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A) Základní údaje o škole 

Název a adresa školy: Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ 
U Školy 208 
252 46 Vrané nad Vltavou 

E-mail:   reditelstvi@zsvrane.cz; info@zsvrane.cz 

Telefon - ředitelna:  +420 257 761 744 

Telefon - hospodářka: +420 257 760 144 

IZO školy /identifikátor/: 600 053 342 

IČ školy:   75031710 

Ředitel školy: Mgr. Eva Březnová - jmenovaná 1. 8. 2015 
Mgr. Ivana Hereitová 

Mgr. Ludmila Marceluchová 

Zřizovatel:   Obec Vrané nad Vltavou 

Adresa: Obecní úřad Vrané nad Vltavou 
Březovská 112 
252 46 Vrané nad Vltavou 

IČ zřizovatele:  00241831 

 

Školská rada: zřízena 16. 1. 2006; předseda: Bc. Hana Jahodová 
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Charakteristika školy 

Základní škola ve Vraném nad Vltavou je úplnou základní školou a současně také spádovou 
školou pro děti z okolních vesnic. Do sítě škol byla zařazena dne 1. 9. 1996. Od 1. 1. 2003 má 
škola právní subjektivitu. 

Počet žáků byl ve školním roce 2015/16 419 žáků. Z toho individuálně vzdělávaných 8 žáků na 1. 
stupni a 89 žáků v pokusném ověřování na 2. stupni. 

Kapacita školní družiny byla 120 dětí ve čtyřech odděleních. Provoz družiny byl denně ráno od 
6:30 hodin do 7:50 hodin a od 11:45 hodin do 17:00 hodin odpoledne. 

Na škole pracovalo 27 pedagogických pracovníků. Vysokoškolské pedagogické vzdělání mělo 25 
učitelů. 2 pedagogové, 4 vychovatelky v družině a asistenti pedagoga měli středoškolské vzdělání.  

Ve škole je 16 kmenových tříd, 2 počítačové učebny, 4 třídy družiny, školní klub, školní knihovna.  

Děti mohly navštěvovat během celého školního roku školní klub, kroužky: modelářský, keramický, 
anglického jazyka, moderní gymnastiky. 

Pod hlavičkou organizace Crocidy, děti pracovaly v kroužcích: Keramika, Lego, Kostkáč, Malý 
fotograf, Taneční přípravka. 

Organizace Dětská studia provozovaly na naší škole výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím 
pro všechny věkové kategorie a Muzikálové herectví pod vedením odborníků. 

Děti měly dále k dispozici hřiště s umělým povrchem. K výuce také mohly využívat část školního 
roku školní zahradu. 
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B) Přehled oborů vzdělávání 

Ve školním roce 2015 - 2016 probíhala výuka v 1. - 9. ročníku podle vlastního Školního 
vzdělávacího programu ZŠ Vrané nad Vltavou č. j. 870 - Z/2013 

UČEBNÍ PLÁN ŠVP 
pro I. stupeň ZŠ 

Předmět      ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk * (7D)       9 9 9 7 7 

Cizí jazyk         1 1 2 3 3 

Matematika * (4D)       4 5 5 5 5 

Informační a komunikační technologie     - - - 1 

Prvouka * (1D)       2 2 3 - - 

Vlastivěda * (1D)       - - - 2 2 

Přírodověda * (1D)       - - - 2 2 

Hudební výchova       1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova       1 1 1 2 2 

Tělesná výchova       2 2 2 2 2 

Pracovní činnosti       1 1 1 1 1 

Týdenní časová dotace      21 22 24 25 26 

 

Poznámky k učebnímu plánu: počet disponibilních hodin celkem 14 - využití těchto hodin označeno 
v učebním plánu * (xD), kde x je počet disponibilních hodin. 

 

Celková závazná časová dotace: 118 
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UČEBNÍ PLÁN ŠVP 
pro II. stupeň ZŠ 

Předmět      ročník:  6. 7. 8. 9. 

Český jazyk * (3D)        5 4 4 5  

Anglický jazyk         3 3 3 3 

Druhý cizí jazyk        - 2 2  2 

Matematika * (3D)        4 4 5 5 

Informační a komunikační technologie * (3D)    1 1 1 1 

Dějepis         2 2 2 2 

Výchova k občanství * (1D)       1 1 1 1 

Výchova ke zdraví        1 1 - -  

Fyzika * (1D)         2 2 2 1 

Chemie * (1D)         - - 2 2 

Přírodopis * (1D)        2 2 2 1 

Zeměpis * (1D)        2 2 1 2 

Hudební výchova        1 1 1 1 

Výtvarná výchova        2 2 1 1 

Tělesná výchova * (1D)       3 2 2 2 

Pracovní činnosti * (1D)       1 1 1 1 

Globální výchova * (2D)       - - 1 1 

Týdenní časová dotace       30 30 31 31 

 

Poznámky k učebnímu plánu: počet disponibilních hodin celkem 18 - využití těchto hodin označeno 
v učebním plánu * (xD), kde x je počet disponibilních hodin. 

 

Celková závazná časová dotace: 122 

 

.  
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení 

1. A paní učitelka Brixiová 

1. B paní učitelka Štrosová 

2. A paní učitelka Hereitová, zást. ředitelky 

2. B paní učitelka Pézlová 

3. A paní učitelka Hotová 

3. B paní učitelka Holubová 

4. A paní učitelka Kocianová 

4. B paní učitelka Hudáková 

5. A paní učitelka Smetanová V. 

6. A paní učitelka Turková 

6. B  paní učitelka Šímová 

7. A paní učitelka Boušková 

8. A. pan učitel Kubelík 

8. B paní učitelka Pašková 

9. A. paní učitelka Elšíková  

9. B paní učitelka Strnadová 

paní učitelka Březnová, ředitelka školy 

paní učitelka Marceluchová, zást. ředitelky 

paní učitelka Běličová 

paní učitelka Kapicová 

paní učitelka Kučerová 

paní učitelka Tůmová 

paní učitelka Hrachovcová 

paní učitelka Pešková 

paní učitelka Konečná 

paní vychovatelka Tomková, ŠD 

paní vychovatelka Vurmová, ŠD 

paní vychovatelka Řeháková,ŠD 

paní vychovatelka Šimáčková, ŠD 

asistent pedagoga Aleš Benda 

asistent pedagoga Alena Slezáková 

 

 

I. pololetí      II. Pololetí 

19 učitelů plný úvazek    19 učitelů plný úvazek 

4 vychovatelky školní družiny   4 vychovatelky školní družiny 

2 zástupci ředitele     2 zástupci ředitele 

1 ředitel      1 ředitel 

7 učitelů na částečný úvazek    7 učitelů na částečný úvazek 

2 asistenti pedagoga     2 asistenti pedagoga 
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Neaprobovaně byla vyučována: výchova ke zdraví, výchova k občanství, praktické činnosti, 
informatika. 

Aprobovaně se vyučovalo v těchto předmětech na 2. stupni: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, 
matematika, přírodopis, chemie, fyzika, výtvarná výchova, německý jazyk, hudební výchova.  

 Na 1. stupni se vyučovalo aprobovaně ve všech třídách. 

Částečně aprobovaně byla vyučována tělesná výchova, dějepis. 

Nepedagogičtí zaměstnanci ve škole pracovali čtyři na částečné úvazky a dva na plné úvazky.  
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D) Údaje o přijímacím řízení  

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 20015/2016 

9. ročník absolvovalo celkem 64 žáků, 57 žáků prošlo přijímacím řízením.  

 

          9. třída 

Střední školy       dívky  chlapci  celkem 

SOU        4  4  8 

SOŠ        21  17  38 

Konzervatoř       1  1  2 

Zahraniční škola      0  0  0 

gymnázia       4  5  9 

5. ročník - víceleté gymnázium    1  2  3 

7. ročník - víceleté gymnázium    3  0  3 

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  

V pátek 12. 2. 2016 se uskutečnil zápisu do 1. třídy, bylo zapsáno 85 dětí. Rodiče 14 dětí žádají o 
odklad. 
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E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2015/16 

1. A 22 žáků 21 prospělo s vyznamenáním, 1 § 38 

1. B 23 žáků 21 prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl, 1 §38 

2. A 22 žáků 22 prospělo s vyznamenáním  

2. B 22 žáků 21 prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl 

3. A 22 žáků 22 žáků prospělo s vyznamenáním  

3. B 24 žáků 24 prospělo s vyznamenáním 

4. A 17 žáků 13 prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli 

4. B  20 žáků 16 prospělo s vyznamenáním, 3 prospěli, 1 § 38  

5. A 28 žáků 21 prospělo s vyznamenáním, 6 prospělo, 1 § 38  

6. A 24 žáků 14 prospěli s vyznamenáním, 8 prospělo, 2 § 38 

6. B 18 žáků 6 prospělo s vyznamenáním, 12 prospělo   

7. A 26 žáků 11 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo 

7. D 29 žáků 24 prospělo s vyznamenáním, 5 prospělo 

8. A 20 žáků 3 prospělo s vyznamenáním, 12 prospělo, 1 neprospěl, 4 § 38 

8. B 12 žáků 5 prospěli s vyznamenáním, 7 prospělo 

8. D  26 žáků 22 prospělo s vyznamenáním, 3 prospěli, 1 § 38 

9. A. 18 žáků 2 prospěli s vyznamenáním, 16 prospělo 

9.B 16 žáků 4 prospěli s vyznamenáním, 11 prospělo, 1 § 38 

9. D 31 žáků 29 prospělo s vyznamenáním, 2 prospělo 
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Testování žáků 

Ve školním roce 2015/16 ČŠI zadala výběrové zjišťování výsledků žáků 6. ročníku. Zjišťovala se 
čtenářská gramotnost žáků a průměrná úspěšnost žáků byla 66%.  

Ve školním roce 2015/16 škola zakoupila testy pro 8. ročníky Příprava na přijímací zkoušky. Každý 
žák obdržel zprávu, ve které byla popsána úroveň jejich znalostí a předpoklady a potenciál ke 
studiu na střední školu. 

K průběžnému testování znalostí žáků v jednotlivých předmětech využívá škola produkt 
společnosti SCIO Škola za školou, kdy si žáci ověřují své znalosti pomocí eLearningu. Dále jsou 
využívány vlastní srovnávací testy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. 

Žáci s vadami v oblasti učení a chování se vzdělávali podle doporučení pedagogicko - 
psychologické poradny. Některým žákům byly sestaveny individuální vzdělávací plány, kde se 
zohlednila jejich diagnóza v jednotlivých předmětech. Individuální přístup byl uplatňován i u 
ostatních žáků. 
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F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Primární preventivní program 

• MPP pro školní rok 2015/16 vypracoval pan učitel Aleš Benda - preventista sociálně 
patologických jevů 
 

• Klima školy jsme monitorovali pomocí dotazníků, pozorování a konzultací s třídními učiteli, 
s výchovným poradcem a s vedením školy 
 

• Spolupracujeme s PPP Praha - východ, Policií ČR, OPS Magdalena 
 

• V rámci výuky Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví proběhlo poučení o bezpečnosti 
na silnici, o bezpečném chování vůči cizím lidem, prevence užívání návykových látek, 
tělesné i duševní změny související se sexuálním vývojem, prevence šikany, prevence 
užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy. 
 

• Dále žáci byli poučeni o vnímání diverzity ve společnosti (mentální postižení, osoby se 
zdravotním postižením) 
 

• K rozvoji pozitivního klimatu ve škole byly uskutečněny následující akce: vánoční a 
velikonoční jarmark, školní akademie, hudební dopoledne s Pavlem Hrabětem, probíhaly 
volnočasové aktivity hudební skupiny Suprkaple. 

V rámci povolání a s tím spojeného výběru střední školy navštívili žáci 9. třídy Úřad práce Praha 
západ, kde jim na základě výsledků testů zaměřených na volbu povolání a současné situace na 
trhu práce byly doporučeny vhodné obory studia.  

Již několikátým rokem měli žáci 9. třídy patronát nad 1. třídami. Připravovali pro ně během roku 
společné akce, soutěže, navštěvovali je ve třídách. Tato spolupráce pozitivně ovlivňovala vztahy 
mezi žáky ve škole. 

28. 6. a 29. 6. škola uspořádala pod vedením pana učitele Kubelíka celodenní akci zaměřenou na 
ochranu člověka za mimořádných událostí. Žáci plnili úkoly týkající se zdravovědy, sebeobrany, 
první pomoci, učili se předvídat rizika, zasáhnout při požáru, eliminovat rizika požáru. Cílem bylo 
rozvíjet u žáků znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu; posilovat 
odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost. 
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V rámci volnočasových aktivit pracovala ve škole řada kroužků:  

• modelářský - pan Staša 
 

• gymnastika - paní učitelka Štrosová 
 

• školní klub - paní učitelka Brixiová, pan Benda 
 

• Pod hlavičkou organizace Crocidy děti pracovaly v kroužcích: Keramika, Lego, Kostkáč, 
Malý fotograf, Taneční přípravka. 
 

• Organizace Dětská studia provozovaly na naší škole výuku anglického jazyka s rodilým 
mluvčím pro všechny věkové kategorie a Muzikálové herectví pod vedením odborníků. 
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G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

Další vzdělávání učitelů 

• BOZP, první pomoc 

o Všichni 

• Rizikové chování dětí a mládeže 

o Celostátní konference 

o Mgr. I. Hereitová 

• Pozitivní komunikace ve škole 

o Mgr. Jana Boušková 

• Ředitelé v bludišti paragrafů a procesů 

o Celostátní konference 

o Mgr. I. Hereitová 

• Ředitelé v bludišti paragrafů a procesů 

o Celostátní konference 

o Mgr. L. Marceluchová 

• Rozvoj matematické gramotnosti v praxi 

o Mgr. P. Štrosová 

• Atletika pro děti do škol 

o Mgr. M. Pézlová 

• Atletika pro děti do škol 

o Mgr. Barbora Kocianová 

• Asertivní nácvik pro učitele - praktický nácvik 

o Mgr. P. Štrosová 

• Prevence 7. - 9. ročník aneb „zdravý životní styl, zdravotní výchova a dopravní výchova 

o Dis. A. Benda 
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• Evropský preventivní projekt eu-dap, program unplugged 

o Dis. A. Benda 

• Asertivita a vy 

o Mgr. P. Štrosová 

• Komunikace ve škole 

o I. Hudáková 

• Světová válka 

o Mgr. L. Marceluchová 

• Hry ve tmě 

o J. Šimáčková 

• Středočeská mrkvová konference 

o Mgr. B. Kocianová 

• Drumben pro jednotlivé stupně vzdělávání 

o A. Benda, dis 

• Práce s chybou v českém jazyce 

o Mgr. L. Marceluchová 

• Úpravy ŠVP v systému INSPIS, ŠVP po změně RVP ZV 

o Mgr. Eva Březnová 

• Dvouletý systemický výcvik v hudebně - dramatických terapiích 

o A. Benda, dis 

• Letní sdílení 

o Mgr. M. Pézlová 

• Letní škola s metodou hejného na 1. Stupni ZŠ pro pokročilé 

o Mgr. M. Pézlová 

• Letní škola s metodou hejného na 1. Stupni ZŠ pro pokročilé 

o Mgr. Barbora Kocianová 

• Principy a efektivní metody společného vzdělávání 

o Mgr. Petra Štrosová 
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H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti 

700. narozeniny Karla IV. ve škole 

Ve čtvrtek 9. 6. proběhla všemi dlouho očekávaná akce, která byla vyvrcholením téměř 
celoročního školního projektu k významnému 700. výročí narození Karla IV. Akce to byla vskutku 
velkolepá, jak se k takovým kulatým narozeninám sluší a patří. 

Kdo přišel, byl uvítán královskou družinou v čele se samotným Karlem IV. a jeho ceremoniářem. 
Dále pak mohl na školní zahradě zhlédnout několik divadelních představení - moderní pohádku „O 
nejlepším králi“ od dětí ze 4. A a skvěle zahranou „Legendu o svatém Jiří“ v podání dětí ze 3. A. 
Kromě toho několik tanečních vystoupení od holek z 5. třídy a z 3. třídy. Také samozřejmě zahrála 
dvorní školní kapela Suprkaple a zazpívaly holky Bradáčovy z 8. třídy. Předvedli se nám také 
prvňáčci s krásně zazpívanou a zahranou Šípkovou Růženkou. Vystoupily i gymnastky alias 
kejklířky, které předváděly stojky, provazy, mosty a další kejkle. 

Aby toho nebylo málo, návštěvníci mohli ochutnat pochutiny a zahnat žízeň ve středověké krčmě. 
Zároveň si všichni mohli zastřílet z luků, vyslechnout si informace o včelách od pana včelaře z 
Kocandy, anebo si vyzkoušet rytířský souboj. K tomu všemu ještě děti měly možnost vyrobit 
ozdoby a šperky z drátků nebo si vyzdobit vlastní iniciály. A v neposlední řadě jste se mohli vyfotit 
třeba jako jedna z Karlových manželek či jako jeho otec Jan Lucemburský. 

Během celého odpoledne byla v aule školy k vidění výstava výtvarných prací žáků. Mohli jste si 
tam připadat téměř jako v jednom ze středověkých chrámů, jak byla okna posetá malými 
vitrážovými okénky. Součástí výstavy bylo i promítání krátkého filmu v režii žáků 6. B.Všichni 
umělci, kteří k výstavě přispěli, si zaslouží velký dík a pochvalu. 

Celou akci podpořilo i pěkné počasí a pohodová atmosféra. Po vystoupeních tréma ze všech 
spadla a mohli jsme si společně užít odpoledne s bohatým programem. Bez koho by to ale nešlo? 
Bez pana učitele Aleše Bendy a p. učitelek Elišky Paškové a Mirky Elšíkové, kteří to všechno 
báječně zorganizovali. Těm patří obrovský dík, stejně jako všem ostatním učitelům, rodičům a 
ostatním, kteří se s chutí zapojili a pomohli s veškerou organizací a hlavně dětem, bez kterých by 
to už vůbec nemohlo fungovat. Nesmíme zapomenout jmenovitě poděkovat i našemu ochotnému a 
milému zvukaři Lukáši Novotnému, díky kterému celé vystoupení získalo profesionální formu. 
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a) Mezinárodní projekty: 

Projekt Eko škola - Slavnostní předávání titulu Ekoškola 

Je to doma! Ve středu 15. 6. převzali zástupci našich Ekotýmů z rukou senátorky Zuzany 
Baudyšové již čtvrtý titul Ekoškola pro naši školu! 

Za Ekoparlament prvostupňový titul přebírala Míša Vítková ze 4. A, Ekotým druhého stupně 
reprezentovala Terezka Hovorková z 9. A. Spolu s nimi pak paní učitelky Barbora Kocianová a 
Markéta Pézlová. Slavnostní vyhlášení, kterého se letos zúčastnilo 60 úspěšných základních, 
středních a nově i mateřských škol, se odehrálo v důstojných kulisách Rytířského sálu 
Valdštejnského paláce. Po předání certifikátů následovala prohlídka Valdštejnského paláce. 
Nahlédli jsme i do jednacího sálu, kde právě probíhalo hlasování. V zahradě jsme nalepili vizitku 
na mapu mezi ostatní školy a připojili naše papírové parníčky na velké tablo. To už 
předznamenávalo závěrečnou plavbu Ekoškol parníkem po Vltavě. Do Vraného nás sice nedovezl, 
ale i tak jsme si den užily. 
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21 
 
 
b) Celostátní projekty 

Projekt recyklohraní 

Sběr a propagace sběru baterií a drobného elektroodpadu.  

V rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA jsme ve Vraném byli sběrovým místem pro stará CD a DVD 
disky a také v rámci téhož projektu jsme sbírali kompaktní zářivky, dále prázdné tonery a cartrige. 
Dále sbíráme nepoužívané či rozbité mobily, následně je dáváme k repasi či recyklaci. 

Na základě odevzdávaného sběrového materiálu jsme získali příslušné body, podle jejich množství 
jsme nakoupili kopací míč a společenské hry do školní družiny. 

 

c) Celoroční školní projekty 

Projekt adopce Afrika 

Pokračovala adopce Petera Chegeho z Keni - během roku jsme si s ním několikrát vyměnili 
dopisy, poslali jsme mu i několik dárků. Finanční částka k uhrazení adopce byla získána dětmi z 
aktivit - sběr papíru, sběr kaštanů a žaludů, adventní a školní vánoční jarmark (prodej vlastnoručně 
vyrobených ozdob, svíček, perníčků, apod.), jarní jarmark 1. stupně. 

 

Patronát deváťáků nad 1. třídami 

Tento projekt se stal již tradicí. Hned první školní den se deváťáci ujali prvňáků a dovedli je do 
jejich třídy. Během roku byla realizována řada společných akcí, které tento patronát upevňují a 
přispívají k vzájemným dobrým vztahům mezi dětmi - společné sázení stromků, olympiáda, 
Mikuláš, výuka třídění odpadu, podzimní soutěžní stezka, Den dětí.  
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Sázení stromu 

V pátek 13. 11. se uskutečnilo tradiční sázení stromu v okolí školy. Nové stromečky zasadily 
společně obě třídy prvňáčků, na pomoc měly své velké patrony z 9. B. Touto akcí se naše škola 
připojila k mezinárodnímu týdnu občanských aktivit na podporu životního prostředí Global Action 
Days. 

  

  

 

 

http://www.zsvrane.cz/wp-content/uploads/2015/11/PB130192.jpg
http://www.zsvrane.cz/wp-content/uploads/2015/11/PB130199.jpg
http://www.zsvrane.cz/wp-content/uploads/2015/11/PB130219.jpg
http://www.zsvrane.cz/wp-content/uploads/2015/11/PB130220.jpg
http://www.zsvrane.cz/wp-content/uploads/2015/11/PB130221.jpg
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Svátek zvířat 

Dne 5. 10. 2015 si naše škola připomněla Svátek zvířat, který připadá na svátek sv. Františka. 
Deváťáci se ujali nelehkého úkolu a zorganizovali pro své mladší spolužáky z 1. stupně zvířecí 
stezku, kde si mohli vyzkoušet, co o zvířatech vědí a dozvědět se nové informace. 

 

Menu pro změnu: Menu pro změnu na farmářském trhu 

Zapojení naší školy do projektu Menu pro změnu představila Natka Bradáčová za ostatní členy 
týmu širší veřejnosti na červnovém Farmářském trhu ve Vraném. Kromě prohlížení fotografií, 
dokumentujících, co všechno se týmu během školního roku povedlo v rámci zodpovědného 
stravování, měli návštěvníci možnost se také aktivně zapojit. Mohli si vyzkoušet své znalosti 
různých druhů obilovin a luštěnin a přispět do ankety, jak si představují zodpovědného strávníka. 
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Kurz zdravého vaření 

Poslední květnovou neděli se ve škole vařilo. Tým Menu pro změnu uspořádal pro veřejnost Kurz 
zdravého vaření. Sešlo se celkem 5 dětí a 7 dospěláků, kteří si pod vedením lektorky Martiny 
Součkové společně připravili vydatný nedělní oběd. Základními surovinami byly jáhly a cizrna. Na 
menu se objevila brokolicovo-cizrnová polévka, zapečená zelenina plněná tofu s jáhlovými noky a 
zeleninovou omáčkou, cizrnový salát. Na odpolední svačinku pak jáhlové placky s cizrnovou 
pomazánkou. A ještě bylo na výběr z pečených dezertů: jablečný jáhelník, koláč z tofu se sušeným 
ovocem, špaldový mřížkový koláč a citronový cizrnový koláč. Práce šla rodičům i dětem od ruky, 
našemu pracovní tempu nestačila jen trouba, před kterou se tvořila fronta koláčů :-). Po poledni už 
to ze školní kuchyňky vonělo a mohlo se vzájemně ochutnávat, hodnotit a konzultovat. Co se 
navařilo, to se také snědlo, co se nezvládlo sníst na místě, to se neslo v krabičkách na ochutnání 
domů. Účastníci byli, zdálo se, spokojeni. Pochutnali si, odnesli si recepty, spousty rad a inspirace. 
Seznámili se s různými méně obvyklými surovinami a jejich použitím, dozvěděli se o některých 
principech zdravého stravování. Děkujeme sdružení Tereza a centru Glopolis, že jsme akci mohli 
uspořádat. 
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Další aktivity 

Sběr papíru, víček z PET lahví a hliníkových obalů 

Celkem jsme všichni společně nasbírali 3,5 tuny starého papíru. Získané finanční prostředky 
využijeme pro adopci afrického žáka petera chegeho, dále prostředky využijeme na nákup 
sportovního náčiní. 

Také jsme nasbírali 20 kg hliníkových obalů a 220 kg víček, přičemž jsme se ve sběru víček 
umístili na 10. místě ve velké ceně euro waste a českých sběrných surovin. 

 

Sběr kaštanů a žaludů 

Výsledky sběru kaštanů a žaludů 

 Třída Nasbíráno (průměr na žáka) 

1. 3.B 24,9 b. 

2. 1.A 20,8 b. 

3. 1.B 17 b. 

4. 3.A 13,2 b. 

5. 2.B 10,2 b. 

6. 4.B 10 b 

7. 2.A 9,4 b. 

8. 5. třída 7,9 b. 

9. 4.A 4,6 b. 

10. 7. třída 0,3 b. 
 

bodování - 1 kg kaštanů = 1 bod 
1 kg žaludů = 3 body 
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Čtení pro prvňáky - noc s Andersenem 

K šestnáctému ročníku tradiční čtenářské akce se letos v naší škole připojily čtyři třídy: 2. A, 2. B, 
3. A a 4. A. Ve škole z 1. na 2. dubna přenocovalo celkem 65 školáků. Ve svých třídách společně 
luštili, pátrali, hádali, hledali, četli a poslouchali. Starší si připomněli výročí narození Zdeňka 
Svěráka knížkami Tatínku, ta se ti povedla, Pan Buřtík a pan Špejlička, Po strništi bos a filmem 
Obecná škola. Mladší se tematicky drželi Andersena a jeho pohádek Princezna na hrášku a Malá 
mořská víla. Porovnali svoje dětství s dětstvím Andersenovým podle vyprávění Hany Doskočilové 
z knížky, Když velcí byli kluci. Prokázali také nemalou dávku odvahy a statečnosti při zdolání 
strašidelné stezky s cílem přinést ztracené vlasy malé mořské víly. Děti z 2. A si nanosily knížky 
vlastní a radostně si navzájem předčítaly. Plni dojmů a zážitků se pak zavrtali do spacáků a spali a 
spali (alespoň někteří). Tak dobrou noc zase za rok! 
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Celé Česko čte dětem 

Naše škola je zapojena v kampani na podporu čtenářství Celé Česko čte dětem. V rámci tohoto 
projektu v týdnu od 29. 2. do 4. 3. zpříjemňovali dětem na prvním stupni ráno svým předčítáním 
rodiče, prarodiče i starší kamarádi. Představili své oblíbené knížky z dětství, nebo takové, které 
právě se svými dětmi čtou. Někteří si pro děti připravili i nejrůznější zábavné úkoly. Všem tímto 
moc děkujeme. Akce měla úspěch u dětí i dospělých, proto si ji začátkem června zopakujeme. V 
návaznosti na tento týden jsme vyšli vstříc nadšení dětí pro čtení navíc prodloužením otevírací 
doby ve školní knihovně. Od 9. 3. bude školní knihovna otevřena vždy ve středu od 12.30 do 13.30 
a zůstává zachována také výpůjční doba v době velké přestávky v pondělí a ve čtvrtek od 9.30 do 
9.45. Doufáme, že nadšení a zájem o knihy, se kterým jsme se setkali první středu, našim 
čtenářům vydrží co nejdéle. 

 

  

 

 

  

http://www.zsvrane.cz/wp-content/uploads/2016/03/IMG_2752.jpg
http://www.zsvrane.cz/wp-content/uploads/2016/03/IMG_2751.jpg
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Otevřená škola 

Naše škola byla držitelem certifikátu „Rodiče vítáni“ za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. 
Certifikaci uděluje po splnění přísných podmínek organizace EDUin o.p.s. 

Podrobnější informace o certifikaci je možno získat na webové adrese: www.rodicevitani.cz 

U vchodu do šaten byl umístěn Internetový terminál, který umožňuje přístup každému zájemci z 
řad rodičů na webovou stránku školy i na server webrodice.zsvrane.cz, odkud je přístupná 
elektronická žákovská knížka žáků 

 

Dětský ekoparlament 

Během měsíce září vznikly Ekoparlamenty na 1. i na 2. stupni. Pravidelně se pak scházeli 
jedenkrát měsíčně. Na 1. stupni pracoval dětský parlament pod vedením paní učitelky. Pézlové a 
Kocianové. Na druhém stupni pracoval pod vedením pana učitele Kubelíka. Žáci řešili na 
schůzkách kreativní úkoly, účastnili se týmových her a plánovali soutěže pro ostatní spolužáky na 
velké přestávky. Ekoparlament 2. stupně organizoval po celý rok soutěž tříd v třídění odpadu. 

 

Branné cvičení - ochrana člověka za mimořádných situací 

28. 6. a 29. 6. 2015 proběhl již tradiční "branný den", ve kterém si žáci školy procvičili znalosti a 
dovednosti pro přežití v přírodě i v civilizaci, seznámili se s ochranou před chemickým, biologickým 
i radioaktivním nebezpečím, prakticky si vyzkoušeli ošetřit raněné při autohavárii apod. 
Pořadatelem celé akce byl pan učitel Kubelík. 

 

Plavecký výcvik pro 2. A, 2. B 

Plavání druháků - od listopadu jezdili žáci 2. A, 2. B na plavecký výcvik do bazénu v Praze - 
Radlicích. Absolvovali celkem 20 plaveckých lekcí. Děti byly rozděleny do menších družstev podle 
své plavecké úrovně - dobří plavci, poloplavci a neplavci.  
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Lyžařský kurz 

Lyžařský kurz proběhl 20. 2. 2015 - 26. 2. 2016 v chatě Olympie v Zadní Telnici v Krušných 
horách. Na žáky čekal bohatý program, který byl rozšířen nejen na pouhé lyžování, ubytování, 
strava…Celý týden byl bohatý na zážitky spojené s prostředím zimních hor, žáci si vyzkoušeli 
pohyb na sněžnicích a naučili se základy snowboardingu a carvingu. 

 

Rozsvícení vánočního stromečku 

V neděli 29. 11. probíhaly Vánoční trhy a rozsvěcení stromečku. Nesměl chybět ani stánek naší 
školy, která má adoptovaného chlapce z Keni, Petera Chegeho a prodejem vyrobených vánočních 
dekorací mu přispěla na vzdělávání. Doprovodné hudební vystoupení připravil pan učitel Benda s 
kapelou SUPRKAPLE. 
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Vánoční jarmark 

Ve čtvrtek 17. 12. proběhl již tradiční školní Vánoční jarmark. Za rekordní účasti dětí, maminek, 
tatínků, babiček, dědečků a dalších příbuzných a přátel začal celý program ve vestibulu školy. Poté 
se davy návštěvníků rozložily mezi následující typy aktivit: - třídní programy - scénky, divadla, 
tancování, zpívání,…  - tvořivé dílny -vystřihování, lepení, barvení, apod. 

 

Jarní a velikonoční jarmark 

Všechny třídy 1. stupně, školní družiny a několik druhostupňových tříd si zařídily stánky a 
prodávaly své výrobky. Část výtěžku byla použita na Adopci Afrika, za zbývající peníze si děti 
podle svého výběru nakoupily pomůcky do třídy nebo např. živočicha, o kterého se pravidelně 
starají. 

 

Školní výlety a školy v přírodě 

Školu v přírodě absolvovaly v tomto školním roce třídy 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A a 5. třída. 
Všechny 4 třídy strávily úžasný týden plný pestrého programu na českých horách. 

Ostatní třídy podnikaly různé jednodenní výlety do bližšího či vzdálenějšího okolí školy. 
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Spaní ve škole 

 

 

Návštěva divadelních představení a kina 

Třídy 1. stupně se během roku několikrát vypravily do divadel. Nejčastějším cílem bylo divadlo 
Minor, které je přímo určené pro dětského diváka a svou programovou nabídkou, prostředím a 
přístupem personálu nejvíce vyhovuje našim záměrům. 

Několikrát navštívili kino v Modřanech. 

 

Programy a besedy pro žáky 

Třídy 1. stupně se zúčastnily interaktivního programu „Dobrodružná matematika, aneb za 
pokladem černého piráta“ zaměřeného na matematiku prof. Hejného. 

V sokolovně proběhl interaktivní program, který žákům přiblížil pohyb planet ve vesmíru. 

Žáci se zúčastnili interaktivního programu Vodní ptáci. 

Některé třídy 1. stupně se účastnily celonárodní akce Noc s Andersenem. 
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Školní klub 

ŠK byl pro žáky otevřen 4 dny v týdnu od 12:45 hodin do 16:00 hodin. Pod vedením paní učitelky 
Brixiové a Aleše Bendy měli žáci možnost využívat školní hřiště, kde hráli především míčové hry, 
florbal, ve škole potom stolní tenis. Pod vedením Aleše Bendy se žáci mohli věnovat hudebním 
aktivitám. Pod vedením paní učitelky Brixiové mohli vyzkoušet své kuchařské umění a připravit 
hlavní jídlo i dezert, který odpovídá zásadám zdravé výživy. 

 

Den otevřených dveří 

14. a 19. ledna proběhly dny otevřených dveří. První termín byl určen pro rodiče s jejich budoucími 
prvňáčky, kteří nahlédli do vyučování v 1. třídách u paní učitelky K. Brixiové a P. Štrosové. Ačkoliv 
byla akce určena především našim budoucím žáčkům, využili ji i rodiče, kteří se přišli podívat na 
své školáky. Paní ředitelka provedla rodiče i děti školou a zodpověděla dotazy. 

Druhý termín byl hlavně určen pro budoucí žáky šestých ročníků ze zvolské školy. Poté, co paní 
ředitelka ukázala dětem a rodičům vybavení odborných učeben na 2. stupni a zodpověděla dotazy, 
mohly se děti aktivně zapojit do několika fyzikálních a chemických pokusů, které si pro ně 
připravila paní učitelka D. Konečná. 

 

Setkání rodičů budoucích prvňáčků s jejich třídními učitelkami a ředitelkou školy 

Rodiče budoucích prvňáčků měli možnost setkat se s třídními učitelkami svých dětí a s ředitelkou 
školy. Získali zde informace o chodu školy a vyučovacích metodách. 

 

Individuální vzdělávání  

Ve školním roce 2015/16 pokračovalo již devátým rokem ověřování individuálního vzdělávání na 2. 
stupni ZŠ. Žáci, učitelé, rodiče se pravidelně setkávali na konzultacích, společných setkáních, 
akademiích a při hodnocení. Hodnocení žáků se zúčastnili také pracovníci VÚP a MŠMT.  

 

Třídenní výjezd pedagogického sboru 

Jednou z hezkých tradic naší školy jsou společné poznávací zájezdy. Tentokrát jsme byli od 7.5 do 
9.5 na poznávacím zájezdu v lázeňském trojúhelníku. Navštívili jsme rezervaci SOS a lázeňská 
města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.  

 

Rozšířená výuka finanční gramotnosti  

V rámci Výchovy k občanství v 8. třídě jsme zavedli poměrně rozsáhlý program na rozvoj finanční 
gramotnosti žáků. Při výuce využíváme různé pracovní listy, finanční kalkulačky, modelové situace 
a simulační hry. Jednou z nich je hra Finanční svoboda. 
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Školní knihovna 

Školní knihovna je místem setkávání a přátelského posezení v útulném a esteticky příjemném 
prostředí. Žáci si zde mohou nejen půjčovat knihy, ale také prohlížet oblíbený časopis Junior, hrát 
společenské hry, obdivovat dovednost spolužáků při autorských výstavách apod. 

 

Filmová noc 

Tradičně se uskutečnily filmové noci plné her pod vedením Aleše Bendy, které se setkávají u dětí s 
velkým zájmem.  

 

Absolventské práce 

Žáci 9. třídy již tradičně na konci své školní docházky zpracovali a prezentovali vybraná témata.  
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Účast a výsledky žáků v bio olympiádě 15 - 16 ZŠ Vrané nad Vltavou 

Školní kolo: celkem 15 žáků 

Kategorie C (8. a 9. ročník) 

1. Vojtěch Března 
2. Tereza Hovorková 
3. Tina Štěrbová 

Kategorie D (6. a 7.) 

• Eliáš Vrhel 
• Tereza Krausová 
• Kateřina Vrtišková 

Okresní kolo: celkem 5 žáků 

Kategorie C (8. a 9. ročník) 

1. Tina Štěrbová 
2. Vojtěch Března 

Kategorie D (6. a 7.) 

1. Eliáš Vrhel 
2. Tereza Krausová 
3. Kateřina Vrtišková 

Krajské kolo 

Kategorie D 

1. Eliáš Vrhel 
2. Tereza Krausová 

Přírodovědn´y klokan  

Školní kolo - 8., 9. ročník 

1. Jan Válek 
2. Simona Krausová 
3. Matouš Kubín 

Matematický klokan 

• 146 žáků - 6 žáků získalo přes 100 bodů ze 120 
• Jan Válek - 1. místo v celostátním kole kategorie Benjamin 
• Jakub Ucháč - 2. místo v okresním i krajském kole kategorie Kadet 
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Pikomat  MFFUK 

• Jakub Ucháč 

Logická olympiada 

• Vít Metka - postup do celostátního kola 

Olympiáda z Českého jazyka 

• Viktor Votava - 4. místo v okresním kole 

Lingvistická olympiáda (středoškolská soutěž) 

• Vít Metka - 25. místo v národním kole 

Reprezentace ČR v krasobruslení 

• Matyáš Bělohradský 

Pythagoriada - školní kolo 

6. - 8. Ročník 

• Úspěšní řešitelé: Jiří Kraus, Přemysl Marhold 

Pythagoriada - okresní kolo 

• Přemysl Marhold 
• 7. - 10. Jiří Kraus 

Matematicka olympiada - 9. ročník 

Školní kolo a okresní kolo 

• Místo v okresním kole - Jakub Ucháč 

Matematická olympiáda - 9. ročník 

Krajské kolo 

• místo - Jakub Ucháč 

Matematická olympiáda - 6. - 8. ročník 

Kategorie Z6  

1. Adam Ucháč 
2. Hana Vrabcová 

Kategorie Z7 

• 7. - 9. Jan Vrhel 

Kategorie Z8 

• Tina Štěrbová 
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Někteří žáci uspěli ve výtvarných, hudebních a sportovních soutěžích, pořádaných na různých 
úrovních. 

Několik žáků hraje v amatérských, hudebních a divadelních souborech. 
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Aktivity školní družiny 

Během tohoto školního roku se děti věnovaly rozmanitým činnostem. Zapojily se do dění v obci - 
posvícení, mikulášská zábava, rozsvěcování vánočního stromečku, ve škole - vánoční a 
velikonoční jarmark. 

Společně s rodiči, při předvánoční vycházce navštívili Oboru daňků, muflonů a srnců. Zvěř dostala 
vánoční nadílku ve formě žaludů, kaštanů, ořechů, tvrdého chleba. Jako překvapení čekal ornitolog 
se svými sovami. Děti si na všechny sovy mohly sáhnout a vyzkoušet jemnost peří. 

Hodně času trávily venku na vycházkách, při kterých poznávaly okolí školy, na dětském hřišti, na 
školním hřišti při míčových a pohybových hrách, na školní zahradě s využitím naučných a herních 
prvků. V budově školy využívaly děti stolní fotbálek, stolní a deskové hry. 

Ve třídě se věnovaly vyrábění různých předmětů, dárečků k příležitosti prodejních jarmarků i ke 
svátkům v průběhu roku pro své rodiče (Vánoce, Velikonoce, Den matek). 

Vyrobily upomínkové předměty k zápisu pro budoucí prvňáky. Učily se zpívat za doprovodu kytary 
a doprovodných nástrojů lidové a trampské písně. Celý rok si připomínaly významné svátky a s 
nimi spojené pranostiky a tradice.  

 Dozvěděly se spoustu užitečných rad, nových informací, činnosti z některých oblastí si vyzkoušely 
prakticky. Dozvěděly se Legendu o svatém Martinu. Vyrobily například vlajku družiny, strašidlo z 
bambulek, pro maminky zrcátko zdobené malbou na sklo. Při poznávání včel ochutnaly med a 
vyzkoušely malbu voskem. Zjistily, že každý máme pět smyslů a prakticky si je pomocí 
ochutnávky, vůní, zručnosti prstů, poslechu ticha a rámusu a hledání rozdílů vyzkoušely. 

Děti zjišťovaly, jak člověk škodí či prospívá planetě Zemi. S knihou Dopisy od Felixe cestovali 
pomocí příběhů po celém světě. 

Dětský den prožily při řešení vědomostních a dovednostních úkolů. Nakonec, podle slepé mapy s 
nápovědou ve skupinkách hledaly poklad, který úspěšně odhalily. 

 

E-learningové kurzy, volba povolání 

I ve školním roce 2015/16 škola umožňovala dětem využívat jako doplněk výuky eLearningové 
kurzy (SCIO, Škola za školou). 
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Výchovný poradce 

Ve škole pracovala výchovná poradkyně Mgr. Dagmar Konečná. Škola spolupracovala s 
Pedagogicko - psychologickou poradnou pro Prahu - východ a se speciálně pedagogickými centry. 
Dětem se SVP byly ve spolupráci s PPP vypracovány individuální vzdělávací plány. Učitelé měli 
možnost konzultovat výukové problémy s psycholožkou určenou pro naši školu na metodických 
setkáních, která proběhla dvakrát ročně. Několikrát v roce navštívily školu pracovnice SPC. 

 

Prezentace aktivit školy 

V převážné většině tříd na 1. stupni se kromě tradičních třídních schůzek konají pravidelné 
konzultační hodiny. Jedná se o individuální setkání učitelky, rodičů a dítěte, při kterém děti nejdříve 
samy hodnotí svou práci ve škole a domácí přípravu, poté má příležitost rodič a nakonec učitelka 
shrne a případně doplní hodnocení dítěte. 

Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti prostřednictvím webových 
stránek http://www.zsvrane.cz. 

 

Sportovní aktivity  

Škola je členem České asociace SK Praha západ. Ve školním roce 2015/16 se naše škola umístila 
na 5. místě v 17. Ročníku Školní sportovní ligy škol okresu Praha - západ. 

 

Zúčastnili jsme se následujících okresních soutěží: 

• Minikopaná chlapci - 3. místo 
• Florbal dívky - 3. místo 
• Volejbal dívky  
• Nohejbal dívky - 2. Místo 
• Nohejbal hoši - 4. místo 
• Stolní tenis chlapci a dívky 
• Florbal chlapci a dívky - 2. místo 
• Přespolní běh chlapci a dívky 
• Házená dívky - 3. místo 
• Basketbal chlapci a dívky 
• Vybíjená chlapci a dívky - 3. a 9. Místo 
• Vybíjená dívky - 5. místo 
• McDonald cup - chlapci 
• Pohár rozhlasu - chlapci a dívky 
• Atletický trojboj - chlapci a dívky - 7. Místo 

 

Naše ZŠ se ve školním roce 2015/2016 zapojila do projektu Českého atletického svazu - atletika 
pro děti do škol. 

http://www.zsvrane.cz/
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Atletika do škol 

 

Nová atletická sada zpestří tělocvik na naší škole 

Sadu atletických pomůcek uzpůsobených potřebám dětí z prvního stupně jsme získali díky 
zapojení se do projektu Českého atletického svazu- Atletika pro děti do škol. Nejprve jsme sadu 
měli na měsíc zapůjčenou, následně jsme byli vybráni a soupravu pomůcek určených k nácviku 
běhání, skákání a házení jsme získali natrvalo. Zástupci naší školy spolu s dalšími pedagogy 
reprezentujícími deset vybraných škol z Čech, sadu převzaly v sobotu 19. března na pražské ZŠ 
Jeseniova. Sada obsahuje pěnové překážky s nástavci, pěnové oštěpy, raketky, podložku na skok 
daleký, štafetové kroužky a kolíky, cvičit s ní můžeme v tělocvičně i na hřišti. Na začátku června 
čeká děti z 1. stupně sportovní den, kdy poměří své síly v atletickém víceboji. 

 

 

Gymnastky na přehlídce 

Děvčata z kroužku gymnastiky pod vedením paní učitelky Štrosové reprezentovala v sobotu 2. 
dubna naši školu v celorepublikové taneční a pohybové přehlídce Děti v akci. 
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I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

Ve školním roce 2015/16 inspekční činnost na naší škole neproběhla.  
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J) Základní údaje o hospodaření školy, rozpočet 
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k) Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 

Základní škola Vrané nad Vltavou byla zapojena v projektu na podporu výuky cizích jazyků ve 
školách a školských zařízení, registrační číslo projektu. CZ.1.07/1.1.00/56.1858. 

Během listopadu absolvovalo 33 dětí jazykově-vzdělávací pobyt v Rakousku. 

Poslední podzimní prosluněné dny naši žáci osmých a devátých tříd strávili v Salzburgu a okolí v 
rámci zahraničního jazykově - vzdělávacího pobytu. Součástí pobytu bylo nejenom poznávání 
kulturních a historických tradic země, ale také absolvování devíti vyučovacích hodin německého 
jazyka s rodilými mluvčími. Během pobytu si žáci vyzkoušeli komunikaci přímo v praxi při půjčování 
bruslí na místní ledovou plochu nebo při nakupování suvenýrů a dárečků na vánočních trzích. 

Salzburg, hlavní město solné komory, jsme procházeli několikrát, navštívili jsme hrad 
Hochsalzburg, historické centrum města, viděli jsme rodný dům W. A. Mozarta, lázeňské město 
Bad Ischl a příjemná plavba po jezeře Wolfgang see byla krásným zážitkem pro většinu 
zúčastněných. 

Při zpáteční cestě domů jsme ještě stihli prohlédnout solný důl, kde jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací o těžbě soli. 

Na závěr žáci dostali diplomy o absolvování kurzu němčiny. Kéž by byl výlet další motivací ke 
studiu tolik potřebných cizích jazyků. 
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L) Údaje o spolupráci s odborovými 
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Ve škole nepracuje odborová organizace.  

Škola spolupracuje s PPP pro Prahu-západ - beseda a testy k volbě povolání pro žáky 9. roč. 

Děti 9. ročníku každoročně navštěvují Úřad práce pro Prahu západ, kde mají možnost provést 
testy k volbě povolání a besedovat s odbornými pracovníky. Pracovnice úřadu jim poskytly 
informace, jak najít v budoucnosti co nejlepší uplatnění na trhu práce. Rovněž byl využíván 
eLearning k volbě povolání, žáci měli možnost zpracovávat on-line testy. 

Dále škola spolupracuje s MŠ ve Vraném nad Vltavou, se zřizovatelem - Obecním úřadem Vrané 
nad Vltavou 

Dále škola spolupracuje se ZŠ Zvole u Prahy, OÚ Zvole a CEV Zvoneček.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrané nad Vltavou Mgr. Eva Březnová 
ředitelka školy 

 


