VÝROČNÍ ZPRÁVA
Základní školy a mateřské školy Barrandov,
Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 - Hlubočepy
za školní rok 2014/15
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
Základní údaje o škole k 30. 9. 2014
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
Údaje o vedení školy ve školním roce 2014/2015
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
Adresa pro dálkový přístup: reditel@zsbarr.cz
www školy: www.zsbarr.cz
Školská rada
předseda: Ing. Pavel Zvěř
místopředseda: Ing., Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová
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 2014. Školská rada schválila výroční zprávu za období 2013/2014 a členové byli
seznámeni s životem školy a s plánem akcí pro školní rok 2014/15.
3. Změny
K 1. září 2014 byla vzhledem k nízkému počtu žáků (stěhování) rozdělena jedna třída
3. ročníku do zbývajících třech tříd.
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4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Vzdělávání 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 metodou CLIL od předškoláků v mateřské škole až po 9.
ročník,
 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 činnosti, ve spolupráci s Tancem Praha v rámci tělesné výchovy Psaní
pohybem pro 2. ročník, taneční projekt Zavazadlo pro třídy 1. – 5. ročníku, africké
tance, lidové tance a improvizace pro 6. – 7. ročník),
 na zdravý životní styl a environmentální výchovu,
 na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (integrace do běžných tříd
s asistentem pedagoga) a na vzdělávání žáků nadaných (osobní přístup).
5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora

AJ
NJ
FJ
ŠJ
RJ
ostatní

žáci učící se cizí jazyk jako
žáci učící se cizí jazyk
povinný předmět
jako povinně
volitelný
předmět
1. stupeň
2. stupeň
2. stupeň
395
241
30
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
68
0
0
0

žáci učící se cizí jazyk jako
nepovinný předmět
1. stupeň
0
0
0
0
0
0

2. stupeň
0
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 angličtiny používáme 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 v angličtině atd. …
Do výuky je zařazena i práce s výukovým časopisem GATE.
11. 2. 2015 proběhlo v DDM Prahy 5 pro Prahu 5 a 13 obvodní kolo olympiády
v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovaly žákyně Veronika Vacková v kategorii I.
A, Kristýna Tardíková, která v kategorii II. A obsadila ve finále 4. místo.
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Dne 25. 3. 2015 se uskutečnila Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu v ZŠ
s RJV Bronzová, Praha 5. Naši školu reprezentovaly Eliška Heřmánková, Anna
Smrčková, Magdaléna Kopecká a Viola Kratochvílová. Celkem se zúčastnilo 104 žáků
a žákyň 5. ročníků základních škol v Praze. Eliška Heřmánková obsadila krásné 4.
místo.
Ke konci školního roku v červnu absolvovali žáci 5. – 9. ročníků ZŠ a MŠ Barrandov
Praha 5 – Hlubočepy výjezd do Londýna a jižní Anglie s výukou angličtiny. Navštívili
několik stěžejních památek - Houses of Parliament, Big Ben, Buckingham Palace,
London Eye, Brighton, Hastings, křídové útesy Seven Sisters, nultý poledník
v Greenwich, Tower of London a mnohé další. Žáci také navštěvovali jazykový kurz, a
měli tak možnost rozšířit své jazykové znalosti a dovednosti.





6. Údaje o pracovnících školy
a) personální zabezpečení
pracovníci

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2014

k 31. 12. 2014

fyzické osoby

přepoč. pracovníci

fyzické osoby

přepoč. pracovníci

pedagogičtí

40

39,18

41

41,73

pedag. ŠD

10

8

10

8

5

3,5

5

4,5

nepedagogičtí

29

29

26

26

celkem

84

79,68

82

80,23

asistenti ped.

b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedag.
pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost (odborná a pedagogická
způsobilost) k 31. 12. 2014
Počet (fyz. osoby)

pedag. prac.

ped. prac. s odbornou

ped. prac. bez odborné

celkem

kvalifikací

kvalifikace

I. stupeň

22

19

3

II. stupeň

19

17

2

vychovatelé

10

7

3

asistenti pedag.

5

5

0

Celkem

56
??

48

8

k 31. 12. 2014

Kvalifikovanost:

85,71%

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2014
- počet fyzických osob
věk

do 30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

61 a více

z toho
důchodci

Počet

8

9

16

21

1

1

z toho žen

7

6

15

20

1

1

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy:
3

43,77

-

odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce
nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce
nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce

4
3
0

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
-

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci
Průběžné vzdělávání
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DVPP 2014/2015
Název školení
Rozvíjení jazykových schopností - trénink jazykového
uvědomování podle Elkonina

Pořadatel
Asociace logopedů
ve školství

Prvouka činnostně
První pomoc
CO (SYPOS)
Seminář pro školní spec. ped.
Proč je baví čeština
Základy Hejného vyučovací metody
Systém školního testování iset
Platové předpisy 2015, ZP, OZ ve školské praxi
Třída plná pohody
The 12 days of Christmas
E-twinning
Školení Ipad
Správní řízení
Dietní stravování, jídelní lístky a doporučená pestrost
I ve mně je lídr

Tvořivá škola
R. Kameník
Sypos
NÚV
Fraus
H-mat
ČŠI
RESK
PPP Zruč n. Sázavou
OUP Praha
DSZ Praha
024 Praha
NIDV Stř. kraj
KEŠ, o.s
Franklin covey czech
s.r.o.
Tandem
RESK
Edu Gateopen s.r.o.
Prodis
Klub účetních
Tvořivá škola
ČŠI
Bakaláři
ANAG
Bakaláři
PF UK Praha
Bakaláři
Edu Gate Open s.r.o.

Řemesla v písních a říkadlech
Platy
Dietní stravování a alergeny
Gordic - program
Daně 2015
ČJ – 2, s interaktivní tabulí
Školení k testování 9. roč.
Bakaláři
Personální a mzdová agenda v roce 2015
Bakaláři
Celoživotní vzdělávání – speciální pedagogika pro SŠ
Elektronická třídní kniha
Dietní stravování a alergeny

Karlova –
Pedagogická
fakulta
II. stupeň
10
10

9.
a) Počet tříd
k 30. 6. 2014
k 30. 6. 2015

I. stupeň ( +přípr.tř. )
17 + 1
17 + 1
4

Počet
účastníků
1

celkem
27 + 1
27 + 1

1
60
96
1
1
25
1
1
9
1
2
1
1
1
40
1
1
1
1
11
1
1
1
1
2
1

z toho počet specializovaných tříd
I. stupeň
0
0

II. stupeň
0
0

celkem
0
0

I. stupeň (+přípr. tř.)
408 + 15
395 + 13

II. stupeň
228
241

celkem
636 + 15
636 + 13

II. stupeň
0
0

celkem
0
0

k 30. 6. 2014
k 30. 6. 2015

b) Počet žáků
k 30. 6. 2014
k 30. 6. 2015

z toho počet žáků ve specializovaných třídách
I. stupeň
0
0

k 30. 6. 2014
k 30. 6. 2015

Průměrný počet žáků
a) na třídu:
I. stupeň
běžné třídy
23,24

I. stupeň
specializované
třídy
0

II. stupeň
běžné třídy

I. stupeň
specializované
třídy
0

II. stupeň
běžné třídy

24,1

II. stupeň
specializované
třídy
0

průměr
za I. a II. st. běžných
tříd
23,6

II. stupeň
specializované
třídy
0

průměr
za I. a II. st.
běžných tříd
17,12

b) na učitele:
I. stupeň
běžné třídy

20,2
13,6
3 předmětů)
Zaměření 6tříd s rozšířenou výukou (uvést kterých
předmět
počet tříd
počet žáků

M+Př
0
0

TV
0
0

jazyky
0
0

HV
0
0

VV
0
0

informatika
0
0

jiné předm.
0
0

Zaměření specializovaných tříd
celkem
0

Počet žáků ve
specializovaných třídách

Počet integrovaných dětí celkem
z toho postižení:
SPU
132

zrakové
2

z toho poruchy učení
0

z toho poruchy chování
0

145 ( z toho 23 IVP)

sluchové
4

řeči
1

tělesné
0

mentální
1

kombinované
5

Přeřazení do ZvŠ
ze kterých roč.
počet žáků

1. r.
0

2. r.
0

3. r.
0

4. r.
0
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5. r.
0

6. r.
0

7. r.
0

8. r.
0

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.
Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2015/2016
Počet prvních
tříd
4

Počet zapsaných dětí

Počet přijatých dětí

Počet odkladů škol. doch.

107

88

19

Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
9
2
0

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

ze sedmého ročníku
1
0
0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých
ročníků přijato:
gymnázia
7

obchodní
akademie
10

zdravotnické průmyslové ostatní střední
školy
školy
školy
1
12
9

střední
odb.učiliště
6

celkem

střední
odb.učiliště
0

celkem

45

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
1

obchodní
akademie
0

zdravotnické průmyslové ostatní střední
školy
školy
školy
0
0
6
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d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:
z devátých ročníků
0

z nižších ročníků
0

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
6

- v devátém ročníku:
- v nižším ročníku:

53
0

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů
Školní družina
Školní klub

počet oddělení
10
0

počet žáků
268
0

Ve školním roce 2014 - 2015 bylo otevřeno 10 oddělení, které navštěvovalo 268 dětí, z toho 11
dětí z přípravného ročníku. Všechna oddělení jsou umístěná v hlavní budově. Školní družina je
určena pro děti z 1. – 4. ročníku.
Personální podmínky
10 vychovatelek v 10 odděleních, z toho bylo 6 zaměstnáno na plný úvazek,
2 měly zkrácenou pracovní dobu a 2 byly zaměstnány jako vychovatelky i asistentky.
Režim ŠD
Ranní ŠD - začíná v 6.30 hod. a je vždy v hlavní budově Základní a mateřská školy Chaplinovo
nám. Děti jsou přijímány 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.
Odpolední činnost ŠD - začíná po ukončení vyučování a končí v 17.30 hod.
Po vyučování odchází děti s vychovatelkou na oběd.
Mezi 14.00 a 15.00 hod. probíhá zájmová činnost a vycházky.
Provoz ŠD začíná v 6.30 hod. a končí v 17.30hod.
Prostory a vybavení
Školní družina má 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 – v této oblasti dochází průběžně k obměně díky nákupu nových pomůcek
a vybavení. Na rozdíl od minulých let jsme využívali pouze tělocvičny, neboť kvůli celkové
revitalizaci bylo využívání sportovního areálu a dopravního hřiště znemožněno.
Zájmová činnost
V rámci pobytu dětí v družině je rozvíjena i zájmová činnost žáků.
Dlouhodobě uznávanou tradicí naší ŠD je možnost volného výběru z následujících zájmových
kroužku /dle okamžité nálady dítěte/:
- přírodovědný,
- pracovní,
- sportovní,
- dovedné ruce,
- ekologický,
- literárně – výtvarný,
- výtvarný,
- zdravotní,
- tvůrčí dílna.
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Práce v kroužcích byla vedena podle tematických plánů vypracovaných jednotlivými
vychovatelkami. Plánovaná výchovná a pedagogická činnost byla přizpůsobena věku dětí, jejich
zájmům, schopnostem a tematicky vždy korespondovala s ročními obdobími.
Zájmové kroužky ŠD probíhají každý den od 14 do 15 hod.
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 pomáhat odstraňovat únavu žáků
ze školní práce a přispívat k celkovému rozvoji osobnosti dítěte. 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.
Spolupráce s rodiči
Školní družina se snažila, aby mezi vychovatelkami a rodiči byla oboustranná důvěra,
otevřenost, respekt a ochota spolupracovat. K tomuto cíli jsme se dostávali pomocí setkání
s rodiči /třídní schůzky, pravidelné konzultační hodiny a individuální pohovory/. Velmi se
osvědčila prezentace školní družiny na webových stránkách naší školy, která je stále více
navštěvována.
Formou častější komunikace s rodiči se neustále snažíme o zlepšení náhledu na školní družinu,
která má přinášet dětem radost.
Všechna oddělení ŠD se rámcově řídila školním vzdělávacím programem, který napomáhal
zvyšování úrovně jednotlivých činností.
Akce
Žijeme a sportujeme na Barrandově – Tilleho náměstí
Strašidelný drak – výtvarná soutěž W.I.T.S.C.H.I
Tvořivý Amos – PODZIM výrobky z odpadových surovin
Drakiáda
Minigolf – turnaj na minigolfovém hřišti ve Voskovcově ulici
Halloween
Ekologie – Ze starého nové – Tvořivý Amos – e-mailem soutěž
Zamykání lesa
Svatá trojice – soutěž – výtvarná – Sluníčko
Výlet – Svíčkárna Šestajovice
Mikulášská nadílka
Tvořivý Amos – Sněhová vločka – Tvořivý Amos – e-mailem soutěž
Vánoční dílny – uspořádáno pro rodiče a jejich děti
Vánoční besídka
Tříkrálový průvod
Vědomostní soutěž - Můj vláček – Elfík
Zimní sporty – výtvarná soutěž –e-mailem W.I.T.S.C.H.I
Můj vláček – soutěž vědomostní
Masopustní rej
Nejstrašidelnější maska – soutěž W.I.T.S.C.H.I
Prázdniny očima dětí – soutěž výtvarná
8

Velikonoce – soutěž Sluníčko – výtvarná
Můj vláček – soutěž vědomostní
Březen měsíc knihy
Kniha je můj kamarád – literární soutěž – Můj vláček
Velikonoční jarmark – žáci prezentovali své výrobky, které byly volně k prodeji
Velikonoční pomlázka
Divadelní představení – Pohádka ze starého mlýna
Jaro je tady – výtvarná soutěž W.I.T.S.C.H.I
Fíha Dýha – soutěž – Jaro v podhradí – e- mailem
Můj vláček – vědomostní soutěž
Den Země
Čarodějnický rej
Tvořivý Amos – Zvířátka a jejich mláďata – soutěž – e- mailem
Soutěž – EKO Lamp – ozdobné předměty z odpadových surovin
Turnaj ŠD v přehazované
Letadlo – soutěž W.I.T.S.C.H.I
Můj vláček - vědomostní soutěž
MDD
Prstoví maňásci z papíru – soutěž k pohádce Červená Karkulka – W.I.T.S.C.H.I
Můj vláček – vědomostní soutěž – e-mailová
Rozloučení se školním rokem
V některých soutěžích se našim žákům podařilo umístit se na prvních místech:
Tvořivý Amos – č. 4 ZIMA 2014 ročník IX
Tvořivý Amos - č. 1 JARO 2015 ročník XII
Můj vláček listopad 2014
Můj vláček leden 2015
Většina akcí je umístěna na webových stránkách ŠD.

.

11. Poradenské služby školy
Na naší škole funguje poradenské pracoviště výchovného 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. 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.
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.
12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
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, další
jednání probíhají pravidelně každý měsíc. Kontakt se školou a rodiči je dále možný přes www
stránky školy, / www.zsbarr.cz /
V tomto školním roce Spolek rodičů Chapliňák získal grant na projekt První pomoc, který se

uskutečnil ve dnech 2. – 11. března 2015 a kterého se zúčastnili všichni žáci naší školy. Projekt
byl financován z příspěvku rodičů a z části z grantu. Pro každou třídu to byly dvě hodiny
strávené ve společnosti záchranářů, kteří nám připomněli důležitost lidského života a jeho
záchrany.
Hodnocení žáků:
„Mně se líbilo, jak nás učil ty básničky. A jak dělal kamarádovi zranění. A ještě se mi líbilo, jak nám
říkal, že nemám pokládat telefon jako první.“
„Mně se to moc líbilo. Hodně jsem si vše zapamatovala. Dokonce mne maskovali. Chtěla bych,
abychom měli povídání ještě jednou.“
„Mně se líbilo to, jak máme ošetřovat lidi. A ještě, jak nás učili ty básničky na ty čísla. A že nemáme
pokládat telefon jako první.“
„Mně bylo trochu špatně, protože to vypadalo jako živé (zranění).“
„Nejhezčí bylo povídání o práci záchranářů.“
„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme si navlékali rukavice."
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Dětský parlament
Na naší škole pracuje od roku 2004. Je tvořen ze zástupců žáků tříd od 3. do 9. ročníku. Žáci jsou
do parlamentu voleni demokratickou cestou v rámci třídní samosprávy. Setkání s žáky
probíhalo pravidelně 1 krát za měsíc a jednání byla veřejná pro ostatní žáky i pro učitele.
Odborová organizace
Spolupracuje pravidelně s vedením školy a spolupráce je oboustranně na profesionální úrovni.
Spolupráce se ZŠ Kamenická, Děčín
V tomto školním roce se nám podařilo navázat partnerství se Základní školou Kamenická
v Děčíně. Spolupracujeme v oblasti enviromentální výchovy a vzájemných projektech.
Spolupráce s Tancem Praha
I v letošním školním roce měli opět všichni druháci v rámci tělesné výchovy taneční výchovu s
lektorkou K. Boubínovou z Tance Praha. Žáci se učili vnímat své tělo a používat ho jako
kreativní nástroj k vyjádření svých pocitů a představ. Rozvíjeli svoji koordinaci, rovnováhu, cit
pro hudbu. Učili se reagovat na taneční pohyby svých spolužáků, důvěřovat jim a spolehnout
se jeden na druhého. 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. Vystoupení mělo velký úspěch nejen u spolužáků, ale i u rodičů.

Spolupráce se sdružením META - sdružení pro příležitosti mladých migrantů a
s neziskovou organizací Člověk v tísni, která u nás organizuje doučování 1x týdně pro
žáky 2. – 6. ročníku.

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech
Mezinárodní spolupráce Erasmus - příprava mezinárodní spolupráce
Naše škola se prostřednictvím Mgr. Eriky Grendelové, Ph.D., zapojila ve dnech 9. - 11. 2. 2015
ve španělském městečku Benalmadena do příprav mezinárodního projektu (Erasmus) pod
názvem Globally responsible school, ve kterém měly být zapojeny partnerské školy Colegio
Internacional Torrequebrada (Benalmadena, Andalusie, Španělsko), Ressu Comprehensive
school (Helsinky, Finsko). Obě školy vyučují v angličtině již několik let a jejich zkušenosti pro nás
budou velkým přínosem pro připravované změny ve výuce anglického jazyka a zavedení
metody CLIL do výuky.
Spolupráce má být zaměřena především na motivaci a zvýšení úrovně angličtiny našich žákyň
a žáků, kteří budou mít možnost spolupracovat se žáky partnerských škol v angličtině, a na
profesionální rozvoj našich pedagogů. Projekt byl naplánován na období září 2015 – květen
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2018, ale zatím nebyl schválen.
kontaktu.

Ve spolupráci se školami pokračujeme a jsme s nimi v

Projekt eTwinning: Identity and My Place
Od března 2015 jsme na naší škole realizovali mezinárodní eTwinning projekt, který propojoval
výtvarnou výchovu a anglický jazyk. Tématem projektu byla „Identita a moje místo“. Do
projektu se zapojili žáci 6., 8. a 9. ročníku. Žáci 6. ročníku si vyměnili ručně vyrobené pohlednice
ze „svého“ místa se žáky z Německa a z Turecka. 8. a 9. třídy se přes fórum projektu spojily
s finskými, polskými a belgickými studenty – vyměnily si názory a fotografie „svého“ místa
a také výtvarné práce inspirované hlavním tématem. Zájemci měli možnost si vyměnit i dopisy
s finskými studenty. Žáci prostřednictvím projektu sdíleli své názory, porovnali je a ohodnotili
své
výtvarné
práce.
Projekt
má
i
svou
vlastní
webovou
stránku
(http://twinspace.etwinning.net/6665/home), na které bylo možné sledovat průběh projektu a
podívat se na práce, které zatím vznikly. Projektu bude udělena cena Quality Label na
konferenci eTwinning 8. - 10. 10. 2015 v Praze.

Mezinárodní projekt Zavazadlo - spolupráce s centrem T. E. E. M z francouzské Bretaně
Mezinárodní projekt ,,ZAVAZADLO“ je umělecký a pedagogický projekt, který putoval z Francie
do ZŠ Chaplinovo nám. Jsme první zahraniční škola, která měla možnost vyzkoušet tento
projekt již druhým rokem. Pilotně probíhal ve třídě 3. D. Po celý školní rok žáci z této třídy
otevírali zásuvky a plnili úkoly např. podle panáčka s pohyblivými klouby, žáci zkoušeli pohyby,
potom následovala práce ve dvojicích, kde si kamarád z kamaráda sestavil „sochu“, která si
pohyb zapamatovala a vytvořila k němu kontrastní polohu. A nejen to, vše zdokumentovali
focením, psaním lodního deníku. Každý měsíc se těšili na otevření další schránky. Bavilo je
objevovat stále nové úkoly. Bohužel Projekt Zavazadlo končí v České republice a vrací se zpět
do Francie.
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Rozvojový program Ovoce do škol
Ve školním roce 2014/2015 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.
Projekt Záložka do knihy spojuje školy
V říjnu se naše škola přihlásila do 5. ročníku česko- slovenského projektu – „Záložka do knihy
spojuje školy: Moje oblíbená kniha“. Žáci 1. stupně vyráběli záložky do knih. Práce je velmi těšila,
protože jejich výrobky rozradostní děti na jiné škole. Naší partnerskou školou se stala ZŠ
Sokolíkova v Bratislavě 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 Sokolíkova pro nás také připravila velké překvapení. Odeslali nám balík plný
kouzelných záložek do knih, které naše děti potěšily. Dostali jsme i 3 krásné knihy se slovenskočeským a česko-slovenským textem a s věnováním naší škole. Pro učitele jsme obdrželi
k nahlédnutí a inspiraci i pracovní sešity z matematiky pro 1. stupeň, které vyučující určitě
využijí při výuce.
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.

Výtvarný projekt MČ Prahy 5 - Barrandov očima dětí
V průběhu měsíce dubna 2015 jsme v rámci projektu Praha 5 očima dětí pracovali
na společném díle Barrandov očima dětí. Děti se do činnosti vrhly s nadšením, které je
na výsledné práci patrné. Společné tvoření přispělo k uvědomění si, že spoluprací můžou
dosáhnout dobrých výsledků. Ze společného díla měli všichni radost. Společně s ostatními
obrázky žáků jiných škol vznikla kniha, která prezentuje umění dětí z celé Prahy 5. Pod
hlavičkou UNICEF, bude tato knížka pomáhat k získání peněz pro děti z postižených oblastí
světa.
14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky
Ve smyslu zák. 561/2004 Sb., §17 na škole nebyli žáci mimořádně nadaní.
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15. Polytechnická výchova
Polytechnická výchova je u žáků školy realizována v rámci výuky v předmětu Praktické činnosti.
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen na přípravu pokrmů a svět práce. Výuka se realizuje ve
vyučovacích hodinách v 1 hodinových dotacích v odborných učebnách a v terénu. Vzdělávací
obsah navazuje na praktické činnosti žáků I. st., na II. st. je určen všem žákům, chlapcům i
dívkám bez rozdílu.

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 s
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.
Akce přípravné třídy
Preventivní programy Městské policie – Brumla ve škole, Brumla ve městě
Vycházky do okolí školy – Prokopské údolí, Chuchle
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)
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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.
Medový den Země

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

8

Polsko
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska

1
1

Stát mimo EU

počet žáků

Ukrajina

26

Ruská federace

9

Republika Kazachstán

4

Republika Uzbekistán

6

Islámská republika Afghánistán

1

Jemenská republika

1

Moldavská republika

1

V našich třídách také úspěšně integrujeme žáky se zdravotním a 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.
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18. Enviromentální 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 i
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 i
na 1. i 2. stupni.
 Sběr papíru – naše škola je zapojena do soutěže ve sběru papíru u Pražských služeb.
Papír sbíráme ve dvou kolech (říjen-prosinec, březen-květen). Na závěr školního roku
bylo odměněno nejen 12 nejlepších sběračů školy, 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 naší planetu 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.

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.
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Žáci se učí řešit konfliktní situace, předcházet konfliktu, který by mohl vzniknout případnou
odlišností mezi jednotlivými žáky. K těmto technikám a nácviku jsou využívány třídnické hodiny,
které se konají s určitou pravidelností. Žáci-cizinci mají možnost ostatním spolužákům
představit sebe a své rodiny, seznámit je s tradicemi své země, s historií svého národa.
20. Prevence rizikového chování
Oblasti, které byly sledovány:
a) Vztahy v třídních kolektivech
 Třídnické hodiny – 1. – 9. třída
 Komunitní kruhy – 1. – 9. třída
 Děti dětem – 1. čtení v přípravném ročníku
2. spolupráce 1. tříd a 7. a 8. ročníku
3. program připravený 9. C pro MŠ, přípravnou třídu a 1. třídy
4. divadelní představení 3. A pro žáky 1. stupně
Velice přínosné vidím akce mezi žáky jednotlivých tříd, kdy sami žáci promýšlejí a podílejí se na
realizaci programu – příkladem by mohl být program žákyň 9. C pro své mladší spolužáky.
Původně to měl být program v rámci projektu „Extra třída“, bohužel se třídě nepovedlo splnit
všechna zadání projektu v daném termínu. Přesto úspěšně i díky finanční pomoci Spolku
rodičů (nákup odměn) dotáhly projekt do konečné fáze.
b) Bezpečný svět
Besedy s Městskou policií hl. m. Prahy – MŠ, přípravná třída, 1. a 2. stupeň
S hudbou proti drogám – 1. a 2. stupeň
Nebezpečí neonacismu – 9. třídy
Finanční gramotnost – 9. C
Exkurze do Vazební věznice Ruzyně – 9. C
Programy „S hudbou proti drogám“ a „Nebezpečí neonacismu“ nesplnila naše očekávání.
Besedy s Městskou policií hl. m. Prahy patří k ověřeným a úspěšným akcím.
V letošním roce jsme poprvé zařadili do 9. ročníku program o finanční gramotnosti – program
byl poutavý, interaktivní.
c) Zdravý způsob života
Zdravá Pětka – MŠ, 6. ročník
První pomoc – 1. – 9. třída
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – 7. ročník
Zdravá Pětka je již prověřený projekt.
Projekt „1. pomoc“ byl velice zdařilý, proběhl ve všech třídách 1. a 2. stupně a byl kladně
hodnocen i samotnými žáky. Uskutečnil se díky financím z grantového řízení, které získal
Spolek rodičů. Žáci byli proškoleni zaměstnanci ZZS, aktivně se zapojovali, utvrzovali se ve
svých dovednostech a znalostech.
d) Tolerance a respekt
Africké tance – 6. – 9. třída.
Aktivní seznámení se s africkými tanci v rámci výuky tělesné výchovy probíhalo po celý školní
rok pro chlapce i dívky. Podobné akce velmi ovlivňují postoje žáků k jiné kultuře.
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Beseda s paní Marešovou („Wintonovy děti“) pro 8. – 9. ročník.
Beseda byla plná emocí se spoustou historických faktů na základě osobních zkušeností.
e) Unplugged (zaměřen proti návykovým látkám – alkohol, kouření)
Tento projekt začal v loňském roce a pokračoval dalším anonymním testováním žáků 7. ročníku
v září 2014 a v červnu 2015.
V 6. ročníku byl uskutečněn další ročník pod lektorským vedením metodičky prevence – žáci
opět pracovali s pracovními sešity, prošli všech 12 lekcí, během projektu se do něj aktivně
zapojovali, kladli dotazy, doma na daná témata hovořili s rodiči.
21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji
Kraj

Počet žáků celkem

Z toho nově přijatí

Ústecký

2

0

Pardubický

1

1

Středočeský

5

5

22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité
Spolupráce se středními, vyššími a vysokými školami při zajišťování praxe studentů

ČAO, Praha 2

Počet hodin
praxe
administrativní práce
72

Svatojánská kolej - VOŠP

školní družina

0

1

VOŠZ a SZŠ, Praha 4

školní jídelna

70

1

Univerzita Karlova – pedagogická
fakulta, Praha

Základní škola – 1.
stupeň
školní družina

20

1

50

1

Škola

VOŠ,SOŠP a Gymnázium Praha
6

Praxe

Počet
studentů
1

Projekty na podporu čtenářské gramotnosti a jiné projekty
a) Andersenova noc - mezinárodní akce na podporu čtení
Z pátku 27. března na sobotu 28. března se naše škola připojila k mezinárodní akci pořádané
každoročně školami a knihovnami po celé Evropě. Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou
svádíme v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí o pohádky a dětské čtenářství.
Letos proběhl 15. ročník této mezinárodní akce.
Na naší škole jsme četli a prožívali noční dobrodružství již po jedenácté. Zúčastnilo se šestnáct
tříd naší školy, což představuje 297 dětí a 26 dospělých.
Po zahájení v 19 hodin čekalo děti milé překvapení – naše pozvání přijali současní autoři
dětských knih – paní Jana Semelková, pan Zdeněk Táborský a při příchodu do školy je přivítali
starší žákyně v maskách. Děti absolvovaly besedu s autorským čtením našich hostů.
V průběhu večera se jednotlivé třídy rozdělily a absolvovaly připravený program – divadelní
dílny zaměřené na dramatizaci pohádek, hry orientované na znalost pohádek, pohádkových
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bytostí a postaviček z dětské literatury, výtvarné dílny, promítání a předčítání pohádek našich
autorů i Hanse Christiana Andersena.

b) Projekt Děti dětem
V naší základní škole Barrandov Chaplinovo náměstí jsme začali s projektem Děti dětem. Co to
znamená?
Starší žáci předávají své zkušenosti mladším. Každá třída spolupracuje se „svými“ prvňáčky,
kterým pomáhají v prvních dnech školní docházky. Například s 1. A spolupracuje třída 8. A, s 1.
B, 8. B, s 1. C, 7. C s 1. D a třída 1. A s 7. D.
Už v průběhu 2. září se přišli žáci II. stupně představit malým spolužákům, přinesli jim drobné
dárečky a proběhly první nesmělé rozhovory. Každá z prvních tříd má svou barvu a stejnou
barvu převleků má i služba, která čeká na prvňáčky u šatny. V šatnách si je převzali od rodičů a
po přezutí je odváděli do třídy na vyučování.
Po seznámení si společně četli, povídali si o pohádkách, starší spolužáci připravili sportovní
hodinku v tělocvičně, společně si zazpívali vánoční koledy, o období adventu vyráběli vánoční
přání, na velikonoční jarmark zhotovili výrobek k prodeji a spoustu jiných aktivit. Scházeli se

jednou měsíčně, a někdy i častěji. Na závěr si pro ně připravili šipkovanou a malý den
korunovaný honbou za pokladem a pasování na čtenáře.
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c) Návštěva žáků 5. ročníku v přírodovědné učebně na druhém stupni
Ve dnech 9., 13. a 16. března 2015 se žáci pátých tříd postupně vydali na návštěvu učebny
přírodovědy v pavilonu II. stupně. Prohlédli si nově zrekonstruovanou odbornou učebnu
přírodopisu.
Spolu s paní učitelkou si šesťáci připravili zajímavé tři hodiny přírodovědných praktik,
při kterých zasvětili své mladší kamarády do tajů mikroskopického světa.
Pod mikroskopem pozorovali části hmyzího těla a někteří si ve spolupráci se staršími spolužáky
vytvořili sami i preparát ke zkoumání např. blechy, klíšťata, mouchy, vosy a jiné. Pro všechny
zúčastněné to byl obrovský zážitek. Žáci pracovali s nadšením a hodina strávená v učebně
přírodopisu byla pro ně velikým přínosem, ani se jim nechtělo odcházet.
Zde je několik postřehů přímo od žáků z pátého ročníku:
"Už vím, jak pracuje mikroskop, jak se zaostřuje a mění velikost přiblížení. A že na zkoumání
potřebuje světlo."
"Zkoumala jsem veš, křídlo vosy a sršeň, které jsem se trochu bála. Bylo to ale zajímavé a těším se
na přírodovědu do šesté třídy."
"Z návštěvy mám velkou radost a myslím, že jsem se něčemu přiučil. Bylo zajímavé vidět hmyz tak,
jak ho pouhým okem člověk nevidí."
"Moc se mi to líbilo. Bylo to velmi pěkné. Málokdy dostanu takovou příležitost podívat se, jak vypadá
motýlí křídlo."
"Líbilo se mi to. Nejvíc se mi líbila blecha. Poprvé jsem ji viděl takhle zvětšenou. Třpytila se jako
zlato."
d) Barmatík chodbový
V září 2014 byl zahájen nový projekt. Jedná se o dobrovolnou matematickou soutěž určenou
pro žáky třetích, čtvrtých a pátých ročníků.
Každý měsíc byla pro zájemce připravena matematická hádanka, slovní úloha či jiný logický
rébus pro šikovné luštitele. Zájemci z jednotlivých ročníků si mohli uvedené zadání opsat,
samostatně vyřešit a své řešení do připravené schránky odevzdat. Zdatní počtáři se pak
po zásluze octli na Seznamu úspěšných řešitelů. Na závěr každého pololetí jsme připravili
zábavné setkání, na kterém nechybělo ani ocenění nejúspěšnějších řešitelů v každé kategoriï.

Granty
Kdo grant vypsal

pro jakou oblast

MČ Praha 5

Podpora
volnočasových
aktivit a
vzdělávání dětí a
mládeže

pro jakou konkrétní
činnost
Zájmová činnost
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Požadovaná
částka
22 400,- Kč

Přidělená
částka
0,- Kč

MČ Praha 5

Podpora
volnočasových
aktivit a
vzdělávání dětí a
mládeže

Literární soutěž pro žáky
z Prahy 5 a Prahy 13

7 500,- Kč

0,- Kč

MČ Praha 5

Podpora
volnočasových
aktivit a
vzdělávání dětí a
mládeže

Uvažuj logicky –
matematická soutěž pro
žáky z Prahy 5 a Prahy 13

9 000,- Kč

0,- Kč

MŠMT ČR

Předškolní
Podpora logopedické
vzdělávání
prevence
Rozvojový
Školní speciální pedagog
program MSMT
psychologové a
spec. pedagogové

MHMP

MHMP

80 000,- Kč

0,75 úvazku 324 843,- Kč
spec.
pedagoga

Specializační školení pro
metodiky prevence

Zdravé město
Praha 2014 školní metodik
prevence

Celková částka

0,- Kč

8 000,- Kč

252 070,-Kč

332 843,Kč Kč

Sponzorské dary - darovací smlouvy
Sponzor
Nadační fond Prague quinta regione
Darovací smlouva
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. darovací
smlouva

Částka (materiál)
2 046,- Kč za účelem uhrazení stravného do konce šk. roku
2015 pro dítě z MŠ
34 700,- Kč – zálohy na obědové služby poskytované ve
prospěch 10 nezletilých žáků ZŠ (1. – 4. ročník)

Zákonní zástupci žáků 8. C

MEDIATEL, spol. s. r. o.

3 150,- Kč za účelem částečného pokrytí provozních
nákladů obdarovaného (ZŠ)
49 500,- Kč za účelem částečného pokrytí provozních
nákladů obdarovaného (ZŠ)
49 500,- Kč za účelem částečného pokrytí provozních
nákladů obdarovaného (ZŠ)
15 ks počítačů, monitorů, klávesnic a myší

KPMG Česká republika, s. r. o.

10 notebooků

Gabriela Bašusová
Lucie Líšková

Elektronické klávesy a tiskárna
1000,- Kč za účelem částečného pokrytí provozních nákladů
obdarovaného
22 000,- Kč za účelem částečného pokrytí provozních
nákladů obdarovaného (MŠ)
37 000,- Kč za účelem částečného pokrytí provozních
nákladů obdarovaného (MŠ)
40 000,- Kč za účelem zajištění kulturně vzdělávacích
programů pro děti MŠ.
30 000,- Kč za účelem zajištění odměn, dárků, didaktických
pomůcek, knih pro děti MŠ.

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ
Spolek rodičů při ZŠ a MŠ

Zákonní zástupci dětí MŠ
Zákonní zástupci nezletilých dětí
Zákonní zástupci dětí MŠ
Zákonní zástupci dětí MŠ
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2P Parter, s. r. o.
Belimo CZ

10 000,- Kč za účelem částečného pokrytí provozních
nákladů obdarovaného
15 000,- Kč za účelem částečného pokrytí provozních
nákladů obdarovaného (ZŠ)

Charitativní činnost
a) 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.

b) 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.
c) 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.
d) Nadace Člověk v tísni
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 naši konkrétní pomoc.

Způsob prezentace školy na veřejnosti
a) Škola nanečisto
Ve školním roce 2014/15 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“.
Pro děti z naší mateřské školy byl připraven projekt „Škola nanečisto“. V rámci projektu se
děti pod vedením učitelek I. st. seznamovaly se školní prací a připravovaly se na vstup do 1.
třídy. Projekt měl velký úspěch u dětí i rodičů a byl velmi kladně hodnocen.
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b) Divadelní představení
V tomto školním roce uskutečnilo i několik představení pro rodiče a přátelé školy:


1. A, B, C, D – pasování na čtenáře,



2. A, B – představení plné pohádek a písniček,



3. D – divadelní představení



4. A - divadelní představení



4. B – vánoční divadelní představení



5. A, B – divadelní přestavení



2. třídy – prezentace dílny taneční výchovy v rámci festivalu TANEC PRAHA 2015.

Žáci z divadelního kroužku zahráli divadelní představení –,,Třináct trpaslíků“ pro rodiče a
kamarády, ale také v rámci školního projektu „Děti dětem“ všem dětem z 1. stupně a MŠ.

c) Vánoční dílny
V předvánočním období jsme uspořádali vánoční dílny pro děti a jejich rodiče. Lektoři byli
nejen pedagogové naší školy. V 11 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 ohlas dětí i rodičů byl velice pozitivní.

d) Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark s dílnami se uskutečnil na naší škole v březnu 2015. Na dvě hodiny se
proměnila tři patra druhého stupně v "prodejní výstavu" výrobků žáků všech ročníků. Řada
zájemců vedle nákupu výrobků
využila možnosti zúčastnit se některé z dílen a svou
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velikonoční dekoraci si vlastnoručně vytvořit. Program obohatily svým vystoupením i školní
pěvecký sbor Barrambini a tanečně pohybový kroužek.
Získané finance poslouží k adopci čápa černého v ZOO Praha.

e) Školní akademie 2015 (plakáty a pozvánky vytvořili žáci 7. ročníku v rámci výuky informační
a komunikační technologie).

Tématem školní akademie, která se konala 23. 6. 2015, se stala „Cesta kolem světa“. Roztomilí
byli předškoláci při cvičení jógy, výborné byly i všechny ostatní skupiny –např. africké tance,
žáci z divadelního kroužku s indiánskou bájí, žáci 3. ročníku s pověstí v anglickém jazyce,
zpěváci z pěveckého sboru Barrambini. Učitelům i všem dětem náleží velká pochvala. Všichni si
zajisté vystoupení užili, ačkoliv se klaněli již v dešti.
f) 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.
Školní stravování
počty stravovaných žáků:
počty od 1. 2. - 30. 6.
Z toho počty žáků z jiných škol:
do 31. 1. 15
od 1. 2. - 30. 6. 2015

942
865
229
229
136
24

SPC Zlíchov do 31. 1. 2015
ZŠ Grafická do 30. 6. 2015
MŠ Holečkova do 30. 6.

93
59
77

počet jídelen
ZŠ:
1
MŠ: 1

počet výdejen
ZŠ:
0
MŠ: 0

Zájem o stravování ve školní jídelně školy stále roste. Počet strávníků je 942 osob.
Mateřská škola má vlastní jídelnu, která vaří pro 112 dětí. Školní jídelna nabízí jídla i cizím
strávníkům, o tuto službu je stále větší zájem. Školní jídelna vaří 2 jídla denně, 3x týdně je
jedno jídlo bezmasé. Strávníci si mohou vybírat z nabídky jídel na následující den, týden.
Obědy je možné objednat i přes internet. Jídla jsou chutná, v dostatečném množství a jsou
podávána ve velmi příjemném prostředí školní jídelny.
Od února 2015 se počet strávníků snížil, protože SPC Zlíchov při změně ředitelky školy
změnil i stravovací zařízení.
V červnu 2015 ZŠ Grafická přešla do nově zřízené vývařovny MČ Prahy 5.
Výjezdy žáků mimo objekt školy
vzdělávací výjezdy
ŠvP

počet výjezdů
2
8

počet žáků
85
412

a) Škola v přírodě s plaveckým výcvikem
Na začátku října 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 se uskutečnila v hotelu Astra v Tuchlovicích. Hotel byl velice příjemný, počasí
úžasné, což umožňovalo množství sportovních aktivit i pobyt v lese. Během týdne žáci
absolvovali 10 plaveckých lekcí v nádherném bazénu a jejich pokrok byl mnohonásobně lepší
než u žáků, kteří chodili na lekce plavání po týdnech. Danou školu v přírodě doporučíme
rodičům i pro příští školní rok.

b) 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.
c) Vzdělávací výjezd do Norimberku
Stalo se již dobrou tradicí, že žáci 7. – 9. ročníku se o kultuře a historii neučí jen teoreticky v
hodinách dějepisu, zeměpisu, hudební/výtvarné výchovy a českého jazyka, ale každý rok
vyjíždějí do evropských zemí, aby ověřili své znalosti i prakticky. Tentokrát jsme vyjeli
do Německa. Zájezdu zúčastnilo 48 žáků. Po dvou letech jsme opět navštívili druhé největší
město Bavorska. Dopoledne jsme s průvodkyní prošli Starým městem, rozjímali jsme
v gotickém kostele Lorenzkirche. Ve dvanáct hodin se rozezněly zvony na několika kostelích
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a my zhlédli orloj na Frauenkirche. Po obědě jsme vyšli k městskému hradu Kaiserburg, odkud
byl krásný výhled na celý Norimberk. Prohlédli jsme si vánoční trhy a ochutnali místní
speciality.
d) Vzdělávací zájezd do Anglie
Ke konci školního roku v červnu absolvovali žáci 5. – 9. ročníků výjezd do Londýna a jižní Anglie
s výukou angličtiny. Navštívili několik stěžejních památek - Houses of Parliament, Big Ben,
Buckingham Palace, London Eye, Brighton, Hastings, křídové útesy Seven Sisters, nultý
poledník v Greenwich, Tower of London a mnohé další. Žáci také absolvovali deseti hodinový
jazykový kurz, a měli tak možnost rozšířit své jazykové znalosti a dovednosti.
Účast žáků v soutěžích
a) vyhlašovaných MŠMT
vědomostních

sportovních

uměleckých

Matematická olympiáda

Pohár rozhlasu

recitační

Pythagoriáda

Přespolní běh

pěvecká

Matematický klokan

Stolní tenis

Dějepisná olympiáda

Plavání

Zeměpisná olympiáda

Florbal

Olympiáda v českém jazyce

Přehazovaná
Nohejbal
Malá kopaná
Košíková
Odbíjená
Vybíjená

b) ostatních
vědomostních

sportovních

uměleckých

Dopravní soutěž

Kinderiáda

Literární soutěž

Uvažuj logicky

MC Donalds Cup

Ukaž, co umíš na PC

Dračí lodě

Soutěž pro šikovné děti se
zájmem o angličtinu,

O pohár starosty MČ Prahy
5

Teen Achievers
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Umístění v soutěžích vědomostních a uměleckých
Název

Pořadatel

Umístění

Matematická olympiáda

ZŠ a MŠ Barrandov

ŠKOLNÍ KOLO:
1. místo: Heřmánková Eliška - 5.
B
2. místo: Dobiáš Roman - 5. B
3. místo: Farkaš Jiří - 5. A
4. místo: Müllerová Aneta - 5.A
5. místo: Herodesová Alice - 5.C
OBVODNÍ KOLO:
1. místo: HERODESOVÁ Alice 5.C
Alice Herodesová a Roman
Dobiáš - úspěšnými řešiteli.

Pythagoriáda 2015

MŠMT

5. ročníky - úspěšní řešitelé:
Müllerová Aneta, Dobiáš Roman,
Birgus Jan, Kopecká Magdaléna

Klokan 2015

Mezinárodní soutěž

Karlovarský skřivánek –
celopražská pěvecká
soutěž

MHMP
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CVRČEK:
1. místo: Evelína Karlíková -73 3.A
2. místo: Michael Mazánek - 68 3.D
3. místo: Andrea Břeská - 67 3.B
4. místo: Ondřej Zvelebil - 67 3.B
KLOKÁNEK
1. místo: Eliška Heřmánková108-5.B
2. místo: Matěj Tlapák – 97 - 4. B
3. místo: Johana Chocholová–94
- 5.B
3. místo: Aneta Müllerová – 94 5.A

Recitační soutěž

MČ Praha 5

I. kategorie - 2. a 3. ročník
1. místo: Matouš Horsák
1. místo: Barbora Černá
2. místo: David Švehlík
II. kategorie – 4. a 5. ročník
1. místo: Alena Hanousková
2. místo: Monika Plisková
3. místo: Eva Soukupová
3. místo: Matěj Lisý

Literární soutěž pro 3. – 5.
ročníků

ZŠ a MŠ Barrandov

4. ročníky:
2. místo: Matěj Slavík

Pražské poetické setkání
2015

DDM Prahy 5

2. místo: Alena Hanousková
1. místo: Kuba Švihálek

Uvažuj logicky 4. a 5.
Ročník 2015

ZŠ a MŠ Barrandov

2. místo: Matěj Tlapák

Předveď, co umíš na PC

ZŠ a MŠ Barrandov

třídní kola v dubnu 2015

Soutěž pro šikovné děti se
zájmem o angličtinu – 5.
ročník

4. místo: Eliška Heřmánková 5.B
Čestné uznání - Anna Smrčková,
Magdaléna Kopecká, Viola
Kratochvílová

Dějepisná olympiáda

MČ Praha 5

5. místo: Anna Marie Tukkerová

Zeměpisná olympiáda

MČ Praha 5

Umová Petra, Pátra Heřman,
obvodní kolo, čestné uznání

Soutěž pro šikovné děti se
zájmem o angličtinu

ZŠ Bronzová

Zvelebil, Žák, Zeithamlová, Brigl
– čestné uznání

Teen Achievers

City&Guilds

1. místo – kategorie A 2 –Petra
Umová
1. místo – kategorie B1 Tukkerová

Evropou křížem krážem

Dino Schools of Prague

28

3. místo – Tardíková, Jilečková,
Castillo, Tukkerová

Sportovní soutěže - 1. stupeň
Soutěž

Umístění v obvodním kole

Přespolní běh

chlapci - 3. místo
dívky - 3. místo

Stolní tenis 4. a 5. třídy

chlapci - 4. místo, dívky - 1. místo

Plavání 4. a 5. třídy - chlapci

3. místo

Plavání 4. a 5. třídy - dívky

3. místo

Florbal- 4. a 5. třídy - chlapci, dívky

4. místo

Přehazovaná- chlapci
Malý dětský fotbalový pohár 1. a 2. třídy smíšené
MC Donalďs Cup 2011/2012 - 1. - 3. tř.
smíšené
MC Donalďs Cup 2011/2012 - chlapci 4. 5. tř.

4. místo

Nohejbal 4. a 5. tříd - chlapci

3. místo Praha 5
5. místo
5. místo
3. místo

Vybíjená 4. a 5. tříd - chlapci

3. místo

Vybíjená 4. a 5. tříd - dívky

3. místo

Přehazovaná 4. a 5. tříd - dívky

3. místo

místo.
Celkové umístění: Malý pohár 2014/2015 – 3.3.místo.
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Sportovní soutěže - 2. stupeň
Soutěž

kategorie

Umístění v obvodním
kole

Přespolní běh

6. a 9. r. hoši i dívky

6. místo

Stolní tenis

6. a 7. r. hoši

2. místo

Stolní tenis

8. a 9. r. hoši

5. místo

Stolní tenis

6. a 7. r. dívky

3. místo

Plavání

6. a 7. r. hoši

1. místo

Plavání

8. a 9. r. hoši

6. místo

Plavání

6. a 7. r. dívky

5. místo

Plavání

8. a 9. r. dívky

4. místo

Florbal

6. a 7. r. hoši

6. místo

Florbal

8. a 9. r. hoši

3. místo

Florbal

6. a 7. r. dívky

6. místo

Florbal

8. a 9. r. dívky

5. místo

Košíková

6. a 7. r. dívky

5. místo

Košíková

8. a 9. r. dívky

4. místo

Přehazovaná

6. a 7. r. dívky

4. místo

Vybíjená

6. r. dívky

8. místo

Celkové umístění: Velký pohár 2014/2015 - 7. místo
V celopražském kole jsme se v plavání umístili hoši z 6. – 7. ročníku na 1. místě.
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Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol
Hygienická stanice hl. města Prahy
23. 9. 2014 – zajištění pracovně lékařských služeb v rámci státního zdravotního dozoru zákona
č. 258/2000 Sb. a jiných platných právních předpisů.
Závěr: ZŠ a MŠ Barrandov má zajištěnou smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb
s MUDr. Pavlou Vodičkovou, Kršková 807, Praha 5 ze dne 1. 9. 2014. Pracovně lékařské služby
jsou zajištěny plně v souladu s požadavky platné legislativy.

Hygienická stanice hl. města Prahy
14. 10. 2014 – kontrola dodržování § 19-21a zák. 258/2000 Sb. v platném znění, čl. 4 a 5
nařízení ES852/2004 a § 49 a 50 vyhl. 134/2004 v platném znění.
Závěr: Systém kontrolních postupů MACCP je v provozovně školní jídelny ZŠ a MŠ Barrandov
zavedený beze změn. Evidence stanovených kritických bodů je vedena pravidelně. Nedostatky
byly zjištěny v ukazateli stavebně technický stav, vlhnutí stropu a omítky, která se olupuje a
může docházet k znehodnocení potravin. V ostatních sledovaných ukazatelích nedostatky
v době kontroly zjištěny nebyly. Prostor školní kuchyně - přípravna brambor a zeleniny a
přístupová chodba-byl opraven a vymalován k 31. 10. 2014.
Celková oprava provedena v srpnu 2015 zřizovatelem školy - MČ Praha 5.

Česká školní inspekce
20. 2. 2015 – prošetření stížnosti: nedostatečná informovanost matky o chování syna –
důvodná, , postup ředitelky školy při posouzení dodržení pravidel pro hodnocení chování
žáka za pololetí školního roku 2014/15 - nedůvodná, - zveřejňování sociálních poměrů, potíží
a pochybení žáka – neprůkazná, nedodržení každodenního informování matky školou podle
doporučení v individuálním vzdělávacím plánu žáka – nedůvodná.

Úřad MČ Praha 5 (vnitřní kontrolní systém a finanční kontrola)
16. 2. 2015 – 10. 3. 2015 – Hospodaření s neinvestičním příspěvkem rok 2014.
Závěr: Bylo zjištěno, že hospodaření je v souladu se všemi platnými právními normami a
vnitřními organizačními předpisy ZŠ a MŠ. Kontrolou bylo zjištěno několikrát překročení limitu
pokladní hotovosti v hlavní pokladně a v pokladně školní jídelny.
K danému dni kontroly byla učiněna taková opatření, aby se tato situace neopakovala.

Pražská zpráva sociálního zabezpečení
26. 2. 2015 – plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku v zaměstnanosti.
Závěr: V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění a ustanovení §
91 a § 98 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění, byl ze strany zaměstnavatele zabezpečena
součinnost k řádnému provedení kontroly.
Zaměstnavatel byl informován o povinnosti uchovávat mzdové listy, účetní záznamy a další
doklady pro účely důchodového pojištění v souladu s ustanovením § 96 zákona 187/2006 Sb.,
pro účely nemocenského pojištění v souladu s ustanovením § 22c zákona č. 589/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. V případě zániku zaměstnavatele bez právního nástupce před
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uplynutím doby úschovy dokladů, je zaměstnavatel povinen zajistit po tuto dobu úschovu
záznamů a sdělit Pražské správě sociálního zabezpečení místo, na kterém záznamy budou
uloženy.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
27. 4. 2015 – plnění povinností stanovených pro mateřské a základní školy, které vysílají děti na
školu v přírodě, zákonem č. 258/2000 Sb.
Závěr: Ve všech bodech nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů.

MČ Praha 5
29. 5. 2015 – prošetření stížnosti: prošetření konfliktu mezi žáky ve třídě – nedůvodné.

Česká školní inspekce
4. 6. 2015 - prošetření stížnosti: nevhodné vyjádření třídní učitelky o chování žáka – důvodná,
nevhodné informace asistentky pedagoga o udělení kázeňského opatření – neprůkazné.
Česká školní inspekce
11. – 22. 5. 2015 – Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015
Systém InspIS SET – 9. ročník - společenskovědní přehled a přírodovědný přehled
Přírodovědný přehled - výsledky
Procentuální úspěšnost všech zúčastněných škol
- 51%
žáků naší školy
- 57%
Společenskovědní přehled - výsledky
Procentuální úspěšnost všech zúčastněných škol
- 51%
žáků naší školy
- 58%

Úřad MČ Praha 5 – Odbor školství a kultury
11. 5. 2015 – finanční kontrola účelného hospodaření s finančními prostředky,
- dodržování analytické evidence,
- hospodaření ŠJ se zaměřením na dodržování spotřebního koše
za období 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.
Závěr:
ZŠ hospodaří se svými finančními prostředky v souladu se zákonem o účetnictví, existuje
platná vnitřní účetní směrnice. Kontrolované prvotní účetní doklady měly všechny náležitosti,
nebyly zjištěny žádné nedostatky. Analytické členění je bezvýhradně dodržováno.
Skutečné finanční hotovosti odpovídají stavům v pokladních knihách.
V hospodaření školní jídelny nebyly shledány žádné nedostatky, výživové normy jsou důsledně
dodržovány, spotřební koš je naplňován dle vyhlášky MŠMT.

32

Úřad MČ Praha 5 – Odbor školství, kultury a sportu
3. 3. 2015 - Technická prohlídka objektu ZŠ a MŠ Barrandov
Závěr: není uveden.

Česká školní inspekce
Mezinárodní šetření TIMMS 2015 pro žáky 4. ročníků v oblasti matematiky a přírodovědných
předmětů základní školy od 4. 5. – 29. 5. 2015. Výsledky nejsou známy, pravděpodobně škola
obdrží ve školním roce 2015-16.
Výroční zpráva byla projednána dne 29. 9. 2015 na poradě pracovníků.
Výroční zpráva byla projednána dne 8. 10. 2015 školskou radou.

Zpracovala:

Mgr. Jana Fričová
ředitelka školy

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
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