomínají žáci se svými třídními učiteli problematiku autismu a podporu tohoto 

vyjadřují svým modrým oblečením. Většina tříd si tuto akci nafotografovala a dala si fotku na 

své stránky. Paní učitelka H. Semecká fotografii své třídy zaslala do soutěže, která je 

každoročně vyhlašována a uspěla. 

Ani nám není problematika autismu lhostejná. Proto jsme alespoň symbolicky podpořili 

osvětu a jeden z projektů ,,LIGHT IT UP BLUE ". Modré světlo tak pomáhá zaměřit 

pozornost na autismus, poruchu, která ovlivňuje přibližně 67 000 000 lidí na celém světě. 
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V neděli 19. 6. 2016 Písecká Brána v Praze - Hradčany. NAUTIS FEST byly zde 

vyhlašovány "Nejlepší fotky v modrém 2016". Je nám ctí, že se naše třída 9. A umístila ve 

velké konkurenci fotografií na 3. místě, a to v kategorii Skupiny v modrém.  

Foto a text: Hana Semecká, třídní učitelka 9. A  

 

 

 

2. duben "Den porozumění autismu". Všichni jsme přišli  

v modrém. Řekli jsme si společně, co to vlastně znamená a jak se 

lidé s touto nemocí mohou cítit. Společně jsme se vyfotili. Vyfotili 

jsme se ve tvaru srdce, které vyjadřuje porozumění.  

        M. Tomanová, asistentka v 2.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dopravní hřiště 
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Ve středu 16. 9. 2015 jsme si na dopravním hřišti zopakovali základní pravidla chování     

a hlavně bezpečnosti v silničním provozu.                                 L. Kuklová, třídní učitelka 3. C 

 

 Den bezpečnosti 24. 5. 2016 

Návštěva policistů, specialistů z letiště Václava Havla, specialistů v oblasti pyrotechniky  

a kynologie.  

Dopolední program: v čase od 9.00 do 13:30 hod, v prostorech arboreta.  

Celkem 4 stanoviště: 

 Ukázka různé pyrotechniky 

 Ukázka výzbroje dnešní policie ČR 

 Ukázka pyrotechnického obleku 

 Ukázka pomůcek kynologů k výcviku psů 

Na každém stanovišti k tématu probíhala přednáška, prakticky si mohli žáci vyzkoušet 

pyrotechnický oblek či neprůstřelnou vestu. Žáci chodili po třídách a střídali stanoviště. Na  

4 stanoviště měli cca 50 min, což se ukázalo, že je málo. 

Odpolední program: v čase od 14:00 do 15:00 hod, v prostorech „umělky“. 

Policisté přivezli s sebou 5 služebních psů. 

 Ukázka práce psů na vyhledávání výbušnin 

 Ukázka poslušnosti 

 Ukázka práce psů k zadržení pachatele 

Většině žáků se to líbilo. Ale pro příště bych rozhodně změnila systém, jelikož opravdu 

bylo málo času na každé stanoviště. Celkově si myslím, že to byla povedená akce. Ráda se její 

organizace zhostím i v dalších letech. 

Markéta Tomanová, garantka akce 
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24. 5. 2016 jsme ve škole měli den bezpečnosti. Přijeli policisté, kteří pracují na letišti 

Praha. Tito policisté nejčastěji vyhledávají na letišti a nejen tam, výbušniny. Pracují také se 

psy. Děti tedy mohly vidět práci psovodů, viděly jejich speciální obleky na výcviky. Dále děti 

viděly výbušniny v řezu, mohly si přestavit co všechno je uvnitř výbušniny. Kluky hlavně 

zaujal pan policista, který jim povídal o střelných zbraních, děti si mohly vyzkoušet - 

potěžkat, vzít do ruky nenabitou střelnou zbraň.  

Dětem se bezpečnost líbila, myslím si, že byla velice poučná.  

P. Vlčková, třídní učitelka 3.  B 

 

 

 Projekt Den navíc 

 

Učitelé, vychovatelky i asistentky naší základní školy opět připravili pro své žáky 

zvláštní den. Využili jsme toho, že jednou za čtyři roky se v kalendáři objeví datum 29. 2.  

a tento den pojali jako Den navíc. Každý z pedagogů připravil zajímavou dílnu zaměřenou dle 

vlastních zájmů a koníčků. Žáci tak měli na výběr širokou škálu aktivit počínaje sportovními 

hrami, přes relaxační cvičení, manuální dílny, vědomostní a naučně orientované činnosti až po 

možnost hraní společenských her a řešení hlavolamů. Většina aktivit se uskutečnila  

v prostorách školy, ale některé skupiny žáků je strávily i mimo školní areál například 

návštěvou pražské ZOO s komentovanou prohlídkou a možností nahlédnutí do jejího zákulisí, 

focením pražských památek s možností zapojení do fotosoutěže či procházkou v okolí 

Jílového. Ačkoliv pro všechny pořádající byla příprava akce poměrně náročná, myslíme si,  

že stála za to a i z reakcí dětí vyplývá, že se jim líbila a těší se na další pokračování. 

 Renata Ihlová a Marek Havelka, garanti akce 
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o Soutěž "Mladí fotografují památky" - 29. 2. 2016  

  

Jak prožít Den navíc? Po vyhlášení akce 

na naší škole pro tento den, jsem 

naplánovala vyjet se zájemci z řad žáků  

o fotografování a krásné starobylé 

památky do Prahy. Pražské Benátky - 

Kampa,  Karlův most, Lennonova zeď, 

Sovovy mlýny, Čertovka, Malostranské 

náměstí s jeho architektonickými 

památkami, Zámecké schody na Malé 

Straně a ul. Nerudova žákům přiblížily nejen historii této pražské části, ale daly i skvělý 

prostor památky nafotit.     Celá akce měla podpořit zájem a znalosti našeho kulturního 

dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin, 

uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. To vše spojeno s příležitostí zaslat 

fotografie žáků do mezinárodní soutěže "Mladí fotografují památky", která se koná již 9. rok 

pod záštitou hlavního pořadatele soutěže Radou Evropy.  

Hana Semecká  

o Kolektiv třídy 8. A 

Každý přestupný rok pořádá naše škola den, kdy si učitelé připraví různé aktivity (odlišné 

od klasické výuky). Žáci si vybírají, kterých aktivit se zúčastní. Žáci si vybírali ze sportovních, 

vědomostních i rukodělných aktivit.  

Všichni si to užili, velké nadšení způsobila 3D tiskárna, ale i stavba pyramid, nebo 

kladkostroje sklidily velký úspěch.  

Děkujeme všem pořadatelům za pěkně připravený program.  

Devětadvacátému únoru zdar!!!  
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 Projekt Města našich sousedů   

 

 Drážďany 

V pátek 4. prosince jsme se společně  

s dalšími žáky z 8. a 9. tříd vydali do Drážďan 

navštívit Muzeum hygieny.  Po příjezdu jsme 

se rozdělili do skupin, uložili si věci do šaten  

a někteří dokonce museli projít bezpečnostní 

prohlídkou. V muzeu jsme se pohybovali po 

skupinkách a poslouchali audioprůvodce  

v češtině. Nejvíc se nám líbily prostory, které 

byly vyhrazeny dětem, naopak některé expozice pro dospělé nám připadaly až moc drsné – 

například různé deformace lidského těla způsobené módou, jako jsou úzké pasy nebo malé 

nožičky Číňanek.  

Po prohlídce muzea jsme se rozdělili do čtyř skupin a vyrazili do města podle svých zájmů – 

na vánoční trhy, do obchoďáků nebo jenom na procházku podél řeky užít si krásnou 

předvánoční atmosféru. 

E. Ročárková, 9. B 

 

 Naši nejlepší pro tento školní rok 

1. A Šimon Hůrka, 1. B Florian Kubiš, 1. C Lucie Papežová, 1. D Tomáš Procházka             

1. E Matyáš Kostečka  

2. A Adéla Kocourková, 2. B Karolína Virtová, 2. C Zuzana Mašková  

3. A Karolína Tejnecká, 3. B Helena Papežová, 3. C Lucie Kaňoková  

4. A Michal Přerovský, 4. B Anna Kordíková, 4. C Vojtěch Šedivka 

5. A Viktor Vacek, 5. B Izabela Demelová  

6. A Klára Novotná, 6. B Lukáš Liška 6. C Klára Tačnerová  

7. A Kateřina Srbová,  7. B Tomáš Novotný  

8. A Anna Ročárková, 8. B Jan Demel  

9. A Martin Poplštein, 9. B Daniel Baráni. 

 

Odměnou za celoroční práci byla nejlepším žákům mimo vlastního dobrého pocitu z dobré 

práce i účast na výletě do Duhového parku v Třebovli, společně se senátory. 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 Den pro radost 

 

Stejně tak, jak tomu bývá na naší škole zvykem 

již pěknou řádku let, tak tomu nebylo jinak i tento 

rok, kdy jsme společnými silami připravovali pro 

děti „opožděný“ dětský den. 

Tento den letos připadl na pondělí 27. 6. 2016. 

Počasí k nám nebylo příliš přívětivé, ale oproti 

loňskému roku nebyla alespoň zima. A protože 

nejsme z cukru, voda nám nevadila. 

Někteří si zazávodili v přenášení vody v děravém 

kelímku a mohli tak získat sladkou odměnu.  Pro 

děti zde učitelé a vychovatelé připravili mnoho 

zajímavých aktivit, např. nafukovací atrakce – 

skákací hrad, klouzačku, tvoření zvířátek 

z nafukovacích balonků, tvoření z keramické hlíny, 

soutěž tříd v pojídání koláčků, malování na obličej. 

Aktivit byla spousta a každý si zde přišel na své.  

    Akce byla určena všem žákům školy a dále jsme pozvali i budoucí prvňáčky, aby se lépe 

seznámili s  učiteli a prostředím, do kterého se od září chystají. 

T. Křečková, garantka akce 
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 Zahradní slavnost 

 

Na konci června roku 2016 se konala v areálu školy jako každý rok. Zahradní slavnost. 

Zahájila ji paní ředitelka Květa Trčková a poté už předala slovo komentátorovi celé akce, 

kterým byl Jarda Kypta.  

Program zahradní slavnosti byl velice pestrý. V horní části areálu proběhlo vystoupení 

krasojezdkyně Kateřiny Janáčkové, která je dvojnásobnou juniorskou mistryní České 

republiky v krasojízdě na kole. Další 

vystoupení předvedla skupina Atipic 

s ukázkou Aerobicu pod vedením paní Lucie 

Ungerové a soubor Jílovata s hrou Lakomec.  

Dalším divadelním představením byla 

pohádka – Červená karkulka, ve které se nám 

představili žáci II. stupně naší školy pod vedením paní učitelky Niny Ludvíkové. Proběhla 

dražba obrázků, kde se dražily výtvarné práce žáků školy. Výtěžek z dražby byl předán na 

adopci sovice sněžné (Zoologická zahrada Chleby) pro nový školní rok 2016/2017. Naše 

škola adoptovala sovici sněžnou i v minulém školním roce 2015/2016.  Žákyně osmých tříd  

si připravily módní přehlídku a dokonce proběhla dražba zakrslých králíčků. Po celou dobu 

konání zahradní slavnosti probíhal doprovodný program, kde největším překvapením pro děti 

byl karikaturista Janko, který se svojí rychlokresbou zvládl za 5 minut namalovat jednoho 

žáka. Dalším lákadlem byla skupina Allgor (skupina historického šermu), která si pro děti 

přichystala velice oblíbené „Verbováníčko“, při kterém byli mladší žáci pasováni na rytíře. 

Na slavnosti mohli diváci dále vidět: ukázky od hasičů, juda, karate, florbal, stigahokeje, 

minikár. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na cyklistický kroužek – POCTA, který pro 

starší žáky připravil cyklodráhu a žáci měli možnost si vše projet na vypůjčených horských 

kolech.  Pro nejmenší byl připravený skákací hrad, nafukovací klouzačka a velice oblíbená  

a na každé školní akci vyhledávaná keramická dílna.   

Na závěr slavnosti vystoupila skupina Allgor s královským rytířským turnajem  

a ohnivým tancem, za který obdrželi od všech diváků velký a zasloužený potlesk.  

I v letošním školním roce bylo vstupné na zahradní slavnost dobrovolné. Po zaplacení 

veškerých výdajů spojených s touto akcí jsme zbylé peníze darovali na dobročinné účely - 

část peněz šla na adopci sovice sněžné do ZOO Chleby a zbylá část na podporu projektu 

Dobrý anděl.  

Ing. Dita Müllerová, garantka akce 
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 Taneční 2016 

Začaly nám taneční 1. 3. 2016 

Od 1. března jsme začali chodit každé úterý do tanečních. Z naší třídy se zúčastní všichni 

kluci a většina holek. Tady jsou dojmy po první lekci, kdy jsme se učili „džajv“ a blues:  

Kačka a Eliška: Taneční mistrová je příjemná a věříme, že se to dokážeme naučit. Všem nám 

to slušelo, kluci vypadali v obleku dospěle. 

Kačka a Kája: Bylo to super. I když to byla teprve první lekce, tak to naši třídu stmelilo  

a těšíme se na další. 

Marek a Dan: Všechny holky měly černobílé šaty a kluci obleky a docela to bylo náročné. 

Martin: Snažil jsem se to nekazit a chovat se jako gentleman.  

Jirka: Bylo to fajn. 

                                                                                     Mgr. Jiřina Nagyová třídní učitelka 9. B 

 

Uteklo to velmi rychle a žáci se loučili při posledním předtančení. Dubnový podvečer 

v kulturním centru se nesl ve víru tanců, hudby, úsměvů žáků i rodičů. Zajisté budou všichni 

vzpomínat nejen na tento večer "Prodloužená", ale i na všechny společné chvíle při tancích.  

H. Semecká, foto, text, třídní učitelka 9. A 
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 Reprezentační ples ZŠ Jílové u Prahy  

Již tradičně zakončili naši absolventi 9. tříd povinnou školní docházku plesem. Letos to 

bylo po sedmnácté.  

Učitelé a učitelky dopoledne v den plesu vyzdobili sál sokolovny – a věřte, že je to velmi 

namáhavá práce. Ale výsledek stál za to a sál se proměnil v hezké kulturní prostředí.  

Při slavnostním nástupu a šerpování našich absolventů se v mnoha očích zaleskla slza  

a mnozí si povzdechli, jak nám ti mladí vyrostli.  

K tanci a poslechu hrála hudební skupina Coda, slovem nás provázel zkušený moderátor 

Josef Chmel. Jak se má tancovat, nám předvedl mladý taneční pár z Čerčan, do moderního 

tance nás uvedlo taneční studio Hazard Jesenice a do víru rytmu nás vtáhlo vystoupení 

skupiny bubeníků WILD STICKS.  

A to nejlepší na konec – půlnoční překvapení od našich absolventů. Během května  

a června nacvičili za pomoci svých třídních učitelek krásná taneční vystoupení, za která byli 

odměněni velkým potleskem.  

Na tvářích všech přítomných bylo vidět, že si ples užívali a že se jim líbil.  

Takže, milí naši absolventi – hodně štěstí do života, správné vykročení a směr. Budeme vám 

držet palce.  

        Mgr. Alena Müllerová 
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16. Výjezdy tříd, výlety, exkurze 

 Výjezd do Velké Británie 

Naše dlouhá cesta na ostrovy v oceánu – ANGLIE 2016 

Anglie je největší zemí Velké Británie a Severního Irska. Z této země severozápadní   Evropy, 

kterou obklopuje Atlantický oceán, Severní a Irské moře, pochází nejen ragby, hudba Beatles, 

detektivové Sherlock Holmes a Hercule Poirot, ale začal tady i v týdnu od 30.5 – 6. 6. 2016 

studijní pobyt naší Základní školy Jílové u Prahy. 

30. 5. - pondělí 

Naše dlouhá cesta začala odjezdem z Jílového u Prahy 30. 5. cca 

14:30 hod. od školy. Luxusní autobus nás vezl přes Německo, 

Nizozemí, Belgii a Francii. V brzkých ranních hodinách jsme 

projížděli Francií, kde nás pronásledovaly silné deště. Následovala 

cesta do Velké Británie trajektem z přístavu Calais. Proměnlivé 

podnebí Britských ostrovů, které je ovlivňováno především 

Atlantickým oceánem, dávalo o sobě opravdu vědět. Obrovské vlny 

houpaly trajektem sem a tam.  

31. 5. - úterý 

V 6:30 hod. již anglického času jsme dorazili do Anglie. Vzhledem k nepřízni počasí, která 

nás stále pronásledovala už i v Londýně, jsme zůstali v autobuse a navlékali to nejteplejší 

oblečení na sebe, co jsme měli. Vyrazili jsme do deště a víru Londýna – obrovské londýnské 

metro, procházka podél Temže, nádherný pohled na 

Tower Bridge , HMS Belfast, rozchod  

a nezapomenutelná jízda dvoupatrovým autobusem. 

Navečer jsme se poprvé setkali se svými náhradními 

rodinami, u kterých jsme po celou dobu pobytu 

bydleli. Za mě a mé 2 spolužačky mohu říci, že se 

naše rodina velmi snažila a byla moc příjemná.   

1. 6. – středa 

Tento den nám začal třídenní školou. Studium 

probíhalo samozřejmě anglicky a bylo velmi 

zábavné. Téhož dne jsme všichni ještě navštívili 

Hever Castle – je to obrovský anglický hrad 

s krásnými zahradami a vodním bludištěm.  
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2. 6. – čtvrtek 

Tento den se počasí konečně umoudřilo. Občas vykouklo i sluníčko a přestalo pršet. Vyrazili 

jsme do města Brighton – nejpopulárnější přímořské město. Viděli jsme Royal Pavilion. 

Navštívili Sea life centre a den zakončili odpočinkem na krásné oblázkové pláži Place Pier. 

 

3. 6. – pátek 

Pátek nejen, že je můj oblíbený den, ale mně se osobně moc líbil 

 i tady v Anglii. Jeli jsme totiž na Beach Head – křídové útesy. Je 

to zajímavá turistická atrakce, ale bohužel tady končí i své životy 

mnoho lidí skokem z útesů. Počasí nám opravdu přálo a my máme 

nádherné zážitky, ale i fotografie. Ale ani fotografie nezachytí 

úplně vše. Úžasný páteční den jsme zakončili „cachtáním“ 

v oceánu a na písečné pláži.  

4. 6. – sobota 

Čekal na nás celodenní výlet  a návštěva  do Portsmouthu – 

námořní základny z doby 18. století. Přístavní 165 m vysoká věž 

Spinnaker Tower. A večer pár odvážlivců vlezlo do studeného 

oceánu.  
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5. 6. – neděle 

Rozloučili jsme se všichni s našimi náhradními 

rodinami. Vyrazili do hlavního města Anglie – 

Londýn. Město nás okouzlilo svými památkami –  

projížďka lodí po Temži, parlament, Big Ben, park 

St. James Park, Buckinghamský palác, třída The 

Mall, Trafalgar Square, lanovka přes Londýn. 

Unavení, ale plní zážitků, jsme  sedali  večer do autobusu a odjížděli  domů – do Čech.  

Za všechny žáky 8. a 9. tříd naší školy děkuji  pedagogům, kteří nás doprovázeli  při tomto 

skvělém pobytu a zároveň i cestovní kanceláři Kryštof s. r. o . 

Kristýna Semecká, 9. A 

 Týden plný výletů 

Již podruhé jsme pro naše žáky, kteří se nezúčastnili výletu do Anglie, zorganizovali 

týden výletů se zajímavým programem. Tentokrát byla garantkou týdne paní učitelka  

J. Nagyová a ve spolupráci s ostatními učiteli se snažila připravit opravdu pěknou náplň 

jednotlivých dnů. Jen je škoda, že z 35 žáků, kteří ve škole zůstávali, se akcí zúčastnilo 

průměrně 11 žáků. Ostatní možná měli oprávněné důvody nebo to takzvaně „zatáhli“. 

Vzhledem k omluvenkám, za aktivní spoluúčasti rodičů. Napadá mě, že tímto způsobem děti 

vedeme k nevážení si práce druhých a k nezodpovědnému přístupu při plnění povinností.  

Na druhou stranu ty děti, které se připraveného programu zúčastnily, si všechny akce opravdu 

užily. 

úterý 31.5.   

V úterý jsme začali asi nejnáročnějším výletem: pěšky jsme se vydali přes Boží skálu 

kolem rybníka a štoly Halíře do lomů za Vlčí roklí. Prošli jsme si lomy Borovíčko a Doubí, 

poseděli v trampské osadě a pak jsme se vydali Vlčí roklí přes Kněží horu zpět do Jílového. 

Přestože počasí zpočátku nevypadalo moc dobře, nakonec nám všechno vyšlo podle plánu. 

Cestou jsme se zapsali do několika turistických knih a poslechli si výklad pana učitele Vrtišky 

o vzniku hornin v oblasti, ve které jsme se nacházeli. Pozorovali jsme pulce i skokany, 

poštolku při lovu, ale nejvíc se nám asi líbily lomy a slézání Vlčí rokle po kamenech.  

středa 1.6.  

Ve středu jsme se vydali autobusem do Štěchovic. Nejdříve jsme si prohlédli 

elektrárnu a seznámili se s funkcí průtočné i přečerpávací elektrárny i průběhem povodní  

v roce 2002. Pak jsme se vydali prohlédnout si horní nádrž přečerpávací elektrárny na kopec 
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Homole, který se tyčí nad Štěchovicemi. Opět jsme měli štěstí na počasí. Nahoře u nádrže 

jsme si užili chvilku odpočinku a opalování a někteří i adrenalin při hledání kešky. Příjemný 

den jsme zakončili zmrzlinou ve štěchovické cukrárně.  

čtvrtek 2.6.  

Ve čtvrtek jsme se vydali do bývalého pracovního tábora Vojna Lešetice nedaleko 

Příbrami, který byl určen zejména pro politické vězně. Cestou jsme se zastavili u památníku 

posledních výstřelů II. světové války v Milíně. Během pěti minut většina z nás promokla.  

V pracovním táboře Vojna Lešetice jsme se nejdřív podívali na film o nástupu komunismu  

v poválečném Československu a procesech s politicky nepohodlnými občany v následujících 

letech. Za 40 let komunismu bylo odsouzeno 250 000 politických vězňů. Někteří z nich 

pracovali i v pracovním táboře Vojna Lešetice, kde dobývali uranovou rudu. My jsme měli 

možnost prohlédnout si jejich ubytovny, bunkr, kde byli trestáni i svézt se vláčkem, kterým 

jezdili do dolů. I počasí se vylepšilo a nakonec jsme uschli. Mnoho z nás odjíždělo zaraženo, 

jaká zařízení jsme si dokázali vybudovat pro vlastní občany a jaké podmínky dokáží lidé 

vydržet.  

pátek 3.6.  

V pátek jsme kvůli počasí náš program lehce upravili – místo pěšky jsme vyrazili 

autobusem do Kamenice na prohlídku chemických laboratoří hasičů. Paní Blanka Novotná 

nás nejdříve seznámila s pracovní náplní tohoto pracoviště a pak nás provedla různými 

laboratořemi. Měli jsme možnost seznámit se s nejnovějšími přístroji vyhodnocujícími složení 

vzduchu i vody nebo detekujícími zvýšenou radiaci i s vybavením, které vypadalo historicky, 

ale bylo funkční a nezávislé na elektrickém proudu. Práce, kterou na zdejším pracovišti 

provádějí, nám všem připadala hodně zajímavá a zodpovědná – zdejší pracovníci se podílejí 

na protiteroristické ochraně státníků, zasahují při požárech s nebezpečnými chemikáliemi 

nebo spolupracují při velkých akcích s policií – jako např. při metanolové aféře.  

pondělí 5.6.  

V pondělí pan učitel Pešta připravil sportovní den. Hned ráno se žáci rozdělili do tří týmů  

a celý den soutěžili v různých disciplínách. Vyzkoušeli jsme si házení na koš, člunkový běh, 

vrh koulí nebo skok do dálky. Nakonec jsme si zahráli nohejbal. Celkově nejlepší byl tým 

Adéla N., Natálie S. a Jakub V. pod vedením Jirky B.  

J. Nagyová, garantka akce 

 

 

 24. - 25. 9. Lanový park Slapy, program tmelení třídy 
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Pokud jsme někdy říkali, že naše výlety jsou 

dobrodružné, tak to se dnešní výlet zapíše  

do kroniky třídy jako NEJdobrodružnější výlet :-) 

Čekala na nás cesta autobusem, stezka korunami 

stromů v lanovém parku a dobrodružná cesta  

do hotelu, kterou jsme zvládli ve zdraví, i když jsme 

šli po prudké stezce :-) Byl to nejlepší výlet 8. B!  

Veronika Machačová, 8. B 

 Škola v přírodě Kounice nad Sázavou, 1. D a 1. E 

Mně se líbilo, jak jsme všichni byli na pyžamové párty, ale nejvíc se mi líbilo, jak jsme hledali 

poklad a škola v přírodě byla moc príma a bavili jsme se všichni. 

Klárka Šimáčková  

První večer se mi moc líbil. Sice jsme trochu řvali, ale bylo mi to jedno (bylo nás 10 na 

pokoji). Ale druhý den už mi to nebylo jedno. Ale jak jsme se rozdělili do skupin a plnili jsme 

úkoly, to se mi líbilo hodně.  

Kuba  Ležal 

Na škole v přírodě se mi líbily hry, jak jsme hráli fáborkovanou a jak jsme byli na diskotéce  

a trochu se mi stýskalo a ještě se mi líbilo,  jak jsme byli v bazénu a závodili jsme a dělali 

jsme domečky a moc se mi tam líbilo. 

 Lucka Kopáňková  

Na škole v přírodě jsme psali pohledy, byla tam pyžamová přehlídka, byla tam i bojovka, 

jezdili jsme lodí v přívozu, rozdělili jsme se do skupin, naše se jmenovala Delfíni. Dělali jsme 

mapy.  

Andy Dupalová  
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 ŠVP  Benecko  - 4. C a 5. B 

V týdnu od 30. 5. - 3. 6. jsme navštívili Benecko. Počasí nám přálo, navštívili jsme 

spoustu míst, rozhlednu Žalý, Pančavské a Labské vodopády, pramen Labe. Na školu  

v přírodě jsme jeli společně se třídou 4.C. , moc nás bavili společné hry. 

I. Hejdová, třídní učitelka 5. B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Škola v přírodě 6. A¸ 4. A - Benecko 

 

Milé Jílové, mise splněna, hlásíme návrat na základnu. 

 

Přehled všech škol v přírodě je v Příloze č. 7. 

 

 

 



70 

 

 Vánoční výstava v Betlémské kapli 14. 12. 2015 

V Betlémské kapli probíhá v prosinci každoročně výstava betlémů. Letos byla 

obohacena o přehlídku českých řemesel.  Děti si mohly kromě betlémů vyrobených  

z přírodních materiálů prohlédnout i dílničky provazníka, platnéře, krejčího, ševce a dalších. 

Z výstavy jsme prošli Starým Městem na Malé náměstí ke zvířecí ohrádce, počkali si na Orloj 

a prohlédli si betlém a trh na Můstku. 

 K. Krištůfková, třídní učitelka 2. A 

 

 Výlet do Čapího hnízda 

Ve čtvrtek 12. 5. jsme se vydali na výlet do 

Čapího hnízda. Viděli jsme různá zvířata, jako 

např. ovce, lamy, koně, spoustu dravých ptáků  

či exotická zvířata surikaty a lemury. Celá 

prohlídka byla s výkladem, nakonec jsme si 

zařádili na lanovém hradě.  

V. Zahálková, 2. B 

 

 

 Techmania - Science Center 

Dne 5. 4. 2016 jsme navštívili vědecké centrum 

Techmania v Plzni. V rozlehlých prostorách jsme si 

mohli zábavnou formou doplnit některé zákonitosti 

biologie, fyziky, matematiky či chemie. Porovnávali 

jsme mimo jiné, zda je rychlejší člověk, kůň nebo 

lenochod, vyzkoušeli jsme si, jak se řídí bagr nebo 

jak vypadá naše tělo bez hlavy, respektive hlava bez 

těla. Prakticky jsme si také ověřili princip fungování 

kladky, nebo jaké to je stát v bazénu, ve kterém není voda a přesto to vypadá, že jste na dně 

a bazén je plný. Zajímavostí byla v expozici celá řada a každý z nás si měl možnost vybrat 

oblast, která ho zaujala.  

Kromě vlastní prohlídky jsme se ale také zúčastnili laboratorních prací. Byli jsme 

rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina si vyzkoušela 3D tiskárnu a vytištěné výrobky jsme 

si dokonce mohli odnést. Druhá skupina si pak zahrála na detektivy a měla za úkol vyšetřit 
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zločin – hledali jsme pachatele trestného činu tak, že jsme zkoumali lidské vlasy a zvířecí 

chlupy, zjišťovali jsme, zda skvrny na místě činu jsou krev nebo jen barva nebo jsme si 

vyzkoušeli, jak se odebírají otisky prstů a jak se porovnávají.  

Celý výlet byl zábavný a poučný a určitě bychom v Techmanii mohli strávit i delší čas  

a pořád měli co dělat.  

M. Havelka, třídní učitel 7. A 

 

 Výstava Na FilM! a workshop 

Interaktivní výstava projektu NaFilm seznámí návštěvníky s českým filmem. Každý, kdo 

se do muzea přijde podívat, objeví tajemství filmového obrazu, zvuků i ruchů. Pozná také 

osudy a filmy tvůrců, kteří z politických důvodů odešli do zahraničí, a získá přehled o tom, 

jak promítání vnímali avantgardisté první poloviny 20. století. Takže teď už víme, proč se  

ve filmu používá klapka a jak se vyrábí bouřka, vlak nebo zvuk koňských kopyt.  

V druhé části našeho programu jsme se seznámili s druhy dokumentárních filmů a způsoby 

natáčení, pak jsme se rozdělili na dva týmy a vyrazili do pražských ulic točit. První skupina 

točila reakce lidí na minci, která právě někomu vypadla z kapsy, druhá skupina reakce lidí na 

nabídku objetí zdarma. Natočený materiál jsme pak v improvizovaném studiu sestříhali  

a ozvučili. Celý den jsme si perfektně užili a na svůj výtvor jsme náležitě pyšní.  

J. Nagyová, třídní učitelka 9. B 

 

 Výlet na zámek Libochovice 

Dne 9. 6. naše třída společně se třídou 6. C jela na výlet do zámku Libochovice. Ráno 

jsme se sešli všichni v 6:45 hod., cesta trvala cca 2 hodiny, včetně malé přestávky. Jakmile 

jsme dorazili na místo, čekali jsme na prohlídku zámkem. Celá prohlídka byla k 700. výročí 

Karla IV. . Hned jak na nás přišla řada, šli jsme do zámku. V zámku nebyla obyčejná 

prohlídka, ale v každé místnosti na nás čekal jeden známý vědec nebo učenec např., Jan 

Jánský se čtyřmi krevními skupinami, Josef Ressel s lodním šroubem nebo také Prokop Diviš  

s jeho hromosvodem, atd. . Po prohlídce šla každá třída zvlášť na naučnou stezku, kde jsme 

odpovídali na různé otázky. Stezka končila na tržišti, kde jsme si mohli něco koupit  

a zasoutěžit si. Poté sena místě konal rytířský turnaj o trůn. Na závěr jsme odhalili záhadný 

poklad Karla IV. - ne žádné zlato, ale jsou to všechny vynálezy, které nás obohatily. Po celém 

programu jsme měli ještě rozchod po městě. Jakmile přijel náš autobus, nasedli jsme a jeli 

zpátky ke škole, odkud jsme šli domů. Výlet byl báječný i celý jeho program. 

Julie Svobodová 7. B 
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17. Výchova mladých novinářů 

 Jílovský školák 

Paní redaktorka Jitka Venturová pokračovala ve vedení novinářského kroužku, který 

vydává náš školní časopis. Členové kroužku byli Ája Vimmerová, Sandra Bergová, Leontýna 

Limprechtová, Kristýna Laštovková, Klára Novotná, Štěpán Ventura, Filipa Janoušková, 

Kristýna Kosová, Barbora Feitová, Ondřej Mlejnský.  Jílovský školák vyšel v tomto školním 

roce šestkrát – v říjnu, listopadu, lednu, březnu a dubnu a v červnu. 

I letos jsme se přihlásili s naším časopisem do krajské soutěže a níže vidíte výsledek:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Výchova mladých diváků a posluchačů 
 

Naším zájmem je, aby každá třída vyjela alespoň jednou za školní rok do Prahy  

na divadelní představení. Také se během školního roku odehrála představení přímo v naší 

škole. Navíc také v naší škole začínají aktivity s „vlastním nastudováváním“ divadelních 

představení, tentokrát i mezi žáky. Tomu jsme velmi rádi. 

 

 Divadelní představení v Praze 

o Divadlo ABC 

V pátek  29. 4. 2016 se sedmé třídy zúčastnily divadelního představení  v Divadle ABC 

v Praze. Zhlédli jsme hru W. Shakespeara „Král Lear“. Příběh o bolestném zmoudření 

panovačného, sobeckého a prchlivého starce, který tím, že ztrácí vše, se dostane se až na 

hranici šílenství.    

V roli krále se představil  J. Vlasák. Sledovali jsme s napětím osud muže, jenž rozdal vše,  
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co měl, dvěma dcerám, které nejlépe hovořily o lásce k němu, a na třetí, jež se nechtěla 

schovávat za prázdná slova, zanevřel – aby pak hořce a pozdě zjistil, že věci byly zcela jinak.  

Když nám paní učitelka předem ve stručnosti přiblížila příběh, všem nám připomínal 

pohádku Sůl nad zlato.  Ve skutečnosti to do pohádky mělo hodně daleko.                                        

                                                                       Třída 7. A a 7. B 

 

o Divadlo U Hasičů  

V divadle U Hasičů jsme 4. 12. 2015 

navštívili představení  "Putování do 

Betléma", které nás naladilo na vánoční 

atmosféru.... 

Tento výlet byl financován z výtěžku 

adventního jarmarku.  

L. Kuklová, třídní učitelka 3. C 

 

 Klub mladého diváka  

 

Prvním představením, které jsme viděli, byla Vánoční koleda. Hrála se v divadle D21. 

Jde o příběh, který navrací Vánocům jejich původní smysl, je oslavou velkorysosti, soucitu  

a dobré vůle. 

Podruhé jsme byli v divadle Minor, které nám nabídlo Hon na Jednorožce. Nešlo o pohádku, 

ale skutečný příběh člověka, který se odehrál v 50. a 60. letech. V inscenaci jsou použity 

dobové textové materiály, filmové projekce a živá hudba. Po představení proběhla diskuze. 

Scénická hra, poprvé uvedená v roce 1623 v Benátkách, je prototypem divadla na divadle. 

Dvě komedie v komedii je název inscenace navštívené v prostorách Vily Štvanice. 

 I zde jsme mohli diskutovat s herci o hře i jejich práci.  

Nejvýpravnější scénu a krásné kostýmy nabídlo divadlo Hybernia v muzikálu Sibyla, 

královna ze Sáby. Přenesl nás do doby krále Šalamouna a krásné královny Sibyly, do doby 

plné intrik a zrad. Celý historický děj je propleten vizemi budoucí moderní doby. 

Klub mladých diváků slavil v loňském roce 50 let své činnosti. Jejich nabídka pro školy  

se neustále rozšiřuje a spokojenost učitelů a dětí stoupá. Proto každoročně roste i počet našich 

dětí, které mají zájem o členství v klubu a již od šesté třídy s námi do divadel jezdí. 

 J. Matoušková, garantka aktivity 

 Divadelní představení ve škole  



74 

 

o Pohádka Tajemství z jezírka. 

V pátek 22. ledna druhou vyučovací hodinu jsme šli do Sokolovny na pohádku, která byla pro 

děti ponaučením, že televize a počítač nám naše kamarády nenahradí. Vlivem televize  

a počítačových her se stáváme podrážděnými a nenasloucháme lidem v našem okolí....  

Děti byly velice zajímavým ztvárněním herců vtaženy do děje a společně se jim podařilo 

zlého šotka zahnat. Vše dobře dopadlo a silné pouto přátelství zvítězilo. 

T. Křečková, třídní učitelka 1. B 

 

o ÚDIF - Úžasné divadlo fyziky 

Program "Oheň, voda, země, vzduch" předvedený protagonisty divadla fyziky si kladl za 

cíl naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě pozorovaný jev 

vysvětlit. Nástin pokusů: Výběr jednodušších pokusů, představující základní pokusy  

z mechaniky a termiky. Pokusy byly názorné a vizuálně atraktivní 

K. Krištůfková, třídní učitelka 2. A 

 

o Výchovný koncert - Réva 

V pondělí 7. 12. 2015 jsme byli na výchovném koncertě cimbálové kapely ze Zlína.  

Hráli nám hlavně vánoční koledy a dozvěděli jsme se o některých vánočních zvycích.  

R. Dvořáková, třídní učitelka 4. B 

 

 

 

 

o  

o  

o  

 

 

o Divadelní představení Sněhurka a XXXL trpaslíků  

 

 

Paní učitelka N. Ludvíková se ujala režie  

a nastudovala podle vlastního scénáře s dětmi 

zaměstnanců divadelní představení. Premiéru mělo 17. 

prosince na Vánočním posezení pro zaměstnance školy 

a reprízu pro žáky školy následující den. Představení si 
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užili jak diváci, tak i samotní aktéři divadla. Děkujeme paní režisérce i všem zúčastněným  

za příjemné chvíle. 

 

o Mrazík 

 

V rámci výuky ruského jazyka pod vedením 

paní učitelky Mgr. Ludvíkové, žáci, kteří se učí 

ruskému jazyku, nacvičili pohádku Mrazík.  

I když bylo velmi málo času na nějaké veliké 

zkoušení, myslím, že jsme si to všichni v předvánoční 

atmosféře hezky užili a zasmáli jsme se.  

Žákům a paní učitelce Mgr. Ludvíkové za odvahu, 

herecké výkony a úsměvy děkujeme.  

Text, foto H. Semecká  

 

 

19. Výchova mladých čtenářů  

 Klub mladých čtenářů  

Abychom pomohli dětem najít cestu ke knize, mají možnost 

si objednávat knihy přímo ve škole. Paní učitelka Jiřina Dvořáková 

mezi žáky distribuuje nabídku tří nakladatelství – Mladé Fronty, 

Albatrosu a Fragmentu. Děti si z nabídky v klidu doma s rodiči 

vyberou knihy, které je zaujali  a paní učitelka odešle hromadnou 

objednávku. Zpětně knihy hromadně přijdou do školy a paní 

učitelka je „prodává“ dětem, které si je objednaly. 

 Čtenářské koutky 

Nechali jsme se inspirovat u kolegů 

v ZŠ Kunratice a ZŠ Lipence a zřídili jsme 

v tomto školním roce ve škole čtenářské 

koutky. Dva jsou na prvním stupni, tvoří je 

vždy knihovnička a dvě nebo tři pohovky. Na 

druhém stupni jsou místo knihovničky na zdi 

upevněny dřevěné palety, které žáci osmých tříd upravili a vyzdobili při pracovních 
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činnostech. I tady jsou barevné pohovky. Všechny čtenářské koutky jsou vyzdobeny 

tematickými plakáty z projektu „Celé Česko čte dětem“. 

 Čtenářské dílny 

o Čtenářská dílna ve 3. A 

Naše první čtenářská dílna - Každý si přinesl svoji knihu, kterou právě čte. Nejprve 

jsme se seznámili s pravidly čtenářské dílny. Potom si každý našel pohodlné místo a začetl se 

do knihy. V poslední třetině hodiny si děti navzájem sdělovaly dojmy z četby. A teď už nás 

čekalo jen dočtení knihy a napsání dopisu vybrané postavě.  

Hodina se nám všem líbila a těšíme se na další. 

A. Müllerová, vyučující českého jazyka v 3. A 

 

o Dílny čtení v 5. A 

V tomto školním roce jsme se v hodinách čtení v rámci dílen čtení hodně věnovali 

přineseným knížkám, jejich prezentaci v referátech a volnému čtení. Zde je několik pohledů, 

jak se nám práce dařila.  

A. Dvořáčková, třídní učitelka 5. A 

Viktor 

Čtení je důležité, protože kdo čte, umí si věci lépe představit a taky to člověku 

rozšiřuje slovní zásobu. Mě číst baví, protože se dozvím o zajímavých věcech. Čtení taky 

pomáhá ve škole jako předmět i jako třeba při doplňovačce. Některé lidi nebaví číst, protože 

to mají třeba v genech nebo četli knížku, která je moc nebavila, a už dál číst nechtěli. Já si 

vybírám dobrodružnější knížky, protože mě vždycky baví čekat, jak vše dopadne. Také je to 

velká zábava.  

Renata 

Podle mě je čtení důležité, protože z toho máme lepší slovní zásobu a navíc je důležité, jak jiní 

lidé píšou příběhy. Člověk by měl číst,  co ho baví, nahlas nebo jen pro sebe. Když ho knížka 

nebude bavit, udělá si ke čtení odpor a číst už se mu nebude chtít.  

Šárka K. 

Číst význam má, protože tím získáme nové zajímavé vědomosti, pobaví nás to, zažene dlouhou 

chvíli, pomocí fantazie nás přenese na místo děje a může to být i poučné. Nejraději čtu 

detektivky a vtipné knížky. Čtu pro radost. Někdo čte z donucení a pro toho čtení význam 

nemá. Dílny byly, abychom se naučili pracovat s textem.  
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o Druhá čtenářská dílna  

Ve středu 30. 10. 2015 jsme měli druhou čtenářskou dílnu. Tentokrát jsme četli knížku 

„Jak se zbavit Mstivý Soni“ od Jiřího Holuba. Paní učitelka to udělala tak, že nám z té knížky 

okopírovala dvě kapitoly. Četli jsme tak, že paní učitelka začala číst jako první, a když 

přestala, tak začal číst někdo jiný, ten zase přestal a zase četl někdo jiný. Vlastně kdo chtěl 

číst, tak četl. Paní učitelka nás nevyvolávala. Knížka se nám strašně moc líbila. Někdo si jí 

chce dokonce i přečíst. Tuto knížku budeme snad mít i v naší knihovně ve třídě. Vyzkoušeli 

jsme si i „živé obrazy“ - vytvářeli jsme v místě zápletky fotku a odhadovali, jak ten příběh 

bude pokračovat. Doufám, že takhle zábavná čtenářská dílna bude pořád.                                                 

Kateřina Dvořáčková, 7. B 

 

 Návštěva Městské knihovny  

Nejmilejší Večerníčky - 3. 11. 2015 

Máme rádi pohádky, proto jsme se zúčastnili 

zajímavého vyprávění o našich nejznámějších 

večerníčcích. Seznámili jsme se také  

s knihami, podle kterých byly tyto pohádky 

natočeny. 

R. Rysová, třídní učitelka 2. C 

 

 Pasování na čtenáře 

Dnes jsme se v průběhu druhé vyučovací knihovny vypravili do Městské knihovny, kde 

jsme byli slavnostně rytířem pasováni na čtenáře. Po příchodu jsme se pohodlně usadili  

a paní Strnadová si nás vyzkoušela, jací jsme posluchači, ale také čtenáři. Luštili jsme, o čem 

bude pohádka, kterou si pro nás připravila - na nástěnce byla klíčová slova, která byla 

napsaná pozpátku (bič, vůz, liška, medvědi, sýr, les). Když jsme je společnými silami přečetli, 

tak jsme měli zavřít oči a zkusit nějaký ten příběh vymyslet. Jirka s Florim vymysleli moc 

pěkný. 

Paní Strnadová nám přečetla veršovanou pohádku  Jak liška napálila medvídky a další dvě 

paní z knihovny nám při jejím čtení sehrály loutkové divadlo. Bylo to moc hezké. 
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Poslouchali jsme na výbornou a tak ještě zbývalo procvičit čtení. Na magnetické tabuli byly 

napsané věty z příběhu, které jsme měly seřadit podle dějové posloupnosti. Vše jsme zase 

společně zvládli a tak nezbývalo jít na další úkol, který spočíval v dovednosti přečíst své 

jméno a příjmení pozpátku z omalovánek, které nám paní knihovnice schovaly mezi knihy  

v knihovně. Kdo si ty své našel, musel zajít k paní Strnadové a své jméno jí přečíst. (Musím 

říci, že některé děti měly velmi obtížný úkol - byl to pěkný jazykolam). 

Po čtenářské  prověrce přišlo na řadu pasování. Rytíř přišel v plné zbroji a pronesl řeč. My 

jsme čekali se zatajeným dechem, až na nás přijde řada. 

Pasování jsme si moc užili a paní učitelka nás vzala na zmrzlinu do Korálku, kterou jsme měli 

ještě ke Dni dětí. Dětem, které se bohužel ze zdravotních důvodů nemohly pasování zúčastnit, 

jsme knihu, omalovánky, pasovací list, záložku a bonbonky přinesli do školy. O zmrzlinu  

se také nemusíte bát, protože nás ještě v červnu čeká výlet. 

Prostřednictvím paní učitelky - žáci 1. B 

 

 

20. Výchova mladých historiků  

 700. Výroční narození Karla IV.  

o Soutěž pro 1. stupeň 

K tomuto výročí uspořádala paní učitelka K. Vrtišková se svou třídou soutěž pro žáky 

z prvního stupně. Vyhodnocení této soutěže je v Příloze č. 8. 

 

o Po stopách Karla IV. 

 

o Vlastivědná exkurze - Praha Karla IV. 

Dne 5. 4. 2016 jsme absolvovali exkurzi do Prahy o Karlu IV, kterou komentovala paní 

průvodkyně. Nejdříve Katedrálu Svatého Víta. Potom jsme přešli zámeckou zahradou  

na Karlův most, kde děti plnily pracovní listy. Pokračovali jsme přes Staroměstské náměstí  

a skončili na Anežském klášteře. Bylo to zajímavé, dětem se to líbilo.  

R. Dvořáková, třídní učitelka 4. B 
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o Karel IV. a jeho doba 

V úterý 19. 4. 2016 jsme šli do knihovny. Uvítala nás paní knihovnice, byl tam pán  

z muzea, který nám povídal o Karlu IV. a jeho stavbách. Potom nám paní knihovnice říkala  

o knížkách o Karlu IV. 

Všem se návštěva v knihovně moc líbila. 

M. Virt, 5. B 

 

 Výstava v Hrzánském paláci 

     Ve středu 9. 12. 2015 navštívily obě sedmé třídy naší školy výstavu „Můj stát“ v sídle 

Úřadu vlády ČR v Hrzánském paláci na Hradčanech. Cílem expozice Státní symboly: Pilíře 

české státnosti je přiblížit dětem srozumitelnou formou historické kořeny oficiální státní 

symboliky. 
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     Sympatický lektor nás seznámil se 

státními symboly České republiky a na 

konkrétních příkladech a historických situací 

ukázal jejich úzkou spojitost s takovými 

hodnotami, jako jsou svoboda a demokracie. 

Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí  

o velkém a malém státním znaku, státních 

barvách, vlajce, prezidentské standartě, pečeti 

a hymně. Mohly si také prohlídnout desítky exponátů mapujících vývoj naší státní symboliky 

od prvopočátků v době Přemyslovců přes období vlády Lucemburků a Habsburků až po 

návrhy státních symbolů ve 20. století – v době první republiky, po druhé světové válce až do 

roku 1992. 

    Po přednášce si žáci formou hádanek, puzzle, komiksu a doplňovaček při „procházce“ 

fiktivním městem, za doprovodu českého lva vyzkoušeli, co si z tématu státních symbolů 

zapamatovali.  

     Exkurzi jsme zakončili krátkou procházkou v areálu Pražského hradu. 

Mgr. Romana Rinnová 

 

 Projekt Krokus 

Již několik let se naše škola zapojuje  

do celoevropského Projektu Krokus, který organizuje 

irská organizace HETI ve spolupráci s Židovským 

muzeem v Praze. Cílem projektu je připomenout si 

památku jeden a půl milionu židovských dětí, které 

zahynuly během holocaustu.  

V letošním školním roce se členy Krokus-týmu 

stali žáci ze 6. C (Katka, Vendy, Klárka, Lucka, Eliška a Ondra), kteří zasadili cibulky žlutých 

krokusů. Žlutá barva totiž připomíná žlutou Davidovu hvězdu – potupné označení Židů 

během 2. světové války. Rozkvetlé květiny se stanou symbolem dětských obětí nacistického 

režimu, děti nebudou zapomenuty a jejich příběhy budou předány dalším generacím.  

R. Rinnová, garantka akce 
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 70. výroční konce 2. světové války 

VyšeHrátky V pátek 4. 9. se 6. C zúčastnila 

zážitkové divadelní bojové hry, která měla 

připomenout významné výročí 70. let od konce 

2. světové války. Odehrávala se v prostoru 

Královské akropole a Starého purkrabství na 

Vyšehradě. Na začátku se děti rozdělily  

do několika skupin a ve stylu slavné Pevnosti 

Boyard měly možnost prožít si atmosféru  

v protektorátu. Stanoviště s náměty „Víš, co znamená odvaha? Jak asi vypadá hrdina?  

Co byla RAF? Proveďte atentát na Heydricha! Jak se staví barikáda? Proč měl někdo  

na oděvu žlutou hvězdu? Kdo mohl být partyzán? a další, byla připravena jako scénografické 

objekty, akční hry a úkoly, po jejichž splnění děti získaly zápis do své „Pracovní knížky“.  

Na vlastní kůži si zkusily rozhodování v nejednoznačných a krizových situacích, seznámily se  

s útrapami v životě obyčejných civilistů, mohly zažít všudypřítomný pocit napětí, strachu  

a potřebu obezřetnosti. Po skončení hry následoval rozhovor s jedním z mladých herců se 

zhodnocením celé akce.  

Věřím, že žáci 6. C odcházeli z programu příjemně pobaveni, a že byla povzbuzena jejich chuť 

k získávání nových poznatků.  

R. Rinnová, třídní učitelka 6.  

 

Výčet veškerých aktivit v naší škole během školního roku 2015 – 2016 je v Příloze č. 9. 

 

 

 

 

21. Školní družina a školní klub 

 

Vedením školní družiny a školního klubu byla opět pověřena paní zástupkyně pro 

první stupeň Lenka Rybářová. Školní družina pracovala v sedmi odděleních, navštěvovalo jí 

204 dětí a školní klub 81 dětí. Dále se také paní vychovatelky velkou měrou podílely na 

mimoškolních akcích, jako je Karneval, Večerníčkový pochod, Cirkus Happy Kids,  za což 

jim patří velký dík. 
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Aktivity školní družiny i školního klubu jsou velmi bohaté, mimo aktivity jednotlivých 

oddělení pořádají i společné akce. Zde je jejich výčet:  

 Skřítkování - 24. 6. 2016,  

Práce s hlínou - 15. 6. 2016, 

Beseda s policií - 11. 5. 2016  

Canisterapie - 5. 5. 2016 

 Dny pro záchranu života - 27. 4. 2016 

 Dopravní odpoledne - 13. 4. 

 Karneval – 27. 1. 2016 

 Bubnování – 13. 1. 2016 

 Výlet do svíčkárny – 21. 12. 2016 

 Výlet do muzea Lega – 22. 12. 2016 

 Vánoční dílna - 21. - 22. 12. 2015  

 

Vánoční stromky na náměstí – 26. 11. 2015 

 Vánoční stromeček v muzeu – 25. 11. 2015 

 Halloween – 6. 11. 2015 

 Exkurze u hasičů – 21. 10. 2015 

 Drakiáda – 12. 10. 2015 

Dopravní odpoledne – 29. 9. 2015 

 

  

file:///E:/15_16/fotostrany/skritkovani.html
file:///E:/15_16/fotostrany/prace_s_hlinou.html
file:///E:/15_16/fotostrany/policie.html
file:///E:/15_16/fotostrany/canisterapie.html
file:///E:/15_16/fotostrany/zachrana.html
file:///E:/15_16/fotostrany/dopravni_odpoledne2.html
file:///E:/15_16/fotostrany/karneval_sd.html
file:///E:/15_16/fotostrany/bubnovani.html
file:///E:/15_16/fotostrany/svickarna.html
file:///E:/15_16/fotostrany/vylet_lego.html
file:///E:/15_16/fotostrany/vanocni_dilna.html
file:///E:/15_16/fotostrany/stromecek.html
file:///E:/15_16/fotostrany/halloween.html
file:///E:/15_16/fotostrany/hasici.html
file:///E:/15_16/fotostrany/drakiada.html
file:///E:/15_16/fotostrany/dopravni_odpoledne.html
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 Výjezdy školní družiny a školního klubu 

o Výlety do Muzea Lega a do Svíčkárny 

Ve dnech ředitelského volna před Vánoci jsme s dětmi vyrazili na výlety. Co na to děti? 

První den  v pondělí 21. 12. 2015 jel školní klub a školní družina do Muzea lega do Prahy. 

Vystoupili jsme z autobusu na Karlově náměstí a šli jsme na Národní třídu. Hráli jsme si s 

legem a vláčky. Byla tam křivá zrcadla. Šlo tam koupit lego, ale bylo moc drahé.  

Nejvíce se nám líbilo lego Star Wards. Výlet se nám moc líbil. 

T.Musil, O.Muller, L.Doležal, M.Přerovský, žáci 4. třídy 

 

V úterý 22. 12. 2015 školní družina navštívila svíčkárnu v Šestajovicích. Po příjezdu 

jsme měli ještě trochu času, protože jsme se střídali i s jinými školami. Krátkou chvilku jsme 

si zpestřili prohlídkou malé farmy, která byla součástí areálu. Zanedlouho si nás zavolala 

průvodkyně a uvítala nás malou prezentací o výrobě svíček. 

Poté si mohly děti svíčku samy vyrobit, namíchat koupelovou sůl nebo si vykrojit malá mýdla 

v různých tvarech. Dětem se velmi líbil obchod se svíčkami, a jelikož bylo před Vánocemi, 

tak nakoupily mnoho dárečků. Výlet se velmi vyvedl a už se těšíme na příští návštěvu. 

Petra Doležalová, vychovatelka ŠK  

o Exkurze u hasičů 

Dne 14.10., 15. 10. a 21.10 2015 jsme navštívili hasičský záchranný sbor v Jílovém  

u Prahy. Provedli nás hasičskou zbrojnicí, ukázali nám spoustu hasičského vybavení  

a seznámili nás s prací hasiče. Mohli jsme nahlédnout do kanceláře, posilovny i jiných 

místností. Dostali jsme odpovědi na naše zvědavé otázky, vyzkoušeli jsme si helmy a jen pro 

nás byl spuštěn opravdový požární poplach. Na rozloučenou nám také zahoukali.  

Blanka Mikesková, vychovatelka ŠD 

 

o Dopravní odpoledne 

Ve dnech 29. 9. a 30. 9. jsme pro děti připravili dopravní hřiště, které řídili policisté. Děti 

mohly vyzkoušet jízdu na kole nebo koloběžce, nebo si zkoušely bezpečný přechod pro 

chodce. V jízdách si zkoušely chování řidiče na kruhovém objezdu, na křižovatkách, 

přednosti u dopravních značek a mnoho dalšího. Cestu jim občas narušili chodci, kteří  

do provozu patří. Odpoledne bylo pro děti poučné i zábavné. Dětem se líbilo.  

Policisté děti celou dobu kontrolovali a radili jim, jak bezpečně vše zvládat.  

Vlasta Skřivánková, vychovatelka ŠD 
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 Projekt Cirkus Happy Kids 

 
V sobotu 14. května 2016 v odpoledních hodinách do naší školy dorazila společnost 

s názvem Cirkus Happy Kids. V neděli se konalo stavění šapitó. Díky mnoho dobrovolníkům 

z řad personálu školy a rodičů, se stan stihl postavit za necelé 3 hodiny. Show mohla začít. 

V pondělí v 10 hodin čekalo děti z prvního stupně cirkusové představení, během kterého se 

jim představili všichni jejich budoucí trenéři. Poté proběhlo rozřazování do skupin. Děti byly 

rozděleny do 8 skupin, trénovali zde například fakíři, klauni, akrobaté nebo žongléři. 

Od úterý do čtvrtka děti trénovaly každé dvě hodiny odpoledne, aby se v pátek 

dopoledne mohly předvést svým spolužákům. Na generální zkoušku dorazila i škola 

z Kamenného přívozu, děti ze školky v Jílovém nebo klienti ze Psár. Generální zkouška 

proběhla skvěle, děti byly nadšené, že se jim to na poprvé povedlo a těšily se, až odpoledne 

ukážou svým rodičům, co se naučily. 

V pátek 20. května v 17 hodin začala pro některé děti ze Základní školy v Jílovém, 

zatím největší show v životě. Dokázaly svým rodičům a hlavně samy sobě, že i za necelých 

šest hodin tréninku za týden, se dokáží naučit věci, které jim byly cizí a o kterých si myslely, 

že si nikdy životě nezkusí.  

Za šest hodin se dokázaly stát akrobaty, žongléry, klauny, fakíry, kouzelníky, chodci 

po laně, akrobaty na visuté hrazdě a herci v černém divadle. Za takhle krátkou dobu se z nich 

mohly stát hvězdy, kterými vždy chtěly být. Získaly novou zkušenost, sebevědomí a hlavně  

se u toho pobavily.  

V sobotu v 10 hodin měly děti poslední možnost si zkusit, jaké je to být hvězdou 

manéže. Děti si poslední šanci předvést se v záři reflektorů, moc užily a nechtěly se 

s cirkusem loučit. Jak to ale tak bývá, cirkus nikde nezůstává déle než týden. Hned v sobotu 

po konečném vystoupení, opět s pomocí zaměstnanců školy a rodičů, se stan začal uklízet  

a my se s cirkusem museli rozloučit.  

Za všechny co se akce zúčastnili, si myslím, že i přes počáteční nevědomost, do jaké 

velké výzvy jdeme, se to moc povedlo a všichni byli moc nadšení. Za mě mohu jen říci, že 

jsem si vůbec nedokázala představit, že tohle vše je možné a obdivuji děti, co vše dokázaly. 

Patří jim největší dík za jejich odvahu a nadšení.  

Poděkování patří hlavně zaměstnancům školy, kteří pomáhali při tréninku a dozorech 

na představení. Také rodičům, kteří se aktivně zapojili do výstavby i úklidu stanu. A hlavně 

všem, kteří přišli podpořit děti na vystoupení. 

Nela Klasová, garant akce 
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22.  Volnočasové aktivity 

Seznam kroužků: 

Mažoretky, Florbal, Aikido, Novinářský kroužek, Box, Sportovní hry, Tenis, Keramika, 

Gymnastika, Dokážu to, Francouzský jazyk, Logopedická cvičení, Matematika hravou 

formou, Zábavná logika, Angličtina hrou, Angličtina pro 6. Ročník, ANJ – příprava  

k mezinárodní zkoušce, Výtvarka, Hra na flétnu, Zumba, Chovatelský kroužek, Čtenářský 

klub. 

Počet kroužků a četnost: 

Celkem kroužků: 21, většina kroužků probíhá 1x týdně 

Celkem skupin: 38 

 

Mažoretky – 1 skupina 

Florbal – 4 skupiny  

Novinářský kroužek – 1 skupina, 1x za čtrnáct dní 

Aikido – 3 skupiny 

Box – 1 skupina 
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Sportovní hry – 2 skupiny 

Tenis – 4 skupiny 

Keramika – 2 skupiny 

Dokážu to – 3 skupiny 

Francouzský jazyk – 1 skupina 

Logopedické cvičení – 2 děti (1 dítě – 30 minut – 1xtýdně) 

Matematika hravou formou – 1 skupina 

Zábavná logika – 1 skupina (1x za 14 dní) 

Angličtina hrou – 2 skupiny 

Angličtina pro 6. ročník – 1 skupina 

ANJ – příprava k mezinárodní zkoušce – 2 skupiny 

Výtvarka – 1 skupina 

Hra na flétnu – 4 skupiny 

Zumba – 1 skupina 

Chovatelský kroužek – 1 skupina 

Čtenářský klub – 1 skupina 

 

Počet dětí, lektorů: 

Celkem přihlášených dětí: 315 

Počet lektorů celkem: 22 z toho 14 interních učitelů, 8 externích  

Nejvíce žáků má kroužek Florbal – celkem 62 žáků 

 

Externí kroužky: 

- TS Hazard 

- JUDO 

- Hasiči 

- Karate 

- Věda nás baví 

 

 

V lednu 2016 začala ZŠ Jílové u Prahy využívat pro přihlašování do kroužků nový 

informační systém Domeček, díky kterému se žáci mohou na kroužek přihlašovat online a pro 

školu to znamená mnohem lepší kontrolní systém o účasti a platbách v zájmových aktivitách. 
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Komunikaci mezi ZŠ, lektory, žáky a rodiči zajišťuje koordinátorka volnočasových 

aktivit.  

Veškeré kroužky probíhají v areálu školy ať už v tělocvičně nebo učebnách ZŠ. 

Většina kroužků je vedena učiteli naší základní školy. Žáci se chovají a řídí dle vnitřního řádu 

školy a dodržují „Pravidla docházky do zájmového kroužku“. Lektoři dodržují „Pravidla pro 

lektory VČA“. Kroužky probíhají po celý školní rok od půlky září do konce června.  

Celkem žáci odchodí v průběhu školního roku 30 lekcí u jednoho kroužku. Platby za 

kroužky mají možnost žáci uhradit 2x za pololetí nebo 1 ročně. Ze zaplaceného kurzovného 

škola vyplácí lektory a dále pořizuje nové vybavení a pomůcky na kroužky (např. dresy, 

hokejky, míčky, helmy, keramickou pec, hlínu, výtvarné potřeby aj.) 

Bližší informace ke kroužkům a aktualitám mají možnost rodiče sledovat na 

http://www.zsjilove.cz/volnocasove_aktivity.html. 

Ing. Dita Müllerová, koordinátorka VČA 

o Mladí požárníci 

Každý rok s mladými hasiči se účastníme literární a výtvarné soutěže Požární 

ochrana očima dětí. Naše mladší děti kreslí obrázky s hasičskou tématikou a starší děti 

vymýšlí  nějaké básničky, příběhy. Dne 20. 5. 2016 jsme se zúčastnili slavnostního předání 

diplomů za literární činnost, které se konalo v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. 

Z našeho oddílu se Barbora Bulířová umístnila na 3. místě a Veronika Křečková  na 1. místě 

za literární činnost. 

Blanka Mikesková, vedoucí MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Máme nové přírůstky! 

Pátý den nového roku 2016 se naší kozičce Julče narodila dvě kůzlátka. Mají se čile  

k světu. Jedno je po mamince černé a druhé po kozlíkovi hnědé. Vypadá to, že obě mláďátka 

jsou také kozičky. Máme z nich velkou radost a přejeme jim hodně sil k překonávání 
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nepříznivého počasí. K tomu jim moc pomáhá i náš pan školník, který kotec zabezpečil proti 

zimě. 

 

V prosinci jsme nechali odvézt zpět k chovateli dvě "staré" ovce, a tak bude mít Julinka klid 

na výchovu svých kůzlátek. Prohlídněte si fotky, ať také sdílíte naše nadšení a radost.  

 V květnu nám přibyl do výběhu malý muflonek Bambi, který byl nalezen u silnice  

a předán k nám. Opět díky péči pana školníka, který se stal jeho náhradní mámou, muflonek 

pěkně prospíval a odloučení od matky přežil. 

 Během jara se naší jedné králičí samici narodila tři mláďátka. Včas jsme je oddělili, 

když dostatečně vyrostli, nechali jsme u sebe dvě samice a samce si vzala domů Kristýna. 

Nicméně naši dvěma mladým „samičkám“ se narodila na konci léta mláďata a rovnou pět. 

 V tomto školním roce se vedení kroužku chovatelů připojila i paní učitelka Alena 

Dvořáčková, a tak jsme na péči o minifarmu byli tři, včetně pana školníka Václava Hájka. 
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23.  Prázdninové aktivity 

 

 Příměstský tábor 2016 

 
Na začátku prázdnin se konal tradiční příměstský tábor. Letos byl se zaměřením 

,,mořeplavci´´. V tomto duchu jsme se účastnili mnoha dobrodružství, besed, sportovních  

a tvořivých aktivit. Tábora se účastnilo cca 50 dětí, které se rozdělily do několika skupin – 

Černá perla, Delfíni, Želvy, Rejnoci a Vodní draci. Po celý pobyt se plnily úkoly  

k celotáborové hře a to i na celodenních výletech např. v Koněpruských jeskyních a na 

Žampachu. Tábor končil vyhodnocením všech aktivit, úkolů a udělením cen.  

Všichni se těšíme, až se za rok opět shledáme. 

                                                                                   Skřivánková Vlastimila, vychovatelka ŠD 

 

 Prázdninová družina 

 

Prázdninová družina probíhala ve dnech 24. až 31. 8. 2016 v prostorách školního klubu. Počet 

dětí se lišil, ale každý den se programu prázdninové družiny zúčastnilo okolo 20 dětí. 

Prázdninovou družinu využívají zejména zaměstnané matky, které mají děti předškolní, 

případně mladšího školního věku. Děti přicházely od 7:30 do 8:00 hod. a rodiče si je mohli 

vyzvedávat nejpozději do 16:00 hod.. 

Byl připraven pestrý dopolední i odpolední program, ve kterém nechybělo výtvarné, sportovní 

i herní vyžití. Dle počasí a počtu dětí se konaly i vycházky do okolí Jílového a družina 

využívala ke své činnosti i areál školy. Oběd byl zajištěn dovážkovou službou a vydáván ve 

školní jídelně. 

Celkově tuto akci školy hodnotím kladně. Vše se vydařilo a proběhlo bez větších potíží. 

Doufáme, že příští rok bude stejně úspěšný. 

Kamila Rybářová, vychovatelka letní ŠD 
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24.  Projekty OP VK - Projekty ESF - Projekty                 

a) Projekt Comenius – iSMART Dyslexia 

V říjnu 2015 to budou dva roky, co naše škola vstoupila do projektu iSmart v rámci 

mezinárodního projektu Comenius. Během této doby se vytvářela nová softwarová aplikace, 

která bude určena žákům se specifickými poruchami učení. Na tvorbě se podíleli partneři 

projektu ze šesti zemí (Malty, Švédska, Německa, Itálie, Turecka a Řecka). Pedagogové naší 

školy přispívali odbornými konzultacemi ke grafické a obsahové tvorbě aplikace.  

ZŠ Jílové u Prahy, společně se školami ve Švédsku a Turecku, byla vybrána jako pilotní 

škola pro ověření funkčnosti aplikace. Začátkem školního roku 2015/2016 začala ve škole 

příprava k zahájení testovacího období. Pro pilotáž byla vybraná jedna ze tří šestých tříd a do 

pilotáže se zapojují i vyučující v této třídě. Žákům těchto tříd budou zavedeny osobní účty pro 

vstup do iSmart platformy. Byli osloveni rodiče žáků, kteří budou spolupracovat na posouzení 

přínosu aplikace. Z finančních prostředků projektu iSmart bylo pořízeno nové elektronické 

vybavení – dvě Smartboard tabule a šest tabletů. Interaktivní tabule byly umístěny ve dvou 

třídách druhého stupně, kde bude probíhat pilotáž.  

Nová iSmart aplikace bude nainstalována do šesti tabletů, které budou mít u sebe žáci se 

speciálními poruchami učení. Možnost využívat aplikace budou mít i ostatní žáci pilotní třídy. 

Například možnost hlasového záznamu, stažení prezentací učitelů z tabulí do osobních 

elektronických zařízení, sledování zadání a hodnocení domácí přípravy, vložených 

elektronických knih a materiálů, vše co nabízí aplikace. Díky nové iSmart aplikaci bude 

možnost elektronického propojení tabulí a tabletů během pěti hodin týdně, především  

v českém jazyce a v matematice. Mělo by to pomoci žákům v rychlejším zaznamenávání 

probírané látky a možnosti sledování průběhu výkladu při procvičování učiva doma.  

Během roku, kdy bude iSmart aplikace využívaná ve výuce, se bude posuzovat jak kvalita 

funkčnosti Android a Windows platforem, tak i přínos využití elektronických zařízení pro 

pomoc žákům se specifickými poruchami učení. Věříme, že v moderní době, kdy elektronická 
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zařízení začínají být nezbytnou součástí každodenního života každého člověka, naše škola 

bude mít svůj malý příspěvek k rozvoji moderní technologie.  

Nina Ludvíková 

 

o Mezinárodní setkání  

Na podzim, v říjnu  2015, jsme se stali hostiteli mezinárodního mítinku v rámci tohoto 

projektu. Myslím, že jsme se této role zhostili se ctí a ke všeobecné spokojenosti.  

 

 

  

  

 

b) Výzva 56 - Čtenářská gramotnost a tradice 

V rámci této výzvy jsme podali žádost a následně tato byla schválena. Podávaný 

projekt jsme nazvali Čtenářská gramotnost a tradice. Podali jsme ho ve třech „šablonách“. 

První šablona byla určena na čtenářské dílny. My jsme vybrali  2. – 7. ročníky, kde dílny 

probíhaly vždy v jedné třídě. Aby toto mohlo být realizováno, bylo potřeba v rámci projektu 

vzdělat paní učitelky v oblasti vedení čtenářských dílen – toto vzdělání absolvovala paní 

učitelka S. Fourová a A. Dvořáčková, ty se pak o získané informace podělily se svými 

kolegyněmi. Dále jsme v této šabloně mohli nakoupit knihy pro realizace čtenářských dílen, 
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této možnosti jsme také využili. Rozšířili jsme naši školní knihovnu o 113 titulů respektive  

o 341 kusů.  

Výstupy této šablony jsou pro nás velmi přínosné, nastartovali jsme další způsob rozvoje 

čtenářské gramotnosti u žáků. Díky tomuto impulsu vznikly ve škole čtenářské koutky  

a především jsme se rozhodli přetvořit školní knihovnu na místo, které je přístupné žáků a 

které budou žáci rádi využívat. 

Druhou byly zahraniční jazykové kurzy pro vyučující cizího jazyka. Ty jsme využili 

pro tři jazykářky, dvě na angličtinu a jedna na němčinu. Paní učitelka I. Jabůrková byla na 

výukovém pobytu v anglickém Eastbourne, paní učitelka R. Ihlová byla na výukovém pobytu 

v jazykové škole na Maltě a paní učitelka E. Kudělková byla v jazykové škole v Heidelbergu. 

Všechny tři paní učitelky si tyto výukové pobyty velmi pochvalovaly a potvrdily potřebnost 

takovýchto „výjezdů“ pro kvalitní výuku cizího jazyka.  

Třetí šablonou je tzv. stínování pro učitele jazyků a přírodovědných předmětů na školách 

v rámci Evropské unie. Využili jsme této možnosti a navázali jsme na jarní návštěvu učitelů 

z Daruvaru a Končenice.  V rámci podzimních prázdnin tak 13 učitelů z naší školy vyrazilo 

podzimního Chorvatska. Návštěva byla vskutku obohacující, naplnili jsme požadavky 

projektu na plnou míru, odnesli jsme si jak odborné poznatky o fungování jiného systému 

školství, tak spoustu osobních intenzivních zážitků.  

Celková dotace, kterou jsme obdrželi na tento projekt, byla  908 879  korun, nám se tuto 

částku nepodařilo celou vyčerpat a tak jsme vraceli 280 640 korun. 

 

Návštěva v Daruvaru 

V rámci projektu OP VK 

Čtenářská gramotnost a tradice 

vyjela v posledním říjnovém 

týdnu skupina dvaceti učitelů 

do chorvatského Daruvaru. 

Přivítalo nás příjemné lázeňské 

městečko vzdálené asi 130 

kilometrů východně od 

hlavního města Chorvatska. 

Jeli jsme sem vlastně za známými. Kolegové z místních českých menšinových škol nás 

navštívili letos na jaře. A přivítání bylo vskutku přátelské. Celé organizace se ujala paní 

Libuše Stráníková, předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku. Výraznými pomocníky a našimi 
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hostiteli byli paní ředitelka České základní školy v Daruvaru paní Marie Válková a pan 

ředitel České základní školy v Končenici Jaromír Vrabec.  

Jen na vysvětlenou pro čtenáře. V oblasti severního Chorvatska, župa Bjelovar –Bilogora, 

žije velká česká menšina čítající asi 17 tisíc obyvatel, další Češi žijí i v ostatních oblastech 

Chorvatska. Česká a slovenská menšina je natolik početná, že má i svého zástupce pro 

menšiny v chorvatském parlamentu pana Vladimira Bílka, který svou pozici obhájil  

v nedávných volbách. Osídlení této oblasti Čechy se datuje do doby před dvěma sty lety.  

Po celou tuto dobu se podařilo udržet jazyk, tradice, písně, a to především díky školám  

a spolkové činnosti.  

Měli jsme možnost se o tom během našeho pobytu několikrát přesvědčit, protože nám 

chorvatští přátelé připravili nabytý program.  

Každé dopoledne jsme byli hosty v jedné z českých základních škol, školy jsme si prohlédli, 

byli jsme v jednotlivých hodinách. Mohli jsme obdivovat vybavenost škol, které jsou díky 

financování jak chorvatskou vládou, tak i 

příspěvky z české strany na velmi dobré 

úrovni. Jak se můžete dočíst jinde, 

navštívili jsme i mateřské školky, které 

nespadají pod ministerstvo školství, ale 

pouze pod obce. Ve školách jsme viděli 

věci, které nás inspirovaly – učebnice, 

podíl technických předmětů ve výuce, 

výtvarné nápady, loutkové divadlo, velmi pěkné knihovny, velká znalost lidových písní  

a vedení dětí k tradicím.  

Za zmínku z programu stojí návštěva pana starosty Daruvaru, pana Dalibora Rohlika. 

Dále setkání s paní Stráníkovou na Svazu Čechů a Jednotě, vydávající český týdeník. 

Navštívili jsme místní pivovar, nejstarší v oblasti a samozřejmě založený Čechy. Ve středu 28. 

října jsme oslavili státní svátek tak, jako asi nikdo v ČR. V podvečer jsme byli na vernisáži 

výstavy českých obrazů v prostorách České besedy v Daruvaru. Je zajímavé, že obrazy poskytl 

organizátor malířských setkání z nám nedalekých Všeradic. Na vernisáži zahrála česká 

dechovka z rumunského Banátu.  

Slavnostní večer si pro nás připravili členové České besedy z Dolan, vesnice nedaleko od 

Daruvaru. Na programu byla hudba skvělé dechové kapely, vystoupení ženského pěveckého 

sboru, recitace, vystoupení tanečního folklorního souboru, divadelní představení a to vše  

v krásné češtině. Nechybělo ani skvělé pohoštění, které připravily také členky Besedy.  
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Po tomto pokračoval program taneční zábavou, na které jsme se aktivně podíleli. Došlo i na 

krásné chorvatské písně a kolové tance. Večer byl ukázkou prolnutí české a chorvatské kultury 

a je pro nás nezapomenutelný.  

Pobyt jsme zakončili v sobotu přijetím v České besedě v Záhřebu, kde probíhá sobotní 

výuka českého jazyka pro českou menšinu ze Záhřebu a okolí. Pak pro nás byla zajištěna 

prohlídka města, nejprve autobusem a pak se skvělou paní průvodkyní po nejzajímavějších 

místech centra Záhřebu.  

Byl to týden intenzivních zážitků a velmi emotivních vjemů. Zažili jsme si, jak se hrdě žije  

s tím, že člověk je Čech, zažili jsme, že menšinoví Češi jsou češtější než my, většinoví Češi.  

 

 

 

 

 

 

 

Pro ilustraci názory dalších účastníků: 

Dalším místem, které jsme navštívili spolu s dětmi z mateřské školy v Daruvaru, byla 

nejstarší česká vesnice v Chorvatsku. Byli jsme se podívat na Základní škole, kde mě 

překvapila velikost a prostředí školní třídy s 10-ti žáky ve čtyřech ročnících. Místnost byla 

vytápěná krbovými kamny na dřevo. Připadala jsem si v době před 100 lety. Mělo to své 

kouzlo, hlavně domácké prostředí. Spolu s dětmi jsme navštívili nejstarší budovu ve vesnici, 

tam nám děti zatancovaly a zazpívaly. Zastavili jsme se i u pomníku padlých Čechů  

v domovinské válce v Jugoslávii.  

          Markéta Tomanová  

Chorvatští učitelé, ale nejen ti, nám měli opravdu co nabídnout – krásnou přírodu, srdce na 

dlani, pohostinnost a spoustu inspirace pro naši práci. Přestože jsme byli v jednom kole, 

nepocítili jsme stres ani nervozitu. Vše probíhalo s úsměvem. Čas zahálet nebyl - připadala 

jsem si jako houba, která chce do sebe nasát z prostředí vše potřebné ke svému růstu. A ještě 

aby ne, vždyť jet takových kilometrů a nic nepoznat a nezažít …..  

Tereza Křečková 
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Paní učitelce S. Fourové se podařilo navázat spolupráci mezi dětmi ze své třídy a dětmi 

z chorvatské školy Osnovna škola Josipa Růžičky Končenica: 

Naše dárečky měly úspěch  

Dne 26. - 30. 11. byla většina učitelů a učitelek na studijním pobytu v Českých základních 

školách v Chorvatsku, kde se vyučuje v českém jazyce. Dne 4. 11. o třídnické hodině nám paní 

učitelka vyprávěla o školách a ukazovala nám fotky dětí, se kterými si dopisujeme. Viděli jsme 

i fotky ze školního vystoupení. Ukázala nám i video, ve kterém nám zahrál jejich školní 

orchestr. Měli jsme možnost prohlédnout si časopisy ze života dětí v Chorvatsku nebo letáčky, 

které nám měly ukázat chorvatskou školu a okolí školy. Naše dárečky se také líbily. Paní 

učitelka z Chorvatska nám poslala ozdobnou magnetku i s věnováním. Máme ji ve třídě. 

Sladkosti jsme taky zbaštili.  Školy jsou stejné jako ty u nás, jen asi organizace vyučování je 

jiná.   

                                                                                                 Julie Svobodová, 7. B 

 

c) Výzva 57 „Ten dělá to a ten zas ono“ 

I k této žádosti jsme dostali souhlasné vyjádření. Na realizaci tohoto projektu jsme 

měli jen necelé čtyři měsíce, takže to bylo poměrně náročné zajistit průběh financování  

a administraci projektu. Nicméně se nám podařilo celou částku 358 009 korun účelně 

proinvestovat. 

V první řadě jsme vybavili nářadím nově vznikající dílnu na pracovní činnosti. Podařilo se 

nám pořídit i 15 setů stavebnice Merkur na rozvoj polytechnických dovedností našich žáků.  

Oboje jsme okamžitě využívali ve výuce a dlužno říci, že žáci toto nové vybavení školy 

přivítali s velkou radostí. Další šablona byla určena k dalšímu vzdělávání pedagogů právě 

v oblasti polytechnické výchovy, to absolvovali pan učitel M. Pešta  a pan učitel M. Rada. 

Abychom dostáli pojmenování našeho projektu, čerpali jsme finance i z dalších dvou šablon 

určených na zlepšení jazykových dovedností učitelů i žáků. Jednalo se o učení se metodou 

blended learningu (elearning). Toho se zúčastnilo 7 pedagogů, což bylo náročné splnit, 

protože se jednalo o časově náročnou aktivitu, ale díky kladnému přístupu učitelů se nám 

podařilo požadavky dotace splnit. Podobný problém jsme měli i u žáků, tato metoda je 

náročná na jejich „volný“ čas a přesvědčování dětí, že toto učení je k jejich dobru se  

u některých žáků míjelo účinkem. Nicméně po průběžných potížích jsme vše zvládli a na 

konci prosince jsme měli vyčerpanou celou částku určenou na projekt a zároveň naplněny 

všechny výstupy.  
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Přínosem této výzvy je rozhodně „oprášení“ 

vyučování v dílně a práce s Merkurem. 

Výsledky pracovních činností jsou již vidět – 

žáci vyrobili ptačí budky, knihopalety a pustili 

se obnovování běžných stolků na hrací stolky. 

Žáci mohou vidět hmatatelně svou práci a věřím, 

že si takto vzniklého vybavení školy budou 

vážit. 

 

První páteční dílny 

V pátek 4. 11. 2015 jsme měli první dílny. Z obou sedmých tříd byly vybrány čtyři 

dvojice. Většinou to bylo tak, že byla ve dvojici holka a kluk. Měli jsme za úkol vyrobit ptačí 

budku. První hodinu pan učitel Pešta nám vysvětlil, všechno ohledně významu ptačích budek. 

Byli jsme seznámeni s pravidly bezpečnosti práce. Na poncích jsme měli připravené nářadí, se 

kterým jsme pracovali. Bylo nám vysvětleno, jak se jmenuje všechno to nářadí a na co se 

používá. Druhou hodinu už jsme se pustili do práce. Na velkém stole jsme měli připravené 

jednotlivé díly budky, které jsme už jen zabrušovali, provrtávali do nich dírky a montovali je  

k sobě. Myslím si, že se všem budky povedli. Ptáčci se budou mít.  

Dvořáčková Kateřina,  7. B  

 

Projekt V 57  

V rámci projektu V57 získala naše škola příležitost zakoupit vybavení a stavebnice Merkur, 

které podporují manuální zručnost a technické myšlení dětí. V pátek 4. prosince dostali žáci  

7. tříd možnost celý den pracovat buď v dílnách, nebo ve třídách se stavebnicí Merkur.  

Cíle projektu byly následující: procvičení práce s technickým návodem - práce s nářadím - 

procvičení jemné motoriky  

Skupinu, která pracovala se stavebnicemi 

Merkur, tvořila až na tři výjimky děvčata. 

Není divu, že drtivá většina z nich  

s takovou stavebnicí pracovala poprvé. 

Totéž platí pro šroubováky a klíče. Začátky 

tedy byly těžké, ale během hodiny se dívky 

zorientovaly, a po lehčích modelech se 

vrhly na těžší – auta, různá vozítka, větrný mlýn apod. zpočátku podle návodu, pak už i dle 
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vlastní fantazie. Celá práce byla náročná na 

pečlivost, prostor i pořádek, ale šest 

vyučovacích hodin uplynulo jako voda a na 

konci se všichni zajímali o to, kdy si takovou 

akci zase zopakujeme.   

Jiřina Nagyová  

   

d) Kolegiální podpora formou párové výuky 

 

Tohoto projektu, jehož nositelem byl ZŠ Kunratice, se zúčastnila naše škola a dále ZŠ 

Jesenice u Prahy, ZŠ Staňkov, ZŠ Mnichovice, ZŠ Propojení Sedlčany, ZŠ T. Šobra z Písku  

a ZŠ Dobronín. V každé škole se zapojili dva třídní učitelé a dva pároví učitelé. Protože jsme 

se do tohoto projektu zapojili v době, kdy jsme již měli hotové úvazky pro tento školní rok, 

rozhodli jsme se, že do projektu se zapojí obě paní zástupkyně a třídní učitelky 3. tříd  J. 

Sajdlová a P. Vlčková. Věřím, že je celoroční spolupráce vzájemně obohatila o spoustu 

zážitků i zkušeností. 

 Párové vyučování na naší škole. 

 

Na začátku tohoto školního roku byla naší škole nabídnuta možnost stát se součástí nového 

projektu, který zaštiťuje Česká bankovní asociace. Tento projekt připravila ZŠ Kunratice, 

která má párové vyučování již několik let na své škole zavedené. Nyní pozvala k jeho  

vyzkoušení a ověření  několik dalších základních škol. Projekt bude probíhat ve školním roce 

2015/2016. 

Známý fakt, že ve dvou se to lépe táhne, se tak díky projektu dostane i do vyučovací hodiny. 

Princip párové výuky spočívá v tom, že v jedné třídě a v jedné hodině společně pracují dva 

rovnocenní učitelé, kteří se při práci s dětmi střídají a zefektivňují tak výuku na maximum. 

Dětem se tak dostává dvojité pozornosti a dvojité péče. Základem pro efektivitu takovýchto 

hodin je dobrá příprava obou učitelů a jejich vzájemná spolupráce a loajalita.  

Tato metoda by mohla významně pomoci zažít pocit úspěchu i dětem, které se v třídním 

kolektivu neumí tak dobře prosadit a ukázat, co v nich je. Ve třídách, kde je dnes často nad 25 
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žáků a nechybí ani dětí s různými specifickými poruchami učení a chování, může párové 

vyučování přinést jiný rozměr v předávání nových znalostí a dovedností. Každý, kdo někdy 

učil, zná velmi dobře pocit, kdy odcházel z hodiny a věděl, že neměl dost prostoru a možností 

všem dětem nové poznatky předat. Doufáme, že touto metodou by se tyto pocity učitele mohli 

výrazně snížit, či úplně eliminovat. 

Na naší škole bude probíhat párová výuka ve dvou třetích třídách. Věříme, že prostřednictvím 

párové výuky se podaří do hodin vnést novou inspiraci a dynamiku, která bude mít dobrý vliv 

nejen na děti, ale i na zapojené učitele. 

Lenka Rybářová, párová učitelka 

 

 Párová výuka ve 3. A, 5. 11. 2015  

Téma hodiny: Jednotky délky, měření, přímka, polopřímka, bod – náleží x nenáleží 

polopřímce, přímce, úsečce  

Děti byly rozděleny do dvou  skupin  a  v  činnostech  se  vystřídaly.  V jedné skupině si 

ukazovaly rázná měřidla, měřily s nimi a učily se základní jednotky délky. Ve druhé skupině 

si zopakovaly pojmy a označování  - přímky, úsečky,  polopřímky,   bod náleží  - nenáleží  

úsečce, polopřímce atd., toto modelovaly a zároveň rýsovaly.  Vyučující  měly dostatek času 

pro individuální přístup k dětem, v případě potřeby se mohly děti hned opravit a přijít na 

správné řešení problému.  

A. Müllerová, párová učitelka  

  

 Přínosy a úskalí z pohledu učitelů, dětí a rodičů 

 

Z pohledu třídní učitelky: 

Velmi mi pomáhala přítomnost párové učitelky  - věnovala se pomalejším dětem, ve čtení 

četla s dětmi se SPU, v počítačové učebně mi pomohla s přihlášením dětí na počítače, při 

skupinové práci či při procvičovacích hrách byly „další oči, uši a ruce“ velmi potřeba. 

Důležitá byla pro mne zpětná vazba, kterou jsem získala při rozborech hodiny.  

Z pohledu párové učitelky: 

Poznala jsem metody práce kolegyně, obohatila jsem se o nové nápady a náměty do mých 

hodin. Měla jsem štěstí, že jsem si s třídní učitelkou rozuměla a lidsky sedla. Poznala jsem ty 

samé děti, které učím český jazyk, jak pracují v jiném předmětu – v matematice.  
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Z pohledu rodičů: 

Při individuálních rozhovorech s rodiči byla párová výuka vždy hodnocena kladně a byla 

označena jako přínosná a potřebná. 

Z pohledu žáků: 

Žáci si na párovou výuku zvykli, hodiny párové výuky měli pevně dané v rozvrhu  a  na tyto 

hodiny se těšili. 

 Hodnocení třídní učitelky 
 

S párovou výukou jsem spokojená, protože hodně dětem pomáhá, pomalejším i opačně 

dětem bystrým. Všichni v těchto hodinách odvedou velký kus práce, mohou pracovat svým 

tempem,  lze  se věnovat dětem individuálně. Já si osobně odnáším z párových hodin nové 

nápady, výchovné postupy, stále se od paní zástupkyně učím. Jsem moc ráda, že si s paní 

zástupkyní rozumíme, učíme spolu čtyři roky. 

Jana Sajdlová, třídní učitelka 3. A 

 

 Párová výuka ve 3. B 

Párová výuka probíhala zejména v hodinách českého jazyka  

a matematiky. Vzájemně jsme s pí. učitelkou Vlčkovou v rolích učitele 

a párového učitele střídaly. Vyzkoušely jsme si tedy obě polohy a bylo 

to určitě ku prospěchu věci. V rozvrhu byly určeny hodiny této výuky 

napevno. Pokud některá z nás v tyto stanovené dny chyběla, tak se 

hodiny nahrazovaly operativně v jiné dny.  

Příprava na hodiny a jejich rozbor probíhaly dle domluvy. Zpočátku 

byla příprava delší, ale postupem času se čas příprav zkracoval.  

Při hodinách byla nejčastěji využívána skupinová práce, práce  

s tablety, s interaktivní tabulí nebo s počítači, kde přítomnost druhého 

učitele byla velmi přínosná. 

Velkým bonusem bylo samozřejmě těšení se dětí na tyto hodiny. 

Hodiny se nám dařilo tzv. „nahustit“, takže se udělalo mnoho práce  

a čas byl využit na maximum. Přitom se také dařilo věnovat se různě 

nadaným dětem tak, aby mohly pracovat dle svých možností. 

L. Rybářová, párová učitelka 
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25.  Hodnocení školy   

 

 Evaluace 

Na základně anonymního oznámení na ČŠI jsme byli inspektorátem osloveni k podání 

vysvětlení k dotčenému oznámení. Ředitelka školy toto vysvětlení v dané lhůtě podala. 

Dále jsme byli ČŠI vybráni k testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníků v rámci 

výzkumu PIRLS. Garantem toho testování byla paní učitelka K. Vrtišková. Výsledky budou 

známé až na konci kalendářního roku. 

Proběhly pravidelné veřejnoprávní kontroly hospodaření základní školy s finančními 

prostředky určenými pro provoz zřizovatelem školy – nebyly nalezeny závažnější nedostatky. 

Proběhly pravidelné kontroly KHS Středočeského kraje.  

Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-západ provedla kontrolu pojistného  

a plnění úkolů v nemocenském pojištění. Nebyla shledána žádná pochybení. 

Ostatní předepsané kontroly a revize proběhly v daných termínech.  

 

 

 Autoevaluace 

  Jedním z kritérií pro autoevaluaci jsou výsledky a umístění v různých olympiádách  

a soutěžích, viz kapitola 14.  

Jako každým rokem, tak i letos dostali odcházející žáci devátých tříd možnost 

ohodnotit naši školu nástrojem SWOT analýzy.  

 Výsledky této analýzy jsou ovlivněné situací v personálním obsazení – nový pan učitel 

na matematiku se neosvědčil, nebyla mu prodloužena smlouva, ačkoli byl plně kvalifikovaný. 

Zajímavá byla reakce žáků na výuku globální výchovy, žáci nebyli zvyklí na způsob a metody 

výuky erudovaného pana učitele. Pro nás je to signál, že je nutné jednak informace z této 

oblasti překládat žákům v přiměřené formě a množství a dále, že je potřeba děti na tyto 

informace postupně připravovat.  Na druhé straně je potěšující ocenění třídní učitelky J. 

Nagyové i ostatních vyučujících.  

Z hodnocení materiálního vybavení je odpovídající kritika žáků směřující do jídelny, 

tělovičny, na „umělku“. Překvapivé je, že se jim nelíbí šatny – malé skříňky a málo prostoru. 

Je vidět, že platí přísloví – „S jídlem roste chuť“. 

Pozitivní je, že žáci ohodnotili přístavbu a její vybavení, školní areál. Překvapivě 

zaregistrovali i akustické ošetření některých tříd a požadují další. 
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Stále spolupracujeme s organizací Proskoly.cz, máme nakoupenou licenci na přístup 

našich učitelů i žáků na tento server. Tam se všem nabízí různé druhy testů na různých 

úrovních, v různých oblastech.  

 

 

26.  Propagace školy 

 

 Drobné předměty – pokračujeme v tradici „Domečků“ – propagační materiál k úvodu 

školního roku se základními organizačními informacemi, určený nejen pro prvňáčky.  

 Webové stránky školy aktualizuje paní S. Viktorová. Díky zvýšené aktivitě 

jednotlivých vyučujících se zlepšila prezentace tříd na webových stránkách. Nicméně 

někteří učitelé raději využívají možnosti redakčního systému webových stránek, a tak 

si v rámci našich stránek tříd zřizují své stránky. Právě proto uvažujeme o celé 

reorganizaci webových stránek školy. 

 Vývěsky má škola na již tradičních místech na náměstí a vývěsku na plotě školy 

u vchodu na druhý stupeň. První výše uvedená slouží k seznamování s různými 

akcemi konajícími se ve škole formou zveřejnění fotografií. Druhá byla zřízena pro 

vyvěšování dokumentů, řádů školního areálu apod.. Dále využíváme k propagaci 

školních i mimoškolních akcí vchodové skleněné dveře do školy. 

 O aktivitách školy vypovídají i plakáty, které škola vyvěšuje při pořádání různých 

akcí.  

 Regionální tisk – již tradičně se škola pravidelně prezentuje v každém čísle Jílovských 

novin. I nadále se prezentujeme s našimi aktivitami  v  tiskovině Náš REGION – 

Jablkobraní, Den Navíc, Srdce s láskou darované …. 

 V celoplošných Lidových  novinách vyšel 9. 2. 2016  článek o výuce etické výchovy 

v naší škole, viz. Příloha č. 11. 

 Dále propagujeme školu u prostřednictvím občanské angažovanosti. Ředitelka školy 

zastává čestné funkce ve správní radě Tereza, dále v předsednictvu Etického fóra 

České republiky.  

V tomto roce začaly fungovat skupiny Místního akčního plánu pro 

vzdělávání na území OPR Černošice; zde je předsedkyní řídícího výboru 

MAP a paní učitelka K. Vrtišková je v pracovní skupině MAP.  
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27.  Zpráva o hospodaření ZŠ Jílové u Prahy k 31. 12. 2015 
 

   
Celkové neinvestiční příjmy:   31 110 430,63 Kč 

z toho                       dotace od městského úřadu 4 500 000,00 Kč 

  dotace od KÚ Středočeského kraje 20 482 588,00 Kč 

  poplatky od strávníků                            2 010 963,00 Kč 

  příspěvek družina a školní klub                     547 244,00 Kč 

  příjmy z pronájmu  76 950,00 Kč 

  VHČ 796 392,18 Kč 

  zúčtování fondů 425 703,93 Kč 

  ostatní 241 573,24 Kč 

  administrativní poplatky  200 000,00 Kč 

  EU  1 829 016,28 Kč 

Celkové neinvestiční výdaje:   31 108 708,20 Kč 

z toho mzdové náklady 14 638 456,00 Kč 

  OON 185 920,00 Kč 

  náklady na sociální zabezpečení 4 977 725,50 Kč 

  náhrada mzdy z důvodu nemoci                          47 619,00 Kč 

  příděl do FKSP  146 863,56 Kč 

  zákonné pojištění prac. úrazů                                   62 220,58 Kč 

  nákup potravin  2 036 138,49 Kč 

  výdaje na učební pomůcky    331 969,36 Kč 

  cestovné                                                                                 18 805,00 Kč 

  spotřeba materiálu  923 730,33 Kč 

  DDHM                                                       353 523,00 Kč 

  voda, energie, topení                                1 618 855,98 Kč 

  opravy a údržba  1 254 665,70 Kč 

  semináře, školení, plavání…                         73 009,00 Kč 

  ostatní služby  1 372 681,09 Kč 

  mzda, odvody správce  134 556,50 Kč 

  ostatní náklady 30 136,62 Kč 

  odpisy                                                       373 394,00 Kč 

  náklady VHČ 699 422,21 Kč 

  náklady EU 1 829 016,28 Kč 
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Tabulka nákladů za energie: 

 

rok celkem  Z toho: voda el. energie vytápění-plyn Počet 

žáků 

2012 1 636 851 63 126 396 778 1 176 947 408 

2013 1 696 826 82 948 420 036 1 193 842 452 

2014 1 473 862 83 548 437 076 953 238 494 

2015 1 618 856                   131 790

   

460 624 1 026 442 565 

 
           

  

Helena Bejčková 
 

 

 

 

 

 
 

       

 

  

 

28.  Na závěr 

 

 I tento školní rok byl bohatý – bohatý na problémy, na akce, na projekty, na 

rekonstrukční aktivity, na radosti z prožívaných zážitků.  

Mimo řešení personálních záležitostí je pro nás náročné řešení „prostorové“ situace. 

Jak můžete vyčíst z uváděných statistik, je nás stále víc a víc. Je pravda, že jsme se  

v „chudých“ letech na tuto dobu těšili, dokonce jsme se i připravovali, ale přesto se 

s nárůstem dětí musíme vyrovnávat za pochodu. V tomto roce za provozu probíhala 

rekonstrukce a úprava několika tříd, kanceláří a kabinetů. Vše jsme zvládli díky dobré 

organizaci, výborné spolupráci s místními řemeslníky a díky pochopení vyučujících, kteří se 

operativně přemísťovali. V létě jsme zrekonstruovali i toalety ve druhém patře staré budovy, 

na 1. stupni, to žáci kvitují s povděkem. Harmonogram viz Příloha č. 12. 

Také jsme se začali chystat na náročnější rekonstrukci – Etapu C a D, tj. Školička  

a školní kuchyň s jídelnou. Tato rekonstrukce je již zajištěna finančně, díky tomu, že 

zřizovatel Město Jílové u Prahy podalo a získalo dotaci z Ministerstva financí. Celkový objem 

rekonstrukce je kolem 30 miliónů korun. Rekonstruovat by se mělo začít na podzim tohoto 

roku. 

Během letních měsíců 2016 probíhala výběrová řízení, celý administrativní „kolotoč“ 

byl zdlouhavý, a tak se postupně termín zahájení posunoval. 
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Nicméně jsme se museli na rekonstrukce organizačně připravit. Třídy ze školičky jsme 

během prázdnin vymístili do Obecního domu na náměstí. Tam jsme obsadili spodní třídu, 

původně využívanou jílovskými seniory a horní třídu, o kterou se dělíme s místní pobočkou 

ZUŠ. Podařilo se prostory námi využívané vymalovat, nastěhovat naše vybavení, včetně nové 

tabule. Rozhodli jsme, že na náměstí budou dvě první třídy.  

Dále jsem začala jednat s různými subjekty o možnosti vaření či dovážení jídel v době, 

kdy nebudeme mít v provozu školní kuchyň. Po několika původních variantách zůstalo ve hře 

následující řešení. Část obědů by se měla dovážet společností Scholarest a část obědů by se 

měla vařit v kuchyni 1. Jílovské a.s., tamtéž by se měla všechna jídla vydávat. Po propočtech 

nákladů s tímto spojených jsem požádala radu města, respektive zastupitelstvo, o navýšení 

provozních nákladů. Tato žádost mi byla v plné výši schválena. V dotčeném období bylo vše 

předjednáno, čekala jsem pouze na upřesnění začátku stavby. 

Jak se výše můžete dočíst, problémy s provozními záležitostmi se nikterak neodrážely 

na našich aktivitách prioritních – na práci s dětmi. Opět jsme uskutečnili spoustu úžasných 

akcí, které jsme si užili my dospělí i děti.  

To vše zvládáme díky maximálnímu pracovnímu nasazení většiny zaměstnanců – paní 

a pánů učitelů, paní vychovatelek a asistentek, paní uklízeček v čele s nepostradatelným  

a neúnavným panem školníkem, paní kuchařek, paní vedoucí kuchyně a paní ekonomky.  

Za téměř bezchybné fungování a koordinaci života naší školy děkuji svým dvěma 

paním zástupkyním, které jsou mnohdy tím prvním štítem, na který případné problémy 

dopadají. 

Děkuji i zřizovateli školy za spolupráci v uplynulém školním roce. 

 

 

        PaedDr. Bc. Květa Trčková 

         ředitelka školy 

 

 

 

 

 

V Jílovém u Prahy 18. 11. 2016 

 

 



106 

 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 - Přehled pedagogických a nepedagogických zaměstnanců 

Příloha č. 2 -  Přehled DVPP 

Příloha č. 3 - Vyhodnocení realizace MPP za školní rok 2015 – 2016 

Příloha č. 4 – Plakát k adaptačním setkáním 

Příloha č. 5 - Plán EVVO – realizace 

Příloha č. 6 – Přehled aktivit na Den navíc 

Příloha č. 7 – Přehled škol v přírodě 

Příloha č. 8 – Vyhodnocení soutěže Karel IV. 

Příloha č. 9 -  Přehled aktivit ve školním roce 2015 – 2016 

Příloha č. 10 – SWOT analýza žáků 9. tříd 

Příloha č. 11 – Článek v LN 

Příloha č. 12 – Harmonogram rekonstrukcí a přesunů 

 

 


