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Výroční zpráva Základní školy Vrané nad Vltavou, příspěvkové organizace   
za školní rok 2017/2018 

 (Dílčí údaje o základní  škole za školní rok 2017/2018) 
 

 
1. Základní údaje o škole 
 
 
název školy: Základní škola Vrané nad Vltavou, příspěvková organizace 
 
adresa školy: U Školy 280, 252 46 Vrané nad Vltavou 
 
součást školy: Školní družina, Školní klub 
 
právní forma: příspěvková organizace  
 
IČ: 750 31 710 
 
IZO školy (identifikátor): 600 053 342 
 
zřizovatel školy:  Obec Vrané nad Vltavou 
                            Březovská 112 
                            252 46 Vrané nad Vltavou 
IČ zřizovatele:     00241831 
 
Ředitelka školy:  Mgr. Eva Březnová – ve funkci do 30.6.2018 
                           Mgr. Daniela Pořízková – ve funkci od 1.8.2018  
 
Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Ivana Hereitová- zástupkyně pro 1.stupeň 
 
Kontaktní údaje: -     Telefon - ředitelna:  +420 257 761 744 

- Telefon - hospodářka:  +420 257 760 144 
- e-mail:  reditelstvi@zsvrane.cz; info@zsvrane.cz 
- www stránky: www.zsvrane.cz 

 
Školská rada:      -     zřízena 16. 1. 2006;  od 4. 4. 2017 předseda Mgr. Kateřina Vrtišková 

 

http://www.zsvrane.cz/
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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 2017/18 celkem 500. Z toho individuálně vzdělávaných bylo 57 

žáků na 1. stupni a 65 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. Pro děti od 4. třídy je zřízen 

školní klub s kapacitou 30 žáků. 

Na škole pracovalo 36 pedagogických pracovníků. Vysokoškolské pedagogické vzdělání mělo 25 

učitelů. 2 pedagogové, 3 vychovatelky v družině, 1 vychovatelka ve školním klubu a 3 asistenti 

pedagoga měli středoškolské vzdělání, 1 vychovatelka měla vyšší odborné vzdělání, 1 asistent 

pedagoga měl vysokoškolské vzdělání. 

Ve škole je 15 kmenových tříd, 2 počítačové učebny, 2 třídy družiny (další 2 třídy školní družiny a 

školní klub jsou v kmenových třídách), školní knihovna. Děti měly dále k dispozici hřiště s umělým 

povrchem. K výuce také mohly využívat část roku školní zahradu. 

Z fondů Evropské unie byly financovány následující aktivity: Školní speciální pedagog, klub 

zábavné logiky, kde žáci rozvíjeli svoje logické myšlení, Čtenářský klub pro rozvíjení čtenářské 

gramotnosti a doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. 

 

2. Přehled oborů vzdělávání   

 

Ve školním roce 2017 - 2018 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 

Informační a komunikační technologie     - - - 1 

Prvouka * (1D)       2 2 3 - - 

Vlastivěda * (1D)       - - - 2 2 

Přírodověda * (1D)       - - - 2 2 

Hudební výchova       1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova       1 1 1 2 2 

Tělesná výchova       2 2 2 2 2 

Pracovní činnosti       1 1 1 1 1 

Týdenní časová dotace      21 22 24 25 26 

 

Poznámky k učebnímu plánu: počet disponibilních hodin celkem 14 - využití těchto hodin označeno 

v učebním plánu * (xD), kde x je počet disponibilních hodin. 

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

 

Předmět      ročník:  6. 7. 8. 9. 

Český jazyk * (3D)        5 4 4 5  

Anglický jazyk        3 3 3 3 

Druhý cizí jazyk        - 2 2  2 

Matematika * (3D)        4 4 5 5 

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

Dějepis         2 2 2 2 

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

Výchova ke zdraví        1 1 - -  

Fyzika * (1D)         2 2 2 1 

Chemie * (1D)        - - 2 2 

Přírodopis * (1D)        2 2 2 1 

Zeměpis * (1D)        2 2 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 

 

3. Údaje o pracovnících školy 

 

a) personální zabezpečení 

 

 Ve školním roce 2017/2018 pracovalo v  ZŠ celkem 43 zaměstnanců.   

 

pracovníci k 30. 6. 2018  

fyzické osoby 

k 30. 6. 2018  

přepočtení pracovníci 

pedagogičtí 36                  27,45 

nepedagogičtí   7 4,85 

celkem                  43                  32,3 

 

 

1. stupeň 

 

1. A Mgr. Barbora Kociánová (odchod na MD), od 1.2. Mgr. Jitka Brachtlová 

1. B Mgr. Eva Hotová 

2. A Mgr. Vlasta Smetanová 

2. B Mgr. Petra Holubová            

3. A Mgr. Květa Brixiová 

3. B Mgr. Josef Pořádek            

4. A Mgr. Ivana Hereitová, zást. ředitelky 

4. B Mgr. Markéta Pézlová 

5. A Ilona Hudáková 

            5. B Barbora Smetanová  

 



Výroční zpráva ZŠ Vrané nad Vltavou za školní rok 2017/2018 

 - 5 -  

 

 

 

2. stupeň 

  

6. A Ing. Michal Kubelík 

6. B  Mgr. Jana Kadlecová 

7. A Bc. Aleš Benda 

7. B Mgr. Jaroslava Hnátová 

8. A. Ing. Gabriela Turková 

8. B Mgr. Zuzana Šímová 

9. A. Mgr. Jana Boušková 

 

Netřídní učitelé 

 

Mgr. Dagmar Konečná 

Mgr. Eva Březnová, ředitelka školy 

Mgr. Blanka Běličová 

Ing. Judita Kapicová 

Hana Tůmová 

Mgr. Blanka Strnadová 

Mgr. Zuzana Kunzelová 

Mgr. Eliška Pašková 

Mgr. Miroslava Elšíková 

Naďa Hrachovcová 

Mgr. Elzbieta Krejčí 

Jana Šimáčková  

 

 Školní družina a školní klub 

 

Veronika Tomková, DiS. 

Marie Vurmová,   

Hana Chalupová  

Jana Šimáčková  

Věra Liptáková 

 

Asistenti pedagoga 

 

Alena Slezáková 

Mgr. Elzbieta Krejčí 

Markéta Tomková 

 

1 ředitelka 

1 zástupkyně ředitelky   

16 učitelů plný úvazek 

12 učitelů na částečný úvazek      

5 vychovatelek školní družiny a školního klubu 

3 asistentky pedagoga       

 

Neaprobovaně byla vyučována: výchova ke zdraví, praktické činnosti, informatika 

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. Na 1. stupni se vyučovalo neaprobovaně ve dvou třídách. 

Částečně aprobovaně byla vyučována tělesná výchova, výchova k občanství. 
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Specializované činnosti pedagogických pracovníků 

 

Školní speciální pedagog  1  (placen ze šablon) 

Enviromentální koordinátor   3 

Výchovná poradkyně  1  

Metodik soc. pat. jevů  1 

 

Provozní pracovníci k 30. 6. 2018 

 

 Antonín Kotál školník, topič 

 Jan Buttig školník 

 Markéta Tomková hospodářka školy 

 Jana Soukupová   uklízečka 

 Pavla Stárová uklízečka 

 Lenka Wertheimová uklízečka 

 Petra Čermáková uklízečka 

 

Provozní zaměstnanci ve škole pracovali čtyři na částečné úvazky a tři na plné úvazky.  

 

 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2018 

 

 

věk do 20 let 

 

21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let  61 a více  

počet 0 2 11 5 11 7 

 

 

c) průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy   

 

 46,6 

 

d)   průměrný věk nepedagogických pracovníků základní školy 

 

 49,7 

 

e)   kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ped. prac. 

celkem 

 

ped. prac.  

s odbornou  

kvalifikací 

 

 

 

ped. prac. 

bez odborné 

kvalifikace 

 

ped. prac 

s vysokoškolským 

vzděláním 

 
počet 

(fyz. osoby) 

k 30. 6. 2018 

             36 
            22                  

        (61,1%) 
2               24 
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f)  vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

 

Během školního roku probíhalo v menší míře další vzdělávání pedagogických pracovníků vzhledem 

k nedostatku finančních prostředků na vzdělávání.  Pedagogové si kurzy a školení z části hradili 

sami.  Pro samostudium mají k dispozici články v odborných časopisech (předplatné Učitelských 

novin) a mohou pomoci k výuce a výchově.  

 

 

Mgr. Eva Březnová  Studium pro ředitele škol 

 Mgr. Jaroslava Hnátová  Studium pro koordinátory ŠVP 

Mgr. Ivana Hereitová  Škola s pravidly, limity a rituály 

 Konference pro učitele 1. Stupně 

 Pracovní právo – základy pro řídící 

pedagogické pracovníky škol 

 Profesní vzdělávání zástupců ředitele 

školy a výkon základních 

manažerských funkcí ve škole 

 Zástupce – pravá ruka ředitele 

 Bc. Aleš Benda Dis. 

 

 

 Víkendový hudební seminář České      

Orffovy společnosti 

 Psychodynamicky orientovaný 

psychoterapeutický výcvik SUR- 

probíhající 

Mgr. Elzbieta Krejčí   ADHD ve třídě, školní družině 

 Principy  nezraňující  komunikace 

 

Naší prioritou do budoucna je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, budování 

školy jako učící se organizace, která na sobě neustále pracuje. Součástí je i samostudium pedagogů. 

(Školní vzdělávací program, četba odborné literatury, sdílení na pedagogických poradách či 

vzájemné náslechy v hodinách). 

 

        

 g)  vzdělávání ostatních pracovníků  (počet účastníků) 

 
  BOZP a PO (všichni)  

 

 

h) praxe studentů SŠ a VŠ (uveďte počty studentů)      

 

  1 studentka PedF UK – praxe ve ŠD 
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 4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2017/18 

 

 

1. A 29 žáků 29 prospělo s vyznamenáním, 3 § 41, průměr 1 

1. B 29 žáků 29 prospělo s vyznamenáním, 3 § 41, průměr 1 

2. A 27 žáků 25 prospělo s vyznamenáním, 5 § 41, průměr 1,05 

2. B 27 žáků 27 prospělo s vyznamenáním, 3 § 41, průměr 1,04 

2. D 29 žáků 29 prospělo s vyznamenáním, průměr 1 

3. A 25 žáků 22 prospělo s vyznamenáním, 3 prospěli, 6 § 41, průměr 1,08 

3. B 24 žáků 17 prospělo s vyznamenáním, 7 prospěl, 1 § 38, průměr 1,25 

4. A 25 žáků 24 prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl, 3 § 41, průměr 1,08 

4. B  22 žáků 20 prospělo s vyznamenáním, 2 prospěli, průměr 1,14 

5. A 23 žáků 18 prospělo s vyznamenáním, 5 prospělo, průměr 1,3 

5. B 27 žáků 20 prospělo s vyznamenáním, 7 prospělo, 3 § 41,  průměr 1,28 

 

6. A 24 žáků 14 prospěli s vyznamenáním, 10 prospělo,  7 § 41, průměr 1,43 

6. B 26 žáků 17 prospělo s vyznamenáním, 9 prospělo, 7 § 41, průměr 1,34 

7. A 22 žáků 12 prospělo s vyznamenáním, 10 prospělo, 1 § 38, průměr 1,47 

7. B 23 žáků 5 prospělo s vyznamenáním, 18 prospělo, průměr 1,79 

7. D 16 žáků 16 prospělo s vyznamenáním, 15 § 41, 1 § 38,  průměr 1 

8. A 28 žáků 14 prospělo s vyznamenáním, 14 prospělo, 7 § 41, 1 § 38,  průměr 1,59 

8. B 24 žáků   9 prospělo s vyznamenáním, 15 prospělo, 4 § 41, průměr 1,65 

9. A. 24 žáků 11 prospěli s vyznamenáním, 13 prospělo, průměr 1,64 

9. D 26 žáků 24 prospělo s vyznamenáním, 2 prospělo, 25 § 41, 1 § 38,  průměr 1,06 

  

 

Žáci s vadami v oblasti učení a chování se vzdělávali podle doporučení pedagogicko - 

psychologické poradny. Některým žákům byly sestaveny individuální vzdělávací plány, kde se 

zohlednily jejich speciální vzdělávací potřeby v jednotlivých předmětech. Individuální přístup byl 

uplatňován i u ostatních žáků. 

 

 

5) Údaje o přijímacím řízení  

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
 

se konal 28.2. a 7.3.2018 a provázel jej velký zájem veřejnosti. Rodiče měli možnost seznámit se 

s prostředím školy, s pedagogickým personálem a dozvědět se potřebné informace o zápisu či 

následném přijetí k docházce na naší ZŠ. 

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  

 

V pátek 13. 4. 2018 se uskutečnil zápis do 1. třídy, bylo zapsáno 72 dětí. Rodiče 8 dětí žádají o 

odklad. 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

9. ročník absolvovalo celkem 24 žáků, (+ v domácím vzdělávání 26 žáků), 49 žáků prošlo 

přijímacím řízením.  
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Výsledky přijímacího řízení 9. třída 

           

Střední školy dívky chlapci Celkem 

SOU 0(+1) 3(+1) 5 

SZŠ 4 0 4 

SPŠ 1 3 4 

OA 3 0 3 

SŠG 3 0 3 

SOŠ 1(+10) 0 (+4) 15 

Konzervatoř 0 (+1) 0  1 

Gymnázium 3 (+1) 2 (+1) 7 

Nepokračují ve studiu 0 (+1) 1 (+2) 4 

Zahraniční škola 0 (+3) 0 (+1) 4 

5. ročník – víceleté gymnázium 2 0 2 

7. ročník – víceleté gymnázium 0 (+1) 3 4 

- v závorce je uvedený počet žáků v domácím vzdělávání 

 

6) Využití poradenských služeb pro ZŠ:  

 

Spolupráce s:  

 Speciální pedagožkou s přímou intervencí ve škole 

 Pedagogicko-psychologickou poradnou.   

 Speciálně pedagogickým centrem 

 

 

Počet integrovaných dětí celkem 

 

k 30. 6. 2018        22 

 

7) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery: 

 

Komunikace se všemi rodiči je na dobré úrovni. Ve škole je snaha o otevřené vztahy s rodinami 

žáků, je k dispozici e-mail pro komunikaci, připomínky a náměty.    

Oboustranná důvěra je pro nás důležitá, a rodiče jsou povětšinu přístupni našim návrhům k řešení s 

chováním žáků. 

ZŠ spolupracuje s rodiči a odborníky z různých oborů s cílem rozvíjet aktivity a organizovat 

činnosti ve prospěch žáků. Třídní schůzky probíhají v jednotlivých třídách a formou individuálních 

konzultací 

 

Partneři, se kterými spolupracujeme: 

 Sokol Vrané nad Vltavou (v budově Sokola probíhá tělesná výchova všech tříd a sportovní 

kroužky) 

 Sdružení středisek ekologické výchovy  

 MŠ Vrané nad Vltavou (předškoláci v ZŠ) 

 ZŠ získala značku Rodiče vítáni za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Značka pro 

školy otevřené rodičům. Splnili jsme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce 

a zároveň máme některé  příležitosti (kritéria), která nám v budoucnu poslouží k 

dalšímu rozvoji. Více na odkazu www.rodicevitani.cz.  

 

 

http://www.rodicevitani.cz/
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8) Údaje o aktivitách ZŠ a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Přehled aktivit školy ve školním roce 2017/2018 

Měsíc Aktivity a akce školy 

září 
Třídní schůzky všech tříd 

Vodní hrátky (Klub Lávka) - 2. A 

říjen 

Svátek zvířat - první stupeň + 9. ročník 

Výstava K. Kintery- 5.B 

Sběr papíru- celá škola 

Halloween - 8.A a 8.B pro 1.stupeň 

Výstava T.G.M. v Národním muzeu- 7.B 

listopad 

Preventivní program o alkoholu 7., 8. a 9.ročník 

Konzultace na 1. a 2.stupni 

Stavovské divadlo (tvůrčí dílna)- 5.B 

Zjišťování výsledků žáků 9.ročníku na základě testů ČŠI 

Klub mladého diváka- 8. a 9.ročník 

Fotografování pro zájemce z 1.stupně 

Schola Pragensis - 8. a 9. ročník 

prosinec 

Vystoupení u vánočního stromu - výběr žáků 

Betlémská kaple, výstava betlémů- 4.A a 4.B 

Mikulášiáda- projektový den pro 2.stupeň 

Mikuláš ve třídách- první stupeň + 5. a 9. ročník 

Zájezd do Pasova – výběr žáků 4. - 6.ročník 

Sázení keřů- Ekotým, žáci 1. stupeň 

Společná hodina přírodovědy - 4.A, 4.B 

Planetárium - 6.A a 6.B 

Zájezd do Drážďan 

Život bez závislosti- preventivní program 8.A 

Plavání- 2.ročník 

Metodická návštěva z PPP, pí.Jansen- 2.ročník 

Pedagogické muzeum - 8.B 

Vánoční jarmark- školní družiny 

Vánoční průvod- rodiče a žáci 1.stupně 

Vánoční turnaj ve vybíjené - 1. stupeň 

Vánoční besídky- všechny třídy 

únor 

Plavání- 2. ročník 

Volby prezidenta republiky v prostorách školy 

Recyklohraní- 1. stupeň 

Divadlo Minor - 5.B, 2.A a B 

1.A, B -knihovna Vrané 

Biologická olympiáda - 2.st. 

Klub mladých diváků- výběr žáků 8.a 9.ročníků 

Hudební pořad Harmonia Universalis- 1.a 2.stupeň 

Besedárium-1.A a 1.B, 3.A a 3.B 

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 

Návštěva dětí z MŠ- 1.A a 1.B 

březen 

Besedárium, interaktivní program- 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník 

Divadlo Minor- 4.A a 4.B, 5.A 

Spaní ve škole- 7.A 

Školní družina, projekt Mezi námi 

Matemetický klokan- matem.soutěž 

Den otevřených dveří pro žáky budoucích 6.tříd 
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IQlandia v Liberci- 7.A a 7.B 

Noc s Andersenem- 1.B, 4.A a 4.B 

Velikonoční jarmark- 1.stupeň 

Divadlo Minor- 1.A a 1.B 

duben 

Vynášení Morany 

MŠ Březová- Oleško- návštěva budoucích prvňáčků 

Biologická olympiáda, okresní kolo  kat.D 

Zápis do 1.tříd 

Divadlo ve Staré škole- 1.A a 1.B 

Konzultace pro 1. A a 2.stupeň 

Kino Modřany, Planeta Česko 7.B a 9.A 

Ornita- 1.stupeň 

Leonardinum- 5.A 

Den Země, otevírání zahrady- 8. A 9.ročník pro 1.stupeň 

ŠVP- 4.ročník 

Biologická olympiády okresní kolo kat.C 

Divadlo Minor- 5.B 

Kino, film o W.Churchill- 8.B a 7.A 

Divadlo Minor 2.ročník 

Klub mladých diváků 

květen 

Metodická návštěva PPP, p.Jansen 

Farma Zbiroh- 1.ročník 

Kino Modřany, Planeta Česko- 6.ročník, 8.A 

Škola v přírodě, 2.ročník 

Sportovní kurz 6.A a 6.B 

Exkurze po památkách Prahy- 4.A a 4.B 

Škola v přírodě- 3.A 

Divadlo Minor- 1.ročník 

Exkurze po památkách v Praze. Pražský hrad- 7.A 

Výlet do Terezína- 8.A, 8.B a 9.A 

Recitační soutěž Papoušek 

Jump park- 8.A 

Úřad Práce- 8.A 

červen 

Atletické dopoledne- 1.stupeň 

Výlet do Skochovic- 1.B 

Atletický trojboj- 1.stupeň 

Výlet do Skochovic 

Cyklovýlet- 6.B 

Návštěva úřadu Práce- 8.B 

Celé Česko čte dětem- 1.stupeň 

Techmánie Plzeň- 3.B 

Sklárna Nižbor- 3.B 

Zahradní slavnost pro rodiče 5.B 

Dny pro záchranu života, preventivní program- celá škola 

Kyberprostor, preventivní program- 4.A a 4.B 

Slavnost slabikáře- 1.B 

Vodácký kurz- 5.B 

Obhajoby absolventských prací – 9.A 

Návštěva lanového centra- školní družina 

Filmové ateliéry Barrandov- 8.A 

Památky Prahy- 6.A 

Výstava pro veřejnost „Rok v naší škole“- 1.a 2.stupeň 
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Kino Modřany- 1.stupeň 

Sportovní den- 2.stupeň 

Památník Terezín- 7.A a 7.B 

Laser game- 3.A 

 

 

Účast ZŠ na soutěžích  

 

 

• TV soutěže: fotbal, florbal, volejbal, basketbal, atletika, přespolní běh (pod vedením  

               paní učitelky Jany Kadlecové a pana učitele Michala Kubelíka) 

 

• Přírodovědné soutěže (pod vedením paní učitelky Jany Bouškové, Jaroslavy Hnátové,  

            Elzbiethy Krejčí, Hany Tůmové, Blanky Strnadové) 
 

 

 

datum místo název ročník žáci - počet účastníků nebo  umístění vyučující

11.10.2017 ZŠ Vrané Přírodovědný klokan 8.,9.

28 žáků,

1. Jan Válek, IX.D -114 bodů

2. Přemysl Marhold, VIII.B - 82 body

3. David Pěchota, IX. A - 81 bod

 Jana Boušková

07.02.2018 ZŠ Vrané
Školní kolo -Biologická 

olympiáda kat. C a D

6.,7.,8.,

9

34 žáků,  kat.C: 1. Eliáš Vrhel IX.D, 2. Eva Malinská IX. A, 

3. Kateřina Vrtišková IX.A, kat. D: 1. David Andronikov VII.B 

, 2. Mikuláš Hadraba VII.A, 3. Lukáš Žežulka VII.B

Jana Boušková, 

Jaroslava Hnátová

27.02.2018 Hostivice
Zeměpisná olympiáda 

kategorie C
8. a 9. 2. místo: Eliáš Vrhel, 16. místo: Alex Nečesaný Elizabeth Krejčí

16.03.2018 ZŠ Vrané Matematický klokan 2.-9.

271 žáků,Cvrček: 1. Barbara Bohuňková, 3. B, 80 bodů, 2. 

Benjamin Ditrich,3. A, 79 bodů, 3. Jakub Kchunt, 3. A, 74 

bodů,Klokánek: 1. Jan Hlaváček, 5. A, 100 bodů, 2. Matyáš 

Hypš, 4. B, Sofie Uma Rittsteinová, 5. B, 92 body, 3. Pema 

Lodrová, 4. B, 88 bodů, Benjamín: 1. Kateřina Slavíčková, 6. 

B, 80 bodů, 2. Mikuláš Hadraba, 7. A, 73 body, 3. Ondřej 

Havlíček, 7. A, 71 bod, Kadet: 1. Jiří Vrabec, 9. A, 99 bodů, 

2. Hana Vrabcová, 8. B, 75 bodů, 3. Viktor Janauer, 9. A, 

69 bodů

 Jana Boušková

5. a 6. 4. 

2018
ZŠ Vrané Pythagoriáda - školní kolo 5. - 8.

postupující žáci do OK: 5.ročník: Sofie Uma Rittsteinová, 

Jan Hlaváček, 7. ročník:Ondřej  Chalupník, Karolína 

Složilová , 8. ročník: Nikol Hájková 

Jana Boušková, Hana 

Tůmová, Blanka 

Strnadová

12.04.2018 Dolní Břežany
Okresní kolo Biologická 

olympiáda kat. D
7. 2. Mikuláš Hadraba, 5. David Andronikov, 9. Lukáš Žežulka Jana Boušková

17.04.2018 Černošice
Matematická olympiáda -  

okresní kolo
6.,7.,8. kat. Z6:2. místo Kateřina Slavíčková - úspěšná řešitelka Jana Boušková

23.04.2018 Dolní Břežany
Okresní kolo Biologická 

olympiáda kat. C
9.

1. Eliáš Vrhel IX. D, 3. Eva Malinská IX. A, 4. Kateřina 

Vrtišková IX.A, všichni úspěšní řešitelé
Jana Boušková

17.05.2018 Mělník
Krajské kolo Biologická 

olympiáda kat. C
9. 3. Eliáš Vrhel IX. D, 18. Eva Malinská IX.A Jana Boušková

25.05.2018 Mělník
Krajské kolo Biologická 

olympiáda kat. D
7.  20. Mikuláš Hadraba VII.A Jaroslava Hnátová

29.05.2018 Rudná Pythagoriáda - okr. kolo 5.,7.
Rittsteinová Sofie Uma V.B,  Chalupník Ondřej VII.D, 

úspěšní řešitelé
Jana Boušková, Hana 

Tůmová
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Formy identifikace dětí se školou (tradice) a další aktivity školy, společenské akce 

 

 

• Velikonoční jarmark 

 

Tradičním velikonočním jarmarkem ožila škola v úterý 27. března 2018. Děti zaplnily své prodejní 

stánky zeleným osením, nejrůznějšími velikonočními dekoracemi a také spoustou dobrého jídla, 

které připravily buď ve škole, nebo s pomocí rodičů a učitelů doma. Jako obvykle se sešlo mnoho 

návštěvníků, kteří si mohli z nepřeberné nabídky vybrat podle svého vkusu a chuti. Utržené peníze 

posloužily částečně také jako příspěvek na SOS vesničky. 

 

• Film O Vraném (pod vedením paní učitelky Jaroslavy Hnátové) 

 

7.B se několik týdnů při hodinách VKO snažila natočit film o obci, ve které navštěvují školu. 

Protože je 7.B třídou přespolních žáků, mnoho o Vraném nevěděli. Teď je tomu už ale jinak. 

Rozdělení témat, psaní scénáře, vymýšlení lokací a vlastní natáčení napomohlo tomu, že dnes už 

7.B patří mezi znalce obce Vrané nad Vltavou. Velký podíl na celé závěrečné podobě filmu má 

Veronika Pešková, za to jí, stejně jako všem jejím spolužákům, patří velký dík. 

Snímek i trailer můžete vidět na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ABrQ1TTjD2w 

 

 Celé Česko čte dětem  

1. stupeň ZŠ Vrané nad Vltavou je zapojen do kampaně na podporu čtenářství Celé Česko čte 

dětem. Od konce května probíhala na naší škole akce „Celé Česko čte dětem“. Na prvním stupni se 

zapojily všechny třídy. Čtvrťáci četli pohádky předškolákům v mateřské škole a měli velký úspěch. 

Do tříd přicházeli rodiče, aby dětem přečetli ukázky ze svých oblíbených knížek. Někteří četbu ještě 

doplnili vlastními aktivitami a hrami vhodnými k tématu. Proběhla také výměna mezi třídními 

učiteli ve třídách. Každý si vyzkoušel hodinu čtení v jiné třídě. Vzájemné čtení z knížek jsme 

doplnili zpíváním, pracovními listy k přečteným textům a kreslením. Pěkným zakončením celé akce 

bylo představení vlastní tvorby dětí z 5. B. Děti celý rok pracovaly na vlastních knížkách. Mladším 

žákům je přišly ukázat a přečíst krátké ukázky. 

 Noc s Andersenem 

Již poosmnácté se letos uskutečnila Noc s Andersenem. Jedním ze stovek míst (nejen v České 

republice), kde se v pátek 23. března nocovalo, byla opět i naše škola. Tentokrát se zapojily tři 

třídy: 3.B, 4.A a 4.B. Každá třída si připravila vlastní program, četly se staré české pověsti, pohádky 

H. Ch. Andersena nebo Rychlé šípy, které letos slavily 80 let od prvního vydání. 4.A nachystala 

s velkým nadšením pro ostatní v suterénu školy noční stezku. Část školy se zase proměnila ve 

Stínadla, kde se Rychlé šípy snažily rozluštit šifru, aniž by je při tom zahlédlo Bratrstvo kočičí 

pracky. Všichni si Andersenovu noc pěkně užili.  

• Sportovní kurz Foto č. 1 v příloze 

 

 

Poslední květnový týden se uskutečnil sportovní kurz 6. tříd v rekreačním středisku Štědronín. Kurz 

byl zaměřen na různé aktivity a sporty. Žáci si vyzkoušeli orientační běh, lakros, softball, survival, 

stavění stanu poslepu aj. Celodenní výlet seznámil žáky s okolím Zvíkova včetně hradu. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ABrQ1TTjD2w
http://www.zsvrane.cz/wp-content/uploads/2016/01/2015_zakladni_informace.pdf
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 Výlety  9.B  do Třeboně a Jindřichova Hradce  Foto č. 2 v příloze 

 

Prohlídka  malebného města a rybníka Svět, dílo Jakuba Krčína  z Jelčan. Návštěva zámeckého 

parku až k Schwarzenberské hrobce, významné stavební památce z 19. století. Večerní opékání 

buřtů a procházka k rybníku zakončily pěkný den.  

Návštěva třetího největšího památkového komplexu v České republice zámku v Jindřichově Hradci, 

který byl v roce 1996 prohlášený národní kulturní památkou.   

Prohlídka zámku Červená Lhota zakončila cestu deváťáků za poznáním. 

 

• Čj - recitační soutěž Papoušek (pod vedením paní učitelky Elišky Paškové a Zuzany 

Kunzelové)  Foto č. 3 v příloze 
  

Ve čtvrtek 7.6. se v průběhu páté vyučovací hodiny uskutečnila recitační soutěž Papoušek. Ze 

sedmých ročníků se jí zúčastnili pouze zástupci třídy 7.B. Všichni, kteří se rozhodli soutěžit, byli na 

recitaci výborně připraveni. Recitovány byly básně J.V. Sládka,  Jiřího Žáčka, Pavla Cmírala aj.  

Porota (z řad paní učitelky českého jazyka i ostatních spolužáků) hodnotila několik aspektů- projev, 

hlasitost, tempo apod. Vybrat 3 nejlepší bylo opravdu velmi obtížné, všichni k recitaci přistupovali 

velmi zodpovědně a zaslouží si velkou pochvalu. Výsledné pořadí  v 7.ročníku: 1. V. Šťastný, 2. Š. 

Štantejský, 3. J. Pořízka. 

• 1.ročník Mikulášiády Foto č. 4 v příloze 

 

V pondělí 4.12.2017 se na celém 2.stupni ZŠ Vrané nad Vltavou uskutečnil 1.ročník Mikulášiády. 

Celý program vycházel z celoškolního ročního projektu na téma TRADICE. Každý žák vystřídal v 

průběhu dopoledne 2 dílny s různou tématikou, které si předem dle vlastního zájmu vybral. 

Možnost výběru měli všichni žáci z těchto dílen: Tradiční české sporty; Praktické rady a recepty 

našich babiček; Keramická dílna; Piškvorkový turnaj; Živé sochy- pranostiky; zábavné a efektní 

pokusy v chemii; Co Čech to muzikant- hraní na ulici; Tradice u nás a u našich sousedů; Exkurze 

do vranské elektrárny. 

Na závěr se každá třída sešla se svým třídním učitelem a společně si sdělili své zážitky a postřehy 

z celého dne. Na každého žáka čekala i malá odměna. 

 

• Biologická olympiáda, školní kolo (pod vedením paní učitelky Jaroslavy Hnátové a Jany 

Bouškové)  Foto č. 5 v příloze 

 

Školní kolo biologické olympiády proběhlo, jak je již zvykem na naší škole, v prvním únorovém 

týdnu. Celkově se v obou kategoriích (6.-7. ročník a 8.-9. ročník) zúčastnilo 34 žáků. Celostátní 

téma letošního ročníku biologické olympiády byl POHYBY. Každý zúčastněný musel prokázat své 

znalosti nejen v testu s otevřenými i uzavřenými otázkami, ale i v poznávačce (určení 15ti 

vybraných zástupců rostlin a 15ti živočichů). 

První tři z každé kategorie postoupili do kola okresního, které proběhlo v dubnu v Dolních 

Břežanech, kde je čekalo kromě testu, poznávačky, laboratorního úkolu i představení své vlastní 

odborné práce související s tématem pohybů. 

 

    Výsledky kategorie D (6.-7.ročník)  Výsledky kategorie C (8.-9.ročník) 

 

1. místo -  David Andronikov                           1. místo - Eliáš Vrhel 

2. místo - Mikuláš Hadraba                                         2. místo - Eva Malinská 

3. místo -  Lukáš Žežulka                                            3. místo -  Kateřina Vrtišková 
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V okresním kole zabodovali naši žáci v obou kategoriích, Mikuláš Hadraba skončil druhý a ve 

starší kategorii obsadila Eva Malinská místo třetí. Oba tak postoupili ještě do kola krajského, kde se 

umístili v půlce výsledkové listiny (celkem 36 účastníků z celého Středočeského kraje). 

 

• Skupinová práce „Ekosystémy“ ve 4.B (pod vedením paní učitelky Jaroslavy Hnátové) 

Foto č. 6 v příloze 

Několik týdnů se žáci při hodinách přírodovědy zabývali ekosystémy. Proto přišel čas, kdy děti 

získané vědomosti a poznání zúročily do vlastnoručně vyrobených plakátů na téma: LES, ŘEKA, 

RYBNÍK a LOUKA. 

Žáci jejich tvorbu zvládli bezchybně nejen z výtvarného hlediska, ale většina z nich i z hlediska 

odborného. Děti při vypracování posterů ve skupině musely prokázat spousty dovedností a 

schopností: organizace práce, vlastní výroba, odborné znalosti, různé výtvarné techniky, schopnost 

domluvit se apod. 

Video z hodin, které mapuje práci na plakátu, můžete zhlédnout zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=riqCSb9ksx0 

 

 

• Volby v 8.ročníku (Výchova k občanství) Foto č. 7 v příloze 

V posledním čtvrtletí školního roku jsme se s žáky 8. ročníků podrobně věnovali tématu ČLOVĚK 

VE STÁTĚ. Vyvrcholením pak bylo uspořádání svých vlastních voleb do místního zastupitelstva. 

Žáci byli rozděleni do několika skupin -  první byla volební komisí, další volebními stranami. 

Zatímco volební komise musela zajistit volební lístky, seznam voličů, volební urnu, obálky aj., 

kandidátní strany připravovaly předvolební leták s konkrétními kandidáty a volebním programem. 

Po předvolebních mítincích pak už došlo k samotným volbám, které se nesly v co možná 

nejautentičtější podobě těm skutečným. Komise na závěr spočítala hlasy a vyhlásila výsledky voleb. 

Dle ohlasů se žákům práce na „volbách“ velmi líbila a zároveň je třeba je pochválit mj. za 

zodpovědnost, se kterou se k této aktivitě postavili. 

 

• Absolventské práce Foto č. 8 v příloze  

 

Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu.   

Budoucí absolvent školy prokazuje svoji schopnost orientovat se na základě svých předpokladů 

v běžném životě, vyhledávat potřebné informace, zasadit je do potřebných souvislostí, správně 

používat mateřský jazyk a prokázat základy použití informačních a komunikačních technologií. Při 

obhajobě absolventské práce prokazuje své schopnosti ústní komunikace a přesvědčivé 

argumentace. V průběhu 9. ročníku žáci zpracovali absolventskou práci na dané téma (doporučené 

či vlastní).  Během školního roku museli žáci minimálně 2x činnost na své práci konzultovat 

s vedoucím své AP. V červnu proběhla slavnostní obhajoba AP, při které došlo i k celkovému 

zhodnocení celoroční práce na ní. 

 

• Plavecký výcvik 2. A, 2. B 

 

Plavání druháků - od listopadu jezdili žáci 2. A, 2. B na plavecký výcvik do aquaparku v Praze na 

Barrandově. Absolvovali celkem 20 plaveckých lekcí. Děti byly rozděleny do menších družstev 

podle své plavecké úrovně – výborní plavci, dobří plavci a neplavci.  

 

• Lyžařský kurz 14. 1. 2017 - 21. 1. 2018  Foto č. 9 v příloze 

 

Již podruhé mohl lyžařský kurz naší školy proběhnout v jednom z nejhezčích lyžařských středisek 

v ČR - Peci pod Sněžkou. Ubytováni jsme byli přímo na sjezdovce na chatě Seibert, a tak nic 

https://www.youtube.com/watch?v=riqCSb9ksx0
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nebránilo využít ideální lyžařské podmínky naplno. Lyžovali i snowboardovali jsme dopoledne i 

odpoledne, 3x ještě mohli dobrovolníci vyrazit na noční lyžování. Ve středu se část naší skupiny 

vydala na běžky (cíl Černá hora), druhá část si pak užila procházku se zimními radovánkami v okolí 

chaty. Večerní program byl také nabitý - přednáška horské služby, společenský program 

jednotlivých tříd, předávání diplomů atd.  Přestože jsme za celý týden neviděli sluníčko (napadlo 

80cm nového sněhu), atmosféru na kurzu to nepokazilo. 

 

• Fenomén Masaryk 

V pondělí 30.října 2017 se třída 7.B vypravila do Národního muzea na komentovanou prohlídku a 

workshop věnovaný prvnímu československému prezidentovi Tomáši Garrigueovi Masarykovi. 

Výstava byla rozdělena do několika bloků- rodina T.G.M, ženy a T.G.M., T.G.M. jako prezident, 

jako profesor, přátelé a nepřátele T.G.M. aj. Součástí expozice byly skutečné dochované obleky a 

věci pana prezidenta, originální dokumenty (třídní výkaz, cestovní pas, dopisy) atd. 

Žáci byli následně rozděleni do skupin a samostatně vypracovávali zadané úkoly týkající se 

osobnosti Masaryka. V úplném závěru ještě shlédli a vyposlechli autentické filmové a rozhlasové 

nahrávky ze života prvního československého prezidenta a jeho syna Jana. 

 

 

9) Zájmové kroužky a nadstandardní aktivity, včetně poradenské činnosti. 

 

• Školní družina 

 

V družině jsme se věnovali mnoha činnostem – poznávání nových kamarádů, tvoření z různých 

materiálů, hry deskových i pohybových her, vycházky v okolí školy a seznamování s bezpečnou 

cestou do školy a ze školy, chození po přechodu. Prostřednictvím básní a písní jsme rozvíjeli slovní 

zásobu a rytmiku projevu, učili se hrát na jednoduché hudební nástroje, jako doprovod zpívaných 

písní. Hráli jsme si s písmenky, slovy a čísly.  
Děti si osvojovaly zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi, vzájemnou úctu a toleranci. 

Pozorovaly změny během ročních období.  

Dále jsme poznávali své tělo, získávali jsme vědomosti o zdraví, úrazech a jejich předcházení.  

Dbali jsme na péči o osobní hygienu a bezpečnost při všech činnostech.  

Zapojili jsme se do projektu Neziskové organizace Mezi námi – spojující generace. 

Pomáhali jsme s výzdobou Školní jídelny během ročních období. Pro své budoucí kamarády 

školáky jsme vyráběli dárky k zápisu. 

 

Zažili jsme několik tematických dní:   

 

• Posvícenský jarmark 

• podzimní vycházku a poznávání stromů 

• Den zdravé výživy a návštěvu ,,veselé krávy“ 

• Jarmark u vánočního stromečku, školní vánoční jarmark  

• Zimní vycházku a vodní ptáky v zimě, hry na sněhu 

• Sponzorský výlet do ZOO Praha 

• Jarní výpravu a viděli mnoho kvetoucích květin 

• Nanukový den 

• Výlet do lanového centra 

• Návštěvu cukrárny 

• Přespání ve škole 

• Batikování triček 

• Vyhodnocení celoročních soutěží. 



Výroční zpráva ZŠ Vrané nad Vltavou za školní rok 2017/2018 

 - 17 -  

 

 

 

 

Věnovali jsme se tělovýchovným, pohybovým, estetickým, hudebním, výtvarným a odpočinkovým 

činnostem. 

Na konci tohoto školního roku byly děti schopny bezpečného pohybu na komunikaci, udržovat 

osobní hygienu, doprovodit na hudební nástroje několik písní, třídit odpady, využívat smysluplně 

svůj volný čas, tolerovat své okolí.  

 

• Školní klub 

 

Během doby strávené ve školním klubu se děti věnovaly deskovým a společenským hrám, hrály 

karty, malovaly a také tvořily – háčkování, skládání z papíru, drhání náramků přátelství. 

Upevňovaly společenské vztahy se spolužáky z jiných tříd.  

 

• Kroužky při ZŠ 

 

V rámci volnočasových aktivit pracovaly ve škole kroužky: 

• modelářský - pan Staša 

• gymnastika - paní učitelka Štrosová 

• Organizace Dětská studia provozovaly na naší škole výuku anglického jazyka s rodilým  

       mluvčím pro všechny věkové kategorie a Muzikálové herectví pod vedením odborníků. 

• Keramika pro všechny věkové kategorie - paní Lenka Galeoni  

• Florbalový kroužek- klub FBK Olymp Praha 

• Malý průzkumník přírody- organizace Ekodomov 

•    Sportovní kroužek (volejbal) ve spolupráci s TJ Sokol Vrané - paní učitelka Kadlecová 

 

 

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

(včetně výše přidělených finančních prostředků) 

 

 Dotace z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

„Šablony“ pro ZŠ. Základní škola Vrané nad Vltavou projekt nazvala „Speciální pedagog“. 

Realizovalo se z něj především školní speciální pedagog ve škole, doučování, čtenářský 

klub, klub zábavné logiky. 

Projekt je 100% hrazen z dotace, celková výše je 918 354,-  Kč. Realizace projektu 24 

měsíců. (1.2.2017-31.1.2019) 

 

 

11) Preventivní programy 

 

Ve školním roce 2017/ 18  se podařilo naplnit předpokládaný minimální preventivní program školy, 

který vypracoval pan učitel Bc. Aleš Benda - preventista sociálně patologických jevů. 

 

 V září 2017 byla dokončena selektivní prevence ve třídě 8. A, která byla zaměřena na 

ozdravení třídního klimatu po vyhrocené situace s potvrzenou šikanou. Třídní klima se 

uzdravilo a třída vztahově funguje standardně. 

 Ve spolupráci s učiteli a učitelkami prvního i druhého stupně proběhly ve třídách programy 

prevence zaměřené na oblast sociálně patologických jevů. Programy byly připravené podle 

zásad primární prevence, byly kontinuální a interaktivní. Žáci hravou a živou formou 

poznali základní oblasti rizikového chování, pracovali na pozitivním třídním a školním 

klimatu, učili se pěstovat dobré vztahy, rozpoznat šikanu, věnovali se zdravému životnímu 

stylu, naučili se orientovat v krizových situacích a v neposlední řadě se učili sebehodnocení. 
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 Ve škole také proběhl hudebně preventivní program „Poznej svůj rytmus“ pro žáky prvního 

i druhého stupně. Tento typ programu se osvědčil jako dobrý a efektivní doplněk primární 

prevence. 

 Ve čtvrtých třídách byl zrealizován program Bezpečný internet s Vladimírem Váchou. Také 

tento program jsme vyhodnotili jako přínosný a navazujeme na něj další spoluprací.  

 Soužití dětí zdravých s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora a pomoc 

rodičům dětí s postižením ve spolupráci s PPP a SPC.  

 Prevence školních úrazů – poučení o bezpečném chování 

 Dopravní výchova – ve spolupráci s Obecní policií a Besip  

 Preventivní program týkající se užívání alkoholu. Lektorka, která žáky touto problematikou 

provázela, byla přímo z organizace SANANIM, která se dlouhodobě a odborně zabývá 

tématikou drogových závislostí. 

 

 

Nejdůležitější úlohu při předcházení sociálně patologických jevů má rodina. Škola je pomocníkem, 

který nabízí pozitivní zkušenost v různých oblastech. Všichni pedagogičtí pracovníci pravidelně 

absolvují školení BOZP a PO v ZŠ.    

 

 

12) Environmentální výchova 

 

 

 Recyklohraní 

V pondělí 5. února využily třídy 1. stupně nabídku o.p.s. Recyklohraní, do jejíhož programu jsme 

již několik let zapojeni. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT, který si 

klade za cíl prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a rozvíjet jejich vztah 

k životnímu prostředí formou her a praktických činností. Pod vedením dvou lektorů si postupně 

všechny děti připomněly základy třídění odpadů, zjistily, co dělat s vysloužilými elektropřístroji a 

který odpad je vhodné vozit do sběrného dvora. Na modelech zkoumaly, z jakých materiálů se 

skládá baterie, počítač, či pračka apod. Pro děti bylo překvapením, že se v počítačích nachází i 

zlato. Nakonec se dozvěděly, k čemu se recyklovaný materiál znovu využívá. 

• 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 M.Pézlové a B. 

Kocianové. Na druhém stupni pracoval pod vedením pana učitele M. Kubelíka. Žáci řešili na 

schůzkách kreativní úkoly, účastnili se týmových her. Pro ostatní žáky naší školy připravili 

v průběhu školního roku několik akcí. Oba Ekoparlamenty zorganizovaly dlouhodobou soutěž tříd v 

třídění odpadu. 

 

 

 Další informace k EVVO: 

 

- Naše škola je členem celostátní sítě  Ekoškol 

- ZŠ měla pro školní rok 2017/2018 koordinátora EVVO (environmentální výchovy)- M. 

Kubelíka 

- Dlouhodobý i roční školní program EVVO je součástí příloh ŠVP školy 

- Ve třídách i v budově školy jsou umístěny nádoby na sběr tříděného odpadu 

- Třída 7.A chovala ve své učebně želvu 
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- Na prvním stupni byl pořízen vermikompostér (v péči o něj se střídaly všechny třídy pod 

vedením svých zástupců z Ekoparlamentu) 

- Ke Dni Země uspořádaly všechny třídy brigádu na úklid blízkého okolí školy 

 

  

13) Multikulturní výchova 

 

Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění 

odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost a toleranci k jiným etnikům. 

Do naší základní školy dochází děti i s jinou státní příslušností. Ostatní žáci se s nimi setkávají a učí 

se společně komunikovat.   

 Navozujeme společné sociální aktivity 

 Respektujeme styl života a výchovu rodiny 

 Poznáváme dodržování tradic a svátků v různých zemích 

  

Dále do naší ZŠ dochází děti z bilingvních rodin, kde je jeden z partnerů cizinec. I v tomto případě 

je velmi důležitá individuální práce s těmito dětmi. 

 

 

• Počet dětí cizinců 

  
a) ze zemí EU 

 

 

Stát EU počet dětí 

Německá spolková republika 4 (domácí vzdělávání) 

Celkem k 1. 9. 2018 4 

 

 

b) z ostatních zemí  

 

 

Stát  počet dětí 

Vietnam 2 

Ukrajina 5 

Celkem k 1. 9. 2018 7 

 

Celkem k 1. 9. 2018 v základní škole 11 dětí s cizí státní příslušností. 

 

14)  Formy propagace a prezentace ZŠ 

 

ZŠ se prezentovala mnoha způsoby, především: 

 

 Třídními schůzkami, Konzultačními hodinami, Dny otevřených dveří 

 Webovými stránkami, informacemi v aktualitách, kde rodiče a další příznivci školy najdou 

potřebné informace.   

 Dění ve třídách, na třídních webových stránkách, ve fotogalerii 

 Informacemi na vývěsce OÚ  

 Akcemi pro veřejnost   

 Články v obecním časopise Zrcadlo 

 Účastí na soutěžích ZŠ  
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15)  Autoevaluace základní školy a hodnocení žáků: 

 

Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek 

vzdělávání, realizovaný uvnitř základní školy. 

Komplexní autoevaluace školy proběhla ve třetím čtvrtletí školního roku. Rodiče, žáci a 

zaměstnanci školy měli možnost se vyjádřit k dění ve škole v evaluačním dotazníku.  

 

ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU  

 

V průběhu března 2018 proběhlo na ZŠ Vrané nad Vltavou autoevaluační dotazníkové šetření „Mapa 

školy“, které má být pro školu zpětnou vazbou o její činnosti z řad žáků, rodičů a zaměstnanců školy.  

Stručné shrnutí výsledků testování: 

• Škola vyniká v celkové atmosféře, v komunikaci mezi učiteli a rodiči, se způsobem předávání 

důležitých informací, dále kvalitou vztahů mezi žáky na 1.stupni, materiálním vybavením školy 

a prostorami školy. Dále lze ze šetření vyčíst, že z pohledu rodičů může škola zvyšovat své 
nároky. Celkový dojem ze školy byl hodnocen velmi kladně.  

• Z dotazníků naopak vyplynula potřeba zlepšit tyto oblasti: nabídku kroužků, rozsah školních 

akcí, stravování ve školní jídelně (podnět předán vedoucí školní jídelny- samostatný právní 

subjekt).  

 

Celková analýza výsledků „Mapy školy“ v tištěném vydání je v případě zájmu k nahlédnutí v ředitelně 

školy. Škola využije výsledků autoevaluačního šetření k dalšímu rozvoji a zlepšování kvality. 

 

16)  Co je u nás nového 

 

 Nové 3 interaktivní tabule (hrazeno ze šablon)  

 Přestěhování knihovny a kabinetu TV 

17)  Opravy a údržba 

 

 Výmalba stěn ve škole - o prázdninách. 

18)  Počet a výsledky kontrol ve školním roce 2017/2018 

 

 

Název organizace Předmět kontroly Výsledek kontroly 

Obec Vrané nad Vltavou- 

veřejnosprávní kontrola 

Průběžná kontrola hospodaření.    Při kontrole nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 

Obec Vrané nad Vltavou Kontrola účetní uzávěrky a 

rozdělení hospodářského 

výsledku  

Schválena.  

Krajská hygienická stanice 

Středočeského kraje 

3/2018 

 Plánovaná kontrola ZŠ, ŠD a 

ŠK. 

Při kontrole dle zákona a vyhlášky 

nebyly zjištěny nedostatky.  

 

19)  Stížnosti na školu   

 

 Dílčí připomínky rodičů jsou řešeny okamžitě na třídních schůzkách, či osobně. 
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20)  Připomínky a návrhy ke zřizovateli 

  

Bude třeba navýšit rozpočet školy 

Návrh rozpočtu v roce 2015 byl 2 865 000,- schváleno 2 500 000,- při 398 žácích. 

Návrh rozpočtu 2016 byl  2 919 000,- schváleno 2 400 000,- při 403 žácích. 

Návrh rozpočtu 2017 byl  2 707 000,- schváleno 2 400 000,- při 500 žácích.  

 

Navýšený rozpočet bychom využili na:  

 

 Opravy, údržba a vybavení školy (vybavení nové učebny, nákup interaktivní tabule, 

obnova ICT pro učitele, pletivo kolem hřiště, čerpadlo na odvodnění vody z nenapojených 

svodů, izolace kotlů atd…)  
 

 doplnění části přední zahrady okrasnými keři podél plotu - bylo přislíbeno při budování 

silnice a chodníků před školou, kdy musely být odstraněny.   
 

 vyřešení vysokých teplot v jarních a letních měsících ve třídách staré budovy  (způsob 

řešení  klimatizace, funkční zastínění?) 
 

 preventivní programy třídních kolektivů – ozdravení vztahů ve třídách 
 

Příští školní rok se škola bude potýkat s nedostatkem vyučovacích prostor (naplněnost tříd a 

dělení na výuku jazyků a tělesné výchovy) a prostor pro školní družinu, který bude potřeba 

vyřešit. Zároveň s tím bude nezbytné navýšit kapacitu školy. 
  

21)  Závěr 

 

S koncem školního roku odešlo celkem 7 pedagogických pracovníků (ředitelka školy, 3 učitelé 1. 

stupně, 3 učitelé 2. stupně) což školu citelně zasáhlo. 

Škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů, především 1. stupně a 

učitelů odborných předmětů (fyzika, ICT). Nutná je stabilizace pedagogického týmu a práce s 

atmosférou mezi pedagogy (stížnosti mezi sebou, stížnosti na ČŠI) a žáky (řešení šikany a nezdravé 

vztahy v kolektivech).  

 

Co se podařilo?  

 Realizovat dotaci „Šablony“ pro ZŠ. (formou školního speciálního pedagoga ve škole, 

doučování, čtenářský klub, klub zábavné logiky), což se příznivě odvíjí ve zvýšení 

kvality základního vzdělávání a podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.   

  

Děkuji všem zaměstnancům za celoroční práci, ochotu a vstřícnost při pomoci se zahájením nového 

školního roku a těším se na dobrou spolupráci.   

 

Ve Vraném nad Vltavou dne 30. 9. 2018      

 

                                                                                              …………………..………….. 

                                                                          Zpracovala:  Mgr. Daniela Pořízková 

                                                                                                 ředitelka ZŠ Vrané nad Vltavou 

 

 

Projednáno na pedagogické radě: 9.10. 2018  
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22. Přílohy (uvedené v tištěném dokumentu): 

 

1. Sportovní kurz 6. tříd  
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2. Výlety 9. Třídy 
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3. Recitační soutěž PAPOUŠEK 

 

 
 

 

• 4. 1.ročník Mikulášiády 
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5. Školní kolo biologické olympiády 

 

 
 

6. Skupinová práce „Ekosystémy“ ve 4.B 
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7. Volby v 8.ročníku (Výchova k občanství) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Absolventské práce 
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9. Lyžařský kurz 
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