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Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Barrandov, 

Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 - Hlubočepy 

za školní rok 2012/2013 

 
V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Vás žádáme o 

předložení zpracované výroční zprávy.  

 

1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2012  

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 vzdělávání 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 v příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávními celky.        

 

 



Základní škola a mateřská škola Barrandov,  

Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, 152 00 

Tel. 251816720, e-mail: reditel@zsbarr.cz 

http://www.zsbarr.cz 

IČO: 659935527           DIČ: CZ 659935527 

 

 

 2 

2. Charakteristika školy  

Základní škola je plně organizovaná základní škola s 29 třídami, jejíž součástí 

jsou také 2 přípravné třídy. Ve škole pracuje se žáky se specifickými potřebami 

speciální pedagog a 5 asistentů pedagoga u 7 integrovaných žáků. 

Součástí základní školy je i mateřská škola, jež je tvořena 4 třídami s 112 místy 

pro předškolní vzdělávání.  

     Vzdělávání se uskutečňuje 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. 

Žáci základní školy se mohou stravovat ve školní jídelně v budově školy, děti 

mateřské školy pak ve školní jídelně v budově mateřské školy v ulici Renoirova.  

    V odpoledních hodinách mají žáci 1. – 4. ročníku možnost navštěvovat školní 

družinu, 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 

ročníků. Ve školním roce 2012/13 fungovalo 11 oddělení školní družiny. Děti 

přípravných tříd měly své oddělení školní družiny do 16 hodin, protože jejich časový 

program se liší od žáků základní školy.    

Škola nabízí žákům velké množství zájmových aktivit, a tak umožňuje 

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

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

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

městských kolech olympiád, uměleckých, vědomostních soutěžích a soutěžích 

v oblasti sportu.           

 

3. Údaje o vedení školy 

Adresa pro dálkový přístup:reditel@zsbarr.cz www školy: www.zsbarr.cz 

Školská rada  

předseda: Ing. Pavel Zvěř 

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

Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová, Mgr. Zdeňka Urešová 

 

Personální složení školy ve školním roce 2012/2013 

 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Fričová 

Zástupkyně ŘŠ II. st. statutární zástupce: Mgr. Naděžda Mikulášová 

Zástupkyně ŘŠ I. st.: Mgr. Jiřina Brzobohatá 

Vedoucí učitelka MŠ: Jitka Valíková 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Věra Štellová 

Ekonomka školy: Jana Rynešová 

Sekretariát: Emílie Sedláčková 

 

 

mailto:reditel@zsbarr.cz
http://www.zsbarr.cz/
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Mateřská škola 

Vedoucí učitelka: Jitka Valíková 

Učitelky:  

Zuzana Hajdová, Markéta Kučerová, Jitka Krišicová, Ivana Kryštofová, Eva 

Marková, Kateřina Perníková Bc. Klára Soldátová DiS.    

 

Přípravné třídy 

Mgr. Barbora Křivohlavá, Alena Pexová  

 

I. stupeň: 

Mgr. Jitka Linhartová, Mgr. Dana Prokšanová, Mgr. Ingrid Šindléryová    Mgr. Věra 

Schlossbauerová, Mgr. Lenka Měcháčková, Mgr. Zuzana Kropíková, Mgr. Kateřina 

Smržová,  Mgr. Iva Černá, Mgr. Lenka Vargová, Mgr. Magda Čtvrtečková, Mgr.Věra 

Jenšíková, Věra Štíhlová, Mgr. Miroslava Zemanová, Mgr. Markéta Ulčáková,  Mgr. 

Lada Nováková, Mgr. Zuzana Sýkorová,  Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová, 

PaedDr. Vlastimil Jenšík. 

 

II. stupeň: 

Mgr. Jana Kunstová, Mgr. Lenka Kramářová,  Mgr. Zdeňka Urešová, Mgr. Lenka 

Kunzová, Mgr. Jan Baudis (od 1. 3. Mgr. Jana Mrlinová), Mgr. Věra Marušková, 

Mgr. Jana Hawryluková,  Mgr. Elena Hajdoková, Mgr. Eva Šeflová,  Bc. Jiří Valík, 

Mgr. Věra Kadlecová. 

                                                 

Netřídní učitelé:  

Mgr. Věra Daňhelková, Mgr. Dagmar Indráková, Šárka Koukolová, Bc.Marcela 

Sekyrová, Mgr. Martina Soukupová, Mgr. Jana Urbancová, Mgr. Petr Böhm,  

Mgr. Eva Kotrčová    

 

Asistent pedagoga:  

Alena Baťhová, Dana Folprechtová, Ivana Šťastná, Miroslava Veselá, Bc. Tereza 

Čtvrtečková 

 

Výchovný poradce: 

Mgr. Dagmar Indráková 

Se školou spolupracuje psycholog PhDr. Irena Janů. 

 

Školní družina 

Vedoucí vychovatelka: Věra Štellová  

Vychovatelky: 

Zuzana Britzmanová, Iva Klomínková, Zdeňka Pecková, Ivana Šťastná, Helena 

Šteflová, Eva Tesařová, Veronika Šulcová, Alena Baťhová, Dana Folprechtová, 

Miroslava Veselá. 
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Školní jídelna 

vedoucí ŠJ: Ilona Kučerová  

 hlavní  kuchařka: Hana Kiliánová 

kuchařky: Lenka Cibulková, Petra Fleischerová, M. Berková, Kateřina Lipinová, 

Simona Kohoutková, Miluše Zemanová, Věra Moravcová, Hana Vostracká 

 

Školní knihovna a klubovna 

 Emílie Sedláčková  

 

Ostatní zaměstnanci školy 

 Radomír Ondrášek, Jaroslav Muláček, Taťána Drvotová, Miroslava Jelínková,   

     Jana Ondrášková, Václava Plotová, Jana Roytová, Zuzana Verbířová, Jana Vildová,  

     Monika Šrámková, Helena Chrástecká 

 

 4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

 

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 školní rok upravena podle zájmu žáků a rodičů.  

Na základě výsledů z celoplošného testování ČŠI ve školním 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. 

 

Prospěch žáků: 

Žáci 5. a 9. tříd se zúčastnili celoplošného testování ČŠI zaměřené na úroveň 

vědomostí žáků. Umístění žáků se pohybuje v první třetině testovaných žáků. 

 

 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

1. stupeň 341 73 2 

2. stupeň 62 152 8 

celkem 403 225 10 

 

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 416 222 0 0 0 

NJ 0 0 55 0 0 

FJ 0 0 0 0 0 

ŠJ 0 0 0 0 0 

RJ 0 0 38 0 0 
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ostatní 0 0 0 0 0 

 

 Výuka probíhá povinně od 1. ročníku – 1 hodina týdně, 2. ročník – 1 hodina 

týdně,  

 – 5. ročník  – 3 hodiny týdně, 6. - 9. ročník 3 hodiny týdně 

 V hodinách angličtiny používáme kvalitní učební materiály vydané 

nakladatelstvím   

 Oxford University Press   

 K výuce anglického jazyka využíváme jazykové a počítačové učebny 

vybavené interaktivními tabulemi s PC programy a sluchátky.   

 Žáci jsou průběžně seznamováni s dalšími možnostmi studia anglického 

jazyka – odkazy na nejrůznější webové stránky k domácímu prohlubování a 

upevňování angličtiny, zjednodušená četba aj.   

 Velkému zájmu se těší zájmový kroužek anglické konverzace s rodilými 

mluvčími.   

 Do výuky je zařazena i práce s výukovým časopisem GATE.   

 V rámci výuky škola organizuje poznávací zájezd do Velké Británie.   

 

6. Údaje o pracovnících školy 

a) personální zabezpečení  

 

pracovníci k 31. 12. 2011 

fyzické osoby 

k 31. 12. 2011 

přepoč. pracovníci 

k 31. 12. 2012 

fyzické osoby 

k 31. 12. 2012 

přepoč. pracovníci 

pedagogičtí 57 53,74 58 56,35 

nepedagogičtí 27 26,75 30 30 

celkem 84 80,49 88 86,35 

 

 

b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická 

způsobilost ) k  31. 12. 2012 

 

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

I. stupeň 24 1 

II. stupeň 20 2 

vychovatelé 9 2 

c e l k e m  53 5 
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7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2012 

počet  fyzických osob - 58 

 

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

počet 1 12 18 23 3 1 
z toho žen 1 12 16 20 3 1 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 48,6 

 

-  odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce   2 

 

-  nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce   0 

 

-  nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce  0 

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

- Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci  3 

 

DVPP 2012/2013  

 

  

Název školení pořadatel 

Počet 

účastníků 

Počet 

hodin 

celkem 

Interaktivní tabule činnosti ČJ pro 1. 

roč. Nová škola 2 14 

Kurz JARO II. anglický jazyk  Jaspex 2  60 

Učím (se) rád 1. + 2. třída Descartes 1 4 

Kurz AJ VISK Praha 1 60 

Výtvarné téma a jeho rozvíjení Uč. centrum 2 14 

Jak vést efektivní dialog s rodiči Uč. centrum 1 6 

Efektivní využití interaktivní tabule 

SMART ve výuce AV Media 2 12 

Výrobky z přírodnin Uč. centrum 1 6 

Tradiční hračka z textilu Uč. centrum 1 6 

Čteme dětem, pracujeme s knížkou Uč. centrum 1 6 

Hudební seminář -Podzimní škola hrou ČOS,o.s. 2 24 

Integrované dítě v hodinách ČJ Descartes 1 5 

První pomoc p. Kameník 45 180 

Seminář HV - Chystáme vánoční 

besídku Tandem 1 5 

Interaktivní tabule ČJ 2. roč. Nová škola 1 7 

Agresivní chování a šikana ve třídě CEVAP 1  4 
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Zdravotnický kurz 

Škola první 

pomoci 2 20 

Rodinná a školní konstelace Nová škola 1 7 

čeština nás baví 

ZŠ Na 

Smetánce 1 4 

Hudební dílna - Velikonoce Svátek 

matek Tandem 1 4 

Keramika pro začátečníky Uč. centrum 3 15 

Přípravná početní cvičení Nová škola 2 8 

Česká Orffová škola v praxi - Přišlo 

jaro podle plánu.. ČOS,o.s. 2 24 

Řešení problémových situací z 

hlediska práva NIDM 2 16 

Přípravná činnostní cvičení M a ČJ v 

posledním ročníku MŠ Nová škola 1 24 

Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení 

Kritické 

myšlení 29 464 

BOZP - průběžná školení   1 20 

ICT seminář Microsoft 2 8 

Anglický jazyk Descartes 1 6 

Pracovně právní vztahy, platy, předpisy 

Comenia 

Consult Praha 1 24 

Právní odpovědnost při výuce tělesné 

výuky 

Comenia 

Consult Praha 1 8 

 

  114 1067 

 

        

9. Počet tříd  

a) Počet tříd 

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

k 30. 6. 2012 18 + 2 10 28 + 2 

k 30. 6. 2013 18 + 2 10 28 + 2 

 

   z toho počet specializovaných tříd 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2012 0 0 0 

k 30. 6. 2013 0 0 0 

 

b) Počet žáků    

 

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

k 30. 6. 2012 423 + 27 223 646 + 27 

k 30. 6. 2013 416 + 23 222 638 + 23 
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z toho počet žáků ve specializovaných třídách 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2012 0 0 0 

k 30. 6. 2013 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 

23,11 0 22,2 0 22,65 

 

b) na učitele: 

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

běžné třídy specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

běžných tříd 

21,22 0 10,34 0 15,78 

 

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, z toho postižení: 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 

109 0 3 1 0 1 5 

 

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 2013/2014 

 

Počet prvních 

tříd 

Počet zapsaných dětí  Počet přijatých dětí Počet odkladů školní 

docházky 

4 118 94 24 
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Výsledky přijímacího řízení  

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 15 0 

soukromá gymnázia 6 4 

církevní gymnázia 0 0 

 

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

z devátého ročníku přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

8 10 3 11 9 5 46 

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0 7 0 7 

 

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

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

5 0 

 

 

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

 - v devátém ročníku: 2 

 

 - v nižším ročníku:  0 

 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 

 počet oddělení počet žáků 

Školní družina 11 285 

Školní klub 0 0 

 

Školní družina je určena pro děti z 1. – 4. ročníku. Ve školním roce 2012 - 2013 bylo 

otevřeno 11 oddělení, bylo přihlášeno 285 žáků, v průběhu roku navštěvovalo školní 

družinu 270 žáků, z toho 22 dětí z přípravného ročníku. Všechna oddělení jsou umístěná 

v hlavní budově. Všechna oddělení ŠD se rámcově řídila školním vzdělávacím 

programem, který napomáhal zvyšování úrovně jednotlivých činnosti. 
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Personální podmínky  

 

12 vychovatelek v 11 odděleních, plně kvalifikovaných. 

 

Režim ŠD 

Provoz začíná v 6:30 hodin. Od 7:15 do 7:40 hod. probíhá zájmová činnost. Žáci 

odcházejí do tříd v 7.45 hodin. V případě půlené výuky, zůstávají děti, které nemají 

výuku /týká se i žáků kteří nenavštěvují ŠD/, ve školní družině. Odpolední činnost 

začíná po ukončení vyučování a končí v 17.30 hodin. 

 

Prostory a vybavení 

Školní družina má 1 kmenovou třídu, což je stále velmi málo. V ostatních 

případech jsou využívány “školní třídy“ a společný prostor družiny. ŠD má k dispozici 

též řadu didaktických a výtvarných pomůcek.  Tak jako v minulých letech, i letos byly 

využívány tělocvičny, dopravní hřiště a sportovní areál školy.   

 

Zájmová činnost 

V rámci pobytu dětí v družině je rozvíjena i zájmová činnost žáků. Zájmové 

kroužky ŠD probíhají každý den od 14 do 15 hod. Dlouhodobě uznávanou tradicí naší 

ŠD je možnost volného výběru z následujících zájmových kroužku /dle okamžité nálady 

dítěte/: 

- přírodovědný, 

- pracovní, 

- 2 sportovní /pro mladší a starší děti/, 

- hudebně – pohybový, 

- dovedné ruce, 

- ekologický, 

- literárně – výtvarný, 

- kreativní malování, 

- výtvarný, 

- zdravotní. 

Práce v kroužcích byla vedena podle tematických plánů vypracovaných jednotlivými 

vychovatelkami. Plánovaná výchovná a pedagogická činnost byla přizpůsobena věku 

žáků, jejich zájmům, schopnostem a tematicky vždy korespondovala s ročními 

obdobími. 

 

Spolupráce s rodiči 

Každá vychovatelka má vyhrazené konzultační hodiny pro styk se zákonnými zástupci 

(dále ZZ). Je samozřejmé, že po dohodě s vychovatelkami můžou ZZ navštívit a osobně 

vše probrat i v jiných termínech. Vychovatelky se snaží, aby fungovala oboustranná 

důvěra, otevřenost, respekt a ochota spolupracovat. Většina akcí ŠD je umístěna na 

webových stránkách školní družiny, které jsou hojně navštěvovány rodiči. 
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Akce ŠD 

Ve školním roce 2012-13 proběhla celá řada akcí. Namátkou lze jmenovat: 

Přehlídka práce hasičů /25. 9. 2012/ - ukázka práce hasičů proběhla na 

dopravním hřišti naší školy. Celá akce přispěla k prohloubení znalostí o "hasičích". 

Drakiáda /9. 10. 2012/ - podzimní pouštění draků. Žáci se snažili dostat svého 

draka "do vzduchu". Přitom si všichni užili spoustu legrace. 

Otevření víceúčelového hřiště /11.10.2012/ v areálu naší školy. 

Zrekonstruované hřiště ihned vyzkoušeli naši žáci - s chutí si zahrály vybíjenou. 

Návštěva ZOO Praha /16. 10. 2012/. Žáci si prohlédli většinu zvířat, s 

největším zájmem se však setkal pavilon šelem. Samozřejmě jsme "našli" i čápa 

černého, kterého sponzoruje naše škola. Celá akce se setkala s kladným ohlasem - děti si 

výlet užily. 

Zamykání lesa /7. 11. 2012/. Děti ze ŠD přišly rozloučit s podzimní přírodou 

kolem nás a se zvířátky v lese. 

„Bublinkové show“ / 26. 11. 2012/. Dva klauni dětem předvedli, jak se mají 

„vyrábět bubliny“. 

Výlet na Karlštejn /13. 12. 2012/. Hlavním tématem byla návštěva vánočních 

betlémů. Pro zpestření jsme se dopravovali vlakem. Děti byly z celé akce 

nadšeny, neboť mohly vidět hrad Karlštejn, zhlédnout krásně nasvícené betlémy, 

a ještě si "užít" cestu vlakem. 

Čert a Mikuláš - Tak jako každý rok, tak i v loňském roce /v předvečer svátku 

svatého Mikuláše/ přišly do naší školní družiny "pohádkové bytosti – Čert a Mikuláš", 

aby postrašily, ale i obdarovaly všechny děti. 

Vánoční besídka /19. 12. 2012/. Akce byla určena pro rodiče. Děti si celý pořad 

samy moderovaly. Všem zúčastněným se velmi líbila celá plejáda vystoupení – 

kouzelník se svými triky, recitační pásmo, krátké scénky, taneční vystoupení…. 

Dopravní kvíz. Cílem projektu bylo zábavnou a hravou formou poznávat 

dopravní značení, umět se správně chovat v silničním provozu a seznámit se 

s nebezpečím, které může dětem hrozit.  

Den Země. Mezinárodní Den Země je nejdůležitější svátek, který se váže 

k ochraně životního prostředí. Je na dětech, aby si uvědomily význam „zdravá Země“. 

Den Matek. Každé dítě si připravilo malou pozornost pro svoji maminku. 

Přes nepříznivé počasí se podařilo uspořádat většinu naplánovaných akcí pro děti – hry, 

soutěže, diskotéka. 

Účast v různých soutěžích, organizovaných pod hlavičkou různých časopisů 

/“Můj vláček, W.I.T.C.H., TEREZA“…./. 

 

11. Poradenské služby školy  

Na naší škole funguje poradenské pracoviště, kde pracuje výchovný poradce, 

který je současně speciálním pedagogem, a metodik prevence.  Jako externí pracovník 

dochází do školy jednou týdně psycholog z PPP Prahy 5. Tato pravidelná spolupráce 

pomáhá při řešení problémů převážně u dětí se specifickými poruchami učení. 

Speciální pedagog na škole zabezpečuje jak problémy týkající se výchovného 

poradenství, tak i individuální péči o žáky s SPU, cizince a péči o žáky integrované. 

http://www.zsbarr.cz/dopravn-kvz-id2013050004
http://www.zsbarr.cz/den-zem-id2013050003
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Při své práci úzce spolupracujeme s SPC v Praze , kupříkladu SPC při Jedličkově 

ústavu, SPC pro zrakově postižené Praha 2, SPC Zlíchov pro žáky s poruchami chování 

a také se školami speciálními. 

V letošním školním integrujeme do běžných tříd žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, u kterých převládají specifické poruchy učení a chování. Ve 

třídách s žáky pracují asistenti pedagoga, kteří pomáhají žákům i učitelům při výuce, při 

přípravě na výuku a podporují žáka při přizpůsobení se školnímu prostředí.  

Mezi žáky s individuálním vzdělávacím plánem patří žáci s DMO, 

Aspergerovým syndromem, mentální retardací, těžkým zrakovým postižením a s 

logopedickými vadami. 

Při výskytu závažnějších výchovných problému konzultujeme s OSPOD Praha 5. 

Pracovníci OSPOD dochází i na výchovné komise. Do školy dochází i Městská policie. 

Vzájemná informovanost a spolupráce zlepšila chování i bezpečnost žáků v okolí školy. 

 

Integrace v dnešní škole 

Důležitá je otázka motivace, podmínek integrace a připravenosti pedagogů na 

vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami. 

Školu není možné hodnotit pouze podle ekonomických ukazatelů. Pokud 

budeme vycházet ze současné situace, víme, že ve třídách je 28-30 žáků. Z tohoto počtu 

bývá i 15 žáků vyšetřených v PPP či SPC, u kterých byla stanovena specifická porucha 

učení nebo chování a několik žáků cizinců. Zároveň ve třídách na druhém stupni 

zůstávají žáci, kteří nebyli přijati na gymnázia.  

Ke vzdělávání žáku s handicapem nestačí pocit empatie nebo základy speciální 

pedagogiky, ale i motivace, správný postoj k těmto žákům, bez negativních emocí a 

pocitů. Pro integraci/inkluzi je řada podmínek, které škola poskytne žákovi, ale také 

učiteli. Nejdůležitější je nejenom nastolení kázně a bezpečí ve škole, ale také klidného 

pohodového prostředí pro děti i učitele. Psychická zátěž pro učitele je v každé 

vyučovací hodině značná.  

Přínosem pro zdárnou integraci spočívá v současné době ve snížení žáků ve 

třídě, podporou asistenta či speciálního pedagoga během výuky. Také vznikající 

poradenská pracoviště při základních školách, která úzce spolupracují s kolektivem 

učitelů,  žáků i rodiči, je podporou pro integraci. Toto pracoviště může pružně pomáhat 

řešit závažnější problémy žáků s jejich rodiči i s učiteli, ale také poskytuje odbornou i 

psychickou pomoc a podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

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 žáků 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 školním roce. Rodiče se tak mohou spolupodílet při tvorbě Školního 
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řádu, 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. 

 

Školská rada při ZŠ a MŠ Barrandov. V souladu se zákonem 561/2004 Sb., se 

ve šk. roce konaly dvě schůzky členů školské rady . Na jednáních byli členové 

seznámeni s organizací šolního roku, byl projednán a schválen školní řád 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 

plán činností na školní 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 probíhalo 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 spolupracuje s vedením 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 školním  roce se uskutečnily jazykové a vzdělávací 

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

 

Ve školním roce jsme pro rodiče budoucích prvňáků uspořádali tradiční besedu 

na téma – Než půjdeme k zápisu aneb Budeme mít prvňáka. Tato beseda se 

uskutečnila ve dvou termínech a měla u rodičů kladný ohlas. 

Dále jsme uspořádali velikonoční dílny pro rodiče a děti. Lektory byli 

pedagogové školy a školky. Ve 20 dílnách si mohly děti vyrobit různé dekorace 

s velikonoční a jarní tématikou. Na dílny přišlo téměř 200 dětí a ohlas od rodičů byl více 

než kladný. 

 

 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

 

Ve školním roce 2012/2013 jsme byli opět zapojeni do rozvojového programu 

OVOCE DO ŠKOL pro žáky 1. stupně. Prodloužili jsme smlouvu se společností 

COME. V tomto školním roce jsme však nebyli spokojeni se sortimentem a distribucí, 

která byla velmi nepravidelná. Mnohokrát byly místo čerstvého ovoce a zeleniny dodány 

ovocné šťávy, zvláště pak v období dozrávání ovoce. Proto jsme se rozhodli pro příští 

školní rok změnit dodavatele. 
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14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

Ve smyslu zák. 561/2004 Sb., §17 na škole nebyli žáci mimořádně nadaní. 

 

15. Polytechnická výchova  

 

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 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 manuální 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 

 

V tomto školním roce nastoupilo do přípravné třídy A 14 žáků, do třídy B 10 

žáků. Během školního roku byl do třídy B zařazen ještě jeden žák s dodatečným 

odkladem školní docházky a jedna žákyně přešla do MŠ z důvodu stěhování. Žáci byli 

vřazeni s doporučením PPP z důvodu nezralosti v percepční a sociální oblasti, se 

syndromem ADHD, s vícečetnou dyslálií a 2 žáci z cizojazyčného rodinného prostředí. 

V tomto roce navštěvoval přípravnou třídu jeden žák předškolního věku. 

 V přípravné třídě se pracuje dle RVP pro předškolní vzdělávání. Je zde zařazena 

jednou týdně i výuka angličtiny, která děti velice baví. 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.  

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

Všechny činnosti byly zaměřené na aktivity, které usnadní dětem vstup do první třídy. U 

dětí z cizojazyčného prostředí byly činnosti zaměřeny především na osvojování českého 

jazyka.  

 Během školního roku byli zákonní zástupci pravidelně informováni o výsledcích 

svých dětí během třídních schůzek, které byly převážně vedeny formou konzultací. 

Rodiče také využívali konzultačních hodin. 

Žáci přípravných tříd se velmi dobře připravili pro úspěšný vstup do prvního 

ročníku. Ve velké většině došlo k velkému pokroku především ve vyjadřování, 
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v sociální komunikaci a v adaptaci na školní prostředí. Naučili se pravidla soužití ve 

třídě, zadaptovali se na nové prostředí. Přípravná třída byl pro ně dobrým startem pro 

začátek povinné školní docházky.  

  

Akce přípravných tříd  

Pravidelné návštěvy městské knihovny. 

Městská policie – program bezpečnosti dětí. 

Vycházky do okolí školy – Prokopské údolí, Chuchle. 

Muzeum Hlavního města prahy – pořady pro MŠ (Řemesla, Vltava v minulosti – 

voraři). 

Výchovný pořad o zdravé výživě a správném životním stylu. 

Enviromentální  programy ve spolupráci s Lesy Praha. 

Tématicky zaměřené dny (jablíčkový den, bramboriáda, čertovský den, 

sluníčkový den apod.). 

Dopravní výchova na dopravním hřišti. 

Hodina her – spolupráce s devátým ročníkem, počítačová učebna. 

Ukázkové hodiny v prvních třídách. 

Beseda se záchranáři – ukázka první pomoci. 

Vánoční dopoledne spojené s vánoční nadílkou. 

Návštěvy planetária – Podzimní příběh, Vánoční příběh, Jarní příběh. 

Návštěva stanice přírodovědců. 

Tvoření v keramické dílně. 

Plavecký výcvik. 

Noc s Andersenem. 

Exkurze do botanické zahrady. 

Výlet – Park Miraculum. 

Ekologický program _ Koniklec. 

Rozloučení s dětmi – Den prvňáčků. 

 

 

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 

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

Stát EU počet žáků 

Slovensko 10 

  

 

Stát mimo EU počet žáků 

Ukrajina 22 

Saúdská Arábie 2 

Rusko 6 

Uzbekistán 4 

Afghánistán 1 

Bosna a Hercegovina 1 

Makedonie 1 



Základní škola a mateřská škola Barrandov,  

Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, 152 00 

Tel. 251816720, e-mail: reditel@zsbarr.cz 

http://www.zsbarr.cz 

IČO: 659935527           DIČ: CZ 659935527 

 

 

 16 

 

V našich třídách také úspěšně integrujeme žáky se zdravotním a sociálním 

znevýhodněním. Při vzdělávání těchto žáků využíváme vyrovnávací opatření, která 

odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytujeme individuální podporu v rámci 

výuky i mimo ni. Žákům jsou doporučovány školy, které pořádají kurzy českého jazyka. 

Spolupracujeme se sdružením META - sdružení pro příležitosti mladých migrantů. 

Problémem při integraci cizinců je jazyková bariéra nejen dětí, ale i rodičů. Dalším 

problémem je malý zájem dětí o využití kurzů českého jazyka. 

 

 

18. Enviromentální 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 na I. i na II. Stupni.  Žáci byli vedeni 

k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem. V rámci projektových dnů byla 

environmentální výchova hlavním tématem.  

Žáci 1. stupně absolvovali cyklus pořadů zaměřený na ekologii a ochranu zvířat 

a životního prostředí. Tento cyklus pořadů vedl pan Ing. Kolomazník ze Stanice 

záchrany zvířat. 

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 využívána 

chráněná krajinná oblast Prokopského 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.  

Žáci se pravidelně zapojují do soutěží vyhlašovaných v časopisech, webových 

soutěží, soutěží vyhlašovaných různými organizacemi a nadacemi. 

Ve školním roce 2012/2013 se žáci ZŠ i děti MŠ zapojili do projektu 

RECYKLOHRANÍ. 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 

 

 

19. Multikulturní výchova 

 

Mezi hlavní zásady školy patří rovné vzdělání pro všechny bez rozdílu barvy 

pleti, rasy, náboženského vyznání. V mateřské škole jsou multikulturní třídy, kde jsou 

zařazeny děti z 8 různých zemí. Žáci se proto již na I. st. učí zásadám slušného chování, 

vzájemného respektování, tolerování. Multikulturní výchova je zastoupena ve všech 
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předmětech, důraz je dán v jazykových předmětech a výchovách. Žáci se učí předcházet 

konfliktu 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 sebe, 

seznámit žáky s tradicemi a historií svého 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 

Oblasti, které byly sledovány: 

 

Zlepšení vztahů v třídních kolektivech, resp. škole: 

- třídnické hodiny – 1. – 9. třídy 

- projektové dny – 1. – 9. třídy 

- Děti dětem – 1. B + 7. C 

- Problémové situace ve třídách byly řešeny na třídnických hodinách za 

přítomnosti třídního učitele, popř. se některých aktivit účastnila výchovná 

poradkyně nebo metodička prevence. 

Velice přínosné pro zlepšení vztahů jsou projektové dny, které se v tomto školním 

roce uskutečnily na 1. i 2. stupni. Jako pozitivní se ukazuje práce v pracovních 

skupinách, které jsou vytvořeny napříč ročníky. Žáci mají možnost seznámit se se 

„spolužáky“ z jiných tříd. 

Projekt „Děti dětem“ spočívá v pravidelných návštěvách žáků 7. C ve třídě 1. B – 

děti společně četly, vyprávěly si, zpívaly, učily se básničku jako dárek maminkám ke 

Dnu matek, připravovaly vánoční přání. Velké změny nastaly především u chlapců ze 7. 

ročníku, kteří první návštěvy vnímali jako nutné zlo, postupně svůj názor měnili (při 

hodnocení psali, že se naučili nebát se komunikovat, že se naučili jednat s mladšími 

dětmi). 

 

Zdravý způsob života 

- Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – 7. ročník 

- Nekuřátka – 5. ročník 

- Típni to I. – 7. ročník 

- Típni to II. – 9. ročník 

- Zdravá pětka – 3. + 6. ročník 

- Nácvik 1. pomoci – 7. ročník 

- Přednáška Městské policie hl. m. Prahy – 8. + 9. ročník 

- Drogy i. – úvod do závislosti – Policie MČ Prahy 5 – 5. ročník 

- Peče o chrup – preventivní program – 4. Ročník 

Největší ohlas vyvolala akce „ Zdravá pětka“, která byla realizována ve 

dvou programech – ve 3. ročníku „Škola zdravé pětky, v 6. ročníku „Párty se 
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zdravou pětkou“. Přiměřenou a příjemnou formou se žáci seznámili 

s potravinovou pyramidou, a sami si připravili„zdravé“ občerstvení. 

Bezpečný svět 

- Hasičská technika – přípravné třídy + školní družina 

- Dopravní výchova  - 1. – 5. ročník pod vedení policie HMP 

- Den bezpečnosti – MČ Praha 5 – 2. ročník 

- Besedy s Městskou policií MHMP – Bezpečný svět kolem nás – 1. – 9. Ročník 

- Problematika návykových látek – 5. – 9. ročník 

- Plavecké kurzy – přípravné třídy, 1. – 4. ročník 

Všechny akce se setkaly s velkým zájmem. Besedy s policisty byly kladně 

hodnoceny i v loňské zprávě, ani v letošním školním roce nezklamaly – vysoká 

úroveň, přiměřený přístup, v některých případech i zpětná vazba. 

Setkání s požární technikou díky příjezdu hasičů SDH Praha 16 – Lochkov do 

areálu školy bylo nečekaně spontánní. Žáci se seznámili s výstrojí hasiče, některé 

pomůcky si mohli i sami vyzkoušet, prohlédli si hasičské auto, díky teplému 

zářijovému počasí si mohli zkusit i práci s hadicí. 

 

Tolerance, respekt 

- Život s handicapem – 7. ročník 

- Jak se žije neslyšícím – 6. – 9. ročník 

- Muslimské centrum – 8. ročník 

- VKC Židovské muzeum – 6. Ročník 

Všechny akce směřují k pochopení odlišností. Velmi na žáky zapůsobily besedy 

s neslyšícími, kde se děti naučily i některé pojmy ve znakovém jazyce. 

Interaktivní pořad v Židovském muzeu je také prověřený z loňského školního 

roku, patří k propracovaným akcím, kde si žáci odnesou i pracovní listy. 

Návštěva Muslimského centra byla novinkou, splnila očekávání, kdy se žákům 

dostaly informace o islámu, víře i vztahu k ČR (přednášku vedla manželská dvojice 

– žena byla původem ze Sýrie, muž byl Čech, věřící muslim). 

 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji  

 

Kraj: Počet žáků celkem Z toho nově přijatí 

Středočeský 8 0 
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22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité 

 

Granty: 

Kdo grant vypsal pro jakou oblast pro jakou konkrétní  

činnost 

Požadovaná 

částka 

Přidělená 

částka 

MČ Praha 5 Vzdělávání, 

volnočasové 

aktivity a sport 

Volnočasová aktivita – 

sportovní hry 

10 000Kč 10 000,- Kč 

MČ Praha 5 Vzdělávání, 

volnočasové 

aktivity a sport 

Hudebně-pohybový 

kroužek pro předškolní 

děti 

29 140 Kč 29 000 Kč 

MČ Praha 5 Předškolní 

vzdělávání, 

volnočasové 

aktivity a sport 

vzdělávání 

Pohybově taneční 

kroužek 

41 500 Kč          0 Kč 

MŠMT ČR Předškolní 

vzdělávání 

Podpora logopedické 

prevence 

34 000 Kč          0 Kč 

Celková částka 114 640 Kč 39 000 Kč 

 

Soutěže: 

Dulux lets´ colour – soutěž o materiál na malbu fasády MŠ (2. místo v ČR) 

 

Sponzorské dary: 

Sponzor Částka (materiál) 

Klub rodičů a přátel 1. ZŠ 

Barrandov 

417 609 Kč - na učební pomůcky, pořady pro děti, na 

školní výlety a školy v přírodě, výtvarný materiál, 

papírenské zboží, odměny za reprezentaci školy 

Rodiče 1. A, B Výmalba tříd (materiál + práce) 

Lesy hl. města Prahy Vánoční strom 

Občanské sdružení pod Studencem DVD - Bitva pod Studencem 1757 

 

Prezentace školy na veřejnosti 

V prosinci 2012 v době před zápisem do 1. tříd byly uskutečněny prezentace 

školy na šesti mateřských školách v lokalitě Barrandova a Hlubočep. 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 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. 
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seznamovaly se školou, a kde se připravovaly na vstup do 1. třídy. Akce měla velký 

ohlas u rodičů a byla velmi dobře rodiči hodnocena.  

V předvelikonočním období jsme uspořádali dílny pro děti a jejich rodiče. Děti si 

mohly vybrat práci z nabídky 24 dílen a domů si odnesly krásné výrobky. Tato akce 

měla u rodičovské veřejnosti velice pozitivní ohlas. 

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. 

 

Školní stravování 

 

počty stravovaných žáků: 758   z toho počty žáků z jiných škol: 60 

počet jídelen    počet výdejen 

 ZŠ: 1    ZŠ: 0 

 MŠ: 1    MŠ: 0 

 

O stravování ve školní jídelně  základní školy stále roste. Počet stravovaných 

žáků je 758 osob, z toho 60 žáků je z SPC Zlíchov. Mateřská škola má vlastní jídelnu, 

která vaří pro 112 dětí. Školní jídelna nabízí jídla i cizím strávníkům, o tento druh 

činnosti je stále větší zájem. 

Školní jídelna vaří denně 2 jídla, 3x v týdnu potom 3 jídla.Každý den je jedno 

jídlo bezmasé. Žáci si mohou vybírat z nabídky jídel na následující den a týden, obědy je 

možné objednat i přes internet. Jídla jsou velmi chutná, v dostatečném množství a jsou 

podávána ve velmi příjemném prostředí školní jídelny. 

 

Výjezdy žáků mimo objekt školy  

 

 počet výjezdů počet žáků 

vzdělávací výjezdy 3 104 

ŠvP 6 232 

lyžařské kurzy 0 0 

 

Na počátku listopadu jsme poprvé uskutečnili výjezd žáků do školy v přírodě 

s plaváním. Tuto možnost nám nabídla agentura ZP Team, která po odborné stránce 

zajišťuje plavecký výcvik žáků naší školy. Škola v přírodě se uskutečnila v hotelu Orlík, 

kde je bazén součástí hotelu. Žáci jedné třídy během týdne absolvovali 10 plaveckých 

lekcí a jejich pokrok byl mnohonásobně lepší než u dětí, které c hodily na lekce plavání 

po týdnech. Proto tuto školu v přírodě budeme rodičům doporučovat i pro příští školní 

rok. 

V jarním období se pak uskutečnilo 5 výjezdů do školy v přírodě. Pro žáky 1. 

ročníku to bylo mnohdy první odloučení od rodičů, které však zvládli bravurně, pro 

žáky 5. tříd pak krásné rozloučení s 1. stupněm základní školy. Všechny výjezdy byly 

rodiči hodnoceny kladně. 

http://www.zsbarr.cz/
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Žáci se na konci října vypravili na jazykový a poznávací kurz do Londýna a jižní 

Anglie. Část pobytu byla věnovaná výuce v jazykové škole v Brightonu a část 

návštěvám a prohlídce historických památek Velké Británie. 

Ve dnech 10. - 14. června 2013 se uskutečnila exkurze pro žáky 7.- 9. tříd do 

Itálie. Poznávací exkurze byla zaměřena na historii starověku, středověku. Velká 

pozornost byla věnována kultuře a architektuře tohoto období. Žáci navštívili Florencii, 

Pisu, Řím. Žáci své poznatky využili ve formě referátů, projektů i nástěnek. Zájezd byl 

hodnocen kladně i po stránce výchovné - žáci dodržovali stanovená pravidla, 

respektovali pokyny pedagogů, průvodce a vítali i nové vztahy navázané mezi 

jednotlivými ročníky. 

 

Účast žáků v soutěžích  

 

a) vyhlašovaných MŠMT 

vědomostních  sportovních  uměleckých  

Matematická olympiáda Pohár rozhlasu Recitační 

Pythagoriáda Přespolní běh  

Matematický klokoan Stolní tenis  

Dějepisná olympiáda Plavání  

Zeměpisná olympiáda  Florbal  

 Přehazovaná  

 Nohejbal  

 Malá kopaná  

 Košíková  

 Osbíjená  

 Vybíjená  

 

b) ostatních 

vědomostních  sportovních  uměleckých  

Dopravní soutěž Kinderiáda pěvecká 

Uvažuj logicky MC Donalds Cup  

Literární soutěž Draší lodě  

Předveď, co umíš na PC O pohár starosty MČ Prahy 5  

Soutěž v anglickém jazyce   

 

 

Umístění v soutěžích vědomostních a uměleckých 

 

Název Pořadatel Umístění 

Nejlepší sběrač lesních 

plodů 

Lesy hl. města Prahy 1.B, 3.A,B,C,D – čestné uznání 

Pythagoriáda MŠMT N. Malý – 4. místo obvodní kolo 

Jozič  - 2. místo  

Klokan 2013 Mezinárodní soutěž P. Holý mezi 15 nejúspěšnějšími 
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řešiteli v Praze (plný počet bodů) 

Jarní petrklíč – pěvecká 

soutěž 

MČ Praha 5 Buchtová, Horsák – obvodní 

kolo,čestné uznání 

Recitační soutěž MČ Praha 5 Kopecká, Birgus, Mazná, Pražská 

– obvodní kolo, čestné uznání 

Literární soutěž pro 3. – 5. 

ročníku 

ZŠ a MŠ Barrandov 2. místo: Kopecká  

2. místo: Iroušková  

2. místo: Kroupová  

Uvažuj logicky 4. a 5. 

ročník 

ZŠ a MŠ Barrandov 1.místo: Zvelebil  

2. místo: Malý 

Předveď, co umíš na PC MČ Praha5 Obvodní kolo  

1.místo: Kryštofová 

2. místo: Lupjan 

Grafika:  

3. místo: Bölükbassi 

Prezentace: 

3. místo: Karabec 

Word a Excel 

1.místo:Jirásek 

2. místo Jeřábek 

Celopražské kolo: Jirásek 

Dopravní soutěž MČ Praha 5, Besip Čestné uznání 

Soutěž pro šikovné děti se 

zájmem o angličtinu – 5. 

ročník 

ZŠ Bronzová Šuhajdová,Sobotka 

Dějepisná olympiáda MČ Praha 5 Suk – obvodní kolo, 5. místo 

Zeměpisná olympiáda MČ Praha 5 Umová, Pátra, Heřman, obvodní 

kolo, čestné uznání 

Výtvarná – Namaluj svou 

tramvaj 

DPHMP Kovanda – 2. místo v Praze 

 
 

Sportovní soutěže - 1. stupeň  

 

  Soutěž Umístění v obvodním kole 

Kinderiáda -regionální kolo Praha celkově - 7. místo (z 35 hodnocených škol) 

Přespolní běh  chlapci - 2. místo, dívky - 3. místo 

Stolní tenis - chlapci  5. místo 

Stolní tenis - dívky  3. místo 
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Plavání - chlapci  2. místo 

Plavání - dívky  2. místo 

Florbal- chlapci, dívky  2. místo 

Přehazovaná - dívky  neúčast 

Přehazovaná- chlapci  3. místo 

MC Donalďs Cup 2011/2012 - chlapci 1. - 

3. tř.  7. místo 

MC Donalďs Cup 2011/2012 - chlapci 4. - 

5. tř.  1. místo - Praha 5, 4. místo - Praha 

Nohejbal  2. místo 

Vybíjená- dívky odvoláno - povodně 

Vybíjená - chlapci odvoláno - povodně 

Celkové umístění: Malý pohár MČP5 2012/2013 - 3. místo. 

 

Sportovní soutěže - 2. stupeň  

 

Soutěž kategorie 

Umístění v obvodním 

kole 

Přespolní běh 6. a 7. r. hoši 2. místo 

Malá kopaná  6. a 7. r. hoši 3. místo 

Malá kopaná  8. a 9. r. hoši 1. místo 

Finále malé kopané 8. a 9. r. hoši 3. místo 

Stolní tenis 8. a 9. r. hoši 3. místo 

Stolní tenis 8. a 9. r. dívky 3. místo 

Plavání  8. a 9. r. smíšené 3. místo 

Florbal 8. a 9. r. hoši 2. místo 

Florbal 6. a 7. r. hoši 3. místo 

Košíková 6. a 7. r. hoši 3. místo 

Košíková 6. a 7. r. dívky 3. místo 

Odbíjená 8. a 9. r. hoši 3. místo 

odbíjená 8. a 9. r. dívky 2. místo 

Atletika O pohár rozhlasu 8. a 9. r. hoši 2. místo 

  8. a 9. r. dívky 5. místo 

  6. a 7. r. hoši 5. místo 

  6. a 7. r. dívky 6. místo 

Vybíjená 6. r. hoši 2. místo 

Vybíjená 6. r. dívky 3. místo 
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Celkové umístění: Velký pohár MČP5 2012/2013 - 3. místo. 

 

 

Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

 

Ve školním roce 2012/2013 uskutečnila kontrola školy ze strany ČŠI v termínu 

9. – 16. 11. 2013 se zaměřením na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného základní školou, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího 

programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. 

Inspekční činnost byla vykonána na základě anonymního podnětu. Inspekční zpráva je 

přístupná na webových stránkách ČŠI. 

 

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného ze stravy Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 

dne 22. 11. 2012 proběhla bez připomínek. Nedostatky nebyly zjištěny. 

 

Výsledky finanční kontroly provedené dne 23. 11. 2012 ze strany Odboru 

školství, kultury a sportu Městské části Praha 5 byly pozitivní, nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

 

Ve školním roce 2012/2013 proběhla šestkrát kontrola Hygienické stanice 

hlavního města Prahy. V provozu MŠ nebyly zjištěny žádné nedostatky, nedostatky 

zjištěné na budově ZŠ budou odstraněny v rámci rekonstrukce školy v roce 2013-14 

(výmalba tělocvičen), nedostatky zjištěné ve školní jídelně byly odstraněny okamžitě. 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána dne 30. 9. 2013na poradě pracovníků. 

Výroční zpráva byla projednána dne 29. 8. 2013 školskou radou. 

 

 

 

 

Mgr. Jana Fričová 

ředitelka školy 
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Ekonomická část výroční zprávy o hospodaření školy 

(r. 2012 + I. pololetí 2013) 

 

I. Úvod 

 

 

Ekonomická část výroční zprávy o hospodaření školy je předkládána za období 

školního roku 2012/2013, zatím co celkové hospodaření školy se podle zákona o 

účetnictví vyhodnocuje za kalendářní rok. Následující ekonomické údaje jsou proto 

předkládány jak za kalendářní rok 2012, tak za I. pololetí roku 2013. 

 

Výsledky hospodaření školy jsou čtvrtletně zpracovány do účetních výkazů 

vytvářené účetním programem GORDIC a předkládány dle požadavků zřizovateli, t. j. 

MČ Praha 5. Tyto rozbory jsou čtvrtletně hodnoceny a srovnávány s rozpočtem a 

výsledky minulých let. Pro úplnost výroční zprávy přikládáme účetní výkazy k 31. 12. 

2012 a k 30. 6. 2013. 

 

 

II. Dlouhodobý majetek 

 

Škola hospodaří v budovách dostavěných v r. 1986, které jsou majetkem 

Městské části Praha 5. V účetnictví vede škola dlouhodobý majetek, který jí byl svěřen 

do užívání při zřízení školy, dále převeden sloučením s jinými školami a pořízen novým 

nákupem. 

 

Jeho současná hodnota je uvedena v následujícím přehledu: 

 

 

Druh dlouhodobého majetku 

(hodnoty v tis. Kč) 

   Ke dni 31. 12. 2012 

 

Ke dni 30. 6. 2013 

 

Pořiz. 

hodnota 
Oprávky 

Zůstatk. 

hodnota 

Pořiz. 

hodnota 
Oprávky 

Zůstatk. 

hodnota 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek celkem 
306 306 0 167 167 0 
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z toho 

Software 0 0 0 0 0 0 

Drobný dlouhodobý 

nehmotný majetek 

 

306 

 

306 0 167 167 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 

odpisovaný celkem 
26 179 26 117  65 26 372 26 351 21 

z toho 

Samost. movité věci a 

soubory - objekty školy 
5 213 5156 60 5 213 5 197 16 

Umělecká díla 5 0 5 5 0 5 

Drobný dlouhodobý 

hmotný majetek 
20 961 20 961  0 21 154 21 154 0 

 

 

V roce 2012 získala škola převedením majetku ze ZŠ Plzeňská HIM v hodnotě 

354 188,--Kč. Tento majetek byl plně odepsán. Dále byl převeden DDHM v hodnotě 

35 204,40Kč. Majetek byl zařazen do účetnictví v srpnu 2012. 

 

 

III. Výnosy 

 

Specifikace výnosů (příjmů) školy je uvedena v následujícím přehledu: 

 

Druh výnosů – příjmů (hodnoty 

v tis. Kč) 

Ke dni 31. 12. 2012 Ke dni 30. 6. 2013 

Uprav. 

rozpočet 
Skutečnost 

Uprav. 

rozpočet 

(polovina) 

Skutečnost 

(použité 

dotace) 

Dotace MHMP 29 216 29 216 14 696 14 696 

Dotace MČ Praha 5 11 787         11 787  5 630 5 630 

Vratka st. účel. Dotace 0 0   

Nevyč. Dotace MČ – Odvod naříz.  0 0   

Školné (ŠD + MŠ) 941 941 2 659 2 659 

Stravné (školní jídelny) 3 717 3 717 2 129 2 129 

Různé výnosy (úroky b.ú.) 2 2 0 0 

Granty MČ – účel. dotace 2 672 2 672 0 0 

Granty MŠMT – účel. dotace 323 323 0 0 

 

Rozpočtové výnosy  

C e l k e m  

 

48 658 48 658 25 114 25 114 
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Výnosy z doplňkové činnosti 

(hodnoty jsou v tis. Kč) 

Ke dni 31. 12. 2012 Ke dni 30. 6. 2013 

Uprav. 

rozpočet Skutečnost 
Uprav. 

rozpočet Skutečnost 

z toho 

tržby za pronájem TV.  530  169 

tržby za učebnu   259               107 

stravné cizích strávníků  611  346 

platby za zájm. kroužky  282  215 

zdaněné úroky  2  0 

nájemné z bytů  201  157 

Pronájem vestibulu  37  19 

Pronájem inter. učebny  86  8 

Pronájem venk. hřiště  21  11 

Tržby za pronáj. kinosálu  65  22 

Tržby za školení   0  0 

Tržby za neodebr. obědy  13  7 

Výnosy z dopl. činnosti celkem  2 107  1 061 

 

 

IV. Náklady 
 

Specifikace nákladů (výdajů) školy je uvedena v následujícím přehledu: 

 

 

 

Celkové čerpání nákladů na hlavní činnost, bez doplňkové činnosti, bylo 

v roce 2012 čerpáno na 100%. 

Finanční náklady čerpané za I. pololetí roku 2013 z MŠMT byly čerpány 

rovnoměrně, pouze finanční prostředky na asistenta pedagoga zatím nebyly 

Druh nákladů – výdajů (hodnoty v tis. Kč) 

Ke dni 31. 12. 2012 Ke dni 30. 6.2013 

Uprav. 

rozpočet 
Skutečnost 

Proviz. 

rozpočet 

(polovina) 

Skutečnost  

Osobní náklady (rozpočtové) celkem 46 823 46 823 23 405 22 610 

z 

toho 

MHMP – mzdy, vč. dohod 21 324 21 324 10 728 10728 

MHMP – odvody +FKSP+ ostatní 7 892 7 892 3 968 3 968 

MČ – mzdy, vč. dohod 349 349 224 180 

MČ – odvody + FKSP+ ostatní 17 258 17 258 5 630       6 741 
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použity, protože účelová dotace na platy asistentů je na období 01-08/2013 a ani 

ostatní účelové dotace nebyly použity. 

 

Rozpočet MČ Prahy byl za I. pololetí 2013 čerpán na 59,9%. Tuto ztrátu 

způsobily zejména nedoplatky na elektrické energii ještě za rok 2012, které byly zaslány 

30. 1. 2013 v celkové výši 647 301,--Kč. 

  

Vzhledem k velikosti objektu školy je detailní specifikace oprav a čerpání 

prostředků obtížná, v průběhu roku 2012 bylo přijato celkem 1 335 faktur, z toho 

ZŠ 588 a ŠJ 747 faktur a v I. polovině roku 2013 celkem 1 110 faktur, z toho ZŠ 

302 a ŠJ 424 faktur.  

Z toho byly ve školním roce 2012/2013 provedeny tyto práce a povinné 

revize ze zákona. O těchto pracech vypovídá následující tabulka: 

  

Akce 
Rok 2012            

v Kč 

I.pol.2013                 

v  Kč 

Opravy a úpravy elektrických rozvodů + zařízení 26 754 82 706 

Oprava plotů, U-rampy, laviček 10 323  

Drobné opravy      61 114 75 414 

Opravy zařízení ŠJ      82 460 103 

Údržba a servis výtahu ŠJ        6 742 3  

Praní koberců        4 600  

Opravy a úpravy dopravního hřiště a venkovního 

areálu, vč. revize a opravy dětských kol 

1 418 612  22 310 

Oprava klimatizační jednotky + topenář. práce 122 302  

Revize elektro., has.přís., VZT, hromosv., apod 289 100 42 369 

Deratizace objektu  7 850 

Sklenářské práce 10 160 3 856 

Opravy oken a žaluzií 45 151  

Instal. práce, opravy bojlerů a rozvodů vody, 

ústředního topení, havárie vodov. rozvodů 

     53 432 116 828 

Opravy podlahových krytin (vč. PVC, dlaždic 

apod.) 

544 440 158 372 

Malování a nátěry ve škole 263 344 87 000 

Opravy kopírek 19 525 24 015 

Oprava a výměna osvětlení na budovách 352 830 13 863 

Oprava signalizačního zařízení 22 023 5 167 

Opravy školních tabulí  191 376 126 565 

Stavební práce + stěhování   

Oprava telefon. ústředny a centrál. Hodin, signal. 

zařízení 

7 411 3 509 

Truhlářské práce   25 735 

Oprava střechy 7 800  
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V. Hospodářský výsledek 
 

Škola dosahuje dlouhodobě dobré hospodářské výsledky. V roce 2012 

vykázala zisk ve výši 296 tisíc Kč díky doplňkové hospodářské činnosti. V I. 

polovině roku 2013 byl zatím vytvořen zisk ve výši 119 tisíc Kč. 

 

 

Tvorba hospodářského výsledku                                  

(v tis. Kč) 
VHČ 

Rok 2012  

V ý n o s y  2 130 

N á k l a d y 1 834 

Hospodářský výsledek – zisk 296 

I.pololetí 2013  

V ý n o s y – d o t a c e  1 071 

N á k l a d y 952 

Hospodářský výsledek – zisk 119 

 

 

VI. Fondy 
 

Škola vytváří v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/1991Sb., Českými 

účetními standardy a dalšími zákonnými předpisy a vyhláškami jednotlivé majetkové, 

finanční a peněžní fondy. 

 

Jejich tvorba a použití je uvedena v následujícím přehledu.  

 

Druh fondu                                    

(v tis Kč) 

Počáteční 

stav 
Tvorba Použití Konečný stav 

Rok 2012     

Fond dlouhodobého majetku 231 0 169 62 

Fond odměn 0 104 370 104 

Fond kultur.a sociál. potřeb 179 228 285 122 

Fond rezervní z ostat.titulů 745 368 465 648 

Fond rezervní z VHČ 129 105 0 234 

Fond reprodukce majetku 204 169 0 373 
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I. pololetí 2013 
Počáteční 

stav   
Tvorba Použití 

Konečný 

      stav 

Fond dlouhodobého majetku 62 0 41 21 

Fond odměn 104 200 0 304 

Fond kultur.a sociál. potřeb 122 111 144 89 

Fond rezervní z ostat. titulů 648             29 224 453 

Fond rezervní z VHČ 234 97 0 331 

Fond reprodukce majetku 373 41 0 414 

 

 

Součástí ekonomické výroční zprávy jsou i přílohy: 

 

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2012 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2012 

Příloha k 31. 12. 2012 

Rozvaha sestavená k 30. 6. 2013  

Příloha k 30. 6. 2013 

Výkaz zisku a ztrát k 30. 6. 2013 

 

 

 

V Praze dne 18. 9. 2013 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Fričová 

 

 


