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Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Barrandov 

za školní rok 2011/2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2011  

    Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 

    Sídlo školy: Praha 5, sídliště Barrandov 

   Zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října č. 4, Praha 5,  IČ : 00063 631 
   

    Přehled oborů vzdělávání: 

    základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání     

    uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona č.   

    561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání    

    v platném znění a souvisejícími prováděcími předpisy v platném znění. 

    mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělá-  

    vání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona č.   

    561/2004 Sb. 

    školská zařízení pro zájmové vzdělávání uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111  

    a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb. 

    zařízení školního stravování poskytuje školské služby podle § 119 zák. č. 561/2004 Sb., a    

    navazující vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhlášky č. 84/2005 Sb.,   

    o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených   

    územními samosprávními celky 

 

     Předmět činnosti: 

     základní školy je zajištění školní docházky dle § 36 v návaznosti na vzdělávací programy     

     vymezené ustanovením § 3, § 4 a § 5 ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., 

     mateřské školy je zajištění předškolní výchovy pro děti předškolního věku dle ustanovení  

     § 33 v návaznosti na vzdělávací programy vymezené ustanovením §3, §4 a §5 ve smyslu    

     zákona 561/2004 Sb., 

     školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání žáků ZŠ dle § 111 ve smyslu zákona  

     č. 561/2004 Sb., 

     školní jídelny je zajištění školního stravování dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky    

     č.107/2005 Sb., o školním stravování a zároveň vedle stravování dětí zajištění závodního   

     stravování ve smyslu vyhl. č. 84/2005 Sb., nákladech na závodní stravování a jejich úhradě    
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      v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky.        

 

2. Charakteristika školy  

    Základní škola Barrandov na Chaplinově náměstí., její první část, byla otevřena 26. 8.  

    1986. Vyučovalo se v osmi třídách. Následující školní rok 1987/1988 pak byla otevřena        

    druhá část budovy, vznikly dva subjekty, 1. a 2. Základní škola na Barrandově.  

    K 1. 1. 1997 došlo ke sloučení 1. a 2. ZŠ s tím, že od 1. 9. 1997 vystupují školy jako jeden      

    subjekt: ZŠ Chaplinovo nám. 1/615. Koncem 90. let patřila škola k největším v Praze co   

    do počtu žáků, např. v roce 1998/99 studovalo na škole 1488 žáků. Vzhledem k naplněnos-  

    ti  tříd škola využívala objekt bývalých jeslí v Renoirově ulici jako učebny pro žáky 1. a 2.  

    tříd. Škola otvírala pro své žáky třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků, matematiky      

    a informatiky, svoji tradici zde měly také specializované třídy Sluníčko pro žáky se     

    specifickými poruchami učení. Ve školním roce 2003/2004 škola otevřela na pracovišti   

    v Renoirově ulici mateřskou školu se dvěma třídami, od šk. roku 2009/2010 jsou v mateř-      

    ské škole 4 třídy pro 112 dětí předškolního věku. Mateřská škola se stala součástí základní   

    školy.       

    V každém školním roce škola nabízí žákům velké množství mimoškolních aktivit, a tak   

    umožňuje smysluplné trávení volného času. Zájemci si mohou vybrat z široké nabídky    

    sportovních, hudebních, výtvarných či vzdělávacích kroužků. V průběhu vzdělávání pak   

    žáci dosahují mnoha významných úspěchů, ať už je to přední umístění v obvodních či   

    městských kolech olympiád, vědomostních soutěžích a soutěžích v oblasti sportu a estetiky.       

    Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně na hlavní budově, žáci mateřské školy pak      

    v jídelně v budově Mateřské školy v ulici Renoirova..  

    Ve škole pracuje u žáků s poruchami učení speciální pedagog a od šk.roku 2006/2007   

     také asistenti pedagoga u integrovaných žáků. Ve šk. roce 2011/12 pracovalo na škole 6   

    asistentů pedagoga u 7 žáků. Od školního roku 2005/2006 je součástí školy také přípravná   

    třída. Ve třídě vyučuje speciální pedagog. Od šk. roku 2011/12 jsou na škole 2 přípravné   

    třídy 

    V odpoledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat oddělení školní družiny, která je    

     v provozu denně od 6.30 hodin do zahájení vyučování, odpoledne potom po ukončení     

     vyučování do 17.30 hodin. Oddělení jsou vytvořena podle tříd, pouze žáci 1. a 2. tříd    

     tvořila společná oddělení. Školní družinu mohou navštěvovat žáci do 4. ročníku.  

     Ve šk. roce pracovalo na škole 10 oddělení šk. družiny.  Žáci přípravné třídy měli své   

     oddělení školní družiny do 15 hodin, protože jejich časový program se lišil od žáků   

     základní školy.    

     Vzdělávání se uskutečňovalo podle školního vzdělávacího programu s názvem PROJEKT    

     3 D - DOBROVOLNĚ S DŮVTIPEM K DOVEDNOSTEM, v mateřské škole pak podle   

     školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem RADOSTNOU   

     HROU K  ZÍSKÁVÁNÍ  NOVÝCH  DOVEDNOSTÍ, v přípravném ročníku podle   

     vzdělávacího programu nazvaného RADOSTNOU HROU K  ZÍSKÁVÁNÍ   NOVÝCH   

     DOVEDNOSTÍ. 

      

 

 

 

 

 

 

3. Údaje o vedení školy 

Adresa pro dálkový přístup : reditel@zsbarr.cz 

mailto:reditel@zsbarr.cz
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www školy : www.zsbarr.cz 

Školská rada : předseda p. JUDr. Vladimír Voráček, od 1.1.12012p.  

                          členové šk. rady : p. Pavel Zvěř, p. Michal Šesták, p. Mgr. Diana Bubníková,    

                                                      p. Mgr. Petr  Böhm, p. PaedDr. Vlastimil Jenšík  - o 

         od 1. 1. 2012 : předseda : p. ing. Pavel Zvěř 

  členové: , p. Michal Šesták, p. Mgr. Diana Bubníková, p. Miroslava Mrlíková, 

p. ing. Mgr. Alžběta Kubcová-Vitoulová, p. Mgr. Zdeňka Urešová    

 

Personální složení školy ve šk. roce 2011/2012 

 

Učitelé a další pracovníci školy 

 

vedení školy   

Ředitel školy : Mgr. Jan Baudis 

Zástupce ředitel I. st., st. zástupce : p.Mgr. Jiřina  Brzobohatá 

Zástupce ředitel II. st. : p. Mgr. Lubomír Klíma 

Zástupce ředitel  MŠ : p. Jitka  Valíková 

Výchovný poradce : p.Mgr. Dagmar Indráková 

Školní psycholog : p. PhDr. Irena  Janů 

 

Interní učitelé  

    I. st  -  1.A - p.uč. Dana Prokšanová              2.A - p.uč. Jitka Linhartová 

               1.B - p.uč. Věra Schlossbauerová       2.B - p.uč. Magda Čtverečková 

               1.C - p.uč. Zuzana Kropíková             2.C - p.uč. Helena Švarcová   

                  3.A - p.uč. Lenka Vargová                  4.A - p.uč. Lada Nováková 

               3.B - p.uč. Ingrid Šindléryová             4.B - p.uč. Zuzana Sýkorová 

               3.C - p.uč. Lenka Měcháčková            4.C - p.uč. Alžběta Kubcová 

               3.D - p.uč. Markéta Ulčáková               4.D - p.uč. Vlastimil Jenšík     

               5.A - p.uč. Věra Jenšíková 

               5.B - p.uč. Jindřiška Maršíková 

               5.C - p.uč. Věra Štíhlová 

               5.D - p.uč. Iva Černá 

II. st. -    6.A  - p.uč. Lenka Kramářová             8. A  -  p.uč. Elena Hajdoková 

               6.B  - p.uč. Lenka Kunzová                8. B  -  p.uč. JiříValík  

               6.C  - p.uč. Věra Marušková               8. C  -  p.uč. Věra Kadlecová                                   

               7.A  - p.uč. Jana Hawryluková            9. A  -  p.uč. Jana Kunstová                                             

               7.B  - p.uč. Eva Šeflová                      9. B  -  p.uč. Zdeňka Urešová                                                                                                                                                                                                                                                            

                              

                           

 Netřídní učitelé  

http://www.zsbarr.cz/
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p. uč. Věra Daňhelková, p. uč. Dagmar Indráková, p. uč. Šárka Koukolová, p. uč. Ludmila 

Pudivítrová, p. uč. Marcela Sekyrová,  p.uč. Jitka Svatošová , p. uč. Martina Soukupová , p. 

uč. Jana Urbancová, p. uč. Petr Böhm    

Asistent pedagoga  

p. Alena Baťhová, p. Dana Folprechtová,  p. Ivana Šťastná , p.Miroslava Veselá, p. Kamila 

Michalčič    

Přípravné ročníky 

p. uč. Barbora Křivohlavá , p. uč. Alena Pexová  

Školní družina 

Vedoucí ŠD - p. Věra Štellová  

vychovatelky - p. Zuzana Britzmanová , p. Iva Klomínková , p. Zdeňka Pecková ,           

                          p. Helena Šteflová, p. Eva Tesařová , p. Veronika Šulcová  

  Mateřská škola 

  zást. řed. pro  MŠ -   p. uč. Jitka  Valíková 

  učitelky MŠ -  p.uč. Zuzana  Hajdová, p.uč. Markéta Kučerová , p. uč. Jitka Krišicová  

                           p. uč. Ivana Kryštofová ,  p.uč. Eva Marková, p.uč. KateřinaPerníková  

                           p.uč. Klára Soldátová DiS.    

   Školní jídelna 

   vedoucí  ŠJ  -  p. Ilona Kučerová  

    hlavní  kuchařka - p. Hana Kiliánová 

    Školní knihovna 

    p. Mgr. Božena Lylová  

    Ostatní zaměstnanci školy 

    Ondrášek Radomír, Jarolsav Muláček  

 

Základní informace o šk. roce 2011/2012 

I. pololetí: hodnocení za I. čtvrtletí šk. roku - 14. 11. 2011 

                                      za II. čtvrtletí -23. 1. 2012 

II. pololetí: hodnocení za III. čtvrtletí šk. roku - 16. 4. 2012                                         

                                       za IV. čtvrtletí šk. roku - 25. 6. 201 

Prázdniny ve šk. roce: podzimní -25. a 26. 10.11 

                                       vánoční - od 23. 12. 11 - 2. 1. 2012 

                                       pololetní - 3. 2. 2012 

                                       jarní - od 6. 2. - 12. 2. 2012 

                                       velikonoční - 5. a 6. 4. 2012 

třídní schůzky ve šk. roce: 15. 9. 11, 24. 11. 11, 12. 4. 12, 7. 6. 12 



 5 

dny otevřených dveří: 13. 12. 11, 11. 1. 2012 

zápis do 1. tříd: 19. 1. a 20. 1. 2012 

 

4. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

 

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků 

základní škola  0  

obecná škola  0  

národní škola  0  

waldorfská škola  0  

montessori škola  0  

začít spolu  0  

zdravá škola  0  

    

ŠVP  28 646 

 

Školní vzdělávací program Projekt 3D „ Dobrovolně s důvtipem k dovednostem “ vytvořil 

kolektiv učitelů ZŠ Barrandov ve školním roce 2005/2006. Od této doby byl průběžně 

upravován podle potřeb pro daný školní rok. Podle školního vzdělávacího programu se 

vyučuje všem předmětům, nabídka v rámci volitelných předmětů je vždy pro nový šk. rok 

upravena podle zájmu žáků a rodičů.  

Na základě výsledků z testování žáků SCIO, STONOŽKA a výsledů z celoplošného testování 

ČŠI ve škl roce 2011/12 bylo potvrzeno, že obsah školního vzdělávacího programu splňuje 

požadavky pro získávání velmi kvalitních vědomostí v rámci vzdělávání na základní škole. 

Školní vzdělávací program „Projekt 3D“ byl v minulosti i velmi dobře hodnocen ČŠI. 

 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

 
žáci učící se cizí jazyk  

jako povinný předmět 

žáci učící se cizí jazyk 
jako povinně volitelný 

předmět 

žáci učící se cizí jazyk  
jako nepovinný předmět 

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

AJ 423 223 0 0 0 

NJ 0 0 47 0 0 

FJ 0 0 0 0 0 

ŠJ 0 0 0 0 0 

RJ 0 0 26 0 0 

ostatn

í 
0 0 0 0 0 

 

Škola ve svém vzdělávacím programu klade důraz na jazykové vzdělávání žáků. Výuka 

anglického jazyka je povinná pro všechny žáky již od 1. třídy, žáci jsou rozděleni do skupin 

podle jazykových znalostí a podle jazykové vyspělosti. Výuka probíhá v 1. a 2. třídách 

s jednohodinovou dotací týdně, od 3. třídy se vyučují 3 hodiny týdně. S přechodem na II. st. 

základní školy si mohou žáci vybrat druhý cizí jazyk jako volitelný předmět z nabídky 

německý jazyk, ruský jazyk, francouzština. S druhým cizím jazykem žáci postupují v rámci 

volitelného předmětu do 9. ročníku. Zájem je o výuku německého a ruského jazyka, naopak 

nezájem je stále o výuku francouzštiny. Nepovinné předměty se na škole nevyučují, žáci však 

mohou navštěvovat další výuku jazyků v rámci mimoškolního vzdělávání v odpoledních 

hodinách. Zde se vyučuje anglický jazyk pro dětí již od mateřské školy. 
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6. Údaje o pracovnících školy  

 

a) personální zabezpečení  

   (i pracovníci ŠD a ŠK + asistenti. pedagoga)      

 

pracovníci k 31.12. 2010 

fyzické osoby 

k 31.12. 2010 

přepoč. pracovníci 

k 31.12. 2011 

fyzické osoby 

k 31.12. 2011 

přepoč. pracovníci 

pedagogičtí 59 55,81 57 53,74 

nepedagogičtí 27 26,75 27 26,75 

celkem 86 82,56 84 80,49 

 

 

 

b) odborná  kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost ) k  

31.12. 2011 

 

 ped.prac. s odbornou kvalifikací ped.prac. bez odborné kvalifikace 

I. stupeň 22 2 

II. stupeň 19 1 

vychovatelé 7 2 

asistenti pedagoga 4 0 

C e l k e m  52 5 

 

 kvalifikovanost v %  ( podle zákona č.563/2004 Sb., o ped. pracovnících v platném znění – 

nikoliv aprobovanou )…91,22….. 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12. 2011 

- počet  fyz.osob  

 

věk 20 a méně 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let  61 a více  z toho důchodci 

počet 0 1 12 18 22 4 2 
z toho žen 0 1 12 16 19 4 2 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy:     47,8 

 

-  odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce   4 

       

-  nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce   1 

 

-  nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce    0 

              

 

 

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
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- Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 

I. st. - 2 

II. st. – 1 

 

- Počet účastníků průběžného vzdělávání     

Kdo organizoval Název akce Počet 

účastníků 

Časový rozsah 
(kolik setkání -počet 

vyučovacích hodin) 

EDUWORK English interaction 1 6 

JASPEX Jaro II (AJ) 

Metodologické semináře 

2 Celoroční kurz 

Křivohlavá, 

Měcháčková  

JASPEX Metodologické semináře 2 40 

INFOA Speaking and functional language for 

elementary and sekond school 

1 3 

AV MEDIA Práce s interaktivní tabulí 4 6 

UČITELSKÉ 

CENTRUM 

Dyslexie a dysortografie prakticky 4 6 

DYS CENTRUM Efektivní strategie učení u dětí s SPCHU 2 6 

UČITELSKÉ 

CENTRUM 

Alternativní formy práce se třídou a 

skupinou 

3 6 

SSPŠ SMÍCHOV Školení pro učitele informatiky 5 8 

DYS CENTRUM Rozpoznávání poruch učení 2 7 

DYS CENTRUM Jsem neposedný, co mám dělat 3 7 

MHMP Konference –Proměny výchovy 2 16 

MČ P5 –FZŠ v REM.  Jak se bránit agresi v komunikaci se žáky 8 1 / 3 

MČ P5 –FZŠ v REM. Komunikace s rodiči 3 1 / 3 

DESCARTES Dyskalkulický žák na 2. stupni ZŠ 1 1 / 3 

MČ P5 –FZŠ v REM. Finanční gramotnost  1 1 / 2 

MČ P5 –FZŠ v REM. Využití a úprava prezentace, didakt. hry 2 1 / 2 

INFOA Student – Centred Teaching 1 1 / 2 

TVOŘIVÁ ŠKOLA Činnostní učení Aj v 6. – 9. roč. 1 1 / 2 

AV MEDIA SMART BOARD pro začátečníky 3 1 / 6 

POLICIE ČR PRAHA Postup při mimořádných událostech ve 

školských zařízeních 

1 1 / 2 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

9. Počet tříd  

     I. stupeň ( +přípr.tř. )  II. stupeň celkem 

k 30.6. 2011 19 + 1 10 29 + 1 
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k 30.6. 2012 18 + 2 10 28 + 2 

   

 z toho počet specializovaných tříd:    

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30.6. 2011 0 0 0 

k 30.6. 2012 0 0 0 

 

b. Počet žáků    

 

 I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň Celkem 

k 30.6. 2011 427 + 14 223 650 + 14 

k 30.6. 2012 423 + 27 223 646 + 27 

 

z toho počet žáků ve specializovaných třídách 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30.6. 2011 0 0 0 

k 30.6. 2012 0 0 0 

 

Průměrný počet žáků  

a) na třídu: 

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr  

běžné třídy specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

běžných tříd 

23,5 0 22,3 0 23,07 

 

 b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): 

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr 

běžné třídy specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

běžných tříd 

16,61 0 14,64 0 15,90 

 

 Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů) 

předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. 

počet tříd 0 0 0 0 0 0 0 

počet žáků 0 0 0 0 0 0 0 

  

 Zaměření specializovaných tříd 

 celkem z toho poruchy učení z toho poruchy 

chování 

Počet žáků ve 

specializovaných 

třídách 

0 0 0 

 

Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, 

zkušenosti s integrací) 

 z toho postižení: 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 

5 0 0 1 0 2 10 
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Přeřazení do ZvŠ 

ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. 

počet žáků 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 

 
Počet prvních tříd Počet zapsaných dětí  Počet přijatých dětí Počet odkladů škol. doch. 

4 130 99 31 

- z výkazů pro daný školní rok 

 

Výsledky přijímacího řízení  

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 15 0 

soukromá gymnázia 2 2 

církevní gymnázia 0 0 

 

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

ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

9 5 2 20 9 0 45 

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 2 0 1 1 0 4 

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

2 3 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

 - v devátém ročníku: 51 

  

 - v nižším ročníku: 3 

 

 

 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 

 počet oddělení počet žáků 

Školní družina 10 267 

Školní klub 0 0 
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Ve školním roce 2011-2012 bylo otevřeno 10 oddělení, které navštěvovalo 283 dětí. Ke konci 

šk. roku navštěvovalo šk. družinu 267 dětí. Všechna oddělení byla umístěna v hl. budově. 

  

Stav k 27. 6. 2012: 

9 oddělení ……………………246 žáků z 1. - 4. ročníků 

1 oddělení …………………… 21 žáků z přípravných ročníků 

 

Režim ŠD 

Ranní ŠD  - začíná v 6.30 a je vždy na hlavní budově /Základní  a mateřská škola Chaplinovo    

                    nám./.                                       

                   Od 7.15 do 7.40 hod. probíhá zájmová činnost. Děti odchází do tříd v 7.45 hod. 

                   Vpřípadě půlené výuky, zůstávají děti, které nemají výuku /týká se i dětí, které   

                    nenavštěvují ŠD/, ve školní družině.  

Odpolední činnost ŠD  - začíná po ukončení vyučování a končí v 17.30 hod.    

Po vyučování odchází děti s vychovatelkou na oběd.  

Mezi 14.00 a 15.00hod. probíhá zájmová činnost a vycházky.  

                     

Zájmová činnost  

 Dlouhodobě uznávanou tradicí naší ŠD je možnost volného výběru z následujících 

zájmových kroužku /dle okamžité nálady dítěte/: 

- přírodovědný 

- pracovní 

- sportovní 

- výtvarný 

- dovedné ruce 

- ekologický 

- literárně - výtvarný 

 Práce v kroužcích byla vedena podle tematických plánů, vypracovaných jednotlivými 

vychovatelkami. Plánovaná výchovná a pedagogická činnost byla přizpůsobena věku dětí, 

jejich zájmům, schopnostem a tematicky vždy korespondovala s ročními obdobími. 

Zájmové kroužky ŠD probíhaly každý den od 14 do 15 hod. 

 

Všechna oddělení ŠD se rámcově řídila školním vzdělávacím programem, který napomáhal 

zvyšování úrovně jednotlivých činností. 

 

Personální podmínky  

10 vychovatelek v 10 odděleních, z toho bylo 6 zaměstnáno na plný úvazek,  

2 měly zkrácenou pracovní dobu  a 2 byly zaměstnány jako vychovatelky i asistentky.                                                

Všechny vychovatelky si soustavně prohlubují vzdělání samostudiem. 

 Prostory a vybavení  

Školní družina má 3 kmenové třídy, což je velmi málo. V ostatních  případech využívá 

„školní třídy“. Kmenové třídy jsou vybaveny vhodným nábytkem, k odpočinku slouží 

koberce. ŠD má dispozici též řadu didaktických a výtvarných pomůcek. Rovněž měla ŠD 

možnost využívat tělocvičny, dopravní hřiště, sportovní areál školy.  

Prevence sociálně-patologických jevů  

Školní družina úzce spolupracuje v této oblasti se základní školou.  

 Charakteristika ŠD   

Je třeba dodat, že školní družina je zařízením pro výchovu mimo vyučování, není jeho 

pokračováním a nenahrazuje výuku. Hlavním cílem je zabezpečení odpočinkových a 
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relaxačních činností. V rámci pobytu ve školní družině dochází k odstraňování únavy žáků ze 

školní práce a k celkovému rozvoji osobnosti dítěte. Zároveň jsou pěstovány a posilovány 

hygienické návyky, děti jsou vedeny k slušnému a ohleduplnému chování vůči dospělým i 

vůči sobě navzájem. V poslední době se stále zvyšuje počet dětí, které nemají kolektivní  

cítění, neboť jsou z domova vedeny k individualismu. 

     

Z finančních příjmů vybíraných jako příspěvek na materiální vybavení školní družiny byla 

postupně vybavována jednotlivá oddělení hračkami a pomůckami.  

Děti samy ovlivňovaly nákup vybavení, a tím se posilovala jejich spoluodpovědnost za 

efektivní hospodaření s materiálem i péče o společný majetek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s rodiči 

Školní družina se snažila, aby mezi vychovatelkami a rodiči byla oboustranná důvěra, 

otevřenost, respekt a ochota spolupracovat. K tomuto cíli jsme se dostávali pomocí setkání 

s rodiči /třídní schůzky, pravidelné konzultační hodiny a individuální pohovory./Velmi se 

osvědčila prezentace školní družiny na webových stránkách naší školy. 

Společné akce 

V právě skončeném školním roce proběhla celá řada akcí pro příjemnější pobyt dětí ve ŠD. 

Jednalo se jak o „klasické“ akce – Halloween, Loučení s podzimem, Drakiáda, Mikulášská 

nadílka, Vánoční besídka, Masopustní rej, Čarodejnice, den Země, den Matek, MDD,……, 

tak i o tematicky zaměřené činnosti – „Preventivní triky v používání elektriky“ , návštěva 

stanice přírodovědců,  exkurze do Filmových atelierů Barrandov, Jarmark,…..Naše ŠD se 

úspěšně zúčastnila různých soutěží, kde se naše děti umístily na předních místech:  

Kvíz pro tenisáčky 

Elfík „Nejhezčí maska“ 

Předcházej a recykluj 

Elfík „Básnička na dětskou jízdenku“ a mnoho dalších. 

V neposlední řadě jsme pro děti organizovali pravidelné návštěvy divadelních představení, 

včetně pozvání Kouzelníka.  

Většina akcí je umístěna na webových stránkách školní družiny, které jsou hojně 

navštěvovány rodiči.    

Během celého školního roku jsme se snažili o zlepšení celkového image školní družiny. 

Naším cílem bylo a je, aby družina byla vnímána jako rovnocenný partner ve výchovně – 

vzdělávacím procesu. Nechceme být jen „hlídací služba“.  Zpětná vazba ze strany dětí i 

rodičů nám potvrdila, že díky různorodosti volnočasových aktivit, se nám to ve většině 

případů podařilo.  
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11. Poradenské služby školy  

 

Výchovné poradenství a poradenská činnost k volbě povolání byla zajištována po celý šk. rok 

1 odborným pracovníkem a vedením školy. Tuto činnost zajištuje ve škole speciální pedagog, 

učitel s dlouholetou pedag. praxí. Práce výchovného poradce je promyšlená, na vysoké 

odborné úrovni, probíhá v úzké spolupráci se školním psychologem, třídními učiteli, rodiči a 

vedením školy. V kompetenci výchovného poradce je i částečná diagnostika, dále spolupráce 

s OPPP, Policí CR a v neposlední míre i s Odborem sociálním MC pro Prahu 5. Při své práci 

v rozhodovacím řízení se výchovný poradce vždy opíral o dokumentaci doručenou škole, 

jednání s rodiči probíhala bez problémů a s dobrými výsledky.  

Na škole pracoval 1 školní psycholog, pracovník OPPP pro Prahu 5, který měl na škole 

detašované pracoviště. Spolupráce se školou, s výchovným poradcem a ostatními členy 

pedag. sboru byla ze strany psychologa na velmi dobré úrovni, paní psycholožka velmi citlivě 

pomáhala škole při řešení vzdělávacích i výchovných problému některých žáků. 

Speciální pedagogové - ve šk. roce ve třídách s žáky pracovali 4 učitelé s odborností v oblasti 

speciální pedagogiky. Tito učitelé byli třídními učiteli ve třídách, do kterých byli integrováni 

žáci se speciálními vzdělávacími potřebami tj. s poruchami učení a poruchami chování. 

Zároveň tito učitelé plnili funkci metodiků pro ostatní učitele převážně I. st. Jejich práce byla 

příkladná, mnohdy vyčerpávající, své rady a doporučení poskytovali v rámci schůzek s rodiči 

žáků a v rámci pracovních porad během celého šk. roku. 

 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, včetně mezinárodní spolupráce, 

mimoškolní aktivity   

 

Klub rodičů žáků při ZŠ a MŠ Barrandov spolupracuje se školou již několik let. Schází se 

pravidelně 4-5x do roka, zastupuje zájmy dětí  a ostatních rodičů žáků a dětí. V čele 

Klubu rodičů je hl. výbor, který tvoří 8 zástupců z řad rodičů. Při schůzkách se zástupci 

vyjadřují k chodu školy, k případným změnám, které plánuje škola vzhledem k potřebám a 

požadavkům, jež vyplývají ze změn vyhlašovaných MŠMT popř. změn dalších 

kompetentních orgánu. Klub rodičů je vedením školy seznamován se změnami ve výuce, 

které jsou dány evaluací školního programu, se Školním řádem pro daný rok, s chodem školy 

ve šk. roce. Rodiče se tak mohou spolupodílet při tvorbě Školního rádu, mohou vyjadřovat 

potřeby rodičů. Spolupráce s rodiči žáku je velmi dobrá, rodiče jsou zváni na jednání s učiteli 

v rámci konzultačních dnů, další jednání probíhají pravidelně 4x do roka v rámci třídních 

schůzek. Kontakt se školou a rodiči je dále možný přes www stránky školy, / www.zsbarr.cz 

/, kde rodiče mají možnost řešit případné problémy s učiteli školy. 

Rada školy - v souladu se zákonem 561/2004 Sb., se ve šk. roce konaly dvě schůzky členů 

Rady školy. Na jednáních byli členové seznámeni s organizací šk. roku, byl projednán a 

schválen rád školy a pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání žáků, byl projednán návrh 

rozpočtu na  rok 2012, byla schválena výroční zpráva za období 2012/2011, byl  přednesen 
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plán činností na šk. rok 2011/2012, oznámeny změny v učebním plánu školy /změny v ŠVP/, 

členové byli seznámeni s životem školy a s plánem pro nové období. 

Dětský parlament - je tvořen ze zástupců žáků tříd od 3. do 9. ročníku. Žáci jsou do 

zasedání parlamentu voleni demokratickou cestou v rámci třídní samosprávy. Setkání s žáky 

bylo pravidelně 1 krát za měsíc, jednání byla veřejná pro ostatní žáky i pro učitele. 

Dětský parlament ve škole pracuje od roku 2004. 

Odborová organizace - velmi dobře pracuje od vzniku školy. V čele organizace stojí 

předseda a hl. výbor, který je tvořen ze zástupců zaměstnanců a který zastupuje zájmy 

ostatních zaměstnanců školy. Spolupráce se školou je na profesionální úrovni. 

Mezinárodní spolupráce  -  ve šk. roce se uskutečnily pouze jazykové a vzdělávací výjezdy 

žáků do zahraničí, jiný kontakt se zahraničními partnery škola nenavázala.  

    

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

Ve školním roce 2011/12 jsme se zapojili do rozvojových programů: 

OVOCE DO ŠKOL – pro žáky 1. stupně. Všem žákům 1. stupně byla dodávána 1x měsíčně 

zelenina, ovoce nebo ovocné šťávy společností COME. Distribuce byla bezproblémová. 

Ovoce i zelenina byly vždy čerstvé a hygienicky balené. 

BEZPLATNÁ VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA PŘIZPŮSOBENÁ POTŘEBÁM ŽÁKŮ – 

CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ NA ROK 2011  

Žáci – cizinci byli rozděleni do tři tříd – 2 třídy na 1. stupni – žáci, kteří vůbec neovládají 

český jazyk, 1 třída na 2. stupni – žáci cizinci, kteří mají stálé problémy s českým jazykem. 

Výuka probíhala ve dvouhodinových blocích 3x týdně. 

Na pomoc odstranění jazykové bariéry má každý žák vytvořen individuální vzdělávací plán, 

který sestavil třídní učitel společně s výchovným poradcem – speciálním pedagogem. S tímto 

individuálním plánem byli seznámeni také rodiče žáků. Pedagogové jednotlivých kurzů 

pravidelně konzultovali s vyučujícími žáků pokroky a další potřeby žáků.  

Při výuce byly využívány speciálně zakoupené učební texty a pracovní sešity.  

Střídala se výuka kooperativního učení se skupinovou prací, frontální výuka a především 

výuka pomocí výukových programů a využitím interaktivní tabule. Důležitou součásti byly 

rovněž následné didaktické hry u mladších dětí, které probíhaly nejen při kurzu, ale i ve 

školní družině. 

Díky možnosti zakoupení didaktických her a pomůcek byl zaznamenán výrazný pokrok u 

všech žáků, zejména pak u žáků 1. tříd, kteří tak mnohem lépe prošli předslabikářovým 

obdobím v běžné třídě. 

Při rozdělení do tří skupin mohla také probíhat multikulturní výchova, při které byly 

využívány zvyky a tradice jednotlivých zemí. 

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky    

Na škole nebyli žáci mimořádně nadaní dle smyslu zák. 561/2004 Sb., § 17 

 

15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) 

 

Polytechnická výchova je u žáků školy realizována v rámci výuky v předmětu „ Praktické 

činnost “. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je rozdělen do tří okruhů - pěstitelství, práce 

s technickými materiály a příprava pokrmů. Výuka se realizuje ve vyučovacích hodinách  
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v 1 - 2 hodinových celcích v odborných učebnách dílna školy, cvičný byt a školní pozemek)  

a v terénu. Vzdělávací obsah navazuje na praktické činnosti žáků I. st., na II. st. je určen všem 

žákům, chlapcům i dívkám bez rozdílu.  

V rámci okruhu „Práce s technickými materiály „ získávají žáci tyto pracovní kompetence : 

- pozitivní vztah žáků k práci při osvojování základních praktických dovedností a návyků     

  z vybraných pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných   

  nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, 

-  poznávají v praxi základy různých pracovních činností, včas rozpoznat své   

  předpoklady pro tyto činnosti a pro budoucí povolání, 

- realizují své manuelní dovednosti a schopnosti při konkrétních  

  pracovních činnostech a přirozeně je rozvíjejí. 

 

 

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do ZŠ   

 

Práce učitelů se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí probíhala systematicky a ve 

spolupráci s výchovným poradcem školy, školním psychologem a s učiteli se vzděláním 

v oblasti speciální pedagogiky. Žáci se bez velkých problémů zařadili mezi ostatní žáky tříd, 

ve většině případů se podařilo navázat kontakt s rodiči nebo opatrovníky žáků. 

Velmi dobrá byla i spolupráce se zaměstnanci oddělení péče o rodinu a dítě MČ Praha 5 a 

MČ Prahy 2 a se zaměstnanci azylového domu na Barrandově. 

 

Hodnocení práce v přípravném ročníku, zkušenosti – třída A 

 
V tomto školním roce 2011/12 navštěvovalo přípravný ročník 15 žáků (z toho tři žáci 

z cizojazyčného rodinného prostředí, jeden žák romské národnosti), jeden žák předškolního 

věku. Na začátku školního roku byli všichni žáci diagnostikováni testem školní zralosti. Na 

tomto základě byl vypracován pro každého žáka individuální vzdělávací plán. 

Činnosti byly zaměřené na adaptaci žáků na školu, postupné zvykání na školní 

povinnosti (domácí úkoly), aktivity podporující koncentraci pozornosti, rozvoj řeči, rozvojová 

cvičení v oblasti grafomotoriky, sluchového a zrakového rozlišování.  

Těžiště práce spočívalo v rozumové výchově, skládající se z několika složek 

(jazykové a komunikativní výchovy, rozvoje matematických představ a rozvoje poznání) a 

rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Hlavní pozornost byla zaměřena na oblast 

jazyka. Na začátku školního roku několik žáků komunikovalo pouze v mateřském cizím 

jazyce, během školního roku se naučili hovořit velmi dobře česky.  

U dětí bylo podporováno sebevědomí v nových situacích a sociálních vztazích. 

Všechny činnosti byly zaměřené na aktivity, které usnadní dětem vstup do první třídy a budou 

předcházet případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.  

Při výuce jsme se zaměřili na oblast biologickou, psychologickou, interpersonální, 

sociálně-kulturní a enviromentální. Ve všech oblastech žáci pracovali velmi dobře a  splnili 

očekávané výstupy. Žáci se za tento školní rok velmi dobře připravili pro úspěšný vstup do 

prvního ročníku. Ve velké většině došlo k velkému pokroku především ve vyjadřování, 

v sociální komunikaci a v adaptaci na školní prostředí. Naučili se pravidla soužití ve třídě, 

zadaptovali se dobře na nové prostředí.  

Spolupráce s rodiči je v této třídě dobrá, většina rodičů docházela pravidelně na třídní 

schůzky a v případě potřeby navštěvovali konzultační hodiny. Pravidelně se informovali o 

výsledcích svých dětí.  
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Závěr 

V tomto školním roce byla práce v přípravné třídě náročná. Bylo to dáno zejména 

skladbou dětí, převážná část byla ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dle mého názoru 

jsou děti dobře připraveny pro vstup do první třídy a je na nich znát obrovský posun, který se 

týká nejen dovedností, ale také chování ve školním prostředí. 

 

Hodnocení práce v přípravném ročníku, zkušenosti – třída B 

 

Na začátku tohoto školního roku nastoupilo do přípravného ročníku  B 10 žáků, 5 dívek a 5 

chlapců. Čtyři žáci předškolního věku, šest žáků s odkladem školní docházky. Jeden žák je 

z cizojazyčného prostředí. Žáci byli do přípravného ročníku zařazeni na doporučení PPP 

z důvodu nezralosti v percepční a sociální oblasti nebo jsou z cizojazyčného prostředí. Na 

začátku školního roku byli všichni žáci diagnostikováni testem školní zralosti. Na základě 

vyhodnocení tohoto testu a doporučení PPP byl pro každého žáka vypracován individuální 

vzdělávací plán. 

Na počátku roku byly činnosti zaměřeny na adaptaci žáků na školu, stmelení třídního 

kolektivu, stanovení pravidel, vytvoření příjemného prostředí, kam by se děti každý den 

těšily. Postupně si žáci zvykali na školní povinnosti (domácí úkoly) aktivity podporující 

koncentraci a pozornost. Dále byla pozornost zaměřena na rozvíjení jazykových a řečových 

schopností a dovedností, rozvíjení grafomotorických dovedností, sluchového a zrakového 

rozlišování. Velká pozornost byla také věnována výtvarné výchově, pracovním činnostem, 

hudební výchově a tělesné výchově.  Do programu přípravného ročníku byla také jednou 

týdně zařazena výuka anglického jazyka. Děti se na tyto hodiny velmi těšily. Z výuky si 

odnášely základní slovní zásobu (barvy, čísla, části těla, oblečení …) a především motivaci 

k dalšímu učení cizího jazyka. Veškerá činnost směřovala k dobré připravenosti žáků pro 

vstup do první třídy. 

Činnosti v přípravném ročníku probíhaly podle RVP pro předškolní vzdělávání. Žáci si ve 

všech oblastech vzdělávání stanovených v RVP vedli velmi dobře a očekávané výstupy 

splnili.  U většiny žáků došlo k velkému pokroku ve vyjadřovacích schopnostech, 

výslovnosti, rozvoji slovní zásoby a v sociální komunikaci. Přesto u některých žáků dál 

přetrvávají četné vady ve výslovnosti a to zejména proto, že s rodiči nenavštěvovali  

logopedickou  poradnu, která jim byla doporučena jak v závěrech PPP, tak mnou.  U dvou 

žáků se stále projevuje nevyzrálost v sociálních dovednostech – neschopnost přijmou a 

respektovat základní pravidla společného soužití úměrně situaci a nerespektování požadavků 

autority  

Během celého školního roku byli rodiče pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání 

svých dětí, byli také seznámeni s vypracovaným individuálním plánem a postupy k jeho 

plnění. Mohli také využívat konzultační hodiny nebo možnost individuálně domluvených 

schůzek. Většina rodičů spolupracovala velmi dobře. Ztížená komunikace byla s rodiči dětí 

romské národnosti, kteří se na třídní schůzky většinou nedostavili, aktuální informace jim 

bylo nutno sdělit individuálně. 

 

Akce přípravného ročníku B 

Nedílnou součástí našich plánů byly  i  akce jako návštěvy muzeí, knihoven, besedy,  které  

rozšiřovaly poznatky, vědomosti a dovednosti  žáků. 

 Dopravní výchova na dopravním hřišti ( 5 lekcí) 

 Besedy s policisty Policie ČR - Brumla a pes, Medvídek Brumla ve městě 

 Návštěva planetária – Vánoční příběh, Jarní příběh 

 Divadlo Minor – Hračky 
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 Městská knihovna- pořady pro děti v pobočce Barrandov, Ostrovského, Smíchov 

 Lesy hl.m.Prahy-  Do lesa za pohádkovými bytostmi, Ptáčci v zimě, Jaro v lese, 

 Škola v přírodě 

 Kurz plavání 

 Muzeum hl.m. Prahy – Domovní znamení, Řemesla, Jak jsem plul se strejdou 

Františkem 

 Vystoupení pro rodiče 

 Tvoření v keramické dílně 

 Exkurze na letišti Praha Ruzyně 

Jednodenní projektové dny 

 Semaforový den 

 Den sv. Václava 

 Den republiky  

 Jablíčkový den 

 Světýlkový den 

 Martin na bílém koni 

 Den v čertí škole 

 Tři králové 

 Masopustní maškarní rej 

 Odemykání lesa – jarní klíčení 

 Den sv.Jiří 

 Den domácích mazlíčků 

 Tyto akce a projektové dny byly v souladu s třídním vzdělávacím plánem, na který tématicky 

navazovaly a doplňovaly ho. Často byly vyvrcholením a zakončením tématu. Žáci v nich 

uplatňovaly poznatky, které v průběhu bloku nabyly. 

Spolupráce s rodiči při přípravě projektů byla dobrá, děti chodily dobře připraveny, nosily 

pomůcky. Rodiče sami aktivně spolupracovali při přípravě některých akcí i projektových 

dnech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O příkladné práci učitelek v přípravných třídách vypovídá doručený dopis rodičů žáků 

tříd. 
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17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 

Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí   
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Stát EU počet žáků 

Slovensko 8 

  

 

Stát mimo EU počet žáků 

Rusko 8 

Ukrajina 28 

Uzbekistán 4 

Afganistán 1 

Čína 1 

Bosna a Hercegovina 1 

Makedonie 1 

Izrael 1 

Arménie 1 

Moldavské 1 

Saudská Arábie 1 

 

Doplňte o zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním žáků-cizinců do prostředí ZŠ. 

 

Každý žák měl vypracovaný vzdělávací plán, který je konzultován se speciálním pedagogem, 

výchovným poradcem a rodiči.  

Pro žáky 1. i 2. stupně států mimo EU byly zavedeny bezplatné hodiny českého jazyka nad 

rámec výuky / rozvojový program MŠMT /. Žákům-cizincům byla věnována mimořádná péče 

za účelem rychlého zvládnutí jazyka a pro bezproblémové zařazení do běžného života třídy.   

 

18. Environmentální výchova 

Environmentální výchova byla zastoupena v rámci předmětů prvouka, přírodověda, vlastivěda 

a přírodopis. V rámci mezipředmětových vztahů byla prezentována i při výuce v dalších 

předmětech jak na I., tak i na II. st. Žáci byli vedeni k odpovědnému jednání vůči přírodě i 

lidem. V rámci projektových dnů byla environmentální výchova hlavním tématem. Ve škole 

jsou umístěny sběrné nádoby, nádoby na třídění odpadu, v rámci programu ve školní družině 

byl otevřen ekologický kroužek. Žáci se seznamují s ochranou životního prostředí i v rámci 

exkurzí, které se pravidelně konají pro všechny žáky školy. Vztah k přírodě si žáci nejvíce 

uvědomují v přírodě - k tomu je využíváno Prokopské údolí. Žáci vyjíždějí do škol v přírodě, 

kde je naprosto ideální příležitost realizovat zásady environmentální výchovy.  Škola se 

pravidelně zúčastňuje pořadů a exkurzí pořádaných Střediskem ekologické výchovy 

„Tereza“, žáci se zúčastňují biologických olympiád a dalších soutěží.  

V rámci environmentální výchovy pracuje již pátý rok ekologický kroužek v rámci programu 

školní družiny. Žáci se pravidelně zapojují do soutěží vyhlašovaných v časopisech, webových 

soutěží, soutěží vyhlašovaných různými organizacemi a nadacemi. 
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Ve šk. roce 2011/2012 se žáci zapojili do projektu RECYKLOHRANÍ. 

V rámci projektu získala škola  „Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování „ za rok 2011. 

Program Recyklohraní vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, přináší možnosti 

přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci a škola odevzdali k recyklaci vysloužilé 

spotřebiče a v rámci hodin prvouky, vlastivědy a přírodopisu  si potom povídali, o kolik 

snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Škola získala certifikát kzv. 

„ Environmentálnímu vyúčtování“ již potřetí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Multikulturní výchova 

Mezi hlavní zásady školy patří rovné vzdělání pro všechny bez rozdílu barvy pleti. Žáci se 

proto již na I. st. učí zásadám slušného chování, učí se zásadám vzájemného respektování, 

tolerování. Multikulturní výchova je zastoupena ve všech předmětech, důraz je dán v jazyko- 

vých předmětech a výchovách. Žáci se učí předcházet a řešit konfliktní situace mezi dětmi 

z různých skupin, je navázána úzká spolupráce školy s rodiči cizinců. Žáci určité národnosti 

mají možnost ostatním žákům třídy představit svůj národ, seznámit žáky s tradicemi a historií 

národa. Jazykových schopností žáků cizinců je využíváno při výuce jazyků, kdy tito žáci mají 

ideální příležitost se zapojit do výuky a do kolektivu. 

 

 

20. Prevence rizikového chování 

 

Celý školní rok byl zaměřen v rámci školní prevence na několik okruhů: 
 Tolerance 

 Protidrogová prevence 

 Osvěta v rámci sexuální výchovy 

 Boj proti rasismu, xenofobii 
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 Zlepšení vztahů v kolektivu, budování kamarádství 

Do obsahu jednotlivých témat se aktivně zařazovaly tematické celky probírané v rámci 

Výchovy ke zdraví - především asertivní chování, řešení konfliktních situací v kolektivu, 

budování příjemného klimatu ve třídě. 

Velice kladně jsou hodnoceny i projektové dny na 2. stupni - podporují spolupráci mezi žáky, 

posilují sebevědomí, propojují zkušenosti a vědomosti žáků s nově získanými informacemi 

Některé problémy byly řešeny pohovorem školního metodika prevence se žáky v třídním 

kolektivu, nebo samostatně. 

Ostatní okruhy byly plněny pomocí akcí - přímo ve škole, nebo mimo budovu školy. 
 

Besedy s Městskou policií HMP 

  3. třída -  říjen 2011, Bezpečné chování 

  6. třída -  duben 2012, Bezpečné chování v elektronickém světě 

  7. třída -  duben 2012, Kyberšikana 

  8. třída -  duben 2012, chlapci - Autorská práva a internet/dívky – Jak se nestát obětí 

znásilnění I. 

  9. třída -  duben 2012, chlapci - Domácí násilí/dívky - Jak se nestát obětí znásilnění 

II. 

Den boje proti AIDS - 9. třída (prosinec 2011, účast na kampani) 

Projekt KROKUS - 6. a 9. třída ( listopad 2011/březen 2012 Etické vnímání lidského života) 

Interaktivní pořad Afrického informačního centra - 7. třída (prosinec 2012, Seznámení se 

s africkou kulturou) 

Interaktivní pořad VKC Židovského muzea 

 6. třída – únor 2012, Seznámení se se židovskou kulturou, tradicemi a historií 

 9. třída – únor 2012, Holocaust, nebezpečí xenofobních nálad 

Beseda Agentury JL – 8. třída (březen 2012, Sexuální a reprodukční zdraví) 

Přednáška Organizace pro pomoc uprchlíkům – 9. třída (květen 2012, Extremismus) 

Beseda s učiteli a studenty Jedličkova ústavu a školy – 7. třída  (červen 2012, Život 

s handicapem) 

 

Z uskutečněných akcí byly kladně hodnoceny především besedy, které organizuje Městská 

policie HMP, proto byly již domluveny termíny pro konání dalších pořadů pro 1. a 2. stupeň 

ve školním roce 2012/2013. 

 

Další spolupráce byla navázána v oblasti tolerance lidí, kteří žijí s nějakým handicapem – jak 

besedy s učiteli a studenty z Jedličkova ústavu a školy, tak nově i spolupráce s Institutem 

neslyšících pro specializované vzdělávání. 

 

V závěru šk. roku se na škole uskutečnila příkladná akce, která jistě bude mít v budoucnosti 

pokračování. Žáci 7. ročníků měli možnost strávit příjemné chvíle ve společnosti zástupců 

Jedličkova ústavu. Beseda pojednávající o životě lidí s handicapem přiblížila žákům nesnadný 

život lidí na vozíku. Besedující přivezli na školu dva vozíky, aby si školáci mohli vyzkoušet, 

jak nesnadný je život na vozíku. Jízdu sedmáci nacvičovali na školní chodbě a brzy pochopili, 

že to není žádná legrace a že z vozíku se dá velmi snadno spadnout. Na závěr čekalo všechny 

žáky překvapení – zasazení dvou jedliček, daru ústavu, ve školním areálu.   
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Akce se velmi zdařila, výchovně zapůsobila na žáky a přispěla k prezentaci školy na 

veřejnosti.  

 

 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji  

 

Kraj: Počet žáků celkem Z toho nově přijatí 

Středočeský 5 0 

 

22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité 

  např. 
 

- uveďte o jaké granty jste žádali 

Kdo grant vypsal pro jakou oblast pro jakou konkrétní  

činnost 

Požadovaná 

částka 

Přidělená 

částka 

MHMP Školy a školská 

zařízení 

Oprava víceúčelového 

hřiště  

1190 000,-

Kč 

800 000,- 

Kč 

MČ Praha 5 Vzdělávání, 

sport,volnočaso

vé aktivity škol 

šk. zařízení 

Sportovní  kroužek 

(Sportem ke zdraví ) 

Kroužek st. tenisu 

10 716,- Kč 

 

9 925,- Kč 

9 000,- Kč 

 

9 925,- Kč 

     

Celková částka xxxxxxxxx 818 925,- 

Kč 

 

- uveďte od sponzorů získané věcné dary, služby, finanční částky  

Sponzor vypište  

Klub přátel 1.ZŠ Barrandov 302 970,00 Kč, ( na učební pomůcky, pořady pro děti, 

na šk. výlety a šk. v přírodě, papírenské zboží, odměny 

za reprezentaci školy ) 

Optys,spol s r.o. 3 249,- Kč ( na výtvarný materiál pro žáky I. st. ) 

p. Karolína Beldová 2 jízdní kola ( věcný dar ve výši 1500,- Kč ) 

2P Partner, s.r.o. 10 000,-Kč (pro účely provozu ZŠ a MŠ Barrandov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob prezentace školy na veřejnosti 

 

V období před zápisem do 1. tříd byly uskutečněny prezentace školy na šesti mateřských 

školách v lokalitě Barrandova a Hlubočepy. Rodiče byli seznámeni se vzdělávacím 

programem školy, organizací školní výuky, školní družiny, zájmových kroužku. Následovala 

pak beseda s rodiči  na téma „ Budeme mít školáka, školní zralost“. 

Pravidelně před zápisem do 1. tříd jsou pro rodiče organizovány Dny otevřených dveří, na 

kterých se mohou rodiče blíže seznámit s prací učitelů, vybaveností školy a s akcemi, které 
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škola pro žáky ve šk. roce pořádá. Rodiče tuto službu využívají a dále navštěvují školu při 

konzultačních dnech, které škola organizuje.  

Velký zájem ze strany rodičů dětí předškoláků v mateřské škole byl o projekt „Škola 

nanečisto“, kde celé druhé pololetí šk. roku děti pod vedením učitelek I. st. seznamovaly se 

školou, a kde se připravovaly na vstup do 1. třídy. Akce měla velký ohlas u rodičů a byla 

velmi dobře rodiči hodnocena.  

Na webových stránkách školy jsou pravidelně umísťovány výsledky žáků ze soutěží, práce 

žáků v rámci projektů tříd a další informace, které průběžně informují veřejnost o práci 

učitelů a žáků během školního roku. Webové stránky školy: www.zsbarr.cz 

Nedílnou součásti je publikování v časopisu Pražská 5, Učitelské noviny a časopis Školství. 

V závěru šk. roku se na škole uskutečnila příkladná akce, která jistě bude mít v budoucnosti 

pokračování. Žáci 7. ročníků měli možnost strávit příjemné chvíle ve společnosti zástupců 

Jedličkova ústavu. Beseda pojednávající o životě lidí s handicapem přiblížila žákům nesnadný 

život lidí na vozíku. Besedující přivezli na školu dva vozíky, aby si školáci mohli vyzkoušet, 

jak nesnadný je život na vozíku. Jízdu sedmáci nacvičovali na školní chodbě a brzy pochopili, 

že to není žádná legrace a že z vozíku se dá velmi snadno spadnout. Na závěr čekalo všechny 

žáky překvapení – zasazení dvou jedliček, daru ústavu, ve školním areálu.   

Akce se velmi zdařila, výchovně zapůsobila na žáky a přispěla k prezentaci školy na 

veřejnosti.  

 

Školní stravování 

počty stravovaných žáků:  797  z toho počty žáků z jiných škol: 87 

počet jídelen    počet výdejen 

 ZŠ: 1    ZŠ:   0 

 MŠ: 1    MŠ:  0 

 Školní jídelna vaří denně 2 jídla, 3x v týdnu potom  3 jídla. Děti si mohou vybrat z nabídky 

jídel na následující den a týden, obědy je možné objednat i přes internet. Školní jídelna nabízí 

jídla i cizím strávníkům, o tento druh činnosti je stále větší zájem. Jídla jsou velmi chutná, 

v dostatečném množství a jsou podávána ve velmi příjemném prostředí školní jídelny. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výjezdy žáků mimo objekt školy  

(hodnocení výjezdů lze doplnit v textové části) 

 počet výjezdů počet žáků    

vzdělávací výjezdy      

Anglie 1 42    

Polsko  - Osvětim 1 38    

Francie 1 44    
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ŠvP 6 (1. st.) + 1( 2. st.) 234   +  98    

      

lyžařské kurzy 0 0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení historicko-poznávací exkurze do jižní Francie 

Ve dnech 14. – 18. května 2012 se uskutečnila pro žáky 2. stupně exkurze do jižní Francie. 

Poznávacího zájezdu se zúčastnilo 44 žáků školy pod vedením  učitelů 2. stupně. 

Exkurze byla zajištěna cestovní kanceláří Quicktour. 

Během celého pobytu zájezdu se žáci seznámili s charakterem jižní Francie a s jeho historií. 

Celý program exkurze byl velmi náročný vzhledem k počtu pamětihodností  a  k časovému 

omezení. Žákům se nejvíce líbilo Oceánografické muzeum, botanická zahrada, přírodní krásy 

kaňonu Verdon s úchvatným jezírkem, pevnost v Saint Tropez, katedrála Notre Dame 

v Marseille. 

Zpestřením pro děti byl výlet lodí na ostrov If, zahájení filmového festivalu v Cannes  

i přípravy na závody Formule 1. 

Během celého zájezdu se žáci chovali vzorně, dbali pokynů učitelů. Po svém návratu žáci 

zpracovali poznatky ze zájezdu a prezentovali je ve školních projektech. 

Cíle tohoto zájezdu byly splněny, zájezd byl jak ze strany žáků, tak i ze strany rodičů kladně 

hodnocen. 

 

Hodnocení jazykové kurzu Anglie 

Kurz trval celkem7 dní, během kterých jsme toho mnoho navštívili, velkou spoustu viděli, 

všechno si vyfotili a hlavně si to báječně užili. Kromě výletů na zajímavá místa a poučných 

poznávacích vycházek v Londýně a jižní Anglii se děti účastnily výuky v anglické jazykové 

škole. Obsahem kurzu bylo 12 lekcí rozdělených do tří dnů. Podařilo se nám seznámit se s 

metodami místních učitelů, získat novou slovní zásobu a vyzkoušet si intenzivní komunikační 

kontakt s rodilými mluvčími. Kromě školy si žáci procvičili své jazykové znalosti a 

schopnosti i v anglických rodinách, ve kterých byli ubytováni a kde také okusili pravou 

ostrovní stravu.  

Dva celé dny jsme strávili přímo v hlavním městě Velké Británie v Londýně. Je to město plné 

historie ale i moderního umění a architektury. Dobře jsme si prohlédli mnoho památek. Mezi 

ty nejznámější lze jistě zařadit Backinghamský palác, Westminsterské opatství, světoznámou 

pevnost Tower s expozicí korunovačních klenotů a řadu dalších. Z těch nejnovějších objektů 

děti asi nejvíce zaujaly vyhlídkové kolo London Eye a budova švýcarské pojiš´tovny 

nazývané londýňany Okurka. Ke dvěma celodenním výletům do Londýna jsme přidali i 

několik polodenních výletů. Nezapomenutelná byla jistě výprava na křídové útesy Beachy 

head. Nádherný výhled, půvabné majáky a zejména větrné počasí udělaly z tohoto výletu 

opravdový zážitek. V malebném městečku Brighton jsme  zase pro změnu pečlivě 

prozkoumali mořský svět Sea Life Center, ukázku koloniální architektury Royal Pavilion, 
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roztomilé a klidné původní rybářské uličky The Lines a dominantu tohoto pobřežního 

městečka starobylé molo Brighton Pier. 

Celý zájezd byl ve všech směrech velmi přínosný. Žáci se při běžných činnostech sami 

přesvědčili o nutnosti učit se cizí jazyk, seznámili se s reáliemi země, vyzkoušeli si 

samostatný život daleko od rodičů a jistě se nám podařilo i utužit vztahy v dětském kolektivu. 

Nezbývá tedy nic jiného, než uchovat si krásné vzpomínky na vydařený pobyt a těšit se na 

příští rok. Všichni totiž společně doufáme, že se tato akce stane na naší škole tradicí. Uvidíme 

se příští rok: See you next year in England! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast žáků v soutěžích  

a) vyhlašovaných MŠMT 

vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) 

Matematický klokan Přespolní běh - OK  

Olympiáda v českém jazyce Vybíjená  

Olympiáda v angl. jazyce Plavání  

Olympiáda v dějepise Florbal  

Pythagoriáda Přehazovaná  

Přírodovědný klokan Stolní tenis  

Olympiáda v přírodopise Nohejbal  

Olympiáda v zeměpise Atletika - Pohár rozhlasu  

 Malá kopaná  

 Košíková  

 Odbíjená  

 Kopaná  

   

 

 

 

 

 

 

b) ostatních 

vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) 

Předveď, co umíš na PC Kopaná, pohár MP  P5 Obvodní soutěž výtvarných 

prací 

Soutěž IT schopnostech Sportovní soutěž O pohár 

starosty MČ Prahy 5 - bazén  

Pěvecká soutěž 
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Pražský globus Soutěž  Pohár  - císařský 

samovar 

Recitační soutěž 

Dopravní soutěž –oblast. kolo   

Uvažuj logicky   

Literární soutěž tvořivá   

   

   

Nejlepší výsledky:  

 

Kopaná - ml. žáci (6.a 7. roč.) – 1. místo v  OK 

Vybíjená - ml. žáci 1. místo v OK 

Kopaná - st. žáci (8. a 9. roč) – 3. místo v OK 

Stolní tenis – st. žáci – 2. místo v OK 

Stolní tenis – ml. žáci – 3. místo v OK 

Stolní tenis – st. žákyně  – 3. místo v OK 

Nohejbal -  ml. žáci – 3. místo v  OK 

Pohár rozhlasu -atletika  – st. žákyně -3. místo 

Kopaná  - Pohár městské policie P5 – 2. místo 

Soutěž IT schopnostech –  2. místo (pražské ZŠ)´ 
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Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

 

Ve školním roce 2011/2012 se neuskutečnila kontrola práce školy ze strany ČŠI. 

Kontrola ze strany Správy sociálního zabezpečení dne 21. 5. 2012 proběhla bez připomínek. 

Nedostatky nebyly zjištěny. 

Žáci 5. a 9. tříd se zúčastnili  testování Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se 

zaměřením na jejich rozvoj.  

 

. 

Výroční zpráva byla projednána dne  30. 8. 2012     školskou radou. 

Výroční zpráva byla projednána dne   31. 8. 2012    .na poradě pracovníků. 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Baudis 

 

V Praze dne 20. 9. 2012     Mgr. Jana Fričová 

       ředitelka  školy 

 

 

 

  


