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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Základní školy a mateřské školy Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 - 

Hlubočepy  

Za školní rok 2015/16 

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

jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Vám předkládáme zpracovanou výroční 

zprávu. 

1. Správní obvod:  

Praha 5 

2. Zřizovatel: 

Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 

2.1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2015 

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

Sídlo školy: 152 00 Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 

IČ : 00063 631 

2.2. Údaje o vedení školy ve školním roce 2015/2016 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Fričová 

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

Zástupkyně ŘŠ I. st.: Mgr. Ingrid Šindléryová 

Vedoucí učitelka MŠ: Jitka Valíková  

Vedoucí vychovatelka ŠD: Věra Štellová 

Ekonomka školy: Jana Rynešová  

Sekretariát: Emílie Sedláčková 

           Mgr. Eliška Jirásková 

 

Adresa pro dálkový přístup: reditel@zsbarr.cz 

www školy: www.zsbarr.cz 

 

Školská rada 

předseda: Ing. Pavel Zvěř 

místopředseda: Mgr. Martina Kunešová 

členové: Mgr. Tomáš Karlík, Mgr. Zdeňka Urešová 

zástupci MČ Praha 5: Ing. Vít Šorm, Ph.D., Jan Trojánek  

Kontakt: radaskoly@zsbarr.cz 

 

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., se ve školním roce konaly tři schůzky členů školské rady. 

Na jednáních byli členové seznámeni s organizací školního roku, vzali na vědomí, že Školní řád 

a Školní vzdělávací program zůstává beze změn. Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2015. 
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Školská rada schválila výroční zprávu za období 2014/2015 a členové byli seznámeni s životem 

školy a s plánem akcí pro školní rok 2015/16. 

3. Změny 

Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídě byla 3. A v září 2015 do dalších třech tříd.  

4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

Vzdělávání v základní škole se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu s názvem 

PROJEKT 3 D - DOBROVOLNĚ S DŮVTIPEM K DOVEDNOSTEM, v mateřské škole a v přípravné 

třídě pak podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem 

RADOSTNOU HROU K ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH DOVEDNOSTÍ. 

 

Škola se prostřednictvím ŠVP zaměřuje: 

 na výuku anglického jazyka od předškoláků v mateřské škole až po 9.  ročník (podle 

možností je zařazována metoda CLIL), 

 na informační a komunikační techniku (základní programy, psaní všemi deseti  

na klávesnici), 

 na rozvoj estetického vnímání (např. Art program a keramika v MŠ, keramika 1. ročník  

v rámci výtvarné výchovy, ve spolupráci s Tancem Praha v rámci tělesné výchovy Psaní 

pohybem pro 1. a 2. ročník,  

 na zdravý životní styl a sportovní výchovu. 

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 406 240 59 0 0 

NJ 0 0 

0 

63 0 0 

FJ 0 0 0 0 0 

ŠJ 0 0 0 0 0 

RJ 0 0 60 0 0 

ostatní 0 0 0 0 0 

 

Anglický jazyk 

 Výuka probíhá povinně od 1. ročníku - 1 hodina týdně, 2. ročník - 1 hodina týdně, 3. - 5. 

ročník - 3 hodiny týdně, 6. - 9. ročník - 4 hodiny týdně. V 7. - 9. ročníku je zařazen Seminář 

anglického jazyka - 2 hodiny týdně.  

 V hodinách anglického jazyka používáme učební materiály vydané nakladatelstvím 

Oxford University Press.  

 K výuce využíváme jazykové a počítačové učebny vybavené interaktivními tabulemi s PC 

programy a sluchátky. 

 V rámci odpolední zájmové činnosti škola organizuje pro žáky školy konverzaci 

v anglickém jazyce s rodilými mluvčími. 
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 V květnu 2016 pro žáky 2. stupně proběhl projekt a americkými studenty pod vedením 

pana Briana McClure, kdy žáci měli možnost konverzovat s rodilým mluvčími.  

 V průběhu školního roku jsou žáci průběžně seznamováni s dalšími možnostmi studia 

anglického jazyka: odkazy na nejrůznější webové stránky k domácímu prohlubování 

a upevňování angličtiny, zjednodušená četba v angličtině atd. …Do výuky je zařazena 

i práce s výukovým časopisem GATE s porozuměním, výslovnost, slovní zásobu a psaný 

projev. Výuka na 2. stupni je mnohem intenzivněji prokládána projekty, které žáci 

vytvářejí v rámci probírané gramatiky a slovní zásoby. V 9. ročníku by žáci měli 

dosáhnout znalostí úrovně A2. (přítomné časy, minulé časy, budoucí časy, předpřítomný 

čas, stupňování adjektiv, podmínkové věty, trpný rod, frázová slovesa a podařilo 

probojovat se do finále. 

 Dne 23. 3. 2016 se uskutečnila Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu v ZŠ s RVJ 

Bronzová, Praha 5. Žáci si mohli vyzkoušet své znalosti angličtiny v zábavných jazykových 

testech, hádankách, doplňovačkách a křížovkách. Finalisté pak předvedli samostatně 

svoji pohotovost v mluveném projevu. Celkem se zúčastnilo 124 žáků z 29 škol. Naši 

školu reprezentovali 4 žáci 5. ročníku. 

6. Údaje o pracovnících školy  

6.1. Personální zabezpečení  

pracovníci  k 31. 12. 2014 

fyzické osoby 

k 31. 12. 2014 

přepoč. pracovníci 

k 31. 12. 2015 

fyzické osoby 

k 31. 12. 2015 

přepoč. pracovníci 

pedagogičtí 41 41,73 42 40,5 

pedag. ŠD 10 8 10 8 

asistenti ped.  5 4,5 8 5 

nepedagogičtí 26 26 27 27 

celkem 82 80,23 87 80,5 

6.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

podle zákona č. 563/2004 Sb., o  pedag. pracovnících, ve znění pozdějších předpisů  k 31. 12. 

2015 

 

Počet (fyz. osoby) 

k 31. 12. 2015 

pedag. prac. 

Celkem 

ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

I. stupeň 21 19 2 

II. stupeň 21 19 2 

vychovatelé 10 9 1 

asistenti pedag. 8 7 1 

C e l k e m 60 54 66 

Kvalifikovanost: 90 % 
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7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2015 

počet fyzických osob 

 

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

důchodci 

Počet  6 5 13 17 1 2 

z toho žen  3 3 12 16 1 2 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 46,00 

 

- odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce 5 

- nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce 1 

- nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce 1 

  

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 5 

8.1. Průběžné vzdělávání 

 

Název školení 

 

Pořadatel 

Počet 

účastníků 
OXFORD PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR PRIMARY 

TEACHERS 

OUP 1 

HYPO – prevence poruch SPUCH v předškolním a raném 

školním věku 

DYS centrum 

Praha a.s. 

1 

Hudební dílna – čertovské dovádění Tandem 1 

M 126 – využití neškolských strategií pro řešení úloh v M na 

2. a 3. stupni 

Descart 1 

Školení k ŠVP ČŠI 2 

Novela školského zákona MČP 5 4 

Abeceda a práce s Čítankou ve 2. a 3. roč. Tvořivá škola 1 
Geometrie činnostně v 1. -3. roč.  Tvořivá škola 1 

BAKALÁŘI – Co by měl znát správce Bakalářů  Bakaláři 1 

PROJEKT ZDRAVÁ 5 Albert 1 

Netradiční (prožitkové hry)  v TV DESCART 1 

Genetická metoda čtení  2 

The art of Music Education - Hamburk Koerberg -Stifkung 1 

Novela Společné vzdělávání MHLMP 1 

CLIL    CHANEL  

CROSSINGS 

2 

Úpravy ŠVP v systému (NSPLS) 

 ŠVP po změně RVP ZV 

ČŠI 3 

Společné vzdělávání a OP VVV MŠMT 2 
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První pomoc - doškolení ZŠ Barrandov 95  

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2016/2017 a odkladů školní docházky na 

školní rok 2016/2017 

 

Počet  zapsané děti přijaté děti Počet odkladů školní 

docházky 

 116 116 19 

9.1. Počet tříd 

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

k 30. 6. 2015 17+1  10 27+1 

k 30. 6. 2016 17+1 10 27+1 

 Z toho počet specializovaných tříd 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2015 0 0 0 

k 30. 6. 2016 0 0 0 

9.2. Počet žáků 

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

k 30. 6. 2015 395+13 241 636+13 

k 30. 6. 2016 406+13 240 646+13 

 Z toho počet žáků ve specializovaných třídách 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2015 0 0 0 

k 30. 6. 2016 0 0 0 

9.3. Průměrný počet žáků 

 Na třídu: 

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

za I. a II. st. běžných 

tříd 

běžné třídy specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 
23,88 0 24,00 0 23,92 

 Na učitele: 

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

za I. a II. st. 

běžných tříd 

běžné třídy specializované 

Třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 
19, 33 0 11,43 0 15,38 
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9.4. 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 

9.5. Zaměření specializovaných tříd 

 celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování 

Počet žáků 

ve specializovaných 

třídách 

0 0 0 

9.6. Počet integrovaných dětí celkem 121 (z toho 24 IVP) 

 Z toho postižení: 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 

111 1 2 2 2 1 2 

 

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 by bylo snížení žáků ve třídě, podpora asistenta či speciálního 

pedagoga během výuky. Také vznikající poradenská pracoviště při základních školách, která 

úzce spolupracují s kolektivem učitelů,  žáků i rodiči, je podporou integrace. Toto pracoviště 

může 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.  

9.7. Přeřazení do ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami 

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 

9.8.  Počet zapsaných dětí pro školní rok 2016/2017 

Počet prvních 

tříd 

Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet odkladů školní 

docházky 

4 116 116 19 
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9.9. Výsledky přijímacího řízení  

 Na víceletá gymnázia přijato: 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem  14 1 

soukromá gymnázia  0 0 

církevní gymnázia  0 0 

 Na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní 

zkouškou z devátých ročníků přijato:  

gymnázia  obchodní  

akademie  

zdravotnické 

školy  

průmyslové  

školy  

ostatní 

střední 

školy  

střední 

odb.učiliště  

celkem  

3 11 2 15 10 6 47 

 Na soukromé školy přijato:  

gymnázia  obchodní  

akademie  

zdravotnické 

školy  

průmyslové  

školy  

ostatní 

střední 

školy  

střední 

odb. 

učiliště  

celkem  

2 0 0 0 11 0 13 

  

 Do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených 

závěrečnou zkouškou přijato:  

z devátých ročníků z nižších ročníků 

0 1 

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

 v devátém ročníku: 60 

 v nižším ročníku:  1 

10.Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 

 počet oddělení počet žáků 

Školní družina 10 262 

Školní klub 0 0 

 

Školní družina je určena pro děti z 1. – 4. ročníku. Ve školním roce 2015 - 2016 bylo otevřeno 10 

oddělení, které navštěvovalo 262 dětí, z toho 13 dětí z přípravného ročníku. Všechna oddělení 

jsou umístěná v hlavní budově. 
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10.1. Personální podmínky  

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

1 měla zkrácenou pracovní dobu a 3 byly zaměstnány jako vychovatelky i asistentky. 

Režim ŠD 

Ranní ŠD začíná v 6.30 hod. a probíhá v hlavní budově Základní a mateřská školy Chaplinovo 

nám. Žáci jsou přijímáni do ŠD kdykoliv od 6.30 do 7.30 hod. Od 7.15 do 7.40 hodin probíhá 

zájmová činnost. Žáci odchází do tříd v 7.45 hodin. Po vyučování odchází děti s vychovatelkou 

na oběd. Odpolední činnost ŠD začíná po ukončení vyučování a končí v 17.30 hod. Mezi 14. a 

15. hodinou žáci tráví čas pobytem venku.  

10.2. Prostory a vybavení 

Školní družina má pouze 3 kmenové třídy, což je stále nedostačující počet. V ostatních případech 

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

výtvarných pomůcek a dochází průběžné k obměně díky nákupu nových pomůcek a vybavení.  

V tomto roce byla ukončena 1. etapa rekonstrukce sportovního areálu, což je velkým přínosem 

pro rozšíření a rozvoj pohybových aktivit našich žáků. 

10.3. Zájmová činnost 

V rámci pobytu žáků v družině je rozvíjena i jejich zájmová činnost. Práce v kroužcích je 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. Zájmové kroužky ŠD probíhají každý den v rámci 

jednotlivých oddělení. 

10.4. 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 relaxačních 

činností. Při pobytu ve školní družině se snažíme odstraňovat únavu žáků ze školní práce a 

přispívat k celkovému rozvoji osobnosti žáka. Zároveň jsou pěstovány a posilovány hygienické 

návyky, žáci jsou vedeni k slušnému a ohleduplnému chování vůči dospělým i vůči sobě 

navzájem. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe. Měly by ústit v získávání 

klíčových kompetencí. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině. 

V poslední době se stále zvyšuje počet dětí, které nemají kolektivní cítění, neboť jsou z domova 

vedeny k individualismu. 

10.5. Spolupráce s rodiči 

Vedení školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou se snaží, aby mezi vychovatelkami a rodiči 

byla oboustranná důvěra, otevřenost, respekt a ochota spolupracovat především 

prostřednictvím setkávání s rodiči /třídní schůzky, pravidelné konzultační hodiny a individuální 

pohovory/. Velmi se osvědčila prezentace školní družiny na webových stránkách naší školy, 

která je stále více navštěvována. 
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10.6. Akce 

 Drakiáda / pouštění draků  - vlastnoručně vyrobené nebo koupené 

 Halloween. 

 Mikulášská nadílka 

 Výlet do „Svíčkárny“ v Šestajovicích 

 Vánoční besídky 

 Zimní radovánky  - koulování, klouzání, jízdu na lopatkách, stavění sněhuláků… 

 Tříkrálový průvod 

 Zdravý životní styl v praxi 

 Masopustní rej 

 Březen – měsíc knihy akce, zaměřená na zpopularizování „čtení“ 

 Nová dobrodružství veverky Zrzečky divadelní představení ve ŠD 

 Velikonoce a lidové zvyky a obyčeje 

 Duben – měsíc bezpečnosti akce zaměřena na bezpečnost dětí v oblasti pravidel 

silničního provozu pro chodce a cyklisty. Den Země 

 Rej čarodějnic 

 Den dětí 

 Hasiči vy Lochkova ve ŠD preventivního program „Výchova dětí v oblasti požární 

ochrany“. 

 Soutěž o nejlepšího „stolovníka“ v ŠD „Umíme se stravovat?“. Cílem bylo naučit žáky 

správnému chování v jídelně /kultivovanost, hospodárnost, hygiena,…/ 

 MINIGOLF 

 Rozloučení se školním rokem. 

 Účast v různých soutěžích /Amos, Elfík,…./ 

 

11.Poradenské služby školy 

Na naší škole funguje školní poradenské pracoviště. Součástí týmu je výchovná poradkyně, 

 která je současně speciální pedagožkou a metodička prevence. Jako externí pracovnice dochází 

do školy jednou týdně psycholožka 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. Při své práci úzce 

spolupracujeme se 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. 
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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, sluchovým postižením a s logopedickými vadami. 

 

S výchovnou poradkyní úzce spolupracuje i metodička prevence. Při výskytu závažnějších 

výchovných problému konzultujeme s OSPOD Praha 5. Pracovníci OSPOD dochází i na výchovné 

komise. Se školou spolupracuje i Městská policie. Vzájemná informovanost a spolupráce zlepšila 

chování i bezpečnost žáků v okolí školy. 

12.Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

12.1. Spolek rodičů žáků při ZŠ a MŠ Barrandov 

spolupracuje se školou již několik let. Schází se pravidelně každý měsíc, zastupuje zájmy žáků a 

ostatních rodičů žáků a dětí. V čele Spolku rodičů je rada 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. Spolek 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 řádu, mohou vyjadřovat potřeby rodičů. 

Spolupráce s rodiči žáku je velmi dobrá, rodiče jsou zváni na jednání s učiteli v rámci 

konzultačních dnů. Kontakt se školou a rodiči je dále možný přes www stránky školy, /  

www.zsbarr.cz / 

V  tomto školním roce Spolek rodičů Chapliňák zajistil naučné představení Úžasné Divadlo Fyziky 

neboli ÚDiF. Bylo to divadlo a ne ledajaké. A tak ve dnech 18. – 21. 4. 2016 všichni žáci školy 

žasli…  

"Byl to skvělý pořad! Nejvíc se mi líbilo, jak nasypali do misky citron a prášek do pečiva."  

"Bylo to hezké. Mám ráda různé pokusy. Líbil se mi pokus "oheň na kolotoči."  

"Bylo to zábavné a moc jsem se pobavila. Moc mě bavilo chytat vodu z fontánky."  

"Mně se pořad líbil, protože to bylo zajímavé. Nejvíc se mi líbila raketa z lahve poháněná ohněm 

a ohnivý kolotoč.“ 

 

12.2. Žákovský parlament 

Na naší škole pracuje již od roku 2004. Je tvořen ze zástupců tříd 3. do 9. ročníku. Žáci jsou 

voleni demokraticky v rámci třídní samosprávy. Setkání probíhala pravidelně jedenkrát 

za 6 týdnů a jednání byla veřejná pro ostatní žáky i pro učitele. 

http://www.zsbarr.cz/
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Po celou dobu školního roku pracuje i Výbor ŽP, který se schází jedenkrát za 14 dnů a je tvořen 

čtyřmi žáky 7. a 8. ročníku. V letošním roce se podařilo ŽP navrhnout a realizovat dvě 

samostatné akce: 

 Barevný den – jednalo se o oslavu MDD 1. června, kdy každá třída měla za úkol zvolit, 

jakou barvu budou mít jejich trička. Akce se zúčastnily všechny třídy 1. a 2. stupně. 

 Tichý oběd – tuto akci zorganizovali žáci 9. ročníku. Cílem bylo nenásilnou formou ostatní 

žáky upozornit na hluk v jídelně a ukázat jim příklad stolování v klidném prostředí. 

12.3. Odborová organizace  

Výbor ZO ČMOS se pravidelně scházel s vedením školy k řešení vzniklých situací na pracovišti. 

Nezapomínali jsme ani na významná životní jubilea zaměstnanců. Svou činností jsme se snažili 

přispět k dobré a klidné atmosféře. Spolupráce odborové organizace s vedením školy je 

oboustranně na profesionální úrovni. 

12.4. Spolupráce s Tancem Praha 

V tomto školním roce opět probíhala v rámci tělesné výchovy v 1. a 2. ročníku spolupráce 

s lektorkou K. Boubínovou z organizace Tanec Praha. Žáci se učili v rámci taneční výchovy 

vnímat své tělo, vyjadřovat pohybem své pocity a představy. Při hrách rozvíjeli koordinaci, 

rovnováhu, cit pro hudbu. Učili se reagovat na hudbu a zastavit své tělo společně s hudbou 

v určité poloze. Na závěr školního roku se uskutečnila celodenní taneční dílna, která končila 

prezentací, jež byla součástí tanečního festivalu Tanec Praha. Žáci ukázali, co se za celý rok 

naučili.  

12.5. Spolupráce se sdružením META  

sdružení pro příležitosti mladých migrantů, s neziskovou organizací Člověk v tísni, která u nás 

organizovala zdarma doučování českého jazyka pro žáky 2. – 6. ročníku. 

13.Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

13.1. a) Rozvojový program Ovoce do škol 

Ve školním roce 2015/2016 jsme byli opět zapojeni do rozvojového programu Ovoce do škol  

pro žáky 1. stupně. Žáci dostávali ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Firma Bovys s. r. o, která 

zaváží naši školu, sponzorovala i školní vánoční turnaj ve florbalu a vítězové obdrželi bedýnku 

banánů a pomerančů. 

13.2. b) Projekt ,,Záložka do knihy spojuje školy“ 

ZŠ a MŠ Barrandov se letos opět zúčastnila projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. V říjnu se 

naše škola přihlásila do 6. ročníku česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy: 

Moje oblíbená kniha“. Do výroby záložek se zapojily třídy z prvního stupně a ŠD. Práce je velmi 

těšila, protože jejich výrobky rozradostní děti na jiné škole. Naší partnerskou školou se stala ZŠ 

kpt. J. Nálepku na Slovensku. Hned na začátku projektu jsme spolu navázali kontakt. Na konci 

října jsme balík s 200 kusy záložek odeslali. A netrpělivě jsme očekávali výrobky žáků  

ze Slovenska. ZŠ kpt. J. Nálepka pro nás také připravila velké překvapení. Odeslali nám balík 

plný kouzelných záložek do knih, které naše děti potěšily. Českým dětem se slovenské záložky 
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velmi líbily a u mnohých se staly součástí slabikářů nebo knih. Vše jsme dokumentovali 

a fotografie jsme přeposlali organizátorce mezinárodního projektu Mgr. Radmile 

Indrákové (Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze http://www.npmk.cz). 

Jsme moc rádi, že se můžeme podělit o výtvory našich žáků a navázat přátelství mezi českou 

a slovenskou školou. 

 

 

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 realizována v rámci vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“, na 1. stupni 

prostřednictvím jednoho vyučovacího předmětu Praktické činnosti, je vyučována jednou 

hodinou týdně ve všech ročnících 1. stupně. Výuka komplexním způsobem přispívá 

k všestrannému rozvoji žáků. Rozvíjí jejich motorické schopnosti, manuální dovednosti a 

pracovní návyky. 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: 

 Práce s drobným materiálem 

 Konstrukční činnosti 

 Pěstitelské práce 

 Příprava pokrmů 

Žáci pracují s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Seznamují 

se se základními informacemi o materiálech, pracovních pomůckách a nářadí. Učí se plánovat, 

organizovat a hodnotit pracovní činnost jednotlivě i v týmu. Kromě nástrojů, stavebnic používají 

děti i další vhodné pomůcky jako např. lepidla, podložky, provázky, nitě aj. 

Polytechnická výchova na 2. stupni je realizována v rámci vzdělávací oblasti ,,Člověk a svět práce“, 

prostřednictvím dvou vyučovacích předmětů: 

 Praktické činnosti 

 Svět práce  

Vyučovací předmět praktické činnosti je zařazen v učebním plánu jako samostatný předmět  

v 7. ročníku a navazuje na předmět praktické činnosti na 1. stupni školy. Časová dotace  

pro výuku je 1 vyučovací hodina týdně v 7. ročníku. Výuka se realizuje ve vyučovacích hodinách 

ve 2 hodinových celcích v odborných pracovnách (cvičný byt). Třída je dělena na skupiny, 

aby byla zajištěna bezpečnost a hygiena při práci. 
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Vzdělávací obsah je určen všem žákům 7. ročníku, chlapcům i dívkám bez rozdílu. Má výrazně 

činnostní charakter, využívá propojení poznatků z předmětů s převahou teoretických znalostí a 

klade důraz na jejich aplikace. Žáci mohou pracovat individuálně, ve dvojicích nebo  

ve skupinách, činnosti se střídají.  

Žáci jsou vedeni k získání základních praktických dovedností ve vybraných oborech lidské 

činnosti a vytváření profesní orientace. Učí se vybírat a používat vhodné nástroje a pracovní 

pomůcky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. 

Ve vzdělávacím obsahu praktických činností prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, mezilidské 

vztahy, kooperace), environmentální výchova (ekosystémy, základní podmínky života, lidské 

aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí). 

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

sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 

V tomto školním roce nastoupilo do přípravné třídy 13 žáků. Žáci byli přijati na základě 

doporučení  odborných pracovišť z důvodu nezralosti v percepčních oblastech, v sociální oblasti 

a s  vícečetnou dyslálií. 6 žáků bylo z cizojazyčného rodinného prostředí a 5 žáků předškolního 

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

týdně i výuka angličtiny, která děti velice baví. V letošním roce byl do výuky v rámci jazykové 

výchovy zařazen „Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina“, který u dětí rozvíjí 

fonematické vnímání. 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 vnímání a rozlišování. 

Organizace a program přípravné třídy byly přizpůsobeny jazykovým a vývojovým možnostem 

žáků. U žáků 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 a bezproblémové začlenění do skupiny. Během školního roku byla aktivně rozvíjena 

spolupráce   rodinami žáků- zákonní zástupci byli pravidelně informováni o výsledcích svých 

dětí během konzultačních hodin, které využívali. Rodiče také měli možnost navštívit třídu nebo 

se zapojit do společných činností například formou přednášky, představení své rodné země, 

doprovodu na akce mimo školu. V  průběhu dubna proběhly také tripartitní schůzky, na kterých 

žáci společně s učitelkou a rodičem hovořili o svých pokrocích v přípravné třídě. Ve třetím 

čtvrtletí školního roku byla třída dovybavena interaktivní tabulí. Práce s interaktivní tabulí děti 

velice bavila, s její pomocí objevovaly nové možnosti práce s moderní technikou.  

1 žák bude na doporučení Speciálně pedagogického centra navštěvovat 1. třídu ve speciální 

škole Trávníčkova. 4 žáci odcházejí do spádové školy, 1 žák odchází do školy mimo spád svého 

bydliště, 1 žák odchází do výběrové školy. 

Žáci přípravné třídy se dobře připravili pro úspěšný vstup do prvního ročníku. U většiny z nich 

došlo k velkému pokroku především ve vyjadřování, v sociální komunikaci a v adaptaci na školní 

prostředí. Naučili se pravidla soužití ve třídě, zadaptovali se na nové prostředí. Přípravná třída 

byla pro ně vhodnou přípravou pro začátek povinné školní docházky. 

16.1. Akce přípravné třídy 

 Preventivní programy Městské policie – Brumla ve škole, Brumla ve městě 

 Vycházky do okolí školy – Prokopské údolí, Chuchle 
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 Výchovný pořad o zdravé výživě a správném životním stylu 

 Enviromentální programy ve spolupráci s ekologickým sdružením Koniklec 

 Tematicky zaměřené dny (jablíčkový den, bramboriáda, čertovský den, semaforový den 

apod.) 

 Projektové dny zaměřené na významné dny české minulosti (den sv. Václava, den 

Republiky) 

 Spolupráce 7. A – polední čtení pohádek, hodiny tělesné výchovy připravené pro děti, 

zpívání vánočních koled 

 Ukázkové hodiny v prvních třídách 

 Návštěva vánoční výstavy v Betlémské kapli 

 Vánoční dopoledne spojené s vánoční nadílkou 

 Návštěva divadla Minor – divadelní představení O Smolíčkovi 

 Návštěva Planetária – pořad Anička a Nebešťánek  Zimní příběh 

 Tvoření v keramické dílně 

 Plavecký výcvik 

 Hudební pořady v Českém muzeu hudby 

 Noc s Andersenem 

 Výroba velikonočních ozdob na Jarmark 

 Výlet – Park Mirakulum 

 Pohádková louka – program s pohádkovými bytostmi připravený žáky 9. C 

 Rozloučení s dětmi – Pasování na školáky ve spolupráci s žáky 9. C 

 

17.Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

17.1. Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých 

zemí 

Stát EU 

 

počet žáků 

Slovensko 12 

Polsko 1 

  

 

 

 

 

Stát mimo EU počet žáků 

Ukrajina 28 

Ruská federace 10 

Republika Uzbekistán 5 
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Afgánská islámská republika 2 

Moldavská republika 1 

Vietnamská socialistická republika 2 

  

V našich třídách také úspěšně integrujeme žáky se sociálním znevýhodněním. Při vzdělávání 

těchto žáků využíváme vyrovnávací opatření, která odpovídají jejich vzdělávacím potřebám. 

Poskytujeme individuální podporu v rámci výuky i mimo ni. Žákům jsou doporučovány školy 

pořádající kurzy českého jazyka. Spolupracujeme se sdružením META - sdružení pro příležitosti 

mladých migrantů a s neziskovou organizací Člověk v tísni. Problémem při integraci cizinců je 

jazyková bariéra nejen dětí, ale i rodičů.  

18.Environmentální výchova 

 Žáci naší školy postupně absolvovali program zaměřený na ekologii a ochranu životního 

prostředí – BarrEko. Cílem programu bylo vedení žáků k odpovědnému jednání vůči 

přírodě   lidem, třídění odpadu a informace o jeho dalším využití. 

 Projekt BarrEko je rozdělen do několika částí. Probíhá celý školní rok jak v mateřské 

škole, tak   na 1. i 2. stupni ZŠ. 

 Sběr papíru – naše škola je zapojena do soutěže ve sběru papíru u Pražských služeb. 

Papír sbíráme v průběhu celého školního roku (říjen – květen). Na závěr školního roku 

bylo odměněno nejen 10 nejlepších sběračů škole, ale také tři nejaktivnější třídy. 

 Separační komando – žáci I. a II. stupně se starají o separaci odpadu na naší škole, starší 

žáci vzdělávají mladší žáky o tomto problému. 

 Projektový den „Den Země“, koná se 22. 4. Zapojena je celá škola i MŠ. Program 

projektového dne je zaměřen na naši planetu Zemi a její poznání. Navštěvujeme sběrné 

dvory, spalovnu odpadu, hydroelektrárnu, čističku odpadních vod atd. Projektový den je 

zakončen výstupy, které žáci zpracovávají v předmětech zaměřené na obor: člověk a 

příroda. 

 ŠVP – žáci, kteří mají zájem o přírodu, vyrážejí na ekologický výjezd, Cílem výjezdu je 

získání vědomosti a dovednosti, které se těžko uskutečňují na půdě školy (mapování 

krajiny, měření počasí, rozbory vody atd.) – jde především o práci v terénu.  

                     



16  

19.Multikulturní výchova 

K dalším prioritám školy patří zásady rovného vzdělávání pro všechny bez rozdílu pohlaví, barvy 

pleti, náboženského vyznání. Již v mateřské škole jsou multikulturní třídy se zařazenými žáky 

z různých zemí, a proto se už od tohoto raného věku žáci učí vzájemnému respektu, toleranci 

odlišností či zásadám slušného chování.  V této výchově se pokračuje i na 1. a 2. stupni základní 

školy. Multikulturní výchova je zařazována do všech předmětů, hlavní zastoupení je především 

během jazykové výuky a hodin výchov. 

Žáci se učí řešit konfliktní situace, učí se zvládat nevhodné, až agresivní chování, které by mohlo 

díky odlišnostem v chápání situace vzniknout. Vzájemný respekt je podporován i v rámci 

třídnických hodin, kdy třídní učitel pracuje s třídním kolektivem. Tyto aktivity dávají možnost 

vymezovat pravidla chování mezi spolužáky. 

Žáci-cizinci mají možnost svým spolužákům představit sebe, svou rodinu, seznámit ostatní 

s tradicemi své země, s historií svého národa. Jazykové schopnosti těchto žáků lze využít při 

jazykové výuce, zároveň tato interakce napomáhá k jejich uplatnění se v kolektivu spolužáků. 

20.Prevence rizikového chování 

Oblasti, které byly sledovány: 

20.1. Vztahy v třídních kolektivech 

 Třídnické hodiny  - 1. – 9. ročník 

 Komunitní kruhy – 1. – 9. ročník (někdy v rámci TH) 

 Děti dětem – spolupráce přípravného ročníku a 1. tříd se žáky 7. a 8. ročníku 

Projekt Děti dětem je velice prospěšný, žáci starších ročníků připravují pro mladší „spolužáky“ 

aktivity – výtvarné, hudební, sportovní. Učí se komunikovat s mladšími/staršími dětmi, 

navzájem si pomáhají. 

20.2. Bezpečný svět: 

 Besedy s Městskou policií hl. m. Prahy – MŠ, přípravný ročník, 1. – 9. ročník 

 Tak snadno se to nepozná – 1. + 2. ročník 

 Právní důsledky pro 15-leté – 9. ročník 

 (Ne)bezpečný internet – 5. – 9. ročník 

 Kriminalita mládeže – 6. – 9. ročník 

 Kamarád i šelma – MŠ  

 Ukázka hasičské techniky – družina 

 Aktivní střelec – pro pedagogy 

O nebezpečí internetu a o kyberšikaně proběhly programy v jednotlivých třídách, organizovala 

je společnost Saferinternet. Projekt byl hrazen z MČ Praha 5. Besedy s policisty a policistkami 

patří na naší škole k ověřeným akcím, které vždy splňují dané požadavky, lektoři přicházejí 

připraveni, přizpůsobují téma dané třídě a věku žáků. Právní důsledky (téma probírané vždy 

v jedné 9. třídě) a Kriminalita mládeže (žáci rozděleni podle ročníků 6. + 7. ročník společně, 8. + 

9. ročník společně) nesplnil naše očekávání, z tohoto důvodu nebudou v příštím školním roce 

zařazeny. 
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Školní družina – seznámení s hasičskou technikou, kdy do školy přijeli hasiči z SDH hasičů 

v Lochkově - Praha 16. Program byl velmi úspěšný. 

20.3. Zdravý způsob života: 

 Zdravá Pětka – 3. třída 

 Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – 7. ročník 

 Vím, proč jím – 6., 7. + 8. ročník 

 Čas proměn – dívky 6. ročníku 

 Medvídkova nemocnice - MŠ 

Projekt „Zdravá Pětka“ proběhl pouze v jedné 3. třídě, pro další 3. třídy a 6. ročník nebyl ze 

strany organizátora nalezen termín. Program „Vím, proč jím“ je zaměřen na problémy spojené 

s poruchami příjmu potravy, celý byl veden interaktivně, žáci se zapojovali do aktivit, uvědomili 

si, jaká nebezpečí mohou nastat při nezdravém způsobu života. „Čas proměn“ je zaměřen  

na dospívání dívek, na období puberty a s ní spojené změny v chování. Podobný program  

pro chlapce nám byl přislíben, bohužel nebyl tento slib splněn (pro chlapce je program již  

za finanční úhradu, kterou chtěl škole poskytnout Spolek rodičů). 

20.4. Tolerance a respekt: 

 Unplugged – 8. ročník – testování 

 Život bez závislostí – grant „Zdravé město Praha“ 

Programy, kterých se zúčastnily přípravný ročník a všechny třídy 1. a 2. stupně, některé i 

opakovaně (6. A, 6. B, 3. D, 4. A), probíhaly formou komunitního kruhu. Po celou dobu byli 

aktivitám přítomni třídní učitelé, kteří na závěr vypracovali hodnotící zprávu pro ŠMP.  

Zde ocenili zapojení všech žáků do aktivit, neustálou motivaci k činnosti. Kladně ohodnotili svou 

přítomnost jako „pouhého“ pozorovatele, neboť měli možnost sledovat žáky při interakci. 

Většina TU ocenila program jako inspirující. Pohovory s TU před programem, ale hlavně  

po ukončení aktivit, kde lektorka zhodnotila práci třídy, jako velmi přínosné pro další práci TU 

s třídním kolektivem. Každý třídní učitel mohl nahlédnout do závěrečné zprávy celého projektu 

a obdržel „Zprávu pro třídního učitele o realizaci programu“. Lektorka Mgr. Eliška Ptáčková byla 

vstřícná, vždy připravená, naslouchala třídním učitelům, zohlednila věk žáků, žáky zaujala.  

21.Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 

Kraj Počet žáků celkem Z toho nově přijatí 

Pardubický 12 0 

Středočeský 7 4 

Zlínský  1 1 

22.Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité 

22.1. Projekty na podporu čtenářské gramotnosti a jiné projekty 

 Andersenova noc - mezinárodní akce na podporu čtení 

1. dubna 2016 se naše škola připojila k mezinárodní akci Noc s Andersenem, kterou svádíme v 

konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí o pohádky a dětské čtenářství. Letos proběhl 

16. ročník této mezinárodní akce. 
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Na naší škole jsme četli a prožívali noční dobrodružství již po dvanácté. Zúčastnilo se třináct tříd 

naší školy, což představuje 246 dětí a 26 dospělých. Hned po zahájení v 19 hodin čekalo děti 

milé překvapení – naše pozvání přijal současný autor dětských knih a geolog – pan Zdeněk 

Táborský. Po zajímavé besedě a autorském čtení z knihy „Mají dinosauři blechy?“ následovala 

autogramiáda a zápis věnování do knihy, kterou si děti mohly zakoupit nebo přinést z domova. 

V průběhu večera se jednotlivé třídy rozdělily a absolvovaly připravený program – divadelní 

dílny zaměřené na dramatizaci pohádek, hry orientované na znalost pohádek, pohádkových 

bytostí a postaviček z dětské literatury, výtvarné dílny, promítání a předčítání pohádek našich 

autorů i Hanse Christiana Andersena.  

 

  Projekt ,,Děti dětem“ 

Projekt pokračuje v naší škole již třetím rokem. Co to znamená? Starší žáci předávají své 

zkušenosti mladším. V rámci celého školního roku spolupracovala přípravná třída a 1. třídy 

s třídami 2. stupně. Už v průběhu  září se přišli starší kamarádi představit malým spolužákům, 

společně si povídali o škole, o svých zájmech a kroužcích. Každé ráno prvňáčkům pomáhali naši 

osmáci a sedmáci najít tu správnou třídu. V šatnách si je převzali od rodičů a po přezutí je 

odváděli do třídy na vyučování. Všechny třídy měly svoji barvu a tuto barvu měla i služba 

v šatnách. Naši nejmenší se tak lépe orientovali. Po celý školní rok se všichni navzájem setkávali 

při různých akcích, svátcích nebo jen tak. Společně si povídali o pohádkách, vytvářeli společně 

dárky na Vánoce, připravovali pro naše prvňáčky sportovní hodinu v tělocvičně plnou překážek. 

Na velikonoční jarmark zhotovili výrobek k prodeji, ke Dni matek pomohli s přáním  

pro maminky a na závěr školního roku přichystali pro nejmenší pamětní list jako milou 

vzpomínku na úspěšné zakončení 1. třídy. Tato setkávání byla velmi přínosná pro obě strany. 

Našim nejmenším velcí kamarádi poskytli pomoc, oporu a jistotu při vstupu do školy, pomohli 

jim překonat překážky a obavy. Za jejich citlivý přístup a trpělivost jim patří velké poděkování. 

Prvňáčci jejich snahu a práci ocenili úsměvem, obdivem a otevřeli jim jejich vzpomínky na 1 

třídu. 

22.1.2.1. Projekt ,,Děti dětem“ Včeličky a 8. C 

Každý pátek přicházela děvčata z 8. C ke Včeličkám z přípravné třídy přečíst pohádku. Děti se 

na toto společné čtení vždy moc těšily. Naše spolupráce ale nekončila jen pohádkou. Společně 

jsme si připravili výrobky na školní Adventní jarmark - adventní kalendáře. Při jejich výrobě si 

děti se svými staršími kamarády popovídaly o Vánocích, vánočních přáních…  

22.1.2.2. Projekt ,,Děti dětem“ z minulého roku pokračuje… 

Projekt, který byl odstartován již v loňském školním roce mezi bývalými žáky 7. C a jejich 

kamarády z 1. C, nadále pokračuje. Tentokrát současné „osmáky“ pomáhaly „druhákům“  
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při přípravě výrobků na velikonoční jarmark, který se uskutečnil15. 3. 2016 v naší škole. 

Společná práce šla dětem skvěle od ruky. Během dvou hodin tak vzniklo 40 krásných výrobků 

z vrbového proutí. Děti si při práci společně zavzpomínaly na loňský školní rok a zároveň 

vyzkoušely zase něco nového.  

22.1.2.3. Návštěva žáků 5. ročníku v přírodovědné učebně na druhém stupni 

V rámci projektu ,,Děti dětem“ proběhla v únoru další aktivita, ukázková hodina přírodovědných 

praktik. Žáci 6. tříd, kteří přírodovědná praktika navštěvují, učili své mladší kamarády z 1. stupně 

konkrétně žáky pátých tříd pracovat s mikroskopem a zhotovit si preparát. Žáci tak mohli 

pozorovat části hmyzího těla, např. různé tvary křídel a jejich vyztužení, končetiny, také velmi 

zajímavé složené oko či šupiny na motýlích křídlech. Šesťáci předávali své zkušenosti a 

vědomosti, kterým se během roku naučili. Jejich mladší kamarádi pracovali pod jejich vedením 

se zaujetím a také obdivovali krásné prostředí učebny přírodopisu a trošku se vrtěli na velmi 

pohodlných a oranžových židlích. Všem se to moc líbilo. 

 

Zde je několik postřehů přímo od žáků z pátého ročníku: 

 ,,Bylo to hodně zajímavé prohlížet si hmyz zblízka.“ 

,,Líbilo se mi, že jsem si mohla preparát rozebrat.“ 

,,Spolužák se mi hodně věnoval, bylo to prima.“ 

,,Líbilo se mi, že mi pomáhal zaostřovat, abych preparát dobře viděl.“ 

  

 Barmatík chodbový  

V tomto školním roce se konal již 2. ročník autorské matematické soutěže pro žáky 3. – 5. 

ročníku, kterou připravují učitelé školy. Od října 2015 do května 2016 byly pro milovníky 

matematiky na chodbách školy nabízeny úlohy různých typů - rébusy, hádanky, slovní úlohy 

apod. Kromě správného řešení byli žáci vedeni i ke kvalitnímu zpracování svých řešení. Soutěže 

se zúčastnilo celkem 99 žáků. Ne všichni však vydrželi až do konce školního roku. Správní a 

vytrvalí řešitelé byli na závěr školního roku v každé kategorii před svými spolužáky vyhlášeni a 

po zásluze odměněni drobnými cenami. 

 Výtvarná soutěž pod záštitou MČ Prahy 5 – „Jídlo ve filmu“ 

V tomto roce zaznělo téma Jídlo ve filmu. I této soutěže se zúčastnili žáci z naší školy. Vítězem 

se stala za 1. stupeň třída 5. C s výtvarným zpracováním filmu Šest medvědů s Cibulkou a za 2. 

stupeň 6. A s Tajemným hradem v Karpatech.  

 Keramická soutěž Prahy 5 na ZŠ Drtinova  

 V květnu se naše žákyně zúčastnily  keramické soutěže Prahy 5 na ZŠ Drtinova. 
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 Tato akce vyzkoušela šikovnost mladých keramiků, kdy zvětšovali miniatury z Kinder vajíčka  

do maxirozměrů. Hotové práce budou vystaveny na úřadu MČ Prahy 5. 

 Projekt „Hravý architekt“ 

Všechny třídy čtvrtého ročníku se zapojily do tohoto mezinárodního projektu, který se 

v letošním roce zaměřuje na život a architekturu v době Karla IV. Právě toto téma, které úzce 

souvisí s učivem čtvrté třídy, nás oslovilo a inspirovalo k této práci. Oslavili jsme tím sedmisté 

výročí narození tohoto panovníka. Práce dětí jsou motivované pracovními listy dodávanými 

organizátorem tohoto projektu i našimi vlastními nápady. Děti se do tohoto projektu zapojily 

s velkou chutí. Všechny bavila práce na návrhu stavby pro Karla IV. Finanční podporu v závěru 

projektu nám poskytne Spolek rodičů naší školy. Projekt bude ukončen v říjnu 2016 celodenní 

dílnou a výstavou nejlepších prací e Valdštejnské jízdárně na Malé Straně. 

    

 Hlavní šetření TIMSS 2015 

Mezinárodní projekt TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) se 

zaměřuje na zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku v matematice a 

v přírodních vědách. Do šetření TIMSS 2015 bylo zapojeno více než 50 zemí z celého světa. Česká 

republika se ho účastnila pouze v kategorii žáků 4. ročníku (156 škol). 

Školní zpráva obsahuje výsledky naší školy v mezinárodním šetření TIMSS 2015. Poskytnuté 

údaje nám naznačily, jak si v matematice a v přírodovědě vedli právě žáci naší školy ve srovnání 

se žáky z jiných českých škol zapojených do šetření. Šetření vycházelo z matematického a 

přírodovědného kurikula všech zúčastněných zemí a zaměřovalo se na vědomosti a dovednosti 

žáků rozvíjené ve školní výuce.  

Následující tabulka obsahuje informace o úspěšnosti žáků naší školy.  

 

22.1.7.1. Průměrná úspěšnost žáků v matematice a v přírodovědě (v %) 

 Matematika   Přírodověda   

       

 celkem dívky chlapci celkem dívky chlapci 

ČR 

 

55,2 54,1 56,3 58,3 57,2 59,3 

ZŠ a MŠ 

Barrandov 

71,6 67,3 75,6 67,4 61,1 73,2 
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22.2. Spolupráce se středními, vyššími a vysokými školami při zajišťování praxe 

studentů 

 

Škola 

 

Praxe 

Počet hodin 

praxe 

Počet 

studentů 
VOŠ,SOŠP a Gymnázium Praha 6 školní družina 60 3 

22.3. Granty 

Kdo grant vypsal pro jakou oblast pro jakou konkrétní 

činnost 

Požadovaná 

částka 

Přidělená 

částka 

MČ Praha 5 Podpora 

volnočasových 

aktivit a vzdělávání 

dětí a mládeže 

Zájmová činnost 15 000,- Kč 0,- Kč 

MHMP Zdravé město 

Praha 2015 - 

 

Primární prevence 92 100,-Kč 75 000,- Kč 

Celková částka 107 100,-Kč 75 000,- Kč Kč 

22.4. Sponzorské dary - darovací smlouvy 2015/16 

Sponzor  Částka (materiál) 

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ 12 000,- Kč za účelem pokrytí finančních nákladů projektu 

„Hravý architekt“ pro třídy 4. ročníku (ZŠ) 

Zákonní zástupci žáků 4. D 2 800,-Kč za účelem nákupu odměn pro žáky, výtvarného 

a papírenského materiálu na projektové dny, sportovní 

vybavení, dovybavení lékárniček na mimoškolní akci  - 

LVVVZ, ŠvP  (ZŠ) 

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ 49 900,- Kč za účelem nákupu odměn pro žáky, 

výtvarného a papírenského materiálu na projektové dny, 

výchovně vzdělávací programy, sportovní vybavení, 

dovybavení lékárniček na mimoškolní akci  - LVVVZ, ŠvP  

(ZŠ) 
Spolek rodičů při ZŠ a MŠ 35 000,- Kč za účelem nákupu odměn pro žáky, 

výtvarného materiálu na projektové dny (ZŠ) 
Zákonní zástupci žáků 2. C a 6. B 7 600,- Kč za účelem nákupu učebních pomůcek a 

vybavení školy (ZŠ) 

Zákonní zástupci dětí MŠ  49 700,- Kč za účelem zajištění výchovně vzdělávacích,     

 kulturních, sportovních a preventivních programů         

pořádaných pro děti a rodiče (MŠ) 

Zákonní zástupci dětí MŠ 49 000,- Kč za účelem nákupu dárků a odměn, knih, 

hraček a metodických pomůcek (MŠ) 
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Marek Švehlík 15 000,- Kč za účelem nákupu výtvarného materiálu, 

učebních pomůcek, zajištění kulturních a vzdělávacích 

 

 

 

 

 

 akcí pro tříduprogramů pro třídu 5. C (ZŠ) 

Vladimír Dvořák vánoční strom 

22.5. Charitativní činnost 

 Víčka pro Kubu 

I v tomto roce jsme pomáhali potřebným. Sbírali jsme víčka z PET lahví pro nemocného Kubíka. 

Žáci, zaměstnanci a rodiče nasbírali 37 pytlů plastových víček. Za nasbíraná víčka proměněné  

v peníze jela maminka s Kubíkem na rehabilitační pobyt ve slovenských Piešťanech v ADELI 

centru. 

 

 Srdíčkový den 

V době Velikonočního jarmarku rodiče a žáci školy  pomohli zakoupením výrobku s logem Život 

dětem získat částku  2 619 Kč pro malého Adámka. 

,,Krásný den na Barrandov,děkujeme Vám za opět úspěšnou organizaci jarních Srdíčkových dnů 

v březnu 2016. Prosím, předejte naše poděkování také vašim šikovným dětem a jejich rodičům 

i vašim kolegům, kteří se do sbírky zapojili Jste opravdu úžasní, máme velikou radost!“Lucie 

Faktorová 

 Pomoc dětem 

Nadace  Women for Women 

Již od roku 2013 škola spolupracuje s nadací Women for Women, konkrétně v projektu Obědy 

dětem. Díky tomu deset konkrétních potřebných dětí dostávalo ve školní jídelně oběd zdarma. 

Od května 2015 se jejich počet zvýšil na čtrnáct. 

 Nadace Člověk v tísni 

I v letošním školním roce jsme navázali spolupráci s organizací Člověk v tísni, která pro naše 

žáky pořádá zdarma doučování 2 hodiny týdně. Do těchto kroužků jsou zařazováni žáci, kteří 

mají potíže se zvládnutím českého jazyka, ale i s učením obecně. Žáci i lektoři si dobrovolnou 

spolupráci pochvalují. Škola bude ve spolupráci s těmito i dalšími organizacemi pokračovat i  

v dalším období, protože mnoho dětí a žáků potřebuje tuto konkrétní pomoc dlouhodobě. 

 Slavnostní vernisáž knihy "Praha 5 očima dětí“ Patří do roku 2016 

V úterý 29. 3. 2016  proběhla ve velkém sálu MČ Prahy 5 slavnostní vernisáž knihy "Praha 5 

očima dětí". Publikace vznikla na základě zadání Městské části Prahy 5 jako součást projektu 

Galerie talentů a celkem se zapojilo 19 škol a MŠ Prahy 5. Čtvrtina nákladu této publikace byla 

věnována Dětskému fondu OSN UNICEF k charitativnímu využití. Ani naše škola nezůstala 
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stranou a přispěla do publikace výtvory žáků. Někteří z nich se také zúčastnili vernisáže, užili si 

doprovodný program, nechali si podepsat publikaci od patrona knížky, zpěváka Václava Noida 

Bárty, a druhý den předali vedení školy certifikát za pomoc ve prospěch dětí. Všem žákům 

děkujeme a přejeme hodně elánu při dalším tvoření. 

  

22.6. Způsob prezentace školy na veřejnosti 

 Škola nanečisto  

Ve školním roce 2015/16 jsme pro rodiče i veřejnost připravili dny otevřených dveří, na kterých 

se mohli všichni blíže seznámit se školou, s její vybaveností a s akcemi, které škola pro žáky  

ve školním roce pořádala. Odpoledne v den otevřených dveří následovala beseda pro rodiče  

na téma „ Budeme mít školáka aneb Školní zralost“ a pro budoucí prvňáky Škola nanečisto“. 

V termínech 15. 3., 19. 4., 17. 5. byl pro naše budoucí prvňáky připraven projekt „Škola 

nanečisto“, kde se děti pod vedením učitelek budoucích 1. tříd seznamovaly se školní prací a 

připravovaly se na vstup do 1. třídy. Témata byla rozmanitá- Hrajeme si se slovy, Kouzelná 

matematika a Těšíme se do školy. Projekt měl velký úspěch u dětí i rodičů a byl velmi kladně 

hodnocen. 

 Divadelní představení 

V tomto školním roce se uskutečnilo i několik představení pro rodiče a přátele školy: 

 přípravná třída pasování na školáka 

 přípravná třída –  Vánoce - pásmo písní a básniček   

 A, B, C, D – pasování na čtenáře, 

 A - Vánoce - pásmo písní a básniček 

 D- představení Hanička a čert 

 5. C- Čert a Káča 

 5. A- Vánoce-koledy a scénky 

Žáci z divadelního kroužku zahráli „Dívčí válku" nejen pro rodiče a kamarády, ale také v rámci 

projektu „Děti dětem" všem žakům z 1. stupně. 

 Adventní dílny a jarmark  

V předvánočním období jsme uspořádali vánoční dílny pro děti a jejich rodiče. Lektoři byli nejen 

pedagogové naší školy. V dílnách si mohly děti vyrobit různé dekorace s vánoční a zimní 

tématikou, seznámit se s některými lidovými tradicemi a obyčeji. Na dílny přišlo přes 200 dětí a 
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na jarmarku si mohli nakoupit výrobky našich žáků s vánoční tematikou. Spolu s naším sborem 

Barrambini si všichni mohli také zazpívat vánoční koledy. Ohlas dětí i rodičů na jarmark a dílen 

byl velice pozitivní. 

 Velikonoční jarmark s dílnami  

Velikonoční jarmark s dílnami se uskutečnil na naší škole 15. 3. 2016. Na dvě hodiny se 

proměnila dvě patra druhého stupně v prodejní výstavu výrobků žáků všech ročníků. Řada 

zájemců vedle kupování hotových prací využila možnosti zúčastnit se některé z dílen a svou 

velikonoční dekoraci si vlastnoručně vytvořit. Program obohatily svým vystoupením i školní 

pěvecký sbor Barrambini a vystoupení školního kroužku flétnistů. Získané finance poslouží 

k adopci čápa černého v ZOO Praha. 

   

 Rekonstrukce sportovního areálu  

9. prosince 2015 se stal sen skutečností. Sportovní areál při ZŠ a MŠ Barrandov byl slavnostně 

otevřen a předám naší škole k užívání. Jednalo se o 1. etapu rekonstrukce – atletický ovál, 

fotbalové hřiště, sektor pro skok vysoký a daleký, hod kriketovým míčkem, vrh koulí, lezecké 

prvky. Areál byl opatřen umělým osvětlením. Věřím, že tento areál podpoří sportovní aktivitu 

naší školy a bude sloužit k různorodému využití dětí a mládeže z Barrandova a Prahy 5 a také 

zpříjemní prostor barrandovské veřejnosti. Děkuji vedení MČ Prahy 5 za realizaci této 

rekonstrukce a věřím, že i druhá etapa rekonstrukce tohoto areálu bude realizována v co 

nejkratší době. 

 
 

 Hry bez hranic  

Na konci školního roku jsme pro žáky školy připravili den nazvaný "Hry bez hranic". Součástí 

byly míčové hry, lehká atletika, štafety, kvízy v anglickém jazyce, řešení logických rébusů, 

prolézání, házení, přetahovaná... Prostě každý se mohl zapojit podle svých dovedností. Žáci 2. 

stupně se zapojili do příprav pro své mladší kamarády z projektu ,,Děti dětem“. Ve čtvrtek 23. 6. 
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soutěžil 1. - 3. ročník a přípravná třída, 24. 6. 4. a 5. ročník a 27. 6. žáci 6. - 9. ročníku. Všichni 

žáci soutěžili ze všech sil. Odměnou pro každou třídu byl ovocný dort. Vše se podařilo a všichni 

zúčastněni odcházeli plni dojmů a nových zážitků. 

   

 Webové stránky školy, TOP 10 měsíce 

Na webových stránkách naší školy jsou pravidelně zveřejňovány kulturní akce, projekty, výsledky 

soutěží, práce žáků z třídních a celoškolních projektů a další informace, které průběžně informují 

veřejnost o dění v průběhu školního roku. Webové stránky školy:  www.zsbarr.cz. 

Prostřednictvím třídních důvěrníků a emailových adres vedení školy informuje pravidelně každý 

měsíc o dění ve škole (součástí jsou i odkazy na webové stránky školy). Nedílnou součástí je 

prezentace školy v časopisu Pražská 5. 

22.7. Školní stravování 

počty stravovaných žáků:   942 

počty od 1. 2. - 30. 6.   … 865  Z toho počty žáků z jiných škol: 214 

do 31. 1. 15                   257 

od 1. 2. - 30. 6.              164 

 

ZŠ Zlíchov   do 31. 1. 2015   93 

ZŠ Grafická   do 30. 6. 2015   59 

MŠ Holečkova  do 30. 6. 2015   77 

 

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 942 osob. 

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 týdně 

je jedno jídlo bezmasé. Žáci si mohou vybírat z nabídky jídel na následující den i týden. Obědy je 

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

ve velmi příjemném prostředí školní jídelny. 

22.8. Výjezdy žáků mimo objekt školy 

 počet výjezdů počet žáků 

vzdělávací výjezdy 1 38 

ŠvP 7 341 

 

http://www.zsbarr.cz/
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 Zahraniční adventní výlet 

I tento rok se žáci 2. stupně zúčastnili zahraničního adventního zájezdu do Německa, tentokrát 

do saské metropole Drážďany. Program byl zaměřený na poznávání historických památek i 

návštěvu adventních trhů na Pragerstrasse. 

 Školy v přírodě 

V průběhu celého školního roku vyjížděly třídy se svými učiteli na pobyty v přírodě. Zaměřeny 

byly na ekologickou výchovu a bezpečný pohyb žáků v přírodě. 

 

 Škola v přírodě s plaveckým výcvikem 

Na začátku října (5. 10. - 9. 10.) a počátkem listopadu (2. 11. – 6. 11.) se uskutečnil 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 pro třídy 2. B a 2. D proběhla 

v hotelu Astra v Tuchlovicích, pro třídy 3. B, 2. C a 2. A v hotelu Orlík. Oba hotely byly velice 

příjemné, se vstřícným personálem, ubytování pohodlné. Počasí, bohužel, příliš nevyšlo,  

 ale i tak jsme využili pobyt venku. Během týdne žáci absolvovali 10 plaveckých lekcí v pěkném 

bazénu a jejich pokrok byl mnohonásobně větší než u žáků, kteří chodili na lekce plavání  

po týdnech, navíc měli všichni spoustu nových zážitků. Někteří žáci 2. tříd si poprvé vyzkoušeli 

delší pobyt mimo rodinu v kolektivu spolužáků.      
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22.9. Účast žáků v soutěžích  

 Vyhlašovaných MŠMT 

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

Matematická olympiáda Pohár rozhlasu Recitační 

Pythagoriáda Přespolní běh Pěvecká 

Matematický klokan Stolní tenis  

Dějepisná olympiáda Plavání  

Zeměpisná olympiáda  Florbal  

Biologická olympiáda Přehazovaná  

 Nohejbal  

 Malá kopaná  

 Košíková  

 Odbíjená  

 Vybíjená  

 Ostatních 

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

vědomostních sportovních  Literární soutěž 

Uvažuj logicky MC Donalďs Cup Literární - Město jako literární 

kulisa  

Ukaž, co umíš na PC O pohár starosty MČ Prahy 5 Výtvarná – Jídlo ve filmu 

Soutěž pro šikovné děti se 

zájmem o angličtinu 

Malý dětský fotbalový pohár   

Mladý chemik   

Olympiáda v českém jazyce   

Přírodovědný klokan   

22.10. Umístění v soutěžích vědomostních a uměleckých 

Název Pořadatel Umístění 

Matematická olympiáda MŠMT OBVODNÍ KOLO:                            

3. místo Martin Očenášek 5. C  

Úspěšní řešitelé: Svoboda Pavel 

5. A, Tlapák Matěj 5. B, Kermes 

Martin 5. C, Jan Lederer z 6. B  

3. místo: Pavel Holý z 8. A 
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Pythagoriáda 2016 MŠMT OBVODNÍ KOLO:  

1. místo Martin Kermes 5. B 

2. místo: Karina Ganich 6. A  

2. místo: Pavel Holý 8. A 

Úspěšní řešitelé: 

5. místo: Soukupová Eva 5. B, 

Líšková Barbora 5. A, Svoboda 

Pavel 5. A, Tlapák Matěj 5.  B  

 

 

Klokan 2016 

 

 

Mezinárodní soutěž 

CVRČEK: nejlepší řešitelé: Bašová 

Štěpánka 67 b, 3. C, Limberská  

Alžběta 67 b, 3. C a Jarošová 

Johana 66 b, 3. D 

KLOKÁNEK: nejlepší řešitelé: Matěj 

Tlapák 120 b, 5. B, Pavel Svoboda 

115 b, 5. A, Barbora Líšková, Matěj 

Dolejš a Zbyněk Stibor 106 bodů, 5. 

A 

BENJAMÍN - nejlepší řešitelé: 

Karina Ganich 6. A, Jan Birgus 6. A, 

Lukáš Hanousek 7. B a Bára 

Zeithamlová 7. B 

KADET - nejlepší řešitelé: Pavel 

Holý 8. A, Filip Jozič 9. A, Ondřej Póč 

8. A 

Uvažuj logicky 4. a 5. ročník 

2016 

ZŠ a MŠ Barrandov 4. ročník – úspěšní řešitelé: 

12. místo: David Doubek 4. B 

16. místo: Lucie Lamačová 4. D 

20. místo: Karolína Kunstová 4. D 

26. místo: Vladislav Ganich 4. A 

5. ročník – úspěšní řešitelé: 

2. místo: Líšková Barbora, 5. A a 

Svoboda Pavel 5. A 

5. místo: Tlapák Matěj 5. B, Kermes 

Martin 5. B 

Recitační soutěž MČ Praha 5 1. kategorie  - 2. a 3. ročník 

1. místo: Julie Štrauchová 3. 

B 

2. místo: Michaela 

Hrnčířová 3. C 

3. místo: Adam Seifert 2. A 

2. kategorie – 4. a 5. ročník 

1. místo: Alena Hanousková 5. C 

2. místo: Magdalena Karlíková 5. C 

3. místo: Tereza Hajduková 4. A 

3. místo: Daniel Peslar 4. D 
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Literární soutěž pro 3. – 5. 

ročníků 

ZŠ a MŠ Barrandov 5. ročníky: 

2. místo Martin Očenášek 5. C 

Literární soutěž – Město 

jako literární kulisa 

(Rosteme s knihou) 

Rosteme s knihou - 

Kampaň na podporu četby 

knih 

Matěj Slavík – 5. A 

Výtvarná soutěž – Jídlo ve 

filmu 

Studio Barrandov 1. místo: třída 5. C a 6. A 

Olympiáda v českém jazyce DDM Praha 5 Obvodní kolo  

9. -11. místo David Klusáček 

18. - 22. místě Miroslav Prokop 

Soutěž pro šikovné děti se 

zájmem o angličtinu – 5. 

ročník 

ZŠ s RVJ Bronzová bez umístění 

Dějepisná olympiáda MČ Praha 5 Vojtěch Přech 60 bodů, 9. místo, 

Vojtěch Petrák 57 bodů, 12. místo. 

Biologická olympiáda MŠMT 3. místo v kategorii D Vojtěch 

Petrák    

7. místo v kategorii D Adam 

Zachariáš   

Mladý chemik MSŠCH Praha Obvodní kolo: 1. místo: David 

Klusáček                                   Krajské 

kolo: 6. místo: David Klusáček                                    

Finále o nejlepšího chemika ČR : 

6. místo: David Klusáček                                  

 

 

 Sportovní soutěže - 1. stupeň 

Celkové umístění Malý pohár 2015/2016 – 2. místo 
  

Soutěž Umístění v obvodním kole 

Přespolní běh 

chlapci - 3. místo  

dívky - 2. Místo 

Stolní tenis 4. a 5. třídy  chlapci - 2. místo, dívky - 4. Místo 

Plavání 4. a 5. třídy - chlapci 4. místo  

Plavání 4. a 5. třídy - dívky 3. místo  
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Florbal- 4. a 5. třídy - chlapci, dívky  2. místo 

Přehazovaná- chlapci 2. místo 

Malý dětský fotbalový pohár 1. a 2. třídy - 

smíšené 6. místo Praha  

MC Donalďs Cup 2015/2016 - 1. - 3. třídy 

smíšené 7. místo 

MC Donalďs Cup 2015/2016 - chlapci 4. - 5. 

třídy 7. místo  

Vybíjená 4. a 5. tříd - chlapci 1. místo Praha5, 3. místo Praha 

Vybíjená 4. a 5. tříd - dívky 1. místo Praha 5, 4. místo Praha 

Přehazovaná 4. a 5. tříd - dívky 3. místo 
   

 Sportovní soutěže - 2. stupeň  

Celkové umístění: Velký pohár 2015/2016 - 5. místo 

 

Soutěž kategorie 

Umístění v obvodním 

kole 

Přespolní běh 6. a 9. r. hoši i dívky Neúčastnili jsme se 

Stolní tenis 6. a 7. r. hoši 5. místo 

Stolní tenis 8. a 9. r. hoši 5. místo 

Stolní tenis 6. a 7. r. dívky 2. místo 

Stolní tenis 8. a 9. r. dívky 2. místo 

Plavání 6. a 7. r. hoši 6. místo 

Plavání 8. a 9. r. hoši 3. místo 

Plavání  6. a 7. r. dívky 7. místo 

Plavání 8. a 9. r. dívky 5. místo 

Florbal 6. a 7. r. hoši 12. místo 

Florbal 8. a 9. r. hoši 4. místo 

Florbal 6. a 7. r. dívky 5. místo 

Florbal 8. a 9. r. dívky 5. místo 

Košíková 6. a 7. r. dívky 6. místo 

Košíková 8. a 9. r. dívky 5. místo 

Přehazovaná 6. a 7. r. dívky 7. místo 

Vybíjená 6. r. dívky 4. místo 

Vybíjená 6. r. chlapci 4. místo 
 

 

 

Naše škola se již tradičně zapojuje do soutěží, které vyhlašuje DDM Prahy 5. Jedná se o několik 

soutěží, které jsou zařazeny pro žáky 1. stupně do Malého poháru DDM Prahy 5 a pro žáky 2. 

stupně do Velkého poháru DDM Prahy 5. Mladší žáci se zúčastnili všech vyhlášených soutěží a 

v celoročním hodnocení obsadili krásné 2. místo ze 17 škol našeho obvodu. Získali dárkový 

poukaz na sportovní vybavení v hodnotě 2 000,- Kč. Starší žáci se zúčastnili většiny soutěží a 

obsadili celkově 5. místo a získali dárkový poukaz v hodnotě 600,- Kč. Za úspěchem se skrývají 

hodiny příprav a tréninků ze strany učitelů i žáků, ale výsledek určitě stojí za to. 
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22.11. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

 Česká školní inspekce 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/15 – 9. ročník – 11. – 22. 5. 2015 

Přírodovědný přehled – průměrná úspěšnost žáků školy 57% 

Společenskovědní základ – průměrná úspěšnost žáků 58% 

22.12. Městská část Praha 5 

26. 10. 2015  

Kontrola plnění opatření přijatých ke kontrole čerpání neinvestičního příspěvku 2014 

Kontrolou bylo zjištěno, že v kontrolovaném období nebyl stanovený maximální zůstatek 

pokladní hotovosti v pokladně školy a pokladně školní jídelny překročen. Přijaté opatření bylo 

splněno.  

 

18. 6. 2015  

Kontrola   

 účelného hospodaření s finančními prostředky, - dodržování analytické evidence, 

 stav pokladní hotovosti ZŠ k datu kontroly 

Závěr: ZŠ hospodaří se svými finančními prostředky v souladu se zákonem o účetnictví, existuje 

platná vnitřní účetní směrnice. Kontrolované prvotní účetní doklady měly všechny předepsané 

náležitosti, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Analytické členění je bezvýhradně dodržováno. 

Skutečné finanční hotovosti odpovídají stavům v pokladních knihách. 

Hospodaření školní jídelny se zaměřením na dodržování spotřebního koše 

Závěr: V hospodaření školní jídelny nebyly shledány žádné nedostatky, výživové normy jsou 

důsledně dodržovány, spotřební koš je naplňován dle vyhlášky MŠMT. 

 

3. 3. 2015  

Technická prohlídka objektů 

Vzorně udržovaný areál MŠ i ZŠ. Na rok 2016 v plánu oprav OŠK není zařazena žádná akce.  

22.13. Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997, Praha 8 

9. a 12. 3.2015 
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1. Plnění povinností v nemocenském pojištění. Nebyly zjištěny nedostatky. 

2. Plnění povinností v oblasti pojistného. Nebyly zjištěny nedostatky. 

3. Plnění povinností v důchodovém pojištění. Zaměstnavatel plní ohlašovací a oznamovací 

povinnost, vede potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku 

důchodového pojištění, trvání pojištění a pro výši a výplatu dávky a předkládá je příslušným 

orgánům sociálního zabezpečení, evidence obsahuje všechny potřebné údaje. 

22.14. Hygienická stanice hlavního města Prahy 

9. 11. 2015 Školní jídelna v MŠ Renoirova 

Závěr: Nedostatek zjištěný při předcházející kontrole byl odstraněn. Při dnešní kontrole byly 

zjištěny nedostatky v ukazateli stavebně technický stav a požadavky na zařízení. V ostatních 

ukazatelích nedostatky v době kontroly nebyly zjištěny. 

 

22.15. 24. 11. 2015 Rekonstrukce sportovního areálu – kontrolní prohlídka 

Závěr:  S vydáním kolaudačního souhlasu souhlasím.  Jedná se o 1. etapu rekonstrukce – 

atletický ovál, fotbalové hřiště, sektor pro skok vysoký a daleký, hod kriketovým míčkem, vrh 

koulí, lezecké prvky. Areál opatřen umělým osvětlením. 

 

22.16. Krajská hygienická stanice Králohradeckého kraje 

27. 4. 2015 Plnění povinností stanovených pro mateřské a základní školy, které vysílají děti  

na školu v přírodě, zákonem č. 258/2000 Sb. – rekreační zařízení Astra 

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

23.Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývající z dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Praha 2016 – 2020 

Smyslem naplňování priorit a cílů DZ HMP je poskytování kvalitního vzdělávání v souladu s 

ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky,  ve  znění  

ústavního zákona č. 162/1998 Sb., zabezpečení přístupu k celoživotnímu učení, a tím uplatnění 

na trhu práce. K tomu je zapotřebí postupně realizovat aktivity uvedené  v DZ  HMP  2016-2020,  

popřípadě  je adekvátně přizpůsobovat měnícím se podmínkám ve společnosti. 

 

ZŠ a MŠ Barrandov 

Předškolní vzdělávání (podrobnější informace ve zprávě o mateřské škole) 

Mateřská škola zcela pokrývá poptávku na umístění dětí do mateřské školy ze spádové oblasti 

Barrandov, částečně Prahy 5. Kapacita byla navýšena vytvořením 2 nových tříd v  roce 2013 

v budově základní školy. Jsou vytvořeny 2 třídy předškoláků, které pedagožky v průběhu roku 

připraví na přestup do základní školy. Spolupracují se ZŠ – Škola nanečisto. 

Mateřskou školu navštěvují i děti cizinců, které mají vytvořený individuální vzdělávací plán po 

celou dobu docházky tak, aby se co nejrychleji včlenily do dětského kolektivu. 

Velká pozornost je věnována logopedické činnosti.  
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Výuka anglického jazyka probíhá bezplatně v rámci ŠVP PV pro děti ve věku 5 – 6 let. 

Modernizace učeben – interaktivní koberec, metodické pomůcky, hry, relaxační prostor, aj. 

Zařazujeme projekty environmentální výchovy. 

 

Základní škola (podrobnější informace výše ve zprávě) 

 

Kapacitně škola je schopna pokrýt požadavky na demografický vývoj dětí ve spádové oblasti 

Barrandov, částečně Prahy 5 v budoucím období 2016-2020. 

 

Zařazujeme do výuky nové metody – např. matematika prof. Hejného, CLIL při výuce anglického 

jazyka, prvky kritického myšlení, prvky činnostního učení… 

 

Podařilo se modernizovat učebny – přírodopisu, jazykové interaktivní učebny. V každé kmenové 

třídě je interaktivní tabule s výukovými programy.  

Nedaří se plně a včas nahrazovat zastaralé pc vybavení v odborných učebnách a vybavení pro 

práci pedagogů. 

Zavedli jsme elektronické žákovské knížky a elektronickou třídní knihu. 

 

Soustřeďujeme se na celkové klima ve škole – v tom nám pomáhají granty MČP5 a MHMP na 

prevenci pro MŠ a ZŠ v roce 2015-16, komunitní kruhy ve třídě a pravidelné konzultace se 

zákonnými zástupci žáků první úterý v měsíci. Výsledkem je nastolení důvěry a spolupráce nejen 

ve třídě, ale i se ZZ. 

Škola byla vybrána do projektu finanční podpory speciálních pedagogů v ZŠ, a tak jsme měli 

možnost si vyzkoušet, jak může výchovný poradce a speciální pedagog v jedné osobě působit 

ve škole na plný úvazek. V současné době je ve škole 130 žáků s SVP. 

Stále řešíme nedostatek kvalitních asistentů pedagoga, v současné době i pozici chůvy v MŠ (ne 

tříleté děti). 

 

Do školy přichází stále více cizinců, kteří neumějí český jazyk. Ve spolupráci s organizací Člověk 

v tísni v projektu na 3 roky se nám částečně tento problém daří řešit. Žáci mají skupinové 

bezplatné doučování českého jazyka přímo ve škole 60 minut/týdně. Organizace nabízí 

zájemcům zdarma i osobní doučování v jejich bydlišti.  

 

Škola se snaží nabídnout co nejrozmanitější zájmové vyžití žáků v odpoledních hodinách 

v budově školy či sportovního areálu školy. Kroužky umělecké, sportovní, vzdělávací,… 

Spolupracujeme i s dalšími organizacemi, které zajišťují další zájmovou činnost dětí a žáků. 

 

Školní družina 

Zájem o školní družinu je trvalý. V naší škole je určena pro žáky 1. – 4. ročníku, kapacita (400 

žáků) pokrývá poptávku zákonných zástupců o zařazení žáka do ŠD. Na základě žádosti ZZ jsou 

zařazováni i žáci 5. ročníku. 

Vychovatelky pracují podle vlastního ŠVP pro zájmové vzdělávání.  

 

Podpora zaměstnanců 

DVPP  

MČ Praha 5 částečně finančně pomáhá pokrýt finanční náklady pedagogů na zvyšování jejich 

kvalifikace (mateřská škola, školní družina, 1. i 2. stupeň ZŠ). 

MHMP 
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Finanční podpora zaměstnanců ve školství. 

Závěrem mohu konstatovat, že se škole daří naplňovat cíle DZ HMP 2016-2020. 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána dne 27. 9. 2016 na poradě pracovníků. Výroční zpráva byla 

projednána dne 4. 10. 2016 školskou radou. 

          

 

Zpracovala: Mgr. Ingrid Šindléryová 

zástupkyně ŘŠ 

 

 

 

 

Mgr. Jana Fričová 

ředitelka školy 

 

 

 

Praha dne 6. 10. 2016 
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Seznam použitých zkratek: 

IVP - individuální vzdělávací plán 

SPC - speciální pedagogické centrum 

ZZ   - zákonný zástupce 

ŠVP - školní vzdělávací program  

RVP ZV - rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání 

RVP PV -rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

PPP - pedagogicko - psychologická poradna 

CLIL - Contect 

SPU - speciální potřeba učení  

ŠD - školní družina 

ŠJ - školní jídelna 

MŠ - mateřská škola 

OSPOD- odbor sociálně právní ochrany dětí 

ŚvP - škola v přírodě 

 


