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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: Mgr. Lenka Rybářová 

Zástupkyně pro VČA: Kateřina Kahounová 

 

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 560 žáků (od 1. 9. 2014) 

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

Školní družina   kapacita 170 žáků (od 1. 9. 2013) 

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 v aktuálním školním roce byla na kmenovou třídu předělaná 

počítačová učebna, jejíž vybavení bylo v nevyhovujícím technickém stavu. 

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

vstup do tělocvičny a do přilehlých šaten, vstup do tělocvičny, klub žákovského senátu, 

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 

je připravena projektová dokumentace i stavební povolení. 

  

3. Přehled oborů vzdělávání  

 Stav k 30. 6. 2015 

 

 

vzdělávací program počet tříd počet žáků 

ŠVP ZV 

Škola pro radost 
 

22 

 

  494 

 

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 2014 - 2015 

 

 Údaje o přijímacím řízení 

 

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2015 – 2016 proběhl v zákonné lhůtě ve dnech 

2. a 6. 2. 2015. 

Opakovaně jsme překonali rekord z předchozího roku, zúčastnilo se ho nejvíce dětí 

v novodobé historii Základní školy v Jílovém - 120 dětí. 

 

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2015 – 16 a počet odkladů školní docházky k 30. 6. 2014:  

 

Počet zapsaných dětí 

celkem 

počet odkladů škol. 

docházky 

do I. ročníku nastoupí předpokládaný 

počet 1. tříd 

120 20 96 5 

 

Čtyři děti nastoupily jinam. 

 
 

 Počty tříd a žáků 

 

Počet tříd k 30. 6.  

 

 

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 

 

  

Počet žáků k 30. 6.   

 

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 

 

 

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 
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 Integrovaní žáci k 1. 9. 2014 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 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 37 

Praha 18 

Ostatní kraje 7 

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 
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 Údaje o rozmístění žáků  

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 

 z 5. ročníku ze 7. ročníku celkem 

gymnázia zřiz. kraji 2 1 3 

soukromá gymnázia 1 1 2 

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 

 

 

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 

 

d) z nižších ročníků 

 

Dokončený 

 6. ročník 

7. ročník 8. ročník Celkem na OU 

0 0 0 0 

 

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

 - v devátém ročníku: 44      

- v nižším ročníku:   0  

 

 

 Chování žáků 

 
a) Klasifikace chování   

 

Chování 

1. pololetí 2. pololetí 

žáci % žáci % 

velmi dobré 474 98 477 97 

uspokojivé 11 2 10 2 

neuspokojivé 1 0,2 5 1,01 
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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 12 519 14 16 404 28 

2. stupeň 10 392 36 14 521 159 

Celkem 22 911 50 30 925 187 

Průměr na třídu 1 041 2,27 1 406 2,65 

Průměr na žáka 46,79 0,10 62,60 0,12 

 

 

 

 Prospěch žáků 

 

Prospěch 1. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

počet žáků 

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

S vyznamenáním 248 49 240 39 

Prospěli     57 110 73 132 

Neprospěli 2 4 0 2 

Neklasifikovaní 1 1 0 0 

 

 

 

 Opravné zkoušky 

 
 

V tomto školním roce byly čtyři opravné zkoušky, všechny byly vykonány úspěšně. 

 

 

 

5. Školní evidence 

Do tohoto roku jsme využívali elektronickou aplikaci dm Evidence, která nemá 

možnost sdílení online. Rozhodovali jsme se o zakoupení verze aplikace Bakaláři a Školy 
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OnLine. Nakonec jsme se rozhodli pro zakoupení aplikace Škola OnLine. Blíže tuto aplikaci 

popisuje níže paní zástupkyně L. Rybářová.  

Naše škola je online. 

Začátkem tohoto školního roku přešla naše škola na moderní informační systém Škola 

OnLine. Škola OnLine je školní systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat 

veškerou školní agendu. Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin 

denně prostřednictvím internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez 

nutnosti jakékoliv další instalace. 

V dnešním uspěchaném a náročném světě přináší tento systém mnohé výhody 

a usnadňuje komunikaci mezi školou a rodinami našich žáků. Ve velké míře dává rodinám 

i žákům velký přehled o dění na naší škole. Každý žák v osobním kalendáři na hlavní stránce 

má přístupné vše důležité. Vidí, co se probírá v jednotlivých předmětech včetně výukových 

materiálů, dozví se o plánovaném zkoušení a neunikne mu ani žádná akce školy. Díky 

elektronické žákovské knížce má žák i jeho rodiče také stálý přehled o prospěchu a docházce. 

Samozřejmostí této aplikace je možnost elektronické komunikace mezi učitelem a žákem 

prostřednictvím zasílaných zpráv. Pohyb v aplikaci je velmi snadný. Přímo v aplikaci mohou 

žáci také zpracovávat zadané úkoly a testy. Přístupný je zde i školní e-mail, webový textový 

editor Word a další bezplatné služby Microsoft Office 365. Učitel má možnost přímo 

do rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Takže žáci mají, díky tomu, 

možnost sledovat probírané učivo i při své absenci.  

Tolik o výhodách, které tento systém přináší rodičům a žákům. Výhody však přináší 

i učitelům. Ti mohou operativně řešit různé vzniklé problémy. Nejdůležitější částí systému je 

školní matrika, která představuje stěžejní evidenci celého školního informačního systému. 

V této evidenci má každý žák svou kartu s důležitými údaji, včetně uzávěrek známek 

v jednotlivých předmětech. Z této evidence jsme tak mohli poprvé na konci prvního pololetí 

vytisknout výpis vysvědčení . 

Škola OnLine představuje dobrý nástroj pro hodnocení znalostí žáků. Kromě běžného 

známkování dovoluje používat slovní hodnocení, body nebo procenta. Jednotlivým známkám 

může být přiřazena různá váha, což může pomoci při uzavírání hodnocení. 

Součástí systému je i elektronická třídnice, pomocí které je snadné spočítat a následně 

i uzavřít docházku, zjistit neomluvené hodiny žáka, kázeňské postihy a pochvaly. 

Na Škole OnLine je také evidence školní družiny, která je zatím v plenkách a firma, 

která tento sytém spravuje na ní ještě pracuje. V každém případě už nyní se vychovatelky 

nemusí starat o aktualizaci kontaktních údajů a pouze spravují odchody žáků, mají třídnice 
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s výchovně vzdělávací činností a přístup k dalším důležitým údajům o dětech, které do školní 

družiny docházejí. 

Ze všech předchozích informací je zřejmé, že Škola OnLine je chytrý nástroj pro 

správu školy, který ale také vyžaduje náročnou práci nás všech pracovníků školy, kteří s ním 

pracujeme každý den. Doslova za chodu řešíme úskalí, která vždy každá novinka přináší. 

Systém je nutné ušít na míru naší škole. Takže jsme doslova vstoupili do nové vody. Věříme 

však, že i s pomocí rodičovské veřejnosti se nám podaří vnést do naší školy 21. století. 

Mgr. Lenka Rybářová 

 

6. Přehled pracovníků školy k 30. 6. 2015 

  (bez mateřských dovolených) 

 

Základní škola Fyzické osoby Přepočtení pracovníci 

 pedagog. nepedag. celkem pedagog. nepedag. Celkem 

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

 

Mateřská, respektive rodičovská, dovolená pokračuje u kolegyně S. Viktorové, 

zbývající kolegyně již nastoupily. T. Křečková jako vyučující první třídy, P. Vlčková na první 

stupeň do třetí třídy a V. Šilháčková na druhý stupeň, na výuku matematiky, chemie a ICT. 

Pokračujeme v integraci žáků za pomoci pozice asistentky pedagoga. Po schválení patřičným 

nadřízeným orgánem jsme měli šest asistentek pedagoga u sedmi žáků – paní K. Dopitovou, 

M. Tomanovou, P. Doležalovou, dále M. Viktorinovou, kterou v průběhu školního roku 

vystřídala paní G. Kročilová a ještě v průběhu roku přibyla M. Šináglová  a V. Skřivánková.  

Asistentky (5) mají zpravidla úvazek i jako vychovatelky ve školní družině. V tomto školním 

roce je to navíc paní Markéta Tomanová, Petra Doležalová. 

V daném školním roce jsme museli několikrát řešit personální problémy. V listopadu 

2014 to bylo rozvázání pracovního poměru s paní učitelkou J. Bloudkovou, museli jsme tedy 

hledat vyučující českého jazyka. Dále se rozhodla v průběhu školního roku odejít paní 

učitelka přírodopisu J. Binderová, takže jsme hledali náhradu i za ní. Naštěstí jsme od února 

uzavřeli smlouvu s panem učitelem M. Radou, který vyučuje český jazyk, dějepis a hudební 

výchovu. Dále s paní učitelkou M. Scholzovou, která vyučovala tělesnou výchovu. Hodiny 

přírodopisu si ke svým úvazkům přidali stávající vyučující – paní učitelka N. Ludvíková,       

J. Sajdlová a K. Krištůfková. Hodiny německého jazyka přebraly paní učitelka E. Kudělková, 
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R. Rinnová a přijali jsme na částečný úvazek paní Ditu Müllerovou. Vzhledem ke zdravotním 

problémům paní učitelky I. Hejdové stala se zastupující třídní učitelkou ve 4. B paní učitelka 

Anička Petříčková, toho času v důchodu. 

Vzhledem ke stoupajícímu počtu tříd i žáků jsem rozhodla o změně ve struktuře 

vedení školy. Na první stupeň byla jmenovaná zástupkyní ředitelky školy paní učitelka Lenka 

Rybářová. Další zástupkyní byla jmenována paní Kateřina Kahounová, která měla na starosti 

zajištění a organizaci školní družiny, školního klubu a zájmových kroužků. Na konci daného 

školního roku, v květnu, byla paní K. Kahounová ze své funkce odvolána pro ztrátu důvěry, 

v červnu s ní byl rozvázán pracovní poměr. Vedením školní družiny byla pověřena paní 

zástupkyně L. Rybářová. 

V průběhu druhého pololetí probíhalo výběrové řízení na obsazení pozice učitele přírodopisu, 

dále na pozici kuchaře do ŠJ. 

 

 Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2015 

 

věk do 30 let 

včetně 

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

důchodci 

počet 1 11 15 8 3 3 

z toho žen 1 10 15 7 3 3 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 46 let 

 

 

 

 

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

 

 Ped. pracovníci z toho nekvalifikovaní  

Učitelé 31 5 

Vychovatelky 8 2 

Asistentky pedagoga 6 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 

 

Příloha č. 1 - Přehled pedagogických a nepedagogických zaměstnanců 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

1) Akademické studium - vzdělávání k získání nebo rozšíření kvalifikace  

Kombinované magisterské studium Učitelství pro ZŠ, obor učitelství pro 1. stupeň paní 

učitelka L. Hrdličková – 5. ročník      - částečně dokončeno 

Kombinované magisterské studium Učitelství pro ZŠ, obor učitelství pro 1. stupeň 

paní učitelka R. Dvořáková – 1. ročník      - zahájení studia 

 

2) Celoživotní vzdělávání 

Kurz Etické výchovy (250), EF ČR, paní učitelka I. Hejdová  - úspěšně dokončeno 

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

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

Pedagog volného času, NIDV, M. Tomanová    - úspěšně dokončeno 

CZV Pedagog volného času, V. Jirsíková –    - úspěšně dokončeno 

 

3) Specializační studium 

Studium pro metodiky prevence, UK, katedra adiktologie, paní učitelka J. Nagyová – 

pokračuje ve studiu. 

 

4) Další vzdělávání 

 Projekt Etická výchova 

V rámci tohoto projektu jsme již nežádali o žádnou dotaci, nicméně pokračujeme 

ve vzdělávání i aktivitách v této oblasti. Na začátku školního roku proběhlo školení pro 

vyučující druhého stupně na téma Třídnické hodiny, které vedla ředitelka školy. Jak je 

uvedeno výše, studium dvouletého kurzu zahájily další dvě vyučující druhého stupně. 

Individuální DVPP probíhalo průběžně, podle zájmu pedagogů a potřeb školy, viz 

Příloha č. 2 - Přehled DVPP. Nově se učitelé v tomto roce začali vzdělávat prostřednictvím 

webinářů, prostřednictvím různých organizací – AV Media, Etická výchova, o.p.s. a dalších. 

Vzhledem k účasti v projektu Výzva č. 51 probíhalo systematické vzdělávání v oblasti 

informačních technologií, viz Příloha č. 3 - Školení v rámci výzvy č. 51. 

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 … 
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5) Vzdělávání sborovny 

Tradičně jsme na jaře vyrazili na vlastivědnou exkurzi, tentokrát na zámek Loučeň 

nedaleko města Nymburk. Jarní počasí se ovšem nedostavilo, takže nás přivítal zasněžený 

park s labyrinty. Jejich prohlídku jsme si tedy odpustili, ale náležitě jsme si užili prohlídku 

zámku i s ochutnávkou různých druhů čokolády.  

V rámci poznávání sousedních zemí i utužování vztahů v pracovním kolektivu jsme 

v předvánočním čase byli na návštěvě města Regensburg. 

 

Stále pokračují pravidelná setkávání ředitelů škol v regionu v pravidelných časových 

intervalech. Setkali jsme se v Kamenném Přívoze 17. 10. 2014, 28. 11. 2014 ve Zvoli, 

13. 2. 2015 ve Vraném nad Vltavou a v Kostelci u Křížků 5. 6. 2015. I v tomto roce jsme 

vyjeli 9. a 10. dubna na výjezdové setkání ředitelů škol do Písku, které se koná pod záštitou 

NIDV Praha. Obsahem kolokvia bylo první den zdokonalování komunikačních dovedností 

pod vedením zkušené lektorky paní Štěpánky Duffkové, druhý den proběhlo sdílení a pak 

jsme se přesunuli na exkurzi do Střední lesnické školy v Písku. Tato návštěva byla velmi 

podařená, je to jedna z nejstarších středních škol u nás, tradice a sounáležitost jsou slova, 

která tvoří všudypřítomnou atmosféru školy. 

  

6) 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. 

 Stejně jako v předcházejícím školním roce jsme se scházeli na pedagogických  

i provozních poradách. Pokračovala i práce odborných předmětových komisí a metodického 

sdružení prvního stupně. K profesnímu rozvoji přispívají i individuální pohovory vedení školy 

s jednotlivými pedagogy směřující k hodnocení i plánování společného působení 

na pracovišti. 
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8. Poradenské služby 

 Do této oblasti spadá jednak práce výchovného poradce, dále metodika prevence  

a práce speciální pedagožky a školní psycholožky. 

 

Školní psycholog – pokračujeme ve spolupráci s paní Mgr. Libuší Šafránkovou, školní 

psycholožkou. Nabízíme tuto službu dětem, rodičům i učitelům. Jejím úkolem je pomáhat 

nám učitelům při řešení výukových i výchovných problémů se žáky. Mohou k ní docházet  

i naši žáci se svými problémy, stejně tak i jejich rodiče. Paní psycholožka dochází  

do jednotlivých tříd, pracuje s třídními kolektivy, ve své pracovně pracuje i s jednotlivci  

či malými skupinkami žáků. Umožnila žákům devátých tříd absolvovat profi testy u nás  

ve škole, kde proběhly i následné schůzky s rodiči. Dále se věnuje i metodické a informační 

práci s učiteli. 

Výchovný poradce – ve školním roce 2014 – 2015 pracovala i nadále jako výchovná 

poradkyně paní zástupkyně Mgr. Alena Müllerová. Měla na starosti děti se specifickými 

potřebami na druhém stupni i rozmísťování žáků ukončujících naši školu. Společně s dalšími 

vyučujícími vytvářela individuální vzdělávací plány, kontrolovala jejich plnění. Byla v úzké 

spolupráci s PPP Praha – západ, koordinovala pravidelné kontroly a konzultovala jejich 

výsledky jednak s pracovnicemi PPP a jednak se zákonnými zástupci dětí. V práci s dětmi 

s SPU a SPCH metodicky vedla ostatní vyučující.  

Na prvním stupni začala jako výchovná poradkyně pracovat paní učitelka Lenka Rybářová. 

Měla také na starosti asistentky pedagoga. 

Speciální pedagožka – i nadále spolupracujeme s paní Mgr. Lindou Staňkovou. Věnovala se 

individuální práci s jednotlivými žáky vyžadujícími speciální pedagogickou péči. Část její 

práce byla financována v rámci projektu prostřednictvím Centra služeb Hvozdy a část byla 

financována z vlastních prostředků školy. 

Metodik prevence – metodičkou prevence rizikového chování žáků byla nadále paní 

ředitelka Květa Trčková, ale stále více se v této oblasti angažovala paní učitelka Jiřina 

Nagyová. 

V  Příloze č. 4 je Vyhodnocení realizace Minimálního preventivního programu za školní 

rok 2014 – 2015  
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9.  Práce s dětmi se specifickými potřebami 

 Práce s dětmi se zdravotním znevýhodněním, postižením 

Stále více se zaměřujeme se na individuální integraci. Práce s dětmi se specifickými 

poruchami učení a chování probíhala na základě individuálních plánů, které byly sestaveny 

výchovnou poradkyní a třídními učitelkami ve spolupráci s PPP Praha – západ, případně 

s SPC. V tomto školním roce jsme měli již 47 žáků s IVP. Na začátku školního roku paní 

zástupkyně A. Müllerová seznámí a proškolí všechny vyučující o přístupu k dětem se 

SPUCH, s jejich hodnocením a klasifikací, s jejich konkrétními poruchami učení a chování. 

Péče o tyto žáky se realizuje v rámci běžných tříd základní školy. Je přihlíženo k jejich 

specifikaci v průběhu výuky, při hodnocení práce žáků. Žáci mohli docházet na pravidelné 

hodiny speciální pedagogické péče. Tyto hodiny odborně zajišťovala paní učitelka A. 

Müllerová, L. Rybářová, I. Hejdová, speciální pedagožka. L. Staňková a školní psycholožka. 

L. Šafránková. Při práci s žáky s nejzávažnějším zdravotním postižením nám pomáhají 

asistentky pedagoga, v tomto školním roce pracovaly v šesti třídách u sedmi žáků. 

V práci s dětmi se specifickými potřebami pokračoval i kroužek „Dokážu to“, který  

je zaměřen na lehčí formy poruch a je určen i pro děti, které mají problémy zvládat učivo. 

Kroužek opět vedla paní učitelka Lenka Rybářová a děti pracovaly v malých skupinkách  

po čtyřech. 

Stejně tak s úspěchem pokračoval i kroužek nápravy řeči – logopedie, který vedla paní 

učitelka Jana Matoušková. 

 

 Práce s nadanými žáky 

Co to je, když se řekne Talnet…. 

Talnet se věnuje hledání a rozvoji nadání dětí v přírodních a technických disciplínách. 

Nabízí konkrétní, praktické příležitosti dětem projevit svoje nadání a učitelům a rodičům 

specifické nadání jejich dětí odhalit. 

Talnet se neomezuje na vybrané regiony, školy nebo skupiny dětí. Příležitost ke studiu nabízí 

všem díky využití internetových komunikačních a webových prostředků. Ty slouží dětem 

jako přirozený nástroj při uspokojování jejich zvídavosti, potřeby seberealizace v aktivitách, 

o které mají zájem a pro které mají předpoklady. 

Děti mají možnost v klidu a v přátelské atmosféře uplatnit a prověřit svoje kognitivní nadání. 

V tom jim pomáhají jak učitelé z jejich školy, tak i početný tým specialistů z celé republiky. 
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Cílem je harmonický rozvoj dítěte, které má zájem, a podpora jeho úsilí při profesní volbě 

do budoucna s ohledem na jeho sny a schopnosti. 

    Zdroj: www.talnet.cz 

Do Talnetu se žáci naší školy zapojují již několik let a vždy mezi nimi byli velmi 

úspěšní absolventi tohoto projektu, kteří ve studiu v Talnetu pokračovali i na středních 

školách. 

V tomto roce máme čtyři nové „Talneťáky“: je to Anna Ebertová, Anna Ročárková a Karolína 

Kuklová. Všechny tři dívky si vybraly kurz ANTROPOLOGIE. Dalším studujícím je Jakub 

Kukla, který nastoupil do kurzu PROČ NÁM CHUTNÁ – potravinářská chemie. Všichni jsou 

žáky sedmého ročníku. 

Na konci září se konalo úvodní soustředění a Anička Ebertová pro Vás připravila krátkou 

informaci o jeho průběhu.      Mgr. V. Šilháčková 

 

Dne 26. – 28. září se uskutečnilo úvodní soustředění Talnetu. Ve 12:30 hod. jsme měli 

sraz na Hlavním nádraží a ve 13:00 hod. jsme opouštěli Prahu. Ve 14:00 jsme byli 

v Poděbradech – krásné město. Ubytovali nás v Hotelové škole, takže nás u jídla obsluhovali 

její studenti. V pátek nám říkali, co je vlastně Talnet a ukazovali fotky z T-expedic. Pátek utekl 

jako voda a už tu byla sobota. V sobotu pro nás udělali odpoledne stezku odvahy. Na každém 

stanovišti nám předvedli všechny T-kurzy. Prošli jsme snad celé Poděbrady a vrátili jsme se 

kolem 17:00 hod. , hned byla večeře. Večer jsme pak hráli deskové hry. No a kdo by to byl 

řekl, byla tu neděle...  

Dopoledne nás naučili, jak se přihlásit na účet a vůbec takové organizační informace. 

No a než bys řekl švec, bylo po soustředění. Bylo úplně úžasné potkat nové lidi, kteří mají 

stejné záliby. Moc děkuji, že mám možnost být v Talnetu. 

Anna Ebertová, 7. A 
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10.  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 

      Hana Vítková  

    za pedagogy  Mgr. Stanislava Fourová 

Ing. Lucie Kuklová 

 

 

11.  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. 

 

 

12.  Sdružení Dětem  

 

Občanské sdružení „Dětem“ 

Komenského 365, 254 01 Jílové u Prahy 

os.detem@seznam.cz 

 

 

 

Občanské sdružení „Dětem“ vzniklo v roce 2002 z iniciativy rodičů a pedagogů. 

Hlavní myšlenkou a cílem sdružení je snaha spolupracovat se školou a v rámci svých 

možností ji finančně a materiálně podporovat. 

mailto:os.detem@seznam.cz
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Od založení OS se částečně změnila náplň jeho práce, avšak i nadále se snaží probudit 

aktivitu a větší zájem rodičů o školu a obohatit mimoškolní aktivitu dětí. Sdružení je založeno 

na vzájemném respektu, podpoře a spolupráci rodičů a učitelů, a to jak při vzdělávání  

a výchově dětí, tak i při společenských akcích. 

 

 Karneval 

 

Dne 21. 2. 2015 se v Sokolovně konal 

dětský karneval. Začínal v 14:00 a končil 

v 17:00 hodin. Paní učitelky a další lidé 

pomáhali na přípravě. Připravovaly se 

stoly, tombola, pódium,… Byly dvě hodiny 

odpoledne a rodičové s dětmi začali 

přicházet. Lidí přišlo opravdu hodně. 

Karnevalem provázela Maková panenka 

(Iva Jabůrková) a Emanuel motýlek (Jaroslav Kypta). Kostýmy všech byly moc hezké. Byla 

tam vodnice, zlá královna, Sněhurka a sedm trpaslíků,… V tombole byly moc hezké, dobré a 

užitečné věci. Bylo tam lego, penály, puzzle, plyšové hračky, časopisy a mnoho dalších. Po 

celý karneval se tančilo a plnily soutěže. Při vstupu do Sokolovny lidé dostávali lístky, které 

byly losovací. Na konci si Emanuel a Maková panenka zavolali vždy jedno dítě, aby 

vylosovalo jakýkoliv lístek. Poté Maková panenka vyhlásila číslo a ten, kdo to číslo měl, 

vyhrál dort. Dortů se rozdalo asi pět. Celý karneval byl moc hezký. Akorát mě zklamalo, že 

nebylo vyhlášení nejhezčí masky. Jinak vše bylo moc hezky uděláno. 

 Kristýna Laštovková, 6. B 

 

 

13.  Zaměření školy 

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

a) oblast participace žáků na chodu školy prostřednictvím Žákovského senátu 

b) oblast environmentálního vzdělávání žáků 

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

d) oblast globální výchovy, která se prolíná různými oblastmi vzdělávání  
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Ve všech čtyřech oblastech je velký důraz kladený 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. 

 

13.1 Žákovský senát  

V tomto školním roce došlo ke změně v pedagogickém obsazení vedení senátu. Po dlouhých 

letech úspěšného vedení odstoupila paní učitelka I. Jabůrková a paní učitelka V. Zahálková. 

Na jejich místo nastoupila paní učitelka V. Šilháčková, R. Rinnová a K. Kahounová. 

 

o Členové žákovského senátu ve roce 2014 - 2015 

2. A       Julie Bártová, Jan Posířil 

2. B       Eliška Vršníková, Vít Čapka 

2. C       Lucie Kaňoková 

3. A       Michal Přerovký, Kateřina Horešovská, Natálie Kostečková 

3. B       Rozálie Hepnerová, Filip Ulrich 

3. C       Adam Bodlák, Štěpán Jan Špička 

4. A       Renata Dvořáková, Šárka Klosová 

4. B       Ondřej Půlpán, Marek Virt 

5. A       Viktorie Krausová, Lukáš Liška 

5. B       Kateřina Geblerová, Karolína Horešovská 

6. A       Sabina Džerengová, Tereza Glosserová 

6. B       Kristýna Laštovková, Lucie Janošová, Kateřina Dvořáčková 

7. A       Anna Ebertová, Karolína Kuklová 

7. B       Bára Bulířová, Natálie Slapničková 

8. A       Jan Walter, Kryštof Kratochvíl 

8. B       Karolína Fialová, Šimon Daněk, Michal Dymek 

9. A       Kateřina Jabůrková, Nicole Vrbová 

9. B       Pavla Mikesková, Marta Dupalová 

o Žákovská samospráva 2014 - 2015 

Předsedkyně: Kateřina Jabůrková 

Místopředsedkyně: Karolína Fialová  

Stravovací komise: Šimon Daněk, Kateřina Jabůrková 
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Nástěnka: Karolína Kuklová, Anna Ebertová, Karolína Horešovská  

Zapisovatelka: Kristýna Laštovková  

 

 

o Akce ve školním roce 2014 – 2015:  

 

24. 10. 2014   Halloween 

29. 1. 2015  Pohádkový den – aneb starší čtou mladším  

4. 2. 2015  Senátorský den 

17. 2. 2015   Masopust  

27. 3. 2015   Den naruby  

1. 4. 2015   Den naopak  

8. 6. 2015   Senátorský den  

 

 Masopust  

Dne 17. 2. 2015 uspořádal senát masopust. 

Masopust jsme si připravovali už od 

prosince. Taky jsme si o něm něco řekli. 

V úterý 17. 2. jsme se sešli v 8:00 hodin ve 

školním klubu. Připravovali jsme si 

kostýmy a dodělávali věci, které byly 

potřeba. Kdo potřeboval, tak měl 

namalovaný obličej. Byly tam s námi paní 

učitelky. Paní učitelka Kahounová šla za šaška, pí. učitelka Rinnová šla za kominíka a pí. 

učitelka Šilháčková šla za vdovu. Kostýmy byly např.: doktor, kuchařka, šašek, zdravotní 

sestra, malířka, pekařka, květinářka,…  O přestávce jsme prošli školou. Poté jsme šli 

do školky u lékárny. Tam se nás trochu děti bály. Takže jsme šli dál. Šli jsme se ukázat 

do muzea. A pak jsme šli do druhé školky. V této školce se nás děti nebály. Paní učitelka 

ze školky nás poprosila, abychom si každý vzal jedno dítě a šli s ním na hřiště. Na hřišti jsme 

s nimi chvíli pobyli a pak jsme šli do školy, děti ze školky zůstaly na hřišti. Ve škole jsme 

se odstrojili a šli do tříd. Masopust se nám povedl.    

Karolína Kuklová, 7. A 
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 Dalším partnerem pro vedení školy je Ekotým, viz dále. 

 

13. 2 Environmentální výchova 

 Obhájili jsme titul Ekoškola! 

Od roku 2007 jsme přihlášeni do mezinárodního programu Ekoškola. Právo užívat 

tento titul jsme poprvé obhájili v roce 2010, titul jsme si udrželi i po dvou letech, v roce 2012. 

V letošním roce jsme „obhajovali“ již potřetí a tentokrát na 4 roky. V čem vlastně obhajoba 

spočívá?  

Škola, která se do tohoto mezinárodního vzdělávacího programu zapojí, musí 

postupovat podle dané metodiky 7 kroků. Prvním krokem je založení Ekotýmu – ten tvoří 

žáci školy, učitelé, zaměstnanci a mohou i rodiče. Druhým krokem je analýza - zjišťování 

stavu školy i prostředí kolem ní v konkrétních tématech. Témata jsou následující – odpady, 

voda, energie, prostředí školy, doprava, šetrný spotřebitel. Třetím krokem je plán činností – 

ty vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje. Čtvrtým krokem je 

monitorování a vyhodnocování - zjišťujeme, zda dosahujeme toho, co jsme si naplánovali, 

vyhodnocujeme dopad našich aktivit. 

Pátým krokem je zapojení Environmentální výchovy ve výuce. Šestým krokem je 

informování a spolupráce - dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola 

uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo Ekotým. Dochází tím 

k zviditelnění a pochopení naší činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu. 

Sedmým krokem je ekokodex - společně jsme vymysleli pravidla a hodnoty programu 

Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím 

okolí. Zda škola dostane či obhájí titul Ekoškola rozhoduje audit. 

Ten u nás proběhl 19. listopadu 2014, tři auditorky strávily v naší škole den, členové Ekotýmu 

je provedli po škole, proběhly rozhovory se žáky i zaměstnanci školy, s koordinátorkou Evvo 

probraly všechny důležité náležitosti. Výsledkem auditu je Zpráva o auditu programu 

Ekoškola, čítající 23 stránek textu, její část je v Příloze č. 5. Pro nás podstatnou informací je, 

že jsme titul Ekoškola obhájili! Za to patří velké poděkování všem členům Ekotýmu – 

současným i těm, co naši školu již opustili. Dále i ostatním žákům i všem zaměstnancům 

školy, kteří se do programu aktivně zapojují. O dalších aktivitách v tomto programu vás 

budeme průběžně informovat.         
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Koordinátorkou EVVO je i nadále paní učitelka Kateřina Krištůfková. Vedení Ekotýmu se 

pro tento školní rok ujala paní ředitelka K. Trčková, za pomoci paní učitelky J. Binderové 

a po jejím odchodu za pomoci pana učitele M. Rady. V rámci uskutečňování Koncepce 

Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty se odvíjely všechny akce v této oblasti, 

z nichž ty nejdůležitější jsou uvedeny níže, jejich celkový přehled je v Příloze č. 6. 

 Ekoškola má velmi dobře fungující samostatné webové stránky, jejichž aktivní logo je na 

stránkách školy. 

 

 Předávání titulu Ekoškola 

Předávání titulu Ekoškola se konalo 18. 6. 2015 

a zúčastnili se ho paní ředitelka, paní učitelka 

Krištůfková, Lea Vacková (6. A) a Jakub Kukla (7. A). 

Slavnostní předávání titulu se konalo v budově Senátu 

ČR ve Valdštejnském paláci. Když jsme přišli 

do Valdštejnské zahrady, oznámili jsme svůj příjezd 

a položili fotku našeho Ekotýmu na mapu ČR. Potom 

byla zahájena celá akce. Učitelé a učitelky zůstali na 

místě, představovali svou školu (překvapivě byla většina 

škol z Moravy a Slezska) a děti šly dál do zahrady. Tam 

se rozdělily do několika skupinek, v každé skupince byly 

děti ze tří škol, ale naše skupina byla jen ze dvou škol. Dostali jsme papír s otázkami. Když 

jsme je vyplnili, dostali jsme papír se slovem. Různá slova dostala každá skupinka. Ze slov 

jsme sestavili větu, kterou jsme potom také postavili z vlastních těl. Pak bylo občerstvení, na 

jehož konci jsme se vyfotili s vlajkou Ekoškoly.  

Následoval přesun do Valdštejnského paláce, kde proběhlo předávání cen a certifikátu titulu 

Ekoškoly. Potom nás průvodkyně provedla palácem a řekla nám něco o Albrechtovi 

z Valdštejna, zakladateli paláce. Během prohlídky paláce jsme nahlédli do „senátorovny“ 

(jízdárny A.V.), kde zrovna senátoři jednali o novém zákoně. Myslím si, že akce byla 

vydařená, konala se v nádherných prostorách. Jen mohlo být trochu lepší počasí. 

 

Jakub Kukla 7. A 
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 Ekotým 

Seznam členů Ekotýmu ve školním roce 2014 – 2015: 

2. A Hampl Matyáš 

2. B Bartoňová Eliška, Kybal Matěj 

2. C Gašová Markéta, Nagyová Valerie, Pelikánová Hana 

3. A Dušková Tereza, Novák Marek, Stachura Jáchym, Vaculíková Vendula 

3. B Kahoun Jakub, Kouba Denis 

3. C Koranda Jan, Vrána Lukáš, Pála Patrik, Štych Filip, Vlček Adam, Zinek Jan 

4. A Kosová Kristýna, Trčka Matěj 

4. B Babánková Tereza, Veronika Křečková 

5. A Janoušková Filipa, Mikulová Nikola, Vaculík Tadeáš 

5. B Štika David, Vrba Martin 

6. A Vacková Lea 

6. B Borecká Štěpánka, Novotný Tomáš 

7. A Hovorka Jan, Kukla Jakub 

7. B Králová Kateřina, Novotná Adéla 

8. A Mrózková Karolína, Petržílková Ivana 

9. A Krištůfek Šimon 

 Ekotýmečky 

Na poslední lednové schůzce se členové Ekotýmu rozdělili na pět Ekotýmečků. Stalo se 

tak způsobem řízené náhody. Pro děti byly připraveny tři barvy lístečků podle třídy s čísly 

jedna až pět. Růžová byla pro druháky a třeťáky, zelená pro čtvrťáky až šesťáky a modrá pro 

ty nejstarší. Tak vzniklo pět celkem vyrovnaných skupin. Skupiny se domluvily, která oblast 

Ekoškoly by měla být jejich hlavní doménou. A tak si první skupina vybrala dopravu, druhá 

odpady, třetí vodu, čtvrtá energii a pátá prostředí. Čtvrté a první skupině jsme ještě přidali 

šetrného spotřebitele, i když jsme si řekli, že budeme často pracovat všichni na všem. 
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 Náš nový Ekokodex 
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 Akce pořádané v rámci Ekoškoly 

o Jablkobraní 

Jablka, jablka a zase jablka. O nich 

především a nejen o nich, bylo naše 

středeční odpoledne na školní zahradě. Sešli 

jsme se tam, abychom sbírali, moštovali a 

pekli a také vydatně ochutnávali naše školní 

jablka. Kdo chtěl, mohl vlastnoručně upéct 

domácí štrúdl nebo pomáhat oblékat jablka 

do županu. S chutí jsme pak všechno 

ochutnávali. Mňam, to byla dobrota a jak 

voněla! Nasbírali jsme obrovskou hromadu jablek. Mošt tekl proudem, láhve se plnily až po 

okraj, nálada byla výtečná. Společnost při práci nám dělali ovce, kozy, králíci a dokonce 

i jeden pichlavý ježek, který na nás vykoukl ze školního kompostu. 

Jablečné odpoledne nás moc bavilo a bylo super. Domů jsme odcházeli ve veselé náladě, 

s nacpanými břichy a plnými lahvemi moštu. 

Denisa Jirsíková, 6. B 



28 

 

o Den stromů - 20. října 2014 

Naše škola vlastní veliký sad, který prošel v předminulém školním roce velkou proměnou 

a stal se funkční a využívanou částí školního areálu. 

 Nad nově dosázenými ovocnými stromky si třídy nejmenších školáků převzaly patronát. 

Letos si i ostatní třídy další ovocné stromy ze sadu "rozebraly" a vytvořily plakáty svých 

stromů. Na říjnové schůzce je žáci z Ekotýmu představili ostatním. Od pátku 17. 10. 2014 je 

jejich výstava ke zhlédnutí v prostorách vestibulu školy.  

K. Krištůfková 

 

 

 

 

 

 

 

Kreslili jsme plakát o stromu. Náš 

strom je ve školním sadě a je to hrušeň. 

Paní učitelka určila tři kapitány. Jeden 

jsem byl já, druhý Viktor a třetí Martin 

Ngueyn. Potom se k nám přiřadily další 

děti. Kapitáni vylosovali lístek s obdobím. 

Já jsem měl květ – jaro, Viktor měl plod - 

léto a Martin měl opadané listí – podzim. 

Valerie vystřihovala hezky květy a Renča je nádherně vybarvovala. Nakonec jsme napsali 

povídání. Potom jsme celý plakát představovali ostatním. 

Matěj Trčka, 4. A 

o Pochod za Listíkem 
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Při příležitosti SVĚTOVÉHO DNE EKOŠKOL jsme ve spolupráci s Městem Jílové u Prahy 

ve středu 5. 11. 2014 uspořádali podzimní pochod po naučné stezce „STROMY VE MĚSTĚ 

…“ aneb s Listíkem za poznáním. Účastníci si prošli naučnou stezku od náměstí do areálu ZŠ. 

V cíli byla prezentace lesního klubu Lískáček, účastníci si opekli si buřty, jablka, popili 

čerstvý jablečný mošt. 

 Kateřina Kahounová 

o Školní minifarma 

V tomto školním roce se chovatelský kroužek rozrostl na 16 členů a s vedením kroužku 

začala pomáhat paní učitelka Alena Dvořáčková. 

Hlavním úkolem podzimu bylo zajistit „bydlení“ 

pro králíky na zimu. Podařilo se nám to díky panu Kahounovi, který nám vyrobil překrásnou 

králíkárnu. Na konci října jsme tam naše králíky přestěhovali. Pokračovali jsme 

v pravidelných úterních schůzkách i v pravidelném krmení. V prosinci si pan Firman odvezl 

jehňata a místo nich jsme k ovcím dali berana. Zůstal tam až do ledna. Přes zimu jsme krmili 

naše svěřence senem, jablíčky, která jsme natrhali na zimu v sadě. Moc nám pomáhal pan 

školník. Ten se také zasloužil o vybudování přístřešku pro ovce. V březnu jsme připouštěli 

samice králíků, částečně úspěšně: Bleskovka měla tři mláďata a Ťapka jedno, ale veliké. 

V květnu se pak narodila ovci Zuzce dvě jehňata, ale bohužel nepřežila chladnou noc. Za 

týden se narodila dvojčata Bety, o ta se velice pečlivě staral pan školník, takže zdárně 

vyrostla. Na jaře jsme zase králíky letnili. Museli jsme oddělit kozy od ovcí, nějak moc na 

kozy útočily. Takže strávily léto na provazech různě po sadu. Přes léto jsme se scházeli každé 

úterý, ale jinak jsme museli krmit samozřejmě častěji. Mimo nás obvyklých „krmičů“ nám 

ještě pomáhali Fourovi, kterým za to patří naše díky. 
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o Projekt Ukliďme svět 

Každý rok se žáci naší školy zúčastňují jarního a podzimního úklidu v rámci programu 

Ukliďme svět. Do celosvětové kampaně 

Ukliďme svět se letos v České republice 

zapojilo přes 17 200 dobrovolníků. 

Účastnili se celkem 222 akcí na úklid 

černých skládek.  

Nejvíce úklidových akcí, celkem 61, 

se uskutečnilo ve Středočeském kraji. 

Ten proto obdržel od Českého svazu 

ochránců přírody (ČSOP), který kampaň 

v ČR koordinuje, titul „Kraj, který prokoukl“. Na jaře 2014 spojili žáci 7. B jarní úklid 

s projektem Voda spojuje. Fotky a popis úklidu Chotouňského potoku, Drnky, Sázavy 

a rybníka Na losích byly sdíleny na Facebooku ČSOP. Na podzim 2014 byly fotografie 

z úklidových akcí žáků školy odeslány do fotosoutěže Ukliďme svět v kategorii Kuriozity. 

Vybíraly se 3 fotografie z 30 zaslaných. Měli jsme radost, že dvě z našich fotografií se 

umístily mezi oceněnými fotografiemi! Na převzetí poukázek pro vítěze vyrazily dne 16. 12. 

2014 paní učitelky Ludvíková a Semecká do kavárny Veolia ve Florentinu. Ve škole předala 

paní ředitelka Květa Trčková výherní poukázky žákům Karolíně Odjožné z 8. A, Kateřině 

Králové a Ondrovi Sklenářovi ze 7.B.  

   

Mgr. Nina Ludvíková 

 

 

o Projekt Školní jezírko 



31 

 

Dokončení projektu „Školní jezírko – dešťová voda v zahradě“ 

V rámci letošní oslavy Dne Země jsme 

slavnostně "zakončili" projekt Školní 

jezírko – dešťová voda v zahradě. Jezírko 

je dokončené, jen je poloprázdné, protože 

máme zrovna období sucha. U jezírka je 

připravená lavička vybízející k posezení, 

nechybí ani koš na případné odpadky 

a samozřejmě naše jezírko doplňuje 

nezbytná informační tabule. Na té se 

můžete dočíst zajímavosti o vodním ekosystému, jsou tu k porovnání dvě fotografie 

a především obrázky vodních rostlin a živočichů, které jsou či budou v jezírku či jeho blízkém 

okolí. Obrázky jsou dílem našich žáků, moc se jim povedly. V rámci tohoto projektu vznikl 

i nový školní informační materiál a pracovní listy. Pracovních listů jsou 4 sety:pro 1.-2. třídu 

je vytvořila paní učitelka Katka Krištůfková, pro 4.-6. třídu paní učitelka Jana Sajdlová, pro 7. 

- 9. třídu paní učitelka Jana Binderová a poslední set je k dispozici u jezírka pro veřejnost 

a vytvořila ho paní učitelka Nina Ludvíková. Za zmínku stojí, že graficky nám listy zpracoval 

náš bývalý žák Nikolas Muránský. Nyní již jezírko slouží ke vzdělávacím účelům, žáci 

šestých tříd si vyrobili planktonky a pod mikroskopy sledují faunu jezírka. Věříme, že nově 

upravené zákoutí naší zahrady bude nadále využíváno ke vzdělávání a postupně i k relaxaci 

návštěvníků areálu.  

Děkuji všem, kteří se do budování jezírka zapojili. 

Květa Trčková 

Příloha č. 7 - Propagační materiál k projektu Školní jezírko a text Informační tabule 
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o Den Země 22. 4. 2015

Dne 22. 4. 2015 se konal Den Země. Na naší škole vždy připravuje 2. stupeň pro 1. 

stupeň soutěže. My jsme letos připravovali tajenky, kvízy, přiřazování, atd. pro 2. a 3. třídy. 

Toto vše jsme museli připravit dopředu. Na začátku dne jsme se v 7:50 hod sešli u školního 

hřiště. Když se paní učitelka ujistila, že již nikdo nedorazí, šli jsme k venkovní učebně, kde 

bylo zahájení celého dne, který se nesl na téma – Život ve vodě a u ní. Zde se sešly všechny 

třídy. Paní ředitelka ve svém úvodním projevu poděkovala těm, kdo se podíleli na vzniku 

našeho nového školního jezírka. A jezírko bylo rovnou pokřtěno. Na závěr úvodní části jsme si 

společně zazpívali píseň ,,Matko Země“.  

Potom jsme šli na exkurzi na místní skládku, nyní překladiště odpadů, kde nás uvítal 

její vedoucí. Nejdříve nám řekl, jak se máme na skládce chovat, aby se nám nic nestalo a poté 

nám vše ukázal. Třeba nádrž, kde byla uložena všechna toxická voda, která je velice jedovatá. 

Na skládce jsme se zvážili všichni dohromady i s paní 

učitelkou - tady je výsledek :  

Když jsme si vše prohlédli, šli jsme na louku pod skládkou, 

kde jsme se nejdříve nasvačili a poté začali si již 

připravovat naše stanoviště. Nečekali jsme ani 

dlouho a přišly děti z prvního stupně a začaly chodit 

po našich stanovištích. Dávali jsme jim otázky 

o přírodě a o dalších věcech týkajících se přírody 

a vysvětlovali jsme jim postup a otázky. Když jsme 

skončili na svých stanovištích, šli jsme k ostatním, 

kteří už čekali. Překvapilo nás, že až na několik 

týmů, se všichni snažili. Chování dětí bylo různé: 

jedni byli hodní, jiní zlobili a někteří byli dokonce 
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drzí nebo sprostí. To se však poněkud uklidnilo, když jsme jim pohrozili ztrátou bodů kvůli 

chování. Zábavné bylo pozorovat je, když přemýšleli nad správnými odpověďmi. Na konci 

skoro nikdo ze třídy nemohl mluvit. Byl dosti studený vítr a všichni jsme museli po celou dobu 

mluvit. Sluníčko se přeci jen umoudřilo a při zpáteční cestě do školy se na nás usmálo a 

trochu nás zahřálo. Při zpáteční cestě jsme nasadili rukavice a začali jsme sbírat odpadky. 

Našli jsme snad celý obývací pokoj, např. postel, stolek, gramofonové desky, popelnici 

a dokonce i lyže! Dost nás to udivilo. Asi černá skládka. Vše jsme odnosili k nejbližším 

popelnicím.  

Poté jsme šli do školy ještě na ukončení. Tam již byla paní ředitelka a celý 2. stupeň. 

Nejdříve jsme si říkali, co bylo dobré, co se nám líbilo,… Nakonec jsme si zazpívali opět 

písničku ,,Matko Země´´.  

Celý den byl hezký, zábavný, veselý, chladný a nakonec i slunečný. Den Země se nám líbil. 

Třída 6. B 

 

o ZOOkoutek 

I v tomto roce jsme měli otevřený 

ZOOkoutek pro názornou výuku přírodovědy 

a přírodopisu. Garantkou Zookoutku byla paní 

učitelka Nina Ludvíková. Při práci ji pomáhali 

někteří vyučující a především naši žáci. Pro 

informování o aktivitách v Zookoutku si paní 

učitelka zřídila samostatné webové stránky 

23. 11. 2015 Anička Ebertová ze 7. A darovala Zookoutku králíka Emila, čímž mu zároveň 

i zachránila život, protože jeho bývalí majitelé se rozhodli králíka utratit. 

 20. 1. 2015 navštívila náš Zookoutek paní Šárka Škramlíková, vedoucí Chovné stanice 

Jahůdka www.chovnastanicejahudka.websnadno.cz. 

Darovala škole králíky, do Zookoutku se dostaly dvě samičky morčete domácího Milka 

a Čokoládka. Za zvířata moc děkujeme! 

15. 6. 2015 žáci ŠD, kteří pečovali o zvířata celý školní rok, dostali odměnu. Měli možnost 

vypustit ven téměř všechna zvířata, mohli je pohladit, nakrmit, pomazlit se s nimi. Dozvěděli 

se hodně nových věci, sledovali mláďata myšek, vývin oblovek a šnečí závody, pohladili 
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agamy a sledovali jejich bleskový pohyb při krmení sarančaty. Žáci vyrobili pro myšky 

labyrint a domeček, a díky tomu se pobavili při zábavném toulání myšek. 

18. 6. 2015 navštívili náš Zookoutek a Minifarmu žáci 4. tříd ze Sunny Canadian International 

School z Jesenice Zdiměřic. Moc děkujeme žákům za krmení pro zvířata. 

o Výlet Ekotýmu a Chovatelského kroužku   

Ráno jsme se všichni sešli u transformátoru v 7:15. Šli jsme na autobusovou zastávku 

Čs. armády a jeli jsme do Těptína. Cestou nastoupilo ještě pár dětí. Když jsme v Těptíně 

vystoupili, šli jsme k malému obchůdku. Tam jsme si sedli a paní ředitelka nám řekla, jak vše 

bude. Dostali jsme zmrzlinu, rozdělili jsme si foťáky a mohli jsme si něco koupit. Potom jsme 

šli na Panskou skálu. Šel s námi i pan učitel, který bude učit od září  

naší škole. Z Panské skály jsme šli směr Vlčí rokle. Cestou jsme potkali i hada (užovku). 

Trochu jsme si zašli z cesty – byli jsme u horolezecké stěny ve starém lomu. Pak jsme dorazili 

do „Vlčin“. Rozdělali jsme si oheň, Honza si uvařil polévku, holky postavily domečky a kluci 

„okno“, lezlo se po skalách. Kameny ve Vlčí rokli vypadaly jako moře. V potoce byli různí 

živočichové, viděli jsme mravence jak rozebírají žábu. Bylo to super, až na to, že jsme na 

Kněží hoře už neměli pití a bylo hrozné vedro. Když jsme došli k silnici, tak někdo šel do 

školy, někdo na náměstí a někdo domů. 

D. Jirsíková, 6. B 

Příloha č. 8 - Plakát výletu 

 

o Třídíme a sbíráme … 

Pomerančovou kůru, olej, elektrospotřebiče, starý papír, plasty, zátky … 

Hliník – v tomto roce jsme nasbírali 780 kg hliníku, za to jsme obdrželi rekordních 10 

314 korun, jelikož jsme nevyužili centrální svoz Ekocentrem Říčany. Paní učitelka R. 

Dvořáková našla výkupnu, která nám učinila dobrou nabídku.  

Dále jsme nasbírali 47 kg baterií a jeden kontejner elektroodpadu - 30 kg elektrozařízení. 

 

Ve čtvrtek 9. října 2014 byl bleskový sběr papíru - žáci přinesli 3620 kg papírové 

směsi (noviny, letáky..) a 1840 kg lepenkových obalů. Sběrné suroviny WEGA recycling s.r.o. 

od nás tyto suroviny vykoupily za 9080 Kč. Tyto peníze budou použity na další revitalizaci 
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školního areálu (oplocení). Za sběr papíru mají třídy připočtené body do celoroční eko 

soutěže tříd. 

 

Třídím, třídíš, třídíte? 

K dlouhému seznamu druhotných surovin, které v naší škole třídíme, přibyly 

v prosinci další. Možná jste si všimli, že před hlavním vchodem do školy je přistavený bílý 

kontejner. Jedná se o kontejner společnosti Revange, a.s., který je určený na oděvy, obuv, 

hračky, kabelky, bytový textil, ložní povlečení a další … 

Společnost odevzdané suroviny dále třídí a přerozděluje. Většinu oblečení pak společnost 

přeposílá „sloužit“ původnímu účelu do neziskových organizací Adra, SOS textil Olomouc, 

ČČK a dalších. Zbývající třetina je zpracována pro průmyslové využití, nevyužitelné 

minimum je energeticky zhodnoceno. Budeme rádi, pokud se i vy k nám připojíte a budeme 

tak snižovat množství směsného odpadu, který stále více zatěžuje skládky. 

„Vložením vašeho šatstva do té správné bedny jste právě vykonali další krok na cestě 

správným směrem.“ 

 Květa Trčková 

 

 

13.3 Etická výchova  

 Ladění 

Harmonizační pobyt Ladění se konal v naší škole již po deváté. 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 třídní učitelky s novým 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. 

o Ladění  

Dne 10. září jsme my žáci ze 6. B jeli na třídenní pobyt do Zlenic. Nejdříve jsme se 

sešli v 8:00 hod. ve škole a 9.:00 hod. jsme vyrazili do Borku na vlakové nádraží. V 10:00 

hod. jsme nastoupili do vlaku a jeli do Čerčan, tam jsme přestoupili na vlak, který nás odvezl 

do Zlenic. Poté jsme šli pěšky do hotelu Kormorán. Po ubytování a obědě nás pan převozník 
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převezl přes řeku Sázavu na druhý 

břeh, kde na nás čekala druhá třída 

6. A. Připraven byl pro nás 

orientační běh. Po orientačním běhu 

jsme si opekli buřty a vrátili jsme se 

zpět do hotelu. A tam už pro nás 

začali aktivity z etické výchovy. Ta 

spočívala v tom, jak se máme chovat 

k druhým atd... Samozřejmě jsme 

hráli hry a bavili se. Druhý den jsme 

si udělali výlet do Hrusic, do muzea Josefa Lady. Večer byla diskotéka. Třetí den jsme se už 

připravovali a balili domů. Také jsme zopakovali některé hry z etické výchovy. Poté jsme se 

naobědvali a vraceli se zpět domů, kde na nás již čekali rodiče. Bylo to moc pěkné.  

J. Svobodová 6. B 

 
 

 Tmelení 9. – 10. 10. 2014  

Podzimní stmelovací akce, která proběhla 9. - 10. října 2014 v nedalekých Světicích, byla 

novými zkušenostmi pro nás všechny z 8. A.  

Aktivity stmelovací, pohybové, kreativní, zážitkové a komunikační nás prověřily, jak si na tom 

stojíme psychicky i fyzicky. Šlo o program Akce T pod vedením lektorů na hájovně Světice-

Říčany.  

Protože nám přálo počasí, většina aktivit proběhla uprostřed krásné přírody. Dva dny nás 

prověřily, jak jsme schopni jako skupina „letět do vesmíru a hledat novou planetu pro život.“ 

Největší úspěch měly aktivity: SKAFANDR, PANTOMIMA, KOMIX, SCRABLE, LASER 

GAME. Večer zbyl čas na opékání buřtů, i na bojovku, která byla už v naší kompetenci 

/kluků/. Také návrat domů jsme si užili. Vraceli jsme se totiž vlakem. Ano, bylo super a příští 

rok bychom si akci zopakovali!  

Pavel Němec, Jan Walter, Kryštof Kratochvíl 

o Vyhodnocení  Tmelení  Říčany – Světice 

 

Přínosy: 

 Díky náhodnému rozdělení žáků do skupin při plnění jednotlivých úkolů lektorkami, 

se žáci ještě více poznávali v různých situacích /zavázané oči/ – hmat, sluch, mimika 
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obličeje, čich, spolupráce ve skupině hoši a dívky, zručnost, kreativita, pohotovost, 

fyzička, trpělivost, vzájemná důvěra, týmová spolupráce, pomoc aj. 

  Aktivity, které pomohly žákům dozvědět se věci o spolužákovi, na které by se běžně 

asi nezeptali …. 

 Velmi dobré pro integraci nových žákyň do nového kolektivu. 

 Pěkná příroda. Absence mobilů a PC. 

 Povinnost uklidit si po sobě pokoje, sociál. zařízení a kuchyň. 

 Nestydět se fotit , sestavit příběh svého týmu – scénář. 

 Nejspíš  mnozí  žáci jeli poprvé vlakem a spali ve spacím pytli. 

Hana Semecká 

 

 

 

 

 

 

 Výstava - Naše cesta  

V úterý 7. 10. 2014 byla naše třída v rámci etické výchovy na výstavě Naše cesta. 

Výstava byla na výstavišti v Holešovicích. Ráno v 8:30 hod. jsme vyjížděli z Jílového. Jeli 

jsme autobusem na Budějovickou, metrem na Nádraží Holešovice a potom jednu zastávku 

tramvají. Výstava se konala v Křižíkově pavilonu. Batohy a bundy jsme si odložili v šatně 

a každý z nás dostal bílý náramek, aby nás paní 

lektorka poznala. Skupiny byly barevně odlišené. 

Klapky na oči a mohli jsme vyjít. Paní, která nás 

provázela, nás takto slepé odvedla pomalu do 

bezbariérové kuchyně. Vyzkoušeli jsme si, jak se 

cítí slepí lidé. Prošli jsme i studentský pokoj 

a koupelnu zdravotně postižených. Naučili jsme se 

i několik znaků ve znakové řeči ve škole pro 
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neslyšící. Potom jsme vešli do velké místnosti. Tam jsme se rozdělili na dvě skupiny. 

Zkoušeli jsme procházet takovou malou stezku poslepu se slepeckou holí a druhá skupina 

se seznamovala se slepeckým písmem. Mohli jsme si také zkusit ježdění na invalidním 

vozíku. Dále jsme šli do hmatové komory, tam nám pán ukázal to, co se každému může stát 

s očima, ukázal nám různé zákaly očí a dále jsme pokračovali po slepu – sice jsme měli 

oči otevřené, ale nebylo nám to nic platné, protože jsme se pohybovali v naprosté tmě. 

Měli jsme poznávat předměty a co je na zdech. Mohli jsme si zahrát florbal na vozíku i 

basketbal, dokonce i ping- pong pro slepé, někteří lezli poslepu i po horolezecké stěně. 

Výstava byla moc hezká a poučná.  

Denisa Jirsíková, 6. B 

 

 Den pro zdraví 

Dne 4. 9. 2014 se uskutečnil v naší škole Den pro zdraví. Měl dětem ukázat, jak o sebe 

pečovat, ale samozřejmě byl pojat velice zábavně. První hodinu jsme byli společně 

ve třídě a domlouvali jsme si v kolik a kam půjdeme. Druhou hodinu jsme byli 

na reflexologii a zde nám ukazovali, že i pouhé doteky na nohou mohou pomoci od bolesti. 

 

Druhou část hodiny 

jsme zkoušeli, co vše 

dovedeme s našima 

nohama, třeba uvázat 

uzel, či zvednout míček. 

Třetí hodinu jsme se 

sešli v tělocvičně a zde 

nás čekalo hraní na 

bubny.  

 

Bylo to velice zábavné a dohromady s dohledem profesionála jsme zněli jako kapela. 

Čtvrtou hodinu nás čekal výklad od hasičů z Kamenice. Přednáška byla naučná a dokonce 

jsme si mohli na konci vyzkoušet, v jakém oblečení a výbavě musejí pracovat. Další 

hodina byla přednáška sexuologa, kde jsme se dozvěděli všechny odpovědi na naše 

všetečné dotazy. Po náročném dni se všichni těšili na oběd. Děkujeme paní učitelce 

Jabůrkové a všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě tohoto velice zdravého dne. 

Josefína Zimová, 9. B 
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 Charitativní akce – Charitativní podzimní a zimní burza 

Ve dnech 17. až. 19. 10. 2014 byla ve školní jídelně  CHARITATIVNÍ PODZIMNÍ / ZIMNÍ 

BURZA. Výtěžek z této akce byl 3000 Kč a byl předán KLOKÁNKU v Praze Štěrboholích. 

Velké poděkování patří všem prodávajícím, kupujícím a pomocníkům – dobrovolníkům.  

Kateřina Kahounová 

13. 4 Globální výchova 

 Humanitární a rozvojová pomoc 

Byli jsme osloveni zástupci Diakonie České evangelické církve s prosbou o pilotáž: „V sekci 

globálního rozvojového vzdělávání nyní vytváříme příručku pro učitele základních škol 

a záleží nám na tom, aby byla kvalitní. Na vzniku příručky se podílejí i samotní učitelé, 

nicméně zatím jsme neměli možnost vyzkoušet aktivity z připravované příručky přímo se 

žáky. Chtěla bych se Vás proto zeptat, zda byste byla nakloněna pilotáži dvou lekcí GRV 

přímo ve Vaší škole. Co by to znamenalo? Ideální by bylo, kdybychom mohli aktivity zkusit 

paralelně se dvěma třídami, potřebovali bychom tedy 2 třídy (jednu z prvního stupně a jednu 

ze stupně druhého) na dobu dvou vyučovacích hodin. Tématem by byly mimořádné události a 

zejména povodně z pohledu GRV a lekce by Vám částečně mohly pokrýt vzdělávací oblast 

vytyčenou v RVP pro první ( „Člověk a jeho svět“, konkrétně „Rozmanitost přírody“ a 

„Člověk a jeho zdraví“) i pro druhý stupeň (v RVP vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“, 

„Člověk a společnost“). Nám by pilotáž umožnila zkvalitnit připravovanou příručku, kterou 

bychom Vaší škole mohli dát v příštím roce k dispozici.“ 

Jejich prosbě jsme vyhověli a domluvili se na třídách a datu realizace. 

Dne 14. 11. 2014 jsme měli v rámci předmětu Globální výchova a Přírodopis - Projekt 

globálního vyučování - přednášku na téma Přírodní katastrofy zaměřené na povodně. 

Povídali jsme si vlastně o tom, že jsou na tom nějací lidé mnohem hůře, než si myslíme. 

Zhlédli jsme se dokument, který nám objasňoval situaci chudých lidí na Filipínách. Jedním 

z nich byli lidé, kteří měli domy jen z plechu a umělé hmoty. V této oblasti se často objevovala 

povodeň, a proto tu byla Belen, žena, která hlídala hladinu řeky. Když řeka začala stoupat, 

posílala ostatním vesnicím SMS. Tou je varovala, aby šli do záchranného střediska. Sama 

pomáhala lidem z vesnice a nevěděla, kde jsou členové její rodiny. V dokumentu říkala, že se 
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o svou rodinu vždy bojí, ale že to dělá stejně ráda pro ostatní lidi. Přednáška se nám líbila 

a byla velice poučná. 

Josefína Zimová, 9. B 

 Pomoc Nepálu 

Jeden z výtěžku sběru starého papíru jsme poslali na konto Adry, konkrétně na pomoc dětem 

postiženým zemětřesením v Nepálu. Děti jsme podpořili částkou tři tisíce korun.  

 

 Multikulturní výchova – projekt Edison 

 

 

14.  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. 

My jsme se stali tradičním organizátorem Okresního kola přespolního běhu: 

 

Ve čtvrtek 25. 9. se u nás v ZŠ Jílové 

a přilehlém okolí konal přespolní běh. Zúčastnilo 

se 9 škol z okresu Praha - západ, např. ZŠ Davle, 

ZŠ Štěchovice, ZŠ Dolní Břežany i domácí ZŠ 

Jílové. Naši třídu - 9. A - reprezentovaly dívky: 

Zuzka Cedzová, Katy Jabůrková, chlapci: David 

Matas, Martin Skřivánek a Richard Hanyk. Já 

jsem byla tento rok pořadatelka a pomáhala jsem 

na startu a v cíli (např. držet švihadla - tvořit koridor). 
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Pořadatelé pomáhali vytvořit podmínky a atmosféru, abychom jako domácí ZŠ dopadli co 

nejlépe.  

A vyplatilo se to!!! Průběh závodu i vyhlášení výsledků bylo napínavé a dojemné. Nakonec 

děvčata mají stříbrné medaile a pohár a kluci skončili pátí. Byl to moc hezký čtvrtek, 

obzvláště když si holky do poháru nalily dětské šampaňské 

Kristýna Becková, 9. A  

 Krajské kolo přespolního běhu 

Shodou okolností se pro neúčast prvního týmu naše 

děvčata zúčastnila i krajského kola, které se konalo 

14. 10. v Kolíně. A ani tam nezapadla. Skončila 

z deseti družstev osmá! V jednotlivcích se dokonce 

Karolína Fialová umístila na krásném 7. místě 

a Zuzana Cedzová na 16. místě, děkujeme 

děvčatům za reprezentaci. 

 

 Volejbal 

Dne 26. 3. 2015 jsme se zúčastnili 

halového turnaje ve volejbale žáků. Naši 

třídu 9. B reprezentoval Dominik Matouš 

a Stanislav Hrubý. Turnaj se konal 

v Davli, naše konečné umístění - 3. místo 

v základní skupině. Bylo to fajn a těšíme 

se na další reprezentaci naší školy. 

Standa Hrubý, 9. B 

 

 Plavecký výcvik  

Jezdila jsem vlastně loni se svou třídou 

poprvé. Líbil se mi přístup trenérek, dobrá byla 
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i organizace. Jen jednou došlo k malému incidentu mezi žákyní a trenérkou. 

Děti byly nadšené a všechny aktivity si moc užívaly. Je hezké, že lektorky k výuce používají 

hodně pomůcek. Myslím si, že je plavání pro děti velmi důležité, protože možná i třetina z nich 

ještě neuměla plavat. 

Renata Dvořáková 

 

 

 

 

 

 

 Přehled účasti na sportovních akcích 

Měsíc Konaná akce umístění 

září Přespolní běh                                 dívky 

Krajské kolo 

2. 

8. 

                                                    chlapci 5. 

Prosinec Florbal                                     dívky III. 

                                                 dívky IV. 

7. 

7. 

                                               chlapci III. 

                                              chlapci IV. 

9. 

9. 

                                                1. stupeň 13. 

Leden Basketbal                                       dívky 7. 

                                                     chlapci 7. 

   Minifotbal                         9. 

Březen Volejbal                                         dívky x 

                                                     chlapci 7. 

Květen Pohár rozhlasu – atletika          dívky III. x 

                                                  dívky IV. x 
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                                                chlapci III. 

                                               chlapci IV 

x 

x 

 Mc Donald´s Cup                                 I. 

                                                             II. 

.x 

x 

Červen Vybíjená                      x 

 

Jarních soutěží jsme se personálně-organizačních důvodů nezúčastnili, celkově jsme v daném 

školním roce obsadili 13. místo na okrese. 

 

 Lyžařský výcvik 

Od 2. 2. do 6. 2. 2015 se konal lyžařský výcvik pro 7. třídy, letos po několika letech opět 

v Chotouni. V pondělí ráno jsme se sešli před osmou hodinou u transformátoru s lyžemi nebo 

snowbordy, helmami i botami. Naštěstí přijel ke škole tatínek Dominika N. s velkým autem 

a všechny věci nám do Chotouně odvezl. Potom jsme se už vydali s panem učitelem Peštou, 

který měl celý výcvik na starost, paní učitelkou Vlčkovou a instruktorem Honzou do Chotouně. 

Tam jsme se shromáždili před půjčovnou a servisem (kde jsme měli po celý týden schované 

lyže a snowboardy), pan učitel Pešta nám řekl základní informace a šli jsme se obout do lyží 

a snowboardů. Rozdělili jsme se do skupin začátečníků a pokročilých, lyžaře a snowbordisty. 

Lyžaři a pokročilí snowboarďáci se vydali na vlek, a snowboarďáci začátečníci se začali učit 

základy ježdění. Jezdili jsme asi do 10:30, od 10:30 do 11:00 jsme měli svačinu, potom jsme 

zase sjížděli kopec. Okolo 13 hod. jsme se sbalili, nechali lyže  snowboardy v půjčovně 

a vyrazili zpět, někteří domů, někteří do školy na oběd. Po cestě jsme se pořádně zapotili, 

protože byla do kopce, ale nakonec jsme to vždycky zvládli. Úterý bylo úplně stejné, jenom s 

námi šla paní učitelka Matoušková. Od středy až do pátku s námi chodila naše třídní, paní 

učitelka Jabůrková. Ve středu se poprvé na vlek vydali i snowboarďáci začátečníci, myslím, 

že až na nějaké výjimky se jim to docela dařilo. Čtvrtek probíhal podobně jako ty ostatní, 

jenom nám pan učitel Pešta udělal slalomovou dráhu (možná abychom trénovali na zimní 

olympiádu). Nastal pátek - poslední den lyžařského výcviku, pan učitel Pešta zhodnotil celý 

výcvik, přijel Dominikův tatínek s autem, kam jsme zase naskládali všechny naše věci, aby 

nám je odvezl ke škole. My jsme naposled vyrazili do kopce, směrem ke škole. Tam jsme si 

rozebrali své věci a každý šel svou cestou, výcvik skončil. Myslím si, že se nám celý lyžařský 

výcvik moc povedl a užili jsme si i krásné počasí. 
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Karolína Kuklová, 7. A  

 

 Dráhová cyklistika 

Dne 2. 3. 2015 jsme využili nabídky 

Pražského svazu cyklistiky a nabídli jsme 

našim žákům akci - Seznámení s dráhovou 

cyklistikou. Přednostně byla účast nabídnuta 

žákům, kteří se aktivně účastní práce v ŽS 

a ET ze 4. – 7. tříd, dívky i chlapci. Doprava 

byla zajištěna autobusem od školy do Prahy 

na cyklistickou dráhu v Motole. Doprovodem 

dětem byla paní učitelka Martina Scholzová 

a Pavlína Vlčková, díky které se akce uskutečnila. Na cyklistickou dráhu se používají 

speciální cyklistická kola, která byla zdarma zapůjčena, s sebou si vzaly děti pouze 

cyklistickou přilbu, převlečení – tepláky nebo cyklokalhoty, tričko. Akce se setkala s velmi 

pozitivním ohlasem, dětem se na okruhu moc líbilo, poznali sport, který pro většinu z nich byl 

nový.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Soutěže a olympiády 
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 Recitační soutěž  

  

Dne 4. 3. 2015 se konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se v pěti kategoriích. 

Školního kola se účastnili vítězové třídních kol, která probíhala v průběhu celého měsíce 

února. Soutěžní kola 1. a 2. stupně probíhala odděleně. Výkony soutěžících hodnotila odborná 

porota spolu s paní starostkou K. Halanovou. Kromě soutěžících byli přítomni i jejich 

spolužáci, kteří je v průběhu soutěže povzbuzovali. Výkony recitátorů byly někdy dosti 

vyrovnané. Takže i hodnocení poroty, alespoň na 2. Stupni, bylo obtížné.  

Při závěrečném udílení cen paní starostka předala recitátorům nejen diplomy a malou 

pozornost, ale i cenné rady do příštích kol.  

Velikou pochvalu si zaslouží všichni přednášející z 1., 2., a 3. ročníků a to za velmi pěkné 

vystupování při přednesu vhodně zvolených básní, za výrazný přednes a za vzornou reprezentaci 

svých kmenových tříd. Žáci 4. a 5. ročníků letos přednášeli nevýrazně, potichu a většinou rychle 

text odříkali, často jim nebylo ani rozumět a někteří nenavázali oční kontakt s publikem. Proto se 

porota rozhodla 1. místo tentokrát neudělit. 

 

Hodnocení recitace 0. kategorie (1. třída) 

1. místo  Adéla Kocourková z I. D, Zima a bílý kůň (Miloš Kratochvíl) 

2. místo  Eliška Otoupalová z I. A, Hrnec na ušním (Miloš Kratochvíl) 

3. místo  Natálie Adamová z I. A, Draci (Irena Ričlová) 

Hodnocení recitace 1. kategorie (2. - 3. třída) 

1. místo  Musil Tomáš z III. C, Včelky  

Romana Hášová z II. A, Co všechno maluje slunce (Jiřího Havel) 

2. místo  Anička Havlínová z II. A, Pět minut v Africe (Jiří Žáček) 

  Natálie Kostečková z III. A, O vlkovi a kůzlátkách 

3.místo  Anna Kordíková z III. B, Barakuda (Anna Kordíková a její maminka) 

Hodnocení recitace 2. kategorie (4. - 5. třída) 

1. místo nebylo uděleno  

2. místo  Nikola Mikulová z V. A, Tygří den (Jan Vodňanský) 

3. místo  Karolína Horešovská z V. B - Dirigent (Jiří Havel) 

3. kategorie - 6. - 7. ročník 

1. Kuklová Karolína 7. A 

2. Džerengová Sabina 6. A 

3. Novotný Tomáš 6. B 
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4. kategorie - 8. - 9. ročník 

1. Zimová Josefina 9. B 

2. Odjožná Karolína 8. A 

3. Padevětová Pavlína 9. B 

 

Mgr. J. Dvořáková a Mgr. S. Fourová 

 

 Olympiáda v českém jazyce 

 

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo  

Dne 5. 2. 2015 se konalo okresní kolo olympiády z českého jazyka. Této soutěže se 

účastnila Anna Kyralová a Petra Janošová. 

Ráno jsme autobusem jely do Dolních Břežan, kde se olympiáda konala. Zde jsme počkaly 

na ostatní soutěžící. Když se všichni dostavili, mohli jsme začít psát. Test byl rozdělen na dvě 

části. Jednu mluvnickou a druhou slohovou. Obě části byly omezeny 60 minutami. 

Po napsání testu jsme se vydaly domů. Už druhý den nám byly sděleny výsledky. Petra 

se umístila na děleném 19. místě a Anička skončila na děleném 5. místě. 

Pro nás to byly cenné zkušenosti a doufáme, že nás někdy a třeba někde jinde posunou zase 

o kousíček dopředu. 

Petra Janošová 9. B  

 

 Chemická olympiáda 

V tomto školním roce jsme se stali pořadateli okresního kola chemické olympiády. 

Organizace se ujala paní učitelka Veronika Šilháčková a zhostila se této role velmi dobře.  

 

 

 Přehled soutěží a olympiád 

 

Název soutěže  Garant  Školní kolo  Okresní kolo  

/umístění  

Krajské 

kolo/umístění  

Olympiáda v ČJ  S. Fourová 13  2 / 3., 5.  1 / 28 
 

12 2/ - 

Olympiáda v Aj  I. Jabůrková  4 2/     2/ -  

Dějepis R. Rinnová 28 1/12  

Biologická olymp. N. Ludvíková 15 D     1/7 

C      2/10.,13. 
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Matematická olymp.  V. Šilháčková 19 1/8. -  

Pythagoriáda  V. Šilháčková 17 - - 

 

 

 

16. Tradiční akce školy 

 Advent a adventní jarmark 

Tato tradiční akce se konala již po desáté a již 

tradičně se vydařila, i když prostory, ve kterých se 

odehrává jsou již nedostačující. Díky této akci se 

nejedna jílovská domácnost pěkně adventně vyzdobí 

již na samém počátku adventu. I tento rok se vybrala 

pěkná částka 35 000 korun, která byla využita 

na nákup lavic na chodby prvního stupně. Požadavek 

na ně vyšel z jednání dětí v Žákovském senátu. 

Dopoledne 28. 11. 2014 jsme trávili v naší třídě 

výrobou věnců, přáníček, atd. ... A několik z nás 

pomáhalo prvňáčkům v jejich třídách. Naše třída toho, 

ale letos více napekla, než-li vyrobila. Myslím, že jako 

každý rok, jsme měli práce až nad hlavu. Odpoledne jsme naše výrobky a jídlo prodávali na 

adventním jarmarku, pořádaném školou, téhož dne. Lidí bylo hodně, a tak nebyl žadný 

problém prodat toho co nejvíce. Vydělali jsme úctyhodných 2791 korun, což je pro naši třídu 

po dlouhé době veliký úspěch. Na jarmarku z naší třídy pomáhali všichni a velmi je to bavilo. 

Takže jsme si podílení na jarmarku aspoň naposledy pořádně užili.  

Pavla Mikesková, 9. B 

 Zlatý jarmárek 

Po letech jsme se vrátili 

k Velikonočnímu jarmárku, ale tak 

trochu jinak. Oslovila nás děvčata 

z Kulturního odboru města, zda 

bychom se chtěli zúčastnit městského 

velikonočního jarmarku. Nakonec 
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jsme se domluvili a zorganizovali jsme školní stánek na náměstí. Přes počáteční pochybnosti 

a rozpaky byla tato akce velmi vydařená. 

Byla Bílá sobota. Ráno pěkně mrzlo, ale jarní sluníčko rozzářilo všechny velikonoční barvy a 

umocnilo atmosféru letošních Velikonoc. V našem školním stánku bylo co k nabídnutí.  

Kristýna Dupalová, 8.A 

 

 Projekt Patroni 

Jako každý rok i letos nastoupilo mnoho prvňáčků. Letos byl jejich počet natolik vysoký, 

že přibyla další třída, a to 1.D - první "déčko" v historii školy. My deváťáci, jako patroni, 

jsme si vybrali prvňáčky (1.A+1.B) podle jmen ze seznamu a myslím, že každý z nás byl 

trochu zvědavý, ale i nervózní, jaký ten prvňáček bude... 

Celý týden jsme se s nimi seznamovali. Vyměnili jsme si dárečky a prošli si celou školu, 

abychom nikdo nezabloudil ... V tělocvičně jsme si zahráli hru: "Najdi si svého patrona!" 

a poznávali jednotlivá nářadí. Prohlídka školy zahrnovala: jídelnu, tělocvičnu, jazykovou 

učebnu a v neposlední řadě ředitelnu. Celý týden jsme si užili a myslím si, že spokojenost je 

na straně prvňáčků i deváťáků! 

Klára Dvořáková, 9. A  

 

 Rodičovské skupinky 
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Lednové skupinky, v pořadí šesté, probíhaly s podobným scénářem jako předchozí. „Já 

s dětmi čtu a píšeme v písance. Další skupinka s jednou z maminek trénuje čtení psacích 

slabik a slov (dnes i formou pantomimy) a plní čtecí úkoly na interaktivní tabuli. Dále se děti 

věnují úkolům na procvičení samostatného čtení s porozuměním. V matematice si po splnění 

povinné části mohou vybrat další úkoly - minule vedly počítací obrázky a domina, dnes daly 

přednost pracovním listům.“ 

Kateřina Krištůfková, třídní učitelka 1. A  

 

Tato tradice – RODIČOVSKÉ SKUPINKY – má v naší škole více než dvacetiletou historii. 

Jsme na to náležitě hrdi. Je pravdou, že „díky“ ekonomické situaci jsou možnosti maminek či 

dalších rodinných příslušníků docházení do školy na výuku menší, ale vždycky si někdo čas 

najde. Jsme tomu velmi rádi. 

 

 

 Zápis do prvních tříd 

Ve dnech 5. a 6. února se konal zápis budoucích prvňáčků. Ve čtvrtek pomáhala Kačka 

Šejbová a Týna Semecká, v pátek jsem pomáhala já a Nikola. Budoucí prvňáčci byli natěšení 

a někteří až moc aktivní. Každému dítěti byla přidělena paní učitelka, která se mu po celou 

dobu věnovala. Po zápise dostal budoucí prvňáček vysvědčení, kterým se mohl pochlubit 

doma. Děti byly roztomilé a většina z nich se stejně jako můj bráška do školy moc těší. 

Karolína Fialová, 8. A 
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V tomto školním roce dorazilo k zápisu 

„opět“ rekordní množství adeptů do prvních 

tříd. Bylo jich 126. Během období od zápisu 

do začátku školního roku jich 20 požádalo o 

 odklad, někteří se odstěhovali, takže 

nakonec do prvních tříd nastoupilo 98 

prvňáčků. Protože se počet neustále měnil, 

zachovali jsme původní záměr otevřít pět 

prvních tříd. S tím, že jsou to opravdu malé třídy od 18 do 22 dětí a ve druhé třídě se jedna 

třída rozdělí do čtyř dalších tříd. 

 

 Den pro radost 

Dne 23. 6. 2015 se na naší škole konal Den pro radost. Zahájení bylo oproti předchozím 

ročníkům provázeno moderovaným slovem. Po tomto slavnostním zahájení následovala 

soutěž pětičlenných týmů, které soutěžily za třídu a to v pojídání koláčů na čas. Vládla zde 

velmi příjemná atmosféra. Ti co nepojídali, horlivě fandili.    

Následovalo vystoupení šermířské školy 

Digladior. Po této části už si děti mohly samy 

zvolit, kam budou směřovat jejich kroky. 

V průběhu dopoledne si děti mohly 

zasoutěžit, zaskotačit na skákacím hradu, 

vyzkoušet práci s detektorem kovů….. Aktivit 

byla spousta: sportovních ( hod na cíl, skákání v 

pytlích, bojové umění pod vedením lektorů 

školy Digladior, tradiční anglické sporty 

v podání rodilého mluvčího Danyho, který u nás 

na škole působil v rámci projektu CLIL), 

vzdělávacích (anatomie člověka interaktivně, 

masožravé rostliny, poznávání živé a neživé 
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přírody, záchranné složky – HASIČI, POLICIE), výtvarných (vybarvování mandaly křídami, 

výroba triček s kostymérkou Inkou a malování na obličej) , ale i logických (tangramy, puzzle, 

bludiště). Aktivity si pro děti připravili učitelé, vychovatelky, externí lektoři, ale i rodiče 

některých žáků např. práce s detektorem kovů a rybáři. Dopoledne uteklo jako voda. Na závěr 

jsme se sešli všichni ze školy, abychom slavnostně celé dopoledne zakončili konfetovým 

ohňostrojem, zpěvem a společnou fotografií. Počasí k nám bylo shovívavé a první kapičky 

deště se dostavily v době našeho odchodu na oběd. Z ohlasů jak dětí, tak pedagogů se Den pro 

radost vydařil. Největším potěšením pro nás byly rozzářené dětské oči.  

Myslím si, že ta práce za ten pocit stojí. Nezbývá než se těšit na další Den pro radost …. 

Mgr. Tereza Křečková a Mgr. Eva Kudělková  

Dne 23. 6. 2015 byl v naší škole Den pro 

radost. Bylo tu spousty stanovišť, které jsme mohli 

navštívit a pobavit se. Např. skákací hrad, kde jsme 

jako patroni byli s našimi prvňáčky, malování na 

trička, hasiči apod. Mně osobně se nejvíce líbila 

škola šermu. Nejdříve nám ukázali nějaké triky 

a taky jejich pomůcky a zbraně. Poté jsme si to 

všechno mohli vyzkoušet sami.        

Bylo to fajn, ale počasí mohlo být trochu lepší… 

 Adéla Šalplachtová, 9. B 

 

 Naši nejlepší 

Jak se již stalo na naší škole tradicí, i letos byli vyhlášeni nejlepší žáci z jednotlivých 

tříd. Za školní rok 2014 – 2015 jsou to tito žáci: 1. třídy – Klára Zimová, Karolína Virtová, 

Zuzana Mašková a Veronika Volešáková; 2. třídy – Matyáš Hampl, Helena Papežová, Lea 

Limprechtová; 3. třídy – Kateřina Horešovská, Anna Kordíková, Lukáš Doležal; 4. třída – 

Šárka Klosová, Veronika Křečková; 5. třídy – Vanessa Bergová, Karolína Horešovská; 

6. třídy – Lea Vacková, Kateřina Kučerová; 7. třídy – Valerie Valterová, Barbora Bulířová; 

8. třídy – Jonáš Kříž, Kristýna Semecká; 9. třídy - Zuzana Cedzová a Pavla Padevětová. 
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Letos jsme tuto tradici rozšířili 

o to, že žáci budou mít tuto 

pochvalu uvedenou na 

vysvědčení. Dále jsme řadu 

těchto žáků ještě rozšířili 

o další žáky – jednak ty, kteří 

dosáhli pěkného umístění při 

reprezentaci školy – Tomáš 

Novotný – 5. místo v okresním 

kole Biologické olympiády; 

dále o ty, kterým se podařilo zlepšit si prospěch v některém předmětu o dva stupně nebo 

zásadně zlepšit průměr celkového prospěchu – to jsou tzv. „skokani roku“ – Martin Sofroň, 

Michal Kopačík, Kryštof Kratochvíl a další. 

Za odměnu jeli tito žáci s vedením školy na výlet do první soukromé ZOO Chleby 

u Nymburka. Bylo pro ně připraveno i překvapení. 

Květa Trčková 

 

 

 Projekt Povolání 

 

Výběr střední školy a příprava 

na budoucí povolání je asi nejdůležitějším 

rozhodnutím, které musí udělat žáci devátých 

tříd. Není jednoduché se rozhodovat v patnácti 

letech, a proto na závěr svého studia na naší 

škole deváťáci připravili pro žáky osmých tříd, 

které toto rozhodování teprve čeká, prezentaci 

povolání, pro která se rozhodli oni. V rámci 

prezentace seznámili osmáky s historií i současnými trendy v daném oboru, s možnostmi 

studia na středních i vysokých školách i s požadavky na vlastnosti, schopnosti a dovednosti, 

důležitými pro daný obor. Osmáci načerpali informace a my přejeme deváťákům, aby se jim 

na vybraných středních školách dařilo a splnili si své sny. 

      Mgr. Jiřina Nagyová 
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 Projekt Města našich sousedů   

 

o Berlín 

Sešli jsme se 24. 11. v 6 hodin ráno. Myslím, že se paní učitelky docela obávaly toho, 

že jely děti z osmiček i devítek dohromady. Odjezd se malinko zpozdil, poněvadž jsme museli 

počkat na opozdilce, Niky Vrbovou. 

  Cesta autobusem byla sice dlouhá, ale každý se dokázal nějak zabavit, takže to docela rychle 

utíkalo.  

  Před příjezdem do Berlína nám 

o něm paní průvodkyně řekla nějaké 

informace, co bychom měli vědět. 

Dorazili jsme okolo 12. hodiny. A pak 

jsme se vydali po Berlíně. Viděli jsme 

Berlínskou zeď, celou polepenou 

žvýkačkami, a pak ještě kus zdi 

v původním stavu a také 

posprejovanou část. Byli jsme také v 

budově Říšského sněmu, v nové 

skleněné kupoli. Před vchodem jsme však zjistili, že někteří nemají pas, ale za to dát si 

pořádný nůž do kapsy, na to nezapomněli. Pokračovali jsme k řece Sprévě a odtamtud 

k Checkpointu Charlie. Pak nás čekala dlouhá cesta po ulici Unter den Linden až na 

Alexandrplatz. Minuli jsme Braniborskou bránu, Berlínský Dóm, Humboldtovu univerzitu, 

„Berlínské kolo“, televizní věž…., až jsme došli k Primarku. Tam všichni utratili vše do 

posledního eura a jelo se zpátky domů. Za den jsme 3x navštívili McDonalds.  

  Cesta zpátky byla trochu náročná. Přijeli jsme velmi pozdě v noci, ale všichni jsme to zvládli 

ve zdraví a pohodě. Myslím, že se tento výlet vydařil.  

Magdaléna Exnerová, 9. B 

 

 

 



54 

 

 Zahradní slavnost 

Zahradní slavnost se uskutečnila 23. 6. 2015, 

tentokrát ve spodní části školního areálu. Účinkující 

vystupovali před terasovitým sezením, a proto 

publikum dobře vidělo a slyšelo. Zhlédli jsme zdařilá 

divadelní představení O zamilovaném Permoníčkovi 

a Divočinu. Předvedli se cvičenci ze zájmových 

kroužků, mažoretky i zpěváci. Svou činnost nám přijel 

předvést Judo club Kyklop z Kamenice, s tím, že by 

rádi nabídli své služby v novém školním roce. Působivé 

vystoupení předvedli také naši prvňáčci. Velký úspěch 

u žáků a rodičů měla historická hra o středověkých 

rytířích v krásných dobových kostýmech. Součástí 

slavnosti byla i prezentace kroužku minikár z Libře, dále kroužku Věda je hra, dále 

prezentace činnosti Ekotýmu a Žákovského senátu.  

Přestože počasí bylo trošku aprílové, zahradní slavnost se vydařila. Účinkující i diváci 

odcházeli v dobré náladě a natěšeni na blížící se prázdniny.  

Libuše Hrdličková 
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17.  Kulturní prezentace žáků školy 

 

 Mikulášská návštěva 

Tradičně se žáci devátých tříd v předvečer 

sv. Mikuláše převlékají za čerty, anděly a Mikuláše, 

aby potěšili své spolužáky na prvním stupni. Bylo 

tomu stejně i v tomto roce. Navíc naši žáci ještě 

navštívili v převlecích obě dvě jílovské školky 

a potěšili i malé děti. Pak je ještě čekala návštěva 

ve školní družině.  

 

 Vánoční zpívání 2014 

V tomto roce bylo Vánoční zpívání poprvé 

v katolickém kostele sv. Vojtěcha, je to díky tomu, 

že do naší farnosti nastoupil nový pan farář, páter 

Krystof Henriko. A byl to opravdu krásný zážitek. 

Nejprve vystoupil sbor Flétnička, pod vedením paní 

zástupkyně Lenky Rybářové a pak nastoupila 

spousta dětí, které připravovala paní učitelka 

Vendulka Zahálková. Je jich rok od roku stále více, 

stejně tak jako je stále více dětí ve škole. 

Svým zpěvem děti potěšily i babičky a dědečky 

v Domově seniorů. Dokonce jsme se domluvili 

s mateřskou školou a děti přišly k nám do školy 

a společně si s našimi zpěváčky zazpívaly.  

 

 Popelka 

  K vánočnímu překvapení patřilo divadelní 

představení Popelky, které v režii paní učitelky Niny 
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Ludvíkové nastudovalio několik našich kolegů a žáků devátých tříd. Dlužno říci, že se jednalo 

o představení nápadité a vtipné. První vystoupení bylo na vánočním setkání zaměstnanců 

školy a další vystoupení bylo pro žáky druhého stupně. Obě představení byla vydařená a 

udělala nám radost. 

 

 

 Divadlo Divočina 

PřívozFest "MEZI 

ŘEKAMI 2015" je věnován 

posázavskému spisovateli 

Janu Morávkovi, v roce 2015 

si připomínáme 80 let od 

vydání jeho románu "Byl na 

Sázavě přívoz". Je naplánován 

bohatý program, ….V rámci aktivit, které jsou spojeny s přípravami projektu ( za kulturní 

komisi OÚ Kamenný Přívoz), jsem napsala scénář pro divadelní hru "Divočina" podle 

stejnojmenné knihy J. Morávka, kterou bych chtěla s dětmi nastudovat…. 

Po dohodě s paní ředitelkou jsem navštívila žáky 8. a 9. třídy ZŠ Jílové u Prahy, abych je 

seznámila s projektem divadelní hry a vyzvala je ke spolupráci na realizaci divadelní hry. 

Samotná zkušenost "hrát divadlo" je velmi cenná. Zprostředkovává totiž nejen odpočinek, 

jinou formu zábavy, případně trávení volného času, zážitek společné tvorby a práce, která 

podporuje a upevňuje sociální vztahy, ale zároveň v hloubkové rovině umožňuje identifikaci 

s rolí a tím dochází ke "kontaktu" s vlastními emocemi a následně k pojmenování - zažití - 

odžití emocí, které odpovídají charakteru postavu (tzn. přijatelná forma ventilace svých 

emocí), umožňuje "propojení" prožívání a chování - podporuje porozumění sobě sama atd. 

Samozřejmě, že za mou prosbou stojí můj divadelní projekt a mé "sobecké" přání 

ho realizovat, ale stojím si za tím, že proces realizace může být velmi obohacující pro vaše 

děti a že výsledek může představovat zajímavé a nevšední připojení se k výše uvedenému 

tématu. 

Mirka Pešlová 

Paní režisérce se záměr vydařil a s našimi žáky divadelní hru nastudovala a nutno říci, 

že velmi úspěšně. Divadelní hru hráli v Kamenném Přívoze, v jílovském muzeu a ve škole ji 

zahráli na Zahradní slavnosti. 
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 Jílovata 

Další divadelní představení na Zahradní slavnosti zahrál dětský soubor Jílovských 

ochotníků, pod vedením paní režisérky Leny Ondráčkové nastudovali autorskou divadelní hru 

O zamilovaném Permoníčkovi. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Noc kostelů  

Noc kostelů je každoročně pořádaná 

akce, která dává příležitost široké 

veřejnosti k nezávaznému přiblížení se 

a setkání s křesťanstvím. V kostele 

sv. Vojtěcha se naše Základní škola 

v Jílovém u Prahy zapojila aktivně do této 

akce. V podvečer 29. 5. 2015 po 
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slavnostním zahájení, byla otevřena vernisáž výtvarných prací ZUŠ a žáků základní školy z 1. 

a 2. stupně. Témata, která se stala motivem pro výtvarnou práci, byla zaměřena nejen na 

křesťanské památky královského města Jílové u Prahy, ale i jeho okolí. V průběhu celé 

přípravy na tuto akci si žáci osvojovali a procvičili různé výtvarné techniky. Zároveň 

obohatili své znalosti o historii křesťanských památek. Naši základní školu v kostele sv. 

Vojtěcha, reprezentuje celkem 47 výtvarných prací. Jde o techniky jako je kresba - pastelem, 

uhlem, tužkou. Kolážové techniky, dokreslování, malba kombinovaná, ale i náročnější 

grafické techniky - tisk z hloubky a monotyp. Výtvarné práce žáků jsou vzácným vzkazem 

a inspirací nejen pro posly lidské vzájemnosti, ale i úcty k životu a historii.  

Hana Semecká, vyučující výtvarné výchovy 

 Reprezentační ples ZŠ Jílové u Prahy FOTO 

 S koncem školního roku je spojen již tradičně ples naší školy, kde hlavním bodem 

programu je slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Tentokrát se konal po šestnácté 26. 

června v místní sokolovně. 

Příprava na tuto událost začala už během měsíce března, plánováním programu, výběrem šerp 

a triček, oslovením sponzorů, zajištěním doprovodné kapely a předtančení. Hlavním tématem 

příprav ze strany žáků byl slavnostní nástup a půlnoční překvapení jednotlivých tříd. Velice 

dobré, pro průběh příprav i samotného plesu, se ukázalo rozhodnutí tříd o společné 

choreografii nástupu a šerpování. Ze soutěže, která ze tříd bude lepší a originálnější, zůstala 

snaha a spolupráce s cílem „ať náš ples je ten nejlepší“. Táhnout za jeden provaz se vyplatilo. 

Navíc nadšení strhlo i ty největší váhavce a oponenty, kteří se nakonec rádi plesu také 

zúčastnili.   



59 

 

Byl tento ples jeden z nejlepších? Byla tombola bohatá? Výzdoba nádherná? Program 

a zábava super? Návštěva hojná? To ať posoudí každý sám. Za sebe vím, že ano a „děti“ si 

ples užily, dokázaly se společně bavit a tancovat, vtáhnout do víru plesu i ostatní přítomné 

a prostě ho rozsvítit. To ony nakonec udělaly z plesu super zážitek. 

Tomuto vyvrcholení, ale předcházela spousta práce jak nás učitelů a pracovníků školy, 

tak i dětí. Vyzdvihovat zapojení každého jednotlivce by nebylo na místě, protože realizace 

plesu byla hlavně kolektivním počinem a bez toho by se nemohl nikdy uskutečnit. Chceme, 

ale touto cestou za své žáky i sebe poděkovat všem za pomoc při jeho přípravě. Ať už to byly 

plakáty, distribuce vstupenek, všechno kolem tomboly a sponzorů, výzdoby a úklidu sálu, 

zajištění hudby a programu a mnoha dalších nezbytných maličkostí, bez kterých by se ples 

nezdařil. Další poděkování patří sponzorům a přispěvatelům plesu. Díky moc .   

Ing. Michal Pešta 

 Organizátory plesu byli i tentokrát třídní učitelé -  Bc. Renata Ihlová třídní učitelka 9. B 

a Ing. Michal Pešta třídní učitel 9. A. Především jim patří poděkování za vydařenou akci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Výjezdy tříd, výlety, exkurze 

 ŠVP 1. C a 1. D   

 

Obě třídy vyjely na vícedenní výlet na Orlík, do rekreačního areálu Loužek, v termínu od 

8. 6. do 12. 6. 2015. Podnikali jsme výlety do lesů, dýchali čerstvý vzduch a hráli spoustu her. 

Nezaháleli jsme ani s učením – psali jsme, četli a poznávali přírodu. Vzhledem k velice 

pěknému počasí jsme se mohli vykoupat v řece a oddávat se tak i vodním radovánkám. Na 

závěr pobytu nechyběl pořádný táborový oheň s opékáním hadů z těsta, zpěvem táborových 

písní za doprovodu kytary a rozdávání cen a diplomů, které si děti zasloužily za orlické 
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vandrování, úklid pokojů a za statečnost, že vydržely celý pobyt bez rodičů. Jako hmatatelnou 

odměnu si děti odvážely líný tenis a věřím, že i spousta krásných zážitků, které jim zůstanou v 

myslích a srdcích. Alespoň jako nám.  

Mgr. Tereza Křečková a Mgr. Eva Kudělková  

 

 

 Škola v přírodě Kounice nad Sázavou  

Pětidenní výjezd žáků 2. B a 2. C se v červnu uskutečnil nedaleko Zruče nad Sázavou 

v chatovém táboře Kounice. Náhodný výběr místa nás mile překvapil – krásné umístění 

u řeky, pěkné chatky i hlavní budova a hlavně příjemní a vstřícní majitelé. Užili jsme si les, 

koupání v místním bazénu, spousty her a společných akcí. Vyrazili jsme na celodenní výlet do 

Zruče, kde jsme navštívili zámek s historickou expozicí, výstavu panenek, stezku rytíře 

Miloty. Na dopravním hřišti jsme si užili na šlapacích motokárách a na jedinečné kuličkové 

dráze pouštěli hliněné i duhové kuličky. Celých pět dní uběhlo tak rychle, že se dětem ani 

moc nestýskalo. Výjezd se líbil dětem i paní učitelkám a vychovatelkám.  

J. Kačerová, J. Matoušková, V. Skřivánková, M. Tomanová 

 ŠVP 4. A a 5. A 

Škola v přírodě, společná pro třídy 4. A a 5. A se 

uskutečnila ve dnech 4. 5. - 7. 5. 2015 v areálu Dvora 

Chotětice nedaleko Prčice v krajině Českého Meránu. 

Program ŠVP byl připravený ve spolupráci s CK Star 
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Line, s.r.o., dopolední program byl v režii třídních učitelek, o odpolední zábavu se postaraly 

převážně vychovatelky CK Starline. Celou ŠVP provázela celotáborová hra "Indiáni proti 

kovbojům", která se dětem moc líbila. V areálu bylo velmi pěkné, moderní ubytování, strava a 

připravený program již byly horší, přesto děti hodnotily ŠVP jako vydařenou. 

L. Kuklová a A. Dvořáčková, třídní učitelky  

 

 

 Škola v přírodě 3. C - Holešice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. B ŠVP na Orlíku 

 

 

 

 

 

 

 Výlet do Liberce 

Dne 25. 3. 2015 naše paní 

učitelka pro naši třídu a pro 8. A 

přichystala výlet do iQLANDIE. 

Ráno byl sraz už v 6:35 hod. 

Do Liberce jsme jeli cca 2hodiny 
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a z toho jsme měli jednu zastávku na benzínce. S řidičem jel velice sympatický pán, který nám 

vyprávěl o různých věcech. Po příjezdu do iQLANDIE jsme se rozdělili na 2 skupiny. 8. A šla 

na laborky a 8.B si mohla projít všechny expozice iQLANDIE. Po nějaké době se skupiny 

prohodily, a tak jsme šli do laborek , kde jsme se rozdělili do trojic a šli jsme si vyzkoušet 

různé pokusy a úkoly. Po vyplnění všech pracovních listů jsme mohli ještě na chvíli chodit 

po expozicích a projít si to, co jsme nestihli před laborkama :) a ve 13:00 hod. byl odjezd. :( 

Karolína Fialová, 8. B 

19.  Výchova mladých novinářů 

 Jílovský školák 

Paní redaktorka Jitka Venturová pokračovala ve vedení novinářského kroužku, který 

vydává náš školní časopis. Členkami kroužku byly E. Ročárková a K. Kraupnerová z 8. B, 

A. Vimmerová a S. Bergová ze 7. A, L. Limprechtová ze 2. C.  

Přihlásili jsme tento náš časopis do krajské soutěže a níže vidíte výsledek:  

 

V tomto školním roce vyšel časopis v listopadu, únoru, dubnu, květnu a červnu. Každé 

číslo vychází vždycky k nějaké příležitosti - k jarmarku, k zápisu, ke Dnu Země, k projektu 

Edison a mimořádné číslo o zajímavých žácích naší školy. 

 

 

 

20. Výchova mladého diváka 
 

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. 
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 Divadelní představení v Praze 

o Divadlo Na Fidlovačce 

 
Dne 4. 6. 2015 se naše třídy 6. A a 6 . B vydaly do 

Divadla Na Fidlovačce na divadelní představení 

Eva tropí hlouposti. Divadlo Na Fidlovačce chce 

inscenací Eva tropí hlouposti připomenout skvělou 

českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku 

žánru crazy komedie, jejím stěžejním dílem. Příběh 

o rozjívené dívce, která se k překvapení všech 

zamiluje podle románu napsali Pavel Šimák a Petr 

Vydra. Všichni si představení užili a pobavili se.  

třída 6. B 

o Divadlo Minor 

V divadle Minor jsme byli na Klapzubově 11. Ze začátku hrály loutky, byl to zápas 

proti Slávii. Klapzubova 11 vyhrála 3: 0, pak vyhráli spoustu jiných zápasů. Nakonec byli 

nejlepším klubem v Čechách. Přijeli domů a tatínek jim oznámil, že pojedou i do světa. 

Všichni byli natěšeni, ani v noci nemohli spát. Potom přijela děvčata a každému z nich se 

jedna líbila. Pak byla přestávka na svačinu a do divadla přijela televize Déčko – a točili 

rozhovory. Představení totiž slavilo 10 let od premiéry. V druhé části jsme viděli bouři na 

moři a setkání s lidožrouty. Po návratu domů na ně čekala těhotná děvčata. Vše dobře 

dopadlo.  

 Kristýna Kosová, 4. A 

 Divadelní představení ve škole  

o Loutkové divadlo 

V úterý 16. 12. jsme šli do tělocvičny na 

loutkové divadlo. Viděli jsme harmonikáře Pepíka, 

Pipa a Junga, klauna akrobata a Luise Armstronga. 

Ale také tam byl vrhač nožů, klavírista a zpěvačka a 

před nimi zpívající opička. A nakonec si dvě děvčata 
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a dva kluci mohli vyzkoušet vést loutky. Představení se nám moc líbilo. 

K. Vocetka, M. Janoušek 

 

 

 

 

o Divadelní představení Jsi nula! 

 

V  rámci prevence šikany a kyberšikany se žáci osmých a sedmých tříd zúčastnili 

divadelního představení Jsi nula! v produkci divadelního uskupení NiaArt. V rámci 

interaktivního divadelního představení, kterého se také mohli zúčastnit, se seznámili 

s fiktivním případem šikany a kyberšikany a pomohli najít a vyzkoušet si, jak na problémovou 

situaci zareagovat. Představení vyvolalo u žáků velký ohlas, protože nebezpečí zneužití 

internetu, komunikační techniky a sociálních sítí si většina z nich uvědomuje. Toto 

představení jim pak pomohlo nejen vcítit se do role oběti, ale uvědomit si i reakce okolí 

a důvody pachatelů. Představení bylo podporováno nadací Naše dítě. 

Mgr. Jiřina Nagyová 

 

 Klub mladého diváka  

 

KMD slavil v loňském roce 50. výročí 

fungování. Zprostředkovává žákům kulturní 

zážitky, učí je navštěvovat divadla i hodnotit 

divadelní hry. V loňském roce se v naší škole 

přihlásilo do Klubu mladých diváků 24 žáků 

od šestých do devátých tříd. Většinu tvořili 

deváťáci, kteří jezdili i předcházející roky. 

Viděli jsme čtyři představení v různých 

divadlech. Před Vánocemi jsme navštívili 

Divadlo na Fidlovačce s hrou EVA TROPÍ HLOUPOSTI.   V lednu JAK JSEM SE 

ZTRATIL ANEB MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA v Divadle v Dlouhé. V březnu nás 

překvapilo Divadlo Spejbla a Hurvínka - DĚJINY KONTRA SPEJBL. I přesto, že šlo 

o dětské divadlo, akce se nám líbila. Poslední květnové V+W Revue v Divadle ABC - 

hudební revue připomínající éru Osvobozeného divadla. Při zpětné vazbě žáků i paní učitelek 
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je fungování KMD velkým přínosem pro každého z nás. J. Matoušková, I. Jabůrková, 

R. Dvořáková. 

Mgr. Jana Matoušková 

 

 Autorské právo 

 Abychom dětem přiblížili problematiku a vlastně vůbec znalost autorského práva, využili 

jsme následující nabídku: 

"Buď toho součástí. Podporuj muziku!" Česká národní skupina Mezinárodní federace 

hudebního průmyslu (ČNS IFPI) ve spolupráci s OSA - Ochranný svaz autorský pro práva 

k dílům hudebním, o.s.. 

Projekt je určen pro žáky druhého stupně základních škol (zejména pro žáky 7. - 9. tříd) 

Projekt je zaměřen na rozšíření povědomí o autorských právech (ve vztahu k internetu 

a k nejrůznějším úložištím) a o hodnotě hudby jako takové mezi žáky ZŠ. 

Beseda je zdarma, trvá cca 45-60min, sestává se z projekce dokumentu (cca 20 minut), 

z krátké přednášky o tom, co jsou autorská práva, jaká je hodnota hudby a jaké jsou nové 

možnosti poslechu hudby na internetu a z diskuze. Diskuze s žáky se většinou zaměřuje na 

následující témata - autorské právo, hodnota hudby, streamovací servisy, život umělce apod. 

Následně by pak měla proběhnout také debata, autogramiáda a fotografování se s umělcem. 

Z umělců s námi jezdí např. LIPO, Ben Cristovao, David Deyl, Petr Harazin, Johny Machette 

atd. Kdo by s námi v ten daný termín jel, víme až tak týden dopředu. 

Beseda se u nás ve škole konala v úterý 18. listopadu, hostem byl Ben Christovao. Byla 

určena pro žáky devátých tříd a setkala se u nich s velkým ohlasem. 

 

 

21. Výchova mladého čtenáře  
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 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. 

 Knihobudka 

V našem městě byly na jaře tohoto roku rozmístěny čtyři knihobudky, jedna z nich je 

umístěna ve školním areálu u posezení a hracích prvků pro nejmenší. Je k dispozici 

k využívání jak našimi žáky, tak i návštěvníky areálu. Knihy si z ní mohou půjčovat, vracet či 

nevracet, případně přinášet jiné knihy.  

 Návštěva Městské knihovny 

Naše třída 4. A byla pozvaná na besedu do knihovny. Vypravili jsme se tam 10. 10. 

2014. Když jsme přišli do knihovny, sedli jsme si na připravené židle a přivítala nás paní 

spisovatelka Daniela Krolupperová. Vyprávěla nám, jak se stala spisovatelkou. Začala nám 

povídat o dětských knihách, které napsala a mohly by nás zajímat. Byly to knihy: Proč 

mluvíme česky, O´Bluda, Zuzanka, Bubáček, Josífkův pekelný týden, Tygří trápení. Z knihy 

O´Bluda nám kousek přečetla. Kniha pojednává o člověku, který se ve škole vydával za učitele 

angličtiny. 

Beseda se mi moc líbila, řeknu mamince, aby mi některou knihu koupila. Rád si ji přečtu. 

Jan Pešek 

 

 

 Pasování na čtenáře 

I z této akce je již tradice, kterou organizuje paní Ilona 

Strnadová z Městské knihovny Jílové a jedná se o akci 

velmi pěknou a důstojnou. Pro prvňáčky je to opravdové 

přivítání do světa čtenářů. 
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22. Výchova mladých historiků  

 Pravěk 

Pravěk v jílovské škole 

Ano, je to tak. Během září a října 

byste se mohli ve třídách setkat s činnostmi, 

které se k tématu pravěk vztahovaly. A jak 

to začalo?  Dne 24. 9. 2014 jsme zahájili 

přednáškou spojenou s výstavou o pravěku. 

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých 

informací, mohli se vyfotografovat 

u modelu mamuta, vyzkoušet si pravěkou 

obuv atd. Téma pravěku se potom prolínalo 

mnoha předměty. Např. v českém jazyce žáci vymýšleli příběhy, které se mohly odehrát 

v tomto období, ve výtvarné výchově se snažili napodobit pravěké kresby apod., v pracovních 

činnostech vyráběli pravěké nástroje. 

A jak se nám vše povedlo? Ze všech prací jsme 

vytvořili svoji vlastní výstavu. Myslím si, že jsme si 

všichni toto téma užili a bavilo nás. 

Mgr. Alena Müllerová 

 

 

 

 

 Orient v Čechách – výstava v Galerii Roberta Guttmanna 

Na konci ledna jsme využili nabídky Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského 

muzea v Praze, se kterým naše škola dlouhodobě spolupracuje a navštívili jsme několik 

objektů ŽM a výstavu Orient v Čechách? v Galerii R. Guttmanna. 
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Židovské muzeum výstavou o osudech židovských uprchlíků reflektuje sté výročí vypuknutí 

1. světové války. Komentovaná prohlídka výstavy „Orient v Čechách?“ sleduje osudy 

židovských utečenců v Čechách a na Moravě v širším 

kontextu uprchlické politiky v celé habsburské 

monarchii. Přibližuje nejen osudy uprchlíků, ale také 

reakci české společnosti na ně. Viděli jsme dosud 

nezveřejněné fotografie ze života uprchlíků, jejichž oděv, 

pobožnost a zvláštní 

jazyk vypovídají 

o odlišnostech 

„východních Židů“ 

z Haliče a Bukoviny. 

Reakce na pobyt 

židovských 

uprchlíků u nás 

dokreslují i ukázky ze sbírky vizuálního umění ŽM. 

   Využili jsme i možnosti prohlédnout si několik objektů 

ŽM – jednu z nejstarších dochovaných synagog v Evropě 

– Staronovou synagogu, Starý židovský hřbitov 

a Pinkasovu synagogu – památník českým a moravským 

obětem holokaustu. Mohli jsme si tak nejen v hodinách dějepisu, ale i na tomto památném 

místě připomenout 70. výročí osvobození největšího nacistického vyhlazovacího tábora 

v polské Osvětimi. 

Věřím, že se dětem akce líbila a přinesla jim nové poznatky a zážitky. 

Fotografie: Dominik Matouš Text: Mgr. Romana Rinnová 

 

 Akce ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války 

Exkurze do Armádního muzea v Praze na Vítkově 

 

V říjnu 2014 se uskutečnila exkurze obou devátých tříd naší školy do Armádního muzea 

na Vítkově, aby si žáci a žákyně upevnili a prohloubili své znalosti z tématu „První světová 

válka a vznik samostatného Československa“. V letošním roce jsme si připomněli 100. výročí 

od vypuknutí Velké války a říjnový termín pěkně korespondoval s 96. výročím vzniku 

Československa. 
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Celou exkurzi jsme měli rozdělenou na tři části. Nejdříve jsme navštívili stálou expozici 

v „Sále 1914 -1918“, který je věnován právě období první světové války a prvnímu 

čs. vojenskému odboji, a je doveden až k vyhlášení československého státu. Čekal na nás 

sympatický muzejní lektor, který nejen připomněl dětem už známé skutečnosti z válečného 

období, ale především se věnoval vystaveným exponátům – lehkým a těžkým palným 

zbraním, unikátním dobovým uniformám, praporům, vyznamenáním i výtvarným dílům 

předních českých umělců (Kupka, Guttfreund a j.) 

Dále se věnoval působení československého zahraničního vojska – čs. legií – na frontách 

světové války v Rusku, Francii a v Itálii, v jehož řadách bojovalo více než 110 000 Čechů 

a Slováků. 

Další část naší exkurze se odehrála na aktuální výstavě připravené VHÚ Praha ke 100 . výročí 

vypuknutí války. Cílem výstavy je ukázat konflikt z pohledu obyčejných vojáků, ať už 

bojovali na straně Rakouska – Uherska nebo Spojenců. Válka je vojáky vnímána různě, ale 

všechny je poznamenala ...., všichni prošli peklem zákopů a pokud přežili, vraceli se s nadějí 

na život v míru. 

Děti dostaly velmi pěkné pracovní listy a jejich úkolem bylo nejen zodpovědět otázky, ale 

i poznat, který z vojáků uvedených na velkém tablu, je autorem deníkových zápisů 

v pracovním listě. 

Výstava je velmi pěkně připravena, obsahuje originály zbraní, stejnokrojů aj. ze sbírek VHÚ, 

z nichž některé ještě nebyly nikdy vystaveny a vše je umocněno dobovými filmovými 

a fotografickými záběry. 

Návštěvu Prahy jsme zakončili u Národního památníku na Vítkově, kde jsme se seznámili 

s pohnutou historií této budovy, které dominuje třetí největší jezdecká socha na světě Jana 

Žižky. Žáci byli též upozorněni, že se nacházejí na místě, kde tento husitský vojevůdce v roce 

1420 porazil křižáckou přesilu a kde se v úterý 28. 10. koná slavnostní shromáždění 

k 96. výročí vzniku Československé republiky. Tak doufám, že se dívali ..... 

Mgr. Romana Rinnová 

 

Dne 22. 10. 2014 se třída 9. A vydala do Prahy do Armádního muzea na Vítkově. Jeli 

jsme s paní učitelkou Rinnovou. Sraz jsme měli na Budějovické a když jsme se sešli, tak jsme 

jeli metrem a pak autobusem až na Vítkov. První fotka našeho výletu byla dosti vtipná. Paní 

učitelka nás chtěla vyfotit s tankem před muzeem školním foťákem, ale nešlo jí to. Tak jí Verča 

půjčila mobil a paní učitelka se vyfotila sama, protože nevěděla, jak se tím fotí. Pak jsem tedy 
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paní učitelce nabídla svůj foťák a fotka tak sice vznikla až na x-tý pokus, ale vznikla, a to je 

důležité. 

Na desátou hodinu jsme měli objednanou 

exkurzi, která trvala asi hodinu. Celá 

expozice byla o první světové válce, jak se 

vše vyvinulo, probíhalo a jak to skončilo. 

Mně osobně se to moc líbilo a přišlo mi to 

zajímavé. Z mého pohledu to bylo super 

a vím, že už dlouho nic takového neuvidím. 

Po této části nám paní učitelka rozdala 

pracovní listy, které jsme vyplňovali 

na výstavě „V zákopech první světové války“. Po návštěvě muzea jsme se vydali na kopec 

Vítkov, kde je socha Jana Žižky a Národní památník. O Národním památníku nás informovala 

Niki Vrbová. 

Musím říct, že až na počasí, které nám nepřálo, to byl skvěle naplánovaný výlet. Nikdy jsem 

tato dvě místa neviděla, až dnes. Bylo to ssssuuuuuppppeeerrr a moc se mi to líbilo. :) 

Kristýna Becková, 9. A 

 

 

 Pásmo ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války 

24. října 2015 jsme si ve škole připomenuli 

důležité události ve vývoji našeho státu. V první 

řadě sté výročí vypuknutí 1. světové války, která 

byla konečným verdiktem pro rozpad Rakousko-

Uherska a dále pak vznik samostatného 

Československa. 

K tomuto hodinovému setkání jsme si pozvali dva 

hosty – paní Janu Boučkovou, městskou kronikářku 

a pana PhDr. Pavla Buchteleho z Okresního archivu 

Praha-západ. Paní Boučková spolu s paní ředitelkou 

nám četly ze školní kroniky z let 1914 – 1920. 

Čtení to bylo velmi zajímavé. Pan Buchtele nás seznámil s významem archivní činnosti, např. 

jako zdroje pro historická bádání. Dále nám povídal o legionářích během první světové války. 

Přinesl s sebou ukázky starých kronik a archiválií z daného období. Beseda proběhla 
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dopoledne čtyřikrát, pro žáky 5. – 9. tříd, při každé besedě zazněly i krásné verše z úst našich 

spolužáků. 

Bylo to zajímavé připomenutí si historie našeho města, našeho státu          

 

 Projekt Krokus 

V letošním školním roce se naše škola již tradičně zapojila do projektu Krokus, který 

organizuje organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci se 

Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze. Jedná se o celoevropský 

projekt určený pro žáky starší 11 let a každým rokem se do něj hlásí další a další školy.  

Ve školním „Krokus týmu“ se sešly žákyně z 8. a 9. třídy. Zasadily cibulky žlutých 

krokusů, o které budou pečovat a zapisovat informace o jejich růstu. Výsledky práce našeho 

Krokus týmu si mohou žáci i jejich rodiče prohlédnout ve vestibulu školy. Žluté krokusy 

symbolizují jeden a půl milionu židovských dětí zavražděných během holokaustu. Žlutá barva 

květinek proto, že připomíná žlutou Davidovu hvězdu – potupné označení evropských Židů 

během nacistické nadvlády. Projekt umožní přiblížit tematiku šoa a zvýšit tak povědomí 

o nebezpečí předsudků, diskriminace a především nelidského fanatismu. Věříme, že krokusy 

vykvetou na konci ledna – 27. 1. si totiž připomínáme židovské oběti druhé světové války 

Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. 27. leden 2015 je o to významnější, že tento 

rok uplyne 70 let od osvobození největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora 

v Osvětimi Rudou armádou. Sázení květinek je sice smutné, ale zároveň je příslibem do 

budoucnosti, že dnešní vzdělaná mladá generace nebude opakovat chyby minulosti.  

* holokaust, z řečtiny spálený; šoa, hebrejsky zničení, pohroma, neštěstí  

Mgr. Romana Rinnová 

 70. výroční konce 2. světové války 
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Dne 4. 5. se uskutečnila exkurze do Vojenského muzea v Lešanech. Cesta autobusem 

byla velice klidná a příjemná. Na místě jsme s odborným doprovodem viděli plno různých 

tanků, vozidel, letadel a mnoho dalšího. Pracovníci Lešan nám připravili pracovní list na 

doplňování informací, které jsme se dozvěděli. Prohlídka byla zakončena výpravou do budovy 

upravené na zákopy. Ozývaly se tam výbuchy z děl a bomb, také jsme mohli nahlédnout 

dovnitř tanku. Byla zde samostatná místnost jen s raketami. Exkurze byla poučná a zajímavá 

a všichni jsme si ji užili. 

Josefína Zimová, 9. B 

Exkurze byla skvělým zpestřením dne, a to asi hlavně pro kluky. 

Dozvěděli jsme se nejen mnoho informací o vojenské technice, 

ale i o historii 2. světové války v našem regionu. 

Kryštof Kratochvíl, 8. A 

 

 

 

 70. výročí osvobození ve 2. C 

Protože si tento rok připomínáme sedmdesáté výročí ukončení druhé světové války, 

věnovali jsme se mu ve čtvrtek 7. 5. o hodině čtení a výtvarky i my. Někteří o válce hodně ví, 

někoho zajímá vojenská technika a pár dětí navštívilo vojenské muzeum v Lešanech nebo 

jinde. Všichni jsme se s dějinami seznámili při sledování pořadu Dějiny udatného českého 

národa, vysvětlili si některé otázky a podívali se na historické fotografie z Pražského povstání 

a osvobození Prahy. V knize o Jílovém si přečetli pár informací z tohoto období. V druhé 

části jsme přemýšleli o světě, ve kterém bychom chtěli žít. A tady jsou některé myšlenky dětí. 

Nepřipomíná vám to něco?  

Mgr. Jana Matoušková 

Myslím si, že kdybych měla moc udělat všechny šťastnými, tak by bylo všechno v pořádku. 

Protože tak se chovají lidé, kteří jsou nešťastný. Kdyby nikdo nebyl nešťastný, tak by se 
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nezabíjelo, nekradlo a všechny špatné věci by byly pryč. Ale zase kdybychom nebyli smutní, 

tak bychom se neměli na co těšit a neměli z ničeho radost.           Hanička 

Svět by byl hezčí, kdyby lidi nepotřebovali tolik věcí. Že kdyby všude rostly kytky a všude se 

chodilo pěšky, tak by ten svět byl hezčí.                       Markétka 

Abychom neznečišťovali naši planetu, abychom byli ke všem hodní a nehádali se. 

A abychom se líp chovali k naší planetě a otevřeli svá nitra.                           Vali 

Lidé by měli především rozmýšlet a měli by vědět, proč to dělají. Měli by proti zlu něco 

vymyslet, aby se chyby neopakovaly. Vymyslet lektvar proti zlu nebo všechny zlé lidi dát 

do polepšovny.           Zůza 

Odebrala bych zbraně a všichni by byli dobří a všichni by byli potrestáni hanbou. Všem 

splnit přání a nikoho nezabít.                                                            Lucka 

Všechny, kteří zabíjejí bych dal na severní pól a tam by umrzli. Pak bych je dal zpátky 

a kdyby to udělali zas, tak bych je tam zase poslal.                                        Jáchym 

Musely by být horší tresty. A všichni lidé by byli k sobě hodní. A bylo by lepší, kdyby 

všichni mluvili stejně a kdyby nebylo žádné Polsko, Česko, Francie, ale všichni na celé 

zeměkouli. A všichni byli hodný a sobě si rovný.                                          Eliška 

Já nevím, lidé by měli mít rozum, aby se neválčilo ...             Natálka 

Lidé by měli mít všechno povolené a měli by být šťastní, aby měli radost a nepostavili se 

proti světu.                                                                   Sofie 

Kdyby nebyly zbraně, tak bych byl rád. A hlavně by nebyly války.                   Domča 

Na světě mají být hodní lidé. Nemá se nikde válčit, nemají být zlí lidé. Ty máme potrestat. 

Máme být na sebe hodní.                                                       Vašík 

Já bych chtěla, aby se nikdo nehádal. Protože potom by nemusely být války a nemuseli by 

se lidi zabíjet.                                                                  Kája 

Aby nikdo nebyl chudej a všichni se milovali a děti byly hodný na rodiče.          Dan 
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 „Náš“ Most u Remagenu 

Dne 7. 5. se sešly třídy 8. a 9. ročníku naší koly ve třídě číslo 66, abychom se podívali na 

historický film. Film nesl název Most u Remagenu a souvisí s výročím 70 let od vítězství ve 

2. světové válce. 

A proč právě tento film? Některé záběry z filmu byly natáčeny v našem okolí, konkrétně 

v Jílovém a v Davli. Ve filmu jsme přesně viděli krutost německých nacistů a jejich snahu 

zničit remagenský most. To se jim naštěstí nepodařilo, ale remagenský most se stejně po 

několika dnech zřítil pod tíhou těžkých vojenských strojů a vozů. Film byl doprovázen 

mluveným komentářem pana učitele, ve kterém bylo spoustu zajímavých informací, a které 

žáky velmi zaujaly. 

Filmové odpoledne s historickým tématem jsme si užili a dozvěděli jsme se mnoho užitečných 

informací. 

 Pavlína Padevětová, 9. B 

 

o  Flossenbürg 

Dne 05. 06. 2015 jsme se vydali na exkurzi do Památníku Koncentračního tábora 

Flossenburg. V rámci této exkurze jsme se 

byli i podívat do areálu kamenolomu, kde 

byli vězni nasazováni k nucené práci. Po 

prohlídce tábora, kde nám paní 

průvodkyně popsala, jaké věci se tu dělaly, 

jsme se vydali na zříceninu hradu. Při 

cestě zpátky jsme se zastavili na pietním 

místě v Tachově, které připomíná oběti 

pochodu smrti, a následně jsme se 

zastavili v Plzni u Pomníku osvobození Plzně americkou armádou.  

Adéla Šalplachtová, 9. B 

 

 

23. Návštěva chorvatských učitelů v jílovské škole 

 

Na dny 30. a 31. března 2015 domluvila paní starostka Jílového u Prahy s panem 

profesorem Ivo Martincem z Masarykovy univerzity Brno návštěvu chorvatských učitelů 

v jílovské škole. Přijela skupina učitelů ze škol pro českou menšinu, žijící v chorvatském 
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městě Daruvar a jeho okolí. Tito učitelé jezdí do České republiky každoročně a pokaždé 

navštíví jinou školu. V pondělí jsme je přivítali ve škole, provedli jsme je celou školou, 

školním sadem, sportovišti a ukázali jsme jim naši minifarmu s ovečkami, kozami a králíky. 

Odpoledne byli přijati na jílovské radnici u paní starostky K. Halanové a potom se vrátili se 

do Prahy.  

V úterý byli celé dopoledne rozděleni dle svých aprobací do tříd a sledovali výuku. Někteří se 

do výuky aktivně zapojili a vyprávěli o městě, ze kterého přijeli, o tamních zvycích a o životě 

chorvatských žáků. Naše děti asi nejvíc zaujala informace o známkování v Chorvatsku a moc 

se jim to líbilo, nejlepší známka je tam 5 a nejhorší 1. Učitelé si navzájem vyměňovali 

zkušenosti a stále bylo o čem debatovat. Byli jsme nadšeni a překvapeni, jak naši krajani 

udržují již druhé století české zvyky, jak dobře mluví česky a jaký mají zájem o domovinu 

svých předků. 

Po vyučování jsme jeli na exkurzi do velkopopovického pivovaru, krátce jsme poseděli 

v místní restauraci. Naši noví přátelé museli záhy odjet, protože měli objednané divadelní 

představení Plačící satyr ve Vinohradském divadle v Praze. 

Tato srdečná návštěva z Chorvatska nás inspirovala, domluvili jsme se, že se o podzimních 

prázdninách podíváme do Daruvaru zase my. Už se na naše setkání těšíme.  

Mgr. Alena Müllerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výčet veškerých aktivit v naší škole během školního roku 2013 – 2014 je v Příloze č. 9. 
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24.  Školní družina a školní klub 

 Školní družina 

V daném školním roce pracovala školní družina v šesti odděleních. Její kapacita byla 

zcela naplněna. Větší část roku pracovaly vychovatelky pod vedením paní zástupkyně 

K. Kahounové, v červnu pak pod vedením paní zástupkyně L. Rybářové. Jednotlivá oddělení 

družiny pracovala podle ŠVP pro ŠD. Některé akce byly organizovány jednotlivě, jiné byly 

pořádány pro všechna oddělení družiny. 

 

 

 

 

 

Paní vychovatelky se aktivně podílely i na celoškolních aktivitách. 

 

 Výlet na letiště 

 

V pátek 31. října 2014 jsme navštívili letiště Václava Havla. Nejprve jsme se seznámili 

s historií letiště, video nám zase ukázalo, co nového se na letišti chystá. Dostali jsme visačky, 

prošli kontrolou a pak to nejlepší ze všeho začalo. V autobuse jsme jezdili po letištní ploše, 

kde jsme viděli obrovské hangáry a letadla. Vzlety a přistávání letadel, hasiče a také jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavých informací. Po exkurzi nás čekal oběd. 

 

 Beseda s policií 

Dne 16. 4. 2015 školní družinu navštívil v rámci prevence rizikového chování kpt. Mgr. 

Miroslav Rouč a jeho studenti z Policejní akademie stržm. Bc. Jiří Komárek, Bc. Tomáš 

Najman a slečna Kateřina Slámová. 

Každý měl připravené pro děti jedno téma. Letos byly témata drogy a jejich nebezpečí, 

rizikové chování pobytu u vody a bezpečnost cyklistů. Součástí besedy byla i ukázka výstroje 

a výzbroje policie ČR. Na závěr došlo i na překvapení, kdy nám policisté spustili barevné 

dýmovnice. 

Beseda se odehrávala ve venkovní učebně. Tuto akci hodnotím kladně, dětem se líbila. Tuto 

besedu bych ráda zorganizovala i příští rok. 

Markéta Tomanová 

1. oddělení (1. B + 1. A) - Markéta Tomanová 
  

2. oddělení (1. A + 1. C) - Blanka Mikesková 
 
  

3. oddělení(1. D + 3. tř.) - Kateřina Dopitová 
  

4. oddělení (2. B + 2. C) - Vlastimila Skřivánková 
 
   

5. oddělení (2. A + 2. C) - Věra Jirsíková 
 
  

6. oddělení (3. tř.)           - Petra Doležalová 
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 Školní klub 

Školní klub opět byl k dispozici našim žákům od čtvrté do deváté třídy, byl poměrně 

využíván. Klubáci pracovali pod vedením paní vychovatelky Kateřiny Kahounové. Nově i pro 

trávení polední přestávky nebo v hodinách, kdy některým žákům začínalo vyučování až 

druhou hodinou. Děti z klubu se účastnily společných akcí s dětmi ze školní družiny. 

 

25. Volnočasové aktivity 

 

I v tomto školním roce jsme měli bohatou nabídku volnočasových aktivit, mezi nově 

nabízené kroužky patřila cyklistika, gymnastika, Šikulové a konečně máme i své vlastní 

Mažoretky, které nám mohou zpestřovat různé slavnostní chvíle. Pod vedením lektorky 

A. Novotné jsou tak šikovné, že jsme je již měli možnost vidět, při přivítání našich 

chorvatských přátel, vystupovaly na slavnostech v Libni, na naší zahradní slavnosti. Jsme na 

ně náležitě pyšní. Stejně tak jako na Flétničky, které se stále rozrůstají a mimo paní učitelky 

Lenky Rybářové je již vede i její dcera Dominika Rybářová. Zajímavostí je i kroužek 

Angličtiny s mezinárodní zkouškou Cambridge, který vede paní učitelka Nina Ludvíková 
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a Iva Jabůrková.  Děti se zkoušely zkoušky nejprve „nanečisto“ na úrovni Flyers a Movers, 

následně v květnu 2015 „naostro“. Nejúspěšnější byl Matěj Novák ze 7. A. 

Velmi pěkně také pracovaly ostatní kroužky, aikido, aerobic, box, keramika, výtvarka, 

zábavná logika a další a další. 

 

 

26.  Prázdninové aktivity 

 

 Příměstský tábor 

 
Jaké to bylo v prvním týdnu našeho příměstského tábora? První den jsme se 

seznamovali při společných hrách a soutěžích. Rozdělili jsme se na několik táborových 

skupin, které si děti pojmenovaly samy. 

Letos to byly jména zvířátek – Sokoli, 

Panteři, Bílý tygři, Lemurky, Gepardi, 

Vlci, Orli a Kosatky. Skupiny po celý 

pobyt na táboře soutěží a sbírají body. 

Náš první celodenní výlet byl do Prahy, 

kde jsme navštívili výstavu 

,,Večerníček slaví 50 let“ a pluli jsme 

lodí po Vltavě. Také jsme nezaháleli 

a vytvořili jsme si skupinové vlajky a erby. Namalovali jsme velká táborová sluníčka. Na 

závěr týdne jsme hráli hry a soutěže. Odpoledne jsme vyšli na procházku do lesa, kde bylo 

v těch velkých vedrech nejlépe. V lese nás čekala prohlídka štoly Halíře a stavění 

domečků pro lesní skřítky.  

V úterý 7. 7. na začátku druhého 

týdne příměstského tábora jsme 

navštívili hasičskou zbrojnici. Pan 

Pešek nás provedl zbrojnicí, ukázal 

nám výstroj hasičů, seznámil nás s 

prací hasičů a odpověděl na spoustu 

otázek. Hasiči se s námi rozloučili 

ukázkou proudu vody při hašení 

požáru. V těchto teplých dnech jsme to 

rádi přivítali. Odpoledne jsme v tělocvičně měli sportovní soutěže a míčové hry. Vyrobili 
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jsme si také dáreček na prázdniny - záložku do knihy. Ve středu 8. 7. byl další celodenní 

výlet do města Chleby u Nymburka, 

kde jsme navštívili zoologickou 

zahradu a velké hrací centrum. Ve 

čtvrtek 9. 7. jsme podnikli pěší výlet 

podél řeky Sázavy – Posázavskou 

stezkou. Ráno jsme došli na Žampach, 

kde nás přes Sázavu převezl na své 

pramici pan Brabec. Pokračovali jsme 

sedmi kilometrovou trasou podél řeky až do Pikovic, kde jsme měli oběd. Na trase plnily 

naše skupinky úkoly, kde mohly získat další body do táborové soutěže. Po obědě jsme 

trochu mlsali v cukrárně. Nazpět jsme jeli vlakem do Borku a pěšky Bočinou do Jílového, 

kde bylo zase několik soutěží. Poslední den v pátek 10. 7. jsme navštívili policejní stanici 

v Jílovém, kde nám pan Chalupa pověděl o práci policie a ukázal i nějakou policejní 

výbavu. Po návratu jsme se učili kreslit mapu pokladu a poklad jsme hledali a našli. 

Odpoledne byla cesta podle fáborků a skupiny na ní odpovídaly na otázky. Také jsme 

zahráli různé zahradní hry. Na závěr bylo vyhodnocení celotáborové hry a předání 

dárečků.  

Vlasta Skřivánková 

 
 

 Prázdninová družina 

 

Pro zákonné zástupce našich žáků jsme poskytovali službu školní družiny na konci 

školního roku, kdy bylo na poslední dva dny vyhlášeno ředitelské volno.  

Dále jsme nabízeli možnost přihlásit dítě do školní družiny na poslední srpnový týden. 

Této služby využili zákonní zástupci od 29 dětí. 
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27.  Projekty, Projekty ESF 

                     

 Výzva č. 51 

ICT technologie v naší škole 

Od října letošního školního roku je naše škola zapojena v projektu „Pracujeme s novými 

technologiemi“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Základem je soubor vzdělávacích seminářů - školeních, která musí 

pedagogové během trvání projektu absolvovat. Navíc je samostatná skupina seminářů určena 

pro vedení školy a pro školní ICT metodiky. A proč to všechno děláme? Výsledkem tohoto 

projektu má být změna vnímání a využívání moderních ICT technologií pedagogickými 

pracovníky – příprava výuky zábavnější a méně stereotypní formou, aktivní zapojení žáků 

a zvyšování jejich motivace k učení. V lednu tedy začalo intenzivní proškolování pedagogů, 

např. v pokročilejším využívání interaktivních tabulí, ve znalostech autorského zákona, 

v tvorbě digitálních učebních materiálů, v práci s hlasovacím zařízením, v práci s digitální 

třídou, cloudovými nástroji pro žákovská zařízení, atd. Všechna školení probíhají 

v odpoledních hodinách, mimo vyučování, každý pedagog absolvuje během druhého pololetí 

přibližně pět různých seminářů. Zpětnou vazbu, jak pedagogové v práci s moderními 

technologiemi ve výuce obstáli, získají při následném mentoringu, který provede nezávislý 

mentor na základě náslechových hodin a individuálních konzultací s konkrétním pedagogem.  

    Ing. Lucie Kuklová, koordinátorka projektu 

Dvacet pedagogů, viz Příloha č. 3, naší školy prošlo v tomto období minimálně třemi 

školeními ve výše uvedené oblasti – přes využívání Smart Boardů, cloudů, nových aplikací 

v tabletech, až po zpracování tématu prostřednictvím těchto nástrojů. Zároveň škola dostala 

jako součást tohoto projektu deset kvalitních notebooků a deset tabletů 2+1. Notebooky 

budou využívány učiteli, tablety budou sloužit při výuce žákům. Celkové náklady na projekt 

činily 600 tisíc korun. 
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 PROJEKT EDISON 

 

Naše škola se přiřadila ke školám zapojeným v projektu Edison, organizovaném 

mezinárodní studentskou organizací Aiesec. Cílem tohoto projektu je propojení mladých lidí 

odlišných kultur a národností, prolamování mezinárodních a multikulturních bariér. Vizí 

projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a to na 

základě porozumění a omezené předsudků a stereotypů. 

A tak jsme v týdnu od 25. do 29. května přivítali ve škole Darrena ze Singapuru, Long 

Yuxuan z Číny, Nilum z Kanady, Dmitrie z Ukrajiny, Piyanun z Thajska, Williama z Filipín¸ 

Dagmar z Mexika a Mai z Vietnamu. Všichni studenti téměř ve všech třídách představili své 

země prostřednictvím prezentací, ukázek tanců, hudby, písní a her. Na Garden party nás 

nechali ochutnat  pro své země typická jídla. Celý týden měli na starosti jednotlivé skupiny 

žáci devátých tříd, kteří jim byli tlumočníky, průvodci a v závěru i kamarády. Studenti byli 

ubytování v osmi jílovských rodinách našich žáků. Ukázali jsme jim mimo školy i jílovskou 

radnici a jílovské štoly. Podařilo se nám o tomto týdnu vydat i zvláštní číslo Jílovského 

školáka – je na našich webových stránkách. Celý týden byl pro nás všechny náročný, ale 

i obohacující. O úspěšnosti projektu nás přesvědčilo pozitivní hodnocení akce od učitelů, žáků 

i veřejnosti. A tak se těšíme, že akci zopakujeme, předpokládáme, že na podzim roku 2016.  

 

Hodnocení projektu EDISON našimi žáky 

 

Tento týden se všem žákům velmi líbil, jak už těm co překládali tak i těm co se učili a tím 

pádem viděli i všechny prezentace. Několik žáků napsalo, jaké z toho měli pocity:  

 

Tento projekt byl pro nás 

něco nového, ale velmi 

úžasného. Spolupráce se 

studenty se mi velmi líbila. 

Bylo to dobře připravené 

a ještě lépe provedené.  

Bylo to SUPER!   

Pavla Mikesková  

Líbilo se mi to, protože jsem 

si lépe procvičila angličtinu 
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a také to bylo hodně zábavné. Bylo také dobré, že jsme se dozvěděli něco nového o ostatních 

zemích světa. – Marta Dupalová 

 

Vše bylo dobrý, chtělo by to až do konce školního roku. 

 

Moc se mi všechno líbilo, super týden. 

 

Byla to nezapomenutelná zkušenost, jsem rád, že jsem poznal studenty i z jiných zemí. Moc se 

mi to líbilo. – Jan Ducheček 

 

Projekt EDISON byl určitě dobrou zkušeností. Všichni studenti byli moc milí a je škoda, že 

jsme si jich víc neužili. - Anna Kyralová  

 

Bavilo mě to a byla to opravdu zajímavá zkušenost a poznávání nových kultur.  

 

Bylo to úžasné, po pár dnech jsme už uměli prezentace nazpaměť, takže to bylo lehčí. Myslím 

si, že nám to velmi pomohlo v Aj. Užili jsme si to. Chceme je tu zas! Majda Exnerová + 

Josefína Zimová a Richard Sochor  

  

 Projekt Comenius – iSMART Dyslexia 

Projekt iSmart - první představení softwarové aplikace 

Cílem projektu iSmart je využití chytrých technologických zařízení pro pomoc dětem 

s dyslexií při školní výuce. 

25. srpna 2014 byl učitelům naší školy představen 

projekt iSmart. Učitelé se seznámili s konsorciem, 

cílovou skupinou, cíli, způsobem dosažení cílů a vizí 

projektu. 

Byly představeny výsledky průzkumu aplikací a 

projektů, používaných v partnerských zemích 

(Německo, Řecko, Itálie, Malta, Turecko a Švédsko) 

včetně ČR. Diskutovalo se o výsledcích dotazníků, 
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které celkem vyplnilo 1285 učitelů a 778 rodičů ze všech zemí. Dotazníky se týkaly výuky 

dětí s dyslexií a názorů na použití chytrých technologických zařízení. 

Na závěr prezentace byla představena nová verze vytvořené aplikace. Učitelé si vyměnili 

názory na grafiku, obsah a funkce programu. Byla zaznamenána řada podnětných připomínek 

k tvorbě aplikace. 

Během začátku školního roku bude nově vznikající aplikace představena žákům naší školy 

ve věkovém rozmezí 9 až 13 let, aby se i oni mohli svými názory podílet na vzniku nové 

pedagogické pomůcky. 

Na podzim roku 2015 bude zahájena v naší škole příprava na zkoušení nové aplikace 

v tabletech ve vybraných třídách. 

             Mgr. Nina Ludvíková 

Tento projekt je realizován s podporou programu celoživotního učení Evropské unie. 

 

 

 

 Projekt CLIL  

Projekt s názvem Zavádění metody CLIL na základních školách prostřednictvím 

rodilých mluvčích umožnuje žákům i učitelům zapojit do výuky zahraniční lektory 

a inovovat učební metody. Projekt realizuje jazyková škola CEET s.r.o., která také zajišťuje 

pro základní školy rodilé mluvčí.  

 Jedním z hlavních cílů projektu je motivování žáků ke komunikaci prostřednictvím témat, 

která znají z jiných předmětů. Pro žáky je hlavní výhodou zapojení anglického rodilého 

mluvčího do výuky, která spojuje předmětové a jazykové vzdělávání.  

V rámci projektu se vzdělávají rovněž učitelé a to v následujících oblastech:  

– zapojení učitelé, v jejichž třídách 

probíhá výuka s rodilým mluvčím, se didakticky vzdělávají nejen v rámci této výuky, ale i při 

seminářích orientovaných na soft nebo hard CLIL (viz. níže).  

 

V neposlední řadě je součástí projektu podpora základních škol v projektech mezinárodní 

spolupráce, která umožňuje učitelům a žákům poznávat jiné evropské země či se v nich vzdělávat.  

Závěrem bychom rádi stručně vymezili metodu CLIL a její význam pro vzdělávání.  
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CLIL představuje zkratku slov Content 

and Language Integrated Learning. 

Doslovný překlad se zdá být zprvu 

poněkud nesrozumitelný – Obsahově 

a jazykově integrované vyučování. Jinými 

slovy jde o metodu vzdělávání, při které se 

za a) výuka určitého předmětu (nebo 

předmětového tématu) uskutečňuje 

pomocí cizího jazyka a/nebo za b) výuka 

cizího jazyka probíhá prostřednictvím 

jiného předmětu. Není přitom důležité časové hledisko, CLIL  může zahrnovat celou vyučovací 

hodinu nebo pouze její část.  

Tento metodický přístup byl ustanoven relativně nedávno finským akademikem Davidem 

Marshem roku 1994. Nicméně přináší několik klíčových výhod, kvůli kterým se záhy začal šířit 

napříč celou Evropou:  

 Žáci se současně vzdělávají v cizím jazyku i daném předmětovém tématu, takže se 

účelněji využívá vyučovací doba.  

 Cizí jazyk se prakticky používá k tomu, k čemu skutečně slouží - tj. ke zjišťování či 

využívání potřebných nebo zajímavých informací a ke komunikaci o reálném 

konkrétním obsahu. Žáci si lépe vytvářejí spojitosti.  

 Zvyšuje se motivace žáků ke studiu, neboť při výuce mohou vyniknout žáci se 

zájmem nebo nadáním jak v oblasti odborných předmětů, tak cizích jazyků.  

V praxi rozlišujeme dvě varianty této metody, tzv. „hard CLIL“ a „soft CLIL“. V případě 

hard CLIL se uvedený metodický přístup uplatňuje v nejazykových předmětech s důrazem na 

předmětové téma. Oproti tomu soft CLIL přináší předmětovou látku nebo téma do hodin 

cizího jazyka s akcentem na jazykové vzdělávání a zvyšování komunikačních kompetencí. 
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 Další výzvy 

V dubnu 2015 MŠMT vypsalo další dotační program Výzva 56, zde jsou finance určeny 

na rozvoj čtenářské gramotnosti a jazykových dovedností. 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 budou čtenářské dílny ve 2. – 7. ročníku, 

vždy v jedné třídě, druhou jsou zahraniční jazykové kurzy pro vyučující cizího jazyka – pro 

tři vyučující anglického jazyka a třetí šablonou je tzv. stínování pro učitele jazyků 

a přírodovědných předmětů, které se uskuteční pravděpodobně během podzimních prázdnin 

a bude se týkat 13 vyučujících. Celková dotace, kterou jsme obdržely je cca 900 tisíc korun 

a projekt musí být ukončen v prosinci tohoto roku.  

V červenci 2015 MŠMT vypsalo další dotační program Výzva 57. Jedná se o podporu 

rozvoje technických dovedností a rozvoj jazykové gramotnosti prostřednictvím formou 

blended learningu. Vytvořili jsme i v rámci této výzvy projekt Ten dělá to a ten zas ono. 

Žádáme o finance ve všech čtyřech šablonách – první je na vybavení dílny na pracovní 

vyučování, druhá je na vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání, třetí je blended 

learning pro sedm učitelů a čtvrtou je blended learning pro dvě skupiny žáků při výuce 

anglického jazyka. Žádáme celkově o 358 tisíc korun, předpokládáme, že se výsledky 

dozvíme v průběhu září, abychom případně splnili podmínku ukončení projektu do konce 

kalendářního roku.  

PS: koncem září jsme obdrželi zprávu, že jsme držiteli dotace. 

28.  Hodnocení školy   

 Evaluace 

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. 

Dále proběhla kontrola technika BOZP-PO. Jeho připomínky byly postupně odstraněny. 

Ostatní předepsané kontroly a revize proběhly v daných termínech. Po připomínkách 

provozovatelů plynové kotelny bylo zřizovatelem opraveno komínové těleso. V průběhu léta 

byla provedena oprava kanalizace mezi školou a domečkem.  
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 Autoevaluace 

  Jedním z kritérií pro autoevaluaci jsou výsledky a umístění v různých olympiádách a 

soutěžích, viz kapitola 14.  

V rámci práce Ekotýmu a celých třídních kolektivů jsme využili hlasovacího zařízení 

Response a hlasovali o školním stravování. Dotazník pro toto hlasování vytvořili žáci 5. A 

pod vedením paní učitelky L. Kuklové. Výsledky zpracovali členové Ekotýmu a graficky je 

zpracoval pan učitel M. Rada. Výsledky jsou v Příloze č. 10. 

Jako každým rokem, tak i letos dostali odcházející žáci devátých tříd možnost 

ohodnotit naši školu nástrojem SWOT analýzy. V tomto roce jsme ještě tuto formu 

hodnocení využili pro hodnocení žáky pátých a šestých tříd. Navíc jsme toto hodnocení 

rozšířili o jejich rodiče 

 

SWOT analýza 9. třídy 

  

    SILNÉ STRÁNKY   SLABÉ STRÁNKY   

venkovní areál - učebna, zahrada, hřiště 23 jídlo, skladba 14 

učitelé, dobrý učitelský sbor, umí naučit, 

vstřícnost 17 
zákaz mobilů 

13 

dobré jídlo, výběr 17 zima ve třídách 11 

vybavení kvalitní a nové 17 tělocvična 6 

vzhledově krásná a moderní přístavba 12 

někteří učitelé, shazování  

sebevědomí  žáků 6 

spousta školních akcí, projektů a výletů 12 ignorace dětí mezi sebou, chování 6 

ZOO koutek a minifarma 8 nejsou bagety, automaty 5 

hezké WC 7 

Zoo koutek jinam, učebna 

přírodopisu 5 

Edison 7 málo výletů 4 

dobré vazby učitel - žák, dobré vztahy 5 WC na 1. stupni 4 

PŘÍLEŽITOSTI   HROZBY   

nové lavice 66, dovybavení tříd IAT 12 chování žáků, neposlušnost 8 

výjezdy do ciziny, Anglie každý rok 6 množství žáků 6 

fasáda staré budovy 5 plachty 5 

tablety 5 zákaz mobilů 4 

přestavba školy, 1. st. více tříd 4 málo učeben 3 

zvětšit tělocvičnu 4 horší průměr žáků 2 

oprava umělky 4 návykové látky - více trestů 3 

nové mimoškolní aktivity 3 šikana 2 

přísnost učitelů 3 učitelé, kteří sráží sebevědomí 2 

mezinárodní a státní projekty 3 poškození WC 2 
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SWOT analýza 6. třídy 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 hřiště, areál 18 špatné lavice, např. 66, počmárané 15 

zookoutek a MF 15 zakázané mobily 9 

výlety, akce 13 malá jídelna, fronty, nábytek 7 

IAT 9 umělka 3 

nová budova 2. stupně 6 naše třída bez IAT, pronajímaná 3 

dobří a hodní učitelé 5 někteří učitelé, řvou 3 

hodně kroužků, CHK 5 špinavé tácy 3 

jsme Ekoškola, třídění 4 zničené učebnice 3 

bufet 4 ničiči lavic 2 

vybavení, wifi 4 nefunkční pítko 2 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

HROZBY 

 zvětšení jídelny, nové stoly a židle 5 krádeže 8 

opravit hřiště 5 ničící děti 6 

lepší lavice 5 zlobení, velké problémy 6 

opravit hřiště 5 testy 4 

víc akcí, více Ladění 4 zrušení párku v rohlíku 2 

chov dalších zvířat, koně 3 odpolední vyučování 2 

opravit pítko 2 nepořádek na WC 

 školní potřeby v bufetu 2 neučící se žáci 

 míň odpoledek, méně hodin 2 plachty 

 nová tělocvična 2 vykradení školy 

  

 

SWOT analýza 5. třídy 

SILNÉ STRÁNKY 
 

SLABÉ STRÁNKY   

chováme zvířata 14 záchody na 1. stupni, toaleťák 12 

máme IAT, vybavení 11 jídelna, nechutnají obědy, tácy, hluk 7 

hodné učitelky 11 chování - nadávání, urážejí, rvačky 7 

jsme Ekoškola 10 fronta na oběd, předbíhání 4 

přístavba 9 rozdělení pátých tříd 4 

hřiště, skatepark 8 málo tříd pro třídy 2 

areál školy 8 nefunguje pítko o víkendu 2 

krásná zahrada 7 omítka na 1. stupni 2 

venkovní učebna 6 nepokračuje plavání 2 

jezírko 6 některé třídy na 1. stupni   

PŘÍLEŽITOSTI   HROZBY   

opravit WC na 1. st. 9 požár 5 

dvě tělocvičny, vybavení 7 vandalové 4 

opravit 1. stupeň 5 finance - málo 4    



88 

 

víc zvířátek 4 konec některých projektů smart, eko 3 

jídelna na 2. stupni, zlepšit j. 4 peroucí se děti 3 

bazén 4 rozdělení pátých tříd 2 

obchůdek na školní potřeby 2 moc nových dětí 2 

zlepšit chování žáků 2 krádeže 2 

nové sítě do branek 2 kdybychom nejezdili na výlety   

více stromů 2 agresivní žáci   

 

SWOT analýza rodičů – souhrn 

SILNÉ STRÁNKY 
 

SLABÉ STRÁNKY   

přestavba školy, vybavenost 15 profesionální kvality některých uč.  9 

využívání školního areálu 15 kvalita jídla ve ŠJ, změna receptů, vybavení 8 

skvělé projekty  Edison,  Ekoškola ….) 12 častá změna vyučujících  3 

péče o zvířata 11 renovace zázemí tělocvičny 2 

výborná komunikace, spolupráce  11 opouštění školy o polední přestávce  2 

aktivní zaměření na přírodu  8 počet dětí ve třídě  2 

hodně aktivit, akcí   8 dlouhé prostoje na třídních schůzkách 2 

přístup většiny učitelů i vedení   8 tripartity 2 

nabídka VČA  7 arogance a drzost dětí vůči dospělým   

škola online  6 čas ŠD - vyzvedávání   

výběr ze dvou jídel 6 pozdě se otevírá škola   

snaha o změnu, modernizaci    5 rozdělování tříd   

pedagogický sbor   4 komunikace mezi vyučujícími žáka   

individuální přístup  3 byrokracie   

kvalitní výuka jazyků 2 ne úplně funkční škola on-line   

třídění odpadu  2 více počítačové výuky i pro mladší r.   

PŘÍLEŽITOSTI 
 

HROZBY   

více VČA 5 návykové látky  10 

rozšíření a vybavení jídelny 4 šikana mezi dětmi  6 

spolupráce se zahraniční školou 4 neprofesionální přístup vyučujících  5 

více kulturních akcí, výstavy, divadla 3 
nedostatečné působení na morálku žáků 
způsobuje pokřivení pohledu na patolog. jevy   

rekonstrukce domečku  2 neochota některých rodičů řešit problémy   

pravidelné ŠVP pro všechny tř.  2 sociální rozdíly žáků   

fasáda staré školy 2 častá změna učitelů   

větší motivace pro výuku aj- projekty 2 nedostatečná kapacita školy   

pobyt venku o velkých přestávkách   škola online - závislost na PC   

aktualizace stránek   práce se zápisky, důvěra ne kontrola   

lepší organizovanost hromadných   škola by měla být vždy nestranná   

 akcí (zahr.  slavnost 14/15)   děti bez zájmu, které kouří potulují se po městě   

rekonstrukce tělocvičny   přílišné osobní vazby   

více a levnější kroužky   
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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.  

22.  Propagace školy 

 

 Drobné předměty – pokračujeme v tradici „Domečků“ – propagační materiál k úvodu 

školního roku se základními organizačními informacemi, určený nejen pro prvňáčky. 

Dále jsme svépomocí opět vydali další školní kalendář 2014-2015 s výtvarnými díly 

našich žáků.  

 V rámci projektu Školní jezírko vznikl další profesionálně tisknutý propagační 

materiál, stejně tak kvalitní propagační brožurku máme i k projektu iSmart, viz 

Příloha č. 7 

 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. Příležitostně se prezentujeme v Našem regionu. Navázali jsme spolupráci 

s rádiem Blaník, kde nám některé akce pomáhají prezentovat.  
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23. Zpráva o hospodaření ZŠ Jílové u Prahy k 31. 12. 2014 
 

Celkové neinvest.příjmy k 31.12.2014  

byly ve výši   25 702 610,54 Kč 

z toho                       dotace od městského úřadu 3 843 000,00 Kč 

  od  školského úřadu 18 194 668,00 Kč 

  poplatky od strávníků                            1 785 109,00 Kč 

  příspěvek družina a škol. klub                     323 550,00 Kč 

  příjmy z pronájmu  41 250,00 Kč 

  VHČ 775 363,69 Kč 

  zúčtov. fondů 314 722,00 Kč 

  ostatní 4 827,45 Kč 

  admin. poplatky  178 600,00 Kč 

  EU  241 520,40 Kč 

Celkové neinvestiční výdaje byly ve výši    25 697 424,86 Kč 

z toho mzdové náklady 13 010 621,00 Kč 

  OON 145 000,00 Kč 

  náklady na soc. zabezpečení 4 448 442,10 Kč 

  náhrada mzdy z dův. nemoci                          18 348,00 Kč 

  příděl do FKSP  130 066,00 Kč 

  zák. pojišť. prac. úrazů                                   56 050,00 Kč 

  nákup potravin  1 780 297,60 Kč 

  výdaje na uč. pomůcky    133 165,32 Kč 

  cestovné                                                                                 20 259,00 Kč 

  spotřeba materiálu  634 410,99 Kč 

  DDHM                                                       739 003,58 Kč 

  voda, energie, topení                                1 473 862,45 Kč 

  opravy a údržba  723 499,18 Kč 

  semináře, školení, plavání…                         94 102,00 Kč 

  ostatní služby  836 389,92 Kč 

  mzda, odvody správce  122 894,75 Kč 

  ostatní náklady 18 255,00 Kč 

  odpisy                                                       414 306,00 Kč 

  náklady VHČ 656 931,57 Kč 

  náklady EU 241 520,40 Kč 

 
Jílové u Prahy  9. 10. 2015            Bejčková Helena  

                        účetní 
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24.  Na závěr 

 

Psáno v říjnu 2014 

Rozhodli jsme se pro otevření čtyř prvních tříd. I když nakonec bylo dvacet odkladů 

školní docházky, ponechali jsme toto rozhodnutí v platnosti. Ale stále je to rozhodování mezi 

ekonomickým a pedagogickým hlediskem. I díky odkladům čekáme poměrně vysoký počet 

předškoláků i následující dva roky. A tady se můžeme dostat do úzkých. 

Budeme se na to muset připravit dalšími stavebními úpravami ve škole, což je v první 

řadě rekonstrukce „domečku“. Na konci školního roku 2013 – 2014 jsme připomínkovali 

navrhovanou studii rekonstrukce „domečku“. Měl by být propojen chodbou s hlavní budovou, 

přízemí rekonstruováno, tak, aby odpovídalo aktuálním hygienickým požadavků na umístění 

kmenových tříd prvního stupně. Dále by se vybudovalo další podlaží, ve kterém by jednak bylo 

důstojné zázemí pedagogů a jednak multifunkční velký prostor, který by bylo možné využít 

i jako dvě učebny. 

Díky nástinu vývoje obsazenosti tříd v naší škole, se kterým jsem seznámila 

zřizovatele, jsme začali jednat i o možnosti (nutnosti) výstavby druhé tělocvičny a školní 

jídelny. Tyto studie se nyní zpracovávají. 

V souvislosti s realizací projektu přístavby byla navýšena kapacita školy na 560 žáků, 

jak je ale z výhledové studie vidět, tato kapacita pravděpodobně nebude dostačovat. Tento 

problém by měla vyřešit právě rekonstrukce „domečku“, který do předchozí kapacity školy 

nebyl započítán. 

Plánů do budoucna máme dostatek, věřím, že se nám je podaří zrealizovat ke 

spokojenosti naší i našich žáků. 
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Psáno v říjnu 2015 

 

Rozhodli jsme se pro otevření pěti prvních tříd, i když bylo dvacet odkladů školní 

docházky a nakonec nastoupilo „pouze“ 97 žáků prvních tříd. Ponechali jsme toto rozhodnutí 

i přesto, že se nepodařilo začít s rekonstrukcí „domečku“, i přesto, že jsme čelili 

nespokojenosti rodičů při rozdělování čtyř prvních tříd do tří druhých tříd a zároveň s tím 

i s nutným personálním přeobsazením třídnictví. I přesto, že nás tím pádem v následujícím 

školním roce bude čekat obdobná situace se spojováním.  

Tím, že se rekonstrukce neuskutečnila, museli jsme i tak požádat o navýšení kapacity 

školy, abychom měli zajištěný dostatek finančních prostředků na mzdy učitelů. Kapacitu 

školy zvyšujeme na 590 žáků. Toto číslo není ještě konečné. 

Zatím stejná situace jako s „domečkem“ je i se stavem studie tělocvičny, postoupila 

plánovaná rekonstrukce jídelny, která je zpracovaná na úrovni projektu, který byl ovšem námi 

několikrát připomínkován.  

Zažili jsme školní rok, který nebyl „díky“ personálním problémům snadný, ale zvládli 

jsme situaci a výuka byla zajištěna díky uvědomělému přístupu našich učitelů. Věřím, že díky 

změnám se naše škola posune opět vpřed.  

Zažili jsme školní rok plný zajímavých akcí, které obohatili nás a především naše 

žáky.  

Zažili jsme školní rok, kdy nás opouštěli bezvadní deváťáci a kdy měli jsme rekordní 

počet dětí u zápisu. Věřím, že deváťáci budou stejně bezvadní, a že budoucích prvňáčků bude 

méně. 

 

        PaedDr. Bc. Květa Trčková 

         ředitelka školy 
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