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1. 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 úplnou školu s 1. až 9. ročníkem. 

Objekt školy tvoří 4 pavilony,vzájemně propojené koridory a pavilonem, 

kde se nachází tělocvična. V prvním pavilonu je umístěno 6 učeben, které slouží 

jako kmenové třídy pro žáky I. a II.stupně. Z přízemí tohoto pavilonu je přímý 

vstup do chodby vedoucí k tělocvičně.  

V dalším pavilonu je 5 tříd prvního stupně, kabinet pro první stupeň a 

sušárna keramiky. Jedna ze tříd, vzhledem k trvalému nárůstu žáků 

v posledních letech, slouží v odpoledních hodinách zároveň jako keramická 

dílna.  

Ve třetím pavilonu jsou umístěny zbývající třídy a odborné pracovny – dílny 

a cvičná kuchyně. V přízemí se nachází družina. 

 Vzhledem k nárůstu žáků na I.stupni přestává kapacita družiny 

požadavkům školy vyhovovat.  

Ve čtvrtém pavilonu, takzvaném hospodářském, najdeme vše, co 

umožňuje plynulý chod školy: ředitelnu, sborovnu a kancelář, dále školní jídelnu 

včetně kuchyně a celého zázemí, dílnu školníka, kotelnu. Je zde také učebna 

informatiky. Areál školy se vzrostlými stromy umožňuje žákům trávit zde 

přestávky, hrát si při pobytu v družině, případně se i učit.  

Na podzim roku 2011 byla zahájena přístavba 5.pavilonu, na kterou se 

podařilo zřizovateli získat dotaci. V prosinci 2012 se předpokládá slavnostní 

otevření tohoto pavilonu. 
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Součástí pozemku je  školní hřiště, jehož rekonstrukce byla dokončena v 

roce 2003. Je hojně využíváno žáky školy i veřejností především pro míčové hry 

a atletiku. 

Pro sportovní vyžití žáků a veřejnosti slouží rovněž tělocvična ZŠ. 

V průběhu dopoledne a v časných odpoledních hodinách slouží výuce žáků 

školy a mateřské školy. Na výuku navazují různé sportovní aktivity pro děti 

pořádané školou nebo externími subjekty. Po jejich skončení je tělocvična 

k dispozici sportující veřejnosti. Provoz často končí kolem 22.00 hodiny. Pro 

jednotlivé akce je možné si tělocvičnu pronajmout po předchozí dohodě i o 

víkendu. Zájem veřejnosti o pronájem tělocvičny neustále stoupá, nejsme 

schopni uspokojit všechny požadavky, příjmy z pronájmu jsou školou využívány 

pro zkvalitnění hlavní činnosti a zlepšování prostor školy. Výstavba tělocvičny 

přinesla zkvalitnění hodin tělesné výchovy, rozšíření nabídky sportovních aktivit 

pro naše žáky a rozšiřuje prostor pro sportovní aktivity i občanům Průhonic.  

 

Příloha č. 1 Zpráva o stavu budovy. 

 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE. 

  

Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka na základní škole 

v Průhonicích  v souladu se Školským zákonem ve všech ročnících podle 

vlastního školního vzdělávacího programu - Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, č.j. 326/2007, poprvé se podle tohoto Školního 

vzdělávacího programu učilo ve všech třídách. V následujících tabulkách jsou 

uvedeny obory, které škola vyučuje a jejich časová dotace. 
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ŠVP  

I.  stupeň  

Předmět I. II. III. IV. V.  

Český jazyk 8 9 9 7 7 40 

Cizí jazyk 2 2 3 3 3 13 

Matematika 4 4 5 5 5 23 

Prvouka 2 2 3   7 

Vlastivěda, Přírodověda    3 3 6 

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    1 1 2 

Týdenní dotace 21 22 25 25 25 118 
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II.stupeň  

Předmět VI. VII. VIII. IX.  

Český jazyk 4 4 4 4 17 

Cizí jazyk 3 3 3 3 12 

Matematika 4 4 4 4 16 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Fyzika 1 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 1 1 - - 2 

Povinně volitelný předmět 3 2 3 6 14 

Týdenní dotace 30 30 31 31 122 
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Škola rovněž nabízí žákům možnost výběru volitelných předmětů, které 

prohlubují nebo rozšiřují jejich vědomosti. Ve školním roce 2011/2012 to byly 

tyto předměty: 

6. ročník  Informatika, Německý jazyk, Fyzikální praktika, Výchova ke 

zdraví 

7. ročník  Informatika, Německý jazyk, Výchova ke zdraví 

8. ročník  Výchova ke zdraví, Německý jazyk, Literatura a komunikace  

9. ročník  Německý jazyk, Cvičení z českého jazyka, Cvičení 

z matematiky, Ekologie 

 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY. 

 

 

 

 

23 učitelů má vysokoškolské vzdělání, pouze paní učitelka vyučující 

angličtinu v rozsahu 0,13 úvazku a 2 paní učitelky na I.stupni nejsou 

kvalifikované. Jedna paní učitelka, vracející se v září 2012 po mateřské 

dovolené, dokončila studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v srpnu 

2012. 

Ostatní pracovníci kvalifikační předpoklady splňují. Ředitelka je 

absolventkou studia školského managementu, určeného pro vedoucí 

pracovníky, zástupce ředitele školy pokračoval ve studiu v tomto školním roce. 

Na škole působí výchovná poradkyně, která rovněž vystudovala tento obor 

v rámci celoživotního vzdělávání, a vystudovaný pracovník se specializací  

koordinátor školního vzdělávacího programu.  

Celkem Učitelé z toho na  MD Asistent pedagoga Provoz Hospodářka Školní jídelna 

39 26 3 1 5 1 4 
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Přes problémy, které přináší integrace postižených žáků do běžných tříd, 

máme v naší škole dobrou zkušenost s dvěma žáky postiženými autismem a 

Aspergerovým syndromem.  Školský zákon umožňuje těmto dětem vzdělávání 

v běžné základní škole, ale navýšení prostředků na nutného asistenta pedagoga 

je minimální, takže na jeho mzdu přispívají ostatní pedagogové z normativně 

určeného objemu mezd. Plat těchto asistentů je navíc tak nízký a práce tak 

náročná, že se shánějí ještě hůře než učitelé. Pro chlapce na 1. stupni se sice 

obtížně, ale přece daří asistenta zajistit, chlapec na druhém stupni je již třetím 

rokem v péči své třídní učitelky. Ve školní družině pracují dvě kvalifikované 

vychovatelky. Provoz školy dále zajišťují školník, čtyři uklízečky, hospodářka a 

čtyři kuchařky ve školní jídelně.  

Dne 31.května 2012 se uskutečnil konkurz na pozici ředitele základní školy 

v Průhonicích, ve kterém zvítězila a novou ředitelkou základní školy se stala 

Mgr. Ester Kráčmarová.  

V závěru školního roku 2011/2012 ukončili své působení na základní škole 

v Průhonicích tito učitelé: Klima ,Kršková, Roubal, Vašková,  Zavřelová a Zedník. 

Zvlášť odchod pana učitele Klimy je pro školu ztrátou nejen po stránce 

pedagogické, ale i po stránce mimoškolní činnosti. 

 

4. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. 

  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je v naší škole považováno 

dlouhodobě za prioritu. Vzhledem k velmi široké nabídce kurzů od 

nejrůznějších institucí a v různé kvalitě postupujeme při výběru podle přísných 

kritérií. Vycházíme především ze zkušeností vlastních a zkušeností kolegů 

z jiných škol s kvalitou jednotlivých školících center, dalším hlediskem je 

bezprostřední přínos pro školu a zefektivnění její práce a v neposlední řadě 
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hledisko finanční. Vybíráme především z nabídky Národního institutu pro další 

vzdělávání a od vzdělávací agentury Descartes, se kterými máme pozitivní 

zkušenosti. 

Prioritou školy je  

 vzdělávání pro vedoucí pracovníky 

 vzdělávání vedoucí ke získání a rozšíření kvalifikace 

 jazykové vzdělávání učitelů angličtiny a němčiny 

 kvalitní metodické kurzy  

 zapojování do mezinárodních projektů v rámci celoživotního 

vzdělávání 

 

Přehled všech seminářů a kurzů je předmětem přílohy č.3 

 

5. POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLE.  

 

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 307 žáků z Průhonic a 

spádových obcí.  

Škola zaznamenává trvalý zájem o přijetí do prvních ročníků, pozitivně je 

vnímána výuka angličtiny, kterou v našem vzdělávacím programu realizujeme 

od prvních tříd a celá řada mimoškolních aktivit. Zaznamenali jsme, bohužel, 

úbytek žáků na II.stupni, který byl způsoben odchodem žáků na víceletá 

gymnázia. 

Z hlediska pohledu rodičů i kvality výchovy a výuky má škola další výhodu – 

relativně malý počet žáků ve třídách, který umožňuje provozovat školu 

s dobrými vnitřními vazbami, ovšem nevýhodu v tom, že přes vzrůstající zájem 

o docházku do naší školy nejsme schopni dosáhnout naplněnosti tříd do počtu 
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30 žáků, což při současném financování škol normativní metodou přináší malým 

školám finanční problémy.  

Nicméně to, že nám obec v uplynulých letech na platy učitelů přispívala a 

my mohli postupně otevírat po dvou třídách  na 1.stupni, je pozitivní a naše 

problémy do jisté míry řeší. 

V tabulce je uveden počet žáků ve škole v letech 2008-2012. 

 

2008/2009 282 

2009/2010 280 

2010/2011 302 

2011/2012 307 

 

6. ZÁPIS DĚTÍ DO  1.TŘÍDY.  

 

Zápis do základní školy proběhl dne 24.1.2012. K zápisu se dostavilo 49 

dětí, rodiče čtyř  dětí zažádali o odklad povinné školní docházky. 

Jako každým rokem zápis byl tématicky zaměřen, letos byl ústředním 

motivem oblíbený Čtyřlístek. Za průběh zápisu odpovídala paní učitelka Mgr. 

Ilona Kaplanová, na přípravě se podíleli 

učitelé z I. i II. stupně a žáci z vyšších 

ročníků. Každé dítě dostalo drobné 

dárky.  

Zapsané děti byly nově registrovány 

podle čísel, o přijetí se rodiče dozvěděli 

ze seznamu těchto čísel, který byl vyvěšen u hlavního vchodu. 

Vzhledem k počtu dětí byly opět otevřeny dvě první třídy, což je pozitivní 

v mnoha ohledech.  



 12 

V obou paralelních třídách lze provádět vzájemné hospitace, porovnávat 

účinnost metod a postupů . Diskuse učitelů o problémech, společná snaha najít 

řešení posouvá kvalitu výuky výše.  
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7. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ. 

 

Také ve školním roce 2011/2012 se všichni žáci 9.ročníku dostali na školu, 

kterou si zvolili. 

Proběhlo pilotní testování v 5. a 9.třídách, ve školním roce 2012/2013 

půjde již o ostré testování, jehož výsledek může být zohledněn při přijímacím 

řízení. 

Dalším indikátorem kvality je umístění 

na předních místech v soutěžích a 

olympiádách, letos naši žáci obsadili čelná 

místa především v zeměpisné olympiádě. 

Velkého úspěchu dosáhla především žákyně 

7.třídy Dominika Benešová, která se díky 

vítězství v okresním i krajském kole probojovala do celostátního finále, kde 

v konkurenci žáků z víceletých gymnázií obsadila krásné 6.místo. 

Proběhlo další kolo obhajob 

závěrečných prací žáků devátého 

ročníku. Žáci si opět zvolili jim 

blízké téma a pod vedením 

pedagogů je v průběhu roku 

zpracovávali. V červnu své práce 

prezentovali před komisí a obhajovali. Výběr témat byl široký - od historie, přes 

umění, literaturu, přírodní vědy, ekologii až ke globálním problémům 

současnosti.  Naprostá většina prací byla zpracována opět velmi kvalitně. 

Přehled všech prací je předmětem přílohy č.2 
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V letošním školním roce se opět uskutečnil studijní pobyt našich žáků 

v Londýně. Děti měly možnost poznávat mentalitu, kulturu a zvyky lidí, se 

kterými se v Anglii setkávaly.  

 

8. PŘEHLED  O UMÍSTĚNÍ  ŽÁKŮ. 

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo 9. ročník 21 žáků.  

 

Gymnázium                            4 

Střední školy                          11 

- směr ekonomický 5 

- směr elektrotechnický 2 

- směr gastronomický 2 

- směr textilně výtvarný 1 

- směr zdravotnický 1 

Střední učňovské školy / s maturitou/ 6 

- gastronomie 2 

- mechanik 2 

- prodavač 1 

- elektrikář 1 

Z 5. ročníků bylo na osmiletá gymnázia přijato 9 žáků, ze 7. ročníků bylo na 
šestiletá gymnázia přijato 5 žáků a jedna žákyně 6. ročníku byla přijata na 
taneční konzervatoř.   

 

9. SOUTĚŽE. 

 

Žáci se opět zúčastnili mnoha sportovních soutěží. Účast a samozřejmě 

každé dobré umístění nás těší. Je za ním vždy vidět velké úsilí žáků i pedagogů. 
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10. LYŽAŘSKÝ KURZ A ŠKOLY V PŘÍRODĚ.  

 

Lyžařské kurzy se v naší škole nepodařilo uskutečnit. 

      V týdnu od 11. do 15. června  některé třídy vyjely na školy v přírodě. 

Náplní školy v přírodě je především poznávání navštívené oblasti, jejích specifik, 

kulturních a přírodních zajímavostí. Děti rovněž plní úkoly dané tématem 

ochrana člověka v mimořádných situacích, učí se poskytnout první pomoc, 

orientovat se v krajině, překonávat překážky a zlepšovat svou fyzickou zdatnost 

i psychickou odolnost. Dlouhodobý pobyt umožňuje lepší vzájemné poznání 

učitelů s dětmi i dětí mezi sebou, vznikají pevnější sociální vazby ve třídě. 

V letošním roce opět vyjely do různých koutů naší vlasti téměř všechny 

třídy. Pokud se děti nevypravily na školu v přírodě, připravili pro ně učitelé 

týden zábavných akcí a výletů. 

Zlepšuje se práce ve školní družině, která rovněž uspořádala řadu soutěží, 

výletů a kulturních aktivit. 
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11. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY.  

 

V každém školním  roce plánujeme celou řadu aktivit, které vhodně 

doplňují učivo a rozvíjejí schopnosti dětí.Některé aktivity se uskutečňují přímo  

ve škole: 

 Den řemesel  –  děti vyrábějí vánoční dárky a 

dekorace 

 Dětský den –  sportovní soutěže o ceny 

 Besídky tříd k různým výročím 

 Slavnostní ukončení školního roku s žáky 9. 

ročníků 

jiné mimo školu : 

 Exkurze vhodně 

doplňující výuku 

 Kdo chce kam...učitelé 

vyberou téma exkurze, žáci 

vyjíždějí podle zájmů s žáky 

jiných ročníků 

 Vánoční trhy – účast na 

trzích spojená s prodejem vlastních výrobků 

 Filmová a divadelní představení, výstavy 

Cílem je zatraktivnit a obohatit výuku, seznámit děti s významnými 

památkami, umožnit jim návštěvu divadel a učit je společenskému chování. 

Akce byly koncipovány tak, aby doplňovaly výuku ve všech předmětech.   
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Žáci se rovněž účastní akcí, které pořádá zřizovatel. Ve škole je 

organizována buď přímo učiteli nebo externími subjekty řada kroužků pro děti a 

kurzů pro dospělé : 

 Angličtina 

 Keramika 

 Hra na zobcovou flétnu 

 Vaření 

 Bojová umění 

 Sportovní hry 

 Pilates 

 Zumba 

 

Přehled uskutečněných akcí je předmětem přílohy č. 3 

 

12. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

 

     Od loňského roku nedošlo ve složení poradenských služeb k žádným 

změnám. Výchovnou poradkyní je Z. Matoušová, metodikem prevence J. 

Háková, kurz nápravy čtení a psaní vedla pí učitelka R. Kuthanová. Jako 

asistentka žáka s Aspergerovým syndromem pracovala pí. A. Randusová. S nimi 

spolupracovali nejen třídní učitelé, ale i ostatní pedagogičtí pracovníci. Cílem 

všech bylo zkvalitnit sociální klima ve škole, propojit vzdělávací, informační a 

poradenskou složku. 

    Bohužel v průběhu podzimu byla zrušena pobočka Pedagogicko-

psychologické poradny pro Prahu-západ v ulici Kováků v Praze 5. Jednotliví 

psychologové byli umístěni do různých poboček Středočeského kraje, a tak 

skončila naše spolupráce s mgr. Lívancovou, vedoucí naší bývalé poradny. Naše 
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školu nyní spadá pod PPP Kolín, pracoviště v Mochovské ulici v Praze 9. V této 

poradně pracuje i mgr. Vlčková, která mívala nad naší školou dohled. Bohužel 

z důvodu jejího onemocnění nedošlo v letošním roce k návštěvě naší školy 

žádným zástupcem této poradny. Škola nadále spolupracovala s mgr. 

Konopkovou z Úřadu práce pro Prahu-západ. Žáci 8. ročníku navštívili ÚP 

v doprovodu své třídní učitelky a seznámili se s možnostmi svého uplatnění po 

ukončení školní docházky. Protože v naší škole jsou 2 žáci s Aspergerovým 

syndromem, jsme součinní se sdruženími Apla a Vertikála, konzultujeme 

problémy s PaedDr. Čadilovou a Michalíkovou. I letos měli ve škole program p. 

Kašpar a psycholožka mgr. Kašparová zaměřený na chování dětí v třídním 

kolektivu a postoje k drogové problematice. Problémy jsme konzultovali i 

s ředitelkou ZŠ s praktickými třídami v Říčanech pí Macháčkovou. Nebylo nutné 

využívat služeb odborů sociálně právní ochrany dětí. 

     O vyšetření v pedagogicko psychologické poradně žádají výhradně 

rodiče. Pokud seznámí třídního učitele s výsledky vyšetření, je na základě 

diagnózy vypracována metodika práce s dítětem. Rodičům je nabídnuta 

možnost, aby dítě pracovalo v kroužku nápravy čtení a psaní. Třídní učitel 

seznámí ostatní vyučující v dané třídě s doporučeními vydanými pro žáka 

pedagogicko psychologickou poradnou. 

     Prozatím bylo poradnami vyšetřeno 51 žáků. Nejvážnější diagnostiku 

dětí  s Aspergerovým syndromem mají žák 4. třídy, který pracuje s asistentkou, 

a žák 8. třídy, který pracuje bez pomoci asistenta. Nevyskytly se žádné vážnější 

problémy při práci s nimi. Starší má výborný prospěch a chtěl by se příští rok 

přihlásit na gymnázium. 

     Dva ze čtyř integrovaných žáků pracovali podle individuálního studijního 

plánu, které společně sestavili třídní, vyučující jednotlivých předmětů, rodiče a 

děti.Žák čtvrtého ročníku byl na dvouměsíčním diagnostickém pobytu 



 19 

v praktické třídě při ZŠ Říčany a od příštího školního roku se stane jejím 

kmenovým žákem.Přestup žáka 8. třídy na stejnou školu se nezdařil z důvodu 

záporného stanoviska PPP. 

     Nedostatečnými na závěrečném vysvědčení byli hodnoceni 4 žáci. Jeden 

nepostoupí z důvodu 3 nedostatečných, další 3 budou vykonávat v přípravném 

týdnu postupové zkoušky (matematiky, angličtina). Jeden z nich postoupí i 

v případě nevykonání zkoušky, jelikož na 2. stupni již ročník opakoval. 

     Naši školu nenavštěvovali poradnou vytipovaní nadaní žáci. Přesto jsme 

uspěli v olympiádách (zeměpis-republikové kolo, čeština-okresní kolo) i 

srovnávacích testech páťáků i deváťáků. 

     Kariérové poradenství prolíná učivem nejrůznějších předmětů, od 

prvouky přes výchovu ke zdraví, občanskou výchovu k pracovním činnostem. 

Žáci se učí orientovat v důležitých informacích o jednotlivých profesích, 

vyhodnocovat je a odpovědně rozhodovat o budoucím profesním zaměření. Při 

umísťování žáků nenastal žádný problém, všichni byli přijati do zvolených škol a 

oborů. Velmi úspěšní jsme byli i v přijetí žáků na víceletá gymnázia. Do jediné 

třídy otvírané při Gymnáziu Budějovická byli dokonce přijati 3 naši páťáci. 

   

Práce žákovského parlamentu ve školním roce 2011/2012 

 

Školní parlament se scházel ve dvou skupinách – zvlášť zástupci I. stupně a 

samostatně zástupci 6.-9.třídy. Letos se uskutečnilo pouze 5 schůzek. Hlavními 

tématy, která se pravidelně projednávala, byly náplně do automatů, interiéry 

WC, počítače a jejich připojení na internet v jednotlivých třídách. Děti kladně 

hodnotily zejména přednášky o drogách, besedu o sexu, akci pro mateřskou 

školu na školním hřišti. Byly nadšeny s výtěžkem z prodeje na Vánočních trzích. 

Líbilo se jim prostředí nové sokolovny při vánoční besídce a vrátily se nadšené 
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ze škol v přírodě. Záporně se celý parlament staví k nepořádku na chodbách, 

v okolí automatu, v prostorech WC. 

Pestrost stravy a organizaci ve školní jídelně jsme řešili ve spolupráci 

s radou školy. 

 

13. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

I. Úvod 

 Základním úkolem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova 

k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému 

životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a psychosociálních 

dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. 

Co se týče konkrétních aktivit zaměříme se proto zejména na na projekty 

týkající se prevence drogových závislostí (zvýšenou pozornost věnujeme 

prevenci kouření), konzumace alkoholu, komerčního sexuálního zneužívání, na 

akce zaměřené na zvyšování právního vědomí a na zvyšování příznivého 

klimatu třídy a celé školy. 

II .Sledované typy rizikového chování: 

Zaměřujeme se na tyto typy rizikového chování: 

-agrese a šikana, 

-intolerance,antisemitismus, extremismus, 

-rasismus a xenofobie, 

-záškoláctví, 

-závislosti chování, užívání návykových látek, 

-sexuální rizikové chování, 

-rizikové chování v dopravě, 

-rizikové sporty. 
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III. Hlavní aktivity 

Systémové zavádění výchovy ke zdravému životnímu stylu, systémové 

zavádění etické a právní výchovy. 

Uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce i skupiny dětí, 

zaměřené na podporu rozvoje osobnosti a sociálního chování. 

Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí. 

Spolupráce s rodiči. 

Průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik 

výskytu společensky nežádoucích  jevů. 

Diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů podle věku 

dětí. 

Poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb 

specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky a rodiče. 

 

IV. Zaměření školy 

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Učitel získává důvěru 

žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou. Při řešení problému je učitel 

otevřen komunikaci se žákem, s rodiči, s ostatními pedagogy, výchovným 

poradcem atd. 

Žáci velkou část vyučování spolupracují ve skupinách, ve dvojicích i ve 

skupinách napříč třídami. Podporujeme tak rozvoj kompetencí týmové práce, 

řešení konfliktu, učíme je pravidlům diskuse, ale také sdílení pocitů, obav, 

radostí, zážitků. 

V rámci projektového vyučování se žáci mohou blíže seznámit s děním 

kolem sebe,s aktuálními tématy. Žáci se navzájem lépe poznávají, učí se 

spolupráci starších s mladšími. Je to důležitý prvek prevence šikany. 
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Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele, jsou informováni o svém 

pokroku i nedostatcích. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe sama, ve 

vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu. 

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Mají také 

možnost zapojit se do výuky v rámci svých možností. Rodiče jsou pravidelně 

informováni o dění ve škole, obdrží informace , které obsahují nezbytná 

telefonní čísla, termíny třídních schůzek, prázdnin, zvláštních akcí apod. 

V rámci pedagogické diagnostiky učitel věnuje pozornost žákům, registruje 

signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. 

Pokud je potřeba, spolupracuje s rodiči, s výchovným poradcem, případně 

s dalším přizvaným odborníkem nebo institucí  ( Dr. Z. Kašparová, PPP aj.). 

Porušování školního řádu, týkající se držení, distribuce a užívání návykových 

látek v prostorách školy je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny 

patřičné sankce. Jsou sledovány i další nežádoucí projevy chování – šikana, 

vandalismus, brutalita, rasismus aj. Při jejich zjištění jsou navržena cílená 

opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno 

k následujícím opatřením: 1.individuální pohovor se žákem, 2. jednání s rodiči 

na úrovni výchovné komise, 3. doporučení kontaktu s odborníky, 4. v případě 

nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě, 5. 

v případě dealerství nebo jiné trestné činnosti oznámení Policii České republiky. 

 

V. Cíle projektu 

Dlouhodobé:  výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora 

sociálních kompetencí, funkční informační systém. 

Střednědobé:  vytváření a distribuce metodických materiálů, zapojování 

rodin do života školy, školní preventivní strategii zařadit do školních 

vzdělávacích programů. Cílem působení v oblasti prevence je dítě s posílenou 
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duševní odolností vůči stresu, schopné dělat samostatná a pokud možno 

správná rozhodnutí, dítě s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi, 

s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám, podílející se na tvorbě 

zdravého životního prostředí a životních podmínek. 

Krátkodobé : Zmapování potřeb v oblasti primární prevence, finanční 

podpora školních preventivních aktivit. 

 

VI. Způsob realizace 

Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého 

životního stylu jsou: -  zvyšování sociální kompetence – efektivní orientace 

v sociálních vztazích, odpovědnost za chování, uvědomění si důsledků jednání, 

posilování komunikačních dovedností – zvýšit schopnost řešit problémy, 

konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku, vytváření pozitivního 

sociálního klimatu – pocitu důvěry, zařazení do skupiny, vytvoření příznivé 

atmosféry bez strachu a nejistoty, formování postojů ke společensky 

akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních 

hodnot, humanistických postojů. 

 

Klíčové vyučovací oblasti jsou :  

Oblast přírodovědná ( např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky 

drog, jejich chemické aspekty). 

Oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní 

hygieně, podmínky správné výživy, volný čas apod.). 

Oblast společenskovědní ( proces socializace jedince, užší a širší společenské 

prostředí). 
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Oblast občanské a rodinné výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení 

domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy 

komunikace). 

Oblast sociálně právní ( právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle 

reklamy). 

Oblast sociální patologie ( postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní 

chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus). 

Preventivní témata jsou nejčastěji realizována v těchto předmětech: 

český jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda, občanská nauka, rodinná 

výchova , biologie, výtvarná výchova, tělesná výchova, chemie. 

 

VII. Konkrétní aktivity 

 

 Akce zaměřené na zvyšování právního vědomí ( spolupráce s Policií 

ČR, s obecní policií, s Obecním úřadem v Průhonicích). 

 Zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, 

konzumace alkoholu, komerčního sexuálního zneužívání ( spolupráce 

s Pedagogickým poradenstvím Kašparová, s PPP). 

 Věnovat zvýšenou pozornost prevenci kouření – osvěta v rámci hodin 

Ov,Rv,Čj, Př. 

 Přednášky, besedy, pořady věnované sexuální výchově a prevenci 

AIDS. 

 Zvyšování příznivého klimatu třídy a celé školy formou organizování 

výletů, exkurzí, Dnů třídního učitele, výtvarných dílen, škol v přírodě, 

lyžařského výcvikového kurzu, sportovních dnů, Dětského dne. 

 Široká nabídka volnočasových aktivit. 
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 Účast v literárních, výtvarných, sportovních soutěžích a 

v olympiádách. 

 Ekologická výchova ( zapojení do ekologických soutěží, třídění 

odpadu, výukové programy v rámci Průhonického parku a 

Dendrologické zahrady). 

 Školní parlament rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a 

vzájemné soužití, je příležitostí pro zapojení žáků do organizace školy. 

 

VIII. Plánované akce 

 Slavnostní vítání prvňáčků žáky 9.tříd 

 Poznávací pobyt v Anglii 

 Dny třídního učitele 

 Přednáška s besedou k  prevenci rizikového chování (zároveň     diagnostika 

třídy, třídní vztahy) – v rámci projektu Sám sebou, 7.třída 

 Akce Kdo chce kam (společ.aktivity dětí různého věku) 

 Výstava výtvarných prací dětí naší školy 

 Řemeslná dílna 

 Vánoční  trhy  

 Vánoční zpívání na náměstí 

 Výtvarné dílny pro děti z 1. st. (DDM Jižní Město) 

 Návštěvy divadelních představení 

 Účast na olympiádách 

 Soutěž o nejlepší vánoční výzdobu 

 Přednášky a nácvik praktických dovedností týkajících se první pomoci 

 Školní parlament 

 Příspěvky dětí do časopisu Průhonicko  

 Besedy s Policií ČR 
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 Přednášky a besedy týkající se sexuálního rizikového chování 

 Den dětí v ZŠ 

 Den dětí pro MŠ  

 Malá maturita – prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníků 

 Slavnostní vyřazování žáků 9. roč. 

 Třídní výlety a tématické zájezdy 

 Sportovní soutěže v rámci školy i oblastí 

 Zapojení do výuky některého člena obecního zastupitelstva  

 

14. ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI. 

Ve školním roce 2011/2012 inspekce na ZŠ Průhonice neproběhla. 

 

15. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY .   

Ve financování školy existují tři hlavní zdroje : 

1. prostředky plynoucí z rozpočtu kraje, sloužící především k financování 

mezd pracovníků a části učebních pomůcek. 

2. prostředky vynaložené zřizovatelem, na zajištění provozu školy: 

 na potřebné pomůcky a materiál 

 na opravy a údržbu 

 na elektřinu, plyn, vodné a stočné 

 na bankovní služby, poštovní služby a komunikaci 

 na část mzdových prostředků pro pedagogické i provozní aměstnance  

 na investice 

 prostředky získané vlastní hospodářskou činností /především 

pronájmy/ i ty jsou využívány na zajištění hlavní činnosti školy – to 

znamená výchovy a vzdělávání. 
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K podpoře regionálního školství jsou určeny i prostředky z Nadačního 

fondu základní školy. 

Hospodaření školy za rok 2011 

Příjmy Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Dotace KÚ 11 095 918,00 0,00 

Příspěvek zřizovatele na investice 0,00 0,00 

Příspěvek zřizovatele na provoz 3 250 000,00 0,00 

Jiné (dary, dotace, cizí zdroje, ost. příjmy) 1 551 682,91 731 453,70 

Celkem 2011 15 897 600,91 Kč 731 453,70 Kč 

 

Výdaje Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Mzdové + sociální 11 708 736,00 320 820,00 

Spotřeba materiálu 1 781 027,69 66 275,00 

Energie, plyn 954 221,11 140 663,65 

Opravy a údržba 185 354,40 0,00 

Cestovné 85 481,21 0,00 

Investice 0,00 0,00 

Ostatní služby 963 632,43 37 086,00 

Odpisy 242 350,00 0,00 

Celkem 2011 15 920 802,84 Kč  564 844,65 Kč  

 

Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce 

Prostředky z rozpočtu obce jsou určeny na krytí nákladů spojených 

s provozem budovy, vybavení učeben, materiálové zabezpečení,  kancelářské 

potřeby. Součástí výdajů jsou i mzdové prostředky. 

Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu KÚ  

Finanční prostředky byly použity v souladu se stanovenými podmínkami 

pro poskytování dotací.  
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Přímé náklady na vzdělávání byly vyčerpány především na mzdy 

zaměstnanců školy a s tím spojené náklady na zákonné odvody, nákup učebních 

pomůcek, na nové učebnice, vzdělávání pedagogických pracovníků, cestovní 

náhrady a osobní ochranné pomůcky.  

Ostatní prostředky na platy (OPPP) byly čerpány na dohody o provedení 

práce a dohody o pracovní činnosti v souvislosti se zastupováním chybějících 

kmenových zaměstnanců a správou webových stránek školy. 

  Hospodářský výsledek 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Hospodářský výsledek Kč -23 201,93  166 609,05  

Celkem Kč 143 407,12 

 

Komentář  

Škola přečerpala v hlavní činnosti finanční prostředky určené na provoz 

poskytnuté zřizovatelem. Tento finanční rozdíl kryla kladným hospodářským 

výsledkem v doplňkové činnosti.  

Přehled finančních fondů k 31.12.2011 

Fond Zůstatek 

Fond odměn 210 035,70 Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb 129 148,34 Kč 

Fond investic 385 191,40 Kč 

Fond rezervní 114 602,52 Kč 
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Komentář k čerpání fondů 

Fond odměn: 

 v roce 2011 nebyl čerpán. 

 

Fond FKSP: 

 byl čerpán na příspěvky na rekreace zaměstnanců školy,  kulturní akce, 

vstupenky na kulturní akce, příspěvek na obědy apod. 

 

Fond investiční: 

 v roce 2011 nebyl čerpán 

 

Fond rezervní: 

 v roce 2011 nebyl čerpán 

 

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření schváleného zřizovatelem: 

Celá částka výsledku hospodaření, tj. 143 407,12 byla převedena na účet 

431 – Nerozdělení zisk, nerozdělená ztráta minulých let, kde byla evidována 

ztráta z roku 2010 ve výši  108 397,66 Kč. 

 

16. ÚRAZOVOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 

 

Žáci jsou průběžně poučování o bezpečném chování nejen ve škole, ale i na 

školních akcích, o prázdninách… 

Ani v letošním roce jsme se neobešli bez úrazu. Nutno podotknout, že se do 

knihy úrazů zapisují veškerá poranění, patří sem i vyndání klíštěte žákovi apod. 

Většina úrazů se stane při hodinách tělesné výchovy, naraženiny, podvrtnutí, 

drobné zlomeniny…, výjimečně o přestávce. 
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Potěšující je, že v loňském školním roce jsme zaznamenali 26 úrazů a letos jich 

bylo 15,tedy o 9 méně. 

 

BOZP na škole 

Na  začátku školního roku jsou žáci seznámeni se školním řádem. 

Stejně tak při  hodinách TV, Pč, Ch, Fy, učebně počítačů, šk.kuchyňce a družině. 

V roce 2012 musí většina učitelů na preventivní prohlídku, kterou každý z nás 

musí absolvovat každé 3 roky.  

Proběhly pravidelné revize dle rozpisu pravidelných kontrol (mezi ty pravidelné 

patří tělocvičného nářadí, školního hřiště a školního družinového hřiště, 

hasičských přístrojů… 

Noví učitelé jsou proškolováni  z BOZP v přípravném týdnu nebo hned po 

nástupu. 

Učitelé průběžně hlásí případné závady ve třídě 

1x za měsíc je kontrolována škola, závady hlášeny panu školníkovi, který je buď 

odstraní sám nebo sežene odborníka (mezi nejčastější závady patří protékající 

WC, vyvlíknuté záklopky na oknech) 

Nejvíce starostí dělají okna, která se otevírají na táhla - některá WC a 

tělocvična, snadno se rozbijí, oprava je složitější a když pak nejdou zavřít, uniká 

teplo, hlavně v zimě.. 
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17. ZÁVĚR 

 

Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu, který je koncipován 

tak, aby vyhovoval všem našim žákům a poskytl jim dobré základní vzdělání, na 

kterém mohou v budoucnu stavět. Vzhledem k podmínkám v dané oblasti je 

nutné, aby škola poskytovala vyvážené vzdělání všem dětem, nemůže se 

profilovat jednostranně. 

Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a 

individuální potřeby. 

Mezi naše priority již dlouho patří jazykové vzdělávání. Podmínky v naší 

škole nám umožňují zařadit výuku angličtiny již v prvním ročníku. Hlavní cíl 

v jazykové oblasti je odstraňovat  bariéry a povzbuzovat děti ke komunikaci 

v cizím jazyce.  

Snažíme se rovněž formovat vztah žáků ke sportu, množství sportovních 

soutěží, kterých se naši žáci zúčastnili, a výborná umístění dokládají, že se nám i 

na tomto poli daří. Je to tím cennější, že sportovní aktivity jsou nutnou 

podmínkou zdravého rozvoje dětí a z celorepublikových průzkumů vyplývá, že 

tělesná zdatnost se stává problémem, který vede k zdravotním komplikacím. 

Nelze říci, že nemusíme překonávat problémy, ale sport má ve výuce i mimo ni 

své místo. Zcela jistě k tomu přispívá i fakt, že již několik let využíváme vlastní, 

dobře vybavenou tělocvičnu a kvalitní školní hřiště. 

Náš program by měl umožnit v průběhu školní docházky objevit u každého 

dítěte jeho silné stránky a jejich rozvoj podporovat. Naši absolventi se dostávají 

na zvolené typy škol a ve většině případů je úspěšně ukončují. 
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Pevné místo si v našem programu našlo zpracování závěrečných prací, při 

němž mají žáci možnost prokázat celou řadu dovedností – kompetencí: 

 k učení 

 k řešení problémů 

 komunikativní 

 sociální 

 občanské 

 pracovní. 

Mezi silné stránky školy patří kvalifikovaný a relativně stabilní pedagogický 

sbor. 

Panuje zde atmosféra důvěry mezi učiteli, žáky a rodiči. Vyskytnou-li se 

problémy, jsou řešeny ve spolupráci všech zainteresovaných. Rádi bychom  

vyzvedli aktivitu rodičů a jejich spolupráci se školou i pomoc v oblasti 

materiální (koupě již druhé interaktivní tabule, dary škole) 

Činnost školní družiny se zlepšuje, děti se těší na již tradiční spaní 

v družině, výlety, návštěvy kina. 

Problémem zůstává nedostatek financí, který plyne z uplatňování 

normativní metody při přidělování finančních prostředků. Princip této metody 

je jednoduchý – je propočítán normativ, počet finančních prostředků na 

jednoho žáka, ten se vynásobí počtem žáků ve škole a tuto sumu škola obdrží. 

Je-li ve třídách 30 žáků, což ve velkých městech bývá, má škola dostatek financí. 

Školy v malých obcích, kde se průměrný počet žáků pohybuje okolo 22 na třídu, 

je situace horší a působí značné organizační problémy. 

To, co rodiče a konec konců i učitelé, oceňují – malý počet žáků ve třídách, 

brzdí školu v intenzivnějším rozvoji. Nemůžeme vytvářet menší skupinky žáků 

na výuku jazyků, nemůžeme vytvářet širší nabídku volitelných předmětů atd. 
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Velice bychom přivítali, kdyby se ve spolupráci se Školskou radou podařilo 

nalézt cestu jak tuto situaci zlepšit. 

Zajištění potřebných finančních prostředků přechází na zřizovatele, který 

nám dosud vycházel vstříc. Spolupráci se zřizovatelem považujeme za další 

pozitivum. Zastupitelé obce v čele se starostkou, PhDr. Hanou Borovičkovou, se 

snaží reflektovat na požadavky školy. Každoročně jsou dle dlouhodobého plánu 

systematicky realizovány opravy a rekonstrukce, škola se neustále rozvíjí. 

Vynaložené prostředky jsou samozřejmě limitovány příjmy obecního rozpočtu.  

Pedagogický sbor je kvalifikovaný z více než 90%, což překračuje 

celorepublikový průměr a je srovnatelné se situací v Praze a jiných velkých 

městech. Dalším kladem je nadprůměrná ochota všech učitelů se dále 

vzdělávat, a vzájemně spolupracovat.  

Materiální vybavení školy se bohužel již dostalo – s výjimkou tělocvičny a 

hřiště, pod hranici průměru. V současné době se snažíme dovybavit školu 

interaktivními tabulemi a novými počítači. Doufáme, že v rámci akce EU – 

peníze do škol se podaří získat finanční prostředky na část vybavení. 

 Počet žáků na prvním stupni vzrůstá, učebny přestávají pro současnou 

kapacitu postačovat. Vzhledem k nárůstu tříd jsme museli obsadit všechny 

učebny a nedostává se nám místa na dělení žáků do skupin, chybí rovněž 

odborné pracovny, například pro výuku jazyků nebo výtvarné činnosti. Ani 

jediná místnost pro dvě oddělení družiny již není dostačující, neposkytuje 

dětem dostatek prostoru pro tvořivé činnosti.. 

Jak již bylo uvedeno v textu, obci se podařilo po letech snažení uspět se 

žádostí o dotaci na dostavbu školy. Je třeba poděkovat zastupitelům obce a 

paní starostce za vynaložené úsilí. Po loňské rekonstrukci posledního, dosud 

nezatepleného, pavilonu probíhala v minulém školním roce stavba, která 

pomůže posunout školu zase o krůček dál.  
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A. Zpráva o stavu budovy 

 

     Kompletní zateplení budovy – všech pavilonů -   a výměna oken se pozitivně 

projevilo v úsporách za vytápění. Celková úspora se jistě zvětší po modernizaci 

stávající zastaralé, neefektivní plynové kotelny, která je v provozu více než 20 

let.  

Zřizovatel provedl místní šetření a s rekonstrukcí v budoucnosti počítá. 

     Prioritou v současné době je ovšem dostavba školy, která je nezbytná 

vzhledem k růstu počtu žáků . Díky získané dotaci bude stavba zahájena již 

v příštím školním roce. 

    V průběhu školního roku probíhají ve škole drobné úpravy a opravy, které je 

aktuálně nezbytné odstraňovat (odlepená lina,tekoucí kohoutky,rozbité 

lavice,apod.) 

Ve školní jídelně byla zrekonstruována okénka pro výdej obědů. Na základě 

požadavku Krajské hygienické stanice / v souvislosti s navýšením kapacity školy/ 

byly dvě kabiny na WC upraveny na kabiny s bidetem/. 

Velké opravy se nechávají na dobu prázdnin, kvůli bezpečnosti, prostorovým a 

časovým nárokům. 

Letos o velkých prázdninách prošel opravou pavilon u tělocvičny. 

 výměna dveří u tříd 

 vymalování tříd 
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  nová umyvadla ve třídách 

 na  starém pavilonu byly vyměněny dveře ve třídách 

 informační centrum bylo upraveno na funkční třídu, protože stále 

přetrvává nedostatek učeben 

 doplnily se nové šatní skříňky 

 

Přetrvávající nedostatky: 

 rekonstrukce vytápění  

 po rekonstrukci přívodu vody a uzávěrů vody 

 výměna písku v doskočišti 

 stále jsou pomůcky, které by byly potřeba nakoupit, aby se mohla 

zlepšit, zkvalitnit ještě více,výuka 

 zasíťování budovy, aby bylo možné využívat moderní technologie 

běžně ve výuce 
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B. Diplomy žákům 9.třídy 

 
 
 

 

   

C. 



 37 

C. Akce pedagogických pracovníků a jejich tříd v roce 2011/2012. 

Iva Bulíčková – 1.A 
21.9.2011  Návštěva Dendrologické zahrady 
18.10.2011  Návštěva Knihovny Opatov 
18.11.2011  „Dřevíčkování“ v rámci Dne řemesel 
21.11.2011  Hudební pořad „Já nic, já muzikant“ 
20.12.2011  Návštěva skanzenu v Přerově nad Labem 
16.2.2012  Toulcův Dvůr 
26.3.2012  Svíčkárna v Šestajovicích 
13.4.2012  Návštěva divadelního představení 
11.6. – 15.6.2012 Týden akcí (Koněpruské jeskyně, Spaní v družině) 
19.6.2012  Turnaj v pozemním hokeji 
25.6.2012  Beseda s policistou – dopravní výchova 
 
Ilona Kaplanová – 1.B 
19. 9. 2011 -  3. 2. 2012    Kurz anglického jazyka (Channel Crossing)  
5. 11. 2011      Konference pro učitele 1. stupně (AMV) 
15. 11. 2011    Vystoupení na vítání občánků 
6. 12. 2011      Vzdělávací program Učím (se) rád – 1.+2. třída (Descartes) 
24. 1.2012 Organizace zápisu dětí do 1. třídy (+administrativní zajištění  
                        pozvánek, formulářů, diplomů) 
9. 2. 2012        Organizace náhradního zápisu 
13. 2. 2012 – 15. 6. 2012   Kurz anglického jazyka (Channel Crossing) 
16. 5. 2012      Seminář Tvoříme vlastní výukové materiály na interaktivní tabuli                     (Eduwork) 
19. 6. 2012     Instalace výstavy výtvarných prací na radnici 
22. 6. 2012      Vyučování „naostro“ pro předškoláky z MŠ 

 
 
 

 

Akce třídy 1. B ve školním roce 2011/2012 

 

1. 9. 2011          Slavnostní uvítání prvňáčků 

22. 9. 2011        Návštěva Dendrologické zahrady – výukový program 

                          „Co žije v zahradě“ 

21. 10. 2011      Návštěva knihovny Opatov „Putování za pohádkou“ 

2. 11. 2011        Den strašidel – zábavné projektové vyučování ve skupinách 

18. 11. 2011      Den řemesel – Dřevíčkova dílnička 

                                               - výroba vánočních ozdob, přáníček a zápichu 

21. 11. 2011      Hudební pořad – seznámení s různými hudebními nástroji 

21. 12. 2011      Vánoční výlet – Skanzen Přerov nad Labem 

13. 1. 2012        Návštěva dětí ze školky 

17. 2. 2012        Návštěva ekologického centra Toulcův dvůr – třídění odpadů 

26. 3. 2012        Velikonoční výlet – Svíčkárna Šestajovice 

13. 4. 2012        Divadlo Viola – „Ententýky“ 

30. 4. 2012        Kdo chce kam – Hledání pokladu v parku 

1. 6. 2012          Den dětí 

Týden akcí pro prvňáčky 

11. 6. 2012        Výtvarný den – malování na trička, keramika 

12. 6. 2012        Zvířátkový den  

13. 6. 2012        Výlet do Koněpruských jeskyní a za medvědy v Berouně 

14. 6. 2012        Návštěva Dendrologické zahrady 

                          Spaní ve družině – pexesový turnaj, Superstar, pohádka, stezka     

                                                        odvahy 

15. 6. 2012        Olympijské hry 

18. 6. 2012        Besídka pro rodiče (zpěv, recitace, tanec, maňáskové divadlo, 

                          hra na zobcovou flétnu) 

19. 6. 2012        Turnaj v pozemním hokeji 

29. 6. 2012        Slavnostní předání vysvědčení 
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Yvetta Lejcarová  –  2.A 
1.pololetí 2011/2012 Plavání 
21. 11. 2011   Hudební pořad  – Já jsem muzikant… 
25.11.2011  Návštěva skláře 
26.3.2012  Červený Újezd o velikonocích 
30.4.2012  Návštěva Knihovny v Průhonicích 
15.5.2012  Ukázka pozemního hokeje 
11.6.-15.6.2012 Škola v přírodě 
 
Martina Mudruňková – 2.B 
Akce třídy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DVPP a akce: 
05. 11. 2011    Konference nakladatelství Fraus  pro učitele 1. stupně  
24.1.2012   Zápis do prvních tříd 
 
Martina Zehleová  –  3.A 
1.pololetí 2011/2012  Plavání 
13.3.2012   Knihovna Průhonice 
11.6. – 15.6.2012  Škola v přírodě 
 
Eva Rohnová – 3.B 
13.3.2012  Právní odpovědnost při výuce Tv 
11.4.2012 Podpora matem.gramotnostni – hrajeme si v matematice 
12.4.2012 Sotkvo – bezpečné tělocvičny,školní hřiště,dětská hřiště 
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27.4.2012  Slet čarodějnic-pomoc s opékaním vuřtů 
1.6.2012    Den dětí 
11.6.-15.6.2012 Švp 

 

Helena Kratochvílová – 4.A 
23.9.2011   Návštěva Vyšehradu 
21.10.2011   Národní divadlo – exkurze 
18.11.2011   Den řemesel 
21. 11. 2011    Hudební pořad  – Já jsem muzikant… 
15.12.2011   Vánoční dílna – DDM Opatov 
20.12.2011   Den třídního učitele – zámek Jemniště 
13.1.2012   Divadlo v Dlouhé 
6.2.2012   „Dřevíčkování“ 
10.2.2012   Toulcův Dvůr – „Mléčná dráha“ 
14.3.2012   Zdravověda – „Bezvědomí není spánek“ 
27.3.2012   DDM Opatov – velikonoční dílna 
30.4.2012   Exkurze – Hlubinný důl Kladno 
11.6. – 15.6.2012  Týden akcí (např. výlet Český Krumlov) 
20.6.2012   Beseda s policií ČR – dopravní výchova 

 

Gabriela Kubanová – 4.B 
23. 9. 2011    Vyšehrad - exkurze 
19.10.2011    Apla – seminář pro spolužáky 
21. 10. 2011    Národní divadlo – exkurze 
18. 11. 2011    Den řemesel 
21. 11. 2011    Já nic, já muzikant – hudební pořad 
15. 12. 2011    Vánoční dílna – DDM Jižní Město 
20. 12. 2011    Den třídního učitele: Zámek Jemniště – prohlídka zámku, výuka stolování 

13. 1. 2012    Divadlo v Dlouhé – Malá vánoční povídka aneb jak jsem se ztratil 

6. 2. 2012    Dřevíčkování 
9. 2. 2012    Toulcův dvůr – Mléčná dráha 
13. 3. 2012    Bezvědomí není spánek 
27. 3. 2012    Velikonoční dílna – DDM Jižní Město 
30. 5. 2012    Kdo chce kam: Uhelný hlubinný důl Kladno 
1. 6. 2012    Dětský den 
13. 6. 2012    Český Krumlov – celodenní výlet 
20. 6. 2012    Beseda s policií České republiky 
 
9. 11. 2011     Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – 

Křížem krážem písemnými algoritmy početních operací 
14. 11. 2011     Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – 

Slovní úlohy – žádný problém 
26. 3. 2012     Matematika prof. M. Hejného 
17. 4. 2012     Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ 
26. 4. 2012     Výuka českého jazyka jinak 
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Alena Mátlová – 5.A 
18. 11. 2011  Den řemesel – výroba závěsné vánoční dekorace „Zlatý kapr“ 
21. 11. 2011  Hudební pořad  – Já jsem muzikant… 
29. 11. 2011 Návštěva skláře – praktická ukázka českého tradičního řemesla 
20. 12. 2011 Den třídního učitele – Kouzelnické představení Pavla Kožíška 
22. 12. 2011 Třídní vánoční besídka 
22. 12. 2011 Vánoční vystoupení v Alzheimer centru – pásmo koled 
14. 02. 2012  Cesta kolem světa za 80 dní – Toulcův dvůr 
16. 03. 2012 Drátkování – Toulcův dvůr 
29. 03. 2012 Turnaj ve vybíjené - dívky 
03. 04. 2012 Jazyková animace – zábavné seznámení s němčinou 
13. 04. 2012  Exkurze v Národním divadle – Od základního kamene po střechu 
30. 04. 2012 Neviditelná výstava – Jaké to je být nevidomý 
01. 06. 2012  Mezinárodní den dětí na školním hřišti 
11. 06. – 15. 06. 2012 ŠVP Pelešany v Českém  
- v rámci ŠVP navštíveny výukové programy Střediska ekologické výchovy v Sedmihorkách: 

 11. 06. 2012 – Geopark  

 13. 06. 2012 – Výprava na dno moře  

 13. 06. 2012 – Proč ta sova tolik houkala (noční program) 

 14. 06. 2012 – Kameny a kamínky 
- v rámci ŠVP výlet do Prachovských skal a pěší túry Hruboskalskem 
22. 06. – 24. 06. 2012  Výstava dětských výtvarných prací na Obecním úřadě Průhonice 
 
 
Akce Alena Mátlová 
05. 11. 2011  Konference nakladatelství Fraus  pro učitele 1. stupně  
30. 11. 2011  Adventní a vánoční výzdoba prostor školy – jídelna, šatna 
03. 12. 2011  Vánoční trhy – pomoc při realizaci a prodeji 
22. 12. 2011 Nácvik a Vánoční vystoupení v Alzheimer centru s žáky 5. A. 
24. 01. 2012 Zápis do prvních tříd – pomoc s přípravou, výzdobou a průběhem 
03. 05. 2012  Nácvik hymny s vybranými žáky a zpěv hymny u pomníky na Květnovém 
náměstí – pietní akt  
19. 06. 2012  Příprava výstavy dětských výtvarných prací na Obecním úřadě  
25. 06. 2012  Úklid výstavy dětských výtvarných prací  
 
DVPP Alena Mátlová 
14. 05. – 18. 05. 2012   General English  - kurz angličtiny; 15 hodin; Londýn  
 
 
Jana Bergerová – 5.B 
5. 11. 2011  Kongres pro učitele 1. Stupně pod záštitou vydavatelství Fraus 
6. 11. 2011  Výstava a workshop kreativity Dubeč – inspirace pro hodiny VV a PČ 
3. 12. 2011  Vánoční trhy – pomoc při realizaci a prodeji 
24. 1. 2012  Zápis do prvních tříd  - příprava, výzdoba a průběh 
6. 6. 2012  Schůzka s rodiči prvňáčků 
19.6.2012  Příprava výstavy dětských prací na Obecním úřadě Průhonice 
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Akce 5. B 
 školní rok 2011 – 2012 
1. 11. 2011 Den strašidel – projektový den věnovaný svátku dušiček a Halloween 
18. 11. 2011 Den řemesel – výroba koupelové soli, ozdobných kolíčků, adventního kalendáře, korálkové hvězdy, 
odlévání mýdla. 
21. 11. 2011 Hudební pořad – Já jsem muzikant… 
29. 11. 2011 Návštěva skláře – české tradiční řemeslo, výroba, vlastnosti skla. Praktická ukázka a vlastní 
zkušenost. 
1. 12. 2011 Přijímačky na gymnázia „nanečisto“ – děti si vyzkouší, jak mohou vypadat testy na víceleté 
gymnázium. 
20. 12. 2011 Den třídního učitele – Kouzelnické představení Pavla Kožíška 
22. 12. 2011 Třídní besídka - posezení u čaje, koled a rozbalování dárečků 
29. 3. 2012 Turnaj ve vybíjené - dívky 
30. 3. 2012 Prohlídka Národního divadla – od základního kamene po střechu. 
3. 4. 2012 Setkání s Německem – jazyková animace 
4. 4. 2012 Velikonoční řemesla našich předků – děti pletly věnce, pomlázku, ze včelího vosku vyráběly svíčky, 
zdobily kraslice a vytvořily jarní přáníčka. 
13. 4. 2012 Koncert vážné hudby v Rudolfinu 
23. 4. 2012 Třídní turnaj v hodu kostkami – matematická soutěž 
24. 4. 2012 Den v průhonickém parku – píšeme jarní básně a výtvarně je zpracováváme 
30. 4. 2012 Návštěva Národního muzea – Výstava vynálezci a vynálezy 
18. 5. 2012 Ekologický pořad v Toulcově dvoře – Teče voda teče 
1. 6. 2012 Mezinárodní den dětí na školním hřišti 
11. 6. – 15. 6. 2012 ŠVP Rejdice v Jizerských horách 
22. 6. 2012 Výstava dětských prací na Obecním úřadě Průhonice  
 

 
Jan Roubal – 6.A 
18.11.2011   Den řemesel 
21.11.2011   Hudební pořad „Slyšte, slyšte“ 
20.12.2011   Den třídního učitele 
30.4.2012   Akce „kdo chce kam? 
17.5.2012   film „Kuky se vrací“ 
11.6. – 15.6.2012  Škola v přírodě 
 
Jaroslav Špička – 6.B 
18.11.2011  Den řemesel   
21.11.2011  Hudební pořad „Slyšte, slyšte“ 
20.12.2012  Den třídního učitele – Muzeum čokolády 
30.4.2012  Akce „Kdo chce kam?“ 
17.5.2012  Filmové představení „Kuky se vrací“ 
8.6.2012  Závěrečné práce žáků 9.třídy 
11.6.-15.6.2012 Škola v přírodě Příchovice 
 
Eva Špičková – 7.A 
Třídnictví v 7. A 
Spolupráce s třídní učitelkou ve 3. A  
Vypracování individuálního plánu pro žáka 3. A  
Pololetní a závěrečné hodnocení tohoto žáka pro pedagogickou poradnu 
Účast na třídních schůzkách ve 3. A 
Akce pro rozvoj výuky němčiny: organizace zájezdu do Německa, organizace  
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Jazykové animace ve škole, získání grantu a účast na kontaktním semináři Comenius v 
Německu 
Zajištění účasti školy v týdnu počítačové gramotnosti e-Skills Week 2012 a její prezentace na 
internetových stránkách  
 
18. 11. 2011  Den řemesel 
6. 11. 2012  Zájezd do Norimberku 
20. 12. 2011  Den třídního učitele -  exkurze do Uměleckoprůmyslového muzea 
22. 12. 2011     Vánoční besídka 
21. 3. 2012       filmové představení - Goethe institut: „Kapela, která se nevidí“ 
3. 4. 2012         Kurz prevence – manželé Kašparovi 
30.4. 2012        Školní akce Kdo chce kam... 
4. 5. 2012         Vvýchovný koncert 
17. 5. 2012        filmový festival v Průhonicích film „Kuky se vrací“ 
1. 6. 2012          Den dětí 
12. 6. 2012        týden exkurzí a vzdělávacích akcí 
- 15. 6. 2012 
27. 6. 2012         Účast na rozloučení s devátou třídou 
 
Ladislav Zedník – 7.B 
18.11.2011   Den řemesel 
21.11.2011   Hudební pořad „Slyšte, slyšte“ 
20.12.2011   Den třídního učitele 
21.3.2012   Filmové představení 
30.4.2012   Akce „kdo chce kam? 
17.5.2012   film „Kuky se vrací“ 
11.6. – 15.6.2012  Škola v přírodě 
 
Jindřiška Háková – 8.třída 
6.10.2011   Etika v práci školního metodika prevence, VISK 
3.11.2011   Vánoční trhy 
21.3.2012   Goethe Institut – film k výuce NJ, 7.A a 7.B 
18.4.2012  Akce k přípravě Strateg. plánu rozvoje obce ve školní tělocvičně 
30.4.2012  Akce Kdo chce kam – návštěva ZOO Praha 
21.6.2012  Výstava prací dětí na OÚ 
18.11.2011   Den řemesel 
21.11. 2011  Hudební pořad na téma Vánoce 
25.11.2011   Veletrh středních škol Schola Pragensis 
20.12.2011   Den třídního učitele – naučná procházka po vánoční Praze 
17.2.2012   Bruslení ve Velkých Popovicích 
1.3. 2012  Filmový festival Jana Hřebečka (film Šakalí léta) 
18.4.2012  Vystoupení žáků a pomoc při organizaci setkání občanů k přípravě 

Strategického plánu rozvoje obce Průhonice (vybraní žáci) 
23.4.2012  Divadlo Na Fidlovačce – Balada pro Banditu 
9.5.2012  Beseda s nadpraporčíkem Z. Chalupou, Policie ČR – téma: práva  a 

povinnosti občana, trestní odpovědnost 
25.5.2012  Úřad práce pro Prahu  -  západ 
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1.6.2012   Příprava a organizace Dětského dne 
11. – 15.6.2012  Škola v přírodě – RZ Radost, Sedlice Důl, Blatná u Strakonic. 
 
Helmut Klima – 9.třída 
V průběhu celého roku Turnaje pro žáky i veřejnost 
18.11.2011   Den řemesel 
21.11.2011   Hudební pořad „Slyšte, slyšte“ 
20.12.2011   Den třídního učitele – bruslení Velké Popovice 
25.1.2012   Testování žáků 
6.3.2012   Vynálezy a vynálezci – Národní muzeum Praha 
30.4.2012   Akce „kdo chce kam? 
17.5.2012   film „Kuky se vrací“ 
8.6.2012   Závěrečné práce - obhajoby 
11.6. – 15.6.2012  Škola v přírodě – Úštěk 
20.6.2012   Den dětí pro MŠ Průhonice 
27.6.2012   „Zpívání na schodech“ – loučení s žáky 9.třídy 
 
 
Zděnka Matoušová 

Účast na olympiádě českého jazyka – okresní kolo Dolní Břežany 
Ukázková hodina – Jan Roubal 
Příprava žáků na přijímací zkoušky – do prosince 9.třída, od ledna do května 7.B 
Den řemesel  
Dozor na akci Vánoční trhy 
Výstava výtvarných prací na Obecním úřadu Průhonice 
Návštěva Úřadu práce – dodávka příruček pro 9.třídu - prosinec 
Návštěva PPPP – nákup příruček pro volbu povolání – říjen 
Kurz angličtiny – 2hodiny týdně 
Kdo chce kam – výtvarné činnosti 
Příprava pro Výstavu výtvarných prací 
Účast na akcích obce – Absolvent 2011 

                                     Kladení věnců 
                                     Vernisáž E. Srncové 
                                     Filmový festival – s J. Hřebejkem, s Z. Svěrákem 
                                     Strategický plán Rozvoj obce v dalších letech -tělocvična 

1x týdně 2 hodiny angličtiny 
22. 9. 2011 absolventské práce  
7. 11. 2011 ukázková hodina dějepisu v 7.B – J. Roubal 
školní parlament – řešení problémů 
nákup příruček pro vycházející žáky – návštěva PPPP 

 
Soňa Smržová 
10.2.2012          Karneval 
29.2.2012         Divadlo Eva Hrušková a Jan Přeučil 
4.4.2012            Velikonoční ostrov 
27.4. 2012         Slet čarodějnic 
22.6.2012         Divoký západ 
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František Fousek 
V průběhu celého roku Zajišťování účasti školních týmů na sportovních soutěžích 
 
Stanislava Vašková 
12.5. – 20.5.2012  Organizace zájezdu do Anglie pro žáky ZŠ Průhonice 
 
Libuše Kršková 
V průběhu celého roku Zajišťování výzdoby školy 
 
Jarmila Zavřelová 
Vzdělávací program:„PRÁVO VE ŠKOLE“ – 10.10.2011, gymnázium Čelákovice 
Účast na konferenci se zahraniční účastí podporované Fondem rozvoje vysokých škol ČR 
TEORIE A PRAXE HUDEBNÍ VÝCHOVY II  (3.11. - 5.11.2011) 
Konferenční sál C 081 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská č. 7,  Praha - Malá Strana 
PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 – (abs. již III.část) – Grantový projekt Vzdělávacího 
institutu Středočeského kraje  
12.4.2012   Školení PRVNÍ POMOCI – MuDr. Sv.Ježek - gymnázium Čelákovice 
21.11.2011  Zajištění hudebních pořadů pro žáky ZŠ Průhonice 
27.6.2012  Příprava vystoupení s žáky 9.třídy na „Zpívání na schodech“  
 

 


