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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 ředitelna: 257 761 744 

  

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 2011/12  417 žáků. Z toho individuálně vzdělávaných 97 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 mělo 20 učitelů. 

3 pedagogové, 3 vychovatelky v družině a asistent pedagoga měli středoškolské vzdělání.  

Ve škole je 14 kmenových tříd, 2 počítačové učebny, 2 třídy družiny, školní knihovna. V jedné třídě byla 

umístěna třída školky. 

Děti mohly navštěvovat během celého školního roku školní klub, kroužky: modelářský, keramický, 

dramatický, anglického jazyka, paličkování, počítačový klub.  

Děti měly dále k dispozici hřiště s umělým povrchem. K výuce také mohly využívat školní zahradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B/ Přehled oborů vzdělávání 
 
Ve školním roce 2011 – 2012 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 učebním 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 učebním 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. Holubová 

1. B pí uč. Smetanová 

2. A pí uč. Březnová 

2. B  pí uč. Pézlová 

3. A  pí uč. Štrosová 

3. B  pí uč. Hrachovcová 

4. třída  pí uč. Vrtišková 

5. třída  pí uč. Marceluchová 

6. A  pí uč. Hudáková 

6. B  pí uč. Elšíková 

7. tř.  p. uč. Vrtiška 

8. tř.   pí uč. Strnadová 

9. A  p. uč. Kubelík 

9. B  pí uč. Pašková 

 

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. Řeháková ŠD 

pí uč. Běličová 

pí uč. Březnová, zástupkyně ředitele školy 

pí uč. Ullwerová, ředitelka školy 

asistent pedagoga Aleš Benda 

 

 

I. pololetí       II. pololetí 

 

15 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 

5 učitelů částečný úvazek       5 učitelů částečný úvazek 

1 asistent pedagoga        1 asistent pedagoga 

 

 

 

 

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 6 na částečné úvazky, 1 na plný úvazek.  



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

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 

 

9. ročník absolvovalo celkem 39 žáků, 39 ukončilo základní vzdělání, 38 prošlo přijímacím řízením 

a nastoupilo na střední školy. Jeden žák ukončil základní vzdělání a na střední školu nenastoupil. 

 

Střední 

školy 

9. třída 

dívky chlapci celkem 

SOU 0 4 4 

SOŠ 11 16 27 

gymnázia 7 0 7 

 

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  

Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne 10. 2. 2012. Do 1. třídy nastoupilo ve školním roce 2012/13 54 dětí, 

z toho 16 individuálně vzdělávaných a jeden žák v zahraničí. 

 

E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

1. A  16 žáků 16 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku  

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

1. D  22 žáků 22 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku 

2. A  19 žáků 18 prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl, 19 postoupilo 

2. B  17 žáků 17 prospělo s vyznamenáním, 17 postoupilo  

2. D  19 žáků 19 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku 

3. A  16 žáků 15 žáků prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl, 16 postoupilo do vyššího 

ročníku 

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

3. D  27 žáků 27 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku 

4. třída  23 žáků 12 prospělo s vyznamenáním, 7 prospělo, 4 nebyli klasifikováni, 23 žáků 

postoupilo 

4. D  14 žáků 13 prospělo s vyznamenáním, 1 neprospěl, 13 postoupilo, 

  1 opakuje ročník 

5. třída  26 žáků 18 prospělo s vyznamenáním, 7 prospělo, 1 neprospěl, 25 postoupilo 

5. D  15 žáků 15 žáků prospělo s vyznamenáním, 15 postoupilo 

6. A  23 žáků   8 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo, 23 postupuje 

6. B  24 žáků 16 prospělo s vyznamenáním, 7 prospěli, 1prospěl po opravné zkoušce 

postupuje 24 

7. třída  18 žáků   9 prospělo s vyznamenáním, 9 prospělo, 18 postupuje 

7. D  22 žáků 16 prospělo s vyznamenáním, 5 prospělo, 1 nehodnocen, 22 postupuje 

8. třída  26 žáků   9 prospělo s vyznamenáním, 16 prospělo, 1 neprospěl, 25 postupuje 

8. D  15žáků  10 prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli, 1 nehodnocen, postupuje 15 

9. A.  15 žáků   4 prospěli s vyznamenáním, 11 prospělo, všichni ukončili zákl. vzdělání 

9. B  23 žáků   11 prospělo s vyznamenáním. 12 prospělo, 23 ukončilo základní vzdělání, 

1 žák (§ 38 školní rok 2010/11 ) ukončil v pololetí 2011/12 



Testování žáků 
 

Ve školním roce 2011/12 byla škola vybrána k pilotnímu ověřování testování úrovně znalostí z českého 

jazyka, matematiky a anglického jazyka v  5. a 9. ročnících. Jeden z důvodů, proč byla naše škola vybrána 

ČŠI byl ten, že máme velmi dobré vybavení počítači. Generální zkouška se následně uskutečnila na všech 

základních školách a víceletých gymnáziích. U nás proběhla ve dnech 21. 5., 22. 5. a 23. 5. 2012. 

 

Výsledky testování: 

5, roč.: český jazyk 62,28%, matematika 63,28%, anglický jazyk 58,26% 

9. roč.: český jazyk 71,18%, matematika 52,86%, anglický jazyk 73,72% 

Testování se účastnili všichni žáci, tedy i žáci s SPU. Jednotliví žáci 9. tříd dosahovali velmi dobrých 

výsledků na úrovni výsledků žáků víceletých gymnázií, a to především v českém jazyce a anglickém 

jazyce.  

Od školního roku 2012/13 bude škola provádět vlastní srovnávací testování 2x ročně v ročníku 4. až 9. 

K tomuto účelu byly vytvořeny vlastní srovnávací testy. 
  
 

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, který byl placen z peněz 

EU – projekt „Peníze do škol.“ 

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 

MPP zpracovala na školní rok 2011/12 paní učitelka Hudáková – preventista sociálně patologických 

jevů. 

V rámci projektu Potřeby učitelů a žáků a inkluze, realizovaného o.s. Lumen Vitale se uskutečnily ve 

dnech 4. 11, 18. 11., 15. 12. 2011 v 6. A, B a 7. tř. workshopy primární prevence. 

Dne 4. 4. 2012 se uskutečnila v 6. třídách přednáška nadporučíka Chalupy z Policie ČR zaměřená na 

nebezpečí drog a šikany. V 8. a 9. třídě se uskutečnila přednáška na téma Trestní odpovědnost mládeže. 

9. třída navštívila Úřad práce. 

Uskutečnila se celodenní akce zaměřená na ochranu člověka za mimořádných událostí, kterou 

organizačně zajistil pan učitel Kubelík. 

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

otevřena počítačová učebna pod vedením Filipa Smetany a školní klub pod vedením Aleše Bendy. Tyto 

aktivity byly financovány z prostředků EU  

 

G/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Další vzdělávání učitelů 

a) Společné  
Seminář: „Bezpečně s internetem", který lektoroval učitel-informatik ze ZŠ Kravaře Mgr. Pavel 

Hartman v rámci projektu ESF Potřeby žáků a učitelů a inkluze, jehož nositelem je LUMEN VITALE – 

centrum vzdělávání, o. s.   

Ve zhruba 3 hodinovém programu představil pomocí komentované prezentace a konkrétních případových 

studií významná rizika, která přináší užívání internetu a zapojování se do sociálních sítí. Lektor  vysvětlil 

a na příkladech dokumentoval např. taková rizika, jako je gambling, stalking, grooming, sexting, 

kyberšikana,  happy slapping atd. Ukázal i způsoby prevence, možnosti se bránit, seznámil učitele s 

důležitými webovými adresami, kde je možno najít nejen další informace, ale i pomoc.  



Seminář: „Proč děti lákají drogy?“, lektorovala PhDr. Pavla Doležalová v rámci projektu ESF Potřeby 

učitelů a žáků a inkluze. Nositelem projektu je LUMEN VITALE – Centrum vzdělávání, o. s. Semináře 

se zúčastnili učitelé ze ZŠ Vrané nad Vltavou, Štěchovice, Zvole a Odolena Voda. 

  
 

Seminář: „Čteme s dětmi“ se uskutečnil v rámci projektu "Jak efektivně vyučovat průřezová témata a 

zároveň rozvíjet čtenářství", do kterého je naše škola zapojena. Byl určen učitelům i rodičům a 

lektorovala ho Katka Šafránková, která je metodičkou ve výše jmenovaném projektu a také lektorkou 

programu "Čtením a psaním ke kritickému myšlení". Všichni účastníci mohli diskutovat o problematice 

čtenářství u dnešních dětí, vyzkoušet si krátké a zároveň účinné aktivity, které pomohou děti přitáhnout 

ke knížkám a rozečíst je, seznámili se s aktuální nabídkou kvalitní dětské literatury i s důležitostí 

hlasitého předčítání dětem. 
 

  
 

Seminář: „BOZP“ – lektor: ING. Karel Bína 
 

Seminář: „První pomoc“ – lektor: MUDr. Robert Svoboda 
 

  



Seminář: „Ovládání interaktivní tabule SMART“  

 

Seminář: „Matematika p. prof. Hejného - Přemýšlení a počítání 1".  Seminář vedla paní Jitka 

Michnová, která je učitelkou na ZŠ Neratovice. Podle metody prof. Milana Hejného již sedm let vyučuje 

a je také autorkou učebních pomůcek k této metodě. V průběhu dopoledne jsme se seznámili se základy 

matematiky prof. Hejného a vyzkoušeli jsme si i jednotlivé aktivity, které nás nejen velmi bavily, ale  

rozpoutaly i matematickou diskuzi. Celý seminář probíhal ve velmi příjemné atmosféře, na které měla 

podíl jak paní lektorka (vysoká odborná úroveň a zároveň milý a přátelský přístup k posluchačům), tak i 

aktivně a vstřícně naladění účastníci. O přestávce a na konci semináře zbyl dostatečný prostor na dotazy, 

které byly všechny zodpovězeny, a tak se už teď těšíme na první rok, kdy se podle této metody budeme 

s prvňáčky učit. 

 

  
 

Sdílení metod  
V letošním školním roce jsme pokračovali 1x měsíčně se setkáváním zájemců z řad učitelů školy, při 

kterých docházelo k předávání zkušeností s různými vzdělávacími metodami a technikami. Lektoroval 

většinou některý z učitelů školy, 2x lektorovala jako host Mgr. Katka Šafránková. Na jejím semináři si 

účastníci vyzkoušeli různé strategie práce s neznámým beletristickým i odborným textem, absolvovali 

a rozebrali výukovou jednotku o Horymírovi, seznámili se s novinkami na českém knižním dětském trhu. 

 

  
 

b) Individuální 
           

p. uč. Jan Vrtiška – seminář k výukovému modulu Ekostopa školy 

p. uč. Jan Vrtiška – Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozsah 80 hodin 

pí uč. Kateřina Vrtišková –  Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozsah 80 hodin 

pí uč. Judita Kapicová – konference Inovace výuky 

pí uč. Judita Kapicová – Typologie MBTI a její využití při výchově a vzdělávání na 2. stupni 

pí uč. Markéta Pézlová – Opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie 

pí uč. Markéta Pézlová – Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozsah 80 hodin 



pí uč. Judita Kapicová – Využití kreslení pravou hemisférou ve škole 

pí uč. Judita Kapicová – Dějiny umění vyprávěné v příbězích 

pí uč. Hana Tůmová – Dyskalkulický žák na druhém stupni základní školy 

pí uč. Hana Tůmová – Využití počítače v matematice 

 

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. 

Projekty ve školním roce 2011-2012 
 

a) projekty financované z ESF 

 
 POTŘEBY ŽÁKŮ A UČITELŮ A INKLUZE  

Tento projekt pokračoval z předchozího roku a kromě seminářů pro učitele a materiálního vybavení školy 

nabízel řadu aktivit přímo pro žáky.  

V rámci projektu ESF Potřeby žáků a učitelů a inkluze, jehož nositelem je LUMEN VITALE – centrum 

vzdělávání, o. s. a partnerem naše škola proběhl soubor workshopů a dílen, ve kterých si žáci 5., 6. a 7. 

tříd za pomoci psycholožek z Linky bezpečí (Mgr. Lucie Bukovské – hlavní psycholožky Linky bezpečí 

ve Sdružení Linka bezpečí  a Mgr. Kateřiny Schmidové – vedoucí Rodičovské linky ve Sdružení Linka 

bezpečí) formou her a diskusí ujasňovali své třídní vztahy a postoje a pojmenovali případné konfliktní 

situace a vztahy tak, aby mohlo dojít k jejich vylepšení. Celý program se skládal z 3 dvouhodinových 

bloků, které byly naplněny zajímavými hrami a jejich rozbory i diskusemi, ve kterých měli žáci 

v bezpečném prostředí možnost konfrontovat své postoje a pocity s pocity ostatních spolužáků. 

  



  

Další zajímavou akcí, byla dílna TANCUJEME V KRUHU, ve které si zájemci mohli zatančit tance, 

které pocházejí z různých částí světa – z Jižní Ameriky, Řecka, Francie, Turecka či Izraele. Lektorem 

kurzu byla Mgr. Jana Ježková. 

 
 

 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A ČTENÁŘSTVÍ 

I tento projekt pokračoval z předchozího roku. Učitelé školy vytvářeli a ověřovali vzorové učební 

jednotky na rozvoj čtenářství a průřezových témat, součástí projektu byly výjezdy do pilotních škol 

projektu i pořádání seminářů pro učitele z vlastní školy i ze škol ostatních. Podrobnější informace 

o projektu je možno nalézt na webových stránkách projektu: www.ptac.cz. 
 

Ve středu 16. 5. 2012 proběhlo prezentování nově vytvořených učebních jednotek partnerským školám a 

metodikům z projektu Průřezová témata a čtenářství – Prezentováno bylo celkem 5 učebních jednotek – 

Rytí do mýdla – pí uč. Kapicová (5. tř.), Motýli – pí uč. Stebelská (2. A), Pavouci – pí uč. Pézlová (2. B), 

Jak na nákup zeleniny – pí uč. Vrtišková (4. tř.) a Mysli globálně, jednej lokálně – p. uč. Vrtiška (9. B). 

Kromě samotné  výuky proběhl rozbor těchto jednotek, představení školy a sdílení zkušeností s realizací 

průřezových témat jednotlivými školami. Máme velkou radost, že všechny učební jednotky byly velice 

příznivě přijaty a hodnoceny, byla oceněna práce žáků v hodinách a obsah a struktura jednotlivých lekcí 

obsahujících prvky kritického myšlení.  

A jak hodnotili hosté naši školu? 

Co pro vás bylo na exkurzi přínosné? 
Nahlédnutí pod pokličku jiné školy. 

Oceňuji práci na školní zahradě i zapojení do mnoha projektů. Díky za inspiraci! 

Příjemné prostředí školy, příjemní učitelé. 

Moc pěkná škola, co se týče výzdoby. 

Jedním slovem VŠE!!! – Náhled do prostředí jiné školy. Inspirace ze zázemí školy, budování ekologických 

koutků apod. 

Velký přínos z možnosti zhlédnout vyučovací blok na téma „zelenina“, tak blízké běžnému životu. Vše 

skvělé. Budu ráda za další.  

Velké nadšení pro úpravy zahrady, tvoření her, vymýšlení dalšího uplatnění a využití řeky blízko školy. 

Zdařile propojení ekocentra a školy – výhody pro všechny. 

Velmi přínosné. Lekce, kterou jsem viděla, mě moc zaujala a líbila se, využiji ve své praxi. 

http://www.ptac.cz/


Co byste uvítali jinak? Co vám chybělo?  
Chtěla bych vidět i ostatní učební jednotky. 

Nemám připomínky – líbila se mi. Děkuji. 

 

V návaznosti na tento projekt absolvovali 3 učitelé školy 80hodinový kurz "Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení", který se konal v prostorách ZŠ Jílové u Prahy. Metody a postupy, které se během 

kurzu naučili, začali důsledně používat v rámci svých aprobací.  

 

 

 PENÍZE DO ŠKOL 

V rámci tohoto projektu vytvářejí a ověřují učitelé pracovní listy a SMARTové prezentace, projekt 

umožňuje i dělení některých hodin i zaplacení speciálního pedagoga, který pomáhá žákům s různými 

učebními handicapy. 

Významným důsledkem projektu je vybavení školy interaktivními tabulemi, které umožňují rozšířit 

možnosti atraktivního vyučování v rámci různých předmětů. 

 

  
 

 

b) mezinárodní projekty 
 

PROJEKT EKOŠKOLA 

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

Na počátku roku jsme zvládli rozsáhlou analýzu stavu prostředí, nakládání 

s odpady, vodou a energiemi, analyzovali jsme i způsob dopravy a životní styl. 

Z výsledků, které nám v analýze vyšly, jsme uskutečnili plán aktivit, které jsme 

se s rozdílnými výsledky snažili během roku uskutečňovat.  Dobře fungoval i 

ekotým na 1. stupni, který pracoval pod vedením paní nučitelek Pézlové a Vrtiškové. 

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 2012 

jsme dokončili již 141. 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 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.  

 

 

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


Několik grafů z našich měření: 

  

 

c) 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 4 roky (2008-2011), po které 

jsme zapojeni do projektu. Je vidět, že naše pidizahrádka je vůči živé přírodě hodně přátelská, protože již 

nyní jsme získali 58,25 bodu, což bohatě na udělení titulu ŽIVÁ ZAHRADA stačí. 

 

 

… 

 

Problémem do budoucna bude, že od října 2012 se začne budovat přístavba jídelny, která zabere část 

zahrady. 

 



PROJEKT RECYKLOHRANÍ 

Sběr a propagace sběru baterií a drobného elektroodpadu.  

V tomto projektu jsme již 3. rokem pokračovali ve shromažďování starých 

baterií, drobného elektroodpadu a mobilních telefonů, zapojovali jsme se též 

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

školního roku proměnili ve videokameru, kterou následně budeme využívat v rámci výuky. 

 

 

 

d) celoroční školní projekty 
 

PROJEKT NÁŠ REGION 

V letošním školním roce byl zahájen víceletý školní projekt NÁŠ REGION, který si klade několik cílů: 

 Rozvoj znalostí (historických, kulturních, přírodovědných, sociálních, …) žáků o svém regionu, 

protože jen ten, kdo ho zná a rozumí mu, může ho mít rád a může třeba i mít zájem o něj pečovat. 

Vytváření vztahu k místu, kde žiji. Kdo nezná svoji minulost, ohrožuje svoji budoucnost. 

 Rozvoj dovedností získávat informace z nejrůznějších zdrojů (internet, kroniky, mapy, odborná 

a beletristická literatura, fotografie a obrazy, rozhovory s pamětníky, jednání s úřady, …), 

srozumitelně a pestře je zpracovávat a dále využívat. 

 Shromáždění a uspořádání důležitých informací týkajících se vybraného regionu a jejich doplnění 

nejrůznějšími typy aktivit – oboje má velký význam z hlediska rozvoje žákovské osobnosti 

(a to ve fázi získávání informací, jejich zpracování, ale následně i jejich využívání) 

 

V pátek 2. 12. 2011 proběhl 1. projektový den – každá třída ho využila jinak – sedmáci např. vyjeli na 

Zbraslav a měli 4 hlavní cíle: 

- osobně si projít 3 chráněná území – PP U Závisti, PR Šance a naturové území (EVL) Břežanské údolí 

- seznámit se s historií předkeltského a keltského osídlení v prostoru Šance 

- seznámit se s prací entolomogů N.A.Nickerla a jeho syna a s dílem básníka a prozaika Vítězslava Hálka 



- prozkoumat kvalitu vody v Břežanském potoce a spočítat biotický index 

  

  

 

Hmotné výstupy projektu 

 

 Elektronická regionální učebnice vhodná pro výuku vlastivědy a dalších předmětů na 1. stupni 

a pro výuku většiny předmětů na 2. stupni (český jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, občanská 

výchova, globální výchova, přírodopis, informatika, fyzika, VV, HV, …)  součástí učebnice by 

měly být fakta, mapky, grafy, pracovní listy, soubory problémových a výzkumných úloh, 

prezentace, fotogalerie a videa, hry, soubory otázek, … 

 Výstavy fotografií a informací o zajímavých místech regionu 

 Soubor realizovaných vycházek do zajímavých míst regionu – v tomto školním roce byly 

uskutečněny 3 vycházky – viz dále 

 Celoroční soutěž Znalec našeho regionu – letos proběhl 1. ročník v 5 kolech, každé kolo se 

zabývalo jiným tématem: 
 

5 kol:  

1. vyhlídky našeho regionu 

2. mosty a přívozy našeho regionu 

3. osobnosti našeho regionu 

4. Vrané nad Vltavou 

5. příroda našeho regionu 

 

 

62 soutěžících 

1. Marceluch Pavel (4. tř.) - 1 080 b. 

2. Genčúrová Adriana (6. A) -    844 b. 

3. Moravec Vojta (8. tř) . -    742 b. 

4. Charousková Bětka (7. tř.) -    710 b. 

5. Baštová Míša (7. tř.)   -    707 b.

 

Realizované vycházky v rámci projektu 

1. Výprava za kandíky – Medník – 24. 3. 2012 

Z Pikovic jsme vyšplhali na Medník, kde jsme zrovna zachytili kandíky v plném květu, setkali jsme se 

s ornitologem, ktreý právě do sítě chytil párek našeho nejmenšího ptáčka – králíčka obecného; dále jsme 

prošli Třebsín na Smetanovu vyhlídku nad Vltavou a na zpáteční stezce po Posázavské stezce i Vyhlídky 

Raisovu a Klimentovu. 



2. Kolem Vraného – Zvolská Homole, Hladomoří – 29. 4. 2012 
Tentokrát nás trasa zavedla přes PR Zvolská Homole, Zvoli a Březovou do EVL V Hladomoří. Cestou 

jsme viděli 65 druhů kvetoucích bylin a řadu druhů zajimavých živočichů. Viděli jsme např. koniklec luční 

(SO), prstnatec bezový (SO), tařici skalní (O), kavyl Ivanův (O), mochnu bílou (ČK), kyčelnici devítilistou 

(ČK), kyčelnici cibulkonosnou (ČK), prvosenku jarní a mnoho dalších rostlin, z živočichů např. užovku 

hladkou (SO), ještěrku zelenou (KO), ještěrku obecnou (SO),  ještěrku živorodou (SO), martináčka 

bukového atd. 

3. Prosečnice – Vlčí rokle, Grybla, Zbořený Kostelec, Týnec n. S. – 19. 5. 2012 
Prolezli jsme přírodní památku Vlčí rokle s kamenným granodioritovým mořem, příropdní rezervaci 

Grybla se zachovalkými bukovými porosty a se zarostlou vyhlídkou a došli jsme až ke zřícenině hradu 

Zbořený Kostelec, který se nachází v přírodní rezervaci Čížov. 

  

   

  
V dalším školním roce chceme ve vycházkách pokračovat. 

 



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, 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 – společné sázení 

stromků, Mikuláš, čtení pololetního vysvědčení, výuka třídění odpadu, 

podzimní soutěžní stezka, pasování na čtenáře . Projekt se osvědčil a chtěli bychom v něm v dalších 

letech pokračovat. 

   

  



  

  

1. Nejvýznamnější environmentální aktivity šk. roku 2011-2012 
 

Průběžné aktivity 
- Aktivní účast v projektu Recyklohraní 

- Aktivní účast v projektu Hraj o Zemi 

- Projekt Náš region + jeho přidružené aktivity (celoroční soutěž Znalec našeho regionu a Vycházky 

po našem regionu). 

- Tvorba a ověřování učebních jednotek v rámci projektu Průřezová témata a čtenářství + aktivní 

zapojení žáků do tvorby i připomínkování vzniklých jednotek – většina z nich má environmentální 

obsah. 

- Na 1. stupni ověřování v rámci Prvouky nově vytvářeného výukového souboru „Velké putování 

skřítka Ostružinky“, jehož autorem je učitelka naší školy Katka Vrtišková. 

- Terénní výukové programy pro jednotlivé třídy zajištěné převážně ve spolupráci s CEV Zvoneček 

- Celoroční měření meteorologických dat v rámci projektu GLOBE + využívání těchto dat v rámci 

výuky přírodopisu a matematiky 

- Adopce lva v pražské ZOO 1. oddělením školní družiny. 

- Zootým pečuje o školní zookoutek. 

- Využívání školní zahrady pro výuku i pro setkávání s veřejností 

 

ZÁŘÍ 2011 

- Vytvoření ekotýmu na 1. i na 2. stupni. 

- Žáci 2. stupně zpracovali analýzu stavu všech klíčových oblastí (prostředí, voda, energie, odpady, 

doprava, životní styl). 

- Stavba tee-pee na školní zahradě s novými tyčemi. 

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

- Úhrada sponzorského příspěvku pro lva v pražské ZOO. 

- Zahájena celoroční výtvarně-vědomostní soutěž ve školní družině. 

Zahájení činnosti ZOOTÝMU, který pečuje o školní zookoutek. 

 

 



ŘÍJEN 2011 

- Zahájení 1. etapy třídních úkolů na odstraňování problémů, na které upozornila analýza 

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

- Zástupci ekotýmu reprezentovali ČR na česko-norském workshopu k projektu Ekoškola. 

- Zahájení sběru papíru. 

- Školu navštívily Ekotýmy ze ZŠ Jílové a ZŠ Kunratice, které se zajímaly o zkušenosti naší školy 

s projektem Ekoškola. 

- Vranské budkování – výroba ptačích budek. 

- Deváťáci uspořádali výukový program pro 1. třídy na téma třídění odpadu. 

- Úklid okolí školy v rámci projektu Clean up. 

- Světový den výživy – školní družina. 

- Návštěva pražské ZOO v rámci adopce lva. 

- Festival ptactva 

Během září a října sbírali žáci 1. stupně žaludy a kaštany, které předávali zástupcům mysliveckého 

sdružení pro zimní přikrmování zvířat. Letošní rok byl poměrně bohatý na žaludy, proto jich bylo 

nasbíráno poměrně velké množství. Celkem odevzdali žáci 2 097, 5 kg  kaštanů a žaludů. Finanční 

prostředky, které za  ně získali, použili na podporu adoptovaného Keňánka. 

 

pořadí  jméno  třída  počet bodů  

1.  Klára Fousová  4.  680  

2.  Pavel Marceluch  4.  510  

3.  Hana Dragounová  2. B  461,5  

4.  Jakub Vrtiška  1. A  400  

5.  Martina Kozlová  4.  386  

 

pořadí  třída  kaštany  žaludy  body  

1.  4.  287  500  2787  

2.  1. A  92  167  927  

3.  2. B  127  136  807  

4.  5.  54,5  134  724,5  

5.  3. B  119  114  689  

6.  2. A  31  99  526  

7.  1. B  92  36  272  

8.  3. A  94,5  14,5  167  

 

 

     

 

 

 

 

  
 

vranské budkování – vyrobeno 32 ptačích 

budek, které budou rozmístěny do okolí obce 

 



Happening ke Světovému dni zvířat 

V pátek 7. 10. 2011 proběhl na školní zahradě a v jejím okolí další ročník Slavností zvířat, akce, která je 

pořádána ZŠ Vrané nad Vltavou a CEV Zvoneček jako připomenutí dovedností a problémů zvířat. Jedná 

se o akci na oslavu Světového dne zvířat. Součástí programu byla různá vystoupení dětí z 1. stupně, 

zvířecí stezka, drobné hry na zahradě (např. test znalosti Ferdy Mravence, motanice problémů zvířat, 

vytrhávání slona z papíru poslepu, …), výstava v tee-pee a také opékání těstových hadů rovněž v tee-pee. 

Akce se zúčastnilo přes 200 lidí. 

 

  

  

 

Česko-norský workshop k projektu Ekoškola  

V úterý 18. 10. reprezentovali zástupci našeho Ekotýmu (p. uč. Vrtiška, Petra Bláhová – předsedkyně 

Ekotýmu a Ondra Rychetský – místopředseda Ekotýmu) spolu s dalšími 2 školami Českou republiku na 

česko-norském workshopu k projektu Ekoškola, který se konal v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. 

Naše škola zde zažila velký úspěch a jsme tomu rádi. 

 

  

 



Exkurze do ZOO v rámci patronátu 1. oddělení ŠD nad lvem 

 

 
  

 
 

LISTOPAD 2011 

- Podzimní stezka v rámci patronátu 9. tříd nad 1. třídou (pro celý 1. stupeň). 

- Pozorování podzimní noční oblohy. 

- Happening k 7 miliardám lidí na Zemi. 

- Výroba ručního papíru. 

 

Happening – na Zemi žije 7 miliard lidí 

V pondělí 31. 10. dosáhl počet obyvatel planety Země 7 miliard. Sedmáci u této příležitosti připravili 

hlášení do školního rozhlasu, vyrobili informační plakáty a připravili hru pro ostatní žáky. Akce není 

pojata jako oslava, spíše jako varování a snaha upozornit na problémy, které s rostoucím počtem 

obyvatelstva na Zemi existují. 

  



Pozorování noční oblohy 

V pondělí 28. 11. 2011 proběhlo další školní setkání pod noční oblohou. V půl sedmé večer se sešlo více 

než 30 dětí a jejich rodičů před školou s cílem seznámit se s nejvýznačnějšími objekty podzimní oblohy a 

s legendami a bájemi, které je provázejí. 

Hlavní pozorované objekty: 
Jupiter, Letní trojúhelník, Pegasův podzimní čtverec, Andromeda, Cassiopeia, Cefeus, Velryba, 

Perseus, Ryby, Beran, Trojúhelník, Plejády, Malý vůz a Polárka 

 

Výroba ručního papíru 

Ve středu 30. 11. 2011 dostali žáci školy možnost vyrobit si svůj vlastní ruční papír. Již před tím se učili 

vyrábět papír čtvrťáci a sedmáci v rámci pracovních činností.  

Nakonec se v klubovně ekocentra, kde výroba probíhala, sešlo pouze 7 výrobců. Ti se ale snažili a 

dohromady vyrobili přes 30 listů papíru, které mohou následně použít do školní soutěže, případně je dále 

využít pro tvorbu vánočního přání či originální PFky. 

  

 

PROSINEC 2011 

- Zahájení 2. etapy třídních aktivit. 

- Zahájení průběžného přikrmování ptáků na školní zahradě. 

- Projektový den v rámci projektu Náš region. 

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

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

 

Obecní rozsvěcování vánočního stromku – prezentace školy 

Žákyně naší školy také přispěly k vytvoření vánoční nálady při rozsvěcování vánočního stromu a za 

doprovodu kytary zazpívaly známé vánoční koledy. Rukodělné výrobky z korálků a bavlnek a perníčky s 

vánoční tématikou byly nabídnuty na prodejním trhu. 

Za prodané výrobky jsme obdrželi 2 918,- Kč, které budou použity na realizaci dlouhodobého projektu – 

Adopce Keňánka.  

 

 

LEDEN 2012 

- Pozorování částečného zatmění Slunce. 

- Výroba hnízdišť pro samotářský hmyz. 

 

ÚNOR 2012 

- Zahájení 3. etapy třídních aktivit. 

- Návštěva hvězdárny na Petříně. 

- Vyvěšování ptačích budek v okolí školy 

 

 



Výzkum zimní Vltavy – hlavně ptačích zimních hostů – 7. třída. 

 

Ve středu 13. 2. 2011 podnikli sedmáci výpravu z Modřan do Vraného kolem Vltavy. Hlavním cílem 

bylo zkoumat výskyt vodních ptáků. Vltava totiž slouží jako zimní útočiště pro severské a východní ptačí 

druhy. Nyní právě vyvrcholilo 14denní období velkých celodenních mrazů, všechny okolní vodní plochy 

zamrzly, a proto se všichni ptáci soustředí na nezamrzlých plochách Vltavy. Pracovníci CEV Zvoneček 

podnikají každotýdenní zimní průzkumné výpravy kolem Vltavy již od roku 2001, sedmáci měli proto 

k dispozici rozsáhlou databázi dat, dalším pomocníkem při zpracovávání závěrů z pozorování jsou 

meteorologická data, která má škola k dispozici z vlastních výzkumů v rámci projektu GLOBE  již od 

roku 2000. 

Celkem bylo zaznamenáno 966 ptáků (to je rekordní 

počet za celou historii výzkumů, které probíhají 

každou zimní sobotu od roku 2001.   

Pozorováno bylo celkem 15 druhů vodních ptáků: 

kachna divoká: 742 jedinců;  morčák velký: 52 

jedinců;  kormorán velký: 47 jedinců;  hohol 

severní:  41 druh;  lyska černá: 40 jedinců;  labuť 

velká: 14 jedinců;  racek stříbřitý:  8 jedinců; slípka 

zelenonohá: 7 jedinců; polák chocholačka: 6 jedinců;  

volavka popelavá: 5 jedinců;  potápka malá, 

hvízdák euroasijský, turpan hnědý, ledňáček říční  

– po 1 exempláři. 

  

 

BŘEZEN 2012 

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

- Terénní exkurze na Medník. 

- Jarní práce na školní zahradě – zahájení. 

- Vycházka pro veřejnost do NPP Medník a na Smetanovu, Raisovu a Klimentovu vyhlídku 

- Happening Hodina Země. 

- Vyrobeno nové parkoviště pro kola. 

 

Projekt GLOBE AT NIGHT 

Ve středu 21. 3. 2012 proběhlo před školou další pozorování noční oblohy v rámci mezinárodního 

projektu GLOBE AT NIGHT. Cílem tohoto projektu je zjistit úroveň světelného znečištění oblohy 

pozorováním a počítáním viditelných hvězd v souhvězdí Orion a v souhvězdí LEV. Naše škola se do 

tohoto projektu zapojuje každoročně a kromě zjišťování znečištění se zaměřuje i na pozorování dalších 

objektů a na seznamování účastníků s odbornými i mytologickými informacemi. 



Letošního ročníku se zúčastnilo 16 lidí a pozorovali jsme: planety Jupiter, Venuše a Mars a souhvězdí 

Orion (s výraznými hvězdami Betalgeuze, Bellatrix, Heka, Alnitak, Alnilam, Mintaka, Saiph a Rigel), 

souhvězdí Býk s hvězdou Aldebaran, souhvězdí Vozka s hvězdou Cappela, souhvězdí Blíženci (Gemini) 

s hvězdami Pollux a Castor, souhvězdí Malý pes s hvězdou Procyon, souhvězdí Velký pes s nejjasnější 

hvězdou naší noční oblohy Siriem, souhvězdí Lev s hvězdami 

Regulus (součást jarního trojúhelníku) a Denebola, souhvězdí 

Velký vůz, souhvězdí Cassiopea, souhvězdí Malý vůz s 

hvězdou Polárkou a hvězdokupu Plejády – na ní jsme si 

zkoušeli ostrost zraku a pozorovali ji i dalekohledem. 

Světelné znečištění okolí i světlený vliv Prahy nám 

neumožnily pozorovat více hvězd – na škále záznamových 

mapek jsme se zařadili do středu – viděli jsme hvězdy do 

magnituda 4. 

 

 

  
 

Happening HODINA ZEMĚ 

V sobotu 31. 3. 2012 se naše škola připojila k největšímu světovému 

happeningu HODINA ZEMĚ. Byl uspořádán táborák v tee-pee na školní 

zahradě, ve kterém hrála Kája Špitálská na kytaru a společně jsme si 

povídali o problémech naší planety a o důvodech vyhlášení happeningu. 

Druhou aktivitou byla výzva rodinám našich žáků – rodina, která chtěla 

happening podpořit, strávila sobotní večer bez elektrického osvětlení hraním 

společenských her, povídáním si, společným čtením při svíčkách či hraním 

na hudební nástroje a zpíváním – jsme moc rádi, že účast přislíbilo 61 rodin - tedy 255 lidí. 

 

  
 

 



Vítání jara 

V neděli 25. 3. 2012 uspořádala naše škola ve spolupráci s CEV Zvoneček další ročník Vítání jara formou 

jarních her a vynášení Morany. Na účastníky (celkem se nás sešlo zhruba kolem 60) čekala řada 

tradičních dětských jarních her, které, bohužel, již současná generace moc nezná – např. skákání panáka, 

házení "školky", drápky, odpalování vrabce (místo špačka), točení káči, skákání přes švihadlo, různé 

kuličkové hry, ale také poznávání jarních květin, malování jarních obrázků, týmový souboj ve hře "cukr, 

káva, limonáda", společné skákání přes lano či přetahování se. Vyvrcholením akce byl průvod s Moranou 

k Vltavě a její zapálení a  vhození do Vltavy s pokřikem "Ahoj, zimo". 

Velký dík patříl Báře Velebilové, Káje Jahodové a Míše Baštové, které svou pořadatelskou službu zvládly 

na jedničku.  

  

  

 

DUBEN 2012 

- Zpřístupnění školního hřiště pro žáky během velkých přestávek. 

- Sázení stromků v okolí školy v rámci patronátu 9. tříd nad 1. třídou. 

- Zahájení 4. etapy třídních aktivit. 

- 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). 

- Vycházka pro veřejnost do PR Zvolská Homole a do EVL V Hladomoří 

 

KVĚTEN 2012 

- Týdenní monitorování školní zahrady v rámci projektu ŽIVÁ ZAHRADA. 

- Analýzu stavu školy uskutečnili žáci 1. stupně. 

- Dokončení pomalování chodeb. 

- Výroba nového herního prvku na školní zahradě. 



- Vycházka pro veřejnost do PP Vlčí rokle, PR Grybla, PR Čížov, EVL Dolní Sázava, zřícenina 

Zbořený Kostelec. 

- Rekonstrukce hřbitova odpadků na školní zahradě. 
 

ČERVEN 2012 

- ověřování pracovních listů k projektu Ekoškola – prostředí 

- ověřování pracovních listů k projektu Ekoškola – energie 

- vyhodnocení školního roku 2011-12 
 

2. Další aktivity 
 

a) Dětský parlament 

Také  v letošním roce pracoval dětský parlament, vznikl dokonce i tým na 1. stupni, který pracoval 

pod vedením pí uč. Pézlové a Vrtiškové a plnil i úkoly, které se vztahovaly k projektu Ekoškola. 
 

b) Klub mladých diváků  

Členové Klubu mladého diváka navštívili během školního roku 2011/12 pod vedením paní učitelky 

Elišky Paškové a paní učitelky Jany Zlámalíkové čtyři divadelní představení:  

V Divadle v Celetné – PROKLETÍ RODU BASKERVILŮ ANEB POZOR ZLÝ PES 

V Divadle pod Palmovkou – NÁJEMNÍCI PANA SWANA 

V Divadle Na Prádle – OBCHODNÍK S DEŠTĚM 

V Divadle Hybernia – muzikál QUASIMODO 

 

c) Branné cvičení – ochrana člověka za mimořádných situací 

V pátek 8. 6. 2012 proběhl již tradiční "branný den", ve kterém si žáci školy na 

5 stanovištích 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. Všechna stanoviště tentokrát zabezpečovali  žáci 9. tříd, pořadatelem celé 

akce byl pan učitel Kubelík. 

  

  



d) Dramatický kroužek 1. stupně HUDIHRO 

Na 1. stupni pracoval dramatický kroužek HUDIHRO pro 1. až 5. ročník. Na svých pravidelných 

setkáních 1x týdně děti hrály různé hry, drobné herecké etudy, zpívaly písničky, dramatizovaly krátké 

básničky či texty, hrály pantomimu…Se svým programem děti vystupovaly na školních akcích pro 

veřejnost, např. při   Svátku zvířat a při Slavnostním zakončení školního roku. Sehrály tři pohádky: 

O třech prasátkách, O Smolíčkovi a Princezna na hrášku. 

 

  
 

e) Plavecký výcvik pro 2. A a 2. B  

Kurz plavání se uskutečnil v plavecké škole Pulec. 35 žáků 2.A a 2. B jezdilo autobusem do 

plaveckého bazénu v Radlicích, kde absolvovali 10 dvouhodinových lekcí. 

 

f) 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. k Vánocům či Svátek matek. 

 

g) Školní výlety a školy v přírodě 
 

Všechny třídy uskutečnily jednodenní i vícedenní výlety na různá místa České republiky i zahraničí.  

V týdnu od 15. do 22. června 2012 se druháci a čtvrťáci vypravili na tradiční školu v přírodě. Místem 

pobytu byl penzion Hrádek v Orlických horách a počasí 

přálo, takže si to všichni pořádně užili. Podrobné 

reportáže a fotogalerie z jednotlivých dnů najdete na 

webových stránkách tříd: 

4. třída - http://www.svp2012.estranky.cz 

2.B - http://www.druhab2011.estranky.cz 

 

Někteří žáci 7., 8.  a 9. ročníků absolvovali pobytový 

zájezd u moře v  Itálii – 

Gargáno Vieste – 16. 6. 

až 25. 6. 2012. Prožili tam 

krásný slunný týden plný 

koupání u moře. Navštívili  

také blízké rybářské městečko a byli na výletě lodí v mořských 

jeskyních. 

 

Ve dnech 11. 6. 2012 až 16. 6. 2012 se uskutečnil studijní vzdělávací 

zájezd do Anglie. Zájezdu se zúčastnilo 17 žáků. Ubytováni byli 

v anglických rodinách, měli tedy možnost si vyzkoušet angličtinu 

v praxi. Během pobytu navštívili univerzitní město Oxford, středověký 

hrad Warwick, královské město Windsor, rodiště W. Shakespeara 

Stradford a hlavní město Londýn. 

http://www.svp2012.estranky.cz/
http://www.druhab2011.estranky.cz/


Stručný přehled dalších míst, která žáci školy v posledních týdnech navštívili: 
škola v přírodě Svor v Lužických horách – 1. A, B, 2. A, 3. A, B, 5. tř. 

Český kras – 9. B – geologie 

Klánovický les – 2. A a B 

Štola sv. Josefa u Jílového – 3. B 

Výstava šperků – Praha – volitelný předmět OBK 

Lidice – 9. B – dějepis 

Botanicus – 3. A i B 

Úřad práce – 8. tř. 

Kutná Hora – 3denní výlet 9. B 

lanové centrum Týnec n. Sázavou – 7. tř. 

  

h) Škola dále nabízela zájmové kroužky 

Činnost těchto kroužků  závisela na existenci vhodných vedoucích z řad učitelů, rodičů i další 

veřejnosti – v poslední době pracovaly např. tyto kroužky: modelářský, dramatický, keramický, 

kroužek paličkování, anglického jazyka.  

 

i) Školní klub začal fungovat již 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 také počítačová pracovna.  

 

j) Setkávání budoucích prvňáčků s jejich třídními učitelkami a setkání rodičů s odborníky 

V úterý 15. 5.  proběhlo 1. setkání budoucích prvňáčků a 

jejich rodičů se zaměstnanci školy – s paní ředitelkou, se 

speciální pedagožkou pí Otevřelovou a s třídními 

učitelkami budoucích prvňáčků – pí uč. Vrtiškovou (1. 

A) a pí uč. Štrosovou (1. B). 

Ve čtvrtek 14. 6. 2012 proběhlo druhé setkání budoucích 

prvňáčků s jejich třídními učitelkami. Děti společně 

tvořily, povídaly, hrály. Pro rodiče byla připravena 

beseda s Mgr. Kateřinou Šafránkovou, lektorkou kurzů 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení, na téma 

čtenářství. 

 

k) Individuální vzdělávání  

Ve školním roce 2011/12 pokračovalo již pátým 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 také zúčastnili pracovníci VÚP a MŠMT.  

Např. v květnu všichni žáci 2. stupně prezentovali své práce z přírodopisu, informatiky a globální 

výchovy. Někteří si z nabídky vybrali zpracovávání informací o svém regionu, jiní řešili jiné projekty. 

Někdo potřeboval ke své prezentaci stolek, jiní počítač s dataprojektorem. Všichni prokázali, že jsou 



schopni propojovat informace a znalosti z různých oborů a oblastí a že se nebojí seznámit se svými 

výsledky i šedesátihlavé publikum, které se do pracovny přírodopisu sotva vešlo. 

  

l) Účast na natáčení zasedání Miniparlamentu v České televizi 

V sobotu 14. 4. 2012 se 10 odvážných dívek z naší školy zúčastnilo natáčení 4 kol zasedání 

Miniparlamentu v České televizi. Naše dívky byly v roli diváků, kteří se mohli zapojovat do diskuse 

o návrzích jednotlivých poslanců a na závěr svým hlasem mohli jednotlivé návrhy podpořit. Čtyři 

poslanci, kteří vzešli z konkurzu, prezentovali a obhajovali postupně tyto návrhy: 

a) Zavedení výuky Braillova písma a znakové řeči jako vyučovacího předmětu. 

b) Podpora vzniku sportovních center a hal v každé obci. 

c) Rozvoj podnikatelských dovedností dětí tím, že budou vyrábět a prodávat limonádu. Část zisků 

by byla následně použita pro charitu. 

d) Rozvoj multikulturních center v obcích v rekonstruovaných místních domech, které jsou dosud 

nevyužívané. V centrech by pak byly nabízeny různé kroužky pro děti, na jejichž vedení by se 

mohli podílet i rodiče. 

 

  

 

Natáčení probíhalo ve virtuálním studiu, ve stejném se točí prakticky všechny zpravodajské 

a publicistické relace ČT. Naše dívky se velice dobře zapojovaly do diskuse, zpestřovaly ji svými 

názory a na závěr vyjadřovaly svůj postoj k  jednotlivým návrhům – buď ho podpořily, nebo ne. 

Dokonce byly chváleny rodiči poslanců – byly oceňovány jejich názory i jejich celkové vystupování.  

Po skončení zasedání dostaly naše dívky možnost si prohlédnout i prostory, které využívá ČT4 pro 

natáčení sportovních pořadů, prohlédly si prostory zvukové i obrazové režie a na všechny své dotazy 

obdržely kvalifikované odpovědi. Každá z účastnic si z natáčení na památku odnesla tričko s logem 

pořadu.  

 



  

m)  Jarní jarmark 

V úterý 3. dubna 2012 se konal historicky první JARNÍ JARMARK 1. stupně naší školy. Děti 

v jednotlivých třídách a družin vyráběly mnoho krásných jarních a velikonočních výrobků, které si 

poté i samy prodávaly. Zisk z prodeje použijí jak pro svou třídu, tak každá třída přispěje 100,- Kč na 

adoptovaného Keňánka. A protože je tříd hodně, přispějeme na něj celkem 800,- Kč! 

Kromě tříd prodávaly své výrobky i některé samostatné dětské skupinky, které si tak vydělávaly na 

své živočichy, které chovají nebo chtějí chovat ve třídě. Tyto děti tomu ochotně věnovaly svůj volný 

čas a vyráběly po odpolednách ve škole. 

  

 

n) Třídenní výjezd pedagogického sboru na Šumavu 

Ve dnech 5. - 7. 5.  proběhlo 2. výjezdní setkání pedagogického sboru, tentokrát na Šumavě. 

Navštívená místa: Vydra, Čeňkova pila, Antýgl, Nová Hůrka, Stará Hůrka, jezero Laka, Dobrá Voda 

– Muzeum dr. Š. Adlera, kostel sv. Vintýře, Hojsova Stráž – ubytování, Velký Ostrý, NPR Bílá Strž, 

Černé a Čertovo jezero, Pancíř, Železná Ruda, Grosser und Kleiner Arber, Velké javorové jezero, 

Passau. 

  
 



o) 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. Podle názoru 

účastníků mají jednotlivé práce i vystupování žáků rostoucí úroveň. 
 

   
 

p) Školní knihovna 

Školní knihovna umožňuje nejenom přístup ke 

kvalitní četbě, ale je i příjemným místem, kde 

se žáci setkávají s knižním a výtvarným 

uměním prostřednictvím výstav nebo  

prezentují své umění a tvořivost 

prostřednictvím autorských výstav, účastí 

v soutěžích apod. 

 

Akce ve školním roce 2011/2012 

4. 10. 2011 - Oslava týdne knihoven – dárek 

knihovně a žákům - výstava nově 

zakoupených knih. 

2. 11. 2011 - Přijď se bát do knihovny: výstavka knih s fantasy a upírskou tématikou spojená se 

soutěží. 

Od 7. 12. 2012 – Malíři zimy – výstava ilustrací se zimní tématikou. 

Od dubna 2012 -.Jiří Trnka - výstava ilustrací ke 100. výročí narození. 

 

q) Aktivity školní družiny 

První oddělení ŠD – se zaměřilo na významné dny: DEN ZVÍŘAT, ZRAVÉ VÝŽIVY, STROMŮ, 

DEN DĚTSKÉ KNIHY, DEN ZEMĚ. Pokračovala spolupráce se ZOO Praha, sponzorování zvířat. 

Vyráběli jsme výrobky na vánoční a velikonoční jarmark, zápis do 1. třídy.  V rámci soutěže 

o nejlepší masku proběhla ukázka líčení pro film a divadlo. Z výtvarných činností měl největší úspěch 

síťotisk, malba na sklo a zdobení perníků. 

 

Druhé oddělení ŠD – se aktivně účastnilo akcí v obci – rozsvěcení vánočního stromečku, posvícení a 

masopustu. Děti vyráběly dárečky pro Seniorek a na vánoční výstavu spojenou s prodejem. 

Dlouhodobě spolupracují se Sokolem, pomáhají s výzdobou sokolovny, dále spolupracují s SDH 

Skochovice, MŠ Vrané a místní organizací Mysliveckého sdružení. 

 

r) E-learningové kurzy, volba povolání 

I ve školním roce 2011/12 škola umožňovala dětem využívat jako 

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

 

 



 

s) Výchovný poradce 

Ve škole pracovala výchovná poradkyně  Mgr. Michaela Blažková, 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“  spolupracovala škola se speciální pedagožkou pí Otevřelovou 

formou individuálních konzultací ve škole. 

 

t) Loučení se školním rokem 

28. června proběhlo na školní zahradě loučení se školním rokem – ve více než hodinovém vystoupení 

se vystřídali žáci ze všech tříd 1. stupně, dramatický kroužek 1. stupně i pěvecké sbor 2. stupně. Na 

programu byly písničky, krátká divadelní představení i taneční vystoupení. Všechna vystoupení 

doprovázel bouřlivý potlesk rodičů i dalších hostů, kterých se na zahradě sešlo více než 200 

 

u) Prezentace aktivit školy 

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

stránek http://www.zsvrane.cz Protože byl na počátku školního roku změněn způsob zadávání 

informací a fotografií na stránky školy (na tzv. redakční systém) a nyní již mohou aktualizovat 

stránky i pracovníci školy, kteří tak nejsou závislí na časových možnostech školního administrátora, 

ztratilo smysl udržovat webové stránky aktualit (http://aktuality.okamzite.eu)  tyto stránky slouží 

nyní jen jako archiv starších informací a hlavně fotoalb z dřívějších akcí. 

 

Další informace o školních aktivitách je možno najít na stránkách týkajících se některých projektů: 

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

http://evvo-tri-schody.ic.cz  

http://www.zsvrane-adopceafrika.estranky.cz/, 

http://vyziva-projekt.ic.cz/, 

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

 

Některé třídy školy mají své vlastní webové stránky, existují také stránky některých vyučovacích 

předmětů – všechny tyto stránky jsou dostupné z oficiální stránky školy http://www.zsvrane.cz 

 

v) Sportovní aktivity 

Naše škola se zúčastnila 14 okresních soutěží pořádaných AŠSK. Úspěšní jsme byli v těchto 

disciplínách: 

1. přespolní běh chlapci  – 1. místo 

2. stolní tenis dívky   – 1. místo 

3. basketbal chlapci   – 2. místo 

4. minihokej smíšená družstva – 4. místo 

5. florbal dívky 8. a 9. tř.  – 4. místo  

6. minifotbal 8. a 9. tř.  – 4. místo  

 

V celoroční okresní soutěži jsme obsadili 7. místo z 24 škol okresu. 

Někteří žáci z individuálního vzdělávaní sportují na vrcholové úrovni a účastní se i mezinárodních 

soutěží: 
 

 Reprezentace ČR v krasobruslení, taekwondu a Wu -shu: 

Lukáš Boček, VIII. B - taekwondu a Wu -shu 

  Mistrovství Evropy ve Wu-shu – 2. místo 

  Mistrovství ČR v taekwondu – 1. a 3. místo 

  STM v taekwondu - 3x 1. místo a 1x 3. místo 

  Juniorská liga Wu-shu se zbraní - 2. místo 

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


  Juniorská liga Wu-shu beze zbraně – 2. místo 

Jiří Bělohradský, VII. B - krasobruslení 

 Mistrovství ČR – 3. místo 

  Český pohár – 2. místo 

  Evropské kritérium – 1. místo 

  Pohár Českomoravského svazu – 1. místo 

 

w) Oborové soutěže, olympiády - ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH 

 

Okresní kolo olympiády z českého jazyka - zúčastnily se dvě žákyně  

Natálie Břichnáčová IX. B – 5. místo 

 

Okresní kolo dějepisné olympiády – zúčastnily se 2 dívky 

 

Seminář Taktik (celoroční matematická soutěž) 

 

po 3. sérii je naše škola na 33. místě z 342 zúčastněných škol z ČR a SR 

(školu reprezentuje 37 týmů ze všech ročníků) 

 

po 3. sérii jsou v kategorii 3. ročník ZŠ na 1. místě tyto týmy:  

Jiří Vrabec, III. A 

Daniela Filipová, Adéla Prosecká, III. A 

Michaela Hálková, Filip Sequens, III. A 

 

Přírodovědný klokan - okresní kolo kategorie  Kadet 

Petr Kubín, VIII. D – 3. místo 

 

Matematický klokan 2012  

Adrien Junga, VI. B 

okresní kolo kategorie Benjamín – 1. místo 

krajské kolo kategorie Benjamín – 3. místo 

-  postup do celostátního kola 

 

kategorie Cvrček - okresní, krajské i celostátní kolo (plný počet bodů) získali:  

Jakub Vrtiška, I. B 

Vojtěch Koželuha, III. A 

Filip Sequens, III. A 

Jiří Vrabec, III. A 

Matouš Kubín, III. D 

Jan Válek, III. D 

 

Matematická olympiáda 

Kateřina Černá, VIII. A – 1. místo v okresním kole kategorie Z8 

Daniel Chalupník, VI. B – 4. -7. místo v okresním kole kategorie Z6 

Václav Steinhauser, VII. B – 1. místo v okresním kole kategorie Z9 

- 8. - 11. místo v krajském kole kategorie Z9  

 

 

 

 

 

 

 



 

I/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

Ve školním roce 20011/12  nebyla na základní škole realizována inspekční činnost.  

 

J/ Základní údaje o hospodaření školy – rozpočet školy k 31.12. 2011  

 

 

 

 

 

           ROZPOČET ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU 
        2011

   Plnění          k  31.12.2011

Rozpočet  Čerpání                 %

knihy,učebnice 70000  69000 98,57%

Kanc. A výtv.potřeby 200000 149339 74,67%

Čistící a hyg.potřeby 72000 90645 125,90%

Materiál údržba 80000 70370 87,96%

Koks,dřevo,pelety 150000 109815 73,21%

DHIM 480000 674235 140,47%

Drobný materiál 100000 55442 55,44%

Elektřina 640000 666930 104,21%

Vodné 40000 26795 66,99%

Opravy a údržba 200000 292379 146,19%

Cestovní náhrady 5000 5951 119,02%

Telefon a internet 100000 77752 77,75%

Poštovné 5000 5610 112,20%

Stočné 30000 17134 57,11%

Školení a vzdělávání 18000 18000 100,00%

Revize a lektorská činnost 20000 32864 164,32%

Účetnictví a mzdy 120000 122874 102,40%

Odpad 16000 16000 100,00%

Pronájem tělocvičny 55000 55000 100,00%

Ostatní služby 80000 82001 102,50%

Poplatky banky 15000 15121 100,81%

Reprezentace 4000 2032 50,80%

příjmy ostatní 200896 11413 5,68%

CELKEM 2700896 2666702 98,73%

Odpisy 7000 7007

obec 2500000

SRPŠ 49629

pronájem 4700

úroky 6369

družina 140198

CELKEM 2700896



 

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, na prevenci negativních společenských vlivů, volnočasové aktivity, volbu 

povolání, další vzdělávání učitelů. Projekt byl k 30. 6. 2012 ukončen. 

 

 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. Webové stránky projektu: http://www.ptac.cz  

 

 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. Projekt bude 

ukončen 31. 7. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ptac.cz/


 

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 spolupracovala s Centrem vzdělávání Lumen Vitale do 30. 6. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrané nad Vltavou 30. 9. 2012 

Mgr. Dana Ullwerová 

ředitelka školy 


