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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

Název školy: Základní škola Průhonice, okres Praha-západ 

Adresa: Školní 191, 252 43 Průhonice 

 

Právní forma: příspěvková organizace (právní subjektivita od 1. 9. 1994) 

Zřizovatel: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice 

IČO: 49855425 

REDIZO: 600053253 

Kontaktní údaje 
E-mail: skola@zspruhonice.cz 

Datová schránka: 3hsjzc6 

Školní web: www.zspruhonice.cz 

Telefon: 267 750 493 

Součásti školy 
Základní škola, IZO: 000241563 

Školní družina, IZO: 113900147 

Školní jídelna, IZO: 102738904 

Vedení školy 
Ředitelka školy: Mgr. Ester Štorková 

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Romana Šilová 

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Roman Navrátil 

Školská rada (zvolena na období 2017-2021) 
Za zřizovatele: Ing. Petr Beneš, Karolina Marková, Pavla Mikušková 

Za zákonné zástupce: Petra Bogačová, Mgr. Lenka Lupínková, Václav Šafránek 

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Ilona Kaplanová, Mgr. Alena Mátlová 

(provdaná Hašková), Mgr. Alena Randusová 

  

mailto:skola@zspruhonice.cz
http://www.zspruhonice.cz/
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Základní škola Průhonice, okres Praha-západ je v provozu od 1. 9. 1965, právní 

subjektivitu získala k 1. 9. 1994. Zřizovatelem školy je obec Průhonice. Jedná se 

o plně organizovanou školu s 1. až 9. ročníkem. 

ŠKOLNÍ BUDOVA A VYBAVENÍ ŠKOLY 
Objekt školy tvoří 5 pavilonů (A–E) vzájemně propojených koridory a pavilon G, 

kde se nachází tělocvična. 

V nově zrekonstruovaném pavilonu A je umístěno 6 učeben sloužících jako kmenové 

třídy 1. stupně, z přízemí pavilonu je přímý vstup do chodby vedoucí k tělocvičně. 

Dne 1. 12. 2016 byl slavnostně otevřen za přítomnosti vedení obce, vedení školy, 

ministra financí Andreje Babiše, průhonické veřejnosti a dalších hostů pavilon B. 

Přestavba této části školy byla nejsložitější a časově nejnáročnější. Začala v lednu 

2016 a trvala až do srpna téhož roku. Na rozdíl od pavilonu A se zde zcela změnila 

dispozice a objekt byl rozšířen, takže školní jídelna umístěná v přízemí budovy již 

kapacitně vyhovuje potřebám školy. V 1. patře se nachází ředitelna, sborovna, 

kanceláře zástupců a školní hospodářky. Nově také vznikl prostor pro Školní 

poradenské pracoviště, které mimo jiné projednává i záležitosti žáků s jejich 

zákonnými zástupci. Kromě provozního zázemí školy jsou v pavilonu umístěny 

2 učebny. 

Pavilon C tvoří cvičná kuchyňka a multifunkční pracovna. V době rekonstrukce 

pavilonu B fungovaly obě místnosti jako provizorní školní jídelna a její zázemí. Dále 

jsou v tomto objektu 3 učebny 1. stupně. 

Pavilon D byl zrekonstruován již ve školním roce 2014/2015. První patro tvoří 

3 kmenové učebny, pracovna fyziky a chemie, jazyková učebna. V přízemí pavilonu 

se nalézá multifunkční sál a družina. 

Ve školním roce 2012/2013 byl slavnostně otevřen pavilon E se třemi učebnami 

pro 1. stupeň. 

Součástí školního areálu je také tělocvična a školní hřiště. Tělocvična slouží 

především k výuce žáků základní a mateřské školy, a to zejména v dopoledních 

a časných odpoledních hodinách. Na ni potom navazují sportovní aktivity pro děti 

pořádané školou nebo externími subjekty. Po jejich skončení je tělocvična k dispozici 

sportující veřejnosti. Také školní hřiště obklopené vzrostlými stromy (ideální 

pro míčové hry, atletiku atd.) využívají pro výuku zejména žáci ZŠ a MŠ, dále 

i školní družina. Provoz hřiště často končí až kolem 22.00 hodiny. Tělocvičnu je 

možné si pronajmout pro jednotlivé akce po předchozí dohodě i o víkendu. Zájem 

o pronájem neustále stoupá, příjmy z pronájmu jsou školou využívány ke zkvalitnění 

hlavní činnosti a zlepšování prostor školy. 
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MODERNIZACE ŠKOLY 
 

I v letošním školním roce se stále modernizuje vybavení školy. 

Společnost Lidl Česká republika přislíbila dne 5. prosince 2016 naší škole částku 

134 850 Kč na nákup interaktivní tabule. 

Podpory od společnosti Lidl se nám dostalo u příležitosti otevření nově 

zrekonstruované prodejny v Průhonicích a zapojit se do ní mohl každý zákazník, 

který zde v první otevírací den nakoupil zboží nad 300 Kč. Z každého takového 

nákupu putovalo naší škole 50 Kč. Jinými slovy to znamená, že naši školu podpořilo 

2 697 jistě spokojených zákazníků. 

 

  
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Školní vzdělávací program Základní školy Průhonice, okres Praha-západ, v platném 

znění vychází především z obecných cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Navazuje 

na tradice školy a klade důraz na principy vycházející z humanistické pedagogiky. 

Školní vzdělávací program je v souladu s těmito principy zaměřen na všestranný 

rozvoj osobnosti každého jedince v souladu s jeho potenciálem, cíleně se škola 

neprofiluje žádným směrem. Velký důraz klademe na úzkou spolupráci se 

zákonnými zástupci žáků a na budování komunitní školy. 

Kromě nejdůležitějšího úkolu, kterým je poskytovat základní vzdělání žákům 

ve věku nejčastěji 6 - 15 let, vytváří Základní škola Průhonice také vhodné podmínky 

pro zájmovou činnost, a to nejčastěji ve školní družině nebo v široké nabídce kroužků 

a mimoškolních aktivit, které pořádá přímo škola nebo smluvní externí subjekty. 
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
 

Na škole se vyučuje obor vzdělávání 79-01-C/01. Ve školním roce 2016/2017 

probíhala výuka ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu 

– Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. zsp/1/541/2016, 

s platností od 1. 9. 2016. V tabulkách je uvedena časová dotace vyučovacích 

předmětů podle školního vzdělávacího programu. 

UČEBNÍ PLÁNY 
Učební plán 1. stupně 

  

Předmět I. II. III. IV. V.  

Český jazyk a literatura 8 9 9 7 7 40 

Cizí jazyk (anglický) 2 2 3 3 3 13 

Matematika 4 4 5 5 5 23 

Prvouka 2 2 3 - - 7 

Vlastivěda - - - 2 1 3 

Přírodověda - - - 1 2 3 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Informatika a výpočetní technika - - - 1 1 2 

Týdenní dotace 21 22 25 25 25 118 
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Učební plán 2. stupně 

 

Škola nabízí žákům, zejména vyšších ročníků 2. stupně, také povinně volitelné 

předměty, které prohlubují nebo rozšiřují jejich vědomosti. 

 

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

8. ročník  Základy počítačové grafiky  

9. ročník  Cvičení z českého jazyka, Historický seminář 

  

Předmět VI. VII. VIII. IX.  

Český jazyk a literatura 4 4 4 5 17 

Cizí jazyk 1 (anglický) 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk 2 (německý) 2 2 2 2 8 

Matematika 4 4 4 4 16 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Fyzika 2 2 2 2 7 

Přírodopis 2 2 2 1 7 

Zeměpis 2 2 2 1 7 

Chemie - - 2 2 4 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví 1 1 1 - 3 

Praktické činnosti 1 1 1 1 4 

Informatika a výpočetní technika 1 1 - - 2 

Povinně volitelný předmět - - 1 3 4 

Týdenní dotace 30 30 31 31 122 
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY 

PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

 

 

Na začátku školního roku 2016/2017 začali na škole působit noví pedagogičtí 

pracovníci. Na pozici zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň Mgr. Romana Šilová, 

na pozici učitele Mgr. Tomáš Novotný a Mgr. David Pařík. Jako asistentka pedagoga 

nastoupila Andrea Krumphanzlová, po mateřské dovolené se vrátila Mgr. Gabriela 

Kubanová. Ve 2. pololetí u nás začala působit Mgr. Markéta  Průšová, která 

vystřídala od 1. 2. 2017 Mgr. Yvettu Lejcarovou, jež ukončila pracovní poměr 

k 31. 1. 2017. Po odchodu vychovatelky Jitky Hašplové nastoupil v průběhu 

školního roku jako vychovatel Bc. Vítězslav Kulíšek. Pozici školníka nově zastává 

Josef Houlík. Od dubna 2017 začal pracovat jako uklízeč Tomáš Štorek. 

V červnu 2017 skončil pracovní poměr těchto zaměstnanců: Zdeňky Matoušové, 

Zdeňky Doubravové, Mgr. Tomáše Novotného, Mgr. Davida  Paříka, Hany 

Boháčové a Bc. Vítězslava Kulíška. 

Téměř všichni pedagogičtí pracovníci (na plný úvazek) splňují kvalifikační 

předpoklady.  
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55 27 3 5 6 1 7 1 5 

Pedagog Třídnictví Aprobace 

Mgr. Jana Bergerová II. A učitelství pro 1. st. 

Mgr. Alena Fingralová II. C učitelství pro 1. st. 

Iveta Halová  anglický jazyk 

Mgr. Hana Helcl Hoffmannová VI. A německý jazyk 

Mgr. Iva Chudomelová - zeměpis, přírodopis 

Mgr. Radka Jílková V. A přírodopis, chemie 
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Bc. Lukáš Kačinetz - anglický jazyk 

Mgr. Michaela Kačinetzová IV. B 
učitelství pro 1. st., dějepis, 

občanská výchova 

Mgr. Ilona Kaplanová III. B učitelství pro 1. st. 

Mgr. Pavla Kofroňová IX. matematika, chemie 

Mgr. Gabriela Kubanová I. C učitelství pro 1. st. 

Mgr. Yvetta Lejcarová 

(do 31. 1.) 
II. B učitelství pro 1. stupeň 

Mgr. Alena Mátlová V. B učitelství pro 1. st. 

Zdeňka Matoušová VII. B český jazyk, dějepis 

Mgr. Martina Mudruňková I. B učitelství pro 1. st. 

Mgr. Roman Navrátil - 
dějepis, občanská výchova, 

zeměpis 

Mgr. Tomáš Novotný VIII. český jazyk, dějepis 

Mgr. David Pařík - matematika, informatika 

PaedDr. Kateřina Petrášková III. C učitelství pro 1. st. 

Mgr. Markéta Průšová (od 1. 2.) II. B učitelství pro střední školy 

Mgr. Petr Stříbný VI. B matematika, fyzika 

Mgr. Lucie Stuchlíková I. A učitelství pro 1. st. 

Mgr. Soňa Svobodová Králová III. A učitelství pro 1. st. 

Mgr. Romana Šilová - učitelství pro 1. st. 

Mgr. Ester Štorková - učitelství pro 1. st. 

Mgr. Petra Švábíková IV. A učitelství pro 1. st. 

Edvard Tomas - hudební výchova 

Ing. Barbora Vošická VII. A učitelství odb. předmětů 

Hana Boháčová vychovatelka ŠD 
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Bc. Vítězslav Kulíšek vychovatel ŠD 

Mgr. Dana Otradovcová vychovatelka ŠD/asistentka pedagoga 

Soňa Smržová vychovatelka ŠD 

Miroslava Walterová vychovatelka ŠD 

Bc. Mária Kromelová asistentka pedagoga 

Andrea Krumphanzlová asistentka pedagoga 

Iva Marvanová asistentka pedagoga 

Mgr. Danuše Oulehlová asistentka pedagoga 

Mgr. Alena Randusová asistentka pedagoga 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PED. PRACOVNÍKŮ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je v naší škole považováno dlouhodobě 

za prioritu. Vzhledem k velmi široké nabídce kurzů v různé kvalitě a od nejrůznějších 

institucí postupujeme při výběru podle přísných kritérií. Vycházíme především 

ze zkušeností vlastních a zkušeností kolegů z jiných škol. Zaměřujeme se též 

na kvalitu jednotlivých školících center. Dalším hlediskem je bezprostřední přínos 

pro školu a zefektivnění její práce, v neposlední řadě i hledisko finanční. Semináře 

vybíráme z nabídky Národního institutu pro další vzdělávání a dalších vzdělávacích 

agentur, se kterými máme dobré zkušenosti. 

Prioritami školy jsou: 

 jazykové vzdělávání učitelů, 

 kurzy zaměřené na inkluzi, 

 teambuildingové kurzy, 

 kvalitní metodické kurzy,  

 zapojování do projektů, 

 vzdělávání managementu školy (legislativa). 

 Metodička primární prevence se zúčastnila akreditovaných vzdělávacích 

programů MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Cesty spolu – Společně proti šikaně, Zuřivec – prevence domácího násilí 

genderově podmíněného násilí na školách, Celostátní konference – společné 

vzdělávání, První pomoci. 

 

Podrobný přehled DVPP ve školním roce 2016/2017 je uveden v příloze č. 1 

Výroční zprávy – Plán práce na školní rok 2016/2017. 

 

POČTY ŽÁKŮ A TŘÍD 

VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 438 žáků z Průhonic a spádových 

obcí. Byli rozřazeni do celkem 19 tříd (13 tříd na 1. stupni a 6 tříd na 2. stupni). 

Spádový obvod školy tvoří obce Průhonice, Herink, Nupaky, Modletice, Dobřejovice 

a Popovičky.  

Škola zaznamenává trvalý zájem o přijetí do prvních ročníků. Pozitivně je vnímána 

výuka angličtiny, kterou v našem vzdělávacím programu realizujeme od prvních tříd, 

a také celá řada mimoškolních aktivit. Po ukončení 5. a 7. ročníku sice někteří žáci 

odcházejí na víceletá gymnázia, ale celkový trend počtu žáků je aktuálně rostoucí, 

viz tabulka. 
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Počet žáků školy v letech 2009–2016 

Školní rok Počet žáků 

2009/2010 280 

2010/2011 302 

2011/2012 307 

2012/2013 312 

2013/2014 318 

2014/2015 357 

2015/2016 385 

2016/2017 438 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU 
Zápis výrazné většiny dětí proběhl 4. dubna 2017. Celkem se k zápisu dostavilo 

110 dětí. Zákonní zástupci čtrnácti z nich podali žádost o odklad, které ředitelka 

školy ve všech případech vyhověla. Do 1. ročníku nakonec nastoupilo 77 dětí. Škola 

tak mohla opětovně otevřít 3 třídy. I letos byl zápis tematicky zaměřen – na děti 

čekala Pohádková cesta, na které se mohly setkat s postavami ze známých příběhů 

(Čtyřlístek, Ferda Mravenec, Krteček a Maková panenka). 
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŽÁKŮ 

Devátý ročník letos ukončilo 24 žáků. Všichni byli umístěni během 1. či 2. kola 

přijímacího řízení. 

Z 5. ročníku odešli 2 žáci na osmileté gymnázium a ze 7. ročníku 3 žáci na šestileté 

gymnázium. 

 

Přehled přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017 

Škola Počet přijatých žáků 

Čtyřletá gymnázia 3 

Střední školy ukončené maturitní zkouškou 16 

z toho 

veřejnosprávní činnost 3 

technologie potravin 1 

technické lyceum 2 

bezpečnostně právní čin. 2 

multimediální tvorba 1 

aplikovaná chemie 1 

ekonomika a podnikání 3 

pedagogické lyceum 1 

informační technologie 1 

hotelnictví 1 

Učňovské obory 5 

z toho 

truhlář 1 

strojník 1 

potravinářská výroba 1 

kadeřník 1 

mechanik 1 

Osmiletá gymnázia 2 žáci z 5. ročníku 

Šestiletá gymnázia 3 žáci ze 7. ročníku 
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

PROSPĚCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 
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I. A 24 23 0 1 0 1.000 

I. B 26 25 0 0 0 1.000 

I. C 26 26 0 0 0 1.000 

II. A 22 22 0 0 0 1.097 

II. B 23 22 1 0 0 1.098 

II. C 23 22 1 0 0 1.152 

III. A 21 18 3 0 0 1.161 

III. B 22 21 1 0 0 1.165 

III. C 21 19 2 0 0 1.107 

IV. A 25 19 6 0 0 1.280 

IV. B 24 19 5 0 0 1.267 

V. A 26 18 8 0 0 1.346 

V. B 27 19 8 0 0 1.370 

VI. A 20 6 14 1 0 1.573 

VI. B 19 10 8 1 0 1.530 

VII. A 20 8 11 1 0 1.793 

VII. B 18 3 15 0 0 2.015 

VIII. 27 5 22 0 0 1.713 

IX. 24 9 15 0 0 1.571 

Celkem 438 314 120 4 0 1,328 
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 
Ve školním roce 2016/2017 se žáci naší školy zapojili do dvou celostátních 

srovnávacích testování. 

V listopadu 2016 proběhlo Národní testování SCIO 2016/2017 v 9. ročníku, v dubnu 

2017 v 5. ročníku a v květnu 2017 Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku 

prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování České školní 

inspekce. 

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2016/2017 SCIO 
Výsledky český jazyk 5. ročník 

Výsledky v českém jazyce se Základní škola Průhonice řadí mezi lepší průměrné 

školy, naši žáci dosáhli lepších výsledků než 60 % zúčastněných škol. 

Studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně a výsledky žáků 

v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

 

Výsledky matematika 5. ročník 

Výsledky v matematice se Základní škola Průhonice řadí mezi lepší průměrné školy, 

naši žáci dosáhli lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. 

Podobně jako v českém jazyce, i v matematice je studijní potenciál žáků využíván 

optimálně a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

 

 
 

Výsledky český jazyk 9. ročník 

Výsledky u našich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. 

Studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván dobře. Jejich výsledky jsou 

na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé 

s nimi zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. 
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Výsledky matematika 9. ročník 

Výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u 60 % zúčastněných škol. 

Studijní potenciál žáků v matematice je využíván optimálně, jejich výsledky 

odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

 

 

VÝBĚROVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU (ČŠI) 
Škola byla zařazena do výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníku 

prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování. Účast škol 

zařazených do vzorku pro výběrové zjišťování byla povinná. 

V pondělí 15. května 2017 byli žáci 9. ročníku testováni z matematiky a výchovy 

k občanství. O týden později z českého jazyka. 

 

Výsledky výběrového testování 

Český jazyk ZŠ Průhonice Celkem Česká republika 

Vyhodnocených testů 18 40 334 

Celý test 67 % 65 % 

Porozumění textu 72 % 69 % 

Pravopis a mluvnice 56 % 53 % 

Slovní zásoba a slovotvorba 58 % 62 % 

 

Matematika ZŠ Průhonice Celkem Česká republika 

Vyhodnocených testů 21 40 181 

Celý test 50 % 52 % 

Geometrie 46 % 45 % 

Počítání s čísly 58 % 63 % 

Slovní úlohy 42 % 41 % 
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Výchova k občanství ZŠ Průhonice Celkem Česká republika 

Vyhodnocených testů 21 5 477 

Výchova k občanství 69 % 68 % 

 

Zhodnocení výběrového testování žáků 9. ročníku 

Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání mají jen omezenou vypovídací hodnotu. 

Úlohy v testech nemohly zákonitě reprezentovat očekáváné výstupy RVP v jeho celé 

šíři, testy měly jen omezenou délku (75 min.) a obsahovaly jen malou část toho, 

oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Zprůměrované výsledky, v nichž se 

ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů u jednotlivých žáků, mají jen signální 

funkci.  

Vzhledem k tomu, že jsme u žáků naší školy nezaznamenali významnější odchylky 

od průměru za všechny testované žáky v rámci celé České republiky, shledáváme 

výsledky výběrového testování jako vcelku úspěšné. Uvědomujeme si však, že 

prostor ke zlepšení celkových výsledků tu rozhodně je a budeme se snažit najít cestu, 

jak jich v budoucnosti dosáhnout. 
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

V každém školním roce plánujeme celou řadu již tradičních aktivit, které vhodně 

doplňují učivo a rozvíjejí schopnosti dětí. Některé se uskutečňují přímo ve škole. 

Všechny jsou organizovány tak, aby doplňovaly výuku ve všech předmětech a plnily 

výstupy Školního vzdělávacího programu. Kromě školních akcí se žáci rovněž 

účastní těch, které pořádá zřizovatel.  

 

Celkový přehled školních akcí a aktivit najdete v příloze č. 1 Výroční zprávy. 

 

Aktivity konané napříč školou:  

 Besídky tříd k různým výročím. 

 Projekt Rozsviťme se modře – podpora Světového dne porozumění autismu 

(celoškolní projekt). 

 Projekt Vyzdobme si školu – vyrábění dekorací k výzdobě školy v podobě 

ptáčků v hodinách výtvarné výchovy (celoškolní projekt). 

 Projekt Edison – návštěva zahraničních studentů ve škole, prezentace zemí 

(celoškolní projekt). 

 Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ. 

 Den otevřených dveří. 

 Den řemesel – výroba vánočních dárků a dekorací. 

 Dětský den – sportovní soutěže o ceny. 

 Dětský den pro děti MŠ Průhonice. 

 Aktivity ve školní družině. 

 Týden exkurzí  – žáci školy spolu s pedagogy vyjíždějí na řadu zajímavých 

míst České republiky i do zahraničí. 

 Zájezd do Velké Británie s poznáváním reálií. 

 Sportovní soutěže.  
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

AKTIVITY KONANÉ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH 

Třída I. A Mgr. Lucie Stuchlíková 

 

 
Akce třídy 

říjen Lovci a jejich kořist přírodovědný program 

listopad 

Dílna čtení – první téma: Moje oblíbená kniha 

Den strašidýlek projektový den 

Edison – celoškolní projekt návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

Exkurze do Hrusic Památník Josefa Lady a jeho dcery 

Aleny 

Divadélko pro děti návštěva divadelního souboru  

ve škole 

prosinec. 

Dílna čtení – druhá téma: Spisovatel Josef Lada 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

leden 

Divadelní představení ve škole  

Dílna čtení – třetí téma: Můj komiks 

Bezpečná cesta do školy přednáška s paní policistkou 

únor Dílna čtení – čtvrtá  

březen 
Ze života žížal a výroba ŽÍŽALÁRIA školní projekt 

Sklář ve škole  

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne 

porozumění autismu 

Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích  

Dílna čtení – pátá téma: Zvířátka v knize 

květen 

Beseda se spisovatelkou  J. Vítovou   

Dílna čtení – šestá téma: Beseda se spisovatelkou  

J. Vítovou 

červen 
Týden exkurzí  

Dílna čtení – sedmá téma: Spisovatel Karel Čapek 
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída I. B Mgr. Martina Mudruňková 

 

 
Akce třídy: 

říjen Lovci a jejich kořist přírodovědný program 

listopad 

Podzim v I. B projektový den 

Dílna čtení - první téma: Moje oblíbená kniha 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

Exkurze do Hrusic 
Památník Josefa Lady a jeho dcery 

Aleny 

Divadélko pro děti 
návštěva divadelního souboru  

ve škole 

prosinec 

Dílna čtení – druhá téma: Spisovatel Josef Lada 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

leden 

Divadelní představení ve škole  

Dílna čtení – třetí téma: Můj komiks 

Bezpečná cesta do školy přednáška s paní policistkou 

únor Dílna čtení – čtvrtá hlavní hrdina v knize 

březen 

Ze života žížal a výroba 

ŽÍŽALÁRIA 
školní projekt 

Sklář ve škole  

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne 

porozumění autismu 

Exkurze do svíčkárny  Šestajovice 

Dílna čtení – pátá téma: Zvířátka v knize 

květen Dílna čtení – šestá téma: Beseda s J. Vítovou 

červen 
Týden exkurzí 

knihovna Říčany, Funpark Žirafa, 

zámek Jemniště, muzeum Říčany, 

Průhonický park 

Dílna čtení – sedmá téma: Spisovatel Karel Čapek 
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída I. C Mgr. Gabriela Kubanová, 

asistentka pedagoga Andrea Krumphanzlová 

 

 
 

Akce třídy: 
říjen Lovci a jejich kořist přírodovědný program 

listopad 

Dílna čtení – první téma: Moje oblíbená kniha 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

Divadélko pro děti Kamarádi 
návštěva divadelního souboru  

ve škole 

prosinec 

Zámek Radim vánoční exkurze 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

leden 

Endele Vendele divadelní představení ve škole 

Dílna čtení – třetí téma: Můj komiks 

Bezpečná cesta do školy přednáška s policistkou 

březen Knihovna Opatov  

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne porozumění 

autismu 

Velikonoce - skanzen Přerov nad 

Labem 
 

květen 
Beseda se spisovatelkou Jitkou 

Vítovou 
 

červen 

Den dětí  

Týden exkurzí 

Kunratický les - lesní zvěř, 

Království železnic Praha, 

Dendrologická zahrada - co žije 

v zahradě, zámek Loučeň, Tvoření  

a hry ve škole 

Návštěva kuchařského centra v Praze  
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída II. A třídní učitelka Mgr. Jana Bergerová, 

asistentka pedagoga Iva Marvanová 

 

 
 

Akce třídy: 
září Podzimní den projektový den 

říjen Dopravní značky projektový den 

listopad 

Den svatého Martina projektový den 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

prosinec 

Čekání na Vánoce projektový den 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

leden Jíme zdravě projektový den 

únor Masopust projektový den 

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne 

porozumění autismu 

Velikonoce ve skanzenu v Přerově 

nad Labem 
 

květen Beseda se spisovatelkou J. Vítovou   

červen Týden exkurzí 

Labyrint na zámku Loučeň, Malá 

technická univerzita s legem, 

Funpark Žirafa, knihovna Opatov, 

pletení košíků 
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída II. B  třídní učitelka Mgr. Markéta Průšová 

 

 
 

Akce třídy: 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

prosinec 
Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

únor 
Karnevalové soutěžení, tanec 

 v maskách 
projektový den 

 Výroba přání k Valentýnu  

březen Jaro projektový den 

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne 

porozumění autismu 

Velikonoce na zámku Loučeň 
velikonoční program, tvorba 

vajíčka ze dřeva 

květen Výroba přání na oslavu Dne matek  

červen 

Oslava Dne dětí  

Anglický jazyk a prvouka - 

zdravá výživa, jídlo, objednávání 

v restauraci 

projekt 

Týden exkurzí 

ZOO Praha,  Botanicus, Vojenské 

muzeum Lešany, zámek Jemniště, 

Průhonický park a návštěva 

průhonického zámku s výkladem                       
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída II. C Mgr. Alena Fingralová 

 

 
 
Akce třídy: 

září–červen Strom čtenářů celoroční třídní projekt 

září Bezpečný pes MPP 

říjen 

Lovci a jejich kořist přírodovědný program 

Dýňování v Čechově stodole Památník Josefa Lady a jeho dcery 

Aleny 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

prosinec 
Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

leden 
Endele Vendele divadelní představení 

Dětské domovy třídní projekt 

březen Geometrické tvary třídní projekt 

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne 

porozumění autismu 

Velikonoce na zámku Loučeň třídní exkurze 

Velikonoční vajíčko třídní projekt 

květen Na zahradě třídní projekt Aj 

červen 
Den dětí  

Týden exkurzí  
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída III. A Mgr. Soňa Svobodová Králová 

 

 
Akce třídy: 

září Bezpečný pes MPP 

říjen 
Lovci a jejich kořist  přírodovědný program 

Dopravní výchova  

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Endele Vendele divadelní představení 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

Divadelní představení Kamarádi  

Knihovna na Opatově    téma:  Poezie 

prosinec 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Exkurze na zámek Loučeň  

Vánoční besídka ve třídě  

březen 
Knihovna na Opatově  téma: Zvířata v literatuře 

Dopravní výchova   

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne 

porozumění  autismu 

Muzeum Říčany  velikonoční dílna 

květen Dopravní výchova  

červen 

Den dětí  

Týden exkurzí – Den zvířátek a 

tvoření ve škole  

Národní muzeum v Praze  

 

Archa Noemova  

Dendrologická zahrada  

Výlet do Průhonického parku 

 

 

téma: Rekordmani a rarity 

zvířecího světa v expozici  

 

téma: Co se děje v lese, na 

zahradě nebo v parku 

Přespání ve škole   

Vodní dům v Hulicích 
interaktivní expozice a procházka 

s lektorem k vodnímu dílu Švihov 

Kino Praha–Háje  Lichožrouti 
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída III. B Mgr. Ilona Kaplanová 

 

 
Akce třídy: 

září 
Bezpečný pes MPP 

Dopravní výchova MPP 

říjen 

Lovci a jejich kořist přírodovědný program 

Kaštanový den třídní projekt 

Den strašidel třídní projekt 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

Knihovna Opatov exkurze 

Divadelní představení Kamarádi  

prosinec 

Den řemesel  

Mikulášská besídka  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Zámek Loučeň exkurze 

únor Den kamarádství třídní projekt 

březen Knihovna Opatov exkurze 

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne 

porozumění  autismu 

Vystoupení v rámci vítání občánků   

Muzeum Říčany  velikonoční dílna 

Den Země třídní projekt 

červen 

Den zvířátek a tvoření   třídní projekt 

Týden exkurzí – Dendrologická 

zahrada, Průhonický park, Vodní svět 

Hulice, Národní muzeum,  filmové 

představení - Lichožrouti 

spaní ve škole, besídka pro rodiče 
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída III. C  PaedDr. Kateřina Petrášková 

 

 
 

Akce třídy: 
září–červen Tanec pro život třídní projekt 

září 
Bezpečný pes MPP 

Dopravní výchova MPP 

říjen 
Lovci a jejich kořist přírodovědný program 

Halloween třídní projekt 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

Knihovna Opatov exkurze 

Divadelní představení Kamarádi  

prosinec 

Den řemesel  

Mikulášská besídka  

Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Vánoční besídka exkurze 

leden. Endele Vendele divadelní představení 

duben 
Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne 

porozumění  autismu 

červen 
Den dětí třídní projekt 

Týden exkurzí  
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída IV. A  Mgr. Petra Švábíková 

 

 
 

Akce třídy: 
září–červen Čtenářské dílny celoroční třídní projekt 

září Bezpečný pes MPP 

říjen Lovci a jejich kořist přírodovědný program 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

prosinec 

Den řemesel  

Vánoční turnaj ve vybíjené sportovní akce v tělocvičně 

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Středověký den 

ukázka lukostřelby a středověkých 

zbraní, rytířské brnění, gotické 

písmo, středověká řemesla, 

dobové kostýmy, ochutnávka 

středověkých pokrmů 

Vánoční besídka 

tradice vánočních svátků – 

zdobení stromečku, nadělování 

dárečků, ochutnávka cukroví, 

zpěv vánočních pastorel 

duben 
Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne 

porozumění autismu 

červen. 
Den dětí  

Týden exkurzí  
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída IV. B  Mgr. Michaela Kačinetzová,  

asistentka pedagoga Mgr. Danuše Oulehlová 

 

 
 

Akce třídy: 
září–červen Čtenářské dílny celoroční třídní projekt 

září Bezpečný pes MPP 

říjen Lovci a jejich kořist přírodovědný program 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

prosinec 

Den řemesel  

Vánoční turnaj ve vybíjené sportovní akce v tělocvičně 

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Středověký den 

ukázka lukostřelby a středověkých 

zbraní, rytířské brnění, gotické 

písmo, středověká řemesla, 

dobové kostýmy, ochutnávka 

středověkých pokrmů 

Vánoční besídka 

tradice vánočních svátků – 

zdobení stromečku, nadělování 

dárečků, ochutnávka cukroví, 

zpěv vánočních pastorel 

únor–červen Hraní s věděním třídní projekt 

duben 
Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne 

porozumění autismu 

květen 
Šmoulové filmové představení 

Boubínský prales třídní projekt 

červen 
Den dětí  

Týden exkurzí  
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída V. A  Mgr. Radka Jílková 

 

 
 

Akce třídy: 
září Společenstvo rybníků a mokřavů exkurze do Dendrologické zahrady 

říjen 

Lovci a jejich kořist přírodovědný program 

Čína – Říše středu multikulturní výchova 

Halloween projekt ve spolupráci s rodičem 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

prosinec 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Lichožrouti filmové představení 

Vánoční besídka  

únor Exkurze Lidice třídní projekt 

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne porozumění 

autismu 

Národní testování SCIO  

červen 

Den dětí  

Partnerská škola - Turecko turecké písně a prezentace o Praze 

Týden exkurzí 

sportovní aktivity, Průhonický park, 

základy drátkování, přednáška 

o krasových jevech na našem území, 

MaxLaserGame, Techmania Plzeň 
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída V. B  Mgr. Alena Mátlová, 

asistentka pedagoga Bc. Mária Kromelová 

 

 
 

Akce třídy: 

říjen 
Lovci a jejich kořist přírodovědný program 

Čína  multikulturní výchova 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj 

prosinec 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Lichožrouti filmové představení 

Vánoční besídka  

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne porozumění 

autismu 

Národní testování SCIO  

červen 

Den dětí  

Týden exkurzí 

sportovní aktivity, Průhonický park, 

základy drátkování, přednáška o 

krasových jevech na našem území, 

MaxLaserGame, Techmania Plzeň 
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída VI. A  Mgr. Hana Helcl Hoffmannová 

 

 
 

Akce třídy: 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů 

ve škole, podpora Aj 

prosinec 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Vánoční besídka  

leden Lyžařský zájezd jednotlivci 

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne porozumění 

autismu 

Den učitelů recitace 

Fata Morgana expozice Botanické zahrady 

květen Exkurze do Bavorska jednotlivci 

červen 

Den dětí  

Zájezd do Velké Británie jednotlivci 

Návštěva žáků z Turecka  pomoc při organizaci 

Týden exkurzí 
JumpPark Praha, kino Praha-Háje, 

exkurze Drážďany, piknik ve třídě 
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída VI. B Mgr. Petr Stříbný 

 

 
 

Akce třídy: 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů 

ve škole, podpora Aj 

prosinec 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Vánoční besídka  

leden Lyžařský zájezd jednotlivci 

duben 
Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne porozumění 

autismu 

květen Exkurze do Bavorska jednotlivci 

červen 

Den dětí  

Zájezd do Velké Británie jednotlivci 

Týden exkurzí 

ZOO Praha, návštěva rozhledny, 

lanovka, Freestyle Kolbenka, 

exkurze Drážďany, hry ve třídě 

a tělocvičně 
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída VII. A Ing. Barbora Vošická 

 

 
 

Akce třídy: 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 

návštěva zahraničních studentů  

ve škole, podpora Aj, pomoc 

při realizaci projektu 

prosinec 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Vánoční besídka  

leden Lyžařský zájezd jednotlivci 

duben 

Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne porozumění 

autismu 

Exkurze do Bavorska jednotlivci 

květen Zájezd do Velké Británie jednotlivci 

červen 

Den dětí  

Návštěva žáků z Turecka  pomoc při organizaci 

Týden exkurzí  
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída VII. B Zdeňka Matoušová 

 

 
 

Akce třídy: 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů 

ve škole, podpora Aj 

prosinec 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Vánoční besídka  

duben 
Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne porozumění 

autismu 

květen Exkurze do Bavorska jednotlivci 

červen 

Den dětí  

Zájezd do Velké Británie  

Týden exkurzí 

Průhonický park, kino Praha-Háje, 

Sportovně relaxační areál 

Zdiměřice, piknik ve škole 
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída VIII. Mgr. Tomáš Novotný 

 

 
 

Akce třídy: 

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů 

ve škole, podpora Aj 

prosinec 

Den řemesel  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Vánoční besídka  

duben 
Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne porozumění 

autismu 

květen Exkurze do Bavorska  

červen 

Den dětí  

Zájezd do Velké Británie jednotlivci 

Týden exkurzí  
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Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Třída IX. Mgr. Pavla Kofroňová 

 

 
 

Akce třídy: 

říjen 

Přírodovědný klokan vzdělávací programy 

Lovci a jejich kořist  

Filipíny za obry a trpaslíky  

listopad 

Vyzdobme si školu celoškolní projekt 

SCIO testování  

Schola Pragensis přehlídka středních škol 

Edison – celoškolní projekt 
návštěva zahraničních studentů 

ve škole, podpora Aj 

prosinec 

Den řemesel  

Mikuláš pro 1. stupeň a MŠ  

Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ  

Anděl Páně 2 kino 

leden 

Dějepisná olympiáda jednotlivci 

Olympiáda z anglického jazyka jednotlivci 

Den otevřených dveří průvodci školou 

Lyžařský zájezd jednotlivci 

únor Exkurze Lidice  

duben 
Rozsviťme se modře – celoškolní 

projekt 

podpora Světového dne porozumění 

autismu 

 Sex, zdraví, zodpovědnost MPP 

květen Exkurze do Bavorska jednotlivci 

červen 

 

Den dětí příprava a organizace 

Zájezd do Velké Británie jednotlivci 

Návštěva žáků z Turecka  pomoc při organizaci 

Projekt Absolvent  

Týden exkurzí 

ZOO Praha, kino Praha-Háje, 

Lanový park Hostivař, Národní 

památník hrdinů heydrichiády 
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Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

AKTIVITY KONANÉ VE ŠKOLE I MIMO ŠKOLU 

PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
V pondělí 5. září 2016 panoval před průhonickou základní školou nebývalý ruch. 

Po dvouměsíčním prázdninovém volnu začínal nový školní rok. Prvňáčky čekal 

jejich první školní den. Po paní starostce Haně Borovičkové je přivítala i paní 

ředitelka Ester Štorková spolu s jejich třídními učitelkami Lucií Stuchlíkovou, 

Martinou Mudruňkovou a Gabrielou Kubanovou. Věříme, že pro ně byl školní rok 

úspěšný, zažili spoustu krásných zážitků, získali nové zkušenosti, načerpali 

vědomosti, poznali spoustu kamarádů. 

 

ADAPTAČNÍ KURZ 
Ve dnech 8. a 9. září 2016  se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního programu, který 

jsme pro ně připravili v prostorách naší základní školy. Cílem bylo začlenit nově 

příchozí žáky do třídního kolektivu, poznat své třídní učitele, stmelit nový kolektiv 

a navodit dobrou atmosféru ve třídě. První den se žákům věnovali třídní učitelé, den 

poté i zkušení lektoři na zážitkovou pedagogiku. Program byl velmi pestrý. 

Obsahoval spoustu sportovních i vědomostních soutěží, logických her, rébusů 

a tajenek. Zapojit se mohl každý člen týmu. Děti  mohly využít čas k vzájemnému 

poznávání, navázání vztahu s třídními učiteli  a poznat je jinak než jen za katedrou. 

 

OVOCE DO ŠKOL 
I v letošním roce se škola zapojila do projektu vyhlášeného MŠMT Ovoce do škol. 

Projekt se vztahuje na žáky 1. stupně, kteří pravidelně dostávají ovoce a zeleninu bez 

úplaty. Cílem této akce je vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, zvýšit 

příjem ovoce a zeleniny, bojovat proti dětské obezitě. Dodávky těchto produktů se 

dostávají nad rámec školního stravování. 
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OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 
V pondělí dne 31. října 2016 byla po několikaměsíční rekonstrukci otevřena pro žáky 

i učitele nová školní jídelna. První den provozu si paní kuchařky vyzkoušely pouze 

výdej dovezených jídel, druhý den pak zařízení přešlo na plný provoz. Nově 

zrekonstruované prostory jsou plně funkční, žákům i učitelům se líbí a pokrmy 

připravené týmem zkušených kuchařek chutnají všem. Děti dokonce navrhly vytvořit 

Knihu poděkování a přání, která by byla umístěna ve školní jídelně. 

 

VYZDOBME SI ŠKOLU 
Projekt „Vyzdobme si školu“ patří mezi celoškolní projekty a probíhal  napříč celou 

školou. Žáci všech tříd vyráběli v hodinách výtvarné výchovy dekorace k výzdobě 

školy v podobě ptáčků. Heslem tohoto projektu bylo „Rozleťte se s námi“. Dílka 

našich žáků se neobyčejně povedla a sklízí velké uznání od všech návštěvníků školy. 

 
 

PROJEKT EDISON 
Ve dnech 10. 11.–16. 11. 2016 proběhl na naší škole další ročník projektu Edison, 

který spojuje lidi odlišných kultur a národností. Vizí tohoto projektu je tolerance 

a příznivé soužití s různými kulturami. Akce motivuje žáky ke studiu angličtiny, díky 

ní se mohou seznámit se zahraničními studenty a jejich vlastí. Letos k nám zavítali 

studenti z Číny, Iránu, Řecka, Itálie a Guatemaly. Studenti prezentovali své země ve 

všech třídách naší školy.  Na zajištění akce se velmi aktivně podíleli žáci ze 7.–9. 

ročníku.  
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
První adventní neděli, dne 27. listopadu 2016, proběhlo rozsvícení vánočního stromu 

a betlému na Květnovém náměstí v Průhonicích. Všechny přítomné jménem obce 

přivítala paní starostka Hana Borovičková. Žáci naší školy si pod vedením paní 

učitelky Aleny Mátlové a paní učitelky Ilony Kaplanové připravili pro tuto příležitost 

pásmo koled, které dodalo nedělnímu podvečeru tu správnou předvánoční atmosféru. 

 

UKONČENÍ PROJEKTU MODERNIZACE A DOSTAVBY ZŠ PRŮHONICE 
Ve čtvrtek dne 1. prosince 2016 proběhlo za velkého zájmu veřejnosti 

slavnostní ukončení projektu Modernizace a dostavby ZŠ Průhonice. Akce probíhala 

v prostorách nově zrekonstruované  školní jídelny. Průvodního slova se ujaly paní 

starostka Hana Borovičková a paní ředitelka Ester Štorková. Přivítaly i vzácného 

hosta – místopředsedu vlády a ministra financí pana Andreje Babiše. Příjemnou 

atmosféru slavnostnímu podvečeru dodali žáci školy, kteří si pod vedením p. uč. 

Tomase a p. uč. Kaplanové připravili pěvecká a hudební vystoupení. Po skončení 

programu dostali všichni přítomní prostor, aby si interiéry naší zmodernizované 

školy prohlédli. 

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
V pondělí 5. prosince 2016 se i naší školou nesl cinkot zvonků, zpívaly se písničky 

a recitovaly básničky.  Čertů, čertic i andělů se slétlo nebývalé množství. Vévodil jim 

sám velký Mikuláš. V 1.–3. ročníku proběhla mikulášská besídka, kterou si 

pro menší děti připravili žáci IX. třídy. Jako každý rok se neopomněli zastavit také 

v místní mateřské škole. 

 

DEN ŘEMESEL 
Pořádat Den řemesel se stalo na naší škole již zažitou tradicí. Letos se tato akce 

uskutečnila dne 2. prosince. Učitelé si opět připravili pro své žáky celodenní aktivitu 
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(dílnu). Po celý čas děti pracovaly ve skupinách, které byly tvořeny žáky z různých 

ročníků. Děti  tak  mají možnost poznat se navzájem, navázat nová  přátelství, pomoci 

si při výrobě různých dárků a dekorací. Většina z nich se zapojila i do organizace 

vánočních trhů v obci Průhonice. 

 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ A MŠ PRŮHONICE 
V úterý dne 13. prosince 2016 se od 17 hodin konala v Kongresovém centru v areálu 

VÚKOZ Průhonice (hotel Floret) naše Vánoční akademie. Tuto akci pořádáme 

ve spolupráci s MŠ a OÚ Průhonice. Vánočního vystoupení se zúčastnili takřka 

všichni žáci naší školy. Jednotlivé třídy se prezentovaly svým velmi zdařilým 

programem a byly odměněny velkým potleskem z řad publika. 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V lednu proběhl na naší škole Den otevřených dveří. V některých třídách  se sešli  

na vyučování nejen žáci, ale i jejich rodiče, kteří přišli zhlédnout práci svých dětí. 

Mnozí z nich zavzpomínali i  na svá školní léta. Role průvodců po škole se ujali žáci 

IX. ročníku, kteří návštěvníky nenechali bloudit. Kromě jednotlivých vyučovacích 

hodin si mohli  rodiče prohlédnout i prostory školy. 

 

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO RAKOUSKA 
V sobotu 28. ledna 2017 odjelo 20 žáků druhého stupně naší školy na šestidenní 

lyžařský zájezd do rakouského Hohentauernu. Akce se uskutečnila na již tradičním 

místě pod vedením ředitelky školy Mgr. Ester Štorkové. Všichni si užívali krásného 

počasí a skvělých lyžařských podmínek. 
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EXKURZE DO LIDIC 
Na konci února 2017 navštívili žáci 5. a 9. ročníku obec nedaleko Prahy spjatou 

s tragickými okamžiky II. světové války. Program byl každé třídě „ušit na míru“ 

a uzpůsoben věku. Lidice jsou místem, kde si symbolicky podává ruku minulost 

s budoucností. Můžeme bezesporu prohlásit, že si zde návštěvníci mohou na 

půdorysu velké tragédie uvědomit skutečnou hodnotu lidského života i své životní 

priority. S žáky jsme se zde mohli zamýšlet, co je potřeba dělat, abychom 

neopakovali chyby předků.  

 

ROZSVIŤME SE MODŘE 
Dne 3. dubna si žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci naší školy připomněli Světový den 

porozumění autismu, který spadá vždy na 2. dubna. Motem tohoto dne byla tentokrát 

„mimika“. Abychom lidi s poruchou autistického spektra podpořili, oblékla se celá 

škola do modré barvy – barvy komunikace, která představuje lidi s tímto problémem. 

O velké přestávce se všichni shromáždili v atriu školy a vytvořili obrazec ve tvaru 

veselého smajlíka. Při výtvarné výchově žáci namalovali libovolnou technikou lidské 

tváře, které vyjadřují různé emoce. Všechny obrázky byly vystaveny v prostoru 

šatny. Fotografii zachycující tento den jsme poslali do celorepublikové soutěže 

„O nejlepší fotografii v modrém“ vyhlášené organizací NAUTIS. Naše škola se 

umístila ve velké konkurenci na prvním místě.  

 

ŠKOLA NANEČISTO 
V měsíci květnu nabídla naše škola přijatým dětem do 1. třídy možnost stát se každý 

týden na hodinu školákem a vyzkoušet si nanečisto, jak to ve škole chodí. Děti měly 

příležitost poznat se s budoucí paní učitelkou i svými spolužáky. Při jednotlivých 

setkáních se seznámily s prostorami školy, aby v září nenastupovaly do úplně 

neznámého prostředí. Vyzkoušely si práci v jednotlivých školních předmětech, hrály 

tvořivé hry atd. 
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EXKURZE DO BARVORSKA 
 

V květnových dnech se žáci naší školy vypravili na dvoudenní exkurzi do Mnichova. 

Seznámili se s dějinami města, prošli historické centrum - náměstí zvané Marienplatz 

s monumentální Novou radnicí, zhlédli budovu opery, Starý dvůr, kostel 

Frauenkirche a mnoho dalších pamětihodnosti. Němčinu mohli procvičovat nejen při 

nakupování. Druhý den vedla jejich cesta na samotný jih Německa do Alp. Navštívili 

zámek Neuschwanstein. Domů si odváželi spoustu krásných dojmů a zážitků. 

 

EXKURZE DO AUSCHWITZ-BIRKENAU 
Ve čtvrtek 18. května 2017 vyrazili žáci 9. ročníku na historickou exkurzi 

do bývalého německého nacistického vyhlazovacího koncentračního tábora 

Auschwitz-Birkenau, který se dnes nachází v polské Osvětimi. Koncentrační tábor 

se díky hrůzám, které se v něm v době druhé světové války odehrály, stal světovým 

symbolem teroru, hromadných vražd a holocaustu. Exkurze završila výuku 

problematiky holocaustu, které je věnována rozsáhlá část dějepisného učiva 

9. ročníku. 

 

 

ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 
V rámci poznávání reálií anglicky mluvících zemí se žáci 2. stupně v doprovodu 

pedagogů vydali na poznávací zájezd na jih Velké Británie. Zájezd byl rozmanitě 

koncipovaný. Užili jsme si rušných míst plných turistů i odlehlé přírodní scenérie. 

První okamžiky trávili v přímořském letovisku Brighton, prohlédli si  slavné 

Brighton Pier, The Lanes, Royal Pavilion – královské  sídlo, Sea life Centre, pobyli 

na útesech Seven Sisters, navštívili pašerácké jeskyně v Hastings. Zajímavý pohled 

do historie nabídla návštěva Hever Castle – sídla rodu Boleynů. Poutavá byla 

i prohlídka středověkého historického jádra města Cantebury. Během celého pobytu 
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byli všichni účastníci zájezdu ubytováni v hostitelských rodinách v nedalekém 

Easthbournu. 

 

VÝROČÍ KVĚTNOVÉHO POVSTÁNÍ 
Dne 4. května 2017, v předvečer 72. výročí Květnového povstání českého lidu, se 

na Květnovém náměstí v Průhonicích uskutečnil za účasti představitelů obce 

i místních spolků slavnostní akt, v jehož průběhu vystoupili naši žáci. Pod vedením 

paní učitelky Mgr. Aleny Mátlové přednesli státní hymnu, čímž přispěli 

k důstojnému průběhu celé akce. 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 
V rámci hodin tělesné výchovy absolvovali žáci 2. a 3. ročníku plavecký výcvik 

v bazénu Hostivař. 

 
 

DEN DĚTÍ 
Ve čtvrtek 1. června 2017 proběhla na naší škole oslava Mezinárodního dne dětí. 

Žáci 9. ročníku pro své spolužáky z nižších tříd a průhonickou mateřskou školu 

připravili zábavná stanoviště, na kterých si děti mohly procvičit svůj postřeh, 

obratnost i své vědomosti. 
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Odpolední program sportovně pohádkového odpoledne byl připraven ve spolupráci 

s místní mateřskou školou. K dobré náladě všech přítomných přispěla hudební 

skupina Maxíci a Dětský folklorní soubor Vonička. 

 

TÝDEN EXKURZÍ 

Poslední školní týden je již tradičně na naší škole zasvěcen celoškolnímu projektu. 

Žáci mají možnost trávit tyto dny mimo školní lavice. Již dopředu pečlivě připravují 

se svými třídními učiteli program na celý týden, aby byl pestrý, rozmanitý 

a zajímavý. V tuto dobu také navštíví řadu zajímavých míst.  

ABSOLVENT 2017 

V úterý 20. června 2017 se v prostorách Rytířského sálu průhonického zámku 

uskutečnilo finálové kolo Absolventa 2017. Z rukou paní starostky Hany 

Borovičkové byly předány ceny obce za vynikající absolventské práce žáků 

9. ročníku. Již tradičním průvodcem slavnostního podvečera se stala paní ředitelka 

Ester Štorková. Hostem letošního ročníku byla moderátorka a herečka Ester 

Janečková. 

Výběr absolventských prací, které měly ze školního kola postoupit do finále, byl 

v tomto školním roce obzvláště obtížný, neboť naprostá většina z nich dosáhla 

vynikající úrovně. Porota nakonec do finálového klání vyslala Josefa Součka 

s absolventskou prací Spánek, dále Dominiku Pálovou, která se ve své práci zabývala 

tématem Srdce, Matyáše Martinoviče, jenž se ve své prezentaci zaměřil 

na nejoblíbenější sociální síť Facebook a Kláru Ottovou s absolventskou prací Naše 

školství. Průběh podvečera byl zpestřen i několika pěveckými vystoupeními žáků 

deváté třídy. 

V závěru akce se paní ředitelka Štorková oficiálně rozloučila s žáky 9. ročníku 

a předala jim pamětní listy. Akce byla důstojným zakončením jejich devítiletého 

studia na Základní škole Průhonice. 
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AKTIVITY KONANÉ MIMO PROSTORY ŠKOLY: 

 

 Filmová a divadelní představení, výstavy. 

 Sportovní turnaje. 

 Vazba s květinou – ve spolupráci s VÚKOZ Průhonice, možnost prezentace 

vlastních výrobků. 

 Vánoční vystoupení žáků a učitelů ZŠ Průhonice (ve spolupráci s MŠ 

Průhonice). 

 Lyžařský zájezd. 

 Absolvent – prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku. 

 Týden exkurzí a další exkurze vhodně doplňující výuku. 
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SOUTĚŽE  

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE 

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 
V lednu proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Dva žáci ze VII. A 

(Karina Beresh, David Hrdlička) a dva žáci z IX. třídy (Adéla Kubrichtová, Elizaveta 

Pizhová) postoupili do okresního kola, které proběhlo v ZŠ Dolní Břežany. Pravidla 

okresního kola byla změněna těsně před soutěží. 

Naši žáci dosáhli průměrných výsledků. Přínosem soutěže však bylo srovnání 

s úrovní znalostí v jiných školách. 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
Ve školním roce 2016/2017 proběhl již 46. ročník Dějepisné olympiády. Tematické 

vymezení soutěže bylo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 

18. století“. 

Školní kolo se uskutečnilo ve středu 23. listopadu 2016. Zapojilo se do něj osm žáků 

8. a 9. ročníku. Do okresního kola postoupili žáci 9. ročníku Matěj Ježek, Ondřej 

Šindelář a Markéta Průšová. 

Okresní kolo proběhlo v pondělí 16. ledna 2017 na 12. ZŠ v Kladně. V těžké 

konkurenci se Ondřej umístil na 21. místě, Markéta skončila na 16.–17. místě a Matěj 

obsadil velmi dobré 7. místo. 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
Plzeňská Techmania vyhlásila soutěž „Namaluj si svůj svět“, které se zúčastnila třída 

II. A. Obrázek Alžbětky Poustkové, který jsme do soutěže poslali, může na projekční 

kouli Science On a Sphere obdivovat celá široká veřejnost. Alžbětka navštívila 

s rodiči Techmánii a přivezla si kromě ocenění řadu nafocených záběrů.  

V letošním roce se žáci osmého a devátého ročníku zapojili do výtvarné soutěže 

základních škol, kterou vyhlásila Střední škola mediální grafiky a tisku v Praze. 

Téma znělo: Plakát pro některou z nadací pomáhající dětem. Žákyně osmé třídy se 

umístila na krásném třetím místě. 
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

SOUTĚŽE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ 
 

20. 10. 2016 Florbal žáků 4. a 5. roč. 
4. místo v oblastním finále 

Praha-západ a Praha-východ    

9. 12. 2016 
Vánoční florbal Herbadent FK 

Jižní Město Praha  

4. roč. – 2. místo 

5. roč. – 4. místo 

11. 4. 2017 
Vybíjená Preventan Cup dívek 

4. a 5. roč.  

1. místo v okresním kole, postup 

do krajského kola v Benešově 

20. 4. 2017 
Vybíjená Preventan Cup chlapci 

4. a 5. tříd 
7. místo v okresním kole  

27. 4. 2017 Minifotbal Mc Donald´s Cup  

1. místo 1. a 3. roč. v základní 

skupině 

1. místo 4. a 5. roč. v základní 

skupině a postup do finále 

4. 5. 2017 
Minifotbal Mc Donald´s Cup 

finále 4. a 5. roč. 
4. místo v okresním kole  

11. 5. 2017 
Vybíjená Preventan Cup krajské 

kolo 4. a 5. roč. dívek 
6. místo 

6. 6. 2017 Atletický trojboj 3.–5. roč. 
5. místo v družstvech z patnácti 

základních škol 

9. 6. 2017 
Jarní florbal Herbadent FK Jižní 

Město Praha 4. roč. 

4. roč. – 4. místo 

5. roč. – 2. místo 
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SOUTĚŽE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ 
 

11. 10. 2016 Minifotbal 8. a 9. roč. 
2. místo v okresním kole ZŠ 

Praha-západ 

listopad 

2016 

Florbalový turnaj chlapců a 

dívek 6. a 7. roč.,  

Florbalový turnaj chlapců a 

dívek 8. a 9. roč.,  

žádný z týmů nepostoupil 

ze základní skupiny 

2. 3. 2017 Basketbal 8. a 9. roč. chlapci  

6. 4. 2017 Stolní tenis družstev 
7. místo v okresním finále pro 

Prahu-západ 

6. 6. 2017 

Atletický pohár rozhlasu 

skok do výšky 2. místo T. Meszáros (IX.) 

skok do dálky 1. místo M. Teplá (VI. B ) 

skok do výšky 1. místo M. Teplá (VI. B) 

běh na 60 m   4. místo K. Topinková (VI. B) 

štafeta družstev 4x60 m 

3. místo 

Teplá, Topinková, Ivana 

Lehoučková (všechny VI. B), 

Máslerová (VI. A) 

15. 6. 2017 Nohejbal chlapci 
3. místo v okresním finále 

Praha-západ 

 

 
.  
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VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 
V letošním školním roce bylo vytvořeno Školní poradenské pracoviště.  

Funkci výchovné poradkyně v něm vykonávala Zdeňka Matoušová, metodičku 

prevence Mgr. Alena Randusová a funkci školní psycholožky zastávala Mgr. Lenka 

Lupínková. 

Kurzy náprav specifických poruch učení a pedagogickou intervenci vedly 

Mgr. Martina Mudruňková, Mgr. Ilona Kaplanová, Mgr. Alena Fingralová 

a Mgr. Markéta Průšová.  

Jako asistentky pedagogů pracovaly ve třídách s dětmi s ADHD, SPU, dětským 

autismem či Aspergerovým syndromem Mgr. Alena Randusová (IX. tř.), 

Mgr. Danuše Oulehlová, Mgr. Dana Otradovcová (IV. B), Iva Marvanová (II. A), 

Bc. Mária Kromelová (V. A) a Andrea Krumphanzlová (I. C). 

Výchovná poradkyně spolupracovala nadále s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Středočeského kraje (pracoviště v Mochovské ulici v Praze 9). Naši školu 

zde měla na starost Mgr. Simona Trnková. Během školního roku navštívila naši školu 

dvakrát. Zajímala se především o průběh inkluze a problémy s jejím zavedením, 

kontrolovala plnění individuálních plánů, sledovala práci asistentek. Ve vyučovacích 

hodinách zhlédla i činnost některých žáků, klientů PPP. 

I v letošním roce pokračovala spolupráce s Úřadem práce pro Prahu-západ, 

především s Mgr. Konopkovou. V červnu navštívili žáci 8. ročníku Úřad práce 

v doprovodu svého třídního učitele. Zde se seznámili s  možnostmi svého uplatnění 

po skončení povinné školní docházky. 

Služeb odborů sociálně právní ochrany jsme nemuseli využít. Jeden žák kvůli svému 

problematickému chování docházel do terapeutického centra Klíčov v Ostružinové 

ulici. Třídní učitelé v několika případech písemně informovali advokáty zastupující 

rozvádějící se rodiče, jak  spolupracují se školou, jak zajišťují přípravu dětí na 

vyučování apod. Obdobné informace jsme podávali zástupcům OSPOD. 

 

Žáci vzdělávaní podle IVP 

V pedagogicko-psychologické poradně bylo prozatím vyšetřeno 60 dětí. Pokud dítě 

obdrží doporučení k integraci, požádají rodiče ředitelku školy o souhlas 

s vypracováním individuálního vzdělávacího plánu. Podle IVP bylo letos vzděláváno 

27 žáků. U třech žáků byl diagnostikován stupeň postižení 3, ostatní mají stupeň 

postižení 2, nebo jim přetrvává diagnóza dle bývalého způsobu hodnocení postižení. 

Další tři žáci se stupněm postižení 2 byli vzděláváni bez individuálně vzdělávacího 

plánu, stejně jako tři žáci se stupněm postižení 1. 

 

Práce s nadaným žákem  

Žák I. stupně s mimořádnými matematickými schopnostmi navštěvoval hodiny 

matematiky ve vyšším ročníku a pracoval podle plánu pedagogické podpory.  
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Žáci vzdělávaní podle plánu pedagogické podpory 

Plán pedagogické podpory mělo sestaveno dalších 17 dětí kvůli problémům se 

zvládnutím učení.  

 

Kariérové poradenství 

Kariérové poradenství se prolínalo učivem několika předmětů – prvouka, výchova  

ke zdraví, občanská výchova, pracovní činnosti.  

Žáci se učí orientovat v důležitých informacích o jednotlivých profesích, 

vyhodnocovat je a odpovědně rozhodovat o budoucím profesním zaměření. Žáci 

osmého a devátého ročníku tradičně navštívili trh středních škol Schola Pragensis.  

Všichni žáci devátého ročníku byli přijati do zvolených oborů bez větších 

komplikací. Tradičně jsme uspěli i při přijímání žáků do víceletých gymnázií. 

Na osmiletá gymnázia byli přijati 2 žáci, na šestiletá 3 žáci. 

 I letošní absolventské práce žáků 9. ročníku měly vynikající úroveň. Čtyři vítězné 

práce prezentovali žáci veřejnosti v Rytířském sále průhonického zámku. Obecní 

úřad jim věnoval finanční dar. 
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

Ve školním žákovském parlamentu se scházeli zvolení zástupci 4. až 9. ročníku, vždy 

dva zástupci z každé třídy. Koordinátory byli pan učitel Novotný, třídní učitel 

8. ročníku, a paní učitelka Kaplanová, třídní učitelka III. B. 

 Členové se hned od začátku zamýšleli nad funkcí, jakou by parlament v životě školy 

měl plnit a nad vlastnostmi a schopnostmi, které by měl mít člen žákovského 

parlamentu. Po volbě předsedkyně parlamentu Kariny Beresh, žákyně VII. A, byly 

rozděleny další funkce – zapisovatelé, fotografové a nástěnkáři. Členové parlamentu 

se při zasedáních učili demokraticky jednat, navzájem se respektovat a poslouchat 

názory druhých, spolupracovat. Snažili se vyslovovat připomínky a náměty 

ke zlepšení chodu školy, diskutovat o nich a někdy i přijímat kompromisní řešení. 

Jejich úkolem bylo reprezentovat názory celé třídy a seznamovat se závěry 

parlamentu v třídnické hodině své spolužáky.  
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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Na začátku školního roku byl metodičkou primární prevence vypracován Minimální 

preventivní program. Na plnění vytyčených cílů se podíleli všichni pedagogičtí 

pracovníci školy. Stěžejní témata byla zapracována do různých předmětů podle 

problematiky. Některé přednášky a programy organizovaly metodička primární 

prevence a školní psycholožka. Docházely za žáky přímo do tříd a společně na dané 

téma diskutovali. Přínosem byla i spolupráce s vnějšími subjekty. Ve škole byly 

organizovány i různé projektové dny, do kterých se zapojili žáci celé školy najednou. 

Škola spolupracovala s těmito subjekty: Policie ČR, Ministerstvo dopravy – 

BESIP, J. Spálený, OSPOD Říčany, PPP Praha-západ, Státní zdravotní ústav, 

MP education, NAUTIS Praha, Kynologický servis, Elrond o.p.s., divadlo Kamarádi. 

Na financování většiny akcí se podílela svými finančními prostředky v plné výši 

škola. Některé projekty byly škole poskytnuty zdarma, protože na ně subjekty získaly 

finanční dotaci. Minimum akcí bylo z části hrazeno rodiči žáků.  

 
TŘÍDNÍ/ŠKOLNÍ KLIMA 

Po ukončení rekonstrukce školy se povedlo do prostoru hlavní chodby a schodiště 

k jídelně umístit dvě schránky důvěry. Žáci sem mohou vhazovat dopisy se svými 

požadavky či dotazy. Pro zlepšení vzájemné komunikace mezi školou, žáky i rodiči 

se škola zapojila do projektu „Nenech to být“, který běží na internetových stránkách 

a umožňuje všech zúčastněným upozornit na šikanu či jiný společenský negativní 

jev, o kterém se dozví.  
Po celý školní rok se žáci od 4. do 9. třídy scházeli jednou za čtrnáct dní 

na třídnických hodinách. Díky těmto pravidelných setkáním se všichni společně 

podíleli na utváření vztahů mezi sebou a učiteli, řešili případné problémy v třídním 

kolektivu. Ve vytipovaných třídách se častěji mluvilo o šikaně, kyberšikaně 

a vulgaritě. Tato novinka, která byla zavedena v minulém školním roce, je kladně 

hodnocena jak žáky, tak i třídními učiteli. Metodička primární prevence provedla 

mezi žáky prvního stupně dotazníkové šetření. Hodnotícím kritériem bylo zvládnutí 

a přijetí pravidel ve třídě, respektování autority třídního učitele a vztahy mezi 

spolužáky. O výsledcích informovala metodička třídní učitele a bude s tímto 

materiálem nadále pracovat.  

 
ZDRAVÍ/ BEZPEČNOST 

I v tomto školním roce se žáci 3. až 5. ročníku zapojili do projektu „Bezpečně 

na kole“. Celkem deset vyučovacích hodin se s metodičkou dopravní výchovy 

seznamovali s pravidly silničního provozu, jezdili na kole po dopravním hřišti 

a zdolávali překážky jízdy zručnosti. Žáci pátých tříd skládali závěrečnou teoretickou 

i praktickou zkoušku. Převážná většina žáků stanovené podmínky splnila a obdržela 

od policistky Řidičský průkaz cyklisty.  

O bezpečné cestě do školy a ochraně zdraví si žáci povídali během vzdělávacího 

programu Cesta do školy a Bezpečný pes.  

Žáci šestých a sedmých tříd se zúčastnili programu zaměřeného na zdravý životní 

styl a  prevenci kouření.  
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Nejstarší žáci se setkali s odborníky z oblasti gynekologie a sexuologie. Měli tak 

možnost získat důležité informace a zeptat se na vše, co je zajímá.  

Ve všech třídách, kde se vyučuje předmět informatika, učitelé opakovaně hovořili na 

téma bezpečné užívání a zneužívání sociálních sítí a kyberšikana. Žáci se zúčastnili 

sociologického šetření na téma „Prevence kyberkriminality na základní škole“ 

pod záštitou KÚ Středočeského kraje. Pro mladší žáky bylo zajištěno divadelní 

představení, které mělo dětem přístupnou formou ukázat, jaké nebezpečí jim hrozí, 

pokud budou většinu času trávit hrou na počítači. 

 

 
 
POROZUMĚNÍ A TOLERANCE 

Jedním z mnoha cílů, kterým jsme se chtěli také věnovat, byla výchova k toleranci 

a poznávání odlišných kulturních tradic.  

Ve škole se proto uskutečnil multikulturní projekt Edison, který pořádá studentská 

organizace AIESEC. Na týden k nám zavítali studenti z Číny, Iránu, Řecka, Itálie 

a Guatemaly. Měli připravené prezentace i programy o svých zemích. Našim žákům 

i pedagogům se akce velmi líbila.  

Další akcí byl zájezd žáků z druhého stupně do Velké Británie. Ubytování měli 

zajištěno přímo v rodinách, a tak mohli procvičit slovní zásobu. 

V červnu navštívili naši školu v rámci projektu „Empathy by means of Cultural 

Exchange“ žáci a jejich učitelé z turecké Lower secondary school Atatürk, která se 

nachází v přímořské destinaci Antalya. Návštěva byla pokračováním projektu 

odstartovaného v minulém školním roce, kdy se naši žáci seznamovali s kulturou této 

země přímo v Turecku. Účelem obou návštěv bylo poznání odlišné kultury, 

vzdělávacího systému a navázání  nových přátelství. 

 

 

PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

Přestože se všichni zúčastnění snaží předcházet všem nežádoucím patologickým 

jevům ve škole, došlo v tomto školním roce k několika situacím, které musely být 

řešeny pracovníky Školního poradenského pracoviště ve spolupráci s vedením školy, 

třídními učiteli a rodiči. Ve třech případech požádali rodiče školu, aby prošetřila 
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chování žáků, které označili za možnou šikanu. Vždy se jednalo o žáky prvního 

stupně (dvakrát ve škole, jednou ve školní družině). Důsledným šetřením nebyly 

shledány na chování žáka znaky šikany, ale jednalo se o nevhodné chování mezi 

spolužáky. S jednotlivci i třídním kolektivem se následně dlouhodobě pracovalo. 

Na opakované nevhodné chování mezi mladšími žáky prvního stupně upozornili 

i samotní učitelé a vychovatelky školní družiny. Zvýšená agresivita, hrubost, 

nerespektování pravidel, vulgarita i vůči učiteli musela být řešena ve spolupráci 

s rodiči. V některých případech byla žákům udělena výchovná opatření dle školního 

řádu. Na zlepšení vztahů mezi spolužáky a snížení množství výchovných problémů 

žáků se bude nadále pracovat.  

Na druhém stupni byla výchovným opatřením řešena skupina žáků, která svým 

nevhodným chováním poškodila majetek školy. Škodu po projednání uhradili rodiče. 

V jednom případě byla výchovným opatřením řešena krádež větší částky peněz. 

Vzhledem k tomu, že se žák sám přiznal a následně peníze vrátil, nebyla věc předána 

dalším orgánům. Opakovaným problémem, který museli učitelé řešit, byla hrubá 

vulgarita vůči spolužákům a ve dvou případech i vůči třídní učitelce. Velkým 

problémem, který bude muset škola do budoucna řešit, bylo užívání mobilních 

telefonů. Žáci je opakovaně používali i během vyučovací hodiny. O hodinách i 

přestávkách se bez svolení dotyčného fotili či nahrávali. Následně získaný materiál 

upravili a zveřejnili na sociální síti. V jednom případě tomuto vystavili i třídní 

učitelku.  Za toto chování byli potrestáni dle školního řádu.  

Cíle naplánované v MPP na tento školní rok se průběžně dařily plnit. Plánované 

preventivní akce se až na První pomoc se Záchranáři.cz podařily uskutečnit. 

Přínosem pro rychlé řešení některých problémů bylo zlepšení spolupráce mezi ŠPP 

a třídními učiteli či vychovatelkami ŠD. Přínosná byla i metodická setkávání 

pedagogů za účelem sdílení dobré praxe a osvědčených metod práce s kolektivem. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Školní družina pracuje podle svého Školního vzdělávacího programu pro ŠD. 

V tomto školním roce bylo do školní družiny zapsáno celkem 150 dětí z prvních až 

třetích tříd. Poprvé jsme otevírali pět oddělení. Z důvodu nedostatku prostor 

pracovala tři oddělení v kmenových třídách v pavilonu E a dvě oddělení byla 

umístěna v pavilonu D. Pro ranní a koncový provoz družiny sloužila herna 

ve IV. oddělení v pavilonu D, kudy žáci ráno přicházeli a odpoledne odcházeli. 

Školní družina využívala i jiných prostor školy – hřiště s hracími prvky, tělocvičnu, 

obecní hřiště i blízký les. 

Školní družina byla v provozu od 7.00 do 7.40 hodin, odpoledne v návaznosti 

na konec vyučování jednotlivých tříd, a to až do 17.00 hodin. Rodiče si mohli 

vyzvedávat žáky do 13.30 hodin a dále pak od 14.30 hodin průběžně. Mezi tímto 

časem probíhala hlavní činnost ve školní družině. 

V pololetí ukončila činnost ve školní družině paní Jitka Hašplová a do jejího oddělení 

přešla Mgr. Dana Otradovcová, kterou v V. oddělení nahradil Bc. Vítězslav Kulíšek. 

 

AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

I. ODDĚLENÍ ŠD 
První oddělení školní družiny vedla Miroslava Walterová, bylo zapsáno 30 žáků 

převážně z prvních tříd, zbytek doplnili  žáci z druhé třídy. Oddělení bylo umístěno 

v pavilonu E v prvním patře.  

 

Přehled akcí:  

 Pokračuje podzim – pranostiky, zvyky předků, záchranné stanice pro zvěř, 

sběr plodů. 

 Ochrana přírody – znečišťování ovzduší. 

 Stolování, pravidla chování v restauraci, kině, divadle. 

 Druhy zeleniny – její vzhled, chuť. 

 Příběh o obrech – sebeovládání, silná vůle, sebekontrola, kresba a popis 

vlastního obra. 

 Adventní období – křesťanství a jiná náboženství. 

 Zpívání a poslech koled. 

 Vánoční stromeček – skládání, stříhání. 

 Pranostiky a tradice – Hromnice, masopust, Matějská pouť. 

 Jarní květiny, poznávání, kreslení. 

 Čtenářský maraton. 

 Hodnocení četby rodičů. 

 Velikonoční dílny. 

 Tradice pálení čarodějnic. 

 Výročí 1. 5. a 8. 5. – Svátek práce, Den boje proti fašismu. 
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 Den matek. 

 Dopravní pravidla a značky pro chodce a cyklisty. 

 

II. ODDĚLENÍ ŠD 
Druhé oddělení vedla do pololetí paní vychovatelka Jitka Hašplová a od druhého 

pololetí paní vychovatelka Mgr. Dana Otradovcová. Školní družina druhého 

oddělení se nacházela též v prvním patře pavilonu E. 

 

Přehled akcí:  

 Seznamování žáků se školním družinovým řádem. 

 Poznávání školního prostředí. 

 Pobyt na školním hřišti. 

 Malování draka. 

 Výtvarná činnost Halloween – malování dýní vodovkami. 

 Výroba mýdla. 

 Pravidla slušného chování. 

 Počítáme do tří. 

 Skládání slabik. 

 Deskové hry. 

 Malování zimních obrázků. 

 Povídání o Mikuláši, čertovi a andělovi 

 Vánoční přání. 

 Zdobení perníčků. 

 Četba pohádek. 

 

III. ODDĚLENÍ ŠD 
Třetí oddělení vedla paní vychovatelka Hana Boháčová, tvořili ho žáci prvních 

a druhých tříd.  ŠD pracovala v přízemí pavilonu E, kde měli žáci svoje skříňky 

na oblečení a také svoje zázemí.  

 

Přehled akcí: 

 Čtení s následným vypravováním. 

 Správné prostření stolu - vystřihování a lepení nádobí, příborů. 

 Dokreslování druhé poloviny obrázku. 

 Vyprávění o lese, oboře, lesních zvířatech. 

 Pobyt venku – sportovní a míčové hry. 

 Vybarvování příslušného počtu obrázků. 

 Poznávání geometrických tvarů. 

 Zdravá výživa – ovoce, zelenina. 

 Dekorace z listů. 

 Výroba čepiček z vlny a papírových ruliček. 

 Nácvik hlasitého čtení. 
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 Dopravní výchova – silnice není hřiště, důležitá telefonní čísla. 

 Reflexní prvky a jejich použití. 

 Luštění obrázkových tajenek, hledání rozdílů mezi obrázky. 

 Procvičování jemné motoriky. 

 Zdobení velikonočních kraslic voskem. 

 Kreslení prstovými barvami – téma JARO. 

 Zvířata na statku. 

 Pobyt na školním hřišti. 

 

IV. ODDĚLENÍ ŠD 
Čtvrté oddělení vedla paní vychovatelka Soňa Smržová. Do tohoto oddělení byli 

zapsáni žáci druhých tříd, kteří se scházeli v přízemí školy v pavilonu D. Žáci 

přicházeli do oddělení pod dohledem třídních učitelů, kde setrvávali až do odchodů 

domů. 

 

Přehled akcí:  

 Seznamování žáků se školním družinovým řádem. 

 Opakování pravidel školní družiny. 

 Vzájemná tolerance, Pobyt venku, poznávání okolí školy. 

 Dopravní značky a předpisy pro chodce. 

 Halloween vs. Dušičky– dlabání dýní, netopýři, strašidla. 

 Naše zdraví, co škodí a co prospívá. 

 Vybarvování mandal. 

 Sv. Martin – pranostiky. 

 Legendy o svatých – Kateřina, Ondřej, Barbora, Mikuláš, Lucie. 

 Zpívání a poslech koled. 

 Výroba vánočního svícnu. 

 Sáňkování, stavění sněhuláků. 

 Početní král. 

 Pohybové a míčové hry v místnosti. 

 Řešení konfliktů mezi žáky. 

 Kouzelná slovíčka. 

 Čtenářský maraton – hodnocení. 

 Akce „Ukliďme Česko“ – rozhovor. 

 Tradice pálení čarodějnic. 

 Květnové svátky – rozhovor. 

 Den matek – srdíčko, přání pro maminky. 

 Vycházky do lesa – stavění domečků pro zvířátka. 

 Výlet do Újezdu a Dendrologické zahrady. 
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V. ODDĚLENÍ ŠD 
Páté oddělení vedla v 1. pololetí paní vychovatelka Mgr. Dana Otradovcová a poté 

Bc. Vítězslav Kulíšek. Tvořili ho žáci ze druhých a třetích tříd. Družina byla 

umístěna v přízemí  pavilonu D. 

 

Společné akce všech oddělení Školní družiny: 

 Vánoční výroba mýdla. 

 Vánoce na zámku Stránov. 

 Dlabání dýní. 

 Pečení vánočního cukroví. 

 Výroba vánočního svícínku. 

 Beseda s hasičem. 

 Karneval. 

 Velikonoce na hradu Houska. 

 Slet čarodějnic. 
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INSPEKČNÍ ČINNOST PROVEDENÁ ČŠI 

Ve školním roce 2016/2017 proběhla v Základní škole Průhonice hloubková 

inspekce ČŠI – viz příloha č. 3 Výroční zprávy 

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 

Ve školním roce 2016/2017 škola podala tyto žádosti o dotaci: 

1. Žádost o poskytnutí dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času 

a primární prevence v rámci tematického zadání „Podpora volnočasových, 

sportovních a vzdělávacích aktivit“ – Výměna lehkoatletické dráhy. 

2. Žádost o poskytnutí dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času 

a primární prevence v rámci tematického zadání „Podpora primární 

prevence“.  

3. Primární prevence: Společně se lépe dýchá. Žádost o poskytnutí dotace 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. výzvy 

02_16_022 (šablony) – projekt Společně do budoucnosti. 

4. Projektový záměr v rámci Specifického cíle operačního programu IROP 

(SC_2.4_IROP_Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání 

a celoživotní učení; 3.2.1 Rozšíření kapacit a technického vybavení 

vzdělávacích zařízení (ZŠ, SŠ) – Rozšíření kapacit a technického vybavení 

ZŠ. 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

PROJEKT EDISON 
V listopadu se opětovně uskutečnil ve škole projekt Edison, který organizuje 

studentská organizace AIESEC. Ve škole se představilo 6 studentů z různých zemí 

(Malajsie, Indie, Singapur, Mexiko, Brazílie a Polsko). Do projektu se zapojily 

všechny třídy. Zahraniční studenti ve třídách představili své země prostřednictvím 

prezentací o životě a tradicích. Projekt proběhl v anglickém jazyce. Žáci  8. a 9. 

ročníku provázeli studenty a pomáhali s programy v jednotlivých třídách. 

Žáci se dozvěděli zajímavosti o životě v jiných zemích. Akce zpestřila výuku 

a prověřila znalost anglického jazyka. 
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PROJECT „ EMPATHY BY MEANS OF CULTURAL EXCHANGE“ 
Ve dnech 15.–19. června 2017 navštívili naši školu žáci a jejich učitelé z turecké 

Lower secondary school Atatürk, z přímořské destinace Antalye. Návštěva byla 

pokračováním projektu odstartovaného v minulém školním roce, kdy se naši žáci 

seznamovali s kulturou této země přímo v Antalyi. Účelem obou návštěv bylo 

poznání odlišné kultury, vzdělávacího systému a navázání  nových přátelství. 

Spojovacím článkem byla nepochybně znalost anglického jazyka a jeho praktické 

využití v běžném životě. Žáci turecké školy byli ubytováni v rodinách našich dětí. 

ÚRAZOVOST 

Škola pravidelně poučuje žáky o bezpečném chování jak ve škole, tak na akcích 

pořádaných školou, před prázdninami, ředitelským volnem apod. Nejvíce úrazů se 

stává při hodinách tělesné výchovy. 

BOZP NA ŠKOLE 

V přípravném týdnu absolvují všichni pracovníci školy školení BOZP. Noví 

zaměstnanci, kteří přicházejí v průběhu roku, jsou proškolováni v rámci BOZP 

bezprostředně po nástupu. 

Všichni žáci jsou na začátku školního roku seznámeni se školním řádem 

a provozními řády jednotlivých učeben.  

Škola dodržuje harmonogram pravidelných revizí  na tělocvičné nářadí, školní hřiště, 

školní družinové hřiště, hasičské přístroje atd. 

KROUŽKY A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST 

Od října 2016 začaly pracovat na zdejší škole zájmové útvary provozované našimi 

učiteli. 

Jmenovitě jsou to: 

 Florbal  

 Hra na flétnu  

 Konverzace v angličtině  

 Malý zálesák  

 Paletka – výtvarná setkání  

 Sportovní všestrannost  

 Šikovné ruce  

 Tanečky – cvičení s hudbou  

 Zábavná logopedie  
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ŠKOLSKÁ RADA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

Doplňující volby do školské rady 

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2016 uspořádal přípravný výbor doplňující volby 

do Školské rady, která působí při Základní škole Průhonice. Volil se jeden zástupce 

pedagogického sboru za Mgr. Jindřišku Hákovou a jeden zástupce zákonných 

zástupců nezletilých žáků za Ing. Petra Beneše. 

V doplňujících volbách byla za zástupce pedagogického sboru zvolena Mgr. Alena 

Randusová. 

Těchto voleb se za zástupce nezletilých žáků nezúčastnila požadovaná třetina 

oprávněných osob. Volby byly tudíž považovány za neplatné. 

Dne 9. prosince 2016 se konaly další doplňující  volby do Školské rady. Ani tentokrát 

zákonní zástupci nezvolili stanovený počet členů. Ředitelka školy jmenovala 

v souladu s Volebním řádem Školské rady jako novou členku paní Jolanu Jozovou. 

 

Řádné volby do školské rady 

Ve dnech 10. a 11. ledna 2017 probíhaly řádné volby do Školské rady při Základní 

škole Průhonice.  

 

Volby zástupců pedagogického sboru: 

Kandidátní listina: Mgr. Hana Helcl Hoffmanová, Mgr. Ilona Kaplanová, Mgr. Alena 

Mátlová, Mgr. Alena Randusová 

Ve volbách zástupkyně pedagogických pracovníků školy byly zvoleny: Mgr. Ilona 

Kaplanová, Mgr. Alena Mátlová a Mgr. Alena Randusová 

 

Volby zástupců nezletilých žáků: 

Kandidátní listina: Petra Bogačová, Richard Janda, Jolana Jozová, Adéla 

Klimentová, Lenka Lupínková, Marie Růžičková, Václav Šafránek. 

Ve volbách do Školské rady konaných dne 10. ledna 2017 získala dostatečný počet 

hlasů nutných ke zvolení pouze Lenka Lupínková. Nikdo z ostatních kandidátů 

nezískal nadpoloviční počet hlasů, proto nebyli zvoleni. 

Druhý termín voleb do Školské rady se konal dne 20. února 2017. Bylo třeba zvolit 

dva zástupce. K volbám se nedostavil dostatečný počet voličů, proto ředitelka školy 

Mgr. Ester Štorková jmenovala členy Školské rady paní Petru Bogačovou a pana 

Václava Šafránka. 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Zpráva o hospodaření školy je obsahem přílohy č. 2 Výroční zprávy. 
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ZÁVĚR 

V Základní škole v Průhonicích se výuka realizuje podle vlastního vzdělávacího 

programu. Výstupy ze ŠVP jsou koncipovány tak, aby korespondovaly s výstupy 

v RVP. Škola je spádová pro další obce, neprofiluje se pouze jednostranně.  

Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální 

potřeby. Mezi priority ve škole patří jazykové vzdělávání. Anglický jazyk se vyučuje 

motivačně již od 1. ročníku a německý jazyk od 6. ročníku. Na 1. stupni se vyučuje 

předmět Matematika konstruktivistickou metodou profesora Hejného.  

Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, které spolupracuje s dalšími 

subjekty. ŠPP zahrnuje práci školní výchovné poradkyně, školní psycholožky, 

metodičky prevence, asistentů pedagoga a pedagogů zajišťujících pedagogickou 

intervenci. Všichni pracovníci ŠPP spolu vzájemně spolupracují v oblasti výchovně 

vzdělávacích situací. Ve škole je vypracován Minimální preventivní program. 

Dopravní výchova je součástí výstupů ze ŠVP a je řazena do výuky celoročně. 

Průřezová témata jsou součástí výstupů nebo jsou realizována v projektech. 

Sportovní aktivity jsou nutnou podmínkou zdravého rozvoje dětí. 

Z celorepublikových průzkumů vyplývá, že tělesná zdatnost se stává problémem, 

který vede k zdravotním komplikacím. Aktivní pohyb má nesporně ve výuce i mimo 

ni své místo. Náš program umožňuje v průběhu školní docházky objevit u každého 

dítěte jeho silné stránky a jejich rozvoj podporovat. Ve 2. a 3. ročníku zajišťujeme 

pro žáky plavecký výcvik, na 2. stupni nabízíme žákům ozdravný pobyt s lyžařskými 

aktivitami. Napříč 1. i 2. stupněm se žáci účastní řady turnajů a sportovních soutěží. 

Naši absolventi se dostávají na zvolené typy škol a ve většině případů je úspěšně 

ukončují. 

V programu jsou zakotveny každoroční tradice. Mezi tradiční akce patří celoškolní 

projekt Absolvent. Cílem je zpracování závěrečných prací, při němž mají žáci 

možnost prokázat celou řadu dovedností a získaných kompetencí. 

Mezi silné stránky školy patří kvalifikovaný a relativně stabilní pedagogický sbor. 

Dalším kladem je ochota všech učitelů se dále vzdělávat a vzájemně spolupracovat. 

V současné době nám chybí prostory pro odborné pracovny (jazykové učebny, 

učebna informatiky, učebna hudební výchovy, učebna pro tvořivou činnost apod.). 

Komunikace s rodiči žáků je velmi aktivní. Písemná komunikace se realizuje 

v systému Bakalář. Dále pro rodiče žáků realizujeme 4x ročně třídní schůzky, z toho 

dvě schůzky jsou tripartitní učitel-rodič-žák. Po třídních schůzkách se vždy setkávají 

zástupci tříd s vedením školy k bezprostřední zpětné vazbě.  

Ve škole pracuje řada školních kroužků a mimoškolní aktivity jsou pestré 

od jazykových, rukodělných, výtvarných až po celou řadu sportovních.  

Žáci 1. stupně mají také k dispozici pestré vzdělávací a sportovní aktivity ve školní 

družině.  

Za velmi pozitivní považujeme spolupráci školy se zřizovatelem. Zastupitelé obce 

v čele se starostkou PhDr. Hanou Borovičkovou se snaží reflektovat požadavky 

školy.  
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PŘÍLOHY 

1. Plán práce na školní rok 2016/2017. 

2. Zpráva o hospodaření školy. 

3. Zpráva o inspekční činnosti provedená ČŠI. 
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Výroční zprávu o činnosti Základní školy Průhonice, okres Praha-západ za školní rok 

2016/2017, zpracovala Mgr. Romana Šilová, zástupkyně ředitelky ZŠ. 

Jazykovou korekturu provedla Mgr. Jana Hanusová. 

Formátování a konečnou úpravu textu zpracoval Mgr. Roman Navrátil. 

 

 

 

Mgr. Ester Štorková 

ředitelka Základní školy Průhonice 

 

 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Základní škole Průhonice, okres 

Praha-západ 

a) s těmito připomínkami: 

 

 

 

 

 

 

b) bez připomínek. 

 

 

 

 

 

 

 

V Průhonicích dne  

 

Předsedkyně Školské rady Karolína Marková 


