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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 

 

 

Telefon – fax:  257 760 344 

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

 

Telefon 1. – 5. ročník: 257 760 341 

  

Telefon školní družina: 257 762 056 

 

IZO školy /identifikátor/: 600 053 342 

 

 

Zřizovatel:  Obec Vrané nad Vltavou 

Adresa: Obecní úřad Vrané nad Vltavou 

Březovská 112  

252 46  Vrané nad Vltavou 

 

IČO zřizovatele:  00241831 

 

IČO školy:   75031710 

 

Ředitel školy:  Mgr. Dana Ullwerová - jmenovaná 1. 7. 2003 

 Mgr. Eva Březnová  

 

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 2010/11 399 žáků. Z toho individuálně vzdělávaných 89 na 1. stupni 

a 62 žáků v pokusném ověřování na 2. stupni. 

Kapacita školní družiny byla 78 dětí ve dvou odděleních. Provoz družiny byl denně ráno od 7:00 hodin do 

8:00 hodin a od 11:45 hodin do 17:00 hodin odpoledne. 

Na škole pracovalo 27 pedagogických pracovníků. Vysokoškolské pedagogické vzdělání má 21 učitelů. 

3 pedagogové a 3 vychovatelky v družině mají středoškolské vzdělání.  

Ve školním roce 2010/11 se 1. stupeň vyučoval v nově zrekonstruované budově a 2. stupeň v budově 

nové.  

Škola má 2 počítačové učebny, které poskytují žákům přístup ke vzdělání a informacím prostřednictvím 

e-learningu a internetu. 

Děti mají dále k dispozici hřiště s umělým povrchem. K výuce mohou využívat také školní zahradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B/ Přehled oborů vzdělávání 
 
Ve školním roce 20010 – 2011 probíhala výuka v 1. – 9. ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího 

programu ZŠ Vrané nad Vltavou č. j. 870 – Z/2009 

 
 

 

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 uč. plánu *(xD), 

kde x je počet disponibilních hodin. 

  

 

 

 

 

Celková závazná časová dotace        118 

 

 

 

 

 



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 

Volitelný předmět I
 *1) 

*(6D)      - 2 2 2  

Matematika *(1D)        4 4 4 4 

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 1 2 1 

Chemie         - - 2 1 

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        1 1 1 1 

Globální výchova *(3D)       - 1 1 1  

Volitelný předmět II
 *2)

  *(1D)      - - 1 -

Volitelný předmět III 
*3)

  *(2D]      - - - 2   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Týdenní časová dotace       30 30 31 31 
 

Poznámky k učebnímu plánu 

Počet disponibilních hodin celkem 24 - využití těchto hodin  označeno v uč. plánu *(xD), 

kde x určuje počet přidělených hodin. 
 
1)

 Volitelný předmět I – Německý jazyk; Francouzský jazyk; Ruský jazyk; Konverzace 

v AJ I. A II.; Angličtina pro děti s SPU; Kultura bydlení a odívání; Sportovní hry; 

Keramika; Projekt Globe; Tvorba školního časopisu 
*2)

 Volitelný předmět II – Praktická matematika; Fotografování; Biologicko-chemické 

praktikum
*x)

; ENO; Keramika, Psaní všemi deseti, Ateliér volné grafiky
*
x), Zahrada 

a řemesla 
*3) 

Volitelný předmět III – SCIO; Aerobik; Praktická matematika; Biologicko-chemické 

praktikum
*x)

, Ateliér volné grafiky
*
x), Člověk a příroda 

 
*x)

 V případě potřeby  umožňuje náš ŠVP sdružit žáky 8. a 9. tříd se stejným volitelným 

předmětem (Volitelný předmět I a II) do společné skupiny s rozdílným časovým (a tím 

i učebním obsahem) – žáci 8. ročníku 1 hodina týdně, žáci 9.v ročníku 2 hodiny týdně. 

 

Celková závazná časová dotace        122 



C/ Rámcový popis personálního zabezpečení 
 

 

1. A  pí uč. Březnová  

1. B pí uč. Pézlová 

2. A  pí uč. Hrachovcová 

2. B  pí uč. Kocourková 

3. třída  pí uč. Vrtišková  

4. třída  pí uč. Holubová  

5. třída  pí uč. Smetanová 

6. tř.   pí uč. Vrtiška 

7. A.   pí uč. Hudáková  

7. B  pí uč. Strnadová 

8. A.   pí uč. Pašková 

8. B  p uč. Kubelík 

9. A  pí uč. Turková 

9. B  pí uč. Elšíková 

 

pí uč. Blažková 

pí uč. Kapicová 

pí uč. Majštiníková ŠD 

pí uč. Liptáková 

pí uč. Tůmová  

pí uč. Zlámalíková 

pí uč. Vurmová, ŠD 

pí uč. Suchánková 

pí uč. Stebelská 

pí uč. Řeháková ŠD 

pí uč. Běličová 

pí uč. Stebelská 

pí uč. Březnová, zástupkyně ředitele školy 

pí uč. Ullwerová, ředitelka školy 

 

 

 

I.pololetí       II.pololetí 

 

14 učitelů plný úvazek     14 učitelů plný úvazek 

3 vychovatelky školní družiny    3 vychovatelky školní družiny 

1 zástupce ředitele      1 zástupce ředitele 

1 ředitel       1 ředitel 

8 učitelů částečný úvazek     8 učitelů částečný úvazek 

 

Neaprobovaně byla vyučována: výchova ke zdraví, výchova k občanství, praktické činnosti, hudební 

výchova a informatika. 

Aprobovaně se vyučovalo v těchto předmětech na 2. stupni: český jazyk, anglický jazyk, matematika, 

přírodopis, fyzika, chemie, výtvarná výchova, německý jazyk. Na 1. stupni se vyučovalo aprobovaně ve 

všech třídách. 

 

Částečně aprobovaně byla vyučována tělesná výchova, zeměpis. 

 

Nepedagogických pracovníků ve škole pracovalo 7 na částečné úvazky, 1 na plný úvazek.  

 

 



D/ Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. ročníku 
 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 

 

9. ročník absolvovalo celkem 41 žáků, 40 ukončilo základní vzdělání, prošlo přijímacím řízením na 

střední školy, a dále se vzdělávají. 1žák neukončil základní vzdělávání, dlouhodobě pobývá v cizině. 

 

Střední 

školy 

9. třída 

dívky chlapci celkem 

SOU 4 8 12 

SOŠ 7 13 20 

gymnázia 3 4 7 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  

Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne 11. 2. 2011. Do 1. třídy nastoupí ve školním roce 2011/12 49 dětí, 

z toho 19 individuálně vzdělávaných.  

 

E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

1. A  18 žáků 18 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku  

1. B  17 žáků 17 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku 

1. D  18 žáků 18 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku 

2. A 17 žáků 16 prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl, 17 postoupilo 

2. B 18 žáků 15 prospělo s vyznamenáním, 3 prospěli, 18 postoupilo  

2. D 29 žáků 29 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku 

3. třída  25 žáků 17 žáků prospělo s vyznamenáním, 3 prospěli, 3 nehodnoceni , 1 neprospěl, 

24 postoupilo, 1 opakuje ročník 

3. D  11 žáků 11 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku 

4. třída  26 žáků 20 prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli, 2 nebyli klasifikováni 

4. D  12 žáků 11 prospělo s vyznamenáním, 1 nehodnocen, 11 postoupilo, 

1 opakuje ročník 

5. třída  26 žáků 20 prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli, 2 nehodnoceni, 26 postoupilo 

5. D  18 žáků 15 žáků prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl, 2 nehodnoceni, 

16 postoupilo, 2 opakují ročník 

6. třída  19 žáků 12 prospělo s vyznamenáním, 7 prospělo, 19 postupuje 

6. B  20 žáků 16 prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli, 20 postupuje 

7. A  21 žáků 12 prospělo s vyznamenáním, 9 prospělo, 21 postupuje 

7. B  24 žáci    9 prospělo s vyznamenáním,  14 prospělo, 1 nehodnocen, 24 postupuje  

8. A  15 žáků   4 prospěli s vyznamenáním, 11 prospělo, 15 postupuje 

8. B  23 žáků 10 prospělo s vyznamenáním, 12 prospělo, 1 neprospěl, 1 nebyl hodnocen, 

postoupí 23  

9. A.  25 žáků 10 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo, všichni ukončili zákl. vzdělání 

9. B  16 žáků   7 prospělo s vyznamenáním. 9 prospělo, 16 ukončilo základní vzdělání, 
   

 

Žáci s potvrzenými vadami v oblasti učení se vzdělávali podle doporučení pedagogicko – psychologické 

poradny a někteří podle individuálních plánů sestavených učiteli jednotlivých předmětů po konzultaci 

s třídním učitelem a výchovným poradcem. Ve škole pracoval speciální pedagog. 



Individuální přístup byl uplatňován i u ostatních žáků – velkou výhodou je, že učitelé naprostou většinu 

žáků dobře znají včetně rodinného zázemí, protože rodiče nebo starší sourozenci také chodili do naší 

školy. 

 

F/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Minimální preventivní program 

Ve škole jsou vytvářeny podmínky pro realizaci aktivit na potlačování nebezpečných sociálně-

patologických jevů (drogy, šikana, ...). V této souvislosti byla ve škole umístěna i schránka důvěry, kde se 

mohou žáci svěřovat se svými problémy. Využívat mohou rovněž nástěnku s kontakty na odborná 

pracoviště. 

V rámci projektu Potřeby učitelů a žáků a inkluze žáci 7. ročníků absolvovali minimální preventivní 

program, dívky 8. a 9. ročníků workshopy k volbě povolání, žáci 9. ročníků specializovaný cyklus 

„Natáčíme dokument“. 

V rámci volnočasových aktivit pracovala ve škole řada kroužků, v odpoledních hodinách byla otevřena 

počítačová učebna a školní klub – projekt „Potřeby žáků a učitelů a inkluze“. 

Rovněž se žáci účastnili společných pobytů v rámci exkurzí a školních výletů 

Ve škole pracuje preventista sociálně patologických jevů. 

 

G/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Další vzdělávání učitelů 

a) Společné  
 Seminář v rámci projektu Potřeby učitelů a žáků a inkluze - Agrese a možnosti práce s ní – 

Bc. M. Halama, RNDr. R. Fejfarová, projekt ESF 

 Seminář v rámci projektu Potřeby učitelů a žáků a inkluze - Metody čtení – PhDr. Z Michalová   

 Školení První pomoc – Robert Svoboda 

 Seminář v rámci projektu Průřezová témata a čtenářství – Metody kritického myšlení – 

praktická ukázka a rozbor výukové jednotky – Mgr. Naďa Kratochvílová 

 Seminář v rámci projektu Průřezová témata a čtenářství  - Jak rozvíjet čtenářství ve všech 

předmětech – Mgr. Kateřina Šafránková 

 Práce v programu Bakalář – Zouhar 

 

 

Sdílení metod  
V letošním školním roce jsme 

zavedli 1x měsíčně setkávání 

zájemců z řad učitelů školy, 

při kterých docházelo k pře-

dávání zkušeností s různými 

vzdělávacími metodami a tech-

nikami. Lektoroval většinou 

některý z učitelů školy, 1x 

lektorovala jako host Mgr. 

Katka Šafránková, která 

zájemce seznamovala se zají-

mavými knihami pro děti a 

s možnostmi využití knížek při 

výuce. 

 

 

 



b) Individuální 
pí uč. Eliška Pašková – Funkce a úloha školních knihoven v současné škole 

pí uč. Dana Ullwerová – Evidence v programu Bakalář 

pí uč. Eva Březnová - Evidence v programu Bakalář 

pí uč. Vlasta Smetanová – Program HYPO – prevence SPUCH 

pí uč. Petra Holubová – Program HYPO –prevence SPUCH 

pí uč. Hana Tůmová – Inovace ve výuce na ZŠ 

pí uč. Judita Kapicová – Inovace ve výuce na ZŠ 

 

Ve škole pracovaly předmětové komise:  

 

1. 1. stupeň (předsedkyně Petra Holubová) 

2. Přírodovědná (předseda Jan Vrtiška) 

3. Matematická (předsedkyně Blanka Strnadová) 

4. Český jazyk (předsedkyně Eliška Pašková) 

5. Cizí jazyk (předsedkyně Gabriela Turková) 

6. Dějepis (předsedkyně Miroslava Elšíková) 

7. Občanská výchova, Výchova ke zdraví (předsedkyně Gabriela Turková) 

8. Pracovní činnosti (předkyně Ilona Hudáková) 

9. Tělesná výchova (předsedkyně Ludmila Suchánková) 

10. Výtvarná výchova (předsedkyně Eliška Pašková) 

 

 

H/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

Jedinečnost naší školy spočívá v úspěšném zapojení se do mezinárodních i celostátních projektů, 

v realizaci rozsáhlých projektů vlastních a dále v široké nabídce dalších aktivit. 

 

1. Projekty ve školním roce 2010-2011 
 

a) mezinárodní projekty 

 PROJEKT EKOŠKOLA 

V tomto školním roce jsme pokračovali v aktivitách z předchozího roku.  

Hodně úsilí jsme během roku věnovali hlavně vylepšování vnitřního 

a vnějšího protsředí školy, pokračovali jsme např. v rekonstrukci školní 

zahrady – v rámci projektu Dream Catecher získali žáci školy 7m teepee, které bylo během roku 

využíváno jako pracovna v přírodě i místo pro setkávání a výstavy. Dále jsme rozšiřovali 

biotopové jezírko, vyseli nové plochy květnatých luk, vytvořili hnízdiště pro samotářský hmyz 

a dále se snažili (i v rámci školního grantu)  upravit zahradu tak, aby byla přátelštější pro živé 

tvory.  

V rámci projektu Dream Catcher v žáci školy též získali pro školu stromky (původní odrůdy 

ovocných stromů, listnaté stromy), které následně vysázeli v okolí školy, kde dále pokračujeme 

v úsilí postupně vybudovat arboretum původních dřevin. 

Podrobné informace o našich aktivitách je možno nalézt na webové stránce: http://ekoskola-

vrane.wz.cz 

PROJEKT GLOBE - jedná se o projekt, ve kterém žáci získávají data 

o stavu počasí a životního prostředí a po internetu je posílají do amerického 

ústředí, kde jsou vyhodnocována a zpracována pro další použití. Na konci 

srpna 2011 jsme dokončili již  129. měsíc každodenních meteorologických 

měření bez jediného přerušení. Projekt Globe je realizován jako zájmový 

kroužek. Během roku získala od organizátorů projektu škola řadu ocenění za pravidelné 

http://ekoskola-vrane.wz.cz/
http://ekoskola-vrane.wz.cz/


a dlouhodobé měření meteorologických dat. Data z projektu Globe jsou využívána v rámci řady 

předmětů (přírodopis, matematika, zeměpis, fyzika, …), jejich využití by však mohlo být výrazně 

vyšší. V rámci projektu Dream Catcher získali žáci profesionální meteorologickou budku, kterou 

na počátku školního roku umístili na zahradu školky místo budky původní. 

 

b) celostátní projekty 

 PROJEKT ŽIVÁ ZAHRADA 

Snažíme se upravovat zahradu tak, aby byla přátelská živým tvorům 

a soutěžíme o titul Živá zahrada. Jedná se o projekt ČSOP pro soukromé i 

školní zahrady, ve kterých se jejich majitelé snaží činit takové kroky, aby 

se mohla zahrada stát pestrou mozaikou života. Pokud zahrada získá 

během 3 let nad 50 bodů, titul Živá zahrada ji nemine. Pokračovali jsme 

tedy v aktivitách a v pozorováních, které by vedly k naplňování těchto 

cílů. 

V minitabulce je vidět bodový zisk naší školy za 3 roky, po které jsme zapojeni do projektu. Již 

nyní má škola přes 50 bodů, což je hodnota potřebná pro udělení titulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROJEKT RECYKLOHRANÍ 

Sběr a propagace sběru baterií a drobného elektroodpadu.  

V tomto projektu jsme již 2. rokem pokračovali ve shromažďování 

starých baterií a drobného elektroodpadu, zapojovali jsme se též do 

řešení některých úkolů. Za vše jsme získávali body, které jsme na 

konci školního roku proměnili v malé reprobedny a v turistickou 

GPS, kterou následně budeme využívat v rámci výuky. 

 

c) celoroční školní projekty 

 PROJEKT SVĚTOVÉ A MEZINÁRODNÍ DNY 

Letošní celoroční projekt byl zaměřen na oslavu a připomenutí vybraných světových 

a mezinárodních dní.  Kromě již treadičně připomínaných světových dní (Světový den zvířat, Den 

Země) se jednalo o Světový den výživy (16.10.), Mezinárodní den osob se zdravotním postižením 

(3.12.) a Světový den lidských práv (10.12.), dále o Mezinárodní den dětské knihy (2.4.) a Den 

květů (21.6. - ten se ale již nepodařilo v důsledku časové tísně realizovat). 

 

 

  
 

 

V rámci jednotlivých dnů se konaly projektové dny a další doprovodné aktivity, soutěže, výstavy, 

setkání se zajímavými lidmi atd. Informace o průběhu Světového dne výživy můžete alespoň 

částečně nalézt na webové stránce http://vyziva-projekt.ic.cz/, o aktivitách školy v rámci 

projektového dne k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením (3.12.) a Světovému dni 

lidských práv na webové stránce http://projekt-zdravotne-postizeni.byl.cz/  

 

  

 

http://vyziva-projekt.ic.cz/
http://projekt-zdravotne-postizeni.byl.cz/


  

  

  

      



 PROJEKT  POČÍTAČ SPOJUJE GENETACE 

Jednou z aktivit Dětského parlamentu bylo i v letošním školním roce uspořádání souboru kurzů, 

ve kterých vybraní žáci školy vyučovali seniory a další dospělé zájemce v práci na počítači. 

Jednalo se o výuku základů Windows, kancelářských a komunikačních programů. Jednalo se již 

o 5. ročník tohoto projektu. Pokračovat v něm chceme i v roce příštím. 

 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, prodej školního časopisu, prodej třeťáky vlastnoručně vypěstovaných dýní 

na posvícení, adventní a školní vánoční jarmark (prodej vlastnoručně vyrobených ozdob, svíček, 

perníčků, apod.). Velmi aktivně si vedl zahraniční výbor Dětského parlamentu. 

 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. Na konec školního roku naopak prvňáci odváděli naposledy ze školy deváťáky. 

Během roku byla realizována řada společných akcí, které tento patronát upevňují a přispívají 

k vzájemným dobrým vztahům mezi dětmi. Projekt se osvědčil a chtěli bychom v něm v dalších 

letech pokračovat. 

   

2. Nejvýznamnější environmentální aktivity šk. roku 2010-2011 
 

Investiční aktivity 
- Zateplení budovy 1. stupně. 

- Výměna oken v budově 1. stupně. 

- Výměna kotle v budově 1. stupně – kotel na koks byl nahrazen kotlem na dřevěné peletky. 
 



ZÁŘÍ 2010 

 

- Vytvoření ekotýmu 

- První pečení chleba v peci vytvořené na konci předchozího školního roku na školní zahradě. Žáci 

3. třídy si vypěstovali, sklidili a cepem vymlátili pšenici, umleli si mouku a upekli chleba. 

 

  
 

- Stavba tee-pee na školní zahradě (pro školu ho získali žáci v rámci projektu Dream Catcher) 

 

  
 

- Instalace profesionální meteorologické budky na zahradu 

u ekocentra (pro školu a pro projekt GLOBE ho získali žáci 

školy v rámci projektu Dream Catcher). 

-  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zahájení víceletého projektu „Průřezová témata a čtenářství“, do kterého je kromě odborných 

organizací (Kritické myšlení, Člověk v tísni, Projekt Odyssea, Sdružení Tereza, Centrum pro 

demokratické učení) zapojeno i 6 škol – naše škola zde zastupuje hlavně environmentální výchovu 



- Školní družina má patronát nad varanem komodským v ZOO. 

 

  
 

- Škola je i dále zapojena do projektu Recyklohraní. 

- Žáci 9. tříd v rámci svého patronátu sázeli spolu s prvňáky stromy v okolí školy. 

 

  
 

- Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů na 1. stupni. 

- Jablečné slavnosti. 

- Třeťáci se zapojili do celoroční krajské environmentálně-vlastivědné soutěže Svět kolem nás 

- Zahájení činnosti ZOOTÝMU, který pečuje o školní zookoutek. 

 

ŘÍJEN 2010 

 

- Zapojení tříd 2. stupně do soutěže SOS biodiverzita. 

- Ustavení energetických hlídek v některých třídách. 

- Happening ke Světovému dni zvířat (spolupráce s CEV Zvoneček). 

 

  
 



  
 

  
 

  
 

- Projektový den ke Světovému dni výživy. 

- Dokončení úprav biotopového jezírka. 

- Návštěva ekofarmy Medník. 

 

LISTOPAD 2010 

 

- Žáci školy vysadili v okolí školy stromky (původní 

odrůdy ovocných dřevin, původní listnáče), které získali 

v rámci projektu Dream Catcher. 

- Lektorování na krajské environmentální konferenci. 

- Výukový program „Ke zdroji“ pro obě deváté třídy. 

- Výukový program „Pozor, sleva“ pro žáky 7. tříd. 

- Příprava školní zahrady na zimní pozorování života na 

ní. 

- Dokončeno 10 let nepřetržitých meteorologických 

měření v rámci projektu GLOBE. 



- Miniprojekt v rámci projektu Recyklohraní – testování významu lisování PET lahví před tím, než 

jsou vhozeny do kontejneru. 

  
 

PROSINEC 2010 
 

- Žáci školy prodávali své výrobky a získávali peníze na adoptovaného Keňánka. 

- Projektový den k Světovému dni zdravotně postižených a ke Dni lidských práv. 

- Zimní pozorování výskytu ptáků na školní zahradě v rámci projektu ŽIVÁ ZAHRADA. 

- Měření spotřeby elektrické energie u školních spotřebičů. 

- Pilotní testování výpočtu ekologické stopy školy – patřili jsme mezi 6 škol, které to dělaly 

(pro Sdružení TEREZA) 

Stopy mé Ekoškoly 
 

Výsledky jsou uváděny v globálních hektarech (gha).  

rok  budovy energie voda odpady doprava 

2010  za školu  0.9573  37.3593  0.8343  11.7909  0.015  

 



LEDEN 2011 
 

- Pozorování částečného zatmění Slunce. 

- Návštěva výstavy PLAY v Praze – využití odpadu, provokace smyslů, rozvoj kreativity, … 

 

ÚNOR 2011 
 

- Návštěva hvězdárny na Petříně. 

- Podána první žádost o školní skupinový grant – zvýšení atraktivnosti školní zahrady pro volně 

žijící živočichy. 

- Připomínkování parametrů kalkulačky na výpočet ekostopy školy (pro organizaci TIMUR). 

 

BŘEZEN 2011 

- Návštěva Národního muzea. 

- Sběrový týden – odvoz papíru, víček, hliníku. 

- Mapování světelného znečištění oblohy v rámci projektu GLOBE AT NIGHT. 

 

  



- Zahájení turnajů v logických hrách na hracích plánech vytvořených na chodbách školy. 

- Projektový den v rámci projektu PT a čtenářství na naší škole – lektorovali jsme ukázkové hodiny 

s environmentální tématikou a čtenářstvím. 

- Terénní exkurze na Medník. 

  
 

- Vyvěšování ptačích budek v okolí školy. 

- Výroba keramických čmeláčích hnízd, motýlích krmítek a dalších prvků na školní zahradu. 

 

   
 

  
 

DUBEN 2011 
 

- Zpřístupnění školního hřiště pro žáky během 

velkých přestávek. 

- Projektový den k Mezinárodnímu dni dětské knihy. 

 

 

 

 



- Sázení stromků v okolí školy. 

- Jarní slavnosti a vynášení Morany 

 

 

 

 

- Úklidové brigády ke Dni Země. 

- Cyklistický trojboj- akce na podporu šetrného 

pohybu ke Dni Země (spolupráce s CEV 

Zvoneček). 

- Rekordman Vraného – akce na podporu 

aktivního stylu života ke Dni Země 

(spolupráce s CEV Zvoneček). 

- 5. ročník projektu Počítač spojuje generace – žáci školy učí pracovat na počítači seniory a další 

zájemce. 
 

KVĚTEN 2011 
 

- Výukový program Život ve vodě. 

- Záchrana škeblí z vypouštěné přehrady – opakované akce – spolupráce s ČSOP. 

 

  
 

  
 

- Terénní exkurze pro žáky domácího vzdělávání (PR Zvolská Homole, naturové území 

V Hladomoří) 
 

   



- Týdenní monitorování školní zahrady v rámci projektu ŽIVÁ ZAHRADA. 

- Návštěva Náprstkova muzea. 

- Vytvoření modelovacího pískoviště na školní zahradě. 

- Učitelský výjezd na Moravu (Pálava, Lednice) a Slovensko (CHKO Podunajské luhy, Velký 

Meder) 
 

  
 

  
 

  
 

ČERVEN 2011 
 

- Exkurze do PR Zvolská Homole 

- Výroba různých keramických prvků na 

školní zahradu (hlavně k biotopovému 

jezírku) 

- Exkurze do ZOO Praha 

- Třetí třída zvítězila v mladší kategorii 

v celoroční krajské environmentálně-

vlastivědné soutěži Svět kolem nás. 

 

 



3. Další aktivity 
 

a) Dětský parlament 

I v letošním roce pracoval dětský parlament, vznikl dokonce i na 1. stupni. Mezi jeho hlavní úkoly 

patřilo zabezpečování projektu Počítač spojuje generace, péče o adoptovaného Keňánka, řešení 

aktuálních problémů a prosazování nápadů žáků – např. se povedlo zpřístupnit školní hřiště o velké 

přestávce či zajišťovat vysílání školního žákovského rádia REMIX během přestávek. 
 

b) Klub mladých diváků  

K tradici školy patří přes 20 let. Žáci 8. a 9. tříd mají možnost navštívit čtyřikrát do roka velmi 

kvalitní představení pražských divadel. Do klubu mladých diváků se ve školním roce 2010/11 

zapojilo 18 žáků, kteří zhlédli 4 představení. 
 

CYRANO Z BERGERACU - Divadlo pod Palmovkou 

STRAKONICKÝ DUDÁK - v Salesiánském divadle v Kobylisích 

NA HLAVU! - Divadlo v Celetné 

KRÁL LEAR - Divadlo ABC 

 

c) Lyžařský výcvikový kurz 
 

V letošním školním roce žáci 7. a 8. ročníku absolvovali lyžařský výcvikový kurz ve dnech  

3. 1. – 8. 1. 2011 na Náchodské boudě v Peci pod Sněžkou. 22 žáků se během pobytu naučilo 

ošetřovat lyžařskou výbavu, základy sjezdového lyžování, carvingu a snowboardingu. Také se 

dozvěděli zajímavé informace o činnosti horské služby a byli seznámeni s úskalími horského podnebí. 

Během pobytu se podařilo vylepšit vztahy mezi spolužáky ve třídě i mezi jednotlivými třídami. 
 

  
  

d) Branné cvičení – ochrana člověka za mimořádných situací 

I letos jsme se věnovali rozvíjení znalostí a dovedností týkajících se ochrany člověka za 

mimořádných událostí. Organizace Military Games ve spolupráci s deváťáky připravila řadu 

stanovišť týkajících se zdravovědy, topografie, obratnosti, osobní obrany, ochrany proti ZHN, …  

  



  

  

 

e) Dramatický kroužek 1. stupně HUDIHRO 

Na 1. stupni pracoval dramatický kroužek HUDIHRO, který vystupoval při různých oslavách, 

školních výstavách a obecních akcích. 

 

f) Plavecký výcvik pro 2. A a 2. B  

Kurz plavání se uskutečnil v plavecké škole Pulec. 26 žáků 2.A a 2. B jezdilo autobusem do 

plaveckého bazénu v Radlicích, kde absolvovali 10 dvouhodinnových lekcí. 

 

g) Vánoční besídky a další představení tříd pro rodiče 

Jednotlivé třídy prvního stupně připravily v průběhu školního 

roku besídky pro rodiče k různým tradicím a zvykům, např. 

Vánoce či Svátek matek. 

 

h) Školní výlety a školy v přírodě 
 

Všechny třídy uskutečnily jednodenní i vícedenní výlety na 

různá místa České republiky i zahraničí. Třídy prvního stupně 

vyjely společně na školu v přírodě do rekreačního střediska 

Starline v Hrachově u Sedlčan. 

Žáci 7., 8.  a 9. ročníků navštívili Itálii.  

Skupina žáků v červnu absolvovala pětidenní poznávací zájezd 

do Francie (Paříž a zámky na Loiře). 

 

i) Škola dále nabízela zájmové kroužky 

Činnost těchto kroužků ovšem velmi závisela na existenci 

vhodných vedoucích z řad učitelů, rodičů i další veřejnosti – v poslední době pracovaly např. tyto 

kroužky: dramatický, keramický, kroužek paličkování, anglického jazyka.  



j) Školní klub začal fungovat v květnu 2010, kdy se škola stala pilotní školou projektu ESF  
 

„Potřeby učitelů a žáků a inkluze“. Ve školním klubu měli žáci možnost hrát stolní hry, míčové hry, 

využívat pingpongové stoly, minifotbálek a řadu dalších aktivit. V rámci tohoto projektu byla 

v odpoledních hodinách otevřena pro žáky počítačová pracovna. 
 

k) Oslava k 75. výročí školní budovy – kulturní program, výstava, setkání současných a bývalých 

zaměstnanců školy 
 

  
 

  
 

  
 

  



   
 

l) Návštěvy divadelních a filmových představení – 1.stupeň 

Kuky se vrací – kino Modřany 

Tatínek není k zahození – divadelní spolek Lokvar 

Malá vánoční povídka aneb Jak jsem se ztratil – divadlo v Dlouhé 

Sněhurka – loutkové představení, divadelní spolek Lokvar 

Hračky – divadlo Minor 

 

m) Absolventské práce 

Žáci 9. tříd již tradičně na konci své povinné školní docházky zpracovávají a následně prezentují 

vybraná témata. Nejlepší písemné práce budou vystaveny na webové stránce školy. V letošním 

školním roce byly tyto práce rozšířené i o natáčení filmových dokumentů ze školy a z obce – 

v rámci projektu ESF “Potřeby učitelů a žáků a inkluze“. 

 

   
 

  



n) Školní knihovna v tomto školním roce byla financována v rámci projektu ESF „Potřeby 

učitelů a žáků a inkluze“ 
 

Školní knihovna je : 

 centrem vzdělávání žáků . 

 informačním centrem  

 relaxačním prostorem 

 místem setkávání a přátelského posezení.  

 

Co nabízí: 

 časopisy ABC, Junior 

 knižní novinky  

 knížky doporučené četby  
 

Akce ve školní knihovně: 

Tématické výtvarné a literární výstavy spojené se soutěžemi 

 "Malíři malují zimu" – výstava zimních motivů známých českých ilustrátorů + soutěž    

v poznávání autorů obrázků 

 Výstava autogramů spisovatelů, malířů a ilustrátorů – sbírka p. učitele Vrtišky 

u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy. 
 

Autorské výstavy  

Projekt autorských výstav umělecké a sběratelské činnosti žáků představuje talent, šikovnost 

a sběratelské zájmy našich žáků ve volném čase. Každý zájemce má možnost si výstavku 

v knihovně sám připravit a osobně ji slavnostně zahájit. 
 

  
 

  
 

  



V roce 2010/11 proběhly výstavy: 

  Marka Havlíčka z 6.třídy - uniformy a vláčky. 

  Dominika Kocha z 6.třídy - minerály a zkameněliny  

  Ondřeje Rycheckého a Josefa Šebánka – počítače a elektronické součástky 

 
o) Aktivity školní družiny 

Školní družina má dvě oddělení. Tradičně se zapojuje do místních slavností. Zúčastnila se oslav sv. 

Martina, vyzdobila Sokolovnu na mikulášskou zábavu, děti vyráběly výrobky na vánoční jarmark, 

masky na Masopust, dárečky pro klub seniorů, … 

 

1. oddělení školní družiny adoptovalo VARANA 

KOMODSKÉHO v pražské ZOO, na jeho chov 

přispělo částkou 2 000,- Kč. Mezi další aktivity patřila 

přednáška o chovu terarijních živočichů. O gekonech, 

hadech a želvách dětem přednášel Radek Vurm.  

 

 

 

 

 

 

Petra Hauková učila děti netradiční výtvarnou techniku – smaltování. 

 

  
 

Během školního roku děti sbíraly materiál 

k cyklu „Ze života stromů“ a vytvořily 

kreslený HERBÁŘ rostlin.  

 

Svou kreativní výtvarnou činnost děti 

předvedly při výzdobě SOKOLOVNY a na 

výstavě k 75. výročí otevření naší ZŠ. 

 

Program a náplně činností byly zaměřeny 

k všestrannému rozvoji dětské osobnosti. 

 

 

 

 

Podrobnosti je možno nalézt na stránkách 

 www.zsvrane.cz – školní družina 1. oddělení  

 http://skolnidruzinavrane.ic.cz/ 

http://aktuality.okamzite.eu/2010_10_14_vystava_Havlicek/album/index.html
http://aktuality.okamzite.eu/2010_12_06_Koch_autorska_vystavad.pdf
www.zsvrane.cz%20
http://skolnidruzinavrane.ic.cz/


Další fotodokumentace z akcí družiny 

 

   
 

   
 

   
 

p) Bruslařský kurz 3. třídy 

V průběhu září a října se žáci 3. třídy zúčastnili kurzu in-line bruslení, které pro ně zajistila společnost 

Bootcamp. Všechny děti se naučily základům bruslení na kolečkových bruslích nebo se v již nabytých 

dovednostech výrazně zlepšily. 

 

q) Specifické aktivity individuálně vzdělávaných žáků 

 Slavnostní zahájení školního roku se konalo 23. 9. 2010, zúčastnilo se ho cca 60 rodin. 

Děti plnily úkoly na stanovištích v okolí školy. Téma celé akce – stará česká řemesla. 

 Akademie domácích školáků se konala 7. 5. 2011. Domácí školáci se představili 

v divadelních, hudebních a tanečních vystoupeních, jednotlivé rodiny prezentovaly své 

celoroční projekty.  



 Zakončení školního roku se konalo 5. 6. 2011, tématem byla gotika. Velká husitská bitva 

byla zakončena středověkou hostinou. 

 Dále se uskutečnily různé společné akce během školního roku. Např. cyklus vzdělávacích 

koncertů v Rudolfinu, pravidelné dějepisné dílny, interaktivní cyklus Policie České 

republiky Ajax, společné návštěvy výukových programů pro školy (např. v ekocentrech, 

Planetáriu a Národní galerii) a společné návštěvy divadelních představení, kin, Planetária, 

výstav apod. 
 

 

r) E-learningové kurzy, volba povolání 

I v e školním roce 2010/10 škola umožňovala dětem využívat jako 

doplněk výuky škola e-learningové kurzy (SCIO, Škola za školou),  
 

 

s) Výchovný poradce 

Ve škole pracovala velmi dobře výchovná poradkyně, která pomáhala nejen s volbou povolání, ale 

také s programy na pomoc dětem s diagnostikovanými vývojovými poruchami. V rámci projektu ESF 

„Potřeby učitelů a žáků a inkluze“ realizovaného občanským sdružením Lumen Vitale poskytovala 

individuální péči diagnostikovaným dětem nebo dětem ze sociálně slabých rodin.  V rámci projektu 

„Peníze do škol“ rovněž škola spolupracovala se speciální pedagožkou pí. Otevřelovou formou 

individuálních konzultací ve škole.  
 

 

t) Prezentace aktivit školy 

Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti prostřednictvím webových 

stránek www.zsvrane.cz a http://aktuality.okamzite.eu, dále na stránkách týkajících se některých 

projektů http://ekoskola-vrane.wz.cz, http://evvo-tri-schody.ic.cz či http://www.zsvrane-

adopceafrika.estranky.cz/, http://vyziva-projekt.ic.cz/, http://projekt-zdravotne-postizeni.byl.cz/ 

 

Pan uč. Vrtiška vytvořil pro žáky a jejich rodiče jednoduché webové stránky, které přinášejí všechny 

podstatné informace týkající se vyučovacích předmětů, které učí – tyto stránky jsou všechny dostupné 

ze stránky http://aktuality.okamzite.eu. 

Paní uč. Vrtišková pokračovala v informování rodičů své třídy webovými stránkami třetí třídy 

http://tretaci2009.ic.cz.  

O dění ve škole byla veřejnost dále informována prostřednictvím dvou vitrínek umístěných v obci 

a pravidelnými příspěvky do obecního časopisu Zrcadlo. 
 
 

u) Sportovní aktivity 

Žáci naší školy se zúčastnili okresních kol těchto soutěží pořádaných Asociací školních sportovních 

klubů: 

 na prvním stupni: florbal, vybíjená, minifotbal, atletický trojboj 

 na druhém stupni: přespolní běh, stolní tennis, florbal, hokej, basketbal, fotbal, nohejbal a 

atletické závody Pohár rozhlasu. 

Úspěchy slavili naši žáci v přespolním běhu (3. místo chlapci), minifotbale (3. místo mladší žáci a 2. 

místo starší žáci), hokeji (2. místo chlapci), nohejbale (4. místo dívky) a atletickém trojboji (3. 

místo). 

  

4. Oborové soutěže, olympiády 
 

a) Celoroční matematická soutěž PIKOMAT  

 Václav Steinhauser, 6. roč. – 1. místo v ročníku - 5. – 6. místo celkově (173 bodů, první místo 177 

bodů) 

 

http://www.zsvrane.cz/
http://aktuality.okamzite.eu/
http://ekoskola-vrane.wz.cz/
http://evvo-tri-schody.ic.cz/
http://www.zsvrane-adopceafrika.estranky.cz/
http://www.zsvrane-adopceafrika.estranky.cz/
http://vyziva-projekt.ic.cz/
http://projekt-zdravotne-postizeni.byl.cz/
http://aktuality.okamzite.eu/
http://tretaci2009.ic.cz/


b) MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA   

 Amálie Vystavělová, 5. roč. 2. - 5. místo v okresním kole 

 Kateřina Černá, 7. roč. 3. místo v okresním kole 

 Nina Štěrbová, 5. roč.  6. – 11. místo v okresním kole 

 Václav Steinhauser, 6. roč. - úspěšný řešitel školního kola v kategoriích Z6, Z7, Z8 a Z9  (neúčast 

v okresním kole) 

 David Ucháč, 7. roč. - úspěšný řešitel školního kola v kategorii Z7 (okresního kola se nezúčastnil) 

 

c) PYTHAGORIÁDA 

 Tereza Kučerová, 7. roč. - 4. -5. místo v okresním kole 

 

Okresního kola se dále zúčastnili: 

 Matěj Kristek – 8. roč. 

 Kateřina Stránská, Pavla Partyková, David Ucháč – 7.roč 

 Martin Filip, Michael Slovák, Zuzana Krausová – 6. roč. 

 Erzsika Eldridge, Amálie Vystavělová, Filip Havlíček, Věra Čermáková,  

 Tereza Veselá, Markéta Kučerová - 5. roč. 

 

 

d) MATEMATICKÝ   KLOKAN 

 Anna Dobiášová, 2.roč. – 1. místo v celostátním  kole - kategorie Cvrček 

 Marie Krobová, 3. roč. – 1. místo v celostátním  kole - kategorie Cvrček 

 Jan Válek, 2. roč.  – 1. místo v celostátním  kole - kategorie Cvrček 

 Amálie Vystavělová, 5. roč. – 1. místo v celostátním  kole - kategorie Klokánek 

 David Ucháč, 7. roč.  – 1. místo v okresním kole   - kategorie Benjamín 

 

Školního kola se zúčastnilo 12 žáků v kategorii Kadet, 32 žáků v kategorii Benjamín, 18 žáků 

v kategorii Klokánek a 44 žáků v kategorii Cvrček. 

 

 
 

e) Celoroční soutěž TAKTIK 

Škola se umístila z 391 zúčastněných škol na 55. místě. 

 Petra Hálková, František Landa, Karolína Žočková, ze 4. roč. - 1. místo  

 



f) GENIUS LOGICUS 

 Jan Petružela, 3. roč.  - vynikající řešitel (100%) 

 Amálie Vystavělová, 5. roč.  - vynikající řešitel (100%) 

 Anežka Uttendorfská, 2. roč. - velmi dobrý řešitel 

 

g) LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

 Amálie Vystavělová, 5.roč. – finalistka soutěže 

 

h) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

 Jan Kubín, 9. roč.  – 4. místo v okresním kole 

Okresního kola se ještě zúčastnil Petr Kubín ze 7. ročníku. 

 

i) PŘÍRODOVÉDNÝ KLOKAN 

 Jan Kubín, 9. roč.  - 1. místo v okresním kole 

 Petr Kubín, 7. roč.  - 2. místo v okresním kole 

 Václav Smítka, 8. roč. - 3. místo v okresním kole 

Školního kola se zúčastnilo 23 žáků. 

 
j) Recitační soutěž PAPOUŠEK 2011 

školní kolo tradiční soutěže v recitaci žáků 2. stupně. 

 

 

 

 

 

 

 

k) SOUTĚŽE V ČESKÉM JAZYCE  

A LITERATUŘE 

Školního kola olympiády v ČJ se zúčastnilo 14 žáků 9. ročníků a 9 žáků 8. ročníků.  

 Linda  Sequensová 9.roč. -   4.místo v okresním kole 

 Concetta Narretti 8. roč. - 14 místo v okresním kole 

 

Žáci obeslali svými zdařilými slohovými pracemi několik celostátních literárních soutěží:  

Náš svět, Příběh tisíce a druhé noci, Mezinárodní soutěž v psaní dopisů.  

 

l) SVĚT KOLEM NÁS 

Žáci 3. třídy zvítězili ve své kategorii v 11. ročníku celoroční korespondenční krajské 

environmentálně-vlastivědné soutěže. 

 

 

http://aktuality.okamzite.eu/2011_03_14_papousek.jpg


 

 

m) Soutěž SOS biodiverzita 

Do této celostátní soutěže se zapojily tyto třídy: 6., 7. A, 8. A a 8. B 

 

 

 

 

I/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

Ve školním roce 20010/11  nebyla na základní škole realizována inspekční činnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J/ Základní údaje o hospodaření školy – rozpočet školy k 31.12. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

K/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola byla zapojena do těchto rozvojových a mezinárodních projektů: Ekoškola a Globe. Podrobněji 

v rubrice H/. 

 

L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

Škola opět  zrealizovala projekt Počítače spojují generace, ve kterém žáci školy jako lektoři zvyšovali 

počítačovou gramotnost u seniorů a dalších dospělých zájemců z řad veřejnosti. Podrobněji v rubrice H/. 

 

M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 

 Škola zahájila 1. 4. 2010 projekt ESF „Potřeby učitelů a žáků a inkluze“, který realizuje  ve 

spolupráci s občanským sdružením Lumen Vitale. Tyto aktivity jsou zaměřeny především na 

počítačovou gramotnost, znalost cizího jazyka, na prevenci negativních společenských vlivů, 

volnočasové aktivity, volbu povolání, další vzdělávání učitelů. 

 

 V srpnu 2010 se škola zapojila do projektu ESF „Průřezová témata a čtenářství“. Do projektu je 

zapojeno 6 škol z celé České republiky a několik garantujících organizací (Člověk v tísni, Gemini, 

Kritické myšlení, Projekt Oddysea a Sdružení Tereza). Cílem projektu je vytvářet a ověřovat 

výukové jednotky směřující k realizaci jednotlivých průřezových témat a přispívající k rozvoji 

čtenářské gramotnosti. Projekt je několikaletý.  

 

 V únoru 2011 škola začala realizovat projekt ESF „Peníze do škol“ pod názvem „Inovace 

a zkvalitnění výuky v ZŠ Vrané nad Vltavou“. V rámci tohoto projektu vytváří učitelé školy 

digitální učební materiály (DUMy), a realizují dělené hodiny pro zvýšení čtenářské gramotnosti. 

V rámci projektu byla během prázdnin škola vybavena moderní interaktivní technikou. 

 

N/ 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 8. 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, který pro snazší komunikaci a koordinaci zřídil Komisi mládeže, vzdělávání, kultury, 

sportu a volného času. Ta se snaží oživit a zaktivovat dění v obci (Den dětí, Vranské posvícení, 

Masopust, …). Na akcích se podílí i škola. 

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

pro vranskou školu výukové programy, soutěže, propůjčuje škole své vybavení a knihovnu, ve spolupráci 

se školou pořádá tématické dny - např. Den Země, Jarní slavnosti, Slavnosti zvířat, ... V prostorách CEV 

Zvoneček probíhá též část výuky globální výchovy a přírodopisu.  

V rámci projektu ESF škola spolupracuje s Centrem vzdělávání Lumen Vitale. 

 

Vrané nad Vltavou 30. 9. 2011 

Mgr. Dana Ullwerová 

ředitelka školy 


