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Výroční zpráva Základní školy Vrané nad Vltavou
za školní rok 2018/2019
(Dílčí údaje o základní škole za školní rok 2018/2019)
1. Základní údaje o škole
název školy: Základní škola Vrané nad Vltavou, příspěvková organizace
adresa školy: U Školy 208, 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. Daniela Pořízková – ve funkci od 1.8.2018
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ivana Hereitová- zástupkyně pro 1.stupeň
Mgr. Jaroslava Hnátová- zástupkyně pro 2.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

-
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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. Má 2 propojené budovy, převážně rozdělené na 1. a 2. stupeň. Ke škole je připojena
Školní jídelna se samostatnou právní subjektivitou.
Počet žáků ve školním roce 2018/19 a zároveň celková kapacita školy je 500 a je naplněna. Škola
je od roku 2005 zároveň školou s individuálním vzděláváním. Individuálně vzdělávaných žáků na
1. i 2. stupni je v tomto školním roce 80.
Devět ročníků školní docházky je členěno na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 1.-5.
ročníkem, druhý stupeň 6.-9. ročníkem. Celkem je na škole 18 tříd.
Kapacita školní družiny byla v tomto školním roce navýšena o 1 oddělení, celkem máme 150 dětí v
pěti odděleních. Provoz družiny byl denně ráno od 6:30 hodin a odpoledne do 17:00 hodin. Pro děti
od 4. třídy je zřízen školní klub s kapacitou 50 žáků. Družina nově využívá čipový systém
k vyzvedávání dětí.
Na škole pracuje 52 pedagogických pracovníků, včetně 7 vychovatelek školních družin a školního
klubu a 7 asistentů pedagoga na podporu žáků s nerovnoměrným vývojem. Samozřejmostí je
výchovný poradce, který pomáhá nejen s volbou povolání, ale také s programy na pomoc dětem
s diagnostikovanými vývojovými poruchami a metodik prevence sociálně-patologických jevů, který
vytváří podmínky pro realizaci aktivit na potlačování nebezpečných sociálně-patologických jevů
(drogy, šikana, …). Dále ve škole pracuje koordinátor Školního vzdělávacího programu a
koordinátoři EVVO. Vyučující odborně spolupracují v metodických sdruženích na 1. stupni a v
předmětových komisích na 2. stupni.
Ve škole je 19 učeben, z toho 2 počítačové učebny, 1 jazyková učebna, 1 odborná učebna fyziky a
chemie, školní knihovna, cvičná kuchyňka a také 2 samostatné třídy školní družiny (další 3 třídy
školní družiny a školní klub jsou v kmenových třídách). Všechny třídy jsou vybaveny
dataprojektory nebo interaktivními tabulemi. U školy máme víceúčelové hřiště s umělým povrchem,
běžeckými dráhami a doskočištěm. K výuce tělesné výchovy a akcím školy využíváme prostory
sokolovny TJ Sokol Vrané nad Vltavou. K dispozici máme školní zahradu.

2. Přehled oborů vzdělávání
Ve školním roce 2018 - 2019 probíhala výuka v 1. - 9. ročníku podle Školního vzdělávacího
programu s mottem „Vzděláním a výchovou ke svobodě a odpovědnosti“ (ŠVP ZŠ Vrané nad
Vltavou, č.j. 189/2018)
Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve školním roce 2018/2019 jsme jazykové vzdělávání realizovali dle ověřeného modelu
z minulých let výukou anglického jazyka již od 1. třídy. Časová dotace v 1. a 2. ročníku je podle
ŠVP 1 hodiny týdně, od 3. ročníku 2 hodiny týdně, od 4. ročníku 3 hodiny týdně.
Od sedmého ročníku je vyučován německý jazyk. Výuka v 9. ročníku byla obohacena o výuku
rodilým mluvčím.
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UČEBNÍ PLÁN ŠVP pro I. stupeň ZŠ
Předmět
Český jazyk * (7D)
Cizí jazyk
Matematika * (4D)
Informační a komunikační technologie
Prvouka * (1D)
Vlastivěda * (1D)
Přírodověda * (1D)
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Týdenní časová dotace

ročník:

1.
9
1
4
2
1
1
2
1
21

2.
9
1
5
2
1
1
2
1
22

3.
9
2
5
3
1
1
2
1
24

4.
7
3
5
2
2
1
2
2
1
25

5.
7
3
5
1
2
2
1
2
2
1
26

Poznámky k učebnímu plánu: počet disponibilních hodin celkem 14 - využití těchto hodin označeno
v učebním plánu * (xD), kde x je počet disponibilních hodin.
Celková závazná časová dotace: 118

UČEBNÍ PLÁN ŠVP pro II. stupeň ZŠ
Předmět
Český jazyk * (3D)
Anglický jazyk
Druhý cizí jazyk
Matematika * (3D)
Informační a komunikační technologie * (3D)
Dějepis
Výchova k občanství * (1D)
Výchova ke zdraví
Fyzika * (1D)
Chemie * (1D)
Přírodopis * (1D)
Zeměpis * (1D)
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova * (1D)
Pracovní činnosti * (1D)
Globální výchova * (2D)
Týdenní časová dotace

ročník:

6.
5
3
4
1
2
1
1
2
2
2
1
2
3
1
30

7.
4
3
2
4
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
30

8.
4
3
2
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
31

9.
5
3
2
5
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
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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3. Údaje o pracovnících školy
a) personální zabezpečení
pracovníci
pedagogičtí
nepedagogičtí
asistent pedagoga
vychovatelky ŠD + ŠK
celkem

k 30. 6. 2019
fyzické osoby
38
8
7
7
60

k 30. 6. 2019
přepočtení pracovníci
26,9
5,1
3,13
5,03
40,16

1. stupeň
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B

Mgr. Hana Slaná, od 1.12. Mgr. Tereza Veselá, od 1.6. Mgr. Jana Neumanová
Mgr. Petra Holubová
Mgr. Jitka Brachtlová
Mgr. Eva Hotová
Mgr. Vlasta Smetanová
Věra Liptáková
Ilona Hudáková
Bc. et Mgr. Josef Pořádek
Mgr. Ivana Hereitová, zást. ředitelky
Mgr. Jana Rokosová

2. stupeň
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A.
8. B
9. A.
9. B

Mgr. Jana Boušková
Mgr. Jindra Bezstarosti, od 1.11. Mgr. Martina Wertheimová
Kristýna Vonášková
Mgr. Jana Kadlecová
Bc. Aleš Benda
Mgr. Jaroslava Hnátová, zást. ředitelky
Mgr. Blanka Strnadová
Mgr. Zuzana Šímová

Netřídní učitelé
Mgr. Blanka Běličová
Mgr. Miroslava Elšíková
Ing. Tomáš Holer
Naďa Hrachovcová
Ing. Judita Kapicová
Ing. Vilém Klepač
Mgr. Zuzana Kunzelová
Bc. Anna Lancmanová
Mgr. Hana Macháčková
Mgr. Leona Matějková
Mgr. Lucie Murlová
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Mgr. Jana Neumanová
Mgr. Eliška Pašková
MA, PGCE Tom Pentel
Mgr. Daniela Pořízková
Mgr. Kateřina Rauschertová
Jana Šimáčková
Hana Tůmová
Mgr. Tomáš Veselý
Mgr. Olga Vonášková
Školní družina a školní klub
Veronika Tomková, DiS.
Marie Vurmová,
Hana Chalupová
Jana Šimáčková
Kateřina Kutlvašrová
Věra Liptáková
Lucie Urbanová
Asistenti pedagoga
Ing. Magdalena Dušková
Mgr. Elzbieta Krejčí
Mgr. Kateřina Rauschertová
Jana Šimáčková
Markéta Tomková
Miluše Vodárková
Kateřina Ričlová
Specializované činnosti pedagogických pracovníků
Enviromentální koordinátor
Výchovná poradkyně
Metodik soc. pat. jevů

2 (1. a 2 . stupeň)
1
1

Provozní pracovníci k 30. 6. 2018
Jaroslav Malý
Lubomír Kopecký
Markéta Tomková
Jana Tichá
Jana Soukupová
Pavla Stárová
Markéta Filipová
Petra Čermáková

technický pracovník
školník
hospodářka školy
školní asistentka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

Provozní zaměstnanci ve škole pracovalo 7 na částečné úvazky a 1 na plný úvazek.
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b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019
věk

do 20 let

21-30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

61 a více

0

5

9

10

8

6

počet

c) průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy
 45,17
d) průměrný věk nepedagogických pracovníků základní školy
 49,5
e) kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
ped. prac.
(učitelů)
celkem
počet
(fyz. osoby)
k 30. 6. 2018

38

ped. prac.
s odbornou
kvalifikací
26
(68%)

ped. prac.
bez odborné
kvalifikace

ped. prac
s vysokoškolským
vzděláním

12

35

f) vzdělávání pedagogických pracovníků
Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související
s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové
poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, obecné
didaktiky, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví.
Škola podporuje individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Díky šablonám II. jsme měli
dostatečné finanční prostředky na vzdělávání a zaměřili jsme se především na prohloubení výuky
jazyků. Pro samostudium mají k dispozici články v odborných časopisech (předplatné Učitelských
novin, Řízení školy, Školní družina, Poradenství), které mohou pomoci k výuce a výchově.
Mgr. Daniela Pořízková

Atletika pro školy zábavně
Jak se bránit šikaně ze strany žáků a rodičů
Strategické řízení a plánování ve školách
Novely právních předpisů 2019
Řešení problému ve třídě
Škola v pohybu- pohybový rozvoj dětí v hodinách TV

Mgr. Jaroslava Hnátová
Mgr. Ivana Hereitová

Koordinátor ŠVP 250-E LEARNING
Profesní průprava zástupců ředitele
Dílna psaní na 1. stupni
Letní škola Začít spolu
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Mgr. Jana Boušková
Mgr. Eva Hotová
Mgr. Jindra Bezstarosti
Mgr. Jitka Brachtlová
Mgr. Hana Slaná
Mgr. Petra Holubová
Kristýna Vonášková

Mgr. Jana Neumanová
Bc. Aleš Benda
Miluše Vodárková
Ilona Hudáková
Mgr. Jana Kadlecová
Mgr. Zuzana Šímová
Mgr. Hana Macháčková
Mgr. Luce Murlová
Tom Pentel
Mgr. Kateřina Rauschertová
Mgr. Olga Vonášková
VŠICHNI

Paraziti lidí: přátelé i nepřátelé
Letní škola Začít spolu
Jak začít s parlamentem, aby brzo neskončil
Jak na matematiku, aby děti bavila
Jak na matematiku, aby děti bavila
Dílna psaní na 1. stupni
Tvořivá geometrie pro učitele 2. stupně ZŠ
Matematika pro život - základní školy
Chemie kolem nás
Úvod do Hejného metody na 1. stupni
Letní škola Hejného metoda na 1. Stupni
Problematika komunikace mezi pedagogy, žáky a rodiči
Studium speciální pedagogiky PedfUK
Dyskorunka- Škola čtení k žití
Žák s vývojovou dysfázií v běžné ZŠ
Nápady a aktivity podporující čtenářství
Škola v pohybu- pohybový rozvoj dětí v hodinách TV
Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka
Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce AJ
Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka
Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka
Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce AJ
Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka
Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka
Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce AJ
Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka
Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce AJ
29.8. školení BOZP a PO
30.9. školení Škola online

Naší prioritou do budoucna je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, budování
školy jako učící se organizace, která na sobě neustále pracuje. Škola plánuje vzdělávání pedagogů
jako týmu přímo na pracovišti s docházkou lektorů do školy,
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 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana - všichni)

h) praxe studentů SŠ a VŠ (uveďte počty studentů)
 1 studentka PedF UK – praxe ve ŠD
 1 studentka VOŠ
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2018/19
Třída
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
III.D
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.D
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

Celkem S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Průměr
žáků
26 (5)
27 (3)
24 (4)
26 (2)
23
24 (1)
(17)
21 (8)
19 (3)
23 (5)
21
26 (3)
27 (2)
19 (7)
20 (8)
(12)
20
20
20 (7)
20 (5)

30
30
25
26
22
25
17
18
11
24
14
21
16
16
17
11
10
9
12
10

1
0
3
2
1
0
0
11
10
4
7
7
12
10
11
0
10
11
14
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0

1,01
1,00
1,10
1,08
1,09
1,18
1,00
1,35
1,50
1,18
1,37
1,21
1,30
1,37
1,31
1,00
1,51
1,67
1,53
1,55

Celkem: 406 (92)
= 498

364

128

1

5

0

6

1,27

(v závorce žáci podle §41 v individuálním vzdělávání, nebo §38 vzdělávány v zahraničí)

5. Údaje o přijímacím řízení
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se konal 7.3.2019 pro 1. stupeň (pro budoucí 1. třídy) a 13.3.2019 pro 2. stupeň (pro budoucí 6.
třídy) a provázel jej velký zájem rodičů, dětí i žáků. 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 12. 4. 2019 se uskutečnil zápis do 1. třídy. Zápisem prošlo 69 dětí, o odklad požádalo 9
rodičů.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
9. ročník absolvovalo celkem 40 žáků, (+ v domácím vzdělávání 10 žáků), 32 (10) žáků prošlo
přijímacím řízením.
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Střední školy
dívky
chlapci
SOU
0
12
SZŠ
1
1
SPŠ
7
OA
Ostatní střední školy
6
2
SOŠ
6 (+1)
1 (+3)
Konzervatoř
Gymnázium
3 (+2)
1 (+4)
Nepokračují ve studiu
(+1)
Zahraniční škola
5. ročník – víceleté gymnázium
1
1
7. ročník – víceleté gymnázium
2
(-) v závorce je uvedený počet žáků v domácím vzdělávání

Celkem
12
2
7
8
7(+4)
4(+6)
(1)
2
2

6. Využití poradenských služeb pro ZŠ
Spolupráce s:
 Pedagogicko-psychologickou poradnou.
 Speciálně pedagogickým centrem
 Střediskem výchovné péče Dobřichovice
Počet žáků s poskytovaným podpůrným opatřením
k 31. 8. 2019

33

7 žáků s asistentem pedagoga

Žáci s obtížemi 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.

7. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery
Škola iniciovala založení SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Vrané nad Vltavou.
Spolupráce se zástupci rodičů se je na dobré úrovni a dále se rozvíjí. Na akcích školy se rodiče
aktivně zapojují do dění ve škole. Podporují školu finančně, přispívají na školní akce i na
modernizaci a vybavení školy. Ve školním roce 2018/2019 sdružení v souladu s rozpočtem
daroval škole finanční prostředky v celkové výši 109 115,- Kč na:
Kulturní akce školy
25 700 Kč
Sportovní akce
8 620 Kč
Vzdělávací akce
38 690 Kč
Dopravu
1 800 Kč
Vybavení (TV náčiní, dresy)
19 317 Kč
Materiál spojený s kopírováním
4780 Kč
Ostatní (odměny na soutěže a turnaje) 10 208 Kč
Dále škola získala sponzorské dary ve výši 40 000,- Kč, finanční prostředky byly použity na
nákup stolního fotbálku pro 2. stupeň.
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Ve škole je snaha o otevřené vztahy s rodinami žáků, oboustranná důvěra je pro nás důležitá, je k
dispozici e-mail pro komunikaci, připomínky a náměty.
Třídní schůzky probíhají v jednotlivých třídách a formou individuálních konzultací. V rámci
konzultačního týdne probíhají na 1. stupni schůzky žáků, rodičů a pedagoga. Jedním z cílů těchto
schůzek je v žácích prohloubit důvěru nejen v rodiče, ale i v pedagoga. Naučit žáky sebeúctě a
zdravému sebehodnocení, podpořit je v úsilí, které vede nejen ke zlepšování jeho výsledků, ale
vůbec k zájmu a chuti učit se, vzdělávat se a mít o školu zájem. Vyzdvihnout úspěchy žáka a
přesvědčit ho, že známky nejsou jediným zdrojem motivace. Ubezpečit ho, že i zdánlivý neúspěch
se dá řešit.
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.

8. Údaje o aktivitách ZŠ a prezentaci školy na veřejnosti

Měsíc

září

říjen

listopad

Aktivity a akce školy
Třídní schůzky všech tříd
Výlet zámek Lány- 9.A a 9.B
Preventivní program Nebezpečné sekty- 9.A a 9.B
Preventivní program Netolismus- 8.A, Šikana- 8.B
Cyklovýlet 4.A a 6.A
Fotografování 1.tříd
Svátek zvířat - první stupeň + 9. ročník
Adaptační program Freestyle Kolbenka- 8.A
Výstava k volbám v budově ZŠ Vrané n.Vlt.
Sběr papíru- celá škola
Exkurze Královská cesta a Strahovský klášter- 7.A a 7.B
Zasazení stromu ke 100letému výročí založení ČSR- Ekotým, školní parlament
Slavnostní program Staré pověsti české- celá škola, veřejnost (sokolovna)
Sběr papíru- celá škola
Halloween- 1.stupeň
Sciotesty 9.ročníků
Schůzka k přijímacímu řízení žáků 9.ročníků a zájemců o víceletá gymnázia
Preventivní program Policie ČR na téma Šikana – 7.A a 7.B
Konzultace na 1. a 2. Stupni
Program SVP- 9.A a 9.B
Divadlo Na Větvi- 1.A a 1.B, 2.A a 2.B
Klub mladých diváků- výběr z 8. a 9.ročníků
Tématická výuka „Osudové osmičky“- 2.stupeň
Divadlo Minor- 4.A a 5.A
Výukový program Smysly živočichů- 2.stupeň
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prosinec

leden

únor

březen

duben

Koncert FOK- 8.A
Sázení třešní- Ekotým a 1.třídy
Návštěva kostela Šimona a Judy (Česká mše vánoční)- 5.A
Mikuláš ve třídách 1.stupně
Zahájení výuky plavání 2.tříd
Zájezd do Drážďan- výběr z 8. a 9.ročníku
Divadlo Minor- 4.A a 4.B
SVP- 9.A a 9.B
Národní divadlo, workshop „Národní hoří“- 8.B
Divadlo Minor- 5.B
Svíčkárna Šestajovice- 1.A a 1.B
Návštěva zámku Hořovice- 4.B
Hudební pořad Bubeníci- celá škola
Divadlo ve Staré škole- 2.A, 1.A a 3.B
Vánoční jarmark školní družiny
Divadlo Minor- 1.B a 3.A
Vánoční turnaj ve vybíjené- 2.-5.třída
Vánoční turnaj ve volejbale- 6.-9.ročník
Vánoční besídky ve třídách
Plavání- 2.ročník
Plavání- 2. ročník
SVP- 7.A
Tříkrálové vystoupení v Kostel sv. Jiří- výběr žáků 2.stupně
Tříkrálová sbírka v Kostele sv.Jiří- vybrané třídy 1.stupně
Divadlo Minor- 5.A, 3.A a 3.B
Lyžařský kurz 2.stupně- výběr žáků 7., 8. A 9.ročníku
Kino Modřany- 1. stupeň
Program s M. Halouskem – Do kosmu s krtkem – 1. A, B; 2. A, B; 3. A, B; 4.
A, B
Návštěva Štefánikovy hvězdárny – 3. A, B
Pasování na čtenáře – 1. B
Návštěva Divadla v Dlouhé - 1. B, 2. A, B
Biologická olympiáda - 2. st.
Klub mladých diváků- výběr žáků 8.a 9.ročníků
Hodina TV s trenérem – 1. A
Představení divadla Lokvar – 1. st.
Klub mladých diváků – výběr žáků 8. a 9. ročníků
Den otevřených dveří na 1. st. Pro rodiče budoucích prvňáků
Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách
Vědecké laborky – 8., 9. ročník
Den otevřených dveří na 2. st. Pro žáky budoucích 6. tříd a jejich rodiče
Program s M. Halouskem – Kosmonautika a my – 5. – 9. roč.
Matematický klokan – 2. – 9. roč.
Zahájení výuky plavání – 3. roč.
Hodina TV s trenérem Grassroots – 1. B
Výlet do Kutné Hory – 8. A, B
Andersenova noc – 2. A, B; 5. A
Návštěva pracovnic z SVP – Práce se třídou – 7. A
Okresní kolo biologické olympiády – 3 postupující žáci
Program společnosti Ornita – 1. st.
Zápis do 1. tříd
Konzultace na 1. a 2. st.
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Přijímací řízení na SŠ
Oslava Dne Země – 1. a 2. st.
Velikonoční jarmark – 1. st. a ŠD
Tématický projekt „Páťáci učí prvňáky“ 1. B, 5. A
Hudební program – „Bubny do škol“ – 1. a 2. st.
Program s K. Smolíkovou – „Na hradě Bradě“ – tvorba komiksu – 1. A; 2. A,
B; 3. A, B; 4. A

květen

Škola v přírodě – 3. A; 4. A; 5. A; 3. B; 5. B
Pořad Besedárium – vybrané třídy 2. st.
Návštěva výstavy Pixar – 1. A, 2. A
Okresní kolo orientačního běhu – vybraní žáci
Projektový den „200 let školy ve Vraném“ – 2. st.
Klub mladých diváků – výběr žáků 8. a 9. roč.
IQlandia – 6. B, 7. A
Návštěva Divadla v Dlouhé – 4. A, 5. A
Sportovní kurz – 6. A, 6. B
Bleskový sběr papíru – 1. a 2. st.

červen

Atletické dopoledne – 1. st.
Mediální týdny – beseda s S. Witovskou – 8. A, 8. B
Celé Česko čte dětem - autorské čtení a beseda s B. Vajseitlovou 1. A, B; 2. A,
B; 5. A
Čas proměn – program pro dívky 7. A, 7. B
Cyklovýlet – 8. A
Výlet do Mladé Boleslavi – 4. B
Návštěva Divadla v Dlouhé – 1. A; 2. A; 3. A, B
Návštěva Národního technického muzea – 7. A
Vystoupení školního pěveckého sboru na oslavě 65. výročí ZUŠ ve Vraném
Zájezd do Anglie – výběr žáků 8. a 9. roč.
Schůzka s rodiči budoucích prvňáků a třídních učitelek s budoucími prvňáky
Dny pro záchranu života, preventivní program- celá škola
Školní slavnost k 200. výročí školy pro veřejnost – celá škola
Obhajoby absolventských prací – 9. A, B
Vodácký kurz – 8. A
Program „Dravci“ – 2. st.
Školní výlety do Prahy a okolí – 2. st.
Návštěva kina Modřany- 1.stupeň
Sportovní den- 2. stupeň

Účast ZŠ na soutěžích
•

TV soutěže: fotbal, florbal, volejbal, basketbal, atletika, přespolní běh (pod vedením
paní učitelky Jany Kadlecové a pana učitele Tomáše Veselého a trenéra Jaroslava Malého)

Přespolní běh
Minifotbal
Florbal

St.žákyně – 9.místo
St.žáci – 9.místo
St.žáci – 5.místo
ml.žáci – 7.místo
st.žáci – 9.místo
mix 1.st – 7.místo
- 13 -
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Basketbal

St.žáci – 9.místo
St.žákyně – 8.místo

Volejbal

St.žákyně – 5.místo
St.žáci – 8.místo

Atletika

ml.žáci – 5.místo
ml.žákyně – 9.místo
st.žáci – 6.místo
st.žákyně – 7.místo

Vybíjená

Otevřená – 5. místo
Dívky – 3. místo

Orientační běh

5.místo

Filip Štětka - 2.místo 1500m
Jakub Oliva – 4.místo skok vysoký

Šimon Geleta – 2.místo

Celkově za všechny sporty se ZŠ Vrané nad Vltavou v okrese Praha západ umístila
na 9.místě.
•

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

Soutěže 2018/2019
pro žáky
datum
místo
10.10.2018 ZŠ Vrané

07.02.2019 ZŠ Vrané

Název + ročník
Přírodovědný klokan
8.,9.

žáci - počet účastníků nebo
umístění
74 žáků,
1. Přemysl Marhold, IX.B - 62
body
2. Hana Vrabcová, IX.B - 61 bod
3. Jakub Vrtiška, VIII.A - 57
bodů

Školní kolo -Biologická 52 žáků,
olympiáda kat. C a D kat.C:
6.,7.,8.,9
1. Hana Vrabcová IX.B,
2. Mikuláš Hadraba VIII. A, 3.
Ondřej Havlíček VIII.A,
kat. D:
1.Jan Hlaváček VI.A ,
2. Ema Vítková VI. B,
3. Tereza Štěpničková VI.A
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22.03.2019 ZŠ Vrané

3. a 4. 4.
2019

Matematický klokan
2.-9.

Cvrček:
1. Max Kuryljak, 3. A, 80 bodů,
2.Mikuláš Růžek,2. A, 69 bodů,
3. Jan Žirovnický, 2. A, 64 bodů,
Klokánek:
1. Johana Křížová, 4. B, 103
body,
2. Magdaléna Hanáková, 4. B,
96 bodů,
3. Karel Hlaváček, 4. A, 92
body,
Benjamín:
1. Jan Hlaváček, 6. A 97 bodů, 2.
Kateřina Slavíčková, 7. B, 81
bod,
3. Sofie Rittsteinová, 6. B, 80
bodů,
Kadet:
1. Přemysl Marhold, 9. B, 103
body,
2. Hana Vrabcová, 9. B, 99
bodů,
3. Tereza Bohuslavová, 8. B, 80
bodů

Jana
Boušková

ZŠ Vrané Pythagoriáda - školní kolo úspěšní řešitelé: 6.ročník: Eliška
5. - 8.
Chrpová, Jakub Plechatý, Sofie
Uma Rittsteinová,Petr Vaněk ,
8. ročník:Ondřej Chalupník,
Karolína Složilová, Klára
Klimecká

Jana
Boušková,
Hana
Tůmová,

09.04.2019 Černošice Matematická olympiáda - Jan Hlaváček 6. A - úspěšný řešitel,
okresní kolo
Petr Vaněk - úspěšný řešitel,
6. -8.
Sofie Uma Rittsteinová 6. B
10.04.2019

Dolní
Břežany

Okresní kolo Biologická
olympiáda kat. D
7.

6. Jan Hlaváček 6. A, 7. Tereza
Štěpničková 6, A, 8. Sofie Uma
Rittsteinová 6. B

Jana
Boušková

16.04.2019

Dolní
Břežany

Okresní kolo Biologická
olympiáda kat. C
8.,9.

1. 9. Hana Vrabcová 9. A, 11.
Ondřej Havlíček 8. A, 14.
Mikuláš Hadraba 8. A

Jaroslava
Hnátová

16.04.2019

Dolní
Břežany

Okresní kolo olympiáda 25. místo Viktorie Mertová z 9.A,
31. místo Vendula Vašinová z 8.A
českého jazyka
8.,9.

Eliška
Pašková
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9. Formy identifikace dětí se školou (tradice) a další aktivity školy a akce
(výběr)
 Zámek Lány, společný výlet 9. A a 9. B
6.9.2018 jsme využili nabídku navštívit v Lánech letní sídlo prezidenta České republiky. Nejdříve
jsme museli podstoupit celní prohlídku a poté jsme se vydali do některých prostorů zámku Lány.
Nejvíce nás zaujala Modrá jídelna. Dále následovala procházka parkem k místu, kde na nás již
čekal náš autobus. Přestože na zámku bylo v tento den spoustu lidí, výlet se nám moc líbil a velmi
jsme si ho užili. Hanka Vrabcová, žákyně 9.B
 Otevření nové knihovny
V úterý 19.října byla o velké přestávce slavnostně otevřena školní knihovna, která se během
posledních měsíců postupně stěhovala ze suterénu školy do 1.patra. Zde by měla být žákům i
učitelům přístupnější, snadněji dostupná v době přestávek i vyučovacích hodin. V nové knihovně
přibyly nové regály a výzdoba, celý prostor působí útulněji.
 Slavnostní zasazení památného stromu
K vysazení památného stromu na pozemku naší školy právě na konci října jsme měli hned několik
dobrých důvodů. 20. říjen připadá na mezinárodní den stromů a o jen pár dní později slavíme jako
stát kulaté výročí 100 let od založení samotné Československé Republiky. Proto se členové
Ekotýmu a Školního parlamentu rozhodli vysadit slavnostně na zahradě školy strom, který nám
svou přítomností bude především druhou zmiňovanou událost připomínat. Volba padla na jinan
dvoulaločný. Strom, který se vyskytuje na naší Zemi desítky milionu let, přežil období dinosaurů či
doby ledové. Naší republice a demokracii v ní přejeme, aby stejně jako jinan přežila na naší planetě
mnoho dalších let.
 Adaptační dopoledne 8.A- Freestyle Kolbenka
Pondělní dopoledne třetího týdne nového školního roku jsme se třídou vyrazili do Freestyle
Kolbenky na dopolední adaptační workshop, při kterém jsme se pokoušeli dotknout některých
svých limitů, slabých míst, ale také toho, co nám jde a v čem jsme dobří v provázanosti těla a duše,
zkrátka se trochu poznat. Tříhodinový program zahrnoval dvě hodiny činností řízených instruktory,
při kterých jsme zkoušeli spolupracovat v týmu a ve dvojicích při obtížných cvicích. Ukázalo se, že
spolupráce nám jde, při náročných chvílích dokážeme držet při sobě a projevit dobrý
charakter třídy. Závěrečná hodina byla volná a zároveň někteří využili možnost naučit se od
sympatických instruktorů nové triky na trampolínách.
 Národní hoří!
Třída 8. B strávila úterní dopoledne v prostorách Národního divadla, kde se aktivně účastnila tvůrčí
dílny nazvané „Národní hoří“. Přímo v prostorách historické budovy Národního divadla se žáci
tvořivým způsobem seznámili s některými událostmi z doby kolem založení, požáru a
znovuotevření Národního divadla. Vstoupili do rolí vlastenců, architektů, umělců, obyčejných lidí
či honorace té doby tak, aby si přiblížili důležitost a pohnutky k založení první divadelní scény
Čech, Moravy a Slezska. Součástí byla i netradiční prohlídka (pro nás dokonce i s tajným
nahlédnutím na zkoušku operního souboru ND). Program byl opravdu moc povedený.
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 Tématická výuka „Ve znamení osmiček“ na 2.stupni
Na 2.stupni naší školy proběhla ve středu 21.11.2018 tematická výuka „ Ve znamení osmiček“.
Každá třída zpracovala téma jinak. Někdo vyjel do Prahy na výstavu „Historické osmičky“, další
třída se vydala na procházku historickým centrem Prahy a udělala mezi lidmi anketu týkající se
důležitých roků v historii naší země (zaměřenou na roky končící číslem osm). 6.B a 7.B se vydaly
na sportovně- přírodovědnou vycházku do přírodní rezervace založené roku 1928. 6.A vyrazila do
Náprstkova muzea (důležité mezníky v životě zakladatele této instituce se odehrávaly opět v
„osmičkových“ letech), ve kterém se jim líbila především expozice věnovaná indiánům. Další třída
navštívila Zemědělské muzeum založené roku 1918. V moderních expozicích žáci vypracovávaly
připravené pracovní listy. 9.B se věnovala historickým událostem ČSR a ČR ve 20.století a 8.B
zpracovala téma jako projekt „Dopis Věře a Martě“ (zabývala se osobnostmi Věry Čáslavské a
Marty Kubišové, včetně významu roku 1968 v jejich životech).
 Výukový program Smysly živočichů
Během úterý 27.11.2018 se všechny třídy 2. stupně účastnily přírodovědného
audiovizuálního programu, který se zabýval smysly živočichů. Pořad byl interaktivní, doprovázen
výkladem odborníka ze společnosti Penthea, s několika unikátními záběry používání jednotlivých
smyslů. Pro zpestření bylo žákům ukázáno i několik živých exemplářů živočichů, kteří mají velmi
výkonné smysly a běžně nejsou k vidění (sovu pálenou, sklípkana, užovku červenou a rohatku).
 Bubenická show
V pátek do Vraného na skok zaskočila olomoucká bubenická kapela Jumping drummers. Sokolovna
v ten den vyučovacího dopoledne praskala ve švech prvním i druhým stupněm. Bubeníci nám
ukázali, jak se dají rytmem léčit neduhy duše a jak se naladit na svůj osobní rytmus.
Věděli jste, jak se stát nejlepším bubeníkem? Kdo byl v pátek ve škole, nyní už to ví! Důležíté jsou
tři věci: rodina, škola a bicí! Dodejte nezbytný smysl pro humor a dávku každodenních vitamínů.


Vánoční jarmark školních družin

Advent je v plném proudu, škola a družiny tvoří na úterý 18.12., kdy proběhl ve škole vánoční
jarmark. Slavnostní náladu navodila vánoční hudba ze školního rozhlasu a dětmi vyrobené dárečky.
Výrobky, které se neprodaly, využil domov pro zrakově postižené seniory Palata. Hřálo nás u srdce,
že jsme mohli udělat radost ještě někomu dalšímu.
 Vánoce mezi námi
Klub Seniorek navštívil školní družinu. Děti si s paní vychovatelkou připravily písničkové pásmo a
sklidily velký potlesk. Trochu si pak zahrály na Ježíškova vnoučata a předaly babičkám a dědečkovi
dáreček- látkového andílka s přáníčkem.
S klubem Seniorek spolupracujeme již delší dobu a občas jim věnujeme některé naše výrobky na
akce, které pořádají. Výrobky slouží např. jako ceny na Kole štěstí. Je to vždy úspěšná akce a
tentokrát se babičky a dědeček rozhodli za výdělek koupit dětem do družiny ve Vraném nad
Vltavou nové hračky. V příjemné atmosféře, následovalo pohoštění – cukroví, čokoláda a kávička.
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 Lyžařský kurz 21. 1. - 27. 1. 2019
Již potřetí 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
nebránilo využít ideální lyžařské podmínky naplno. Lyžovali, snowboardovali i běžkovali jsme
dopoledne i odpoledne a dobrovolníci také mohli vyrazit na noční lyžování. Večerní program byl
také nabitý - přednáška horské služby, společenský program jednotlivých tříd, předávání diplomů
atd. Přestože celý týden mrzlo (i -15 stupňů), celý týden bylo jasno a sluníčko.
 Vědecké laborky
V pondělí 11. 3. 2019 dorazila do naší školy společnost Marstafit, která se mj. specializuje na
popularizaci vědy mezi žáky napříč různými stupni škol. Osmáci a deváťáci tak měli v průběhu
pondělí možnost si samostatně ověřit mnoho zajímavých chemických pokusů v praxi a zvýšit si tak
své teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti přírodních věd. U všech pokusů byl dbán
důraz na samostatnost práce žáka nebo práce ve dvojici, učitel figuroval pouze jako průvodce a
dohlížející osoba. Žáci sami prováděli experiment. Po skončení pokusu vždy následovalo
vyhodnocení a prezentace výsledků. Všechny pokusy byly vizuálně velmi efektní (viz fotografie
níže). Ohlasy na program byly od žáků velmi pozitivní, vybíráme některé z nich:
„Moc se mi to líbilo, bylo to zábavné a pokusy mě velmi bavily. Myslím, že to byl poučně a zábavně
strávený čas“. Veronika
„Pokusy se mi velmi líbily. Dále jsem se naučila, že někdy není potřeba být se vším první“. Viky
„Bylo to super, moc se mi to líbilo“. Denisa
„Moc se mi to líbilo, a i když jsem někde udělal chybu, tak to nevadilo. Nakonec jsme si vyrobili
svůj vlastní sliz“. Ondra
 Velikonoční jarmark
Stalo se již tradicí, že v předvelikonočním týdnu se vestibul naší školy proměňuje v jeden veliký
jarmark. Nejinak tomu bylo v pondělí 15. dubna 2019. Třídy 1. stupně a oddělení školní družiny
nabízely nejrůznější velikonoční výrobky. A opět bylo z čeho vybírat. Návštěvníkům se nabízely
dekorace nejen na velikonoční stoly, ale bylo zde i plno dobrot a tradičních pochutin. Děti byly
ochotnými a milými prodejci. Obchodovalo se velmi čile. Na své si přišli i ti, kdo chtěli načerpat
inspiraci, nasát atmosféru nadcházejících svátků nebo se jen potěšit a ocenit vkusné dětské tvoření. I
letos se jarmark vydařil. Všichni odcházeli spokojeni a s přáním, abychom se sešli znovu příští rok.
 Den Země
22.duben se v celém světě nese ve znamení Dne Země. Naše škola, stejně jako více než miliarda lidí
na naší planetě, se zapojila do oslav tohoto svátku. Většina tříd v několika dnech před
Velikonocemi uklízela životní prostředí v okolí školy. Kéž by se starost o naši planetu a ohleduplné
chování k ní stalo každodenní součástí našich životů


Medník – výprava za kandíkem

V pátek 29. března třídy 6. A a 9. B vyrazily pod vedením paní učitelky Jany Bouškové na naučnou
stezku Medník. Žáci vytvořili smíšené (6. a 9.) pracovní skupiny a hned na začátku dostali úkoly na
celý den v podobě pracovního listu. Cestou na Medník jsme sledovali probouzející se přírodu a
vysvětlovali si různé jevy.
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Zápisky některých šesťáků:
„ Hned poté, jakmile jsme se rozdělili, tak jsme našli zajímavou kytku a v ní sviňku. Když jsme
vystoupali nahoru, tak jsme spatřili dva mloky“.
„Stezka byla značená po zelené a tak jsme vyšli. Šli jsme a šli a šli, až jsme došli k rostlině kandík
psí zub. Tam byla dlouhá přestávka a mohli jsme svačit.“
„Fotíme přenádherné fotografie. Posloucháme ptáky, jak cvrlikají, zahlédneme mloka skvrnitého, je
to krásné zvíře.“
„ Napojujeme se na stezku kolem vody. Vlak stíháme, to je důležité. Moc jsem si ten výlet užil.“
Výprava se vydařila a přispěla k dobré tělesné kondici – málokdo dnes ujde 10 kilometrů v jediném
dni.
 Noc s Andersenem
Již podevatenácté se letos uskutečnila Noc s Andersenem. Jedním ze stovek míst (nejen v České
republice) byla opět i naše škola, kde se v pátek 5. dubna nocovalo. Tentokrát se zapojily tři třídy:
2.A, 2.B a 5.A. Každá třída si připravila vlastní program, četly se staré české pověsti, pohádky H.
Ch. Andersena. 5.A nachystala s velkým nadšením pro ostatní v suterénu školy noční stezku. Část
školy se proměnila ve strašidla a pohádkové bytosti. Všichni si Andersenovu noc pěkně užili.
 Beseda s B. Šlapetovou
Poslední dubnové pondělí měli šesťáci a sedmáci naší školy jedinečnou možnost setkat se přímo
s autorkou jedinečného projektu Barborou Šlapetovou. Beseda s filmem, který zachycuje setkání
dvou naprosto odlišných světů – domorodé kultury a moderní civilizace, žáky nesmírně zaujala.
Autorka spolu se svým manželem má již mnoho let život spjatý s osudy posledního domorodého
papuánského kmenem Yali Mek . Poutavým způsobem tak vyprávěla a ukazovala dětem, jak
zprostředkovala setkání právě tohoto domorodého kmene s kosmonauty z NASA. Na konci besedy
měli žáci možnost pokládat otázky a dle jejich počtu i obsahu se jim program velmi líbil.
 Sportovní kurz
Předposlední 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, softball, střelbu ze
vzduchovky, závod survival, stavění stanu poslepu, hrála se přehazovaná, volejbal, fotbal.
Celodenní výlet seznámil žáky s okolím Zvíkova včetně hradu.
 Čj - recitační soutěž Papoušek
Do 2. ročníku školní recitační soutěže Papoušek (pod vedením paní učitelky Elišky Paškové, Lucie
Urbanové, Leony Matějkové), který proběhl 25.4., se zapojilo celkem 54 dětí - v samostatné
kategorii přednášelo 9 prvňáčků, z prvního stupně se zúčastnilo 26, z druhého 19 žáků.
Z prvňáčků byli nejlepší K. Meluzínová, J. Szako a L.Vlková.
V kategorii 2. a 3. třídy M. Kuryljak, H. Hnátová a E. Dvořáková.
V kategorii 4. a 5. tříd soutěžili jen tři soutěžící, získali jen pochvaly.
V kategorii 6. a 7. tříd. bylo oceněno více soutěžících: E. Chrpová, A. Neumanová, E. Vítková,
A. Strejcová a T. Trachta.
Kategorii 8. a 9. tříd zastupovaly jen tři dívky z 9.A s mimořádnými výkony: A. Zvolánková, A.
Rittsteinová a E. Svobodová.
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6. A na Zvolské Homoli

Během projektového dne 17. 5 2019 jsme se vydali na velkou přírodovědnou exkurzi. Začali jsme
ve Vraném proti proudu Zvolského potoka a cestou sledovali rostliny a živočichy. Největší úspěch
zaznamenal svízel přítula, někdo s ním kamarádil celou cestu! Zajímavý byl tromín prorostlý.
Jakmile jsme narazili na soutok s Chalupskou strouhou, žáci se stali lovci vodních breberek a to
hodně úspěšní. Petriho misky byly za chvíli plné. Většina viděla poprvé v životě naživo ploštěnku,
blešivce, larvu jepice a chrostíky. Na souši jsme viděli velké střevlíky, chrobáky a dlouhošíjku.
Ve Zvoli jsme se napojili na naučnou stezku, vyplnili pracovní list a pořídili foto na vyhlídce nad
Vltavou. Akce se vydařila a příště se sem vrátíme na lišejníky a horniny.
 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. Páťáci četli pohádky předškolákům v mateřské škole a měli velký úspěch.
Vzájemné čtení z knížek jsme doplnili zpíváním, pracovními listy k přečteným textům a kreslením.
 Absolventské práce
I v letošním školním roce navázali žáci 9.ročníku na tradici psaní a obhajob svých závěrečných
prací. Každý z žáků v posledním ročníku si na podzim vybírá téma, které pak zpracovává do
podoby odborné práce se všemi formálními náležitostmi. S vybraným tématem se tak musí
podrobně seznámit a navíc ještě v praktické části prezentovat své nové poznatky získané
pozorováním, výzkumem, apod. Na konci června ( 20.6. a 21.6.) pak deváťáci své práce obhájili
před porotou složenou z vedoucího absolventské práce, vedení školy, třídního učitele, paní
starostkou a spolužáky. Letos jsme u obhajob slyšeli o tématech: Skauting, Fantasy literatura, Lesní
roh, Zdravá výživa, Autismus, Orientační běh, Hlavolamy, Spolek Vltavan, Tejpování, Komiks,
Legionáři aj. I v tomto roce byly některé práce a jejich obhajoby na vynikající úrovni. V závěru pak
byli všichni žáci obdarováni památeční šerpou se jmény svých spolužáků a třídního učitele, růží a
novinkou tohoto roku bylo pozvání na slavnostní oběd se všemi vyučujícími do školní jídelny .
 Beseda se Světlanou Witowskou
Naše škola se letos zúčastnila Týdnů mediálního vzdělávání, které jsou součástí projektu Jeden svět
na školách (vzdělávací program organizace Člověka v tísni). Tento program má přispívat
k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky
přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem
sebe. Byli jsme velmi potěšeni, že na nabídku besedy se žáky na naší škole kývla novinářka a
moderátorka Světlana Witowská. 90 minut měli žáci možnost naslouchat a zároveň pokládat otázky
jedné z nejrespektovanějších moderátorských osobností ČT. Dívky a chlapci z 8.A a 8.B byli na
besedu perfektně připraveni, což ocenila sama paní Witowská i koordinátorka projektu S.Talenská.
V závěru ještě předali žáci paní Witowské jako dárek plakát s jejími vlastnoručně domalovanými či
nakreslenými portréty a vzkazy s reakcemi na dnešní setkání.


8.A a 8.B - příprava představení 200let školy („Žijeme v době internetu…“)

Při projektovém dni „200let školy ve Vraném“ jsme se snažili zamyslet, co je typickým znakem
dnešní doby a školství. Shodli jsme se, že je to internet, sociální sítě a chytré technologie. Protože
všichni vnímáme, jaké nebezpečí s sebou nese právě užívání těchto lidských objevů, rozhodli jsme
se připravit představení, které upozorňuje na riziko užívání sociálních sítí, nenávisti a „hejtů“.
Všichni žáci si uvědomují, jak jednoduše, ale intenzivně, za které se skrytě v anonymitě příspěvků
schovává čím dál tím více lidí.
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Oslava 200- letého výročí školy

V září 2019 to bude 200 let, kdy se ve Vraném nad Vltavou začalo poprvé vyučovat ve školní
budově. Takové jubileum nemohlo zůstat bez oslav a tak za finančního přispění obce Vrané n/Vlt.
uspořádala naše škola ve středu 19.6. oslavu s nabitým programem. Zájemci si mohli prohlédnout
školu, navštívit výstavu z její historie, občerstvit se, podívat se na galerii na plotě, pozdravit se se
svými bývalými pedagogy (pro ně bylo připravené speciální posezení) a udělat si tematickou
vzpomínkovou fotografii ve fotokoutku. Od 17 hodin byl připraven v sokolovně hlavní program
„Ahoj prázdniny“ s vystoupením tříd. Každý z návštěvníků navíc obdržel Almanach školy (vydaný
právě k této slavnostní příležitosti), placku s logem či perníček.

10. Zájmové kroužky a nadstandardní aktivity, včetně poradenské činnosti.


Školní družina

Celý rok se žáci v družině věnovali mnoha činnostem – tvoření z různých materiálů (recyklace
druhotných surovin), pohybové i společenské hry, vycházky a pobyt venku, dopravní výchova.
Prostřednictvím básní a písní - rozvoj rytmiky a slovní zásoby. Hry s písmenky, slovy a čísly.
Rozvoj motoriky – uzlování. Osvojování vhodného chování a tolerance. Pozorování změn v
přírodě. Poznávání smyslů a získávání vědomostí o lidském těle.
Péče a prohlubování znalostí o osobní hygieně a bezpečnosti při všech činnostech.
Zapojení do projektu neziskové organizace Mezi námi – spojující generace. Pomoc při výzdobě
školní jídelny během ročních období. Tvorba dárků na zápis budoucích žáků prvních tříd.
Tematické dny:
 Posvícenský jarmark
 podzimní výprava
 školní vánoční jarmark
 zimní výprava
 hrátky se sněhem
 výlet do ZOO Praha
 jarní výprava
 výlet do lanového centra
 přespání ve škole
 výlet do cukrárny
 vyhodnocení celoročních soutěží
 malba na trička
 Estetické, hudební výtvarné, tělovýchovné, pohybové a odpočinkové činnosti.


Školní klub

Školní klub ve školním roce navštěvovalo denně průměrně kolem 20 dětí. Žáci z druhého stupně
zde pravidelně trávili polední pauzy před odpoledním vyučováním, mladší děti zde trávily volný čas
déle. Většinou se hrály deskové hry, vyráběly se sezónní dekorace různou technikou, učily ruční
práce, relaxovalo se a zpívalo. Upevňovaly se společenské vztahy se spolužáky z jiných tříd.
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Kroužky při ZŠ (v rámci volnočasových aktivit):
Pohybové hry - paní učitelka Kadlecová, Šimáčková
Organizace Dětská studia provozovaly na naší škole výuku anglického jazyka s rodilým
mluvčím pro všechny věkové kategorie a Muzikálové herectví.
Anglický jazyk – pod vedením Z. Kunzelové
Keramika - paní Lenka Galeoni, Lenka Lodrová
Zeměpisný kroužek – paní asistentka Elizabeth Krejčí
Výtvarný kroužek – paní asistentka Elizabeth Krejčí
Kroužek programování a vývoje her – paní učitelka Jana Boušková
Florbalový kroužek- klub FBK Olymp Praha
Sportovní kroužek (volejbal) ve spolupráci s TJ Sokol Vrané - paní učitelka Kadlecová

11. 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 I.“ pro ZŠ (1.2.2017-31.1.2019). Realizovalo se z něj školní speciální pedagog
ve škole, klub zábavné logiky, kde žáci rozvíjeli svoje logické myšlení, Čtenářský klub pro
rozvíjení čtenářské gramotnosti a doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.
Projekt „Speciální pedagog“ byl 100% hrazen z dotace, celková výše je 918 354,- Kč.
Realizace projektu 24 měsíců. Ukončení projektu 31.1.2019.
 Dotace Excelence ZŠ (Hodnocení žáků podle výsledků v soutěžích) ve výši 5925,- Kč
 Dotace na preventivní programy ve všech třídách školy ve výši 80 200,- Kč.
 Dotace na podporu plavání v ZŠ ve výši 30 706,- Kč (na dopravu)
 Žádost o dotaci (KÚ Střed. kraje) na EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu)
venkovní učebnu - ve výši 572 600,- Kč - dotace nebyla podpořena
 Dotace z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
„Šablony II.“ pro ZŠ (1.2.2019-31.1.2021). Projekt „Vzdělání pro každého“ je 100%
hrazen z dotace, celková výše je 1 906 195,- Kč. Realizováno bude z něj školní asistentpersonální podpora ZŠ, školní kariérový poradce, vzdělávání pedagogických pracovníků,
supervize pedagogů, zapojení ICT technika do výuky, využití ICT ve vzdělávání, klub pro
žáky ZŠ, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny ve škole.

12. Preventivní programy
Nejdůležitější úlohu pro předcházení rizikového chování má rodina. Škola žákům nabízí
nejrůznější alternativy, jak trávit volný čas. Učitelé a další odborníci obohacovali žákům poznání
mnoha pravidelnými i nárazovými kulturními, sportovními a přírodovědnými akcemi, které se
konaly nejen v době výuky, ale i mimo vyučování. Škola je pomocníkem, který nabízí pozitivní
zkušenost v různých oblastech.
Ve školním roce 2018/19 se naplňoval preventivní program školy, který vypracoval metodik
prevence sociálně patologických jevů Bc. Aleš Benda. Ač je nazýván minimální, byl velmi početný
. Na preventivní programy ve všech třídách školy jsme získali dotaci ve výši 80 200,- Kč.
- 22 -

Výroční zpráva ZŠ Vrané nad Vltavou za školní rok 2018/2019

Po celý rok jsme intenzivně pracovali s klimatem školy nastavením vnitřních pravidel, zavedením
třídnických hodin, či spoluprací se Střediskem výchovné péče formou metodického vedení
pedagogů nebo realizací preventivních programů ve třídách. Se Střediskem výchovné péče jsme
navázali komplexní spolupráci v obou 9. třídách a jedné 7. třídě.
Opakovaně se ve třídě řešila šikana, nevhodné projevy mezi žáky, poškozování majetku školy žáky.
Cílem bylo podpořit takové způsoby jednání a chování mezi žáky, které zaručují klidnou a
přátelskou atmosféru ve školním prostředí. Vést k odpovědnosti jednotlivce za klima ve třídě a za
zdravou vzájemnou komunikaci a naučit respektující vzájemné chování mezi žáky. Se třemi žáky 9.
ročníku jsme nepřípustné chování řešili výchovnou komisí se zákonnými zástupci žáků, souběžně
podnětem rodičů i Policie ČR.
Ohledně poškozování majetku školy žáky škola spolupracovala s Obecní policií a také školu
navštívil tiskový mluvčí Středočeského Kraje Policie ČR s preventivním programem.
Spolupráce s třídními učiteli a dalšími pedagogy na klimatu tříd a školy fungovala na velmi dobré
úrovni. Stanovená potřebná opatření pak proběhla za účasti třídních učitelů, kterým byla předána
metodika, jak ve třídě postupovat. Dále podle plánu probíhaly poradenské konzultace s rodiči a
vychovateli dětí. Velkou podporou pro Minimální preventivní program se pak staly nově zavedené
pravidelné třídnické hodiny. Jako dobrá se také dá zhodnotit spolupráce s externími lektory.
Zrealizované preventivní programy lze rozdělit následovně:
1) Témata pro první stupeň uskutečněna třídními učiteli/učitelkami nebo metodikem
prevence (dopravní výchova, vztahy ve skupině, šikana, bezpečí, sebepojetí, kyberprostor).
2) Témata pro druhý stupeň uskutečněna třídními učiteli/učitelkami nebo metodikem
prevence (vliv skupiny, zdravý životní styl, techniky odmítání, návykové látky, sexualita,
předsudky, zdravé sebepojetí).
3) Témata pro první stupeň uskutečněna externími lektory
- Dny pro záchranu života
- Hudební preventivní program Bubny do škol
- Hudební preventivní program Najdi svůj rytmus
4) Témata pro druhý stupeň uskutečněna externími lektory
- Selektivní prevence prováděná Střediskem výchovné péče (7. A, 9.A/B)
- Dny pro záchranu života
- Sportovní kurz – Vztahy ve skupině (6. A, 6. B)
- Šikana, Policie ČR (7.A/B, 6. A/ B)
- Vztahy v kolektivu, Vladimír Vácha (6. A/B, 7. A)
- Nebezpečné sekty, Vladimír Vácha (9. A/B)
- Netolismus, Vladimír Vácha (8. A)
- Šikana, Vladimír Vácha (8. B)
- Hudební preventivní program Bubny do škol a Najdi svůj rytmus
5) Doplňková prevence
- Třídní a školní výlety
- Školní klub a školní družina
- Školy v přírodě
- Lyžařský a vodácký kurz
- Školní vystoupení pro rodiče – besídky, akademie
- Školní kapela
- Návštěvy divadel, kin a koncertů
- Adaptační dny ve Free style Kolbenka (7. A, 8. A)
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13. Environmentální výchova
Environmentální výchova je jedním z průřezových témat školního vzdělávacího programu.
Škola věnuje ekologii pozornost nejenom v příslušných předmětech, ale také
v běžném každodenním životě školy. Žáci si vytvářejí kladný vztah k přírodě, učí se třídit
odpad, neplýtvat surovinami, chovat se hospodárně a uvážlivě. Při výletech a exkurzích se
chovají ohleduplně, jsou vedeni k tomu, aby stejné chování považovali za samozřejmé
i v běžném životě. Škola pořádá pravidelný sběr papíru, na chodbách jsou nádoby na tříděný
odpad (plasty, papír, směs), které žáci zcela automaticky využívají. V rámci praktických činností se
žáci podílejí na údržbě okolí školy,
Učitelé uváženě vybírají pro žáky takové mimoškolní aktivity, které zajímavou formou
získané poznatky a dovednosti upevňují a rozvíjejí – např. programy Ornita (ochrana
a zkoumání živočichů). V rámci přírodovědných předmětů navštěvují žáci přírodní parky a
rezervace na území hlavního města Prahy, poznávají okolí Vraného nad Vltavou, účastní se
interaktivních programů pořádaných na poznávání přírody.
 Ekoparlament
Během měsíce září vznikly Ekoparlamenty na 1. i na 2. stupni. Pravidelně se pak scházeli 1x za 14
dní cca 30min (max. délka 45min). Na 1. stupni pracoval dětský parlament pod vedením paní
učitelky M. Vurmové a zástupkyní žáků L. Šichanové, žákyně 5. třídy.
Skupina tvořena zástupci tříd 1.stupně se zaměřila na třídění odpadků ve třídách a na chodbách.
Proběhla soutěž na dané téma. Otázky vytvořil Ekoparlament. První tři vítězné třídy dostaly
hodnotnou odměnu.
Začátkem školního roku 2018/2019 jsme se zúčastnili vysazení stromu před školou.
Na druhém stupni pracoval pod vedením pana učitele T. Holera. 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, v příštím roce bude pracovat na aktivitách
směřujících k obhájení titulu.
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 8.A chovala ve své učebně želvu
Na prvním stupni je 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

14. 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. Respektujeme styl života a výchovu rodiny.
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.
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•

Počet dětí cizinců

a) ze zemí EU
Stát EU
Německá spolková republika
Celkem k 30. 6. 2019
b) z ostatních zemí

počet dětí
5 (individuální vzdělávání podle §41)
5

Stát
Vietnam
Ukrajina
Celkem k 30. 6. 2019

počet dětí
1
6 (z toho 2 individuální vzdělávání podle §41)
7

Celkem k 30. 6. 2019 v základní škole 12 dětí s cizí státní příslušností.

15. 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

16. Co je u nás nového









Iniciovali jsme založení Sdružení rodičů a přátel školy
Nové 3 interaktivní tabule (hrazeno ze šablon)
Nákup 3 školních tabulí (původní nesplňovaly bezpečnostní parametry)
Zavedení docházkového systému ve školní družině formou čipů.
Pořízení stolního fotbalu na 2. stupni ze sponzorského daru.
Vybudování mantinelů kolem školního hřiště
Nákup 20 notebooků pro výuku (hrazeno ze šablon)
Zřídili jsme Schránku důvěry

17. Opravy a údržba






Vybudování sprchy pro personál (z původní úklidové místnosti)
Rekonstrukce provozní dílny na jazykovou učebnu, vybavení třídy
Nové zázemí ve sborovně (nová kuchyňka, sezení pro pedagogy a konzultace s rodiči)
Nákup čerpadla na odvodnění vody z nenapojených svodů
Izolace kotlů
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 Oprava nefunkční VZT (vzduchotechniky)- výměna a přesun regulátorů a poškozeného
výměníku ve VZT jednotce (hrazeno z IF)
 Výmalba stěn ve škole - o prázdninách.

18. Počet a výsledky kontrol ve školním roce 2018/2019
Název organizace

Předmět kontroly

Výsledek kontroly

Obec Vrané nad Vltavou
(InterAudit)
Obec Vrané nad Vltavou

Průběžná kontrola účetnictví.

Bez výhrad

Kontrola účetní uzávěrky a
rozdělení hospodářského
výsledku
Oblastní inspektorát práce Kontrola na podnět - období
2018, ukončení pracovních
pro Středočeský kraj
poměrů

Schváleno RO.
Porušení povinnosti § 313 odst. 1
zákona 262/2006 Sb. v období
školního roku 2017/2018

19. Stížnosti na školu


Komunikace s rodiči byla po většinou na dobré a vstřícné úrovni. Přesto po celý školní rok
provázely školu náročné komunikační situace s rodiči, převážně na organizaci vzdělávání a
provozu:
- petice rodičů se stížností na ČŠI (na změnu třídního učitele)
- připomínky rodičů (k výchovným opatřením, organizaci školní družiny, k organizaci
bezpečnosti ve škole - omezení vstupu rodičů do školy, k plánovanému přesunu školní
družiny)
- podnět rodičů (na rozdělení tříd při přestupu na 2. stupeň)



Dílčí připomínky rodičů jsou řešeny okamžitě na třídních schůzkách, či osobně s třídními
učiteli nebo vedením školy.

20. Připomínky a návrhy ke zřizovateli
 Děkujeme zřizovateli za pomoc s řešením nedostatečných prostor pro výuku a možnost od
následujícího školního roku využívat prostory staré školy pro tři oddělení školní družiny.
 Děkujeme, že bylo započato s projektem na rekonstrukci půdních prostor staré budovy ZŠ.
 Žádost o navýšení rozpočtu školy
V rozpočtu školy pro rok 2019 nebylo zohledněno vybavení dvou tříd (1.A, 6.A) po
uvolněných oddělení družin. Celkem 157 721,- za nábytek, šatní skříňky (pro třetí šestou
třídu), tabule, dataprojektor, interaktivní tabule, učebnice).


Žádost o pomoc s vyřešením vysokých teplot v jarních a letních měsících ve třídách
staré budovy (způsob řešení: klimatizace, funkční zastínění?)



Rádi bychom se brzy těšili z výstavby nové tělocvičny, nyní plně kapacitně vytěžujeme
tělocvičnu TJ Sokola Vrané nad Vltavou od 7:50-14:55 hodin od pondělí do pátku. Při 19- ti
třídách v ZŠ nám nedostatek prostor pro výuku TV brání v dělení tříd na 2. stupni vzhledem
k pohlaví a počtu žáků.
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Do budoucna bychom rádi




Doplnili část přední zahrady okrasnými keři, stromy podél plotu – byly odstraněny při
budování silnice a chodníků před školou.
Vybudovali cyklostojany, abychom umožnili žákům dopravu do školy na kole a ulevili
dopravní situaci před školou
Zrekultivovali zahradu, vybudovali venkovní učebnu (altán) pro vzdělávání a výchovu
žáků napříč všemi ročníky. Přeměnit školní zahradu na zahradu v přírodním stylu tak, aby
plně sloužila svému účelu během celého školního roku – jako doplněk výchovy, vzdělávání
žáků nejen během vyučování, ale také v době školní družiny.

21. Závěr
Nedostatek vyučovacích prostor, vzniklý v minulém školním roce 2018/2019 navýšením jedné třídy
v 9. ročníku a v následujícím školním roce navýšením jedné třídy v 6. ročníku a dále naplněností
tříd v 7. třídách a s tím spojená nutnost dělit třídy na výuku jazyků (AJ + NJ) ve školním roce
2019/2020, je tento školní rok vyřešený zrekonstruováním původní technické místnosti (nová
jazyková učebna) a přestěhováním dvou oddělení školní družiny (jedna 6. třída a jedna 1. třída).
I v tomto školním roce se škola potýkala s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů, především 1.
stupně a učitelů odborných předmětů (fyzika, matematika, ICT). Celý rok jsme intenzivně pracovali
na zlepšení klimatu ve škole (spolupráce s třídními učiteli a dalšími pedagogy, se Střediskem
výchovné péče, výchovnými komisemi, spoluprací se zákonnými zástupci žáků, s Policií ČR, s
Obecní policií. Bohužel se také v závěru školního roku stal při cestě ze školy v přírodě vážný úraz
žákyni 5. třídy, což nás všechny hluboce zasáhlo.
Co se podařilo?
Navázat a realizovat „Šablony II“ pro ZŠ. Financujeme z něj například školního asistenta personální podporu ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, nakoupili jsme 20 notebooků
s využitím ve vzdělávání, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem či projektové dny ve
škole.
Děkuji všem zaměstnancům za celoroční práci, ochotu a vstřícnost při pomoci s nelehkým školním
rokem a těším se na pokračující dobrou spolupráci.
Ve Vraném nad Vltavou dne 30. 9. 2019
…………………..…………..
Zpracovala: Mgr. Daniela Pořízková
ředitelka ZŠ Vrané nad Vltavou
Projednáno na pedagogické radě: 8.10. 2019

- 27 -

Výroční zpráva ZŠ Vrané nad Vltavou za školní rok 2018/2019

22. Přílohy (fotogalerie a výkazy hospodaření):

Zaměstnanci ve školním roce 2018/2019

Zámek Lány, společný výlet 9. A a 9. B
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Cyklovýlet 6.A

Otevření nové knihovny
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Slavnostní zasazení památného stromu

Národní hoří!
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Tematická výuka „Ve znamení osmiček“ na 2.stupni

Výukový program Smysly živočichů
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Bubenická show

Vánoční jarmark školních družin
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Lyžařský kurz Pec pod Sněžkou
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Vědecké laborky
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Medník – výprava za kandíkem
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Noc s Andersenem
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Beseda s B. Šlapetovou
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Sportovní kurz Štědronín
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Obhajoba absolventských prácí

Slavnostní oběd deváťáků
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Beseda se Světlanou Witowskou
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Oslava 200. letého výročí školy
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