1

Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ
U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46
www.zsvrane.cz, reditelstvi@zsvrane.cz, +420 257 761 744

Výroční zpráva
o činnosti školy v roce 2016 - 2017

2

Obsah
A)

Obsah ................................................................................................................................................... 2

B)

A) Základní údaje o škole ..................................................................................................................... 3

C)

B) Přehled oborů vzdělávání ................................................................................................................ 5

D)

C) Rámcový popis personálního zabezpečení ..................................................................................... 7

E)

D) Údaje o přijímacím řízení ............................................................................................................... 10

F)

E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2016/17 ................................................................................ 11

G)

F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ............................................................................... 15

H)

G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ................................................................ 17

I)

H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ....................................................................... 19

J)

I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti ............................................................................................. 40

K)

J) Základní údaje o hospodaření školy, rozpočet ............................................................................... 41

L)

K) Údaje o zapojení školy do projektů ................................................................................................ 42

M)

L) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ............. 44

N)

M) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání ............................................................................................................ 45

3

A) Základní údaje o škole
Název a adresa školy:

Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
U Školy 208
252 46 Vrané nad Vltavou

E-mail:

reditelstvi@zsvrane.cz; info@zsvrane.cz

Telefon - ředitelna:

+420 257 761 744

Telefon - hospodářka:

+420 257 760 144

IZO školy (identifikátor):

600 053 342

IČ školy:

75031710

Ředitel školy:

Mgr. Eva Březnová - jmenovaná 1. 8. 2015
Mgr. Ivana Hereitová
Mgr. Ludmila Marceluchová

Zřizovatel:

Obec Vrané nad Vltavou

Adresa:

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

IČ zřizovatele:

00241831

Školská rada:
zřízena 16. 1. 2006; předseda: Bc. Hana Jahodová,
od 4. 4. 2017 předseda Mgr. Kateřina Vrtišková
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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 2016/17 492 žáků. Z toho individuálně vzdělávaných 54 žáků na 1. stupni a
71 žáků na 2. stupni.
Kapacita školní družiny byla 120 dětí ve čtyřech odděleních. Provoz družiny byl denně ráno od 6:30 hodin do
7:50 hodin a od 11:45 hodin do 17:00 hodin odpoledne.
Na škole pracovalo 29 pedagogických pracovníků. Vysokoškolské pedagogické vzdělání mělo 27 učitelů. 2
pedagogové, 4 vychovatelky v družině, 2 asistenti pedagoga měli středoškolské vzdělání a 1 asistent
pedagoga měl vysokoškolské vzdělání.
Ve škole je 17 kmenových tříd, 2 počítačové učebny, 4 třídy družiny, školní klub, školní knihovna.
Děti mohly navštěvovat během celého školního roku školní klub, kroužky: modelářský, keramický, taneční
gymnastika.
Z fondů Evropské unie byly financovány následující aktivity: Klub zábavné logiky, kde žáci rozvíjeli svoje
logické myšlení, Čtenářský klub pro rozvíjení čtenářské gramotnosti a doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem.
Organizace Dětská studia provozovaly na naší škole výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím pro
všechny věkové kategorie a Muzikálové herectví pod vedením odborníků.
Děti měly dále k dispozici hřiště s umělým povrchem. K výuce také mohly využívat část školního roku školní
zahradu.
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B) Přehled oborů vzdělávání
Ve školním roce 2016 - 2017 probíhala výuka v 1. - 9. ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího
programu ŠVP ZŠ Vrané nad Vltavou, č. j. 291/2016.

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

-

-

-

1

Informační a komunikační technologie
Prvouka * (1D)

2

2

3

-

-

Vlastivěda * (1D)

-

-

-

2

2

Přírodověda * (1D)

-

-

-

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

Týdenní časová dotace

21

22

24

25

26

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

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

ročník:

6.

7.

8.

9.

Český jazyk * (3D)

5

4

4

5

Anglický jazyk

3

3

3

3

Druhý cizí jazyk

-

2

2

2

Matematika * (3D)

4

4

5

5

Informační a komunikační technologie * (3D)

1

1

1

1

Dějepis

2

2

2

2

Výchova k občanství * (1D)

1

1

1

1

Výchova ke zdraví

1

1

-

-

Fyzika * (1D)

2

2

2

1

Chemie * (1D)

-

-

2

2

Přírodopis * (1D)

2

2

2

1

Zeměpis * (1D)

2

2

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Tělesná výchova * (1D)

3

2

2

2

Pracovní činnosti * (1D)

1

1

1

1

Globální výchova * (2D)

-

-

-

1

Týdenní časová dotace

30

30

31

31

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

Celková závazná časová dotace: 122

.
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení
1. A

paní učitelka Mgr. Vlasta Smetanová

1. B

paní učitelka Mgr. Petra Holubová

2. A

paní učitelka Mgr. Květa Brixiová

2. B

paní učitelka Mgr. Petra Štrosová

3. A

paní učitelka Mgr. Ivana Hereitová, zást. ředitelky

3. B

paní učitelka Mgr. Markéta Pézlová

4. A

paní učitelka Mgr. Eva Hotová

4. B

paní učitelka Mgr. Barbora Smetanová

5. A

paní učitelka Mgr. Barbora Kocianová

5. B

paní učitelka Ilona Hudáková

6. A

pan učitel Bc. Aleš Benda, Dis.

6. B

paní učitelka Mgr. Jaroslava Hnátová

7. A

paní učitelka Ing. Gabriela Turková

7. B

paní učitelka Mgr. Zuzana Šímová

8. A.

paní učitelka Mgr. Jana Boušková

8. B

paní učitelka Mgr. Dagmar Konečná

9. A.

pan učitel Ing. Michal Kubelík

paní učitelka Mgr. Eva Březnová, ředitelka školy
paní učitelka Mgr. Ludmila Marceluchová, zást. Ředitelky
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paní učitelka Mgr. Blanka Běličová
paní učitelka Ing. Judita Kapicová
paní učitelka Hana Tůmová
paní učitelka Mgr. Blanka Strnadová
paní učitelka Mgr. Zuzana Künzelová
paní učitelka Mgr. Eliška Pašková
paní učitelka Mgr. Jana Kadlecová
paní učitelka Mgr. Miroslava Elšíková
paní učitelka Naděžda Hrachovcová
paní učitelka MgA. Jarmila Pešková
paní vychovatelka Veronika Tomková, školní družina
paní vychovatelka Marie Vurmová,školní družina
paní vychovatelka Markéta Řeháková, školní družina
paní vychovatelka Jana Šimáčková, školní družina
asistent pedagoga Bc. Aleš Benda, Dis.
asistentka pedagoga Alena Slezáková
asistentka pedagoga Mgr. Elzbieta Krejčí
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I. pololetí

II. Pololetí

17 učitelů plný úvazek

17 učitelů plný úvazek

4 vychovatelky školní družiny

4 vychovatelky školní družiny

2 zástupci ředitele

2 zástupci ředitele

1 ředitel

1 ředitel

12 učitelů na částečný úvazek

12 učitelů na částečný úvazek

2 asistenti pedagoga

2 asistenti pedagoga

Neaprobovaně byla vyučována: výchova ke zdraví, praktické činnosti, informatika, globální výchova.
Aprobovaně se vyučovalo v těchto předmětech na 2. stupni: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk,
dějepis, matematika, přírodopis, chemie, fyzika, výtvarná výchova, německý jazyk, hudební výchova,
výchova k občanství.
V osmi z deseti tříd probíhala na 1. stupni výuka aprobovaně. Částečně aprobovaně byla vyučována tělesná
výchova.
Nepedagogičtí zaměstnanci ve škole pracovali čtyři na částečné úvazky a tři na plné úvazky.
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D) Údaje o přijímacím řízení
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 20016/2017
9. ročník absolvovalo celkem 64 žáků, 57 žáků prošlo přijímacím řízením.
9. třída
Střední školy

dívky

chlapci

celkem

SOU

3

6

9

SOŠ

12

16

28

Konzervatoř

1

1

2

Zahraniční škola

4

3

7

gymnázia

4

3

7

1

4

nepokračují ve studiu

3

5. ročník - víceleté gymnázium

3

2

5

7. ročník - víceleté gymnázium

1

1

2

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V pátek 7. 4. 2017 se uskutečnil zápis do 1. třídy, bylo zapsáno 64 dětí. Rodiče 9 dětí žádají o odklad.
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E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2016/17
1. A

29 žáků

29 prospělo s vyznamenáním

1. B

28 žáků

28 prospělo s vyznamenáním

1. D

30 žáků

30 prospělo s vyznamenáním

2. A

25 žáků

25 prospělo s vyznamenáním

2. B

23 žáků

21 prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl, 1 § 38

3. A

26 žáků

26 žáků prospělo s vyznamenáním

3. B

21žáků

20 prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl

4. A

23 žáků

21 prospělo s vyznamenáním, 2 prospěli

4. B

26 žáků

23 prospělo s vyznamenáním, 3 prospěli

5. A

17 žáků

11 prospělo s vyznamenáním, 6 prospělo

5. B

25 žáků

18 prospělo s vyznamenáním, 7 prospělo

6. A

23 žáků

14 prospěli s vyznamenáním, 8 prospělo, 1 § 38

6. B

23 žáků

8 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo

6. D

17 žáků

15 prospělo s vyznamenáním, 2 § 38

7. A

29 žáků

12 prospělo s vyznamenáním, 16 prospělo, 1 § 38

7. B

19 žáků

7 prospělo s vyznamenáním, 12 prospělo

8. A

12 žáků

8 prospělo s vyznamenáním, 3 prospělo, 1 neprospěl

8. B

13 žáků

7 prospěli s vyznamenáním, 6 prospělo

8. D

26 žáků

21 prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli, 1 § 38

9. A

28 žáků

3 prospěli s vyznamenáním, 25 prospělo

9. D

29 žáků

19 prospělo s vyznamenáním, 3 prospělo, 1 neprospěl, 6 § 38

Žáci s vadami v oblasti učení a chování se vzdělávali podle doporučení pedagogicko - psychologické
poradny. Některým žákům byly sestaveny individuální vzdělávací plány, kde se zohlednila jejich diagnóza v
jednotlivých předmětech. Individuální přístup byl uplatňován i u ostatních žáků.
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Testování žáků
Ve školním roce 2016/17 škola zakoupila testy pro 8. ročníky Příprava na přijímací zkoušky. Každý žák
obdržel zprávu, ve které byla popsána úroveň jejich znalostí a předpoklady a potenciál ke studiu na střední
školu.
K průběžnému testování znalostí žáků v jednotlivých předmětech využívá škola produkt společnosti SCIO
Škola za školou, kdy si žáci ověřují své znalosti pomocí e-learningu. Dále jsou využívány vlastní srovnávací
testy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.
Ve školním roce 2016/17 ČŠI zadala výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníku. Výsledky testování jsou k
nahlédnutí na této stránce.
Z výsledků testování je možné vyčíst, která z témat zahrnutých v testech jsou žáci schopni řešit lépe a která
hůře. Učitelé toto pak promítnou do budoucí výuky.
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F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Primární preventivní program
•

MPP pro školní rok 2016/17 vypracoval pan učitel Aleš Benda - preventista sociálně patologických
jevů

•

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

•

Spolupracujeme s PPP Praha - východ, Policií ČR, OPS Magdalena, s organizací Život vez
závislosti

•

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

•

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

•

K rozvoji pozitivního klimatu ve škole byly uskutečněny následující akce: vánoční a velikonoční
jarmark, probíhaly volnočasové aktivity hudební skupiny Suprkaple.

V rámci povolání a s tím spojeného výběru střední školy navštívili žáci 9. třídy Úřad práce Praha západ, kde
jim na základě výsledků testů zaměřených na volbu povolání a současné situace na trhu práce byly
doporučeny vhodné obory studia.
Již několikátým rokem měli žáci 9. třídy patronát nad 1. třídami. Připravovali pro ně během roku společné
akce, soutěže, navštěvovali je ve třídách. Tato spolupráce pozitivně ovlivňovala vztahy mezi žáky ve škole.
12. 6. - 14. 6. Proběhly Dny za záchranu života, což byly celodenní akce zaměřené na ochranu člověka za
mimořádných okolností. Žáci se naučili základy první pomoci, učili se předvídat rizika, zasáhnout při požáru,
eliminovat rizika požáru. Cílem bylo rozvíjet u žáků znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko a
vyhnout se mu; posilovat odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost.
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V rámci doplňkové primární prevence probíhaly ve škole následující aktivity:
•
•
•
•
•

Modelářství
pan Staša
Gymnastika
paní učitelka Štrosová
Čkolní klub
paní učitelka Liptáková
Keramika pro všechny věkové kategorie
paní Lenka Galeoni
Organizace Dětská studia provozovaly na naší škole výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím pro
všechny věkové kategorie a Muzikálové herectví pod vedením odborníků.

Školní rok 2016/2017 přinesl několik významných událostí v oblasti primární prevence po stránce obsahové i
formální, mírou vcítění a otevřenosti.
Většinu programů ve škole zrealizovala společnost Život bez závislosti (selektivní prevence, Bezpečný
internet, Návykové látky). Velký podíl na primární prevenci měli i samotní pedagogové a pedagožky pracující
ve prospěch dobrého klimatu ve škole.
V dubnu proběhla v pátých třídách primární prevence zaměřená na téma bezpečného internetu. Děti dostaly
základní informace o některých nebezpečných jevech, které se vyskytují v souvislosti s internetem
především na sociálních sítích a zároveň také možnost vstoupit do tohoto tématu aktivně formou prožitku.
Vzhledem k událostem, které utvářely klima v sedmé třídě téměř celý školní rok, bylo potřeba zajistit
selektivní prevenci. V současné době je situace ve třídě stabilizovaná.
V červnu také proběhly programy Bezpečného internetu ve čtvrtých a šestých třídách, primární prevence
užívání návykových látek ve třídách osmých, vydařené Dny se záchranáři, skvělý a poučný Bezpečný pes a
individuální konzultace PhDr. Hany Vrbkové s ředitelkou školy Mgr. Evou Březnovou.
Jako doplňková primární prevence probíhají po celý školní rok ve škole různé akce typu třídních výletů, škol
v přírodě, lyžařských kurzů, přespávání ve škole či zájmových odpoledních kroužků např. modelářského,
hudebního - třídní kapela, gymnastického či muzikálového. Třídnímu klimatu, rozvoji mezilidské komunikace
a sebepoznání se věnuje v hodinách Hudební výchovy školní metodik primární prevence Aleš Benda pomocí
muzikoterapie.
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G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Další vzdělávání učitelů
•

Bozp, první pomoc
o Všichni

•

Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami
o Všichni

•

Školení pedagogických pracovníků v systému Škola OnLine
o Všichni

•

Moderní administrační a komunikační systémy
o Mgr. Eva Březnová

•

Integrace a inkluze bez rizik
o Mgr. Ivana Hereitová

•

Základní kurz pro instruktory školního snowboardingu
o Mgr. Jaroslava Hnátová

•

Konference Dyskorunka 2016
o Mgr. Ivana Hereitová

•

Zástupce ředitele ve víru změn
o Mgr. Ivana Hereitová

•

Zástupce ředitele ve víru změn
o Mgr. Ludmila Marceluchová

•

Písnička na cestu se vždycky hodí …
o Bc. Aleš Benda Dis.

•

Kulatý stůl - matematika
o Mgr. Jana Boušková

•

Komunikační a slohová výchova aneb jak rozvíjet komunikační činnosti v praxi
o Mgr. Barbora Kocianová
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•

Psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR
o (od června 2016 - frekventant)
o Bc. Aleš Benda, Dis

•

Letní škola rozvoje čtenářské gramotnosti
o Mgr. Markéta Pézlová

•

Studium pro koordinátory ŠVP
o Mgr. Jaroslava Hnátová – započetí studia
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H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
Přehled aktivit školy
Měsíc
září
říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

Aktivity a akce školy
Vodní hrátky (Klub Lávka)
Svátek zvířat
Mise Vyšehrad
Halloween
Návštěva galerie
Divadlo Údif (Ve víru fyziky)
Schola Pragensis
Vystoupení u vánočního stromu
Exkurze do čistírny odpadních vod
Matematika pro rodiče
Mikuláš ve třídách
Výlet do obory
Divadlo Minor
Kosmický Žirafáč
Vánoční odpoledne otevřených dveří
Planetárium
Divadlo O líné babičce
Lyžařský kurz
Turistický výlet na hory
Planetárium
Kino Modřany film Anděl Páně II
Projekt školní družiny „Mezi námi“
Sportovní areál V. Chuchle (běžky)
Archa Noemova (Národní muzeum)
Výukový program Besedárium
Vítání jara
Beseda s I. Březinovou
Noc s Andersenem

Účast
2. A
první stupeň + 9. ročník
6. ročníky
7. B
4. B, 5. A
první stupeň
8. a 9. ročník
výběr žáků
8. B
Kociánová, Pézlová
první stupeň + 5. a 9. ročník
5. B
první stupeň
1. i 2. stupeň
1. stupeň
2. B
4. A
výběr žáků 2. stupně
4. B. 5. A
6. A
1. stupeň
3. B
6. B
4 - 6. ročník
1. stupeň
1. stupeň, 6. ročník
první stupeň
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Měsíc

duben

květen

červen

Aktivity a akce školy
Návštěva České televize
Projekt školní družiny „Mezi námi“
Jazzový workshop
Jarní jarmark, koncert Superkaple
Archa Noemova (Národní muzeum)
Výstava Trnkova zahrada
Sběr papíru
Návštěva Úřadu práce
Výstava Trnkova zahrada
Galerie František Skála
ZOO Praha
Preventivní program: Bezpečný internet
Testování SCIO
Testování INSPIS
Program OrnitaProgram Dny pro záchranu života
Program Bezpečný pes
Atletické dopoledne
ZOO Praha
Cyklovýlet
Posázavská stezka
Filmová noc
Třídní výlety jednotlivých tříd

Účast
5. A
výběr dětí z 2. stupně
1. i 2. stupeň
5. A, 7. A
1. A, 1. B

2. A
5. A
9. A
4., 5., 6., 7. ročník
8. ročník
5. ročník
1. stupeň
celá škola;
1. stupeň
1. stupeň
8. A, 8. B
6. B
3. A
9. ročník
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Ukázky z některých školních akcí:
5. B, VÝLET DO OBORY
Dne 5. 10. 2015 si naše škola připomněla Svátek zvířat, který připadá na svátek sv. Františka. Deváťáci se
ujali nelehkého úkolu a zorganizovali pro své mladší spolužáky z 1. stupně zvířecí stezku, kde si mohli
vyzkoušet, co o zvířatech vědí a dozvědět se nové informace.
V hodinách přírodopisu se žáci věnovali studiu mírného pásu, a tak vyrazili do terénu prakticky prozkoumat
jeho charakteristiku a typickou faunu a flóru. Využili možnosti navštívit místní oboru s lesní zvěří. Po cestě se
seznámili s několika lišejníky, mechy, jehličnany i listnatými stromy, hálkami živočichů apod. V oboře na nás
už čekal pan Tomek, který nám umožnil nakrmit muflony, daňky a zodpověděl plno zvídavých dotazů k
místním lesům a životu v nich. Následně žáci ve skupinách vypracovali připravené pracovní listy. Po cestě
zpět jsme ještě do krmelce nasypali ovoce i sušené pečivo a pro zahřátí si trochu zasoutěžili. Všichni ti, kteří
pochybují o tom, co se dá v prosinci v přírodě vidět, by byli na naší exkurzi mile překvapeni.
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KOSMICKÝ ŽIRAFÁČ
Dne 14. 12. 16 měla naše škola veliké štěstí! Na své cestě vesmírem a hyperprostorem bytí si ji vybral
Kosmický Žirafáč jako zastávku, kde mohl v klidu načerpat potřebnou energii pro další let mezi hvězdami.
Program nám nabídl velice originální, moderní a neotřelou bubenicko dramatickou show, která i přes svoji
náročnost, jenž na své diváky v různých polohách posluchačské pozornosti kladla, obohatila náš společný
adventní čas nejen zdařilým hudebním vystoupením, které bude v každém z nás jistě ještě chvíli rezonovat
ať už kladně či záporně. Kosmický Žirafáč je beze sporu umělecké dílo a jako takové je jeho prvořadým
zájmem nahlédnout do zákoutí lidských duší a vyvolat pocity různého druhu. Můžeme si přes kaleidoskop
všech specifických vkusů a představ myslet o Žirafáči cokoliv. Může nás znervózňovat jeho nepravidelný
rytmus střídající liché a sudé, jeho hudba nemusí nutně zapadat do našeho vkusu, nemusíme mu rozumět,
může nás znejistit a uvrhnout do nepříjemného bloudění a pocitu nudy. Může nás však stejně intenzivně
nadchnout a nabídnout odpověď na překvapující otázky, může nás nadnášet v příjemném absurdnu
nevšední hravosti až do šílené chuti bláznivě blbnout v návalu přirozené radosti z jednoty všeho. Nemusíme
si ale také myslet zhola nic a můžeme s ním „pouze“ být a cítit jeho přítomnost. Umění je čistě osobní věc.
Jakýkoliv hodnotící i nehodnotící přístup je tedy v pořádku, na místě a je potřebný. V celkovém vyznění nám
Žirafáč z velké části neřekl vůbec nic o sobě, ale o to větší prostor nabídl nám k náhledu na sebe samotné.
V neposlední řadě zrealizoval Žirafáč, tentokrát už jako Jára Noga bubenickou lekci bubeníkům ze školní
kapely Suprkaple. Kluci jsou nadšení a po skvělém hudebním i pedagogickém zážitku odhodlaní k
poctivému cvičení.
Přeji nám všem i na dále školu s prostředím, které je láskyplné, svobodné, tolerantní a v harmonii rytmicky
tepe vřelým a otevřeným srdcem.
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PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET DO DRÁŽĎAN 1. PROSINCE 2016
Po příjezdu do Drážďan jsme zastavili poblíž galerie Zwinger a prohlédli si budovu zvenčí. Viděli jsme i
barokní kašnu Nymphenbad, která byla v tomto období bohužel prázdná. Centrem Drážďan (okolo opery,
zámku a kostela Frauenkirche) jsme došli na adventní trhy na náměstí Altmarkt. Tam jsme měli rozchod,
který jsme mj. využili ke splnění úkolů v pracovních listech (zjišťování informací o památkách ve městě,
krátké konverzace s místními atd.). Všude na trzích zářila vánoční nálada. Odpoledne jsme navštívili galerii
Zwinger, přezdívanou „německý Louvre“, kde bylo mnoho krásných obrazů a matematický kabinet. Den jsme
zakončili v obchodě Primark. Večer jsme v pořádku dojeli zpět do Vraného. Předvánoční výlet se moc
vydařil.
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PŘÍRODOVĚDNÁ PROCHÁZKA
V pátek 11. 11. 2016 po vyučování se parta nadšenců vypravila do sychravého podzimního počasí na
dobrovolnou přírodovědnou vycházku, která byla určena pro žáky šestých tříd, kteří jeví hlubší zájem o
přírodu.
Dvacetičlenná skupina se vypravila od školy podél řeky směr Skochovice, kde po cestě žáci plnili různé
úkoly, soutěže a hry. Hravou formou se tak seznámili se základními zástupci listnatých stromů v ČR, dále
poznali základní rozlišovací znaky mezi jednotlivými druhy (našli jsme a určili listy tří druhů javorů, jilmu,
olše, ukázali jsme si rozdíly mezi dubem letním, zimním a červeným, prohlédli jsme si listy 2 druhů topolů,
rozlišili plody brslenu, hlohu a šípku, aj.). Kromě „listů“ jsme se ještě zabývaly tématem „ryby“, právě proto,
že naše cesta vedla podél Vltavy.
Přesto, že nám počasí opravdu nepřálo, myslím, že jsme si to všichni užili a snad se i něco nového naučili.
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FLORBALOVÝ TURNAJ
3. 11. 2016 se zúčastnili chlapci šestých a sedmých tříd okresního kola florbalového turnaje škol Prahy západ. Po postupu ze základní skupiny obsadili celkové 5. místo.
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Matematicko-vlastivědný výlet do Prahy
Když jsme se 25. 11. sešli na nádraží, vypadalo to, že se všechno tak nějak spiklo proti nám. Pršelo, byla
zima a vlak měl zpoždění. Nám to ale nevzalo radost z výletu, a tak jsme vyrazili směr Vyšehrad. První
zastávka byla u hrobu Milady Horákové, kde jsme si chvilku povídali o demokracii jsme nabyté vědomosti
dokázali hned využít). Viděli jsme také, kde je pochovaný Karel Hynek Mácha a u hrobu Káji Saudka nebylo
těžké uhodnout, jaké bylo jeho povolání. Ze Slavína jsme vyrazili z kopce dolu do Neklanovy ulice, kde jsme
dlouho pozorovali kubistické domy, které jsou opravdovým světovým unikátem. My jsme na nich hledali a
počítali různé druhy trojúhelníků a ty jsme potom zaznamenávali do čtvercové sítě.
Z Výtoně jsme pokračovali tramvají po nábřeží na náměstí Jana Palacha.
Čas nás tlačil, ale ještě jsme se chtěli zastavit na Staroměstském náměstí. Na věž radnice jsme bohužel
vystoupat nestihli, ale podívali jsme se na orloj a zastavili jsme se u křížků, které připomínají popravu 27
českých pánů a do pracovního listu jsme se je snažili poskládat tak, aby byly poskládané symetricky.
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NAUČNÁ VYCHÁZKA PO VRANÉM
Třeťáci si na sobotní dopoledne připravili pro své rodiče naučnou vycházku po Vraném. Úspěšně tím
zakončili téma, kterému se delší dobu věnovali v prvouce. Ve skupinách si vybrali zajímavá místa a budovy
ve Vraném, z dostupných informací vybrali to, co považovali za důležité, vyrobili plakáty, podle mapy
naplánovali trasu, napsali pozvánky a učili se své party přednášet zřetelně a nahlas. Stali se tak odborně
způsobilými místními průvodci a v lehce mrazivém listopadovém dopoledni nás provedli trasou s pěti
stanovišti: sokolovna, ZUŠ, kostel a stará škola, papírna, přehrada. Pozornost publika si průběžně ověřovali
kontrolními otázkami. Od rodičů si na konci naše nová průvodcovská služba vysloužila pochvalu i sladkou
odměnu :-).
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Odborná exkurze MISE VYŠEHRAD
5. 10. se vypravily společně třídy 6. A a 6. B na odbornou exkurzi na Vyšehrad. Pro žáky byl připraven
krásný výukový program Mise Vyšehrad, kdy 8mi členné týmy (namíchané z obou tříd) musely plnit různé
úkoly týkající se právě tohoto místa.
Během vycházky jsme navštívili Staré purkrabství, Královskou a knížecí akropoli, kostel sv. Petra a Pavla,
Vyšehradský hřbitov a Slavín a nakonec jsme se prošli podzemními kasematy až do tajemného sálu Gorlice,
kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu. Děti byly provázeny průvodcem po areálu a na základě
prožitých situací u jednotlivých památek se dozvěděly o mytologii a historii Vyšehradu.
Věřím, že se výlet všem líbil a byl tou nejlepší „vstupenkou“ do navazujících podzimních prázdnin.
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Archa noemova
Žáci 6. a 7. ročníku vyjeli ve školním roce 2017/2018 na přírodovědnou exkurzi do Národního muzea.
Výstava obratlovců, která je nazvaná Archa Noemova, nabízí školám kromě samotné prohlídky i několik
výukových programů. My jsme si tentokrát vybrali téma Obratní obratlovci. Žáci se seznámili s obratlovci jako
s jednou z větví stromu života živočichů, s jejich minulostí, současností i výhledy některých druhů na přežití.
Na konci programu ještě ve skupinách samostatně vymezili jednotlivé zoogeografické oblasti a sestavili
jejich charakteristiky včetně ukázky zástupců.
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Otevřená škola
Naše škola byla držitelem certifikátu „Rodiče vítáni“ za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Certifikaci
uděluje po splnění přísných podmínek organizace EDUin o.p.s.
Podrobnější informace o certifikaci je možno získat na webové adrese: www.rodicevitani.cz
U vchodu do šaten byl umístěn Internetový terminál, který umožňuje přístup každému zájemci z řad rodičů
na webovou stránku škola online, odkud je přístupná elektronická žákovská knížka žáků.

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

Ekotým 2. stupně
V tomto školním roce opět pracoval Ekotým druhého stupně. Schůzky probíhaly každý pátek od jedné
hodiny do tří. Po obhájení titulu z předchozího období se členové zaměřovali především na
sebezdokonalování a drobnější úkoly. Významnými počiny bylo zpracování plánu výsadby keřů po
vykácených šeřících před školou uspořádání projektového dne ke Dni Země a zabezpečení prosklených
autobusových zastávek proti nárazům ptáků.

Plavecký výcvik pro 2. A, 2. B
Plavání druháků - od listopadu jezdili žáci 2. A, 2. B na plavecký výcvik do bazénu v Praze - Radlicích.
Absolvovali celkem 20 plaveckých lekcí. Děti byly rozděleny do menších družstev podle své plavecké úrovně
- dobří plavci, poloplavci a neplavci.
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Lyžařský kurz
Lyžařský kurz proběhl 14. 1. 2017 - 21. 1. 2017 na chatě Seibert v Peci pod Sněžkou. 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, naučili se základy snowboardingu a carvingu.

Rozsvícení vánočního stromečku
První adventní neděli probíhaly Vánoční trhy a rozsvěcení stromečku. Nesměl chybět ani stánek naší školy,
z jehož výdělku poputuje příspěvek na dětské vesničky SOS. Doprovodné hudební vystoupení připravil pan
učitel Benda s kapelou SUPRKAPLE.

Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 15. 12. proběhlo vánoční odpoledne otevřených dveří. Za rekordní účasti dětí, maminek, tatínků,
babiček, dědečků a dalších příbuzných a přátel začal celý program ve vestibulu školy. Poté se davy
návštěvníků rozložily mezi následující typy aktivit: - třídní programy - scénky, divadla, tancování, zpívání,… tvořivé dílny -vystřihování, lepení, barvení, apod.
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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 vesničky SOS, za zbývající peníze si děti podle svého výběru
nakoupily pomůcky do třídy nebo např. živočicha, o kterého se pravidelně starají.

Školní výlety a školy v přírodě
Školu v přírodě absolvovaly v tomto školním roce třídy 2. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A a 6. A. Všechny třídy
strávily úžasný týden plný pestrého programu.
Ostatní třídy podnikaly různé jednodenní výlety do bližšího či vzdálenějšího okolí školy.

Návštěva divadelních představení a kina
Třídy 1. stupně se během roku několikrát vypravily do divadel. Nejčastějším cílem bylo divadlo Minor, které
je přímo určené pro dětského diváka a svou programovou nabídkou, prostředím a přístupem personálu
nejvíce vyhovuje našim záměrům.
Několikrát navštívili kino v Modřanech.

Programy a besedy pro žáky
Třídy 1. stupně se zúčastnily interaktivního programu Besedárium a besedy se spisovatelkou Ivonou
Březinovou.
Některé třídy 1. stupně se účastnily celonárodní akce Noc s Andersenem.

Školní klub
ŠK byl pro žáky otevřen 5 dnů v týdnu od 12:25 hodin do 16:00 hodin. Pod vedením paní učitelky Věry
Liptákové se žáci mohli naučit různé rukodělné práce, vyráběli výtvarné práce, mohli si zahrát logické hry.
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Den otevřených dveří
V lednu proběhly dny otevřených dveří. První termín byl určen pro rodiče s jejich budoucími prvňáčky, kteří
nahlédli do vyučování v 1. třídách u paní učitelky V. Smetanové a P. Holubové. Ačkoliv byla akce určena
především našim budoucím žáčkům, využili ji i rodiče, kteří se přišli podívat na své školáky. Paní ředitelka
provedla rodiče i děti školou a zodpověděla dotazy.
Druhý termín byl hlavně určen pro budoucí žáky šestých ročníků ze zvolské školy. Poté, co paní ředitelka
ukázala dětem a rodičům vybavení odborných učeben na 2. stupni a zodpověděla dotazy, mohly se děti
aktivně zapojit do několika fyzikálních a chemických pokusů, které si pro ně připravila paní učitelka D.
Konečná.

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

Individuální vzdělávání
Ve školním roce 2016/17 pokračovalo již desátým rokem individuální 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 na Jižní Moravě.

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

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

34
Účast a výsledky žáků v bio olympiádě 16 - 17 ZŠ Vrané nad Vltavou

Školní kolo: celkem 36 žáků
Kategorie C (8. a 9. ročník)
1. Eliáš Vrhel
2. Eva Malinská
3. Kateřina Vrtišková
Kategorie D (6. a 7.)
•
•
•

Michal Hrubý
Matěj Tomek
David Andronikov

Okresní kolo: celkem 6 žáků
Kategorie C (8. a 9. ročník)
1. Eliáš Vrhel
2. Eva Malinská
4. místo Kateřina Vrtišková
Kategorie D (6. a 7.)
8. David Andronikov
10. Michal Hrubý
16. Matěj Tomek

Krajské kolo
Kategorie C
1. Eliáš Vrhel
22. Eva Malinská

Přírodovědný klokan
Školní kolo - 8., 9. ročník
1. Jan Válek (1. místo v okresním, krajském i národním kole)
2. Martin Šilhánek
3. David Pěchota
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Matematický klokan
•

266 žáků - 65žáků získalo přes 100 bodů ze 120
o 29. místo v národním kole získal Jan Válek.

Logická olympiáda
•

Vít Metka - postup do celostátního kola

Pythagoriáda - školní kolo
6. - 8. ročník
•
•

úspěšní řešitelé 16
David Rumpík - 4. - 6. místo v okresním kole

Matematická olympiáda - 9. ročník
Školní kolo a okresní kolo
•
•

1. místo Ondřej Marhold
3. místo Tina Štěrbová

Matematická olympiáda - 9. ročník
Krajské kolo
•

účast Ondřej Marhold, Tina Štěrbová
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Matematická olympiáda - 6. - 8. ročník
Kategorie Z6
•

Karolína Složilová - 6. Místo

Kategorie Z7
•

7. - 9. Jan Vrhel

Kategorie Z8
•

Jan Vrhel

Zeměpisná olympiáda - 8. - 9. ročník
Eliáš Vrhel - 3. místo v krajském kole a úspěšný řešitel národního kola
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Aktivity školní družiny
Během tohoto školního roku se děti věnovaly rozmanitým činnostem. Zapojily se do dění v obci - posvícení,
mikulášská zábava, rozsvěcování vánočního stromečku, ve škole - vánoční a velikonoční jarmark.
Společně s rodiči, při předvánoční vycházce navštívili Oboru daňků, muflonů a srnců. Zvěř dostala vánoční
nadílku ve formě žaludů, kaštanů, ořechů, tvrdého chleba.
Hodně času trávily venku na vycházkách, při kterých poznávaly okolí školy, na dětském hřišti, na školním
hřišti při míčových a pohybových hrách, na školní zahradě s využitím naučných a herních prvků. V budově
školy využívaly děti stolní fotbálek, stolní a deskové hry.
Ve třídě se věnovaly vyrábění různých předmětů, dárečků k příležitosti prodejních jarmarků i ke svátkům v
průběhu roku pro své rodiče (Vánoce, Velikonoce, Den matek).
Vyrobily upomínkové předměty k zápisu pro budoucí prvňáky. Učily se zpívat za doprovodu kytary a
doprovodných nástrojů lidové a trampské písně. Celý rok si připomínaly významné svátky a s nimi spojené
pranostiky a tradice.
Dozvěděly se spoustu užitečných rad, nových informací, činnosti z některých oblastí si vyzkoušely prakticky.
Dozvěděly se Legendu o svatém Martinu. Vyrobily například vlajku družiny, strašidlo z bambulek, pro
maminky zrcátko zdobené malbou na sklo. Při poznávání včel ochutnaly med a vyzkoušely malbu voskem.
Zjistily, že každý máme pět smyslů a prakticky si je pomocí ochutnávky, vůní, zručnosti prstů, poslechu ticha
a rámusu a hledání rozdílů vyzkoušely.
Děti zjišťovaly, jak člověk škodí či prospívá planetě Zemi. S knihou Dopisy od Felixe cestovali pomocí
příběhů po celém světě.
Dětský den prožily při řešení vědomostních a dovednostních úkolů. Nakonec, podle slepé mapy s
nápovědou ve skupinkách hledaly poklad, který úspěšně odhalily.

E-learningové kurzy, volba povolání
I ve školním roce 2016/17škola umožňovala dětem využívat jako doplněk výuky e-learningové kurzy (SCIO,
Škola za školou).
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Výchovný poradce
Ve škole pracovala výchovná poradkyně Mgr. Dagmar Konečná. Škola spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu - východ a se speciálně pedagogickými centry. Dětem se SVP byly ve
spolupráci s PPP vypracovány individuální vzdělávací plány. Učitelé měli možnost konzultovat výukové
problémy s psycholožkou určenou pro naši školu na metodických setkáních, která proběhla dvakrát ročně.
Několikrát v roce navštívily školu pracovnice SPC.

Prezentace aktivit školy
V převážné většině tříd na 1. stupni se kromě tradičních třídních schůzek konají pravidelné konzultační
hodiny. Jedná se o individuální setkání učitelky, rodičů a dítěte, při kterém děti nejdříve samy hodnotí svou
práci ve škole a domácí přípravu, poté má příležitost rodič a nakonec učitelka shrne a případně doplní
hodnocení dítěte.
Na 2. stupni probíhají konzultační hodiny dvakrát ročně, pomocí rezervačního systému si rodiče domluví
schůzku s vyučujícími dle potřeby.
Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti prostřednictvím webových
stránek http://www.zsvrane.cz, prostřednictvím obecní vitríny a obecního časopisu.
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Sportovní aktivity
Sportovní soutěže
V tomto školním roce se naše škola opět zúčastnila sportovních soutěží v rámci Asociace sportovních klubů
ČR okresu Praha - západ. Zapojili jsme se do 16 soutěží v různých kategoriích. Největších úspěchů se nám
podařilo dosáhnout atletice, kde Terka Nevolková z 3. B obsadila 1. místo v atletickém trojboji a Filip Štětka
ze 7. A 2. místo v běhu na 1500 m. Celkem naše škola obsadila celkové 13. místo.
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I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Ve školním roce 2016/17 proběhla inspekční činnost na naší škole na základě dvou stížností.
Šetření stížnosti pod značkou ČŠIS- 1470/17-S se opíralo o zjištění v průběhu šetření na naší škole dne 15.
června a stížnost byla nedůvodná.
Šetření stížnosti pod značkou ČŠIS – 1292/17-S se opíralo o zjištění v průběhu šetření na naší škole dne
15. června a stížnost byla důvodná.
Výsledky šetření stížností jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.
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J) Základní údaje o hospodaření školy, rozpočet
Plnění rozpočtu ZŠ Vrané nad Vltavou k 25. 9. 2017
knihy, učebnice
kancel. a výtv. potřeby
čistící a hyg. potřeby
materiál
pelety
DHIM
elektřina
vodné
opravy a údržba
cestovní náhrady
telefon a internet
poštovné
stočné
školení a vzdělávání
revize a lektorská čin.
účetnictví a mzdy
odpad
pronájem tělocvičny
ostatní služby
poplatky bank a pojištění
reprezentace
CELKEM
odpisy
CELKEM

rozpočet
čerpání
%
80000
65000
175000
76771
100000
55850
250000
192216
120000
70357
120000
17637
753000
441389
40000
21387
320000
264943
14000
5365
85000
57945
8000
4226
25000
12787
30000
19244
55000
26783
130000
95210
16000
16000
55000
55000
300000
220650
20000
9754
4000
1272

81,25%
43,87%
55,85%
76,89%
58,63%
14,70%
58,62%
53,47%
82,79%
38,32%
68,17%
52,83%
51,15%
64,15%
48,70%
73,24%
100,00%
100,00%
73,55%
48,77%
31,80%

2700000

1729786

64,07%

7000

7007

100,10%

2707000

1736793

64,16%
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K) Údaje o zapojení školy do projektů
a) Celoroční školní projekty
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.

b) Projekty v jednotlivých předmětech
PROJEKT LIDSKÉ TĚLO
Několik měsíců se žáci v 5. a 8. ročníku seznamovali s lidským tělem. Vyvrcholením společného úsilí za
poznáním, pochopením funkcí, propojenosti a jedinečnosti lidských orgánů a soustav byla prezentace
projektu, na kterém žáci pracovali několik hodin.
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PŘÍRODOPISNÝ PROJEKT V 7. A a 8. B
Již na začátku září si žáci 7. A a 8. B ve skupinách při hodinách přírodopisu vybrali přírodovědné téma, které
chtěli blíže poznat. Po několik týdnů se pak se „svým “ námětem zabývali, studovali a jako výstup vyšel
velkoformátový poster na dané téma. Ten pak za přítomnosti spolužáků obhajovali při závěrečných
prezentacích. Náměty byly v 7. ročníku zaměřeny napříč zoologickým systémem a vycházely z faktu, že žáci
již mají do zoologie hlubší vhled: Nejohroženější živočichové světa, To bych chtěl v životě vidět, Nikde jinde
mě neuvidíte apod. V 8. ročníku jsme se podrobně věnovali savcům. Témata tak zněla: Rekordy savčí říše,
Lidoopi- naši nejbližší příbuzní, aj.
Některé postery jsou opravdu velmi povedené nejen po obsahové, ale i estetické stránce. V současné chvíli
již některé zdobí prostory školy. Všem žáků za jejich práci na projektu děkuji.
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L) Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
Základní škola Vrané nad Vltavou byla zapojena v projektu s názvem „Speciální pedagog“ s registračním
číslem „CZ .02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001044“.
Tento projekt nám umožnil působení speciálního pedagoga PhDr. Martiny Malotové, která zde působí 1 den
v týdnu, kdy probíhají reedukace specifických poruch učení, např. formou tréninku a posilování koncentrace
pozornosti, podpory rozvoje smyslových funkcí apod. Jedná se o odborné vedení žáků v malých skupinách,
případně individuální péči o žáky, kteří mají doporučení z poradenského zařízení.
Můžeme realizovat doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, organizovat čtenářské kluby a
klub zábavné logiky.
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M) Údaje o spolupráci s odborovými
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole nepracuje odborová organizace.
Škola spolupracuje s pracovištěm PPPSK - Jílové u Prahy.
Děti 9. ročníku každoročně navštěvují Úřad práce pro Prahu západ, kde mají možnost provést testy k volbě
povolání a besedovat s odbornými pracovníky. Pracovnice úřadu jim poskytly informace, jak najít v
budoucnosti co nejlepší uplatnění na trhu práce.
Rovněž byl využíván e-larning 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.

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 12. 12. 2017

Vrané nad Vltavou, Mgr. Eva Březnová
ředitelka školy

