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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:   +420 257 760 341 (zástupkyně ředitele) 

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

Telefon - ředitelna:  +420 257 761 744 

Telefon - hospodářka: +420 257 760 144 

Telefon - školní družina: +420 257 760 056 

IZO školy /identifikátor/: 600 053 342 

IČ školy:   75031710 

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

 

Zřizovatel:   Obec Vrané nad Vltavou 

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

IČ zřizovatele:  00241831 

 

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

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

Počet žáků byl ve školním roce 2014/15 417 žáků. Z toho individuálně vzdělávaných 9 na 1. stupni 
a 104 žáků v pokusném ověřování na 2. stupni. 

Kapacita školní družiny byla 90 dětí ve třech odděleních. Provoz družiny byl denně ráno od 6:45 
hodin do 7:50 hodin a od 11:45 hodin do 17:00 hodin odpoledne. 

Na škole pracovalo 26 pedagogických pracovníků. Vysokoškolské pedagogické vzdělání mělo 20 
učitelů. 3 pedagogové, 3 vychovatelky v družině a asistenti pedagoga měli středoškolské vzdělání.  

Ve škole je 15 kmenových tříd, 2 počítačové učebny, 3 třídy družiny, školní klub, školní knihovna.  

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

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

Ve školním roce 2014 - 2015 probíhala výuka v 1. - 9. ročníku podle vlastního Školního 
vzdělávacího programu ZŠ Vrané nad Vltavou č. j. 870 - Z/2013 

UČEBNÍ PLÁN ŠVP 
pro I. stupeň ZŠ 

Předmět      ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk * (7D)       9 9 9 7 7 

Cizí jazyk         1 1 2 3 3 

Matematika * (4D)       4 5 5 5 5 

Informační a komunikační technologie     - - - 1 

Prvouka * (1D)       2 2 3 - - 

Vlastivěda * (1D)       - - - 2 2 

Přírodověda * (1D)        - - 2 2 

Hudební výchova       1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova       1 1 1 2 2 

Tělesná výchova       2 2 2 2 2 

Pracovní činnosti       1 1 1 1 1 

Týdenní časová dotace      21 22 24 25 26 

 

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

 

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

Předmět      ročník:  6. 7. 8. 9. 

Český jazyk * (3D)        5 4 4 5  

Anglický jazyk         3 3 3 3 

Druhý cizí jazyk * (8D)       - 2 3  3 

Matematika * (1D)        4 4 4 5 

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

Dějepis         2 2 2 2 

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

Výchova ke zdraví        1 1 - -  

Fyzika  * (1D)         2 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 * (1D)       1 1 1 1 

Globální výchova * (3D)       - 1 1 1 

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 je počet disponibilních hodin. 

 

Celková závazná časová dotace: 122 
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení 

1. A paní učitelka Hereitová 

1. B paní učitelka Pézlová 

2. A paní učitelka Hrachovcová 

2. B paní učitelka Holubová 

3. A paní učitelka Vrtišková 

3. B paní učitelka Štrosová 

4. tř. paní učitelka Smetanová 

5. A paní učitelka Březnová 

5. B. paní učitelka Marceluchová  

6. tř. paní učitelka Hudáková 

7. A pan učitel Kubelík 

7. B paní učitelka Pašková 

8. A. pan učitel Vrtiška 

8. B paní učitelka Boušková 

9. tř. paní učitelka Elšíková  

paní učitelka Ullwerová, ředitelka školy 

paní učitelka Běličová 

paní učitelka Kapicová 

paní učitelka Kučerová 

paní učitelka Liptáková 

paní učitelka Tůmová 

paní učitelka Strnadová 

paní učitelka Turková 

paní učitelka Tomková, ŠD 

paní učitelka Vurmová, ŠD 

paní učitelka Řeháková ŠD 

asistent pedagoga Aleš Benda 

asistent pedagoga Slezáková 

 

 

I. pololetí      II. Pololetí 

17 učitelů plný úvazek    17 učitelů plný úvazek 

3 vychovatelky školní družiny   3 vychovatelky školní družiny 

1 zástupce ředitele     1 zástupce ředitele 

1 ředitel      1 ředitel 

3 učitelé na částečný úvazek    3 učitelé na částečný úvazek 

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

Aprobovaně se vyučovalo v těchto předmětech na 2. stupni: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, 
matematika, přírodopis, chemie, výtvarná výchova, německý jazyk. Na 1. stupni se vyučovalo 
aprobovaně ve všech třídách. 

Částečně aprobovaně byla vyučována tělesná výchova, zeměpis. 

Nepedagogičtí zaměstnanci ve škole pracovali čtyři na částečné úvazky a dva na plné úvazky.  

 

  



9 
 
 

D) Údaje o přijímacím řízení  

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 20014/2015 

9. ročník absolvovalo celkem 43 žáků, 41 žáků prošlo přijímacím řízením a nastoupilo na střední 
školy, dva žáci nepokračují ve studiu na střední škole. 

 

          9. třída 

Střední školy       dívky  chlapci  celkem 

SOU        2  4  6 

SOŠ        18  13  31 

Konzervatoř       0  0  0 

Zahraniční škola      0  0  0 

gymnázia       3  1  4 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  

V pátek 6. 2. 2015 se uskutečnil zápisu do 1. třídy, bylo zapsáno 46 dětí. Rodiče 5 dětí žádají o 
odklad. 
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E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2014/15 

1. A 21 žáků 21 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku 

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

2. A 22 žáků 21 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku, 1prospěl 

2. B 24 žáků 24 prospělo s vyznamenáním a postoupilo do vyššího ročníku  

3. A 18 žáků 16 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 prospěli, všichni postoupili do vyššího  

3. B 19 žáků 18 prospělo s vyznamenáním, 1§ 38 nebyl hodnocen, všichni postoupili 

4. tř. 29 žáků 28 prospělo s vyznamenáním, 1§ 38 nebyl hodnocen, všichni postoupili 

5. A 26 žáků 19 prospělo s vyznamenáním, 6 prospělo, 1 § 38 nebyl hodnocen, všichni 
   postoupili 

5. B 18 žáků 11 prospělo s vyznamenáním, 7 prospělo, všichni postoupili 

6. A 25 žáků 12 prospěli s vyznamenáním, 13 prospělo, všichni postoupili 

6. D 30 žáků 26 prospělo s vyznamenáním, 4 prospělo, všichni postoupili do vyššího 
   ročníku  

7. A 19 žáků 2 prospělo s vyznamenáním, 13 prospělo, 4 § 38 nebyli hodnoceni, všichni 
   postupují 

7. B 14 žáků 5 prospělo s vyznamenáním, 9 prospěli, všichni postoupili 

7. D 25 žáků 24 prospělo s vyznamenáním, 1§ 38, všichni postupují 

8. A 18 žáků 3 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo, všichni postoupili 

8. B 16 žáků 4 prospěli s vyznamenáním, 10 prospělo, 2§ 38 nebyli hodnoceni 

8. D 28 žáků 27 prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl, všichni postupují 

9. A. 23 žáků 6 prospěli s vyznamenáním, 17 prospělo, všichni ukončili základní vzdělání 

9. D 20 žáků 18 prospělo s vyznamenáním, 2 prospělo 
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Testování žáků 

Ve školním roce 2014/15 ČŠI zadala výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníků z 
přírodovědných a společensko - vědních předmětů. Průměrná úspěšnost žáků byla 66%.  

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

Žáci s 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. Individuální přístup byl 
uplatňován i u ostatních žáků. 
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F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Primární preventivní program 

• MPP pro školní rok 2014/15 vypracovala paní učitelka Ilona Hudáková - preventistka 
sociálně patologických jevů 
 

• Klima školy jsme monitorovali pomocí dotazníků Komplex od České asociace školních 
metodiků prevence 
 

• Spolupracujeme s PPP Praha - východ, Policií ČR, Českou asociací školních metodiků 
prevence a firmou Prevalis 
 

• V září 2014 se uskutečnily přednášky Policie ČR - o bezpečnosti na silnici, o bezpečném 
chování vůči cizím lidem - pro žáky 1. Ročníků 
 

• V listopadu 2014 proběhly pořady od sdružení Prevalis na téma Drogy a gamblerství 
 

• V dubnu sdružení Prevalis uspořádalo pořad pro žáky 6. ročníků týkající se vztahů ve třídě 
 

• V květnu byla uspořádána přednáška pro žáky 9. ročníku na téma Bezpečný sex a Poruchy 
příjmu potravy 

 

V rámci volby povolání a s tím spojeného výběru střední školy navštívili žáci 8. třídy Úřad práce 
Praha západ, kde jim na základě výsledků testů zaměřených na volbu povolání a současné situace 
na trhu práce byly doporučeny vhodné obory studia. Dále skupina zájemců navštívila Smíchovskou 
průmyslovou školu, kde se konal den otevřených dveří pro žáky základních škol.  

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

23. 6. a 24. 6. škola uspořádala pod vedením pana učitele Kubelíka celodenní akci zaměřenou na 
ochranu člověka za mimořádných událostí. Žáci plnili úkoly týkající se zdravovědy, sebeobrany, 
první pomoci, učili se předvídat rizika, zasáhnout při požáru, eliminovat rizika požáru. Cílem bylo 
rozvíjet u žáků znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu; posilovat 
odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost. 

V rámci volnočasových aktivit pracovala ve škole řada kroužků:  

• keramický - paní učitelka Hrachovcová, Eliška Pašková 
• modelářský - pan Staša 
• gymnastika - paní učitelka Štrosová 
• školní klub - paní učitelka Liptáková, pan Benda 
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G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

Další vzdělávání učitelů 

MENTORING A KOUČING 
lektor Radek Plíhal 
všichni 

SEMINÁŘE VZDĚLÁVÁNÍ K INTEGRACI ICT DO VÝUKY 
lektor Karel Šareš 
všichni 

PROJEKT LEKTOŘI A MENTOŘI KONSTRUKTIVISTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
Mgr. Jan Vrtiška 

PROJEKT SPIRÁLA 
kolegiální spolupráce při rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti 
Mgr. Pézlová, Mgr. Vrtišková  

BOZP, PRVNÍ POMOC 
všichni 

SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY ČTENÍ, PSANÍ A DALŠÍCH DOVEDNOSTÍ 
Mgr. I. Hereitová 

INTEGRACE A INKLUZE V AKCI 
CELOSTÁTNÍ KONFERENCE 
Mgr. I. Hereitová 

JAK NA GENETICKOU METODU? 
Mgr. I. Hereitová, Mgr. P. Holubová 

ROZVOJ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ V METODICE SFUMATO 
Mgr. M. Pézlová 

OTEVŘENÁ HODINA VEDENÁ METODOU HEJNÉHO 
Mgr. M. Pézlová 

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V HODINÁCH ČESKÉHO JAZYKA 
Mgr. L. Marceluchová 

PROČ JE DŮLEŽITÁ SPRÁVNÁ ANGLICKÁ VÝSLOVNOST? 
Ing. G. Turková 

UBUNGEN FÜR DIE ZWISCHENZEIT 
Ing. G. Turková 
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H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti 

Oslava 80. výročí otevření nové školní budovy v roce 1935 

Dne 21. 5. 2015 jsme společně oslavili 80. výročí otevření školní budovy v roce 1935. Žáci 
společně se svými vyučujícími připravili vystoupení v sokolovně, které bylo pojato jako vzpomínka 
na osmdesát let vranského školství. Celé vystoupení provázela školní kapela složená ze žáků 4. 
třídy se svým kapelníkem Alešem Bendou. Ve škole byla připravena výstava historických fotografií 
a dokumentů z archivu školy - kroniky, školní výkazy, vysvědčení. 

Celé vystoupení můžete vidět na těchto adresách: 

• https://youtu.be/nVibvfMpUKg 
• https://youtu.be/WRxg2QClbXc 

 

a) mezinárodní projekty 

PROJEKT EKOŠKOLA 

Světový den Ekoškol - 7. 11. 2014 v pátek jsme společně s ostatními školami z celého světa slavili 
Světový den Ekoškol. Žáci vyrobili a prodávali placky, z vydělaných peněz koupili zásobníky na 
papírové utěrky, které přidělali do tříd č. 12, 13 a 14, pořídili UV samolepky na okna na ochranu 
ptáků. Mezinárodní vzdělávací program Ekoškola slaví navíc v těchto dnech 20 let své existence, v 
České republice si budeme v červnu příštího roku připomínat jeho 10 let, stejně tak dlouhou dobu 
je do programu zapojena i naše škola, která zatím získala 3 mezinárodní tituly. 

Ve čtvrtek 26. 2. 2015 se zástupci našeho Ekoparlamentu zúčastnili SEMINÁŘE DOBRÉ PRAXE, 
který se konal na Ekoškole Ratibořická v Horních Počernicích. Na semináři se sešli zástupci 
Ekoškol z celé České republiky. Naši školu reprezentovali pan učitel Vrtiška, Fanda Humpál a 
Kačka Vrtišková. 

Ve středu 3. 3. 2015 navštívili naši školu účastníci mezinárodního setkání, jehož cílem bylo 
prodiskutovat rozšíření programu Ekoškola o další téma - nakládání s potravinami. Hosté z devíti 
zemí si prohlédli školu a seznámili s dosavadními zkušenostmi naší školy. 
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b) celostátní projekty 

PROJEKT RECYKLOHRANÍ 

Sběr a propagace sběru baterií a drobného elektroodpadu.  

V rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA jsme ve Vraném byli jediným sběrovým místem pro stará CD a 
DVD disky a také v rámci téhož projektu jsme sbírali kompaktní zářivky. 

I ve školním roce 2014/15 se naše škola připojila v rámci projektu RECYKLOHRANÍ do kampaně 
VĚNUJ MOBIL. Cílem této kampaně bylo shromáždit nepoužívané či rozbité mobily a následně je 
předat k repasi či recyklaci.  

c) celoroční školní projekty 

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ 

Ve školním roce 2014/15 byla vyhlášena pro žáky školy nová celoroční soutěže ČTVERO 
ROČNÍCH OBDOBÍ. Tato soutěž úzce souvisela s víceletým školním projektem stejného jména. 
Soutěž byla rozdělena do 4 kol, každé bylo věnováno jednomu ročnímu období a událostem, které 
se k němu vztahovaly. Každé kolo se skládalo z 3 částí - testu, vlastní tvorby a z výzkumné 
(badatelské) práce. Soutěžící odevzdávali své soutěžní práce do termínu, který byl uveden u 
každého kola panu učiteli Vrtiškovi. Nejlepší jedinci v každém kole i vítězové celého ročníku 
soutěže byli odměněni diplomem i cenami. 

 

SOUTĚŽE K VÝZNAMNÝM VÝROČÍM A DNŮM 

 O velkých přestávkách pan učitel Vrtiška organizoval malé soutěže, např. k výročí narození Karla 
Čapka, k 110. výročí narození Jana Wericha, apod. 

 

PROJEKT ADOPCE AFRIKA 

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

 

PATRONÁT DEVÁŤÁKŮ NAD 1. TŘÍDAMI 

Tento projekt se stal již tradicí. Hned první školní den se deváťáci ujali prvňáků a dovedli je do 
jejich třídy. Během roku byla realizována řada společných akcí, které tento patronát upevňují a 
přispívají k vzájemným dobrým vztahům mezi dětmi - společné sázení stromků, olympiáda, 
Mikuláš, výuka třídění odpadu, podzimní soutěžní stezka, Den dětí.  
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1. Nejvýznamnější další environmentální aktivity školního roku 2014-2015 

SVÁTEK ZVÍŘAT 

Dne 3. 10. 2014 si naše škola připomněla Svátek zvířat, který připadá na svátek sv. Františka. 
Deváťáci se ujali nelehkého úkolu a zorganizovali pro své mladší spolužáky z 1. stupně zvířecí 
stezku, kde si mohli vyzkoušet, co o zvířatech vědí a dozvědět se nové informace. 

 

TRADIČNÍ SÁZENÍ STROMU 

V pátek 31. 10. proběhlo ve škole v rámci oslav Dne stromů další tradiční společné sázení. Podíleli 
se na něm žáci 1. a 9. tříd a letos navíc i žáci 8. A. Ti kamarádsky vypomohli deváťákům, kteří byli 
přetíženi povinnostmi při organizování halloweenských oslav pro 1. stupeň. Prvňáčci společně s 
žáky 8. A a pod dohledem pana učitele Kubelíka a pana učitele Vrtišky zasadili ve svahu pod 
školou dva duby a dva habry. 

 

ŽIVÁ ZAHRADA 

 Ve dnech 15. - 19. 12. 2014 se uskutečnilo další zimní pozorování školní zahrady v rámci 
dlouholetého projektu Českého svazu ochránců přírody ŽIVÁ ZAHRADA… Naše školní zahrada 
byla do projektu zapojena již šestým rokem.  

 

2. Další aktivity 

BIODIVERZITA 

Žáci třídy 7. A se zapojili do soutěže Biodiverzita pořádané 
společností Veolia. V rámci soutěže zpracovali projekt Květnatá louka 
pod školou, kde mapovali veškeré organismy. Nalezli a určili 51 
druhů rostlin přes 50 druhů živočichů. Odhadované druhové 
bohatství především z hlediska živočichů je však výrazně vyšší. V 
rámci projektu žáci také navrhli optimální údržbu pro zachování 
druhové bohatosti organismů na této lokalitě. V této celorepublikové 

soutěži naši žáci obsadili 2. místo. 
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SBĚR PAPÍRU 

Pořadí tříd 1. stupně podle počtu kg na jednoho žáka. 

Pořadí  třída počet kg na žáka 

1. místo 2. B 28 kg  
2. místo 3. B 21 kg  
3. místo 1. B 19, 8 kg  
4. místo 3. A 17,6 kg  
5. místo 1. A 17,2 kg  
6. místo 5. B 9,4 kg  
7. místo 4. tř. 8,7 kg  
8. místo 2. A 5,4 kg  

Na 2. stupni si velké ocenění zaslouží Matěj Kopecký, který sám pro svou třídu přinesl 569 kg 
starého papíru. 

CELKEM JSME VŠICHNI SPOLEČNĚ NASBÍRALI 3,5 TUNY STARÉHO PAPÍRU. ZÍSKANÉ 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY VYUŽIJEME PRO ADOPCI AFRICKÉHO ŽÁKA PETERA CHEGEHO 

 

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 

Celkem jsme v průběhu podzimu nasbírali 975 kg podzimních plodů, z toho 679 kg kaštanů a 296 
kg žaludů. Na prvním místě se umístila 3. B, na druhém místě 2. B a na třetím místě 4. třída. 

 

ČTVRŤÁCI V ČESKÉ TELEVIZI 

26. ledna v pondělí 26. 1. navštívili čtvrťáci Českou televizi. Děti se seznámily s historií a posláním 
veřejnoprávní televize. Viděly také film o ČT a model celého areálu. Dozvěděly se, kde sídlí různá 
nahrávací studia a co se v které budově nachází. Dostaly se i do nahrávacích studií, kde viděly 
natáčení „naživo“, kulisy, zařízení.  

 

ČTENÍ PRO PRVŇÁKY 

10. února 2015 v rámci spolupráce knihovny a prvních tříd naší školy a jako součást projektu Už 
jsem čtenář - knížka pro prvňáčka zorganizovala paní Janauerová ve spolupráci s žákyněmi 6. 
třídy čtení pro prvňáčky. Jolča Vašinová, Nikola Fifernová a Kačka Jenčová dětem předčítaly z 
knížky Jindřišky Ptáčkové o čarodějnici Hrubeně. Po pěkném čtení měla paní knihovnice pro děti 
připraveno několik otázek k tomu, co si vyslechly. Správné odpovědi byly odměněny cenami. Celý 
projekt byl zakončen slavnostním předáním knížek každému prvňáčkovi na konci školního roku. 
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OTEVŘENÁ ŠKOLA 

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

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

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

 

DĚTSKÝ EKOPARLAMENT 

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

 

EINSTEINOVO OKÉNKO 

Paní učitelka Vrtišková a Pézlová vytvořily pro všechny děti, rodiče i učitele novou matematickou 
soutěž s názvem Einsteinovo okénko. Zadání bylo každý měsíc u vstupu do školy, kam také 
všichni mohli vkládat svá řešení. Ze správných odpovědí byli vždy vylosováni tři výherci. 
Dlouhodobými nadšenými soutěžícími byla Kačka Vrtišková, Pavel Marceluch, Jakub Tomek, 
Aneta Genčúrová, Šárka Janšová, Natálie Bradáčová, Anička Marceluchová, Hanka Vrabcová a 
další. 

 

BRANNÉ CVIČENÍ - OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ 

23. 6. a 24. 6. 2015 proběhl již tradiční "branný den", ve kterém si žáci školy procvičili znalosti a 
dovednosti pro přežití v přírodě i v civilizaci, seznámili se s ochranou před chemickým, biologickým 
i radioaktivním nebezpečím, prakticky si vyzkoušeli ošetřit raněné při autohavárii apod. Všechna 
stanoviště tentokrát zabezpečovali (a velice dobře) žáci 7. tříd. Pořadatelem celé akce byl pan 
učitel Kubelík. 
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PLAVECKÝ VÝCVIK PRO 2. A, 2. B 

Plavání druháků - od 18. 11. 2014 jezdili 2. A, 2. B na plavecký výcvik do bazénu v Praze - 
Radlicích. Absolvovali celkem 20 plaveckých lekcí. Děti byly rozděleny do menších družstev podle 
své plavecké úrovně - dobří plavci, poloplavci a neplavci.  

 

BRUSLAŘSKÝ KURZ IN-LINE BRUSLENÍ 

3. třídy - kurz in-line bruslení v úterý 9. září 2014 byl zahájen kurz in-line bruslení. Celkem na žáky 
3. tříd čekalo 10 lekcí po 60 minutách. Výuka probíhala v Modřanech na tréninkovém plácku pod 
vlakovou zastávkou, kde n třeťáky učili profesionální lektoři. 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

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

  

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 

V neděli 30. 11. probíhaly Vánoční trhy a rozsvěcení stromečku. Nesměl chybět ani stánek naší 
školy, která má adoptovaného chlapce z Keni, Petera Chegeho a prodejem vyrobených vánočních 
dekorací mu přispěla na vzdělávání. Také si zde zazpíval školní pěvecký sbor vedený paní 
učitelkou Liptákovou. 
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VÁNOČNÍ JARMARK 

Ve středu 17. 12. proběhl již tradiční školní Vánoční jarmark. Za rekordní účasti dětí, maminek, 
tatínků, babiček, dědečků a dalších příbuzných a přátel začal celý program zpíváním koled na 
schodech před vchodem do školní budovy. Hlavní zásluha za tuto část programu přísluší paní 
učitelce Liptákové a pěveckému sboru, který vede. Poté se davy návštěvníků rozložily mezi 
následující typy aktivit: - třídní programy - scénky, divadla, tancování, zpívání, … - tvořivé dílny - 
sošení, vystřihování, lepení, barvení, navlékání, … - prohlídku učeben - prodejní stánky družiny a 
dětí 1. i 2. stupně - vydělávalo se na Keňánka, UV samolepky, zvířátka, hodiny, … - herní koutek - 
každý návštěvník si mohl vyzkoušet dřevěné hry.  

 

SOUTĚŽ KE SVĚTOVÉMU DNI BOJE PROTI AIDS  

Na 2. stupni proběhla soutěž (v podobě testu) ke Světovému dni boje proti AIDS (World AIDS 
Day), který připadá právě na 1. prosince. Do soutěže se zapojilo celkem 13 žáků a nejlépe si vedli 
Dan Brož (7. A) a Filip Vronský (8. B) - oba správně odpověděli na 9 z 12 zadaných otázek. Po 
právu si vybojovali cenu.  

 

JARNÍ A VELIKONOČNÍ JARMARK 

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

 

ŠKOLNÍ VÝLETY A ŠKOLY V PŘÍRODĚ 

Školu v přírodě absolvovaly v tomto školním roce třídy 1. B, 2. B, 3. A, 3. B. Všechny 4 třídy 
strávily úžasný týden plný pestrého programu v Rokytnici nad Jizerou a Špindlerově Mlýně. 

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

 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 

Některé třídy 1. stupně si připravily pro své rodiče krátké vystoupení jako poděkování za spolupráci 
během celého školního roku. 
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PRAVIDELNÁ VÍKENDOVÁ SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ Z 1. B A 3. A 

Jednou za dva měsíce se konalo setkání rodičů, dětí a třídní učitelky ze 3. A, při kterém si rodiče 
vyzkoušeli na vlastní kůži metody práce dětí při vyučování, četli, vyráběli, tvořili. Rodiče žáků 1. B 
se jedno sobotní dopoledne sešli, aby společně řešili úlohy matematických prostředí prof. Hejného. 

 

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ A KINA 

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

Žáci zhlédli např. představení O Smolíčkovi a Zahrada. 

Několikrát navštívili kino v Modřanech - film Paddington, Konečně doma. 

 

PROGRAMY A BESEDY PRO ŽÁKY 

Třídy 1. stupně se zúčastnily literární dílny se spisovatelkou Klárou Smolíkovou na téma, Jak se 
tvoří komiks. 

23. 4. 2015 se žáci zúčastnili interaktivního programu ke Dni Země Desatero sov. 

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

 

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, keramický, anglického 
jazyka a gymnastiky.  

 

ŠKOLNÍ KLUB 

ŠK byl pro žáky otevřen 4 dny v týdnu od 12:45 hodin do 16:00 hodin. Pod vedením paní učitelky 
Liptákové a Aleše Bendy měli žáci možnost využívat školní hřiště, kde hráli především míčové hry, 
florbal, ve škole potom stolní tenis. Pod vedením paní učitelky Liptákové se věnovali deskovým, 
karetním, logickým, vědomostním a postřehovým hrám, které získaly u žáků velikou oblibu. Pod 
vedením Aleše Bendy se žáci mohli věnovat hudebním aktivitám. 
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SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ S JEJICH TŘÍDNÍMI UČITELKAMI A 
ŘEDITELKOU ŠKOLY 

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

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Ve školním roce 2014/15 pokračovalo již osmým rokem ověřování individuálního vzdělávání na 2. 
stupni ZŠ. Žáci, učitelé, rodiče se pravidelně setkávali na konzultacích, společných setkáních, 
akademiích a při hodnocení. Hodnocení žáků se zúčastnili také pracovníci VÚP a MŠMT.  

 

TŘÍDENNÍ VÝJEZD PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Jednou z hezkých tradic naší školy jsou společné poznávací zájezdy. Tentokrát jsme byli od 7.5 do 
9.5 na poznávacím zájezdu ve Znojmě a okolí . Pohlédli jsme si historické centrum Znojma, 
absolvovali jsme výlet po vinicích, navštívili jsme zámek Vranov nad Dyjí, vyhlídku Harrdeg. 

 

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI  

V rámci pracovních činností v 9. třídě jsme zavedli poměrně rozsáhlý program na rozvoj finanční 
gramotnosti žáků. O rok jsme tak předběhli požadavky MŠMT. Při výuce využíváme různé 
pracovní listy, finanční kalkulačky, modelové situace a simulační hry. Jednou z nich je hra Finanční 
svoboda. 

 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

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

 

NOC PLNÁ HER 

Tradičně se uskutečnily noci plné her a filmové noci pod vedením vychovatelů školního klubu paní 
učitelky Liptákové a Aleše Bendy, které se setkávají u dětí s velkým zájmem.  

 

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

Žáci 9. třídy již tradičně na konci své školní docházky zpracovali a prezentovali vybraná témata.  
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ÚČAST A VÝSLEDKY ŽÁKŮ V BIO OLYMPIÁDĚ 14 - 15 ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU 

Školní kolo: celkem 20 žáků 
Kategorie C (8. a 9. ročník) 
1. Tereza Hovorková  
2. Zuzana Krejčí 
3. Veronika Bečková 

Kategorie D (6. a 7.) 
1. Anežka Rybová 
2. Tereza Krausová 
3. Radka Tůmová 

Okresní kolo: celkem 5 žáků 
Kategorie C (8. a 9. ročník) 
2. Tereza Hovorková- účast v krajském kole 
7. Zuzana Krejčí 

Kategorie D (6. a 7.) 
2. Tereza Krausová - účast v krajském kole 
4. Radka Tůmová 
5. Anežka Rybová 

 

Kurz I. pomoci v prostorách Českého červeného kříže na Praze 2. Žáci III. třídy se učili, jak 
poskytnout první pomoc. 

  

 

  



24 
 
 
Na konec školního roku nacvičili žáci 3. B pod vedením třídní učitelky Svěrákovu operku 
Karkulka. Na představení přišly i děti z mateřské školy. 

  

 

K 70. výročí konce II. světové války zpracovávali žáci 3. B. projekt Naše obec. 

  

 

Konec školního roku si žáci 3. B zpříjemnili pobytem na škole v přírodě na Medvědí boudě. 
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AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

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

Hodně času trávily venku na vycházkách, při kterých poznávaly okolí školy, na dětském hřišti, na 
školním hřišti při míčových a pohybových hrách, na školní zahradě s využitím naučných a herních 
prvků. V budově školy využívaly děti ping - pongové stoly. 

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

Učily se zpívat za doprovodu kytary a doprovodných nástrojů lidové a trampské písně. 

Celý rok si připomínaly významné svátky a s nimi spojené pranostiky a tradice. 

Některé provázela encyklopedie Malý vševěd, podle níž se věnovaly tématům Moje tělo, Zvířátka 
naši přátelé, Tisíc překvapení oblohy, Kupředu spěchej pomalu, Obyvatelé Země, Dlouhé dějiny 
lidstva, Všechny rostliny světa a Umíme všechno udělat. Dozvěděly se spoustu užitečných rad, 
nových informací, činnosti z některých oblastí si vyzkoušely prakticky. 

Mohly se pochlubit vlastnoručně uháčkovanými pomůckami pro poznávání lidského těla, 
vyšívanými motivy na papírové tácky, utkanými koberečky, ubrusy na sváteční stoly. Také vyrobily 
pro maminky smrkovou sůl do koupele. Všichni si upekli vločkové sušenky a pochutnali si na 
čokoládových pralinkách. 

Děti zjišťovaly, jak člověk škodí či prospívá planetě Zemi. 

Vyzkoušely si stará řemesla a vytvořily vlastní erb. 

Seznámily se s odlišnými zvyky a tradicemi lidí různých národů. 

 

E-LEARNINGOVÉ KURZY, VOLBA POVOLÁNÍ 

I ve školním roce 2014/15 škola umožňovala dětem využívat jako doplněk výuky eLearningové 
kurzy (SCIO, Škola za školou). 

 

VÝCHOVNÝ PORADCE 

Ve škole pracovala výchovná poradkyně Mgr. Ivana Hereitová. S volbou povolání pomáhala 
žákům paní učitelka Strnadová. Škola spolupracovala s Pedagogicko - psychologickou poradnou 
pro Prahu - východ a se speciálně pedagogickými centry. Dětem se SVP byly ve spolupráci s PPP 
vypracovány individuální vzdělávací plány. Učitelé měli možnost konzultovat výukové problémy s 
psycholožkou určenou pro naši školu na metodických setkáních, která proběhla dvakrát ročně. 
Několikrát v roce navštívily školu pracovnice SPC. 
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PREZENTACE AKTIVIT ŠKOLY 

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

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

Škola dále vydávala školní časopis H-R-Nec. Jeho vydávání měli na starosti žáci 9. ročníku v 
rámci vyučovacího předmětu Informatika. Časopis obsahoval zprávy a reportáže ze života školy, 
vlastní tvorbu, ankety, rozhovory a další zajímavé informace. 

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY  

Škola je členem České asociace SK Praha západ. Ve školním roce 2014/15 se naše škola umístila 
na 6. místě z celkového počtu 19 cti škol okresu Praha západ. 

 

ZÚČASTNILI JSME SE NÁSLEDUJÍCÍCH OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ: 

Minikopaná chlapci - 4. místo 

Florbal dívky - 4. místo 

Volejbal dívky - 3. místo 

Nohejbal dívky - 3. Místo 

Stolní tenis chlapci a dívky 

Florbal chlapci a dívky 

Přespolní běh chlapci a dívky 

Minihokej chlapci 

Házená dívky a chlapci 

Basketbal chlapci a dívky 

Vybíjená chlapci a dívky 

McDonald cup - chlapci 

Pohár rozhlasu - chlapci a dívky 

Atletický trojboj - chlapci a dívky  
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ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH (OBOROVÉ SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY) 

V pátek 7. 11. proběhlo krajské kolo Logické olympiády, do kterého se v každé kategorii 
probojovalo přes 50 nejlepších řešitelů nominačního kola. Krajské kolo pro Středočeský kraj se 
konalo v říčanském gymnáziu, kde nás reprezentovala Hanička Vrabcová z 5. B, která v krajském 
kole obsadila skvělé 11. místo a o jednu příčku jí unikl postup do celostátního kola. V kategorii B 
(2. stupeň) soutěžil Vít Metka z 8. třídy (domácí vzdělávání) a svým umístěním na 6. místě si 
vybojoval účast v celostátním kole, které se uskuteční 1. 12. v Míčovně Pražského hradu. 

Okresní kolo Matematické olympiády - po výborném řešení školního kola matematické olympiády 
jeli 21. ledna do Černošic poměřit své matematické schopnosti s dětmi celého okresu dva žáci z 5. 
B - Jakub Stránský a Vilém Vítek. Oba se umístili na 4. až 11. místě z padesáti účastníků a stali se 
úspěšnými řešiteli. Zaslouží velkou pochvalu! V kategorii deváťáků soutěžil žák 8. ročníku Vít 
Metka (domácí vzdělávání), který skončil na 3. místě. Gratulujeme. 

 Školní kolo Biologické olympiády: Biologická olympiáda měla v letošním školním roce lesní 
zaměření a přípravu školního kola si vzala na starosti paní učitelka Boušková. V této olympiádě se 
z deváté třídy umístila na druhém místě Veronika Bečková. 

Okresní kolo Olympiády v ČJ - v této olympiádě se umístily dvě dívky z deváté třídy: Anna Černá a 
Adéla Smoradová.  
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I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

Ve školním roce 2014/15 dne 6. - 9. října proběhla ve škole kontrola ČŠI, která zjišťovala a 
hodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytované základní školou, školní družinou a 
školním klubem. Dále naplnění školních vzdělávacích programů, jejich soulad s právními předpisy 
a rámcovým vzdělávacím programem. 

Hodnocení výsledků 

Vzdělávání je ve vztahu ke vzdělávacímu programu na požadované úrovni. Podporuje rozvoj 
vědomostí, dovedností a postojů žáků s ohledem na jejich pocity myšlenky a názory. Organizačně 
řídící struktura odpovídá velikosti a reálným podmínkám školy. Škola hospodárně využívá finanční 
prostředky státního rozpočtu. Kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení školského zákona. 
Inspekční zprávu lze najít na: http://www.csicr.cz - registr inspekčních zpráv. 
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J) Základní údaje o hospodaření školy, rozpočet 
školy k 31. 08. 2015 
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K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programů 

Škola byla zapojena do těchto rozvojových a mezinárodního projektu Ekoškola. 

 

L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

M) Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 

Základní škola Vrané nad Vltavou byla zapojena, jako partner s finančním příspěvkem do projektu 
Učíme  

digitálně, registrační číslo projektu. CZ.1.07/1.3.00/51.0026. Oblast podpory 1.4 Zlepšení 
podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, OP VK. 
Projekt byl zahájen  

13. 10. 2014 a skončil 31. 7. 2015.  

Cílem projektu bylo vzdělávání pracovníků škol, zlepšení využívání ICT ve výuce. Hlavní 
podporované aktivity: koučing, mentoring, podpora vzdělávání pedagogů při využívání ICT ve 
výuce. V rámci tohoto projektu škola získala 20 mobilních dotykových zařízení.  
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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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrané nad Vltavou Mgr. Eva Březnová 
ředitelka školy 

 


