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1. Základní údaje o škole 

 

Název:     Základní škola Jílové u Prahy 

Právní forma:    příspěvková organizace 

Adresa:    Komenského 365 

254 01 Jílové u Prahy 

tel./fax: 241951210; 241951267 

e-mail: zsjilove@zsjilove.cz 

www.zsjilove.cz 

Zřizovatel školy:   Město Jílové u Prahy 

Masarykovo náměstí 194 

254 01 Jílové u Prahy 

 

Ředitel školy:   PaedDr. Bc. Květa Trčková 

Statutární zástupkyně:  Mgr. Alena Müllerová 

Zástupkyně ř. š. pro 1.st  

a ŠD:               Mgr. Lenka Rybářová 

 

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

poslední rozhodnutí o změnách v zařazení rejstříku škol  

a školských zařízení nabylo účinnosti 3. 4. 2006 

 

Škola sdružuje:   Základní škola  kapacita 625 žáků (od 1. 9. 2016) 

Školní jídelna   kapacita 700 jídel (od 22. 5. 2017) 

Školní družina   kapacita 290 žáků (od 1. 9. 2016) 

Školní klub   kapacita   90 žáků (od 21. 6. 2016) 

    

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 

s 15 třídami, jsou zde kanceláře školy, kabinety, miniučebna pro speciální poradenskou 

a pedagogickou činnost, která je zároveň školní knihovnou, sklad učebnic, školní kuchyň       

a jídelna a vestibul školy se šatnami, v suterénu plynová kotelna.  V této části je také školní  

byt, který byl během letních prázdnin v roce 2016 uvolněn,  mělo ho k dispozici vedení 

stavby, protože v daném školním roce probíhala rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, viz 

str. 23. 

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

vstup do tělocvičny a do přilehlých šaten, nářaďovna a výstup na sportoviště.   

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, který je v dopoledních 

hodinách využíván pro dělenou výuku jazyků. V suterénu je dílna na keramiku, částečně 

sloužící i jako dřevodílna na pracovní činnosti.  

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

probíhala zásadní rekonstrukce. Na rekonstrukci této budovy zřizovatel školy Město Jílové   

u Prahy obdržel dotaci z MF ve výši cca 20 miliónů korun (na obě etapy) a v daném školním 

roce začala probíhat rekonstrukce, viz str. 23. 
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3. Přehled oborů vzdělávání  

 Stav k 30. 6. 2017 

 

vzdělávací program počet tříd počet žáků 

ŠVP ZV 

Škola pro radost 
 

26 

 

  600 

 

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

„Škola pro radost“. Tento program byl inovován a byla schválena 3. verze pedagogickou 

radou dne 2. 9. 2016. 

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.  

……. 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 
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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. 

 

 

4. Statistické údaje ze školního roku 2016 - 2017 

 

 Údaje o přijímacím řízení 

 

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2017 – 2018 proběhl v zákonné lhůtě ve dnech 

20. a 21. 4. 2017. 

 

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2017 – 18 a počet odkladů školní docházky k 30. 6. 2017:  

 

Počet zapsaných dětí 

celkem 

počet odkladů škol. 

docházky 

do I. ročníku nastoupí předpokládaný 

počet 1. tříd 

107 21 77 4 

 

 
 

 Počty tříd a žáků 

 

Počet tříd k 30. 6. 2016 

 

 

Školní rok 1. stupeň 2. stupeň celkem 

 2011 - 2012 10 8 18 

2012 - 2013 11 8 19 

 2013 - 2014 12 8 20 

2014 - 2015 14 8 22 

2015 - 2016 16 9 25 

2016- 2017 17 9 26 

 

  

Počet žáků k 30. 6. 2016  

 

Školní rok 1. stupeň 2. stupeň celkem 

2011 - 2012 218 170 388 

2012 - 2013 239 169 408 

2013 - 2014 279 173 452 
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2014 - 2015 320 174 494 

2015 - 2016 356 209 565 

2016 - 2017 383 217 600 

 

 

 

Průměrný počet žáků ve třídě  

   

Školní rok 1. stupeň 2. stupeň celkem 

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

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

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

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

2015 - 2016 20,94 23,22 22,6 

2016 - 2017 22,53 24,10 23,08 

 
 Integrovaní žáci k 1. 9. 2016 

 

 

Školní rok 

poruchy 

učení 

poruchy 

chování 

zdravotní postižení  

celkem IVP sluch zrak řeč aut. 

2011 - 2012 9 3 0 0 2 0 14 

2012 - 2013 13 7 0 0 2 0 22 

2013 -2014 27 5 0 1 4 1 38 

2014 - 2015 35 6 0 2 3 1 47 

2015 - 2016 44 3 0 2 2 1 64 

2016 - 2017 49 10 0 1 6 2 65 

 

 

 

 

 

 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 

 

Ukrajina 4 

Rusko 1 

 

 

 Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast školy  

 

Kraj počet žáků 

Středočeský 30 

Praha 16 
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Ostatní kraje 9 

Jiné státy 0 

 

 

 

 

 Jiný způsob plnění školní docházky 

 

Školní rok § 38 - vzdělávání 

mimo republiku 

§ domácí 

vzdělávání 

celkem 

2013 - 2014 0 0 0 

2014 - 2015 2 0 2 

2015 - 2016 3 1 4 

2016 - 2017 4 0 4 

 

 

 

 

 Údaje o rozmístění žáků  

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 

 z 5. ročníku ze 7. ročníku celkem 

gymnázia zřiz. kraji 1 1 2 

soukromá gymnázia 0 0 0 

církevní gymnázia 0 0 0 

 

 

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

ročníků přijato:   

 

Školní 

rok 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední odb. 

učiliště  

celkem 

2011 - 2012 6 5 1 9 11 13 45 

2012 - 2013 7 1 2 7 9 9 35 

2013 - 2014 5 1 5 9 4 10 34 

2014 - 2015 5 2 4 3 8 9 31 

2015 - 2016 4 2 4 10 10 5 35 

2016 - 2017 3 4 2 2 10 11 32 

 

 

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 
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2015 - 2016 0 0 0 0 3 2 7 

2016 - 2017 0 0 0 0 4 4 8 

 

 

 

 

d) z nižších ročníků 

 

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

0 1 2 2 

 

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

 - v devátém ročníku: 40      

- v nižším ročníku:   3  

 

 Chování žáků 

 
a) Klasifikace chování   

 

Chování 

1. pololetí 2. pololetí 

žáci % žáci % 

velmi dobré 590 98,3 575 95,8 

uspokojivé 10 1,7 21 3,5 

neuspokojivé 0 0 4 0,7 

 

Nejčastější výchovné problémy zůstávají stejné jako v předchozím školním roce: 

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 16 098 0 17 061 0 

2. stupeň 15 017 109 17 438 612 

Celkem 31 115 109 34 499 612 

Průměr na třídu 1 196,7 4,19 13 268 23,54 

Průměr na žáka 51,86 0,18 57,5  1,02 

 

 

 

 Prospěch žáků 

 

Prospěch 1. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

počet žáků 

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

S vyznamenáním 324 59 318 49 
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Prospěli     55 144 63 164 

Neprospěli 2 2 2 3 

Neklasifikovaní 2 10 0 0 

 

 

 

 Opravné zkoušky 

 

V tomto školním roce dělalo opravné zkoušky 7 dětí, z toho 1 žák ze dvou předmětů,   

6 žáků bylo z druhého stupně a 1 žák byl z prvního stupně. Ke zkouškám se jeden žák 

nedostavil, dva žáci nepostoupili a opakují ročník.  

 

 

 

5. Přehled pracovníků školy k 30. 6. 2017 

  (bez mateřských dovolených) 

 

Základní škola Fyzické osoby Přepočtení pracovníci 

 pedagog. nepedag. celkem pedagog. nepedag. Celkem 

 52 15 57 46,7 14,5 51,2 

 

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

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

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

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

poradkyň. Toto se změnilo od června, kdy zástupkyně byly tři a pak od srpna byly dvě 

zástupkyně aktivní a jedna si vybírala zaslouženou dovolenou. 

Pokračujeme v nastavené linii přesunu pracovních sil mezi jednotlivými pozicemi. Na 

post učitelky přestoupila ze školní družiny paní Markéta Tomanová. V prvním pololetí pak 

paní Monika Melicharová za paní učitelku Pavlínu Vlčkovou, která nastoupila na 

nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství. Tělesnou výchovu za ni učila paní 

vychovatelka – učitelka Blanka Mikesková. Za ně nastoupily nově do školní družiny Karolína 

Bílková a Klára Doudová. Na místo asistentky nastoupila paní Andrea Ballková a v průběhu 

školního roku paní Zuzana Gašová.  Na konci školního roku odešla na mateřskou dovolenou 

Nela Klasová. 

I v průběhu tohoto školního roku jsme museli operativně řešit personální problémy. 

Stále pokračovala nepřítomnost paní učitelky Veroniky Šilháčkové, která ale pracovala na 
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školních webových stránkách a tím si udržovala stálý kontakt se školou. Její úvazek byl 

přerozdělen mezi stávající učitele. Zpět do práce nastoupila až v červnu a to na pozici 

zástupkyně ředitelky. V této pozici přebírala práci a zkušenosti od paní zástupkyně Aleny 

Müllerové, která se chystala nastoupit do důchodu. Museli jsme řešit častější a dlouhodobé 

absence paní učitelky Ivany Hejdové, paní učitelky Radky Rysové a paní učitelky Jany 

Sajdlové.  Se zastupováním za ně nám velmi pomohla paní učitelka Anna Petříčková.  

Na druhém stupni naše řady obohatili dva kolegové – paní učitelka Iveta Mašková na 

český jazyk a francouzštinu a pan učitel Matěj Vrhel na zeměpis, ICT a němčinu. Ve druhém 

pololetí odešla učit na gymnázium do Prahy paní učitelka Martina Scholzová. Na její místo se 

nám podařilo sehnat dvě paní kolegyně – na výuku tělesné výchovy paní učitelku Kateřinu 

Kopáňkovou a na výuku angličtiny a francouzštiny paní učitelku Petru Hvizdošovou. Všichni 

čtyři noví kolegové jsou kvalifikovaní pedagogové.  

Museli jsme operativně řešit náročné situace v zajišťování výuky, naráželi jsme v tomto na 

nepochopení ze strany zákonných zástupců častěji než dříve. Nicméně náročný školní rok 

jsme zvládli díky nasazení sil celého pedagogického sboru, za což všem patří velké 

poděkování. 

Na úseku nepedagogických zaměstnanců také došlo ke změnám. Do školní kuchyně 

jsme v březnu, ještě na detašované pracoviště, přijali paní Janu Skružnou a následně do nové 

kuchyně jsme přijali paní Janu Svačinovou. Dále jsme přijali na pozici uklízečky paní 

Marcelu Dostálovou a v srpnu paní Marii Keistovou. Na ekonomickém úseku nadále pracuje 

paní H. Bejčková a na půl úvazku paní Dita Müllerová, která má na starosti i organizaci            

a celkové zajištění volnočasových aktivit. 

Pan Ing. M. Homolka jako správce počítačové sítě s námi dále pokračuje ve 

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

o počítačový hardware i software, je konzultantem pro další zařízení - jako jsou telefony, 

tiskárny a kopírky, dále pro interaktivní tabule a jejich příslušenství. Jeho profesionální 

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

 

 

 

 Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2016 (fyz. os.) 

 

věk do 30 let 

včetně 

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

důchodci 

celkem 

počet 3 15 15 12 4 3 52 

z toho žen 3 13 14 11 3 3 47 
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Průměrný věk pedagogických pracovníků: 43 let 

 

 

 

 

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

 

 Ped. pracovníci (pozice) z toho nekvalifikovaní  kvalif. v % 

Učitelé 38 7 82,6 

Vychovatelky 10 6 40 

Asistentky pedagoga 10 5 50 

 

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

O pedagogických pracovnících) je: 

 

Školní rok Počet ped. prac. % kvalif. 

2011 - 2012 36 58 

2012 - 2013 33 66 

2013 - 2014 35 74,3 

2014 - 2015 39 72,7 

2015 - 2016 44 79,5 

2016 - 2017 58 69 

 

Snížení kvalifikovaností je dáno zvyšováním kapacity ŠD a přijímáním nových 

nekvalifikovaných sil. To samé je u asistentů pedagoga, kdy jsme povinni zajistit průběh 

vyučovacího procesu.  

 

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

 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

1) Akademické studium - vzdělávání k získání nebo rozšíření kvalifikace  

       

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

paní učitelka R. Dvořáková – 3. ročník       - pokračování studia 

Kombinované bakalářské studium, Vychovatelství, Pedf UK 

paní vychovatelka N. Klasová – 2. ročník     - pokračování studia 

 

2) Celoživotní vzdělávání 

Učitelství pro 1. stupeň, Pedf UK, paní učitelka P. Vlčková - pokračování studia 

Kurz Etické výchovy (250), EF ČR, paní učitelka I. Jabůrková  -úspěšně dokončeno 11/16 
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Kurz Etické výchovy (250), EF ČR, paní učitelka N. Ludvíková  -úspěšně dokončeno 11/16 

Asistent pedagoga, NIDV Praha, paní vych. K. Dopitová  - úspěšně dokončeno 

Asistent pedagoga, NIDV Praha, paní vych. B. Mikesková - úspěšně dokončeno 

Učitelství pro 2. stupeň, PedfUK, paní učitelka M. Šináglová –   zahájení studia 

 

3) Specializační studium 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, Pedf UK Praha - úspěšně dokončeno  

paní učitelka L. Rybářová 

Studium pro výchovné poradce, Pedf UK     - pokračování studia 

 paní učitelka V. Šilháčková  

 

4) Další vzdělávání 

 Projekt Etická výchova 

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

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

téma Úvod do etické výchovy, které vedla ředitelka školy. Jak je uvedeno výše, studium 

dvouletého kurzu úspěšně zakončily dvě kolegyně a jedna paní učitelka absolvovala 40ti 

hodinový kurz probíhající v Praze. 

 

 Individuální DVPP  

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

 

 Vzájemné vzdělávání 

V tomto roce probíhalo jednak v rámci projektu Mistři, viz str. 103 a dále na úrovni 

metodického sdružení a předmětových komisí. Paní zástupkyně Rybářová zorganizovala pro 

učitelky prvního stupně dvakrát Burzu dobrých nápadů, kde si kolegyně vyměňovaly své 

dobré zkušenosti s pomůckami, postupy a přístupy. Paní učitelka Fourová  proškolila 

začínající učitele češtiny v dovednosti vést čtenářské dílny. 

Dále probíhalo samostudium učitelů, které vedení podporuje nákupem odborné 

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

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

Osvobození, Nika, Romale … 
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5) Vzdělávání sborovny 

Ve druhém pololetí proběhla tři setkání s vývojovým psychologem Davidem Čápem. První 

dvě byla obecná o řešení problémových situacích ve škole, třetí setkání bylo již na téma 

konkrétních kazuistik. Do této oblasti patří i poznávání měst našich sousedů v rámci 

adventních výjezdů, tentokrát jsme poznávali město Passau.  

6) Setkávání vedení škol v regionu 

 I v tomto školním roce 

pokračovala spolupráce škol 

v regionu, dokonce se naše řady 

stále rozšiřují. Na pravidelná 

měsíční setkávání tak podle svých 

možností přicházejí ředitelé  

a zástupci ředitelů za základní 

školy v Jílovém u Prahy, 

Kamenném Přívoze, Kamenici, 

Kostelce u Křížků, Jesenice, Zlatník, Zvole, Vraného nad Vltavou, Mníšku pod Brdy, 

Hradištka, Černošic, Líšnice, Úhonic, Průhonic, Davle, Dolních Břežan, Psár a Sunny 

Canadian z Osnice, ze Zruče nad Sázavou. V daném školním roce se uskutečnila dvě 

dvoudenní setkání. Podzimní setkání proběhlo opět v Písku, první den bylo školení v podání 

exponované paní lektorky Mgr. Michaely Veselé na téma právních rámců ve vzdělávání. 

Druhý den dopoledne bylo sdílení zkušeností a pak exkurze do Státního hřebčince v Písku.  

Jarní setkání proběhlo 27. a 28. dubna na edukativním statku Luníkov u Slaného. Náplní bylo 

jednak sdílení zkušeností a dále školení Úvod do mentoringu pro ředitele v podání pana  

V. Šnebergera. Tato naše setkání jsou vždy obohacující, jak pro sdílení, tak i pro novou 

inspiraci ve vedení našich škol.  

V květnu proběhl v naší nové jídelně seminář s doktorem Zdeňkem Martínkem na téma 

Problémové chování žáků a jeho řešení pro vedení škol z regionu.  

Organizace těchto setkávání i výjezdů je v režii naší školy. Samozřejmě probíhala i setkání 

v našich školách. Poslední setkání proběhlo v ZŠ Hradištko a jako host se ho zúčastnil 

vedoucí odboru školství Mgr. Radek Coufal. 

7) Odborná pedagogická činnost 

Tato činnost je naším základním úkolem, je daná zákonem č. 561/2005 Sb., §2.  
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K naplňování tohoto úkolu musí směřovat veškeré aktivity vedení školy, přes individuální 

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

spolupráci s rodiči, až po zajištění každodenního provozu školy. 

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

k informovanosti zaměstnance využíváme možnosti elektronického informačního systému. 

Pokračuje i spolupráce pedagogů v odborných předmětových komisích a metodickém 

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

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

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

pro DVPP.  

8) Akreditace kurzů DVPP 

 Vzhledem k tomu, že v našem pedagogickém sboru máme kolegy, kteří jsou odborníky 

ve své specializaci, jak uvádím výše, rozhodli jsme se akreditovat některé kurzy na MŠMT. 

Podali jsme si žádost o akreditaci 11 kurzů a zároveň o to, abychom mohli být akreditovaným 

pracovištěm. Naše žádost byla kladně vyřízena, a tak může poskytovat následující vzdělávací 

kurzy s uvedenými lektory.  

Ještě musíme zpracovat propagaci této nabídky, což je úkol pro další období. 

 

Přehled nabídky kurzů: 

1. Dílna čtení na 1. stupni ZŠ  - lektorka Mgr. K. Vrtišková 

2. Čtení v oborech – rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách prvouky, přírodovědy  

a vlastivědy  - lektorka Mgr. K. Vrtišková 

3. Využití IT v hodinách AJ na 1. a 2. stupni ZŠ – lektorka Ing. Iva Jabůrková 

4. Využití moderních interaktivních technologií ve výuce na 1. stupni ZŠ – lektorka  

Ing. Lucie Kuklová 

5. Základy práce s interaktivními technologiemi ve výuce na 2. stupni ZŠ - lektorka Ing. Iva 

Jabůrková 

6. Výchovný styl učitele jako prostředek ke zlepšování klimatu školy – lektorka Dr. Květa 

Trčková 

7. Výuka etické výchovy na základní škole – v dokumentech i v praxi – lektorka Dr. Květa 

Trčková 

8. Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století – lektorka Mgr. Romana Rinnová 

9. Motivační seminář k realizaci lesních aktivit (1. a 2. třída ZŠ) – lektorka Mgr. Jiřina 

Dvořáková 

http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/dilna-cteni-na-1-stupni-zs/
http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/cteni-v-oborech/
http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/cteni-v-oborech/
http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/vyuziti-it-v-hodinach-anglictiny/
http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/vyuziti-it-ve-vyuce-na-prvnim-stupni/
http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/zaklady-prace-s-interaktivnimi-technologiemi-ve-vyuce-na-druhem-stupni-zs/
http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/vychovny-styl-ucitele/
http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/vyuka-eticke-vychovy-na-zakladni-skole/
http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/nasi-nebo-cizi-zide-v-ceskem-20-stoleti/
http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/motivacni-seminar-k-realizaci-lesnich-aktivit-pro-1-a-2-tridu/
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10. Simulační hry a hraní rolí při výuce zejména přírodovědných a glob. technologií – lektor 

Mgr. Jan Vrtiška 

11. Program Ekoškola v životě školy aneb jak se stát Ekoškolou - lektor Mgr. Jan Vrtiška 

 

 

7. Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště tvořily: 

- školní psycholožka Mgr. Libuše Šafránková, od března Eliška Opatrná 

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

- výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Lenka Rybářová 

- výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Alena Müllerová 

- metodička prevence Mgr. Jiřina Nagyová 

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

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

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

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

kterým poskytovala speciální pedagogickou péči. 

 

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

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

v učení. Výchovná poradkyně pro 2. stupeň A. Müllerová seznamovala žáky devátých tříd 

s přijímacím řízením na střední školy, vyplňovala přihlášky na střední školy, sjednávala se 

středními školami prezentaci jejich škol. 

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

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

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

psychologických poraden konzultovaly se školní psycholožkou. Úzce spolupracovaly s PPP  

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

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

školy. Dále se výchovné poradkyně věnovaly zavádění nové vyhlášky do praxe, viz příspěvek 

Společné vzdělávání. 

 

http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/simulacni-hry-a-hrani-roli-ve-vyuce-zejmena-prirodopisnych-a-globalnich-technologii/
http://www.zsjilove.cz/akreditovane-kurzy/program-ekoskola-v-zivote-skoly-aneb-jak-se-stat-ekoskolou/


18 

 

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

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

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

 

Metodička prevence – metodičkou prevence rizikového chování žáků byla jmenována paní 

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

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

zároveň i vyhodnocovala.  

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

školní rok 2016 – 2017. Je zde také uveden dopis ředitelky školy, který byl zveřejněn na 

webových stránkách školy v období, kdy jsme museli řešit více případů kyberšikany, která 

neprobíhá ve škole, ale promítá se do klimatu školy a vztahů mezi žáky. 

 

8.  Společné vzdělávání 

Od 1. 9. 2016 vešla v platnost Vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tato vyhláška společně se zákonem  

č. 561/2004 Sb. přinesla radikální změnu, a to zejména v administrativě a ve způsobu 

financování žáků takto diagnostikovaných. 

Do naší školy přicházely tyto změny postupně s příchodem dětí, které prošly novou 

diagnostikou dle nových pravidel. Začátkem září jsme měli 3 takto nově diagnostikované 

žáky. K ostatním žákům, kterým ještě běžela platnost původních vyšetření, se přistupovalo dle 

starých předpisů. Tato dvojkolejnost byla poměrně náročná a to zejména na vykazování 

nadřízeným orgánům. Z hlediska práce učitelů se nic zásadního nezměnilo. Nově se v jejich 

práci objevily tzv. PLPP – plány podpůrných opatření, jejichž příprava a vypracování měla 

vést ke zmírnění akutních vzdělávacích obtíží žáků a sloužily zároveň jako příloha k žádosti  

o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálně pedagogických centrech. 

Nejzásadnějšími změnami prošel způsob financování těchto dětí, pro které finanční 

prostředky nově přicházely na základě pravidelného měsíčního vykazování.  Pedagogicko-

psychologické poradny a speciálně pedagogická centra začaly pracovat s novými tiskopisy  

a novým kódováním. Do školy začaly přicházet zprávy na nových tiskopisech s nově 

zavedenými kódy, které znesnadňovaly rozklíčování typu poruchy u jednotlivých dětí. Nově 

také přicházely zprávy rovnou škole prostřednictvím datových schránek, které si musela 
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každá škola povinně zřídit. Školám přibyla nově povinnost zajistit důslednější informovanost 

rodičů a tím se velmi znásobila administrativní zátěž výchovných poradců. 

Během roku bylo do školy přijato i několik nových asistentů pedagogů, na jejichž postavení 

v rámci školy měla vyhláška také zásadní vliv. Celkově se podařilo těmito zaměstnanci pokrýt 

většinu tříd, ve kterých se vyskytovaly děti s diagnostikovaným třetím stupněm podpůrných 

opatření. Díky asistentům se práce ve třídách s těmito dětmi stala únosnější a učitelé lépe 

zvládali náročnosti při začleňování těchto dětí mezi ostatní.  

Během celého školního roku jsme se potýkali s nedostatkem informací k různým situacím,  

se kterými jsme byli konfrontováni. Legislativa se průběžně upravovala a některé věci se 

měnily za pochodu. Sledovat tyto změny nebylo snadné.  

I přes veškerá úskalí a problémy se podařilo změny provádět a reagovat na potřeby, které ve 

škole vznikaly.  

 

Mgr. Lenka Rybářová 

 Práce s nadanými žáky 

 

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

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

ve volnočasových aktivitách ve volném čase žáků. 

 

 Výuka anglického jazyka 

Pokračujeme v rozdělení dětí na výuku anglického jazyka podle schopností, což podle 

nás umožňuje rozvoj jazykových dovednosti úměrně jejich schopnostem. 

  

 

 Dělení matematiky na 1. stupni 

 Změna ve výuce matematiky na prvním stupni - dělená matematika pokračuje … 

Dosavadní zkušenosti potvrdily správnost rozhodnutí rozdělit výuku matematiky podle 

schopností dětí a zařadit do rozvrhu hodiny tzv. „Dělené matematiky“.  

Žáci v těchto hodinách pracují ve skupinách podle svých individuálních matematických 

schopností. Někteří se zaměřují na upevňování a procvičování probíraného učiva, ostatní  

se zabývají řešením náročnějších matematických úloh a vyzkouší si také různé aktivity pro 

rozvoj logického uvažování.  
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Prostupnost skupin během školního roku dává možnost vyzkoušet si úroveň aktuálních 

matematických dovedností každému dítěti. Každému dítěti tak tento systém výuky umožní 

zažít si svůj „matematický úspěch“ a zároveň pomáhá zvyšovat motivaci k dalšímu poznávání 

a pronikání do „matematických tajů“. 

L. Kuklová, třídní učitelka 5. C 

 

 V jednotlivých předmětech 

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

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

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

své školní práci přidaly i přípravu ve svém volném čase. 

 

 Ve volnočasových aktivitách 

 

Vzájemná spolupráce ZŠ Jílové u Prahy a JŠ Akcent 

 

V dubnu 

2017 ZŠ 

Jílové u Prahy poprvé byla místem, kde se konala 

mezinárodní zkouška Cambridge English 

v několika úrovních. Tato možnost se vyskytla 

jako výsledek dlouhodobé spolupráce školy s JŠ 

Akcent. Jazyková škola AKCENT International 

House Prague je platinovým centrem pro jazykové zkoušky z angličtiny  

s právem zkoušet vlastní studenty i externí zájemce. Spolupráce spočívala v konzultacích 

ohledně přípravy žáků, výběru 

vhodných materiálů, metodik a způsobu 

provedení zkoušky. Při zkouškách 

spolupracovali učitelé naší školy jako 

invigilating a administrativní pracovníci 

(Ludvíková N., Havelka M., Šináglová 

M., Kuklová L. a Mikesková B.) 

s lektory jazykové školy pod vedením 
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paní A. Drahotové. Tato spolupráce vedla k tomu, že se ZŠ Jílové u Prahy stala oficiální 

partnerskou školou JŠ Akcent v přípravě žáků k mezinárodní zkoušce v angličtině. 

Mgr. Nina Ludvíková, vedoucí kurzu 

 

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

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

až po rozvoj  pohybových schopností. Výčet nabídky zájmových kroužků je v kapitole č. 25. 

 

 

9.  Školská rada 

Byla ustavena 26. září 2005.  

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

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

        Mgr. Pavla Ročárková   

   za zřizovatele   Petr Mošnička 

      Hana Vítková  

   za pedagogy   Mgr. Stanislava Fourová 

Ing. Lucie Kuklová 

 

 

 

10.  Spolupráce s rodiči     

 Spolupráce s rodiči probíhá na několika úrovních. Jednak na 

klasických třídních schůzkách, na individuálních i společných 

konzultacích a dále jsme v tomto roce pokračovali v trojstranných 

konzultacích – TRIPARTITÁCH. Tentokrát probíhaly jen na přelomu 

listopadu a prosince. Učitelé si s rodiči domluvili termíny, na schůzku se dostavil jeden nebo 

oba rodiče žáka a žák. O tomto setkání se vedl zápis. Jedná se o velmi náročnou formu 

spolupráce, ale její efektivnost je velká.  

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

logo.  
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 Adaptační setkání pro budoucí prvňáky 

Příloha č. 4 Plakát k Adaptačním  setkáním. 

 

 

11.  SPOUŠ-Ť  

Na jaře roku  2017 byla založena nová rodičovská organizace – Spolek u školy a „trochu 

navíc“. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem sdružujícím rodiče, zákonné 

zástupce i další zástupce žáků a přátele Základní školy Jílové u Prahy, kteří se zajímají  

o vzdělávání a výchovu, práci a rozvoj základní školy. 

Cíle spolku jsou: 

• rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a představiteli školy, 

• vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a školy založená na oboustranném   

respektování, 

• dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání, zlepšení vybavení školy, modernizace 

výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy, 

• spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními 

školami a dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi, rozvoj občanské 

společnosti, 

• příprava a pořádání kulturních akcí a komunitní program. 

V daném školním roce ještě členky spolku zvládly zorganizovat Pochod za pohádkou, besedy 

pro rodiče – O bezpečí na internetu s mluvčím Policie ČR Z. Chalupou a s dětským 

vývojovým psychologem D. Čápem. 

Bohužel rodiče této možnosti na rozšíření si obzorů příliš nevyužili. 

Ing. Jitka Venturová, předsedkyně spolku 

 

 

 

12.  Organizační specifika školního roku 2016 – 2017 

1) Rekonstrukce 

Zřizovatel školy Město Jílové u Prahy obdržel dotaci z Ministerstva financí na 

rekonstrukci školní jídelny a školičky. Přípravné administrativní práce probíhaly celé 

prázdniny a ještě v průběhu září. V říjnu nastoupila stavební firma vybraná ve výběrovém 

řízení. Co to znamenalo pro organizaci výchovně vzdělávacího procesu? Během prázdnin 

v roce 2016 jsme přestěhovali dvě třídy, které byly ve školičce do Obecního domu na 
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Masarykově náměstí. Na konci září jsme do Obecního domu nastěhovali další třídu, a to 

z přízemí hlavní budovy, protože se začalo pracovat i na školní jídelně. Z důvodu 

rekonstrukce bylo radou města rozhodnuto i o vyklizení „školního bytu“. Paní učitelka, která 

s rodinou byt obývala, dostala od města k dispozici jiný, městský byt. 

Školní stravování 

Protože jsme ze zákona povinni 

zajistit dětem obědy, přemýšleli 

jsme, jak tuto situaci během 

rekonstrukce vyřešit. Zároveň 

jsme všechny tyto změny museli 

legalizovat s danými úřady. Díky 

vstřícnosti Ing. Petra Vlka, 

jednatele 1. Jílovské, a.s., jsme se 

domluvili o možnosti využívat 

závodní jídelnu v objektu této společnosti. Částečně jsme přestěhovali vybavení kuchyně  

i jídelny do těchto prostor, předisponovali jsme i personál kuchyně. V této kuchyni se vařilo 

cca 200 jídel a dalších 250 jídel dovážela do této výdejny společnosti Scholarest. V tomto 

režimu jsme fungovali od října 2016 do dubna 2017. Během tohoto období děti docházely do 

cca kilometr vzdáleného objektu v doprovodu pedagogů,  podle daného harmonogramu.  

Bylo to velmi náročné pro všechny zúčastněné, ale díky pracovnímu nasazení všech 

zúčastněných jsme vše zdárně zvládli. Tato první etapa rekonstrukce probíhala podle daného 

harmonogramu. Díky rekonstrukci 

došlo k navýšení kapacity jídelny 

z 81 míst na 162 míst a ke zvýšení 

kapacity vařených jídel z 500 na 

možných 700 jídel. Velkým 

přínosem je jednak estetický 

vzhled nové jídelny, dále její 

akustická úprava, a pak také 

využitelnost multifunkční – díky 

vybavení audiovizuální technikou. 

Každého návštěvníka ohromí „skleník“, který je přirozeným propojením vnitřních prostor 

s naší krásnou zahradou. Samozřejmě jako u každé nové stavby i tady „vychytáváme“ drobné 
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nedostatky – absence zastínění „skleníku“, organizace odběru použitého nádobí a podobně. 

Ale to jsou věci řešitelné. 

 

 

 

Školička 

V říjnu a v listopadu 2016 proběhly 

v objektu školičky demoliční práce, 

byla odstraněna střecha, příčky, 

přístavky a pak byly práce 

pozastaveny. Firma nasměrovala své 

úsilí na dokončení školní jídelny. Po 

jejím dokončení však nastaly určité 

obstrukce mezi investorem a 

dodavatelem, což mělo za následek zdržení stavby. Byla dodána dřevostavba prvního patra, 

která nebyla v souladu s projektem, nastaly průtahy i mezi dodavatelem a projektantem. Při 

instalaci střechy na této budově došlo k pracovnímu úrazu, což také znamenalo pozastavení 

prací.  

 

Tato část rekonstrukce měla být původně hotova v květnu 2017, následně v červenci, pak  

v září. Při psaní této výroční zprávy stavba stále pokračuje a není dokončena. 

Což pro nás opět znamenalo značné komplikace při zajištění výuky. To spočívalo i v nutném 

dalším navyšování kapacity školy – administrativní – u nadřízených orgánů a prostorové – 

opět v Obecním domě. 

2) Přátelé z Chorvatska 

V pátek 14. října jsme v Jílovém přivítali milou návštěvu z chorvatské Končenice. 

Přijeli nás navštívit učitelé z České základní školy J. Růžičky právě z Končenice. Je to 

vesnice nedaleko Daruvaru, kde žije česká menšina již dvě stě let. Před rokem jsme měli 

možnost jejich vesnici i školu navštívit a jsme rádi, že jsme jim jejich pohostinnost mohli 

oplatit.  
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Samozřejmě jsme je provedli naší školou, pozvali jsme je i na náslechy do 

jednotlivých hodin. Pochlubili jsme se našimi chovy – jak zookoutkem, tak i naší minifarmou. 

Potom jsme naše hosty krátce provedli radnicí, tedy provedla je paní starostka.  

 

V sále v kulturním centru bylo připraveno pohoštění ve formě rautu, který pro nás 

připravili studenti SOU potravinářského v Jílovém u Prahy. Vzhledem k tomu, že naši hosté 

jsou z vinařské oblasti, zajistili jsme pro ně, na oplátku za jejich pohostinní před rokem, 

ochutnávku produkce naší vyhlášené Palírny Radlík .  

Po této občerstvovací přestávce jsme naše hosty pozvali do Regionálního muzea, kde 

se nám dostalo zasvěcené prohlídky výstavy Karla IV. panem historikem Janem Pokorným. 

Pobyt hostů v Jílovém jsme zakončili prohlídkou kostela sv. Vojtěcha, kde nám byla 

erudovanou průvodkyní paní Slávka Dostálová. Jsme velmi rádi, že se naše spolupráce  

s chorvatskými Čechy udržuje a rozvíjí. Rádi bychom na tuto spolupráci navázali další 

formou, a to výměnnými pobyty žáků našich škol.    

 

 

 

 

 

 

 

3) Bellhop systém 

Již delší období jsme přemýšleli o 

systému vyzvedávání dětí ze školní družiny, 

vzhledem k velkému množství dětí v družině a 

koncentraci jejich vyzvedávání ve stejných 

časech docházelo často k patovým situacím. 

Shodou okolností jsem objevila inzerci firmy NeurIT, která tento systém již měla vyvinutý. 

Dokonce je to firma, která má sídlo v Jílovém a jejím zakladatelem je jílovský občan pan Jan 

Šulák. A tak jsme od druhého pololetí realizovali tuto novinku – čipový systém BELLhop. 

Systém je založen na identifikačních čipech. Čip se přikládá k terminálu u hlavního vchodu 

do školy. Terminál krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň 

zobrazí jméno dítěte. Terminál po načtení čipu předá požadavek do příslušného oddělení ŠD  

a paní vychovatelka dítě pošle do šatny. Cena jednoho čipu je 100 korun, k jednomu dítěti 
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může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole 

sourozenci, musí mít zákonný zástupce ke každému dítěti čip. Během měsíce se podařilo tento 

systém zavést a stal se uživatelsky komfortní. Omezil se přístup dospělých osob do vestibulu 

školy, což je přínosem pro zajištění bezpečnosti našich žáků. Při odchodu dětí samozřejmě 

asistuje i pracovnice, která má službu v recepci školy – probíhá vizuální kontrola předávání 

dětí a pro ještě větší bezpečnost jsme k hlavnímu vchodu do budovy nainstalovali kameru, 

která zaznamenává pohyb před školou a je také dalším kontrolním prvkem. 

4) Obědy dětem 

Již druhým rokem zařizujeme dětem z rodin ohrožených finanční nouzí obědy ve 

školní kuchyni zdarma. V daném školním roce jsme díky společnosti Women for Women 

takto zajistili finance pro třináct dětí a prostřednictvím nadačního fondu Drab foundation pro  

pět dětí.  

5) Škola On-line  

Před dvěma roky 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. 

Po dvou letech můžeme shrnout naše první zkušenosti s tímto systémem, který do naší školy 

přinesl revoluci v předávání informací rodičům a žákům. Nebylo lehké změnit, léty zavedený 

a prověřený, systém žákovských knížek a třídních knih a přejít do virtuální reality, kdy 

zodpovědnost za přenesené informace vkládáte do systému, který nemáte „pod kontrolou“. 

„Co je psáno, to je dáno.“ Takto už to po mnoho generací ve škole platilo. Přišla změna, se 

kterou jsme museli změnit i něco v nás. Jistota té papírové žákovské a třídní knihy byla prostě 

jistota. Ale to je v současné době již překonané. 

Hned od zavedení školy online jsme řešili možné problémy, kterým by rodiny mohly být 

v získávání informací o svém dítěti vystaveny. Některé rodiny nemají počítač s přístupem na 

internet. Pro ně byl v mezidveří školy umístěn počítač, ke kterému je možný volný přístup 
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během školních výukových dnů až do pěti hodin. Provozovatel systému Škola online připravil 

také aplikaci pro mobilní telefony, kterou je možné volně stáhnout a získávat tak informace  

 během dne, kdy nemusíme mít přístup k počítači. Tuto aplikaci je možné získat zdarma na 

https://play.google.com/store . Od nového roku připravuje provozovatel další změny, které by 

měly přinést uživatelům ještě větší komfort při využívání. 

Přístup do systému je možný na www.skolaonline.cz zadáním uživatelského jména a hesla. 

Rodiny mohou využívat dva druhy přístupů. Jedná se o přístup rodičovský a přístup 

žákovský. Mezi těmito přístupy jsou rozdíly ve využívání a liší se také nabídka možností. 

Uživatelské jméno a heslo nastavuje třídní učitel, na kterého je možné se obracet i v případě 

dalších problémů. Těmi dalšími problémy je zejména opakované chybné zadání 

přihlašovacích údajů, což způsobí zablokování účtu, který se musí odblokovat. Někdy rodina 

přihlašovací údaje ztratí a je nutné přístup k účtu s novými údaji obnovit. Problémem může 

být i více dětí z jedné rodiny na škole, ke kterým se přihlašuje odděleně. Pro tento případ je 

možné sloučit účty dětí do jednoho přístupu. Toto sloučení provádíme individuálně na 

požádání u třídního učitele. 

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 a to je asi to největší plus, které škole online můžeme přiznat.  

Mgr. Lenka Rybářová, zástupkyně ř. š. pro 1. stupeň  

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 

DEMOKRATICKÁ ŠKOLA – dosáhli jsme  

b) oblast environmentálního vzdělávání žáků 

EKOŠKOLA – obdrželi jsme a obhájili jsme 

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

ETICKÁ ŠKOLA – obdrželi jsme 

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

SVĚTOVÁ ŠKOLA – zatím jsme nezažádali 

 

https://play.google.com/store
http://www.skolaonline.cz/
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Ve všech čtyřech oblastech je velký důraz kladen na spolupodílení se žáků na chodu a rozvoji 

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

třídních kolektivů při třídnických hodinách. 

 

 

a) Žákovský senát  

Vedení Žákovského senátu se ujala nové dvojice pedagogů – pan učitel Matěj Vrhel  

a paní vychovatelka Klára Doudová. Dlužno říci, že se jim jejich práce se senátory dařila. 

 

 Složení žákovského senátu: 

Karolína Kuklová - předsedkyně Žákovského senátu 

Michal Přerovský 

- místopředseda Žákovského senátu za 1. stupeň 

Kristýna Laštovková  místopředsedkyně Žákovského senátu za 2. stupeň 

Senátoři dle jednotlivých tříd: 

2. A    Stahlová Šárka, Kollár Lukáš 

2. B    Koutník Josef, Kruml Jan 

2. C    Ventura Štěpán, Staněk Radim 

2. D    Ležal Jakub, Zvířecí Matyáš 

3. A    Kodym Filip, Adamová Natálie 

3. B    Chlaňová Karolína, Tržilová Barbora 

3. C    Přerovský Tomáš, Svárovský Tadeáš 

4. A    Havlínová Anna, Sytaš Jaroslav 

4. B    Svobodová Simona, Štrachová Eliška 

4. C    Kaňoková Lucie, Novotná Karolína 

5. A    Dušková Tereza, Přerovský Michal 

5. B    Koutníková Kateřina, Staňková Alice 

5. C    Müller Ondřej, Mikeska Petr 

6. A    Hroníková Nela, Kosová Kristýna  

6. B    Demelová Izabela, Šichová Simona 

7. A    Šeda Mirek, Novotná Klára 

http://zakovskysenat.webnode.cz/products/nikola-dvorakova-predsedkyne-zakovskeho-senatu/
http://zakovskysenat.webnode.cz/products/prijmeni-jmeno-ii/
http://zakovskysenat.webnode.cz/products/prijmeni-jmeno-i/
http://zakovskysenat.webnode.cz/products/senatorii-dle-jednotlivych-trid/
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7. B    Liška Lukáš, Krčmář Petr 

7. C    Kudělková Eliška, Pelikánová Kateřina 

8. A    Jirsíková Denisa 

8. B    Laštovková Kristýna 

9. A    Králová Kateřina 

9. B    Kuklová Karolína    

 

Akce senátu 2016-2017 

Datum Typ benefiční akce Počet zúčastněných osob Vybraná částka 

24. 11. 2016 Adventní jarmark Přes tisíc 10 087 

31. 3. 2017 Umisťovací výstava psů a 

prodejní výstava obrazů 

Prodejní výstava- 4 expozice, 

vidělo je přes 1500 

návštěvníků. Umísťovací 

výstava okolo 150 

návštěvníků 

 8 384 

19. 5. 2017 Psolymiáda a Lajka letí do 

vesmíru 

Psolympiáda přes 300, Lajka 

200(vernisáž) 

5 134 

24. 11. 2016 - 

13. 6. 2017 

Adopce na dálku Okolo 300 7 036 

Celkem: Přes 3000 30 641 
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Odpolední setkávání se zvířátkyJak to začalo? 

S novým školním rokem se opět začal scházet žákovský senát naší školy. Z minulého 

školního roku jsme pokračovali v projektu Škola pro demokracii, ve kterém jsme spolu  

s našimi senátory mapovali demokratičnost naší školy. Ta je hodnocena v 8 oblastech jako 

například zapojení školy do obecního života nebo fungování žákovské samosprávy. Naše 

škola díky tomu získala ocenění a certifikát Škola pro demokracii a na konci září se zapojila 

do soutěže školních parlamentů. V této soutěži jsme představili květnový projekt RUN AND 

HELP. Bohužel jsme kvůli velké konkurenci podobných charitativních projektů neuspěli  

a hlavní cena - návštěva Parlamentu ČR nám unikla, ale pochvala od poroty nám dodala sílu  

a motivaci pokračovat v pomoci potřebným. V říjnu se náš senát přihlásil do projektu 

DOBRO-DRUZI nadace VIA, ve kterém tato nadace finančně podpoří 14 charitativních 

projektů škol a spolků po celé ČR. Naši senátoři k zadání přistoupili velmi zodpovědně  

a přišli s několika vlastními návrhy. Po dlouhém a napínavém hlasování byl odhlasován návrh 

pomoci psímu útulku v Maršovicích a projekt PSOS – Psí eS O eS byl na světě. V tomto 

projektu chceme nejen pomoci šelmám v nouzi, do které je dostal většinou jejich nejlepší 

přítel, ale také naučit ostatní děti a dospělé zodpovědnosti, tedy že živé zvíře není jen 

roztomilý dárek, ale závazek na celý jeho zvířecí život. Tentokrát se nám v opravdu velké 

konkurenci podařilo uspět a náš projekt PSOS byl vybrán k podpoře. Rozběhl se tím maraton 

příprav na několik benefičních akcí, které v tomto školním roce pro útulek zorganizujeme.  

PSOS zhodnocení: 

PSOS - Psí Es Ó Es  

Pomáhat může být psina, obzvlášť když jde o pomoc čtyřnohým kamarádům z psího 

útulku v Maršovicích. Útulku s blížící se zimou docházely prostředky na péči o nemocné  

a opuštěné pejsky, a tak se žáci z Jílového u Prahy rozhodli pomoci. Od listopadu do června 

uspořádali několik benefičních akcí, zaměřených na získání finanční a materiální pomoci pro 

útulek.  

 Nejprve vybírali naši senátoři dary na listopadovém vánočním jarmarku, jednak sběrem do 

kasiček, tak i prodejem vlastnoručně vyrobených předmětů s vánoční tématikou. V průběhu 

zimy zapojili senátoři do pomáhání celou školu, žáci všech ročníků malovali obrázky psů, 

které byly nabízeny v jílovských kavárnách, jídelnách a restauracích v rámci prodejních 

výstav.  

http://www.zsjilove.cz/2017/10/17/odpoledni-setkavani-se-zviratky/
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  Na konci března se konala umísťovací výstava pejsků z útulku na školním hřišti, 

nenechali jsme nic náhodě, pejsky jsme předávali až po schválení rodiči a druhý den měl již 

útulek o tři chovance méně.  

V dubnu vrcholila adopce na dálku a žáci z naší školy s pomocí rodičů a nově zřízené 

autobusové linky dokázali s železnou pravidelností venčit a zásobovat útulek materiální  

a finanční pomocí.  

Na přelomu dubna a května proběhly dvě benefiční akce. Nejprve psí olympiáda, kde 

se nám podařilo vybrat mnoho finančních i materiálních darů a udat další obyvatele útulku. 

Druhou akcí byla výstava ve spolupráci s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy „Lajka letí 

do vesmíru“, kde soutěžily malby dětí na téma prvního psího kosmonauta.  

 Kromě organizace akcí věnovali senátoři svůj volný čas i v podobě venčení 

opuštěných pejsků a útulku by rádi pomáhali i v budoucnu.  

Projekt skončil velkým úspěchem. Díky benefičním akcím a Nadaci Via útulek získal na 

veterinární péči pro opuštěná zvířata 65 133 Kč. 

Mgr. Matěj Vrhel, koordinátor ŽS 

 

 

Žáci 8. B pod vedením paní 

třídní učitelky S. Fourové 

napsali knihu Psí příběhy, 

tuto knihu mohli vyhrát 

účastníci soutěže Lajka letí 

do vesmíru.  

 

 

 

 

Vernisáž psích obrázků 

Od prosince 2016 žáci naší školy malují obrázky psů, které mají pomoci psům 

v maršovickém útulku v rámci projektu PSOS. Z naší třídy malovala obrázky Markéta 

Padevětová.  Žákovský senát nashromáždil přes šedesát obrázků. Jílovské provozovny 

(Sportbar Jílové, restaurace U Dušků, Bistro Lippert a restaurace Sokolovna) naší škole 

poskytly prostory na přípravu prodejních výstav. V restauraci Sokolovna se 23. 2. konala 

slavnostní vernisáž, které se zúčastnili nejen senátoři a autoři obrázků, ale také učitelé a žáci 
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s rodiči. Zájem o obrázky byl veliký, a tak jsme kasičku určenou pro psy v útulku naplnili 

velice rychle. A to tak, že její velikost nestačila a musela být vyměněna za větší. Jsme rádi, že 

práce v útulku má smysl a přilákala tolik lidí. 

Renata Ihlová a žáci 6. A      

 

 Demokratická škola 

Jak se můžete dočíst výše, požadavky potřebné ke 

splnění titulu Demokratická škola jsme splnili. A tak 

můžeme používat tento titul.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Environmentální výchova 

Program Ekoškola ve školním roce 2016/17 

Do mezinárodního programu Ekoškola je naše škola zapojena od roku 2008. Je 

držitelkou titulu Ekoškola, který již dvakrát obhájila. 

Koordinátorem aktivit školy v rámci tohoto programu je Ekotým, který je tvořen 

dobrovolníky z řad žáků 2. až 9. tříd a také několika učiteli. Hlavním úkolem pro dospělé 

členy týmu je rozvíjet u dětí schopnost vnímat dopady lidských aktivit na nejrůznější složky 

životního prostředí, analyzovat je, formulovat kroky vedoucí k nápravě a přispívat k jejich 

realizaci. Prostě budovat u dětí zájem kriticky vnímat svět kolem sebe a pozitivně ho 

ovlivňovat. 

Celý Ekotým se scházel pravidelně jednou za měsíc a během svých schůzek nejen 

vyhodnocoval svou dosavadní práci a připravoval další kroky, ale také formou her a dalších 

aktivit trénoval schopnost komunikace, spolupráce a kreativního řešení problémů, či trénoval 

badatelské dovednosti. 
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V době mezi velkými schůzkami aktivně pracovaly Ekotýmečky, které byly zaměřeny na 

řešení konkrétních problémů. Každý člen Ekotýmu byl členem několika takových týmů, 

v některých z nich se na práci podíleli i nečlenové z řad dětí i dospělých. Po vyřešení 

problému Ekotýmeček zanikl a jeho členové se zapojili do činnosti týmečku nového. Tato 

pružná strategie se nám osvědčila a budeme v ní chtít pokračovat i v dalším školním roce. 

A na čem jsme pracovali? Uvedeme zde přehled jen toho nejdůležitějšího. 

 V rámci Týdne mobility jsme propagovali šetrnou dopravu. Uskutečnili jsme výzkum 

dopravních zvyklostí žáků i učitelů a každý se mohl pokusit dosáhnout pozitivní 

změny. 

 V rámci projektu Živá zahrada jsme uskutečnili jarní a zimní pozorování školní 

zahrady a zajistili zimní péči o ptactvo. 

 Dokončili jsme dvouletý projekt na výzkum potoků v okolí Jílového a své závěry 

zpracovali do webové stránky (http://potoky.unas.cz) a do brožury, kterou se 

pokusíme rozšířit mezi úřady a občany. Zmapovali jsme celkem 26 potoků a pomocí 

výskytu v nich žijících bezobratlých živočichů (bioindikátorů) zhodnotili jejich 

kvalitu.  

 Zorganizovali jsme výzkum názorů občanů Jílového na kvalitu prostředí a nabízených 

aktivit ve městě, zpracovali výsledky a ty pak zveřejnili pomocí webové stránky 

(http://anketajilove.unas.cz) a brožury. Celkem v anketě odpovídalo 320 lidí.  

 Jeden týmeček připravoval aktivity pro školu ke světovým dnům. Celkem byly takto 

připomenuty 3 dny – Světový den stromů, Světový den hor a Den Země. Většina tříd 

využila připravenou nabídku a luštila doplňovačky, pátrala po informacích, vytvářela 

plakáty či lapbooky, vymýšlela příběhy či básničky, počítala a měřila, prostě zapojila 

do své práce řadu vyučovacích předmětů.  

 Monitorovali jsme množství CO2 ve třídách během vyučovacích hodin a navrhli 

změny ve způsobu větrání. 

 Setkali jsme se s vedoucí odboru ŽP MěÚ Jílové u Prahy p. Koneckou – vzájemné 

jsme se informovali a předali si podněty. 

 Uskutečnili jsme výzkum nabídky ve školním krámku a vytvořili informační materiály 

o škodlivosti některých potravin (kvůli obsahu cukru, barviv a palmového oleje) 

 Pro žáky i zaměstnance školy jsme uspořádali fotografickou soutěž na téma Jaro.  

 Prezentovali jsme se vlastním stánkem na školním jarmarku – nabízeli jsme 

informační materiály, žížalí čaj a šetrné výrobky (např. tašky vyrobené ze starých 

http://potoky.unas.cz/
http://anketajilove.unas.cz/
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triček). Zisk jsme použili na koupení krmiva pro ptáky na zimní zahradu a na ceny do 

fotosoutěže. 

 Uskutečnili jsme kontrolu a opravu Hřbitova odpadků a pro žáky 1. a 2. tříd uspořádali 

výukový program o nakládání s odpady. 

 Zorganizovali jsme zapojení jílovské školy (prostřednictvím rodin školních dětí) do 

happeningu Hodina Země. 

Odměnou za celoroční trpělivou práci byl nejen dobrý pocit z toho, co vše se podařilo 

dokázat, ale také výjezdní akce do zábavně-vzdělávacího areálu Mirákulum.  

Honza Vrtiška, koordinátor Ekotýmu 

 

PRAVIDLA EKOTÝMU  2016/17 

1. Víme, proč tu jsme. 

2. Chceme pro všechny něco udělat. 

3. Chodíme na schůzky včas. 

4. Pomáháme si navzájem. 

5. Jsme nositelé zpráv mezi Ekotýmem a třídou. 

6. Všichni se zapojujeme, jsme aktivní, plníme domluvené úkoly. 

7. Jsme ostatním vzorem. 
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Ekotým 2016 - 2017 
  

TŘÍDA JMÉNO 

2.B Moravcová Anna, Prošková Sofie 

2.C Doudová Karolína, Weber Jonáš 

2.D Musilová Monika, Pálek Tomáš 

3.A Jouja Matyáš, Mc Garrell Erin 

3.B Virtová Karolína, Volešáková Veronika 

3.C Květoňová Emma, Marešová Maja 

4.A Drahná Šárka, Tejnecká Karolína 

4.B Bartoňová Eliška, Vršníková Eliška 

4.C Chlumecká Zuzana, Nagyová Valerie 

5.A Kostečková Natálie, Ventura Šimon 

5.B Prčková Jana, Bouška Martin 

5.C Musil Tomáš, Štych Filip 

6.A Dzian Ondřej, Kaňoková Anna 

6.B --- 

7.A Janoušková Filipa, Škábová Tereza 

7.B Puncman Matyáš 

7.C Nagyová Viktorie 

8.A Vacková Leontýna 

8.B Novotný Tomáš  

9.A Hovorka Jan, Kukla Jakub 

9.B --- 

 

 Aktivity pořádané v rámci Ekoškoly 

o Živá zahrada 

V roce 2016 se naše škola zapojila do projektu Živá zahrada, jehož cílem je připravit 

podmínky na zahradě tak, aby byly lákavé a přátelské pro volně žijící živočichy napříč 

zoologickým systémem. Pokud chceme získat titul Živá zahrada, musíme v nejvíce 

bodovaných 3 letech z 5 let pozorování získat alespoň 50 bodů (pozorování se uskutečňuje  

v květnu a v prosinci). Díky své velikosti a okolí si naše školní zahrada zajistila handicap - 

3,75 bodu. První soutěžní pozorování jsme absolvovali v květnu 2016 a žádné zásahy do 
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zahrady jsme před tím neuskutečnili. Podařilo se nám získat 10,5 bodu, což se zimním 

pozorováním (jeho maximum je 8 bodů) a s handicapem zahrady nedává moc šancí titul 

získat. Náš momentální bodový zisk činí tedy 6,75 bodu. Budeme muset v dalších letech 

(pokud chceme o titul usilovat) přece jen nějak více zahradu zatraktivnit volně žijícím 

organismům.  

Za realizační tým Živá zahrada Honza Vrtiška 

 

o Evropský týden mobility ve škole 

Srovnávací průzkum počtu a obsazenosti aut přijíždějících ke škole provedli opět žáci 7.A ve 

čtvrtek 22. 9., tedy v jednom ze dvou dnů, kdy se žáci a jejich rodiny měli snažit zvolit si pro 

cestu do a ze školy šetrnější druh dopravy. Tedy např. autobus, který sice také přispívá ke 

zhoršování stavu ovzduší, ale pojme mnohonásobně víc osob než osobní automobil a navíc 

nezajíždí až ke škole, takže se "neautomobiloví" žáci dostanou ke škole bezpečněji. 

DOBROU ZPRÁVOU JE, ŽE POČET PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH AUT SE PODAŘILO SNÍŽIT O 33. 

 

o Ekotýmáci učí nejmladší 

Každým rokem si členové Ekotýmu připravují poučení o třídění odpadu ve škole pro své 

nejmladší spolužáky. Letos se tohoto 

zodpovědného úkolu ujali čtyři 

Ekotýmáci ze 4. - 7. třídy. Ve čtvrtek po 

velké přestávce postupně navštívili dvě 

první a tři druhé třídy. Seznámili je  

v kratičké prezentaci s tím, co ve škole 

třídíme, a společně si pak roztřídili 

připravené odpady. 

 

o Ekotým poprvé na Adventním jarmarku  

Návrh na vytvoření prodejního infostánku při tradičním školním jarmarku se  

v Ekotýmu setkal s velkým ohlasem. Do týmu, který by se tématu věnoval, se zapsalo patnáct 

zájemců, ale až do finále vytrvalo jen pár z nich. Těm však patří velký dík, neboť díky jejich 

práci (ať už při výrobě nebo při prodeji) si Ekotým dokázal vydělat na své aktivity 1095,- Kč. 

Máme tak za co pořídit krmení pro ptáky na školní zahradě nebo nakupovat odměny do 

soutěží, které pro školu pořádáme. Velkým hitem se stal „žížalí čaj“ (100% přírodní hnojivo, 

které produkují naše žížaly ve školním vermikompostéru) a také „tričkové tašky“ (vyrobené  
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z již nepoužívaných triček), u kterých jsme propagovali druhé pravidlo 3R (tedy „reuse“ – 

doslouživší výrobek znovu použijeme k jinému účelu). Jejich množství však poptávku ani 

zdaleka nepokrylo (příští rok se polepšíme). Ke koupi byla i krmítka ze starých PET lahví, 

perníčky s mandlemi „I  ekotým“) nebo domácí křížaly. Návštěvníci se mohli také 

inspirovat z bohaté nabídky letáků (naučné stezky v okolí, palmový olej, cukr v potravinách) 

anebo přímou ukázkou množství cukru ve vybraných nápojích. Děkujeme všem, kteří nás 

koupí našich výrobků podpořili.  

Za tým „Jarmark“  Katka Vrtišková 

 

o Světový Den hor 

Dhaulagirí 

V rámci celoškolní hry připravené ke světovému dni hor Ekotýmečkem „Významné 

dny“ byla každé třídě přiřazena jedna ze 14 hor, které jsou vyšší než 8000 metrů. Úkolem pro 

jednotlivé třídy bylo zjistit něco o dané hoře, postavit svou vlastní „osmitisícovku“, vyfotit se 

u ní a připravit plakát. Naší třídě byla přidělena hora „Dhaulagirí“. Zjistili jsme o ní, že 

v českém překladu se jí říká „Bílá hora“. Proto jsme pro focení využili čerstvě napadlý sníh  

a s přispěním šikovnosti Adama Elišáka, který si vyhrál s fotkou hory a třídy, jsme docílili 

toho, že „naše“ hora vypadá opravdu jako osmitisícovka… Kromě názvu jsme samozřejmě 

zjistili i další zajímavosti, např. to, že s výškou 8167 metrů je sedmou nejvyšší horou na světě, 

nachází se v Himalájích – v Nepálu a první výstup na ni se uskutečnil 13. května 1960. 

Vykonala ho švýcarsko – rakouská expedice. Později ji ale zdolali i čeští horolezci: v roce 

1984 Jan Šimon a v roce 2009 David Fojtík.  

RNDr. Marek Havelka, třídní učitel 8. A 
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Nanga Parbat 

Na světě je 14 hor, které mají přes 8 000 m a to  

i včetně hory Nanga Parbat, která byla přidělena 

ekotýmem naší třídě 6. A.  A tak v rámci Mezinárodního 

dne hor si měl každý přinést kámen, abychom naši 

osmitisícovku postavili. Vzhledem k velice nepříznivému 

počasí jsme naši osmitisícovku postavili ve třídě, kde 

jsme se s ní vyfotili. No jo, to by nás ale nesmělo být ve 

třídě 29, takže jsme se na fotku nevešli. Po 10 minutách jsme se dohodli, že první se vyfotí 

holky a potom kluci. I když je hora menší, je naše a líbí se nám.  

Matěj Trčka, 6. A 

 

o Jílovské jablkobraní 2016 

V pondělí 10. října se ve školní zahradě uskutečnilo již tradiční Jablkobraní. Byla jsem 

moc ráda, když několik žáků 7. C vyslyšelo moji prosbu a akce se zúčastnili. Eliška a Radek 

pomáhali při moštování, Viki a Kačka pracovaly v provizorní pekárně ve venkovní učebně, 

Adam a Ondra sbírali a odváželi jablka k moštování. Odměnou všem zúčastněným byl 

vynikající mošt, jablečný závin a další dobrůtky. Ještě jednou všem žákům 7. C, kteří přiložili 

ruku k dílu, děkuji. 

Mgr. Romana Rinnová, třídní učitelka 7. C 

 

Dne 10. října naše škola pořádala jako již každoročně „Jablkobraní“. Práce bylo 

všude plno. Žáci, rodiče a někteří návštěvníci školy sbírali jablka. Pan školník Hájek, pan 

učitel Vrhel, paní učitelka Kudělková s manželem čepovali do PET lahví mošt. Jiné pani 

učitelky a paní ředitelka pekly štrúdly, koláče, které jsme mohli ochutnat. Domů jsme 

odcházeli s plným žaludkem a vynikajícím moštem. Účast nebyla tak hojná jako v loňském 

roce, ale užili jsme si to.  

Aneta Svědínková, 6. A 
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Na loňské Jablkobraní přijela se svým terénním 

vozítkem i paní Pavla Habrdová, aby nám ukázala,  

na čem jsme se podíleli při „dárcovském“ běhu Run 

and Help na jaře 2016. Měli jsme z toho ohromnou 

radost a paní Pavle se u nás moc líbilo.   

              

 

 

o ZOOkoutek 

Dne 7. 11. 2016 zookoutek oslavil 4. narozeniny! 

Chtěla bych moc poděkovat každému, kdo se přímo nebo nepřímo podílel či stále podílí na 

péči o zvířata, motivaci žáků k pozorování a pomoci v chovu zvířat. 

Máme denně v zookoutku spoustu žáků, kteří tam chodí pravidelně na úklid, pozorují zvířata, 

hlídají mladší žáky a někteří i postupně zkouší sebe v roli nás, vyučujících. 

Někdo přichází do zookoutku jen občas, někdo tam jen tak zaběhne nebo nakoukne, někdo 

třeba i přinese krmení. 

Každopádně mám velkou radost, že toto místo u nás ve škole existuje, plně funguje a žije svůj 

miniživot. 

Stále vítáme jakékoli krmení např. suché krmení pro andulky, korely a hlodavce. 

 Mgr. Nina Ludvíková 
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Stejně jako minulý rok jsme i letos nechali zahnízdit papoušky v zookoutku. Jak 

andulky, tak i korely. Začali jsme přesně 1. února, kdy jsme jim do voliér dali budky a ke 

stravě přidávali vaječnou směs. Pak jsme čekali, jestli se podaří nebo ne. A povedlo se, 

vajíčka snesly andulky i korely během našich jarních prázdnin. Pravděpodobně 15 - 17. 

února. Andulky snesly 6 vajíček, která se zatím nevylíhla, ale korely jich snesly 7 a z toho už 

se vylíhlo 5 mláďat. Nyní čekáme, až se vylíhnou i ti ostatní. Vajíčka a mláďata pečlivě 

vážíme a sledujeme změny. 

              Sandra Bergová, 9. A 

Po dlouhém očekávání od 15. 2. 2017, objevili jsme dnes v boudě korel tři žluté chomáčky. Tři 

nové korely jsou na světě! Těšíme se na další čtyři. 

Vajíčka papoušků 

Po 15 dnech od umístění boudiček do klecí a speciálním přikrmováním papoušků, objevilo se 

první vajíčko. Momentálně andulky mají šest a korely sedm vajíček. Pro snížení hluku  

v období hnízdění je zookoutek dočasně otevřen pouze pro pravidelné služby na krmení.  

 Projekt Les ve škole v 1. A 

Žáci chodili během školního roku několikrát 

každé roční období do lesa a snažili se plnit 

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

třídě i v přírodě. Sbírali na paletky přírodní 

barvičky, kreslili si a psali do lesních deníčků 

zprávičky a důležité informace o tom, co viděli, 

zažili, zjistili. Své pocity z pátrání a pozorování 

http://zookoutek-zs-jilove.webnode.cz/news/vajicka-papousku/
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společně sdíleli. Vybarvovali a malovali pěkné obrázky. Na jaře vytvořili v malých 

skupinkách obrázky stromů, které na školní zahradě a v lese pozorovali. Z lesa děti nosily 

zajímavé nálezy, které jsme vystavily. Na lesních výpravách je doprovázely vlastní 

pomalované ponožky, s kterými si získané poznatky o lese přehrály formou společné 

dramatizace. Zazpívali jsme si a do rytmu ťukali přírodninami. 

J. Dvořáková, třídní učitelka 1. A 

 

o Den Země 

V úterý 25. 4. 2017 se u nás na škole konal Den Země. Tohoto dne se zúčastní celá škola, 

abychom si ve třídách připomněli, že je tu s námi také příroda, o kterou bychom se měli 

starat. Každá třída měla svůj program. Náš den začal puzzlemi – skládačkou, ve které byla 

zároveň tajenka, kterou jsme společně vyluštili. Nebyla těžká, takže jsme byli za chvilku 

hotovi. Při třídnických hodinách jsme si již dopředu vyhledávali informace k ekosystému 

pouště. Jednotlivým ročníkům byl přidělen jeden ekosystém a na toto téma měly vytvořit 

prezentaci – velký plakát.  Proto jsme se přesunuli do třídy 8. A a společně jsme na plakátu 

začali pracovat. Nejprve jsme vytvořili skupiny, které si vybraly jednu oblast z tématu pouště. 

A to z důvodu, abychom se neopakovali.  Jedni zpracovávali vodstvo, druzí faunu, flóru,…  

Na závěr jsme celý plakát sestavili a nalepili. Myslíme si, že naše společná práce byla 

famózní. Opravdu se nám dobře pracovalo. Práce byla zajímavá a určitě bychom si to mohli 

někdy zopakovat.  Po 3. hodině jsme šli ven, abychom naší „přírodičce“ odlehčili od tížících 

odpadků. Sběr byl celkem zábavný, protože jsme z odpadků nakonec sestavili 2D auto. Šli 

jsme směrem k potoku do Drnky, když jsme v jedné chvíli zašli pod trnky  a začali vynášet 

části auta. Najednou se všichni seběhli a pomáhali odpad vynosit.  Do seskládaného auta už 

stačilo jen nasednout. Až k potoku jsme ani nedošli, jednak pytle na odpadky byly plné  

a jednak s námi byli i žáci, kteří ten den ještě odjížděli s KMD do divadla a museli se včas 

naobědvat.   Po návratu a krátké přestávce na sváču jsme pokračovali dál. Paní učitelka pro 

nás připravila soutěž Dakar. Závod Dakar se jezdí v poušti asi 14 dní.  A tak jsme každý den 

závodu splnili jeden úkol – pochopitelně už ve skupinách. Úkoly se vztahovaly k tématu 

pouště, takže jsme si získané znalosti nejen zopakovali, ale i upevnili a některé další byly 

i nové.  Vše jsme zakončili osmisměrkou. Všichni jsme nakonec dostali odměnu, ti první 

pochopitelně větší. 
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 Den Země se povedl, ale mohli bychom jet na exkurzi. (Anička) 

 Bylo to fajn, moc se mi to líbilo, ale minule, když jsme sami připravovali program pro  

4. třídu, to bylo lepší. (Kristýna) 

 Celý den probíhal v klidu a pohodě. Myslím, že se to povedlo. I počasí nám přálo. Pro 

příští rok by to mohlo být podobné. (Kačka) 

 Příští rok by mohla být nějaká přednáška, nebo by se mohl promítat nějaký film. (Tomáš) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Země 

V úterý 25. 4. jsme se sešli  

v 8 hodin u transformátoru. Na úklid jsme si 

vybrali cestu na Radlík a okolí rybníka. Všichni 

jsme měli rukavice a do dvojice nám paní 

učitelka dala igelitové tašky. Uklízeli jsme cestu 

Ke Kapličce, kde byla většina odpadů plast  

a drobný odpad. V okolí a na okrajích rybníka 

jsme vytahovali odpadky z vody i z bahna, byla 

to sranda. Po úklidu jsme šli k paní učitelce na zahradu, kde jsme se nasvačili a hráli různé 

hry, např. zvukové a pohybové pexeso, na slepého, poznávání spolužáků podle hlasu a jiné. 

Po příchodu do školy jsme si s ostatními pátými třídami představovali podnebné pásy. Byl to 

úžasný den. 

Sofie Krausová a Alice Staňková, 5. B 
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Dne 25. dubna byl Den Země. První dvě hodiny jsme vyráběli plakáty. Každý ročník měl 

zadaný svůj ekosystém. Druhé třídy měly ekosystém pole a louky. Také jsme dostali puzzle 

s tajenkou.  Po plakátech, tajence a svačině jsme vyrazili ven. Procházkou jsme došli na Boží 

skálu. Cestou jsme sbírali odpadky. 

Ivana Hejdová, třídní učitelka 2. D 

 

o Ornita 

Ve čtvrtek 25. 5. jsme šli čtvrtou vyučovací hodinu na Ornitu, téma Šplhavci. 

Seznámili jsme se s různými druhy šplhavců. Ukázali nám i vzácné druhy. Nejvíce mě zaujal 

tukan, byl náááádherný! Ukázali nám i netopýra, ale ten moc smrděl! Ornita se mi líbila,  

i když si myslím, že to bylo strašně drahé. (Niki, 7. B)  

Ve čtvrtek jsme ve škole měli besedu o šplhavcích. Paní nám vyprávěla o šplhavcích  

v České republice a pak nám je pán také ukázal, ale jen dva. Potom nám ukázal nádherného 

netopýra, který byl zraněný, protože se zamotal do drátů. Hodina byla završena tukanem, 

nevěřila jsem, že ho někdy uvidím! Byl moc hezký, ale docela malý. Beseda se mi moc 

líbila. (Vendy, 7. B) 

 

 

o Návštěva chovatelky hadů 

Ve čtvrtek 1. prosince měly děti ze 7. C možnost setkat se s chovatelkou hadů paní 

Renátou Kopanicovou, kterou do naší školy pozvala paní učitelka N. Ludvíková. Viděli jsme 

sbírku hadů od těch nejmenších až po skutečně velké kusy – různé druhy užovek, krajt až po 

hroznýše a chřestýše. Zajímavé bylo vyprávění o chovu hadů, jejich anatomii  

a rozmnožování. Kdo měl odvahu, mohl si na konci návštěvy hady pohladit, případně  

i pochovat. 

R. Rinnová, třídní učitelka 7. C 
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o Výlet Senátu a Ekotýmu  

Dne 27. 6. 2017 členové Senátu a Ekotýmu vyrazili za odměnu na výlet do zábavného 

parku Mirákulum. Na místě jsme se rozdělili do skupinek. Každý z nás si vybral takovou 

zábavu, která ho zajímala. Někteří z nás šli na klouzačky, jiní do lanového parku, vodního 

světa apod. Téměř všichni jsme si vyzkoušeli veškerou zábavu v tomto jedinečném, zábavném 

parku. Počasí nám přálo, a tak jsme si tento den moc užili. 

Nela Hroníková, 6. A  

Podrobně je činnost v rámci environmentální výuky vypracována koordinátorkou EVVO a je 

uvedena v příloze č. 5. 

 

c)  Etická výchova  

V tomto školním roce pokračuje výuka etické výchovy v šestém a sedmém ročníku a nově 

jsme výuku etické výchovy rozšířili do prvouky v 1. – 3. ročníku.  

o Ladění 

Asi si říkáte, co je vůbec to Ladění? Ladění je pobyt, na kterém se naše třída měla dobře sladit, 

měla se lépe seznámit s učiteli, novými 

žáky a naopak noví žáci si tím mohli 

najít snadněji ve své třídě kamarády. 

Ale k věci: 

Ladění naší třídy VI. B probíhalo od  

7. září do 9. září. Začalo to normálním 

příchodem do školy a okolo půl deváté 

jsme se vydali na náměstí, odkud nás 

měl odvézt autobus na Borek. Z Borku jsme šli na nádraží Jílové u Prahy. Vlak nás zavezl do 

Čerčan, kde jsme chvíli čekali a dali jsme si zmrzlinu. Potom nás další vlak dovezl do Zlenic, kde 

mělo naše Ladění probíhat. Asi po třech minutách chůze jsme dorazili na místo, do hotelu 

„Kormorán“. Ještě před obědem jsme se rozřadili do dvojic na orientační běh. Jeden ze VI. B  

a jeden z VI. A. Po obědě jsme se rozdělili do pokojů. Kluci byli ubytovaní v hotelu, zato holky se 

ubytovaly ve vile ,,Kormorán“, hned naproti hotelu. Hned, jak jsme se ubytovali, jsme se přívozem 

přeplavili na druhou stranu řeky, kde měl orientační běh probíhat. Obsahoval celkem 21 otázek  

a přitom jsme museli dávat pozor, protože na každé otázce bylo písmenko. Písmenka nám měla 
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vyluštit tajenku. Na startu nás bohužel nečekaly žádné slíbené buřty, ale chleba, protože nešel 

rozdělat oheň. Potom VI. A odjela a my jsme se věnovali úplně stejným aktivitám jako VI. A.   

Dělali jsme následující aktivity: Orchestr (měli jsme si vybrat jakýkoliv hudební nástroj, který 

jsme následně pantomimicky předváděli a ostatní hádali, co předvádíme), poslouchali jsme 

„Vltavu“ od Bedřicha Smetany, paní ředitelka nám přečetla příběh, trénovali jsme zvířecí a jiné 

pozdravy, hráli jsme tleskanou, zpívali jsme hymnu pobytu ,,Náměšť“ od Jaroslava Hutky, zahráli 

jsme si na novináře, na žrouta a na elektriku. Tak to byl náš první den. 

Druhý den jsme vstali a šli jsme na snídani. Druhý den započal zápisem do Ev sešitů, vytvářeli 

jsme erby, opět jsme hráli tleskanou, hráli jsme hru Úsměv, malovali jsme tiché obrazy, vydali 

jsme se do Hrusic, kde jsme si prohlédli muzeum Josefa Lady a šli jsme zpět (celkem jsme ušli 

9km). Dále nás kalendář rozřadil do skupin na Podání ruky, hráli jsme hru  Kdo, jsi ty? A celý 

den jsme zakončili parádní diskotékou s disko koulí, kterou nám půjčil majitel hotelu. 

Třetí den jsme začali stejně jako předchozí. Snídaní a zápisem. Potom jsme hráli hru na pocity  

a emoce, zase jsme hráli tleskanou, dělali jsme koláž s názvem: Tak to jsem já! Koláže jsme si 

prohlíželi za pomoci tiché galerie, po kolážích jsme říkali, v čem jsme dobří, a v čem ne aneb Chci 

se  vám pochlubit, že jsem dobrý…, dále jsme se přesunuli ven, kde jsme hráli hru s míči. Pak zase 

vevnitř hráli hru s kamínky, následně nás paní učitelka chválila a celé Ladění jsme zakončili 

plakátem, který nám teď visí ve třídě. Myslím, že naše třída je perfektně sladěná! 

Adam Hurt VI. B. 

 

o Hodiny etické výchovy 

Spolupráce se šesťáky – 24. 5. 2017 

Po přednášce o šplhavcích jsme měli hodinu Etické výchovy 

ve spolupráci se šestými třídami. Rozdělili jsme se na  

3 skupiny, 2 zůstaly ve třídě a jedna se přesunula do šesté 

třídy. Šesťáci se v rámci svých hodin Etické výchovy 

seznámili s Braillovým písmem a pokusili se vytvořit své 

písmo. S tímto písmem pak přišli za prvňáčky. Se škraboškou 

na očích poznávali prvňáčci jednotlivá písmena. Již bez 

škrabošky si vyluštili křížovku a zahráli pexeso. Moc se nám 

líbilo, že jsme si mohli vyzkoušet tyto aktivity ve spolupráci starších kamarádů. 

Svatava Viktorová, třídní učitelka 1. B 
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Hodina s prvňáky 

Dne 24. 5. si žáci 6. A, společně s paní ředitelkou Květou Trčkovou připravili program 

pro prvňáky. V předchozích hodinách Etické výchovy si žáci domluvili aktivity. Skupin bylo  

7 a každá „dostala“ po 4-5 prvňácích. Měli jsme připraveno: puzzle, pexeso, tajenku,  

omalovánky, poznávání a psaní písmen atd. Hodně jsme si s prvňáčky popovídali. Za 

šikovnost dostaly děti bonbony. Prvňákům se to moc líbilo a nám taky. Jsme rádi, že nám 

prvňáci připomněli, jaké to je být v první třídě a těšit se do druhé. Že je důležité učit se, 

poznávat a mít ze sebe i z ostatních věcí i lidí radost. 

Šárka Klosová, 6. A 

Etická výchova 

V hodině Etické výchovy jsem dětem četla pohádkový příběh O jedenácti labutích, s nímž 

jsme pracovali i v dalších hodinách. Nejvíce času jsme mu věnovali v pracovních činnostech. 

Příběh vyprávěl o vytrvalosti. Děti měly za úkol pracovat na plátně (proplétání proužků 

papíru), jako postava z příběhu a mluvit o pocitech z vykonané práce. Malá část dětí dokázala 

práci dokončit samostatně ve škole. Všechny děti si zaslouží pochvalu za to, že i přes těžkosti 

ve své práci vytrvaly. 

 Transfer do života:  i malé věci nás posouvají k těm velkým. Nedokončil-li jsem dnes, 

třeba zítra budu mít dostatek sil, abych úkol zvládl. Proč je důležité práci dokončovat? 

Opravdu jsme si měli celý týden co povídat. 

Tereza Křečková, třídní učitelka 2. B 

 

  
  

o Charitativní akce  

Klokánek 

Dne 3. 5. 2017 se skupina ruštinářů  

z osmých tříd a my holky z 9. B vydali na 

výlet do Klokánku Štěrboholy, kde jsme 

nebyli poprvé. Poprvé jsme na toto místo 

zamířili v šesté třídě a velmi se nám tam 

líbilo. Cesta proběhla velmi klidně. 

Minulý rok zde byla skupina o rok 

mladších ruštinářů zahrát dětem 

pohádku O Koblížkovi. Dnes si naši osmáci připravili pohádku O řepě. Děti byly nadšené,  
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že nás viděli a pohádka se jim velmi líbila. S dětmi jsme si hráli  

a bylo na nich vidět, jak jsou rády, že jsme je přijeli navštívit. Do Klokánka jsme přivezli 

peníze, které jsme vybrali na akci  Stovka na tábor. Holky ze třídy  

9. B ze ZŠ Jílové u Prahy od druhé třídy jezdí na tábor Mozolov. Na stejné místo jezdí i děti 

z Klokánku. Každý rok tam jezdí kolem 20 dětí. Letos hlavní vedoucí změnil místo na ChKO 

Křivoklátsko a pojede se od 1. 7. 2017. Dohromady se vybralo 1500 Kč. Naše třída přispěla 

částkou 300 Kč. Dne 25. 5. 2017 od 13 hodin se uskuteční Den otevřených dveří v Klokánku 

Štěrboholy. Bára Bulířová se pokusí roztančit děti předcvičováním zumby, kterou děti spolu 

tančily na táboře Mozolov.  

Toto odpoledne se nám moc líbilo. Bylo to velmi dojemné a zároveň si odnášíme velikou 

zkušenost do života. 

Veronika Machačová, 9. B   

 

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. 

Naše škola se ujala organizace Okresního kola přespolního běhu. 

 

Sportovní soutěže rok 2016 - 2017 

 

S novým školním rokem začal i nový ročník sportovních soutěží základních škol okresu Praha 

západ. 

Již tradičně zahajujeme v Jílovém, soutěží družstev v přespolním běhu. V úterý 27. září se 

k nám sjelo téměř 150 dívek a chlapců z 11 škol a za velice příjemného počasí vyrazilo na 

náročnou trať přespolního běhu. Dívky absolvovaly trať v délce 1 500 m a chlapci tuto trať 

zdolali dvakrát, tedy 3 km. Naši školu reprezentovali – Daňková Jana, Vacková Leontýna, 

Zvířecí Jana, Kopalová Veronika, Srbová Kateřina, Kohlmanová Tereza, Holubová Michaela, 

Kuklová Karolína, Sklenář Ondřej, Nejedlý Jakub, Štrach Marek, Skřivan Vlastimil, Mikula 

Jakub, Janošov Radek, Bernard Josef, Půlpán Josef, Hovorka Jan a Maršálek Dominik. 

Všichni se statečně poprali jak s nástrahami tratě, tak i se svojí vytrvalostí a odolností. 
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Chlapci obsadili 3. místo a děvčata 9. místo. Všem patří poděkování a i přání těch nejlepších 

výsledků v dalším sportovním životě. 

 

 

 

Dalším pokračováním byl turnaj v minifotbalu.  Pro velký počet přihlášených družstev (22) 

se musel odehrát dvoukolově -  5. a 6. října se odehrály zápasy ve čtyřech okrskových 

skupinách a 11. října se odehrála finálová skupina. Naši kluci – Marek Štrach, Jiří Čížek, 

Vlasta Skřivan, Josef Ptáček, Dominik Novotný, Josef Bernard, Jakub Kukla, Jakub Nejedlý, 

Matěj Novák a Roman Lébl - svoji skupinu vyhráli a postoupili do finálového turnaje.  

Ač naše družstvo tvořili převážně mladší kluci, tak svými výkony za staršími nezaostávali. 

V konkurenci 8 týmů obsadili velice pěkné 4. místo. Za skvělý výsledek všem patří velké 

poděkování. 

 Ing. Michal Pešta, učitel Tv 

 

 

 Přehled účasti na sportovních akcích 
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Měsíc Konaná akce umístění 

září Přespolní běh                                 chlapci 

                   dívky 

 

3. 

9. 

listopad 

prosinec 

Florbal                                     dívky III. 

                                                  dívky IV. 

8. 

9. 

                                               chlapci III. 

                                              chlapci IV. 

4. 

5. 

                                                smíšené II. 9. 

 Minifotbal                         4. 

Květen Mc Donald´s Cup                                 I. 5. 

 

 McDonald´s Cup 2017 

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se naše nejmladší fotbalové naděje utkaly se soupeři ve finále 

okresního kola v  McDonald´s Cupu v Praze. Vzhledem k malé účasti družstev v prvním kole 

jsme bez boje postoupili rovnou do finále. O to těžší bylo druhé kolo, kde nás hned na úvod 

čekal velmi těžký soupeř – Jesenice. Kluci si museli rychle zvykat na nový herní systém (7+1) 

a velké hřiště. Jesenice nasadila vysoké tempo, kterému jsme nestačili a v zápase podlehli 0:7. 

Druhý zápas byl již vyrovnaný a s Černošicemi jsme remizovali 1:1.  

V posledním zápase s Dobřichovicemi šlo o všechno. Kluky hnala vpřed touha po vítězství  

a bojovali jako lvi o každý balon. Bohužel štěstí přálo více soupeři. 

Obsadili jsme krásné 5. místo a všem klukům patří velká pochvala. Odjížděli jsme domů  

s úsměvem na rtech a plni nových zážitků. Na závěr bych ráda poděkovala trenérovi přípravek 

z Kamenného Přívozu panu Martinu Doutnáčovi, který mi pomohl s nominací, zapůjčil 

našemu družstvu dresy a ujal se koučinku kluků. 

Mgr. Kateřina Kopáňková, učitelka Tv 

 

 

 Lyžařský výcvikový kurz  

Něco málo o lyžáku  

V týdnu na přelomu února a března se žáci sedmých a osmých tříd ZŠ Jílové vydali 

společně na lyžařský výcvik do Krkonoš. 
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Akce začala odjezdem od 

naší školy autobusem pana 

Adámka a směřovala na horskou 

chatu Cihlářka, nacházející se 

mezi Černým Dolem a Pecí pod 

Sněžkou.  Nutno dodat, že jsme 

k ní nedojeli. V tomto období 

není totiž cestu možné projet 

ničím jiným než sněžným 

skútrem, rolbou či autem 

postaveným na pásy. Tato 

vozidla nám pouze odvezla bagáž, dva kilometry sněhem jsme museli po svých.  Cíl naší 

cesty nás však příjemně překvapil – veliká chata s útulnými pokoji a perfektním vybavením se 

rychle stala naším novým domovem. 

Hned první odpoledne nás čekal pobyt na zasněženém svahu u nedaleké chaty, kde se 

konalo rozřazení do týmů. Prvnímu, sestavenému z nejlepších lyžařů, velel Vojtěch Auda, 

zatímco druhé družstvo, z lyžařů středně pokročilých, spravoval Michael Rada s Matějem 

Vrhelem. Jako třetí družstvo byl označen tým snowboardistů pod vedením Tomáše 

Malimánka a Karolíny Bílkové.  

Všechna družstva se zároveň zdokonalovala v běhu na lyžích, a tak jsme dny trávili nejen 

ve vyšších rychlostech na ostrých svazích areálu Ski Resort Černá hora – Pec pod Sněžkou, 

ale okusili jsme i bílé stopy Krkonošské magistrály či tratě „Desítka“. 

Výjimečným byl den třetí, 

který jsme si zvolili za 

odpočinkový. Předem mohu 

předeslat, že dopolední hry, jako 

boj o vlajky (vlastně o šišky – 

vlajky jsme s sebou nevezli), si 

v ničem nezadaly s výjevy 

obrazů středověkých bitev. 

Sněhové koule létaly vzduchem 

na všechny strany, odevšad se 

hrnuly zástupy bojovníků a ti 

pak po zásahu či prostém zakopnutí padali po desítkách k zemi. Tedy po třech desítkách – 
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více nás nebylo. Následné sjíždění svahu u chalupy se naopak podobalo pohybu lachtanů na 

sněhových krách – zkrátka jsme si to užili! 

Společné večery jsme trávili v Hulákárně, jak se příznačně společenská místnost 

jmenovala. Zde jsme měli dostatek prostoru i techniky na teoretickou část výkladu, ukázky 

vlastní jízdy, společenské hry, návštěvu příslušníka horské služby i závěrečnou diskotéku, 

která udělala všem velikou radost. 

Po celou dobu pobytu bylo krásné sledovat, jak se všichni zdokonalují v tom, co se nově 

učili, nebo jen zlepšují, co již umí. Z dětí, které nikdy nestály na běžkách, se stali zdatní běžci 

jak v klasickém, tak ve volném stylu, snowboardisté netrávili zdaleka tolik času na rukou či 

zádech a někteří lyžaři zvládli i tak obtížnou věc, jakou je řezaný oblouk. 

Celkově lze říci, že se lyžařský výcvik vyvedl a nejméně příjemným zážitkem byla chvíle 

odjezdu. Děti si totiž přály zůstat na tomto krásném místě alespoň o týden déle. 

   

Michael Rada a VII. B 

 

Ve dnech 27. 2. – 4. 3. 2017 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku 

v Krkonoších. Ubytování bylo v rekreačním středisku Cihlářka v Černém Dole v apartmánech 

s vlastní koupelnou, stravování bylo zajištěno formou plné penze + svačinové balíčky. Děti 

byly rozděleny do 3 družstev – dvě lyžařská podle schopností lyžníka a jedno pro 

snowboarďáky. Lyžařský výcvik probíhal na Zahrádkách v Peci pod Sněžkou, třikrát byli 

účastníci na běžkách. Po večeři se odehrávala společná zábava – hry, diskotéka, poté na 

pokojích se dívali do večerky ve 22 hodin na televizi. LVK proběhl bez problémů, bohužel 

s jednou výjimkou –  David si při poslední jízdě zlomil zápěstí pravé ruky a bude muset mít  

4 týdny sádru. 

Žáci 7. tříd   

 

15.  Soutěže a olympiády 

 

Přehled soutěží a olympiád 

Název soutěže  Garant  Školní 

kolo  

Okresní kolo  

/umístění  

Krajské 

kolo/umístění  

Olympiáda v Aj  I. Jabůrková  18/4 2/8., 17. 

2/15. 

- 

Olympiáda v ČJ S. Fourová 11 2/15.-24., 25.  

Olympiáda v D R. Rinnová 17 3/2.,4., 8. 1/3. 
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Biologická olympiáda N. Ludvíková 11 D     2/11., 13. 

C      2/12., 14.. 

1/26. 

Chovatelská olympiáda N. Ludvíková 5 5 5 celostátní 

kolo 

Matematická olymp.  M. Havelka 12 5/2x 7.,9. a 13.  - 

Matematický Klokan M. Havelka 334   

Zeměpisná olympiáda M. Vrhel 15 3/5., 8., 6.-7. - 

 

 

 

 Olympiáda anglického jazyka 

 

Školní kolo Olympiády z anglického jazyka proběhlo 20. 10. 2016. Soutěžilo se ve dvou 

kategoriích – kategorie I. A (žáci 6. A 7. tříd) a kategorie II. A (žáci 8. A 9. tříd). V první 

kategorii soutěžilo 7 žáků, ve druhé 11 žáků. 

V obou kategoriích psali žáci test z mluvnice, porozumění textu a poslech, poté následoval 

„speaking“ – konverzační část. 

Vítězem školního kola v kategorii I. A se stala Viktorie Nagyová (7. C), na druhém místě 

skončil Matěj Trčka (6. A) a třetí místo získal Michal Janoušek (6. B ). 

V kategorii II. A se na prvním místě umístila Karolína Kuklová (9. A), na druhém Karolína 

Zemanová (9. A) a třetí místo patří Kateřině Králové (9. B). 

Do okresního kola, které se konalo 22. 2. 2017 v Dolních Břežanech, postoupili první dva žáci 

z každé kategorie. 

V okresním kole bylo v I. A kategorii celkem 29 soutěžících. Naše Viktorie Nagyová získala 

8. místo a Matěj Trčka skončil 17. 

V kategorii II. A soutěžilo 37 žáků a naše dvě žákyně Karolína Kuklová a Karolína Zemanová 

získaly společné 15. místo. 

Všem soutěžícím i organizátorům děkujeme a blahopřejeme. 

                                                                                             Iva Jabůrková, garantka olympiády 

 

 

 Dějepisná olympiáda  

Školní kolo Dějepisné olympiády 2016 – 2017. V letošním školním roce se uskutečnil již  

46. ročník Dějepisné olympiády na téma „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb 

Habsburkové 18. století“. Do školního kola, které se konalo 30. 11. 2016, se přihlásilo  

34 žáků a žákyň, kteří obdrželi materiály k přípravě na soutěž. Vlastní soutěže se zúčastnilo 

17 dětí, ostatní přihlášení se z různých důvodů nedostavili. Maximální počet bodů, které 
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mohli soutěžící získat, bylo 60, úspěšní řešitelé museli nasbírat alespoň 36 bodů. Bohužel  

8 žáků tento požadavek nesplnilo, což je zhoršení ve srovnání s minulým ročníkem. Velikou 

pochvalu zaslouží především vítězka Anička Ročárková se ziskem 59 bodů a soutěžící, které 

se umístily na 2., resp. 3. místě – Klára Novotná ze 7. A a Karolína Kuklová z 9. A. Všechny 

tři postupují do okresního kola.  

Mgr. Romana Rinnová, učitelka dějepisu 

 

 

Okresní kolo Dějepisné olympiády. V pondělí 16. ledna 2017 se v ZŠ Brjanská v Kladně 

konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, kterého se zúčastnily i tři dívky z naší školy.  

V letošním školním roce se uskutečnil již 46. ročník se zajímavým tématem „Marie Terezie – 

žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové v 18. století“. Výsledek předčil očekávání, je 

zřejmé, že děvčata nepodcenila přípravu a skvěle se na soutěž připravila. Celkové umístění:  

2. místo: Anna Ročárková, 9. A; 4. místo: Klára Novotná, 7. A; 8. místo: Karolína Kuklová, 

9. A. Blahopřejeme!  

Mgr. Romana Rinnová, učitelka dějepisu 

Velký úspěch žákyně naší školy! 

V pondělí  20. března 2017 proběhlo ve 12. ZŠ Kladno krajské 

kolo Dějepisné olympiády. Žákyně 9. A naší školy Anička 

Ročárková se v konkurenci 39 soutěžících, převážně studentů 

středočeských gymnázií, umístila na krásném 3. místě.   

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu na 

gymnáziu!  

Poděkování patří i paní učitelce R. Rinnové, která Aničku 

odborně vedla a připravovala. 

 

 

 

 

 Okresní kolo matematické olympiády 

4. 4. 2017 jsem se zúčastnil okresního kola matematické olympiády. Ze školy jsme postoupili 

celkem tři – já, Julča Svobodová a Patrik Jareš. Jeli jsme vozem pana učitele do Černošic, 

kde se okresní kolo konalo a byla to legrace. Když jsme přijeli do Černošic, zaregistrovali 

jsme se a nervózně čekali na začátek. Úkoly jsme psali dvě hodiny, celkem jsme měli vyřešit 

tři poměrně složité úlohy. Bylo to docela stresující. Nepostoupil jsem sice do krajského kola, 
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ale určitě to byla zajímavá zkušenost a jsem rád, že jsem byl úspěšný ve školním kole a měl 

jsem možnost vyzkoušet si i kolo okresní. 

Adam Šůcha, 8. A 

 

 Matematický klokan 

V pátek 17. 3. 2017 se žáci naší školy účastnili stejně jako žáci na jiných školách v České 

republice mezinárodní soutěže Matematický klokan, která zkoumá logické myšlení. Děti na 

prvním stupni řešily úlohy vždy v rámci své třídy, žáci na druhém stupni pak řešili testy 

dobrovolně, na základě vlastního zájmu, a tedy napříč třídami. Všichni účastníci si tak pod 

časovým tlakem vyzkoušeli netradiční úlohy a mohli porovnat své znalosti a dovednosti  

s ostatními účastníky ve své věkové kategorii. Celkem se letos na naší škole účastnilo  

334 žáků, z toho129 v kategorii Cvrček (2. a 3. třídy), 119 v kategorii Klokánek (4. a 5. třídy) 

54 v kategorii Benjamín (6. a 7. třídy) a 32 v kategorii Kadet (8. a 9. třídy).  

V příloze č. 6 uvádíme pořadí deseti nejlepších v každé kategorii. Vítězům blahopřejeme  

a věříme, že ať už se žáci umístili na kterémkoliv místě, byla pro ně účast cennou zkušeností.  

RNDr. Marek Havelka, garant soutěže MK 

 

 

 Zeměpisná olympiáda 

Letošní školní rok se Zeměpisná olympiáda po krátké přestávce opět vrátila k nám do 

školy. Soutěží se ve třech kategoriích A – 6. třída, B – 7. třída, C – 8. a 9. třída. Z každé 

kategorie postupuje jeden vítěz do okresního kola, které je organizováno gymnáziem  

v Hostivici. Vítěze celorepublikového kola čeká několikadenní pobyt na zeměpisných 

soutěžích ve francouzském Nice a srbském Bělehradu. Školní kolo proběhlo v pátek 27. 1. 

odpoledne a zúčastnilo se ho celkově 15 soutěžících, největší počet soutěžících vyslala  

„do boje“ 6. A – 6 chlapců. Témata a počet otázek souvisel s ročníkem a probíraným učivem. 

A jak školní kolo vlastně dopadlo? Kategorie A - 1. místo Martin Doutnáč 6. A, 2. místo Jan 

Pešek 6. A. Kategorie B - 1. místo Lukáš Liška 7. B, 2. místo Viktorie Nagyová 7. C. 

Kategorie C - 1. místo Jakub Kukla 9. A, 2. místo Sabina Džerengová 8. A.  

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!  

Mgr. Matěj Vrhel, garant ZO 
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 Chovatelská olympiáda 

Chovatelská olympiáda 

byla plná testů. V pondělí  

22. května jsme jeli na oblastní 

kolo Chovatelské olympiády. 

Sraz jsme měli na Budějovické 

v sedm hodin s panem učitelem 

Havelkou. Potom jsme jeli 

metrem a tramvají na Bílou 

Horu. V osm hodin jsme  

se zapsali, a potom všechno 

začalo. První byl všeobecný test 

o zvířatech a poté jsme pokračovali testem z naší odbornosti. Po skončení testů si nás volali 

na „podávačku“  

a pohovor na obhájení naší práce. Když jsme měli všechno za sebou, tak začalo vyhlášení. 

Všichni jsme dostali diplom a stužku a postoupili jsme do celostátního kola.  

Naše výsledky:  

Sandra Bergová – 1. místo, kategorie ptactvo  

Denisa Jirsíková – 2. místo, kategorie psi  

Olga Kolárová – 2. místo, kategorie ptactvo  

Viktorie Pokorná – 1. místo, kategorie drůbež a 1. místo, kategorie králíci  

Viktorie Nagyová – 3. místo, kategorie teraristika  

Denisa Jirsíková 8. A a Sandra Bergová 9. A 

Děvčata uspěla i v celostátním kole mezinárodní chovatelské olympiády. Viktoriiny zážitky 

z pobytu na této akci si můžete přečíst v příloze č. 7. 

 
 

 Helpík  

Helpík je organizace, která se stará o osvětu žáků a pravidelně pořádá kurzy první pomoci pro 

páté ročníky ZŠ. Žáci jsou seznámeni se základními pravidly první pomoci a prakticky si 

vyzkoušejí masáž srdce na figuríně. Na závěr projdou ve dvojicích vědomostním testem. Po 

dvouhodinovém kurzu nebudou z dětí záchranáři, ale základní pravidla snad nezapomenou  

a v případě potřeby je budou umět použít. 
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V letošním školním roce proběhlo pouze školní kolo soutěže. Dalších kol jsme se 

neúčastnili. 

 

 Přehled výtvarných soutěží šk. r. 2016 - 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název soutěže 

 

Garant Školní kolo 

Počet zúčastněných 

Okresní kolo 

Počet/umístění 

Krajské kolo 

Počet/umístění 

Zvěř v podzimní 

přírodě ČMS Praha- 

západ,  podzim  2016 

Hana Semecká 

 

16 zúčastněných  4 nominovaní  

 

 

Požární ochrana 

očima dětí  OSH 

Praha – západ, jaro 

2017 

Hana Semecká 

 

11 zúčastněných  7 nominovaní 

1x/1. místo 

3x/2. místo 

3x/3. místo 

1 x/ 3. místo 
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16.  Tradiční akce školy 

Výčet všech akcí z daného školního roku je v příloze č. 8. 

 

 Advent a adventní jarmark 

Adventní jarmark se nám povedl a všem líbil. Již první skupinka dětí – Julinka, Péťa, 

Terezka V. a Kája – během první půlhodiny prodala 

tolik krás, že jsem se bála, aby bylo do pěti hodin co 

nabízet. I Tomáš s Mončou a Hugem a Terezkou T. 

nabízeli a prodávali s velkým nadšením. Každý se 

těšil na rodiče, prarodiče a kamarády, aby jim mohl 

nabídnout něco z toho, co jsme vyrobili. Patricie, 

Kristinka a Kuba, Radek s Míšou, Verunkou  

a Lukášem, všichni poctivě počítali a kontrolovali, 

jak peníze v pokladně přibývají. Poslední pánská skupinka – Max, Matyáš, Vojta a Sebík 

doprodali poslední výtvory. Po sečtení jsme napočítali 3700 korun a rozhodli se část peněz 

darovat psímu útulku. Pejskům jsme poslali 400 korun. A za zbylou utrženou částku 

pojedeme do kina. 

Mgr. Jana Matoušková, třídní učitelka 1. C 

 

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se konal již tradiční Adventní jarmark. Pro nás byl už bohužel 

poslední, a proto jsme si ho chtěli co nejvíce užít. Domluvili jsme se, že se zaměříme hlavně 

na jídlo a uděláme co nejvíc různého nepečeného cukroví, protože takové rumové kuličky, ty jí 

snad každý. Paní učitelka nakoupila potřebné suroviny a přípravy mohly začít. A abychom 

všechno stihli, sešli se někteří z nás už ve středu odpoledne a připravili asi šest druhů 

rumových kuliček. Ve čtvrtek jsme se rozdělili do několika skupin a přípravy na odpoledne 

pokračovaly. Někteří balili vyrobené rumové kuličky do ozdobných balíčků, někteří pracovali 

s přírodninami a tvořili vánoční dekorace. Rozhodně se nikdo nenudil. Adventní odpoledne 

jsme v naší třídě strávili i s prvňáčky z 1. C a 1. D. Letos jsme ani nemuseli rozdělovat služby 

na jarmark, nejméně polovina z nás strávila ve škole celé odpoledne. Adventní jarmark 

proběhl dle našich představ, děkujeme všem, kteří nám přispěli. Z našeho celkového výdělku 

jsme věnovali 500 Kč na psí útulek v Maršovicích. 

J. Kukla, 9. A 
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V předvánočním čase proběhlo i tradiční Vánoční zpívání, opět za hojné účasti dětí 

z prvního i druhého stupně. Ke zpěvákům paní učitelky Zahálkové se připojily i naše 

Flétničky pod vedením paní učitelky Lenky Rybářové. 

Také v několika třídách proběhly Vánoční besídky 

v podvečerních hodinách, protože jejich program byl 

určen nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. 

Vánoční besídka 

Vánoční besídka se nám velmi povedla. Rodičům  

a prarodičům se moc líbila. Zpívali jsme, tancovali, přednášeli a hráli, že i paní učitelka se 

divila, jak jsme to i bez nápovědy všechno zvládli. My jsme z toho měli taky radost, že se 

nám ani nechtělo ze školy domů. 

Žáci 1. D, pod vedením třídní učitelky Jany Kačerové 

 

Vánoční besídka 

Ve čtvrtek 15. 12. 2016 jsme si udělali vánoční besídku  

s přespáním. Děvčata připravila občerstvení, chlapci stoly. 

Vyrobili jsme si svícny z pomerančů, někteří z nás 

předvedli své dovednosti v připraveném vystoupení. 

Nechybělo rozbalování dárečků, hygiena a pohádka na 

dobrou noc. Děkujeme maminkám za občerstvení.  

M. Tomanová, třídní učitelka 2. A 

 

 Projekt Patroni 

Dne 2. 9. 2016 navštívili patroni z 9. B třídu 1. B. Žáci se spolu seznámili a starší děti 

provedli mladší po škole. Následně 5. 9. 2016 nachystali patroni dárky pro žáky 1. A a 1. B. 

Strávili společně čas v obou třídách, v zookoutku a na školním pozemku. B. Bulířová,  

D. Maršálek, K. Králová, K. Dopitová, F. Putík, P. Půlpán, L. Černický, A. Dvořák. Adam  

o akci řekl: „Užil jsem si to – poznal jsem nové tváře, děti, které za osm let budou na stejném 

místě, jako já.“ Katka: „Děti jsou rozkošné, mám je ráda. Zvláštní pocit, být na škole 

nejstarší.“ Dominik: „Před několika lety za mnou takhle chodil můj patron. Byla to nová 

zkušenost. Připomnělo mi to i mně dobu, když jsem byl v první třídě.“ Katka D.: „Jsem moc 
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ráda, že jsem patronkou.“ Bára: „Líbilo se mi, když jsme seděli v kruhu  

a povídali jsme se. Na můj první a poslední rok na této základce budu vzpomínat moc ráda.“ 

Mgr. Nina Ludvíková, třídní učitelka  

 

S patrony ve druhém týdnu 

V pondělí 5. 9. za námi opět dorazili naši patroni a tentokrát nám donesli krásné dárky, zahráli 

jsme si s nimi hry a pak nám pomohli v jídelně s obědem. V úterý 6. 9. nás patroni provedli 

po školním areálu, podívali jsme se na labyrint, ovce a kozy. Zahráli jsme si hru Rybičky, 

rybáři jedou a den jsme zakončili společným obědem. Škoda, že teď už na nás mají patroni 

čas jen o přestávkách. Vždy se na jejich návštěvu moc těšíme. 

Svatava Viktorová, třídní učitelka 1. B 

 

Návštěva prvňáčků 

Dne 5. 10. jsme byli navštívit 

prvňáčky. Když jsme se ráno sešli u ZUŠ, 

tak jsme se rozdělili na 2 skupinky a každá 

skupinka šla ke svým prvňáčkům. My z 1. C 

jsme si na začátku hodiny sedli do kroužku, 

abychom se lépe seznámili. Prvňáčci se 

zrovna učili dopravní značky, a tak jsme se 

jich ptali, zda vědí, jak která dopravní 

značka vypadá. Ve druhé aktivitě jsme se rozdělili do 2 skupin. 1. skupina měla pexeso se 

značkami a 2. skupina skládala puzzle. Když bylo doskládáno, tak jsme se přesunuli ven na 

náměstí. S prvňáčky jsme hledali značky, které byly na náměstí. Nechali jsme prvňáčky, aby je 

pojmenovali. Dvě hodiny s prvňáčky jsme si užili a těšíme se, až je znovu uvidíme. 

Karolína Zemanová, 9. A 

 

Ve středu 5. října jsme přišli navštívit naše prvňáčky do Obecního domu na náměstí. Všichni 

jsme se na sebe moc těšili. Zvláště prvňáčci, kteří nás přivítali písničkou a tanečkem. Po 

radostném přivítání jsme měli za úkol provést prvňáčky okolo náměstí s tím, že nám budou 

říkat, co vidí za značky. Všichni byli moc šikovní, až nás to i překvapilo. Poté co jsme se 

vrátili zpět do třídy, jsme jim pomohli vypracovat stránku z prvouky na téma dopravní 
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prostředky. A na závěr jsme s nimi skládali puzzle. Nám i prvňáčkům se to moc líbilo a už se 

těšíme na naši další návštěvu. 

Sandra Bergová, 9. A 

 

 Rodičovské skupinky 

 

Spolupráce rodičů a školy probíhá 

formou skupinek. Před prvními děti 

netušily, co je čeká. Dvě hodiny více či 

méně zábavné práce a procvičování učiva 

jsou zajímavé tím, že je zkouší maminky  

a tatínkové. Mohou tak přímo ve škole 

ukázat, jak jim práce jde a kdo je jejich 

největší kamarád. Skupinky jsme měli 

dvakrát. Na druhé se děti už těšily, učení 

berou jako zábavné soutěžení a páteční den jako dvě hodiny zábavy a dvě hodiny tělocviku. 

(A platí to i pro mě) 

Mgr. Jana Matoušková, třídní učitelka 1. C 

 

Skupinky trochu jinak 

V pátek 26. 5. jsme měli poslední letošní skupinové činnosti, pod vedením rodičů  

a prarodičů. Učili jsme se měřit předměty ve třídě a knížky krejčovským metrem, zapsat míry 

na list papíru. Potěžkávali jsme knížky a odhadovali, která je těžší, lehčí. Bavilo nás vážit 

potraviny na různých kuchyňských vahách, řešit zajímavé slovní úlohy. Do zahradní konve 

jsme přelévali pečlivě odměřenou vodu a zjišťovali, kolik čtvrtlitrových hrnků vody se vejde 

do 1 l, do 2 l a do 3 l nádoby. Zahráli jsme si společenskou hru Scrabble a zjistili, že při 

skládání slov z daných písmen může být zábava. 

Mgr. Jiřina Dvořáková, třídní učitelka 1. A 

 

 

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

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

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

Jana Kačerová, třídní učitelka 1. E 



61 

 

 

 Zápis do prvních tříd 

Konečně se děti ze školky dočkaly. Byl zápis do 

prvních tříd.  Ve čtvrtek 20. 4. a v pátek 21. 4. jsme 

dělali dětem doprovod jako jejich budoucí „patroni“ 

při jejich zápisu do 1. tříd.  Přicházely do školy s rodiči 

od dvou hodin. Po příchodu jsme se jich ujali a počkali 

jsme, až rodiče vyplní formuláře. Mezitím jsme si 

s dětmi hráli. Někteří se tedy hodně styděli. Většinou 

kluci byli stydlivější. Rodiče s dětmi jsme pak odvedli 

do správných tříd, kde již na ně čekaly paní učitelky  

z  1. stupně. Většinou jsme si s nimi povídali o škole, 

provázeli je po nové jídelně,…. Děti byly určitě moc 

šikovné a statečné. Pamatuji si sebe, když jsem šla do 

první třídy. Myslím si, že když jsem šla já do školy, tak 

ten zápis byl hezčí. Hlavně pro nás děti. Každý osmák měl jedno dítě. Dnes je ale jasné, že to 

tak nebude, budoucích prvňáčků je mnohem víc než nás, letošních osmáků. Zápis byl fajn  

a také pro nás další zkušenost.  

Kateřina Dvořáčková,  8. B 

                                                        

 Dopravní hřiště 

20. března se naše školní tělocvična proměnila na dopravní hřiště. Vznikly tu silnice, 

chodníky, nechyběly samozřejmě ani dopravní značky, semafory, a hlavně dopravní 

prostředky. Žáci si nejprve, pod vedením instruktora, prošli celou trasu. Připomněli si, jak se 

jmenují značky, a hlavně co znamenají a co jako řidiči musí dodržovat. Pak došlo na testování 

řidičských dovedností. Část žáků usedla za volant, další část se stala policisty, kteří bedlivě 

dohlíželi na všechny řidiče. Za každé porušení dopravního přestupku udělovali pokutu. Na 

konci hodiny měli někteří řidiči pěknou řádku pokut. Ještě že to bylo dnes pouze v tělocvičně. 

Měli jsme mezi žáky ale i velice pozorné řidiče, kteří zajeli trasu bez pokuty. Věřím, že 

poznatky z tohoto dne si žáci budou pamatovat, a hlavně používat. 

 Svatava Viktorová, třídní učitelka 1. B      
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 Projekt Den naruby 

 

Dne 28. 3. 2017 se uskutečnila akce „Den naruby“ ke Dni učitelů a narození  

J. A. Komenského. Byla jsem učit v 1. B, kde mám své prvňáčky. Domluvila jsem se s paní 

učitelkou S. Viktorovou, která mě učila od 1. do 3. třídy. Domluvily jsme se, co mám připravit 

a poslala jsem paní učitelce práci. Mám z toho pěkný pocit, byl to jiný pocit učit, než být 

žákem. Mohla jsem žáky opravovat a radit. Práci jsme dodělali společně. I když jsem tu 

poslední rok, byla jsem ráda, že můžu učit 1. třídu. Za odměnu, když žáci dobře počítali, 

dostali samolepku, mohli si vybrat, jakou chtěli. Den se mi moc líbil!  

Bára Bulířová, 9. B 

 

 Projekt Města našich sousedů   

 

Norimberk 

Dne 9. 12. 2016 se třídy 8. A, 8. B, 9. A a 9. B vydaly na poznávací výlet do německého 

města Norimberk s pí. učitelkou R. Rinnovou, N. Ludvíkovou, p. učitelem M. Havelkou a paní 

ředitelkou. Všichni jsme se sešli brzy ráno před školou a pak jsme se vydali na dlouhou cestu 

naším objednaným autobusem. Po cestě paní učitelka R. Rinnová  

a paní ředitelka měly proslov o tom, co nás v Norimberku čeká. Po příjezdu do Norimberku 

jsme šli do muzea, kde nás čekala zajímavá prohlídka o druhé světové válce. Odnesli jsme si 

spoustu informací. Viděli jsme Památník Všeobecné deklarace lidských práv. Dále 

následovala cesta přes popravčí most Henkerssteg. Při pohledu na tento dřevěný most z roku 

1457 na vás dýchne historie, ani se nechce věřit, že zde od 16. do 19. století bydlel městský 

kat. Poté následovala cesta na císařský hrad Kaiserburg. První zmínky o tomto hradu 

nalezneme už kolem roku 1050. Vládli zde Štaufové, Ludvík Bavorský i Karel IV. Z tohoto 

hradu byl krásný výhled na celý Norimberk. Také jsme si prohlédli radniční náměstí s krásnou 

kašnou a kostelem panny Marie z roku 1396. Viděli jsme opravdu mnoho památek. Nakonec 

jsme se vydali na krásné norimberské vánoční trhy. Bylo zde kolem 180 stánků s dekoracemi, 

občerstvením, či dárky. Zde jsme se zdrželi dvě hodiny. Norimberk je velmi krásné město  

a moc se nám tu líbilo. Viděli jsme vše, přes památky, zajímavosti či vánoční trhy s vánoční 

atmosférou v tomto nádherném městě. Pak už následovala zábavná cesta domů autobusem  

i s doprovodem hudby, kterou pouštěli naši spolužáci do reproduktoru. Tímto bychom rádi 

poděkovali všem učitelům a paní ředitelce, že nás vzali na tento krásný výlet. 

Veronika Machačová, 9. B 
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 Naši nejlepší pro tento školní rok 

Snídaně pro nejlepší žáky 

Naši dlouholetou tradici - odměňování nejlepších žáků na konci školního roku -  jsme 

rozšířili o vyhodnocení  úspěšných žáků již v pololetí. Tentokrát jsme zvolili formu snídaně 

s vedením školy.  Pro děti jsme připravili ve školním klubu drobné pohoštění. Sešli jsme se 

nejprve se žáky z prvního stupně a další den se žáky druhého stupně. „Vstupenkou“ pro 

účastníky nebyl   „jen“ výborný prospěch, ale také výrazné zlepšení prospěchu, aktivita ve 

třídě, případně v žákovské samosprávě. Z každé třídy vybrali třídní učitelé dva nebo tři žáky, 

jejich seznam je uveden níže.  Při posezení jsme se nejen občerstvovali, ale také jsme si 

povídali o tom, co děti baví, v čem jsou úspěšné, kde mají ještě rezervy, co se jim v naší škole 

líbí nebo nelíbí. Na závěr příjemného posezení byli žáci odměněni diplomem a drobnými 

dárky. 

Účastníci „snídaně“: 

z prvních tříd – Štěpán Krátký, Kateřina Smolíková, Lucie Květoňová, Metoděj Puk,  Štěpán 

Hampl, Nela Kaštovská, Lucie Marešová, Julie Kůrková, Klára Tachovská 

ze druhých tříd – Adéla Haitlová, Marek Doutnáč, Josef Koutník, Zdeněk Vlasák, Nela 

Puncmanová, Štěpán Ventura, Vojta Šinágl, Ema Kybalová 

ze třetích tříd – Eliška Bílková, Natálie Adamová, Adam Mareš,  Karolína Virtová, Emma 

Květoňová, Tomáš Přerovský, Zuzana Mašková 

ze čtvrtých tříd – Anna Havlínová, Michal Kaštovský, Matěj Kybal, Ondra Klos, Markéta 

Gašová, Valérie Nagyová 

z pátých tříd – Alice Chlumecká, Kateřina Loužecká, Kateřina Koutníková, Anna Kordíková, 

Lukáš Doležal, Tomáš Musil 

ze šestých tříd – Šárka Klosová, Kristýna Kosová, Veronika Křečková, Radim Šikýř 

ze sedmých tříd –  Klára Novotná, Filipa Janoušková, Miroslav Šeda,  Kristýna Krčanová, 

Viktorie Nagyová, Matyáš Kizur 

z osmých tříd –  Kateřina Srbová, Adam Šůcha, Markéta Dvořáčková, Tomáš Novotný 

z devátých tříd –  Anna Ročárková, Karolína Kuklová, Dominik Maršálek, Hanka Částková, 

Alena Částková. 
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Naši nejlepší žáci ve školním roce 2016 – 2017 

     - vybraní „třídou“  - vybraní vedením školy za zásluhy ve školním roce 

1. A Antonín Fedorko 

 1. B Lucie Květoňová 

 1. C Julie Kůrková 

 1. D Nela Kaštovská 

 

   2. A Miroslav Šálek 

 2. B Martin Chlumecký Štěpán Ventura 

2. C Vojtěch Čepička 

 2. D Adéla Kourová 

 

   3. A Erin Mae Mc Garrell 

 3. B Karolína Virtová Veronika Volešáková 

3. C Maja Marešová 
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   4. A Ondřej Mašek 

 4. B Eliška Vršníková 

 4. C Karolína Novotná  

 

   5. A Alice Chlumecká 

 5. B Kateřina Koutníková 

 5. C Tomáš Musil 

 

   6. A Kristýna Kosová Benjamin Žák 

6. B Veronika Křečková Izabela Demelová 

   

   7. A Filipa Janoušková Klára Novotná 

7. B Olga Kollárová Pavel Liška 

7. C Ondřej Hampl Viktorie Nagyová 

   8. A Veronika Čavojová Viktorie Pokorná 

8. B Kristýna Laštovková Markéta Dvořáčková, Julie Svobodová 

   9. A Anna Ročárková Jakub Kukla, Sandra Bergová 

9. B 

 

Dominik Maršálek, Kateřina Králová, 

Hana Částková 
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Lanový park Kladno. 

Dne 23. června jeli nejlepší žáci tříd s paní ředitelkou do lanového parku v Kladně. 

Instruktoři nás rozdělili nás do 3 skupin: děti do 140 cm, děti 140 – 150 cm a děti nad 150 

cm. Nejmenší žáci šli na nízká lana s jištěním, střední na nízká lana bez jištění a vyšší na 

vysoká lana (samozřejmě s jištěním). Vybrali jsme si jištění podle velikosti a mohli jsme začít. 

Na vysokých lanech jsme nejprve museli projít výcvikem. Byly zde tři obtížnosti – lehká 

(modrá stezka), střední (červená stezka) a těžká (černá stezka). Mohli jsme jen na první dvě. 

Na konci překážek byla lanovka – 100 m dlouhá. Poté, co jsme prošli vysoká lana, jsme 

zkoušeli různé týmové atrakce na nízkých lanech. Závěrem nás paní ředitelka pozvala na 

zmrzlinu. Moc jsme si to užili. 

Benjamín Žák, 6. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Den pro radost 

 

Stejně, jako tomu na naší škole bývá zvykem již pěknou řádku let, tak ani letos tomu 

nebylo jinak. Učitelé, vychovatelé a starší žáci pomohli zorganizovat pro děti dopoledne plné 

zábavy a soutěží.Jedinou změnou byla účast jen dětí z 1. stupně (vzhledem k probíhající 

stavbě školičky a tím  zmenšenému prostoru v areálu školy). Den probíhal v poklidném 

duchu. Žáci se sešli s třídními učiteli v 8:00 hod ve třídě, kde byli poučeni o bezpečnosti při 

plnění soutěží a pohybu v areálu. O půl deváté jsme se všichni sešli na asfaltovém hřišti  

a zazpívali si píseň Není nutno za doprovodu paní učitelky Zahálkové. Následovala dětmi 

oblíbená soutěž v pojídání koláčků na čas. Soutěžilo se ve třech kategoriích a fandění se 

linulo široko daleko. Po skončení soutěže se děti vydaly po jednotlivých stanovištích buď po 

dvojicích, či jednotlivě podle zájmu (prvňáčci v doprovodu svých patronů), kde plnily různé 

disciplíny – sportovní či vědomostní. Za ně byly odměněny bonbonem. Dále si děti mohly 

nechat namalovat něco na obličej od děvčat z druhého stupně, mohly si prohlédnout obrovský 

traktor zn. Fendt, se kterým přijel pan Miloslav Pokorný, anebo závodní auto pana Filipa 
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Ballka. Na jedenáctou hodinu přijel pan Pešek s hasičským autem, do kterého je nechal 

nahlédnout a poté je hadicí pokropil. K létu voda patří :-). 

Počasí k nám bylo shovívavé, dětem zářil úsměv na tváři a jiskřičky, které se zračily dětem 

v očích, byly jasným důkazem, že se dětský den vydařil k radosti těch, pro které byl pořádaný. 

Nám velkým je to ctí a nezbývá než se těšit na další.  

Mgr. Tereza Křečková 

 

 Zahradní slavnost 

 

I v letošním školním roce uspořádala naše základní škola Zahradní slavnost, která byla 

určena pro všechny žáky, rodiče a širší veřejnost. Program Zahradní slavnosti byl velice 

pestrý a plný zábavy. 

Vstupné bylo opět dobrovolné. Po zaplacení veškerých výdajů spojených s touto akcí jsme 

zbylé peníze darovali na adopci sovice sněžné – ZOO Chleby. 

Na úvod Zahradní slavnosti zazpívali žáci ze základní školy. V horní části areálu předvedly 

vystoupení taneční skupiny: taneční studio Andrea s ukázkami stepu, skupina Atipic 

s ukázkou aerobicu pod vedením paní Veroniky Musilové, taneční skupina TS Hazard, 

mažoretky Hraběnky Kamenice. 

Dále proběhla tichá dražba obrázků, kde se dražily výtvarné práce žáků školy. Po celou dobu 

konání Zahradní slavnosti probíhal doprovodný program, ve kterém byl největším lákadlem 

pro děti karikaturista Janko, který se svojí rychlokresbou zvládl za 5 minut namalovat jednoho 

žáka. Dalším lákadlem byla skupina Allgor (skupina historického šermu), která si pro děti 

přichystala loutkové divadlo a šermířskou pohádku. Žáci si mohli vyzkoušet vytvořit vlastní 

bubliny, náramky na ruku se jménem nebo se zastavit u výtvarné dílničky od firmy Think 
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Creative pod vedením paní Mileny Kostečkové. Kdo měl chuť a náladu, mohl si vyzkoušet 

hru petang nebo si prohlédnout minikáry z Libře. Na závěr slavnosti vystoupila skupina 

Allgor s ohnivým tancem, za který obdržela od všech diváků velký a zasloužený potlesk. 

Počasí nám po cel ou dobu akce přálo a všichni jsme si užili hezké odpoledne. 

Ing. Dita Müllerová 

 

 Taneční 2017 

Dne 20. 2. 2017 jsme měli první taneční. Taneční je pouze pro 8. a 9. třídy. Na kurz si 

měla děvčata obléct společenské šaty a boty na podpatku, chlapci černé kalhoty a bílou košilí, 

případně přes to sako. Nejdříve jsme se seřadili do dvou řad naproti sobě – holky zvlášť 

a kluci zvlášť. Poté nás paní lektorka seznámila se základní etiketou chování ve společnosti. 

Za chvíli jsme si stoupli všichni do kruhu a pomalu se začali učit základní kroky waltzu, 

bluesu a jivu. Taneční se mi velice líbí a baví mě to. A myslím, že můžu mluvit za všechny. 

Julie Svobodová, 8. B, foto: Kateřina Dvořáčková, 8. B 
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 Reprezentační ples ZŠ Jílové u Prahy  

Dne 30. 6. 2017 se konal 18. reprezentační ples naší školy. Program byl již tradičně velmi 

nabitý. Ihned po slavnostním zahájení začal slavnostní nástup a šerpování žáků devátých tříd, 

po kterém proběhlo nezbytné fotografování a také tanec pro žáky devátých tříd a jejich rodiče 

za doprovodu hudební skupiny CODA. Součástí programu byla i vystoupení tanečních skupin 

Rinceoiri a Hazard. Nechyběla ani bohatá tombola. Tak jako každý rok, i letos se mohli 

dobrovolníci přihlásit do soutěže a vyhrát „panáka“. Novinkou byl kvíz pro učitele, 

fotokoutek, půlnoční noviny a také dvě půlnoční překvapení – jedno si připravili žáci 9. A  

a druhé učitelé. Všem, kteří se na organizaci plesu podíleli, mnohokrát děkujeme. 

 

 

 

17. Výjezdy tříd, výlety, exkurze 

 Výlet do Techmánie 

Dne 28. března se naše sedmé třídy vypravily s paní učitelkou Nagyovou, panem učitelem 

Vrtiškou a naší paní asistentkou do vědeckého centra Techmania v Plzni. 

Po příjezdu jsme se rozdělili na tři skupiny, jedna se nadšeně vydala na promítání filmu a dvě 

zděšeně stoupaly do dlouhých schodů, jež vedly k laboratořím.  

Po zajímavém programu v laboratořích a zhlédnutí krásného vzdušného filmu o létajících 

strojích se všechny tři skupiny vydaly do velké moderní budovy, kde jsme si prohlédli  

a vyzkoušeli fascinující exponáty, se kterými byla práce opravdu vzrušující. Zvláště nás 



70 

 

zaujal fukar, jenž na nás pouštěl vítr podle rychlosti, jakou jsme mu zadali, takže jsme se brzy 

cítili jako v onom zhlédnutém filmu o létání. Zvláštní pocity jsme zažili, když jsme mohli 

holýma rukama pohybovat 200kilogramovým kulovým kamenem, který byl vytlačován vodou 

směrem vzhůru. Zkusili jsme si také pocity opilce; šli jsme totiž do pokoje, který byl 

nakloněn, a tak člověk brzy ztrácel rovnováhu, a občas se i někomu udělalo z nezvyklého 

vjemu špatně. I hraní pexesa podle zvuků všechny velice zaujalo a stejně úžasným zážitkem 

bylo zvedání sebe sama na kladkostroji. 

Vrátili jsme se plni zážitků a ověřených fyzikálních vědomostí. 

 7. B + Michael Rada 

 Exkurze do Planetária, 5. C 

V úterý 15. 11. jsme jeli do planetária  

v Praze na Výstavišti. V planetáriu jsme 

dostali u vstupu vstupenky a měli pauzu 

na svačinu. Poté jsme se přesunuli do 

sálu, kde promítali film. Film trval 

zhruba 50 minut. Byl o sluneční soustavě 

a povídal o každé planetě, která tvoří 

sluneční soustavu, ale také o Slunci,  

o Plutu, které je nyní mezi trpasličími 

planetami, také o různých sondách, které 

z vesmíru fotí krajiny planet. Po promítání jsme jeli zpět do Jílového. Výlet se mi moc líbil.

                    Vojta Šedivka, 5. C 

Dne 15. 11. jsme jeli do planetária v Holešovicích. Cesta nám zabrala skoro hodinu. Program 

jsme měli od 11 hodin, ale protože jsme přijeli dřív, tak jsme se koukali na různé věci, třeba 

na skafandr. Někteří si něco koupili. Potom jsme se přesunuli do sálu. Program trval 50 minut 

a byl o planetách. Viděli jsme planety, které jdou vidět pouhým okem. Řekli nám, jak se 

jmenují měsíce planet, jaký je na planetách povrch a teplota. Bylo to velmi zajímavé.      

Ema Šulcová, 5. C 

 Výlet na horu Říp a Mělník 

V úterý 2. 5. jsme vyrazili s agenturou PragoTour+ na výlet společně se 4. C. Byli jsme 

nadšeni z krásného autobusu, jela s námi i paní průvodkyně. Nejdříve jsme zastavili před 

horou Říp a čekal nás prudký výšlap nahoru. Tam už bylo občerstvení a rotunda sv. Jiří, mohli 

jsme se podívat i dovnitř. Cestou zpátky jsme se zastavili na vyhlídce, kde byl krásný výhled 
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na okolí, moc se nám to líbilo. Další zastávkou byl Mělník, tam jsme viděli soutok Vltavy  

a Labe, bylo to zajímavé. Výlet se nám podařil. 

Monika Melicharová, třídní učitelka 4. B 

 

Přehled všech škol v přírodě realizovaných v tomto školním roce je v příloze č. 8.  

 ŠVP 1. C a 1. D 

Škola v přírodě 

Letošní rok jsme zakončili školou v přírodě na Sázavě. V malém penzionu v Samopších. 

Cestu tam i zpět jsme absolvovali vlakem. Pro některé to byl první dlouhý výlet bez rodičů, 

pro někoho dobrodružná výprava. Smutek po rodičích jsme zaháněli spoustou her, soutěží, 

zábavy i objevování. Prozkoumali jsme terén kolem Sázavy, vyrobili domečky pro lesní 

skřítky, pokusili se chytit nějakou rybičku, spolupracovat s kamarády v klání skupin, uklidit si 

na pokojích, navrhnout a namalovat si třídní tričko, navštívit hrad Český Šternberk a najít 

cestu zpět do penzionu. Tady nás vždy čekalo výborné jídlo pana domácího. Celý týden nám 

tak rychle utekl, že i to stýskání po rodičích nebylo tak dlouhé. 

J. Matoušková a J. Kačerová, třídní učitelky 
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 ŠVP 4. C Šumava 

V pondělí 29. 5. jsme se vypravili na školu v přírodě, kterou letos strávíme v krásném 

prostředí šumavské přírody, v Dobré chatě na Zadově. Hned po příjezdu do velmi pěkně 

zrekonstruované chaty jsme se věnovali sportovním aktivitám a vycházce do nejbližšího okolí 

chaty. Druhý den jsme zvládli učení i trochu výtvarné práce – namalovali jsme si voskovkami 

obrázky na dovezená trička. A to ještě nebylo všechno……  Po rozkvetlých šumavských 

loukách jsme se v úterý večer vypravili na návštěvu střediska horské služby na Zadově, kde nás 

pracovník horské služby seznámil s jejími  hlavními úkoly a také s vybavením, které mají 

pracovníci k dispozici. Bylo to velmi zajímavé a poučné povídání. Středeční den byl celý 

věnovaný hlavně celodennímu výletu na hrad Kašperk a návštěvě města Kašperské Hory. 

Objednaný autobus nás převezl od chaty do Kašperských hor, kde jsme si prohlédli městečko, 

navštívili „Muzeum Šumavy“ a nakoupili upomínkové dárečky na letošní školu v přírodě.  Potom 

jsme se vypravili na kratší, ale náročnější pěší výstup na hrad Kašperk, kde nás čekalo nejen malé 

občerstvení, ale také prohlídka nejvýše položeného hradu v Čechách. Cestou na hrad jsme stihli 

ještě pár her a stavbu oblíbených domečků z přírodnin.  Po návratu do chaty jsme dostali chutnou 

večeři (řízek s bramborovou kaší) a proběhlo vyhodnocení dosavadních soutěží. Všichni uspěli na 

výbornou, a proto na každého čekaly malé odměny. 

Ing. L. Kuklová, třídní učitelka 4. C 

 ŠVP 7. A Český les 

26. 5. 2017 – den sedmý – kulinářsko-viklanový 

Dopoledne našeho posledního dne jsme zasvětili kulinářským slavnostem. Týmy již 

před ŠvP věděly o této aktivitě a mohly se na ni připravit. Nyní nafasovaly peníze, nakoupily 

potřebné propriety a ráno se vrhly do akce. Celé dopoledne se loupalo, krájelo, rozdělávalo, 
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udržovalo, znovu rozdělávalo (když to předchozí udržovalo nefungovalo), patlalo, otáčelo, 

napichovalo, přikrývalo, odkrývalo, spolupracovalo, ale u někoho taky trochu hádalo, aby 

nakonec v půl dvanácté před porotu, kterou tvořilo vedení od páťáků, předstoupila trojice 

týmů usilujících o udělení minimálně jedné Michelinské hvězdy. Z estetického hlediska 

porota nejvíce ocenila ovocné špízy s čokoládovou polevou, z hlediska obtížnosti se zase 

nejvíce líbil kotlíkový guláš. 

Myslím si, že se akce 

povedla a považuji ji za hodně 

důležitou, protože při ní bylo 

potřeba se domlouvat, plánovat, 

kalkulovat, rozdělit si práci, 

dodržovat postupy, využívat 

kreativitu, no prostě samé 

důležité tzv. kompetence, které 

člověk 21. století potřebuje jako 

sůl (a možná ještě víc). 

Největší slabinou celého kuchtění byl závěrečný úklid – do něj se některým opravdu 

moc nechtělo a dělali všechno proto, aby se mu vyhnuli. 

Odpolední vycházka nás dovedla do rekreačního střediska Babylon, kde jsme se 

vycákali v rybníku (alespoň někteří) a pak volnou procházkou došli k Čertovskému viklanu, 

který sice při stavbě železnice spadl, ale díky umu Pavla Pavla (psali jsme o něm včera) byl 

zase vyzdvižen a opravdu se kýve. 

A pak už přišel večer a s ním vyhodnocení celého pobytu a vyhlášení výsledků jak v kategorii 

jednotlivců, tak v kategorii týmů. 

V jednotlivcích obhájila 

své loňské prvenství Šárka 

Dymková před Zuzkou 

Horkou a Terkou Škábovou, 

nejlepším mladým mužem byl 

Standa Ctibor, který se protlačil 

na 5. místo. Gratulujeme. 

V týmech byla soutěž 

hodně napínavá do poslední 

chvíle. Sice po prvním dnu získaly „Mámy“ poměrně velký náskok, o ten ale postupně 
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přicházely, až je před dvěma dny předběhly „Gucci“.  Těm ale poslední dva dny vůbec 

nevyšly, tým byl trochu v rozkladu a své první místo ztratil a přenechal ho „Mámám“, které 

se tak vrátily na výsluní – obzvláště při kulinářských slavnostech, kde prokázaly téměř 

vzornou spolupráci a jejich největší slabinou byly ne zcela dodělané brambory. „Rychlíci“ 

skončili třetí, možná kdybychom tady byly ještě o den déle, předstihli by „Gucci“, protože na 

ně na konci ztráceli jen 2 body. 

Večer jsme kromě vyhlašování strávili i rozborem celého týdne, říkali si, co se nám 

líbilo a co je potřeba napravovat. A je toho opravdu hodně. Největšími slabinami jsou 

opravdu šílený slovník, nedodržování pokynů a negativismus některých plantážníků, který 

kazí náladu a rozkládá týmy. 

Svádět to můžeme na pubertu a na nevyvážené hladiny hormonů, ale musíme se snažit 

s tím něco udělat. Abychom na sebe mohli být hrdí, aby se s námi dalo žít a fungovat. 

Zítra (tedy vlastně už dneska) se vracíme snad mezi 13:30 a 14:00 hodin. Tak se na nás těšte. 

Honza Vrtiška, třídní učitel 7. A 

 

 

18. Výchova mladých novinářů 

 Jílovský školák 

Ve školním roce 2016-2017 navštěvovaly 

novinářský kroužek tyto děti: S. Bergová 9. A,  

L. Limprechtová 4. C, K. Novotná 7. A, Š. Ventura  

2. C, F. Janoušková 7. A, D. Jirsíková 8. A, Š. 

Ventura 5. A, H. Hujerová 5. B, P. Hujerová 3. C, T. 

Novotná 1. D, K. Novotná 4. C, D. Vocetka 3. C,  

R. Heppnerová 5. B, T. Hemrlová 3. C. Během 

školního roku bylo vydáno pět čísel školního časopisu 

Jílovský školák. V prosinci se tři členky kroužku 

zúčastnily vyhlášení výsledků celorepublikového kola 

soutěže o nejlepší školní časopis. Jílovský školák 

skončil ve své kategorii celkově na 13. místě, získal i 

2. místo za grafiku. Zúčastnili jsme se i dalšího ročníku této soutěže, ve kterém jsme skončili 

v krajském kole na 3. místě a do celostátního finále jsme nepostoupili. Kromě pravidelných 
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schůzek, se koncem června konala exkurze do redakce dětského časopisu ABC. Během 

návštěvy děti udělaly rozhovor se šéfredaktorem Zdeňkem Ležákem.  

Jitka Venturová, redaktorka JŠ a vedoucí novinářského kroužku 

 

Úspěch Jílovského školáka 

Již několikátým rokem se školní časopis Jílovský školák zúčastnil soutěže: „Školní 

časopis roku.“ V pátek 5. 5. 2017 proběhlo v Praze, na Vyšší odborné škole publicistiky, 

krajské vyhlášení výsledků. Za Jílovského školáka jsem do Prahy doprovodila členky 

Novinářského kroužku – Karolínu Novotnou, Leontýnu Limprechtovou, a Hedviku 

Hujerovou. Nejprve proběhla prezentace a poté se rozběhly workshopy s různými tématy 

týkajícími se tvorby školních novin a časopisů. Naše výprava si jako první zvolila workshop 

na téma „Titulní strana“. V programu Photoshop si děvčata vyzkoušela různé návrhy 

„titulky“. Druhý workshop nesl název Rada charta. Snažili jsme se najít odpovědi na otázky: 

Proč píšeme školní časopis? Kdo ho bude číst? Kdo ho bude psát? Atd. 

Děvčata během dopoledne posbírala spoustu užitečných informací a zajímavých nápadů.  

Po ukončení workshopů proběhlo vyhlášení výsledků. Jílovský školák se umístil na 3. místě, 

vzhledem k silné konkurenci v rámci Středočeského kraje je toto umístění velkým 

povzbuzením do dalšího psaní.  

Svatava Viktorová, spolutvůrkyně JŠ 

 

19. Výchova mladých diváků a posluchačů 
 

Dlouhodobě se snažíme o to, abychom naše žáky nejen tzv. vzdělávali, ale abychom je 

po všech stránkách zušlechťovali. K tomu nestačí jen učení se v lavicích. A proto dbáme na 

to, aby každá třída, každý žák díky škole poznal, jaké to je navštívit divadlo, nebo dokonce 

poznat jeho zázemí, vyrážíme s dětmi do kina, na výstavy, do muzeí…. Prostě chceme z nich 

vychovat kultivované občany, kteří mají zájem o kulturu. Jak se nám to daří, to ukáže čas?! 

 

 Sen noci svatojánské 

Dne 4. 5. 2017 naše třída společně s  9. B jela v rámci českého jazyka do Divadla Na 

Fidlovačce.  Představení, na kterém jsme byli, se jmenovalo Sen noci svatojánské, které patří 

nesporně mezi nejkrásnější Shakespearovy komedie. Představení je o dvou poblázněných párech, 

které se rozdělují a znovu svádí dohromady o májových svátcích během jedné čarovné noci. Dále 

zde vystupují Théseus a krásná Hippolyta, král s královnou elfů nebo skupinka řemeslníků, která 
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musí secvičit „krutěkrvavou komedii k pláči“. Celý příběh je velice pěkný a naučný. Jen některé 

pasáže ve druhé části byly dosti rychlé a zamotané, že jsme to rozmotávali až ve škole. Moc jsem 

je nepochopila. Moc se těšíme na další představení. 

                                                                                          Julie Svobodová, 8. B      

 Loutky 

Nechali jsme se inspirovat výstavou 

„Hurvínek slaví 90 let“, kterou jsme 

navštívili v únoru a která se týkala právě 

historie a významu loutek pro českou 

kulturu. V literatuře jsme se věnovali 

loutkáři Matěji Kopeckému a jeho tvorbě. 

Ve výtvarce nás čekaly loutky. A nyní to 

přišlo. Při výtvarné výchově jsme začali 

vyrábět loutky – „sešívané marionety“ – to byl náš pracovní název. Sešívané proto, že jsme si je 

ušili, a marionety, že napodobovaly tento typ loutek. Pracovali jsme ve dvojicích, protože to bylo 

docela pracné. Na výrobu jsme si přinesli větší kus látky, nůžky, jehlu, nit, dvě špejle, vatu  

a vlasec. Tělo loutky vznikalo sešitím velké spousty látkových koleček. Poté jsme vyrobili hlavu 

z látky a vaty. Dotvořili jsme vlasy a domalovali obličej. Vše jsme poté navlékali jako korálky. 

Nakonec už zbývalo vytvořit vodicí kříž ze špejlí a navázat ruce a nohy. A loutky byly na světě. 

Nakonec jsme loutky pojmenovali. Naše loutka se jmenuje Masofona. Všechny loutky se opravdu 

povedly. 

Julie Svobodová, 8. B 

 Klub mladého diváka  

 

Ve školním roce 2016 - 2017 se do KMD přihlásilo 30 žáků 2. stupně.  Zhlédli celkem 

čtyři divadelní představení v různých pražských divadlech, na která je doprovázely paní 

učitelky Jana Matoušková a Iva Jabůrková. 

Sezónu jsme zahájili autorským žonglérsko-akrobatickým představením souboru (bra)Tři 

v tricku - PLOVÁRNA – Nový cirkus, v divadle Jatka 78. Dalším představením byl slavný 

příběh nenaplněné lásky „Evžen Oněgin“ v divadle ABC.  
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Ve druhém pololetí jsme navštívili českou muzikálovou komedii „Mýdlový princ“ v divadle 

Broadway. Poslední představení, které jsme v tomto školním roce zhlédli, byl loutkově-

činoherní projekt v divadle Minor – „Lipany“. 

      Jana Matoušková, Iva Jabůrková 

 

Dne 25. 4. 2017 jsme s Klubem mladého diváka opět vyjeli do Prahy na divadelní 

představení do divadla „Minor“. S paní učitelkou nás bylo asi dvacet. Divadelní představení se 

jmenovalo „Lipany“. Vystoupení nám představilo život jednoho husity, který se zapojoval do 

husitských bojů. Byl to dobrodružný příběh opravdového husity, který vyprávěl o svém životě –  

o životě Božího bojovníka.    O tom, co zažil, čemu věřil, za co bojoval a koho miloval. A jak 

nakonec našel Království nebeské v očích své milé. Představení bylo zajímavé a poučné. V divadle 

„Minor“ jsme nebyli poprvé. Pokaždé se nám zde líbí, takže když budete mít někdy možnost 

divadlo navštívit, vřele doporučujeme.                                                                                   

                                     Patrik Jareš, 8. B 

   

 Filmový divák 

Výstava Na film! 2 – věci v pohybu 

22. února navštívila naše třída 

výstavu Na film! 2 – věci v pohybu, kterou 

pro veřejnost připravili studenti uměleckých 

škol v paláci Chicago na Národní třídě. 

Výstava byla tentokrát zaměřena na pohyb 

ve filmu a to zejména na pohyb 

v animovaném filmu. Nejdříve nás studentky DAMU seznámily s pravidly animace, která 

vymyslel a aplikoval Walt Disney ve svých studiích. Pak jsme si společně prošli různé 

animační techniky a vyzkoušeli si je, protože většina exponátů byla interaktivních. 

Nejzajímavější byla asi virtuální realita pomocí speciálních brýlí a hologram. No a na závěr 

jsme si ve skupinkách zkusili vytvořit vlastní animovaný filmeček.  

Jak se animuje film 

Na workshopu vedeném studentkami DAMU jsme se pokusili vytvořit vlastní film. 

Netušili jsme, kolik je za tím práce. Vytvořit naše filmy, nebo spíš filmečky nám trvalo ve 

skupině asi 2 hodiny a výsledek trvá několik sekund. Nejdřív jsme museli vymyslet námět  
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a domluvit se na krátkém příběhu. Pak 

jsme nakreslili hlavní postavy  

a pozadí, někteří vyrobili hlavní 

postavy pohyblivé. A pak začalo 

snímkování – naše krátké filmečky 

obsahují 200 – 380 snímků, které 

dohromady vypadají, jako by se 

obrázky pohybovaly. Nakonec jsme 

vše doladili hudbou. Teď už víme, že udělat dobrý animovaný film je pracnější i dražší než 

film hraný. 

Jak se nám pracovalo: 

 Písmenka: Pracovalo se nám celkem dobře, dobře jsme se domluvili a rozdělili si 

práci. Janek, Adam, Kuba, David, Lukáš, Radim, Milan 

 Tintěra: Měli jsme dobré nápady, všichni spolupracovali a stihli jsme nejvíc snímků. 

Ondra, Bert, Simona, Markéta, Dan, Míša 

 Expedice: Docela dobré a trochu směšné. Na všem jsme se dohodli, zvlášť se nám 

povedl konec. Karel, Michal, Filip, Roman, Terka, Julča 

 Dvourožec: Ze začátku se nám pracovalo dobře, ale pak někteří přestali 

spolupracovat, hodně nás zklamala změna hudby. Maruška, Lucka, Honza, Marek, 

Lukáš, Jirka, Bela 

Mgr. Jiřina Nagyová, třídní učitelka 6. B 

 Divadlo Minor a památník heydrichiády  

Ve čtvrtek 11. května jsme se vypravili na poslední letošní divadelní představení. 

Navštívili jsme divadlo Minor a představení podle skutečné události z 50. let – Hon na 

Jednorožce. Abychom ději dobře porozuměli, věnovali jsme tomuto příběhu také středeční 

hodinu čtení. Navíc po představení následovala beseda o totalitě v Československu, která nám 

osvětlila další souvislosti tohoto období našich dějin. Po divadle jsme poměrně bezpečně 

vyhledali v mapách cestu k Národnímu památníku hrdinů heydrichiády. Prohlédli jsme si 

expozici a kryptu a podívali se do kostela. Na Karlově náměstí jsme pracovali s textem  

o památníku i o operaci Anthropoid a pro ostatní skupiny připravili jednu otázku. Otázky jsme 



79 

 

si pak navzájem kladli v Modřanech na náměstí před tím, než nám jel zpáteční autobus do 

Jílového. 

Ing. Jana Sajdlová, třídní učitelka 5. A  

 

20.  Výchova mladých čtenářů  

 Čtenářské dílny 

Opět jsme měli při hodině literatury čtenářskou dílnu. Pracovali jsme s knížkami, které škola 

získala v rámci projektu. Knížky si můžeme půjčit i domů. 

                                                                      Třída 8. B 

Každý pátek máme čtenářskou dílnu. Na začátku každé hodiny si připomínáme pravidla 

čtenářské dílny, pak si čteme svoje oblíbené knihy. V další části hodiny si zpracováváme 

pracovní listy, kde odpovídáme na jednu z otázek, které se týkají příběhů a hrdinů z našich 

knih.  Na závěr hodiny si s kamarády navzájem povídáme o tom, co jsme se dnes dočetli. Na 

každou čtenářskou dílnu se hrozně moc těšíme. 

Markéta Tomanová, třídní učitelka 2. A 

 



80 

 

 

 Recitační soutěž     

Dne 22. 3. 2017 se konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se v pěti kategoriích. 

Tři kategorie na 1. stupni a na 2. stupni ve dvou kategoriích.  Školního kola se účastnili 

vítězové třídních kol, která probíhala v průběhu února a března.   

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

porota. V letošním roce byl vždy v porotě i zástupce jiného stupně. Na 1. stupni zasedl do 

poroty Mgr. M. Rada, na 2. stupni Mgr. J. Dvořáková.  

V porotě pro 1. stupeň dále byla paní zástupkyně pro 1. stupeň L. Rybářová, paní 

učitelky J. Kačerová, V. Zahálková, J. Dvořáková, paní asistentka Z. Gašová. Na 2. stupni 

výkony soutěžících dále hodnotili: Mgr. R. Rinnová, Mgr. S. Fourová, Mgr. I. Mašková,  

Mgr. M. Rada a Ing. M. Pešta. Kromě soutěžících byli přítomni i jejich spolužáci, kteří je 

v průběhu soutěže povzbuzovali.  

V nulté kategorii velmi 

pěkně recitovalo celkem 8 žáků 

z prvních tříd.  Na 3. místě se 

umístila Marie Hrozinková, na  

2. místě Antonín Fedorko a na  

1. místě Kristina Lněničková. 

V první kategorii mezi sebou 

soutěžilo 14 žáků z druhých  

a třetích tříd. Porota neměla lehký 

úkol při rozhodování. Na 3. místě 

se umístila Natalie Adamová, na 2. místě Adriana Javůrková a na 1. místě Oskar Limprecht. 
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V druhé kategorii si zasoutěžilo 13 žáků čtvrtých a pátých tříd. S přihlédnutím 

k vhodnému výběru básně, znalosti textu a výraznému přednesu účastníků se na 3. místě 

umístila Sofie Borkovcová, na 2. místě Tomáš Musil a na 1. místě Markéta Gašová. 

Umístění ve 3. kategorii:  1. místo Klára Tačnerová ze 7. C, 2. místo Klára Novotná ze 

7. A, 3. místo Michal Janoušek z 6. B. Umístění ve 4. kategorii: 1. místo Karolína Zemanová 

z 9. A, 2. místo Markéta Dvořáčková z 8. B, 3. místo Veronika Čavojová z 8. A. 

Všem soutěžícím, vítězům jednotlivých tříd, děkujeme za výrazný přednes vhodně 

vybraných básní ze současné české poezie, za milé vystupování a za příjemnou atmosféru. 

Poděkování patří také rodičům a třídním učitelkám, že žákům s přípravou na soutěž pomáhali. 

Garantky akce J. Dvořáková a S. Fourová 

 

 Školní knihovna 

Po mnoha letech se nám podařilo „zrekonstruovat“ školní knihovnu do té podoby, aby 

opravdu mohla sloužit čtenářům. Z bývalého kabinetu se tak stal multifunkční prostor, 

vzhledem k problémům s prostory slouží dále jako kabinet, jako pracoviště po školní 

psycholožky, pro výuku speciální pedagogické péče a také jako knihovna. Díky naší bývalé 

žačce, nyní studentce Střední knihovnické školy v Praze, Kamile Rybářové, byly všechny 

tituly dány do systému ve Škole online. Tomu předcházelo vystěhování všech knih a jejich 

přebrání tak, aby byl repertoár aktuální, ale aby zůstaly zachovány i tituly z dob minulých. 

Nabídka knih se rozšířila i díky naší účasti v projektu Výzva 56 z předcházejícího roku. 

Samozřejmě prostory knihovny byly upraveny – místnost jsme nechali vymalovat, nechali 

jsme vyrobit nový nábytek tak, aby knihy byly přehledně uloženy. Nově jsme stanovili řád 

školní knihovny a knihovnicí se stala paní učitelka Ivana Hejdová. 

 

 Městská knihovna 

V pátek 5. 5. jsme po první vyučovací 

hodině šli do knihovny. Tam si pro nás 

paní knihovnice připravila zajímavosti  

o třech geniích. Byli to Wolfgang 

Amadeus Mozart, Jules Verne a Albert 

Einstein. O Mozartovi jsme si povídali, 

že se učil hrát na klavír už od čtyř let. Byl 

to hudební skladatel, který složil za svůj 
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krátký život přes 620 skladeb.  Když Mozart umřel, bylo mu pouhých 35 let. Zemřel na zápal 

plic, což byla v té době smrtelná nemoc. Jules Verne byl spisovatel. Napsal velice známé 

knihy, které jsou slavné po celém světě. Říká se jim „Verneovky“. Napsal například: 20 tisíc 

mil pod mořem, Dva roky prázdnin. Uměl předvídat budoucnost. Některé věci, které popisoval 

ve svých knihách, byly vynalezeny až dlouho potom. Zemřel v 77 letech, když jeho bratranec 

čistil pušku a nešťastnou náhodou vystřelil. Albert Einstein byl matematik. Jeho otec  ho 

poslal do vojenské školy, kde nesměl projevovat svůj názor a nesměl se smát. Z této školy ho 

vyhodili. Známý je svou teorií relativity. Před 2. světovou válkou se jeho rodina musela 

odstěhovat do Itálie a pak do USA. Zemřel v 76 letech. Po přednášce jsme napsali pracovní 

list a vrátili se do školy. Bylo to moc zajímavé. 

Rozálie Heppnerová, 5. B  

 

Posezení žáků 1. A a 1. B v knihovně 

16. prosince jsme se došli podívat 

do místní knihovny, kde nám paní 

Strnadová v oddělení pro děti ukázala, jak 

jsou knihy v regálech roztříděné, barevně 

označené a na policích seřazené, aby je 

čtenáři snadno našli. Potom nám paní 

knihovnice dávala zajímavé otázky, 

promítla vybrané ilustrace z knih Josefa 

Lady, připomněla některé vánoční tradice, 

zvyky a přečetla vánoční příběh. Příjemné 

posezení jsme zakončili společným zpěvem vánočních koled. 

Mgr. Jiřina Dvořáková, třídní učitelka 1. A 

 

Pasování na čtenáře 

Prvňáčci už umí číst, a proto si pro ně tým lidí pod vedením 

paní knihovnice Ilony Strnadové připravil program a předal 

žákům drobné dárky s volnou vstupenkou do místní knihovny. 

Děti přislíbily, že se budou ke knížkám chovat pěkně a byly 

pasovány na čtenáře. „Slibuji ve jménu všech krásných 

knížek, plných pohádek, příběhů a básniček, že se budu 
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chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je 

mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Tak slibuji!“ 

Mgr. Jiřina Dvořáková, třídní učitelka 1. A 

 

 Spolupráce s Regionálním muzeem  

Vernisáž výstavy v jílovském muzeu 

Paní učitelka Tereza Křečková se svou 

třídou 2. B nastudovala pásmo básniček  

a písniček a vstoupili s ním na vernisáži 

výstavy Škola základ života v jílovském 

Regionálním muzeu. Jejich vystoupení 

probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a 

udělali jím velkou radost všem zúčastněným. 

Především pak rodinným příslušníkům dětí, 

kteří si jejich vystoupení opravdu užívali. 

Vystoupení v muzeu 8. 4.  

V sobotu jsme 6 děvčat a 6 kluků měli tu odvahu a vystoupili jsme v jílovském muzeu 

na Předváděcím dnu. Přivítali jsme jaro písněmi, básničkami a o tanečku nemluvě. Děvčata 

měla krásné pampeliškové věnečky a kluci rozezněli zdi muzea řehtačkami. Buďme všichni 

veselí, že jsme se jara dočkali ….. Tréma byla veliká, ale doufáme, že do budoucna to bude 

jen lepší a lepší … 

Děti z 2. B 

 

Se stejným vystoupením chlapci  

a děvčata vystoupili na slavnostním otevření 

naší nové jídelny. Patří jim za to velké 

poděkování. 
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Návštěva muzea 

V květnu jsme se vypravili 

na výstavu Škola základ 

života do jílovského 

muzea. 

K výstavě byl připravený 

zajímavý program pro děti. 

Dětem se věnovali 

pracovníci muzea, kteří 

jim zadávali zábavné 

úkoly.  

Děti si mohly vyzkoušet psaní brkem a inkoustem, poseděly si ve starých lavicích.  

Některým se líbilo nejvíc v „oslí“ lavici. 

Mgr. Eva Kudělková, třídní učitelka 2. C 

 

21.  Výchova mladých historiků  

 Exkurze do Lidic 

 

V letošním roce si připomínáme 75. výročí tragických událostí, které následovaly po 

atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Proto jsem se rozhodla 

zorganizovat pro žáky devátých tříd naší školy několik tematických exkurzí. 

První z nich se uskutečnila v úterý 25. dubna a zavedla nás do nacisty vypálené středočeské 

obce Lidice. Návštěvu v Lidicích jsme zahájili v Lidické galerii, kde na nás spolu s lektorkou 

čekal multimediální vzdělávací program „Lidice – kronika jedné vesnice“. Na základě 

interaktivního DVD měli žáci možnost seznámit se s konkrétními osudy obyvatel obce Lidice 

od konce 1. světové války až do jejího násilného vyhlazení v roce 1942. Komentář lektorky 

pak propojil historické události s dalšími dějinnými souvislostmi druhé světové války. 

Následovala beseda se dvěma pamětnicemi („lidickými dětmi“). Jejich vyprávění bylo 

„smutné, ale zároveň krásné“, jak se vyjádřil jeden z deváťáků. 

 Součástí naší exkurze byla i návštěva Růžového sadu, kde je vysázeno 29 000 keřů růží    

z 32 zemí světa (růže je symbolem nových Lidic). Následovala procházka po pietním území 

s výkladem. Zde jsme se zastavili u pomníku 82 lidických dětí, které zahynuly v plynových 

vozech v Chelmnu a u hrobu 173 lidických mužů popravených osudného 10. června 1942. 

Poté jsme navštívili muzeum s multimediální expozicí „A nevinní byli vinni“, která 
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seznamuje návštěvníky se životem a osudy obyvatel obce, jejím zničením a poválečnou 

obnovou. 

Domnívám se, že návštěva Lidic přispěla k rozšíření vědomostí našich žáků a zanechala 

v dětech hluboký dojem. Náš další plánovaný výjezd bude směřovat do KT Mauthausen      

v Rakousku, kde bylo 24. října 1942 popraveno 264 spolupracovníků parašutistů z řad 

domácího odboje. 

Mgr. R. Rinnová, vyučující dějepisu 

 

Do Lidic jsme jeli 25. 4. 2017. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí od 

průvodkyně a od pamětnic. Prošli jsme muzeum, kde byl model původní vesnice, ale i když 

jsme si to takhle detailně prohlédli, nedokázala jsem si to představit, na prázdné louce, 

původním místě vesnice. Těžko si představíte, že na místě, na kterém stojíte, stála kdysi škola, 

kterou navštěvovaly dvě staré dámy, se kterými jste mluvili, nebo že o kus dál stál statek, kde 

nacisté popravili všechny lidické muže.  

Myslím, že jsme odjeli se spoustou dojmů a informací. 

Kateřina Králová, 9. B      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výstava a beseda historické osobnosti 
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V úterý 14. 3.  se ve škole konala 

výstava s názvem Historické osobnosti. Se 

třídou jsme tam šli sedmou vyučovací 

hodinu. Když jsme přišli do tělocvičny, kde 

se výstava nacházela, spatřili jsme mnoho 

figurín znázorňujících historické postavy, 

které v českých dějinách hrály velikou roli. 

Byly tam osobnosti od Sáma, přes Karla IV. 

či Jana Žižku až po prvního československého prezidenta Masaryka. Jedna paní se ujala slova 

a začala nám o všech osobnostech přednášet. Výklad občas doplnila nějakou na nás 

směřovanou otázkou ohledně probíraného tématu. Na konci jsme se mohli dozvědět více 

přečtením krátkého textu u každé z figurín, či jsme si mohli vyzkoušet, jaké by to bylo psát 

hlaholicí.  

Výstava a beseda v jednom byla pojata velice pěknou formou, ale přeci jen se jim do 

několika dějepisných faktů vloudila chybička. 

   Anna Ročárková, 9. A       

 Rozkulačeno 

Dne 21. března 2017 jsme se vydali do technického muzea v Praze, kde jsme se zúčastnili 

výstavy  ROZKULAČENO. Naším doprovodem byla paní ředitelka, která stanovila podmínku 

pro možnost zúčastnění se zájezdu. Tou bylo odevzdání referátu či prezentace na téma 

KOLEKTIVIZACE ČESKÉHO VENKOVA.  Tohoto výletu se mohlo zúčastnit zhruba 20 žáků, 

a tak platilo pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Výletu se zúčastnilo přibližně 18 žáků 

z 9. A i z 9. B. Sraz byl na zastávce Praha-Budějovická, odkud jsme jeli přímo do technického 

muzea. Tam se nás ujal zkušený průvodce,  který nás seznámil s celou výstavou Rozkulačeno, 

jež se týkala kolektivizace českého venkova. Takže jsme měli již pár poznatků z hodin dějepisu 

a z našeho referátu či prezentace, která zaručila možnost zúčastnění se výletu. Aby si ověřil, 

že jsme při výstavě dávali pozor, dostali jsme k vyplnění pracovní listy, jež jsme vyplňovali 

buďto s pomocí výstavy či pomocí svých kamarádů a spolužáků. Poté, co jsme pracovní listy 

zkontrolovali, vydali jsme se o patro výše, kde byla výstava zaměřená na myslivost, ale paní 

ředitelka si vzala zhruba 7 žáků, které odvedla do místnosti ticha. Tam jsme v úplném tichu 

pozorovali krásy přírody. Pak jsme se vyměnili se skupinou, která byla na výstavě myslivosti. 

Poslední část výstavy byla zaměřena na rybolov, kde nám průvodce vysvětloval, jaké ryby 

jsou původně české a které dovezené, seznámil nás s rybářským náčiním atd. No, a poté už 
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nezbylo nic jiného než se vydat na cestu domů. Pěšky jsme se dostali k tzv. kyvadlu, poté jsme 

sešli dlouhé schody až k tramvaji, která nás odvezla na zastávku I. P. Pavlova. Odtud jsme jeli 

metrem na zastávku Budějovická, kde jsme měli také rozchod a zde také skončil náš poučný 

výlet. 

                                        Tereza Kohlmanová, 9. A 

 Zabráno pro SS 

Dne 10. května 2017 jsme měli velice zajímavou přednášku: „Zabráno pro SS“. Před 

druhou vyučovací hodinou jsme šli do jídelny, kde už byly připraveny židle tak, abychom 

všichni viděli na promítací plátno. A hlavně na muže, který nám o tom vyprávěl, pana Tomáše 

Zouzala. Ten je i autorem knihy pojednávající o tom, co se dělo na „našem“ území (jen pár 

kilometrů jižně od Jílového) během let 1942 až 1944, tedy během druhé světové války, kdy zde 

vznikl největší výcvikový tábor u nás – Waffen-SS. Ze slov přednášejícího bylo jasné, že doba 

fašismu nebyla vůbec příjemná. Zabíraly se domy, vesnice, dokonce i všechen majetek 

nebohých lidí, kteří zde žili. Zabrané území sahalo od Sázavy až do Sedlčan. Přednáška byla 

velice zajímavá i poučná. 

Viktorie Pokorná, 8. A 

 Rakousko – koncentrační tábor Mauthausen a návštěva Lince 

V pátek 19. 5. jsme v 6:00 hod. 

odjížděli od školy. Naše cesta 

směřovala do Rakouska. Měli jsme 

objednaný autobus od cestovní 

kanceláře Pragotour. Jela s námi  

i průvodkyně, která nám po cestě 

vyprávěla o koncentračním táboře 

Mauthausen a poté i o Linci. Cesta do 

Rakouska nám trvala asi tři hodiny. 

Před hranicemi jsme ještě stavěli na 

české benzínce. Potom už jsme pokračovali do Rakouska. Když jsme dojeli na místo, rozdělili 

jsme se do skupin a po táboře chodili ve skupinách. Na památník obětem z Československa 

jsme položili kytici s naší trikolorou, kterou tam dávali Adéla s Márou. Celý tábor byl 

opravdu naučný a myslím si, že by nikdo v této době žít nechtěl. Dnes si žijeme téměř v luxusu. 

Po asi třech hodinách strávených v táboře jsme vyráželi do Lince. Cesta tam byla krátká  
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a rychlá. V Linci jsme potom měli hodinový rozchod po městě. Město je vážně krásné. Je tam 

opravdu moc cizinců jako u nás v Praze. Je složité jim odpovědět, když na vás mluví jiným 

jazykem než anglicky nebo německy. Celý výlet byl úplně boží. Byla fakt velká legrace. Domů 

jsme dorazili kolem deváté hodiny. Vyzvedli si nás rodiče a jeli jsme domů. Děkujeme moc za 

tento super výlet, protože si budeme ještě víc vážit toho života, ve kterém žijeme. 

                                                                                      Kateřina  Dvořáčková, 8. B      

 Beseda s Doris Grozdanovičovou 

V pátek 2. června na nás 

čekalo velké a milé překvapení. 

Konala se slibovaná beseda s paní 

Doris Grozdanovičovou, 91letou 

židovkou, která přežila 

koncentrační tábor Terezín. Páťáci 

beze slova poslouchali vyprávění  

o druhé světové válce z pohledu 

Židů, kteří byli nuceni dodržovat 

všechna nařízení proti nim. Padlo mnoho otázek, na které paní Doris ochotně odpovídala. Její 

životní optimismus by jí mohl kdekdo závidět. 

Reakce dětí: “Je super, že jsme si s tou paní povídali, jelikož to bylo naučné a už se v historii 

víc orientuji.” – “Zaujalo mě, že zažila takovou hrůzu. A pořád žije.”  – “Moc se mi líbilo, 

jak nám dokázala vyprávět svůj život.” – “Myslím si, že je hrozně pohodová a rozhodně bych 

se s ní chtěla potkat.” – “Myslím, že na to, že prožila tak strašnou věc, je velice pozitivní. 

Kdybych to prožil já, tak bych měl určitě trauma.” – “Bylo to zajímavé a v některých částech 

docela nesnesitelné.” – “Obdivuji paní, protože v tomto věku většina lidí leží a odpočívá a po 

tom, čím si prošla, proto má můj obdiv.” – “Mně ta paní přišla hrozně usměvavá na to, co 

prožila.” – “Bylo to velmi poučné a zajímavé, jak prožila tolik bolesti a strachu, a přesto je 

teďka tolik vitální a užívá si života.” – “Bylo to zajímavé, protože nám to přiblížilo život 

normálních lidí za 2. světové války.” 

Ing. Jana Sajdlová, třídní učitelka 5. A 

 

 



89 

 

22.  Výchova malých techniků, řemeslníků …. 

 ÚDIF 

Dne 4. 4. bylo u nás ve škole Úžasné 

divadlo fyziky. Během hodiny jsme viděli spoustu 

zajímavých pokusů. Bára s Matějem nám ukázali, 

jak funguje vakuum pomocí zavařovačky, 

pumpičky a balónku. Mezi nejzajímavější pokusy 

patřily ty s ohněm. Také jsme se dozvěděli, jak 

můžeme donést plnou sklenici vody bez toho, 

abychom ji vylili. Mohli jsme si vyzkoušet, kolik kilogramů unese nafouklý balónek. Pokusy nás 

bavily. 

 

 Dřevíčková dílnička 

V úterý 10. 1. 2017 se naše třída zúčastnila výukového a 

zážitkového programu Dřevíčková dílnička. S tímto skvělým 

nápadem nás navštívil pan Marek Pilnáček, který je výtvarníkem a 

zároveň umí skvěle pracovat se dřevem. Děti se během 

hodinového programu seznámily s vlastnostmi dřeva, vyzkoušely 

pracovní nářadí truhláře a vlastními silami vyrobily dřevěnou 

hračku, kterou si odnesly domů. Akce byla povedená a dětem se 

moc líbila.  

Mgr. Monika Melicharová, třídní učitelka 4. B 

 Vozík 

Při pracovních činnostech jsme se 

pustili do náročné výroby vozíku. Bylo 

nutné svázat špejle, vystříhat kola a celý 

vozík sestavit. Velmi záleželo na zručnosti  

a trpělivosti. Výsledky snažení stály za 

námahu. 

Mgr. Alena Dvořáčková, třídní učitelka 5. C 
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 Exkurze do potravinářského učiliště 

Dne 19. 6. 2017 naše třída 8. B navštívila SOU 

potravinářské. Šli jsme tam třetí a čtvrtou hodinu, protože 

před námi tam byla 8. A. Když jsme dorazili na místo, tak 

nás s pozdravem přivítali. Jako první jsme navštívili 

budovu, kde se dělají praxe. Nejprve jsme se sešli asi ve 

společenské místnosti s promítací tabulí, na které se 

promítaly fotky prostřených stolů a přitom nám paní 

vyprávěla o studiu na škole, jejím chodu, co dělají, jaké 

jsou tam obory (kuchař, kuchař-číšník, cukrář). Potom 

jsme se rozdělili do dvou skupin, bylo nás 18, takže 

skupinky po devíti. Naše skupinka se vydala do kuchyňky, 

kde si pro nás připravili stůl plný jídla. Vyzkoušeli jsme si 

krájet rohlíky, okurky, rajčata a cibuli. Z rohlíků jsme 

dělali kolečka na jednohubky a pomazánka už byla 

připravena. Jejich heslo znělo: „Co se ti nepovede, to sněz“. Jednoduše, mohli jsme 

ochutnávat to, co jsme si vytvořili. Z kuchyňky jsme se přesunuli k číšníkům, kde nám ukázali, 

jak se flambuje ovoce a zase jsme dostali malou ochutnávku. Bylo to výborné. Také nám 

ukázali, jak se dělají dekorace z látkových ubrousků. Já jsem si zkusila růži. Potom jsme šli do 

místnosti, kde byla připravená srdíčka z lineckého těsta, které jsme měli s elegancí ozdobit. 

Bylo neuvěřitelné, že každý měl jinak ozdobené srdíčko. Srdíčka jsme si mohli odnést nebo 

sníst. Na závěr exkurze jsme si prohlédli školu, byla nádherná a ta tělocvična, super. Moc se 

mi líbilo, že jsme si mohli vyzkoušet jejich povolání. Škoda jen, že jsme neviděli studenty třeba 

při vaření. 

Kristýna Koubová,  8. B 

 

23. Výchova ke zdraví 

 Přednáška o poruchách příjmu potravy – Jak se vidím já 

Ve středu 26. 4. 2017 jsme měli ve škole čtvrtou hodinu místo chemie přednášku  

o anorexii. Paní lektorka nám pustila prezentaci o anorexii, bulimii,…. Vyprávěla nám, jak se 

tomu snažit vyhnout a jak se i chovat k ostatním lidem, aby např. kvůli nám se nedostali do 

potíží s anorexií,….  Řekla nám, že se anorektik nikdy nemůže úplně vyléčit, stejně jako 

narkoman, alkoholik,… Léčení jim pouze tuto poruchu uklidní, ale vždy se může vrátit zpět. 
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Viděli jsme i nejznámější anorektičku na světě (samozřejmě pouze v prezentaci). Pohled na 

všechny ty fotografie je opravdu otřesný. Myslím, že zatím můžeme být všichni rádi, že jsme 

této poruše příjmu potravy nepodlehli a doufáme, že se to ani nestane. Obzvlášť v našem věku 

dospívání si stále někteří hlídáme svou postavu a chceme se líbit. Některé holky o sobě říkají, 

jak jsou tlusté a přitom jsou normální. I toto by jednou mohlo skončit u anorexie, či bulimie. 

Je to tak, že se někteří v zrcadle vidíme tlustší, než ve skutečnosti jsme. Jsem ráda, že to třeba 

není můj případ. Tyto poruchy příjmu potravy jsou asi z 80% spíše u holek. Kluci zase spíše 

trpí tím, aby jejich tělo vypadalo jako tělo kulturisty. Nechávají si dělat různé plastické 

operace, kvůli svalům. Tato přednáška byla opravdu velice zajímavá a myslím, že  

i k zamyšlení. Měli bychom si uvědomit, jak se chováme k ostatním, i když si myslíme, že je to 

pouze z legrace. Ovšem legrace to je pouze tehdy, když se smějí obě strany, pokud jen jedna, 

už to přestává být legrace.  Takže za tuto přednášku opravdu moc děkujeme. 

Katka Dvořáčková, 8. B      

 Na startu mužnosti, 26. 4. 2017 

Také chlapci 6. tříd se zúčastnili odborné přednášky o dospívání – Na startu mužnosti.  

O fyzických, psychických a sociálních aspektech dospívání si povídali s lektorkou  

Mgr. Monikou Podlahovou. Přednáška byla koncipována tak, aby jim pomohla pochopit  

a vyrovnat se s tím, že jsou teď holky větší a začínají dospívat dřív, seznámili se s projevy 

dospívání jako je rychlý růst, drzost, náladovost, vyžadování soukromí, měnící se vztahy, 

důležitost kamarádů a vztah k holkám. Část přednášky byla věnována také změnám ve 

fungování mozku, fungování mužského pohlavního hormonu a fyziognomii mužského 

dospívání. Paní lektorka připomněla správnou hygienu a nošení vhodného prádla. Kluci se 

dozvěděli, jak vlastně fungují spermie, kdy se narodí holčička, kdy chlapec a kdy dvojčata. 

Nezapomnělo se ani na právní aspekty. Téma chlapce velmi zaujalo, nebáli se klást otázky a 

věříme, že si ujasnili mnohé informace, které již načerpali od starších kamarádů. 

V případě jakýchkoliv dotazů v budoucnu paní lektorka doporučila stránky í, kde funguje také 

odborná on-line poradna. 

 Mgr. Jiřina Nagyová  

 Dospívání, 26. 4. 2017 

Dne 26. 4. se děvčata ze 6. A a 6. B zúčastnila přednášky na téma Dospívání.  Ze začátku 

byly dívky dost rozpačité. Některá děvčata se chovala hrdinsky, jiná se styděla. Přednášející, 

paní Mgr. Monika Podlahová, k nim přistupovala velice přátelsky a otevřeně,  a tak se 

http://www.strankyprokluky.cz/
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zaujetím poslouchaly a diskutovaly na níže uvedená témata. Dozvěděly se, že dospívání je 

obdobím velkých změn. Dívkám se mění tělo i osobnost a začínají pohlavně dozrávat. Toto 

období neprožívá jen “skoro” dospělý, ale celá jeho rodina a blízké okolí. Dospívání začíná  

u dívek mezi 11. a 13. rokem,  u chlapců mezi 13. a 15. rokem. Člověk začíná rychleji růst 

než v minulých letech, mění se po fyzické i psychické stránce. Nastává období puberty, kdy 

se dívky stávají ženami a chlapci muži. V období dospívání si člověk začne uvědomovat svou 

osobnost, dochází k psychickým změnám. Bouří se proti autoritě, obzvlášť té rodičovské. 

Člověk začíná poznávat přátelství, lásku, ale bohužel i násilí. Neustále pozoruje změny na 

svém těle.  Dívkám rostou vaječníky a mezi 11. až 15. rokem se dostaví 

první menstruace. To znamená, že dívka může otěhotnět. Přednášející poučila dívky o tom, 

jak  je  důležité vést si menstruační kalendář, jak velké je  riziko zahájení pohlavního života 

před patnáctým rokem. Uvedla několik případů ze své praxe, kdy dívka otěhotněla  

v 6. či 7. třídě, zůstala s miminkem sama  (s rodiči) a partner skončil ve vězení. Zásady 

intimní hygieny byly posledním tématem této přednášky. Všem dívkám se přednáška líbila a 

byla velice poučná. Některá témata dokonce probírala  každou přestávku.                                 

                                                                                          Bc. Renata Ihlová, třídní učitelka 6. A  

     

 

 

 Ovoce do škol 

Bovýsek 

Poutavé povídání s postavičkou z programu Ovoce a zelenina 

do škol na naši třídu vyšlo začátkem prosince, kdy nic 

netušíc jsme v průběhu hodiny uslyšeli zaťukání na 

dveře……. Maskot – Bovýsek – nám povídal o tradičním, ale 

i o méně známém ovoci a zelenině, jeho chuti a vlivu na naše 

zdraví. Zasoutěžili jsme si a poté jsme byli odměněni 100% 

jablečnou šťávou. 

 

Tereza Křečková, třídní učitelka 2. B 

 

 

 

.  
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24.  Školní družina a školní klub 

 

Vedením školní družiny a školního klubu byla i nadále pověřena paní zástupkyně pro 

první stupeň Lenka Rybářová. Školní družina pracovala v devíti odděleních, navštěvovalo ji 

237 dětí a školní klub 28 dětí. V družině probíhaly obvyklé aktivity a akce.   

Paní vychovatelky ze ŠD jsou i hlavními organizátorkami každoročního dětského 

karnevalu v jílovské sokolovně. Patří jim i zásluhy za organizační i personální zajištění 

příměstského tábora o letních prázdninách. V tomto roce jsme upustili od organizace 

prázdninové družiny v posledním srpnovém týdnu. 

 

 

 

 Halloween  

A je listopad, doba 

Halloweenu. Již tradičně jsme 

uspořádali pro děti ve školní družině 

v pátek 3. 11. 2016 halloweenský 

večer. Děti a paní vychovatelky se na 

tento den dlouho pečlivě připravovaly 

a samozřejmě se na něj i velice těšily. 

A bylo to tady, pátek 3. listopadu. Paní 

vychovatelky, patroni 1. tříd (deváťáci) 

a ostatní příznivci tohoto svátku odpoledne zdobili a chystali prostory a své masky. Byl to 

velký úkol, aby se vše dětem líbilo. 

V 18:00 hodin rodiče přivedli své ratolesti v krásných strašidelných maskách a mohlo se začít. 

V hlavní bubáčské místnosti (tělocvičně) se děti rozdělily do skupin a vyrazily na 

dobrodružnou cestu, kde plnily různé úkoly, tvořily v čarodějných dílničkách, zdatně 

překonávaly překážky a zdolávaly i jiná překvapení. Kdo chtěl, mohl si zkusit i strašidelnou 

stezku. Cestou skupiny sbíraly razítka či časopisy na svou myšku (průkazku), které dostávaly 

po splnění úkolů. Večer se ukončil bujarým rejem (veselou diskotékou) a mlsáním dobrůtek 

od rodičů, za které moc děkujeme. Potom si rodiče děti odvedli a po velkém uklízení jsme 

mohli odejít i my ostatní. 

Těšíme se na další akce, které pro děti připravujeme. 

       Vlasta Skřivánková, garantka akce  

. 
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 Prázdninový pobyt 2017 

Jako každým rokem se letos 

uskutečnil příměstský pobyt ZŠ Jílové 

u Prahy. Toto léto jsme se vydali na 

dobrodružnou cestu po stopách 

dinosaurů, jeskynních lidí a celého 

Pravěku. V prvních dnech se děti 

zařadily do skupin a jejich první úkol 

byl vymyslet skupině jméno, které se 

týká pravěku. Během následujících dní 

skupiny mezi sebou soutěžily 

v různých disciplínách a snažily se nasbírat co nejvíce bodů, aby se staly nejobstojnější tlupou 

v pravěku a také aby si mohly odnést různé ceny. Každý si během pobytu vytvořil i různé 

zajímavé předměty, jako třeba náramky, keramické sošky a nádoby, mapy a spousty dalších.  

V průběhu tábora jsme se zúčastnili několika kratších i delších výletů. Jedním takovým 

výletem byla návštěva Zoologické zahrady v Plzni, kde se i mimo jiné nachází velký Dino-

Park. 

Všichni jsme si to krásně užili a těšíme se zase za rok!                                                                    

                                                 V. Skřivánková, garantka akce 
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25. Volnočasové aktivity 

Seznam kroužků 

Florbal, Aikido, Novinářský kroužek, Tenisový kroužek, Tenis s licencovaným trenérem, 

Keramika, Dokážu to, Francouzský jazyk, Logopedická cvičení, Zábavná logika, Angličtina 

hrou, Angličtina - příprava k mezinárodní zkoušce, Výtvarka, Volejbal, Hra na flétnu, 

Chovatelský kroužek, Čtenářský klub, Házená, Badatelsko-fotografický kroužek, Biblická 

pátrání, ANJ pro III. - V. ročníky, Matematika – příprava na SŠ, Český jazyk – příprava na 

SŠ. 

Počet kroužků a četnost 

Celkem kroužků: 23, většina kroužků probíhá 1x týdně 

Celkem skupin: 41 

 

Florbal – 4 skupiny  

Novinářský kroužek – 1 skupina, 1x za čtrnáct dní 

Aikido – 4 skupiny 

Tenis s licencovaným trenérem – 4 skupiny 

Tenisový kroužek – 1 skupina 

Keramika – 2 skupiny 

Dokážu to – 1 skupina 

Francouzský jazyk – 1 skupina 

Logopedické cvičení – 2 děti (1 dítě – 30 minut – 1xtýdně) 

Zábavná logika – 1 skupina (1x za 14 dní) 

Angličtina hrou – 2 skupiny 

ANJ – příprava k mezinárodní zkoušce – 5 skupin 

Výtvarka – 2 skupiny 

Hra na flétnu – 4 skupiny 

Chovatelský kroužek – 1 skupina 

Čtenářský klub – 1 skupina 

Házená – 1 skupina 

Volejbal – 1 skupina 

Matematika – příprava na SŠ – 1 skupina 

Český jazyk – příprava na SŠ – 1 skupina 

Badatelsko-fotografický kroužek – 1 skupina 
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Biblická pátrání – 1 skupina 

Počet dětí, lektorů 

Celkem přihlášených dětí: 372 

Počet lektorů celkem: 28 z toho 20 interních učitelů, 8 externích  

Nejvíce žáků má kroužek Florbal – celkem 66 žáků 

Externí kroužky organizované pod hlavičkou naší školy 

- TS Hazard 

- JUDO 

- Karate  

- Hasiči 

  
 

 

 

 

Zpracovala Ing. Dita Müllerová, koordinátorka volnočasových aktivit 

 

V tomto školním roce se nově otevřelo několik kroužků – například Příprava na 

přijímací zkoušky, Čtenářský klub, Badatelský kroužek nebo: 

 

 Biblická pátrání 

Sedmnáctidílný cyklus BIBLICKÁ PÁTRÁNÍ přibližuje dětem zajímavou a zábavnou 

formou klíčové biblické příběhy. 

Dvě děti, Johanka a Adam, dostaly za úkol připravit televizní pořad o Bibli. Záhadný profesor 

Fridrich dětem nabídne svou pomoc a zároveň jim uloží první úkol. Tím se rozběhne celá 

série pátracích výletů, kdy Johanka s Adamem hledají stopy daného biblického příběhu  

http://www.zsjilove.cz/uspechy-zaku/
http://www.zsjilove.cz/uspechy-zaku/
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a současně i odpověď na otázku zadanou profesorem Fridrichem. Pátrání děti zavede na 

nejrůznější místa v České republice, ale také v Izraeli, kde se největší část biblických příběhů 

odehrála. Informace o různých detailech biblických příběhů získávají děti i od řady 

renomovaných odborníků, od teologů, přes vědce až po lékaře. 

 

Je výbornou pomůckou pro základní seznámení s Knihou knih, kterou lze využít v běžné 

školní výuce. Jednotlivé díly jsou dlouhé přibližně 20 minut (+ 25 minut povídání o tématu, 

které se bude probírat na vyučovací hodině). 

"Biblická pátrání představují příběhy ze Starého a Nového zákona na pozadí každodenního 

života dnešních dětí, které se seznamují s jednotlivými biblickými postavami a současně jsou 

jim vhodným způsobem předávány křesťanské životní hodnoty." 

 

P. Krystof Henriko 
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26. Projekty OP VK - Projekty ESF 

                

 

a) Kolegiální podpora formou párové 

výuky 

Tento projekt byl sice na školní rok 2015 – 2016, ale na konci tohoto roku byla 

závěrečná konference a byl vydán sborník, který je zdrojem cenných informací.  

Odkaz na něj: http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/pprs/pprs_16-

17/iq-1617/cba-sbornik-kolegialni_podpora_formou_parove_vyuky-fin.pdf.  

Rozhodně doporučuji jeho přečtení, případně je v tiskové podobě v ředitelně školy. 

Pro ilustraci zde uvádím závěry ze závěrečné konference: 

 Klademe důraz na souznění třídního a párového učitele, které vnímáme pro spolupráci 

jako významný bonus.  

 Jsme přesvědčeni, že oba aktéři párové výuky by měli spatřovat v této formě 

spolupráce oboustranný přínos.  

 Párová výuka přináší prostor pro další rozvoj učitelů. Jde o jednu z nejefektivnějších 

cest podpory rozvoje učitelských dovedností a individualizace.  

 Je nutné nastavit princip dobrovolnosti spolupráce, nedovedeme si představit, že by 

párová výuka byla nařízena.  

 Nechte se inspirovat od zkušenějších kolegů, kteří již mají zkušenosti s touto formou 

spolupráce, například návštěvou v jiné škole, kde párová výuka již funguje,  

ve vyučování, při osobních sdílení.  

http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/pprs/pprs_16-17/iq-1617/cba-sbornik-kolegialni_podpora_formou_parove_vyuky-fin.pdf
http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/pprs/pprs_16-17/iq-1617/cba-sbornik-kolegialni_podpora_formou_parove_vyuky-fin.pdf
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 Doporučujeme si pevně stanovit čas na přípravu, výuku s následnou reflexí. Některé 

mohou probíhat nad video záznamem z hodiny – nebojte se nechat natočit na video.  

 Důležité je najít si vzájemně vyhovující rytmus plánování, realizace a reflexe hodiny. - 

Stanovit si tento čas pevně do osobního rozvrhu.   

 Doporučujeme: Buďte k sobě otevření, nebojte se ani negativní zpětné vazby.  

 Nechte se inspirovat navzájem, jednou přinese jeden člověk aktivitu, příště druhý, 

každý má jiné nápady, učíme se od sebe navzájem. Staňte se týmovými hráči.  

 Je potřeba na začátku spolupráce si dát čas na rozjezd párové výuky. Nejprve je 

důležité poznat žáky ve třídě a učební styl třídního a párového učitele.  

 Párová výuka přináší možnosti různých forem organizace třídy, zařazování 

náročnějších aktivit, řešení vztahů mezi žáky, ale především pomáhá zlepšovat učení 

každého jednotlivého žáka v rámci jeho osobních možností a schopností.  

 Ve výuce jsou vždy dva páry očí, které vše sledují a následně vyhodnocují.  

 Po zkušenostech si myslíme, že je nutná podpora vedení školy.  

 Jako velmi důležitou vnímáme spolupráci s rodičovským spolkem, nezbytná je 

dostatečná informovanost rodičovské veřejnosti. 

 

b) Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém 

vzdělávání 

 

„OMvPaPV“ Tento projekt je v režii Muzea Říčany a Společnosti pro kvalitu školy. Doba 

trvání projektu je od listopadu 2016 do října 2020. Naše škola je jednou ze spolupracujících 

škol, do projektu se zapojily dvě paní učitelky – Kateřina Krištůfková a Kateřina Vrtišková. 

Obecně o projektu: během čtyř let se díky finanční podpoře Evropské unie 

prostřednictvím OP VVV budeme individuálně věnovat osobnostnímu a profesnímu rozvoji 

40 učitelů MŠ a 40 učitelů ZŠ. Všichni učitelé absolvují díky našemu partnerovi, Společnosti 

pro kvalitu školy, kolegiální podporu v oblasti mentorských dovedností. Co to znamená? 

Jednoduše řečeno, učitelé budou mít šanci se dlouhodobě zabývat správnými principy 
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komunikace s dospělými tak, že postupně dokáží lépe sdílet své pedagogické zkušenosti  

a dovednosti s dalšími kolegy. 

Lektoři Muzea Říčany se budou učitelům zároveň individuálně věnovat ve 

zkvalitňování výuky jako konzultanti. U MŠ v oblasti polytechnické, resp. řemeslné,  

u ZŠ v oblasti přírodovědné, zejména v zavádění badatelsky orientovaného vyučování na  

1. stupni. Konzultanti budou s učiteli společně plánovat i realizovat vybrané výukové bloky  

a zároveň si na sobě vzájemně zkoušet nově nabyté poznatky z oblasti mentorské praxe. 

Po roce již bude mít učitel ve škole na starosti svého kolegu, se kterým bude sdílet své 

zkušenosti a pomáhat mu nové metody zavádět do praxe v jeho třídě. To vše za podpory 

konzultantů. 

2. Zpráva z průběhu projektu  

Ve čtvrtek 23. března jsme přišly na řadu my a námi připravené badatelské hodiny. Pro 

své třídy jsme naplánovaly témata: Hnízda ptáků (3. A) a Přizpůsobení rostlin různým 

podmínkám na Zemi (5. A). Děti si pod naším vedením kladly výzkumné otázky, formulovaly 

hypotézy, prováděly pokusy a pozorování a vyhodnocovaly získané informace. Poté 

následoval rozbor s naší lektorkou Lenkou Kubcovou. Podrobnosti na stránkách tříd.  

V první polovině dubna nás čekal další náročný dvoudenní výcvik v obecném mentoringu 

v Říčanské hájovně. Pokračovali jsme v nácviku mentorského rozhovoru zaměřeného 

podrobněji na jednotlivé oblasti Kompetenčního rámce učitele. Konkrétně jsme se zabývali 

plánováním výuky, učebním prostředím a hodnocením. Velkou pozornost jsme věnovali 

rozdílům mezi sumativním a formativním hodnocením.  

V úterý 9. května jsme se opět sešli k praktickému nácviku „pozorování“, které mentorům 

slouží k získávání informací a následné práci s nimi. Tentokrát jsme pozorování trénovali 

během programu „Les žije“ pro žáky 4. třídy ze ZŠ Světice, který odučila v lesích v okolí 

říčanské hájovny naše lektorka Lenka Kubcová. Zaměřili jsme se na druhou fázi badatelské 

výuky „plánování, příprava a provedení pokusu“, kterou jsme společně rozebrali a pro 

lektorku formulovali tři ocenění a jedno doporučení. Na další období jsme dostali velké 

množství domácích úkolů, které budeme prezentovat při setkání na konci srpna. Do konce 

školního roku nás se žáky čekají ještě dvě badatelské hodiny. Jednu odučí lektorka Lenka 

Kubcová, druhou my samy.  

Kateřina Krištůfková & Kateřina Vrtišková 
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Badatelská lekce – Bezobratlí na školní zahradě 

Ve čtvrtek 15. června nás čekala jedna z posledních badatelských lekcí. Znovu jsme 

navštívili školní zahradu a zatímco minule jsme se zaměřovali na kladení otázek  

a stanovování hypotéz, dnes bylo naším cílem trénovat plánování provedení pokusu  

či pozorování. Tématem byli bezobratlí na školní zahradě. Poté, co jsme si za pomoci obrázků  

a určovacího klíče ujasnili, jak se tito živočichové dělí a podle čeho je poznáme, jsme si  

k výzkumné otázce “Kde se na naší zahradě vyskytují bezobratlí živočichové?” zaznamenali 

jednotlivě své hypotézy. Hlavní úkol – naplánovat a zapsat postup pokusu – jsme řešili ve 

skupinách, protože “víc hlav, víc ví”. Podařilo se, takže jsme se mohli pustit do průzkumu 

zahrady s využitím pomůcek z projektu Oborový mentoring – smýkaček, exhaustorů, 

kelímkových lup, … Dost jsme si to užívali.  

Na závěr jsme výsledky své práce vyhodnotili, ověřili své hypotézy a po návratu do 

třídy si ještě každý udělal své sebehodnocení. 

K. Vrtišková, třídní učitelka 5. A 

 

 

 

 

 

 

Badatelská výprava 

V úterý 20. 6. pro nás žáci 3. A spolu s 5. A připravili badatelskou výpravu. Tématem 

byl hmyz. Sešli jsme se v naší venkovní učebně. Nejdříve jsme si povídali o Ferdovi 
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Mravenci a jeho přátelích. Čekal nás i hmyzí kvíz. Byli jsme rozděleni do skupin a společně  

se staršími kamarády jsme se pokoušeli hledat pomocí různých pomůcek hmyz v naší 

zahradě. Byla to zábava, spoustu věcí jsme se i naučili. Moc děkujeme. 

M. Tomanová, třídní učitelka 2. A 

 

 

 

c) Učíme v přírodě 

I tento projekt je realizovaný Muzeem 

Říčany a dalším partnerem je Státní fond 

životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí. Trvání projektu je od února 2017 

do září 2019. Do konkrétní spolupráce se za naši školu zapojili kolegové Marek Havelka  

a Jana Matoušková, ta se rozhodla z naší školy odejít, a tak ji v projektu zastoupila Monika 

Melicharová. 

Projekt je zaměřený na zkvalitnění environmentální výchovy formou podpory 

pedagogů při plánování výuky v zahradě a terénu. Pedagogové se budou vzdělávat ve znalosti 

metod výuky v terénu a praktickém poznávání přírody, sdílet zkušenosti během workshopů  

a budou absolvovat exkurze na ukázkové školní zahrady. Do vzdělávání se zapojí také 

studenti pedagogické fakulty a lektoři environmentální výchovy. 

Během projektu budou v zapojených školách pracovat školní týmy, které získané 

poznatky přizpůsobí podmínkám konkrétních škol a vytvoří plány výuky v zahradě školy  

a terénu v okolí školy. Školy získají pomůcky pro výuku v zahradě a terénu. Školní týmy 

budou plánovat ve spolupráci s vedením škol proměnu zahrady tak, aby vyhovovala potřebám 

výuky.  Na základě představy jednotlivých škol zpracuje zahradní architekt základní studie 

proměny školních zahrad. 

Získané zkušenosti z projektu shrneme do sborníku dobré praxe, kterým se budou 

moci inspirovat další školy. 

Manažerkou obou projektů je na Muzeum Říčany paní MgA. Adela Venerová. 

 

Pohled dětí na to, jak by mohla vypadat školní zahrada  

V pátek 7. dubna 2017 jsme jednu hodinu s 8. A věnovali diskuzi o školní zahradě. Promítli 

jsme si na interaktivní tabuli, jak školní zahrada vypadá, a připomněli jsme si, kde co je. 

Následně jsme si vysvětlili, že se budeme věnovat tomu, jak si žáci představují, že by ideálně 
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zahrada měla vypadat a jak by ji chtěli využívat. Také popisovali, co se jim na zahradě a jejím 

užívání dnes nelíbí. Žáci byli rozděleni do několika skupin a zhruba půl hodiny nejdříve 

diskutovali, argumentovali a pak vytvořili návrh toho, na čem se ve skupince shodli. 

Poté vždy jeden zástupce dané skupinky prezentoval výsledky ostatním, odpovídal na 

doplňující otázky a obhajoval názory své skupiny. Nakonec jsme i hlasovali pro jednotlivé 

návrhy. 

Ze zajímavých nápadů, na kterých se shodlo více žáků, jsou to zejména tyto: 

- Více venkovních učeben. Zejména nějakou učebnu blíže druhému stupni - údajně 

někteří učitelé říkají, že je venkovní učebna příliš daleko a ztratili by přechody mnoho 

času.  

- Úprava učebny (ideálně), popřípadě jiného prostoru nápady dětí (ne vnucený design 

dospělých, který se nikomu nelíbí a nezajímá ho). Například rostlinami porostlá zeď 

nebo sloupky venkovní učebny (ale rostliny chtějí vybírat žáci) s tím, že by na 

sloupcích mohly být i nerosty opět vybrané dětmi (vysvětlili jsme si, že je třeba dbát 

na náročnost pěstování, ale také že by měly být přírodniny využitelné k výuce, něco, 

co ,,potřebujeme"). Zeď by se mohla využívat v přírodopisu a při pracovních 

činnostech.  

- Planetárium - opět např. ve venkovní učebně, kde by na stropě byly zavěšeny makety 

hvězd a planet. 

- Věnovat kus zahrady dětem. Ať je každé třídě věnován nějaký menší pozemek a tato 

třída za něj odpovídá, stará se o něj, ať je to „její“ minizahrada.  

- Minifarma – zrušení zákazu přístupu na minifarmu (,,chtěli bychom se na zvířata 

chodit koukat, ale třeba je i pomáhat krmit...“)  

- Dát na některé stromy houpačky nebo křesílka, lanovky mezi stromy – použití  

ve fyzice a k odpočinku.  

- U strany zahrady mířící k hřišti postavit zeď, na kterou by se podepisovali deváťáci, 

kteří daný rok vycházejí školu (pozn. nediskutovali jsme o vandalství a to, jak zajistit, 

aby tam opravdu byly podpisy jen vycházejících deváťáků).  

- Umístit na zahradu fontánu (okrasa + zdroj vody pro ptáky), případně i více pítek pro 

děti. 

- Učit se na zahradě více předmětů (nejen občas přírodopis a cizí jazyky, ale např.  

i výtvarnou výchovu, matematiku, fyziku, češtinu aj.). 

RNDr. Marek Havelka 
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VÝUKA MATEMATIKY VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ – 9. B 

 

V úterý 13. 6. 2017 jsme absolvovali výuku matematiky ve školní zahradě. Vzhledem 

k tomu, že jsme již měli probranou veškerou látku a žáci měli za sebou přijímací řízení na 

střední školy, rozhodl jsem se pojmout výuku jako opakování některých oblastí učiva  

8. a 9. ročníku: podobnost trojúhelníků, goniometrie a obsahy, obvody a objemy rovinných  

a prostorových útvarů (kruh, kružnice, válec). 

Třídu jsem nejdříve požádal, ať se rozdělí do 4 skupin (každá měla 4 – 5 žáků). 

Napřed jsme si sedli pod stromy do trávy a diskutovali o tom, co všechno se dá dělat na 

zahradě. Debata byla směrována k tomu, aby padlo i učení v zahradě a to nejen „učení se“ 

(příprava/opakování), ale i výuka. Následně každá skupina vymýšlela, co z toho, co se na ZŠ 

v 8. nebo 9. třídě naučili v matematice, by se dalo vyučovat nebo procvičovat a ověřit na 

školní zahradě.  

Kromě „vtipných pubertálních“ nápadů se vlastně všichni shodli na většině témat, 

která jsem měl připravena. 

 

 

 

Následně jsem každé skupině dal metr nebo pásmo a každé pak jiný úkol s tím, že poté, co 

skupina dokončí daný úkol, bude jí přidělen jiný, který již řešila jiná skupina, abychom si pak 

mohli výsledky porovnat. Vzhledem k omezenému času jsme se věnovali těmto úkolům: 

výpočet výšky stromu s použitím podobnosti trojúhelníků (skupina musela přijít na to, že 

musí změřit stín u jednoho z nich a se znalostí nebo po změření výšky a změření stínu stromu 

mohli dopočítat jeho výšku), výpočet sklonu slunečních paprsků s využitím goniometrie 

(použití sin, cos, tg nebo cotg a výšky a stínu objektu), výpočet objemu kmenu stromu (objem 
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válce) a nalezení stromu, jehož poloměr v zadané výšce se nejvíce blíží stanovené hodnotě  

(k dispozici krejčovský metr a šňůrka, nalezení principu a nejvhodnější strategie – výpočet 

odpovídajícího obvodu, vyznačení na provázku a následně přeměřování obvodu kmene). 

RNDr. Marek Havelka 

 

d) Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti  

„MISTŘI“   

Tento projekt je řízen společností TEREZA a spolufinancován EU. Dalšími partnery jsou 

sdružení SEVER a LIPKA; doba trvání projektu je leden 2017 – prosinec 2018. Cílem 

projektu je rozvíjet dovednosti pro kolegiální podporu v oblasti přírodovědné gramotnosti u 

pedagogů základních a středních škol. V tomto projektu je zapojena paní učitelka Jiřina 

Dvořáková, která je na pozici interního mentora. Pro metodickou pomoc bude mít možnost 

využívat služeb metodického konzultanta, kterým pro naši školu je Mgr. Ivana Nalezencová. 

Úkolem interního lektora je vytvořit stabilní tým pedagogů, kteří se budou scházet na 

společných setkáních. Nejprve analyzují současný stav přírodovědné gramotnosti  

a kolegiální podpory ve škole, následně sestaví plán rozvoje v této oblasti. Dalším cílem 

setkání kolegů je vytváření portfolií a především výměna zkušeností a vzájemná podpora 

profesního rozvoje. Hlavní manažerkou projektu je Barbora Hrdličková. 

Zprávy z projektu: 

Společné setkání v České Skalici  

První společné setkání učitelů ze škol zapojených do projektu se uskutečnilo  

13. a 14. 1. 2017 ve vzdělávacím středisku v České Skalici. Dvoudenní program byl 

naplánován do několika bloků. Po slavnostním úvodním zahájení následovalo několik 

zábavných aktivit k vzájemnému seznámení přítomných pedagogů, metodiků a metodických 

konzultantů, k společnému sdílení očekávání od projektu. Postupně byl nastíněn základní 

rámec projektua dozvěděli jsme se více k celkové organizaci a plánování, abychom dosáhli 

očekávaných výsledků. Hostem byla mentorka a paní učitelka Eva Hilčerová ze ZŠ Kunratice, 

která se s námi podělila o zkušenosti s interním mentoringem. Zabývali jsme se dalšími 

důležitými administrativními otázkami, probrali jsme benefity a bariéry projektu s realizačním 

týmem, řekli si podrobnosti k vedení portfolií a potřebné dokumentace v podmínkách školy. 

Ujasnili jsme si pod vedením metodických konzultantů první organizační kroky  

k plánovaným činnostem s členy školního pedagogického týmu a popřáli si mnoho úspěchů 

při kolegiální podpoře v oblasti přírodovědné gramotnosti.  
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Mgr. Jiřina Dvořáková 

 

Mistři ve škole 

V naší ZŠ vznikl stabilní tým zapálených pedagogů z prvního i druhého stupně. 

Pravidelně se vídáme na společně organizovaných setkáních a spolupracujeme na zajímavých, 

inspirativních úkolech v oblasti přírodovědné gramotnosti. Sdílíme své zkušenosti z praxe, 

vzájemně se podporujeme při tvorbě portfolií, kam ukládáme zásobu nejrůznějších 

metodických materiálů a dokumentů s konkrétními cíli. Vymýšlíme aktivity na předem určené 

téma a spolupodílíme se na přípravě materiálů k nově vznikajícím projektům. Sdílíme 

úspěchy z výuky i problémy z vyučovacího procesu a pokoušíme se je řešit.   

Naším cílem je prohlubovat spolupráci a vzájemnou komunikaci, plánovat zajímavé 

hodiny pro žáky a realizovat náslechy u kolegů s reflexí, zpětnou vazbou, vzájemně se 

podporovat v profesním rozvoji. Sešli jsme se už třikrát (22. 2., 23. 3., 27. 4.) a těšíme se na 

čtvrté setkání 1. 6., abychom naplňovali bagatelní podporu dle společně vytvořeného plánu. 

Členové týmu jsou Jiřina Dvořáková, Renata Dvořáková, Kateřina Krištůfková, Jiřina 

Nagyová, Markéta Tomanová, Kateřina Vrtišková, Jan Vrtiška.  

Mgr. Jiřina Dvořáková, nositelka projektu v naší škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Šablony 
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Reagovali jsme na VÝZVU Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, k předkládání žádostí o podporu zjednodušených 

projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

V květnu jsme si podali žádost o dotaci z této výzvy na projekt Profesionalita  

a spolupráce, reg. č. „CZ.02.3. 68./0.0/0.0/16-022/0006624. Každá škola musela postupovat 

podle výsledků šetření, které proběhlo v přecházejícím roce. Jeho výsledky jsou v příloze  

č. 10. Podmínkou bylo vybrat si z nabízených možností povinně šablonu z té oblasti, která ve 

výše uvedeném hodnocení vyšla jako nejslabší oblast v naší škole, v našem případě to bylo 

vzdělávání v matematické gramotnosti. Šablony byly uloženy v „Kalkulačce projektu“, stačilo 

jen si je vybrat podle výše financí, která naší škole byla stanovena. K výběru šablon jsme se 

ve sboru sešli jednou ve větším počtu vybraných učitelů a několikrát jsme výběr probírali ve 

vedení. Výsledek vybraných aktivit můžete vidět v příloze č. 11. Přes prázdniny jsme ještě 

dolaďovali náležitosti žádosti. To, že dotaci obdržíme, jsme se dozvěděli až 4. 10. 2017. 

Realizace projektu je zahájena datem 24. srpna 2018 a projekt bude trvat dva roky.  

O realizaci projektu budeme informovat na webových stránkách školy, v Jílovských novinách 

a blíže v další Výroční zprávě. 
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27.  Hodnocení školy   

 Evaluace 

V loňském roce jsme byli ČŠI vybráni k testování čtenářské gramotnosti žáků  

4. ročníků v rámci výzkumu PIRLS. Garantem tohoto testování byla paní učitelka K. 

Vrtišková. V minulé výroční zprávě jsem psala, že výsledky budou známé až na konci 

kalendářního roku, nyní jsou přiloženy v příloze č. 12.  

V tomto školním roce jsme byli testováni ČŠI. Celorepublikové testování bylo určeno 

žáků 5. nebo 9. tříd. My jsme byli vyzvání k účasti devátých tříd, do testování jsme 

zaregistrovali 9. A, a to v matematice, anglickém jazyce a ve výchově ke zdraví. Výsledky 

můžete vidět v grafu níže, celkem rozumějte všechny zúčastněné žáky – AJ cca 37 tisíc žáků, 

v M cca 40 tisíc žáků, ve VkZ cca 5 tisíc žáků. 

  

Základní škola Jílové u Prahy 

Anglický jazyk, 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) 9. A 

 

 

Matematika, 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) 
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Výchova ke zdraví, 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) 

 

 

Dále jsme se zúčastnili testování 5. tříd ve SCIO testech. Žáci absolvovali testy 

z českého jazyka, matematiky a z osobnostně sociálních vědomostí. Jak jsme dopadli, 

respektive naši žáci, můžete vidět v příloze č. 13. 

Níže na snímku je ocenění našich tří žáků, kteří se umístili s výbornými výsledky. Jsme za 

ně velmi rádi a blahopřejeme jim i jejich rodičům. Rozhodli jsme se pro pravidelné testování 

žáků pátých tříd, budeme uvažovat i o sedmých třídách. 
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Jinak opět 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.  

Ostatní předepsané kontroly a revize proběhly v daných termínech.  

 

 Autoevaluace 

 

Kritériem pro autoevaluaci mohou být i výsledky a umístění v různých olympiádách  

a soutěžích, viz kapitola 15. Velkým úspěchem bylo 3. místo Aničky Ročárkové v krajském 

kole dějepisné olympiády. A také výborná umístění žáků v okresním kole zeměpisné 

olympiády, které jsme se účastnili po dlouhých letech absence. Rovněž nám velkou radost 

udělala děvčata zúčastněná v chovatelské olympiádě, dvě se zúčastnila i celostátního kola 

chovatelské olympiády s mezinárodní účastí. 

Jako každým rokem, tak i letos dostali odcházející žáci devátých tříd možnost 

ohodnotit naši školu nástrojem SWOT analýzy. Výsledky můžete vidět v příloze č. 14. 

Swotka odráží jednak momentální pocity žáků, ale také reflektuje dlouhodobou situaci 

ve škole. Toto se ukázalo i v letošním roce: v silných stránkách vévodila nová školní jídelna, 

i nadále školní areál a vybavení školy. Také žáci zaregistrovali a kvitovali nabídky ve výuce 

jazyků a volnočasových aktivit. Je potěšitelné, že žáci zaregistrovali snahu po neustálém 

zlepšování prostředí školy, ale i kvalitu výuky některých učitelů. Na druhé straně ve slabých 

stránkách někdy uváděli stejné učitele. Náhled na kvalitu učitelů je velmi subjektivní, 

nicméně opět byly uvedeny postřehy, které jsou podnětem pro mou personální práci – tyto 

konkrétní výtky nejsou součástí uvedené swotky. Připomínky zrcadlily i personální obměny 

během roku, které byly vynucené personálními změnami. Dále zde uváděly učebnu 

přírodopisu, která byla během prázdnin částečně vylepšena. Zazněly zde připomínky ke 

třídám na náměstí, k malé tělocvičně. Uváděné připomínky byly tentokrát poměrně 

nejednotné, potěšitelné je, že zákaz mobilů uvedli pouze tři žáci. Také v příležitostech měli 

žáci spoustu podnětných nápadů – nová hala, opravu umělky, skateparku, atletický ovál, ještě 

více jazyků a účast v projektu Edison, družba se zahraniční školou atd. Byly zajímavé  

i hrozby: žáci si všímali nedostatků učitelů, suplování. Zaregistrovali i „naplněnost“ školy – 

požadavek „stopstavu“. Hrozbou označili i nedostatek financí. Velmi potěšitelné je, že žáci 

označili jako hrozbu žáky – jejich drzost, agresivitu, nerespektování dospělých. Za zmínku 

stojí i názor, že hrozbou jsou přibývající děti s poruchami učení a tím snižování kvality 
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výuky. Ve všech čtyřech položkách se vyskytly názory podnětné, méně podnětné i zcela 

nerelevantní.  

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.  

 

 

28.  Propagace školy 

 

 Drobné předměty – pokračujeme v tradici „Domečků“ – propagační materiál k úvodu 

školního roku se základními organizačními informacemi, určený nejen pro prvňáčky. 

Nechali jsme si zhotovit propisky s logem školy.  

 Webové stránky školy převzala paní učitelka Veronika Šilháčková. V průběhu 

školního roku jsme oslovili našeho bývalého žáka Ondřeje Veselého a požádali jsme 

ho o spolupráci na stavbě nových modernějších webových stránek. Ty jsme spustili ve 

druhé polovině roku. Postupně je stále za chodu dolaďujeme, jako každá nová věc  

i naše webové stránky mají své nedostatky, ale věřím, že postupně se stanou 

uživatelsky komfortní a poskytnou uživatelům všechny informace, které budou 

potřebovat. Učitelé se postupně učí dovednosti vkládat příspěvky na stránky své třídy, 

mělo by to přispět k jejich aktuálnosti. 

 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. Polevili jsme v prezentaci naší školy mimo naše město. 

 Dále propagujeme školu i prostřednictvím občanské angažovanosti. Ředitelka školy 

zastává čestné funkce ve správní radě Tereza, dále v předsednictvu Etického fóra 

České republiky.  
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V tomto roce pokračovala spolupráce se skupinou Místního akčního plánu pro 

vzdělávání na území OPR Černošice. Proběhlo několik společných regionálních 

školení. V práci v řídícím výboru MAP pokračuje ředitelka školy a paní učitelka  

K. Vrtišková je v pracovní skupině MAP.  
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29.  Zpráva o hospodaření ZŠ Jílové u Prahy k 31. 12. 2016 

Celkové neinvestiční příjmy:   34 408 184,96 Kč 

z toho                       dotace od městského úřadu 4 600 000,00 Kč 

  dotace od KÚ Středočeského kraje 24 378 372,00 Kč 

  poplatky od strávníků                            1 851 113,80 Kč 

  příspěvek družina a školní klub                     752 104,00 Kč 

  školy v přírodě   368 150,00 Kč 

  VHČ 866 448,50 Kč 

  zúčtování fondů 549 195,00 Kč 

  Ostatní 191 444,38 Kč 

  administrativní poplatky  100 600,00 Kč 

  EU  13 021,28 Kč 

 

obědy 1. jílovská 737 736,00Kč 

Celkové neinvestiční výdaje:   34 407 313,38 Kč 

z toho mzdové náklady 17 390 122,00 Kč 

  OON 196 240,00 Kč 

  náklady na sociální zabezpečení 5 922 494,00 Kč 

  náhrada mzdy z důvodu nemoci                          59 154,00 Kč 

  příděl do FKSP  261 856,70 Kč 

  zákonné pojištění prac. úrazů                                   73 560,86 Kč 

  nákup potravin  1 952 406,83 Kč 

  výdaje na učební pomůcky    233 475,44 Kč 

  cestovné                                                                                 22 948,00 Kč 

  spotřeba materiálu  900 006,01 Kč 

  DDHM                                                       529 729,00 Kč 

  voda, energie, topení                                1 399 069,26 Kč 

  opravy a údržba  1 375 130,50 Kč 

  semináře, školení, plavání…                         198 801,00 Kč 

  ostatní služby  1 356 788,95 Kč 

  mzda, odvody správce  130 358,00 Kč 

  ostatní náklady 29 722,00 Kč 

  odpisy                                                       396 967,00 Kč 

  náklady VHČ 702 532,83 Kč 

 

obědy 1. jílovská 737 736,00Kč 

 

školy v přírodě 368 150,00Kč 

  náklady EU 170 065,00 Kč 
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Tabulka nákladů za energie: 

 

Rok celkem  voda el. energie vytápění-plyn počet žáků Ø na žáka 

2012 1 636 851 63 126 396 778 1 176 947 408 4 012 

2013 1 696 826 82 948 420 036 1 193 842 452 3754 

2014 1 473 862 83 548 437 076 953 238 494 2985 

2015 1 618 856   131 790

 

  

460 624 1 026 442 565 2865 

2016 1 399 069     124 673 366 695 

 

907 701 600 2 332 

 

 

 

 
           

  

Helena Bejčková, ekonomka školy 
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30.  Na závěr 

Co napsat závěrem? Byl to opět náročný rok, vzhledem k probíhající rekonstrukci 

zatím zřejmě nejnáročnější v posledních letech. Organizačně jsme zvládli zajistit přesun 

školní kuchyně a jídelny, zajistit dovážení obědů a především zajišťovat každodenní 

převádění dětí ze školy do areálu 1. Jílovské a.s. Zde je vhodné zmínit, že to vše jsme zvládli 

díky pochopení a vstřícnosti partnerů, kteří nám toto pomohli realizovat a zvládnout. Byla 

to1. Jílovská a.s., její jednatel Ing. Petr Vlk, Ing. Jirků, personál závodní kuchyně v čele 

s panem Bohumilem Grešnerem. Zajistili nám opravdu dobré podmínky a spolupráce s nimi 

nám byla potěšením. Naše paní kuchařky, pro které to byla zásadní změna, se aklimatizovaly 

výborně a tvořily společně s „domácím“ personálem výkonný tým. 

Zde je také potřeba zmínit, že poděkování patří i učitelům ZUŠ Vrané nad Vltavou, 

pobočka Jílové u Prahy, která působí v Obecním domě. Po celý rok jsme využívali jejich 

učebnu na hudební nauku a větší část roku jsme využívali jejich výtvarný ateliér. Ačkoli 

začátky byly hektické a emotivní, vše se zvládlo a naše tři třídy, které na náměstí působily, 

tam byly spokojené. Poděkování patří i paní učitelkám, které na detašovaném pracovišti 

působily a paním vychovatelkám, které děti převáděly jednak na obědy a jednak do školy. 

Nebylo to jednoduché období, ale i v něm si zaměstnanci našli čas a pod vedením paní 

učitelky N. Ludvíkové nastudovali vánoční divadlo na naše tradiční vánoční setkání, které 

tentokrát probíhalo v jídelně První jílovské. Odvážným hercům a ostatním pomocníkům patří 

můj velký obdiv a poděkování. 

K těmto organizačním problémům se přiřadily problémy personální, počínaje 

dlouhodobou nemocí, přes rizikové těhotenství, změnu místa a dalšími dlouhodobými 

nemocemi. Naší povinností je zajistit výuku, to se nám podařilo, z větší části dokonce 

kvalifikovanými učiteli. 

Je překvapující, že právě v tomto náročném roce jsem zaznamenala nejvíce stížností 

rodičů, v prvním čtvrtletí jsem řešila každý týden nejméně jednu. Na jedné straně to byly 

stížnosti oprávněné – jejich řešení nás posunulo ke zlepšení věci. Na straně druhé to byly 

připomínky plynoucí z neznalosti prostředí, podmínek a možností. Bohužel jsem se setkala  

i s tím, že rodičovská veřejnost zapomíná na to, že i učitel je jen člověk. 

Ale byly i okamžiky radostné, ty, které tolik potřebujeme pro to, abychom náročnou 

učitelskou práci mohli vykonávat třeba desítky let.  

Moc mě potěšila aktivita Žákovského senátu P. S. O. S., nebyla jsem na začátku příliš 

ráda, že u dětí vyhrála akce podporovat psí útulek, ale po jeho návštěvě jsem změnila názor – 
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právě tato akce může pomoci vést děti k zodpovědnosti v pozdějších letech, až si sami budou 

psy pořizovat. Byl to celoroční projekt a byl opravdu vydařený – na zážitky, na akce pro 

veřejnost a v neposlední řadě i konečný výsledek mimo umístěné psy, pravidelná venčení, 

spoustu darovaných potřeb a psího jídla i výtěžek 65 tisíc nebyl zanedbatelný. O tom svědčí  

i děkovný dopis z Maršovic, příloha č. 15. 

Dále jsem moc potěšena tím, jak funguje Ekotým, děti jsou vedeny k samostatnosti, 

k ohleduplnosti k životnímu prostředí, jsou nápadité. Jejich postavení není jednoduché, ne 

vždy se setkávají u svých spolužáků s pochopením. Energie Honzy Vrtišky je neutuchající, 

obdivuhodný je projekt průzkumu názoru občanů na život ve městě, viz  odkaz str. 32. 

Velmi mě těší aktivita členů pedagogického sboru – účastní se projektů, vymýšlejí 

vlastní aktivity, vyjíždějí se žáky za hranice města. Přemýšlí o tom, jak děti zaujmout. A věřte 

mi, není to v dnešní době snadné. Většina dětí je v pohodě, dokonce chodí do školy i rády, ale 

bohužel „křičící menšina“ je velmi silná a je neustále vidět a slyšet. Možná si ona menšina  

i rodiče těchto dětí pletou demokracii s anarchií ….. 

Velkým potěšením je pro mě vždy setkávání s nejlepšími žáky, je to takový přestup 

z hlučného nástupiště do klidného kupé. Nebo z tržiště na náměstí do akademické kavárny. 

Jsem moc ráda, že v tomto případě mají děti i jejich rodiče nastaveny stejná pravidla  

a hodnoty jako máme my. 

Ačkoli učitelů i nepedagogických zaměstnanců stále přibývá (úměrně k přibývání 

žáků), myslím si, že jsme fungující přátelský tým. Na konci školního roku jsme se loučili 

s paní zástupkyní Müllerovou, která se rozhodla využít možnosti odejít do důchodu. Tato 

oslava byla opět v duchu divadla, tentokrát to byla Alenka v říši divů a svým způsobem se do 

ní zapojili pod režií N. Ludvíkové všichni zaměstnanci naší školy. Bylo to krásné. 

Jsem moc ráda, že mohu vést tento tým lidí, kteří dělají svou práci s láskou. 

Na tomto místě chci poděkovat své paní zástupkyni Alence za krásných, náročných, ale 

plodných dvanáct let, které jsme spolu v ředitelně zažily. Prožívaly jsme spolu radostné  

i méně radostné okamžiky, byly chvíle, kdy jsme se smály a chvíle, kdy jsme plakaly. Prožívaly 

jsme společně radosti z narození vnoučat i smutek z odchodů nejbližších. Společně jsme měly 

radost z úspěchů našich žáků a uměly se rozčílit při „šetřeních s potížisty“. Byly jsme výkonný 

tým – já s hlavou v oblacích a Alenka s nohama pevně na zemi, já řešila vztahy, Alenka 

„papíry“. I u nás fungovalo to, že v jinakosti je krása a v našem případě i síla. 

Moc děkuji za všechno, co je napsáno i za to, co je mezi řádky. 

 

V Jílovém u Prahy 11. 11. 2017 
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