
 1

 

��������	
����	�����	
 

 

��������	
����	�����	

� ������	������	�	��������	
����	

����	�	���� �



 2

 
VÝRO�NÍ ZPRÁVA  

O �INNOSTI ŠKOLY 
ZA ROK 
2007/2008 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval :           Mgr. Mojmír Dund�ra,  �editel školy 
 
 
Úvod : 

P�i zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem �NR 
�. 561/2004  Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
Údaje jsou uvád�ny k 30.6.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 Obsah  
  Výro�ní zpráva o �innosti školy ve školním roce 2007/2008 
 
1. Název školy ...............................................................................................................................4 
2. Z�izovatel ..................................................................................................................................4 
3. Charakteristika školy.................................................................................................................4 
4. Vzd�lávací program školy.........................................................................................................5 
5. Údaje o pracovnících školy (hlavní  �innost školy) ................................................................13 
6. Materiální podmínky pro výchovn� vzd�lávací �innost: ........................................................20 
7. Po�et t�íd .................................................................................................................................21 
8. Po�et žák� ...............................................................................................................................21 
9. Pr�m�rný po�et žák� ...............................................................................................................21 
10. Zam��ení t�íd s rozší�enou výukou........................................................................................22 
11. Složení specializovaných t�íd................................................................................................22 
12. Formy pé�e o nadané žáky (organizace jejich vzd�lávání, nabídka školy) a zkušenosti......22 
v této oblasti ................................................................................................................................22 
13. Po�et integrovaných d�tí  k 30.6.2007 ..................................................................................22 
14. P�e�azení do ZvŠ ...................................................................................................................25 
15. Výsledky zápis� do prvních t�íd pro školní rok  2006 / 2007 ...............................................25 
16. Výsledky p�ijímacího �ízení ..................................................................................................26 
17. Po�et žák�, kte�í ukon�ili povinnou školní docházku a odešli ze školy ...............................27 
18. Volitelné a nepovinné p�edm�ty ...........................................................................................27 
19.  Kroužky................................................................................................................................28 
20. Školní družina – klub ............................................................................................................29 
21. Poradenské služby školy .......................................................................................................29 
22. Hodnocení prevence sociáln� patologických jev� ................................................................30 
23. Školská rada ..........................................................................................................................37 
24. Další formy spolupráce s rodi�i a ostatními partnery školy..................................................38 
25. Školní stravování...................................................................................................................46 
26. Výjezdy žák� mimo objekt školy..........................................................................................46 
27. Výsledky kontrol �ŠI, p�ípadn� jiných kontrol ....................................................................49 
28.  Spolupráce školy se zahrani�ím ...........................................................................................49 
29. Ú�ast žák� v sout�žích ..........................................................................................................50 
30. Po�et žák� s trvalým bydlišt�m mimo hl.m. Prahu...............................................................51 
31. Cizí státní p�íslušníci .............................................................................................................52 
32. Akreditované programy dalšího vzd�lávání..........................................................................53 
33. Ekologická výchova ..............................................................................................................53 
34. Stru�né hodnocení zkušeností se školním vzd�lávacím programem ....................................53 
35. Stru�ná informace o využití vn�jších evalua�ních prost�edk�..............................................53 
36. Stru�ná informace o autoevaluaci .........................................................................................54 
37. Informace o grantech ve škol. roce 2007/2008 (úsp�šných i neúsp�šných) .........................59 
38. Další údaje o ZŠ ....................................................................................................................60 
39. Hospodá�ská �innost školy....................................................................................................67 
40. Protokol  o schválení výro�ní zprávy....................................................................................70 
 
  
 
  



 4

1. Název školy 
 
Základní škola D�dina, Praha 6, Žukovského 6.  
 Den zahájení �innosti školy je 1.12. 1981. 

Na základ� rozhodnutí ŠÚ Praha 6 a m.�. Praha 6 ze dne 30.7.1999 je název školy 
„Základní škola D�dina, Praha 6, Žukovského 6“ s ú�inností od 1.9.1999. 

Datum posledního rozhodnutí upravujícího za�azení do rejst�íku škol a školských 
za�ízení je 15.10. 2007, pod �.j. 18858/2007-21. 
 
 
2. Z�izovatel  
 

M�stská �ást Praha 6, �s.armády 23, PS� 160 52, Praha 6 
 
 
3. Charakteristika školy  

 

Základní škola D�dina je sou�ástí výchovn� vzd�lávací soustavy a je za�azena do 
rejst�íku škol a školských za�ízení. Je úplnou základní školou s 1.- 9. ro�níkem. Podle z�izovací 
listiny ze dne 16.12.1992 a jejích pozd�jších úprav jsou sou�ástí školy základní škola, školní 
družina, školní klub a školní jídelna.  

Škola je p�ísp�vkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní 
subjekt od 1.1.1993.  

Základní škola D�dina je školou s p�ibližn� 450 žáky, je umíst�na ve zdravém prost�edí 
západního okraje m�sta v bezprost�ední blízkosti obory Hv�zda a Divoké Šárky.  

V uplynulém školním roce ji op�t tvo�ila už jen jedna, p�vodní budova v ulici 
Žukovského 580 s prvním a druhým stupn�m, školní družinou a školní jídelnou. 

Po ukon�ení celkové rekonstrukce hlavní školní budovy v ulici Žukovského 580 se 
p�est�hoval nazp�t celý druhý stupe�, v p�edchozím roce do�asn� p�esunutý na odlou�ené 
pracovišt� do budovy ve Vlastin� 19 a spolu s ním všechny ostatní t�ídy. Škola tak byla velmi 
prakticky p�est�hována najednou, p�estože podle p�vodního plánu m�la být jako celek 
p�est�hována až o rok pozd�ji. Ušet�ily se tak nemalé prost�edky za st�hování, ale zejména 
práce zam�stnanc� školy, kte�í by museli podstoupit další st�hování o rok pozd�ji. Budova ve 
Vlastin� byla v pr�b�hu letních prázdnin zcela vyst�hována a p�edána z�izovateli k dalšímu 
využití. Od �íjna 2007 v ní zahájil provoz nový zahrani�ní nájemce, soukromá British scool. 

Škola dokon�ila vlastní vzd�lávací program s názvem Školní vzd�lávací program 
D�dina se samostatnou vzd�lávací v�tví Školní vzd�lávací program D�dina – waldorfská škola, 
podle n�hož byla zahájena výuka v 1. a 6. ro�níku. Ve  waldorských t�ídách probíhala výuka 
podle již d�íve dokon�eného programu již druhým rokem. Škola tak vzd�lává v režimu 
ov��ování vlastního vzd�lávacího programu.  

Základní škola D�dina má oficiální status fakultní školy Pedagogické fakulty, 
P�írodov�decké fakulty a Fakulty t�lesné výchovy a sportu UK. Studenti t�chto fakult 
vykonávají ve škole povinnou praxi. Praxe zahrnují náslechy a praktickou výuku s následnými 
rozbory s vedoucími u�iteli a p�ípadn� besedy s �editelem o organizaci a vedení školy. Krom� 
toho vykonávají ve škole praxe studenti alternativních pedagogických sm�r�, kte�í si praxe 
sjednávají individuáln� a studenti ze St�edního odborného u�ilišt� pro p�ípravu pokrm�. Tito 
studenti vykonávají praxi ve školní kuchyni. 

Škola podporuje smysluplné trávení odpoledního volného �asu svých žák� bohatou 
nabídkou kroužk� sportovního, um�leckého, jazykového, po�íta�ového zam��ení, využívá 
sportoviš� v areálu školy, t�locvi�ny, keramickou dílnu, hudební sál apod. Pro žáky 1. stupn� je 
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k dispozici dob�e vybavená školní družina. P�i škole pracuje kvalitní p�vecko-instrumentální 
soubor Musica e Danza.  

Ob�anské sdružení Klub p�átel školy podporuje aktivity školy a spolupodílí se na jejich 
organizaci. Zájem rodi�� o školu podporují i tradi�ní akce školy – váno�ní besídky, masopust, 
koncerty a tane�ní p�edstavení, jarmarky a zábavná odpoledne pro žáky na konci školního 
roku. 

P�i škole je ustavena fungující Školská rada, která se pravideln� schází a plní povinnosti 
vymezené Školským zákonem.  
 
 
4. Vzd�lávací program školy  
 

Ve škole je vyu�ováno podle vzd�lávacích program�: 
Školní vzd�lávací program D�dina – �j. han/790/07, podle rozhodnutí MŠMT; 79-01-C 
Školní vzd�lávací program D�dina – waldorfská škola – �j. han/790/07, podle rozhodnutí 
MŠMT;  79-01-C 
a dobíhající programy:  
Základní škola s rozší�enou výukou jazyk� – �j. 16 847/96-2, �. u�. plánu – 16 333/96-22-21; 
podle posledního rozhodnutí MŠMT; 79-01-C/001 
Obecná škola – �j. 120 35/97-20 
 
 Vlastní pojetí výchovn�-vzd�lávacího procesu vychází z ov��ených a osv�d�ených 
aktivit z p�edchozích let a jako takové se stalo základem pro školní vzd�lávací program. 
Hlavním cílem školy je všestranný, harmonický rozvoj t�lesných i duševních schopností žáka. 
V souladu s trendy ve vzd�lávání v Evrop� usiluje škola o to, nau�it žáky p�emýšlet, vybavit 
je odpovídajícími znalostmi, rozvinout jejich individuální schopnosti a vést je k uv�dom�ní 
vlastní odpov�dnosti a ceny. Škola v�nuje maximální úsilí vytvo�ení tv�r�í a bezpe�né 
atmosféry vzd�lávacího procesu, ve kterém je nutná aktivní ú�ast žák�, pedagog� i rodi��. Ve 
vzd�lávacím procesu nejsou žáci pouhými ú�astníky, ale spole�n� s pedagogy jeho tv�rci. 
Tomu je pod�ízen výb�r metod motivujících a aktivizujících žáky a vedoucích ke vzájemné 
spolupráci. Ty mnohem lépe vystihují operativní pot�eby dnešního dynamického sv�ta a jsou 
pro žáky aktuální. Jsou tak  rozvíjeny ty kompetence, které jsou nezbytné pro život ve 21. 
století.  

Cílem školního programu je, aby žáci: 
• poznali a osvojili si strategii u�ení a byli motivování pro celoživotní vzd�lávání, 
• vnímali jevy v souvislostech, využívali p�edchozích znalostí a dovedností a aplikovali je 

v praxi, 
• dokázali vyhledávat informace a dále s nimi um�li pracovat, 
• zvládli základy všestranné komunikace, 
• nau�ili se spolupracovat a respektovat práci a úsp�chy druhých, 
• byli utvá�eni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti, 
• projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, 
• vnímali citové vztahy k lidem, k prost�edí, kde žijí, a k p�írod�, 
• získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivn� je chránili, 
• poznali své reálné možnosti a uplat�ovali je p�i rozhodování o vlastní životní a profesní 

orientaci, 
• byli schopni žít spole�n� s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, 

jejich kulturám a duchovním hodnotám. 
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Specifi�nost vzd�lávací nabídky školy vychází z tradi�ní výuky cizích jazyk�. P�vodní 
rozší�ená výuka jazyk� je zachována zvýšenou t�íhodinovou dotací z disponibilních hodin pro 
druhý jazyk v 6. až 9. ro�níku. Škola tak v�nuje nadstandardní pé�i talentovaným žák�m. 
Druhou variantou je volba dalšího jazyka s dvouhodinovou dotací v rozsahu t�íletého cyklu, 
který je možné zvolit v sedmém ro�níku.  

V hodinách informatiky je výuka celkov� nasm�rována na práci s programy, 
vyhledávání a kritické hodnocení získaných informací. 
Zna�ný prostor je v�nován sportovním aktivitám a mimoškolnímu vyžití d�tí, kde je snahou 
školy co nejširší zapojení žák� v oblastech sportovních, humanitních, technických a 
estetických. 

 

P�i budování vlastní specifické vzd�lávací nabídky a v souladu s výše uvedenými 
principy škola vyhledává a poskytuje prostor novým nebo alternativním zp�sob�m výuky. 
Sou�ástí školy jsou t�ídy s waldorfskou pedagogikou, která vychází z odlišného p�ístupu 
k žák�m a odlišné organizace vyu�ování.  

Školní vzd�lávací program zahrnuje dva vzd�lávací sm�ry. První, s akcentem na výuku 
jazyk�, a druhý zam��ený na waldorfskou pedagogiku, která tvo�í samostatnou v�tev 
programu.  

Krom� obecných cíl� školního vzd�lávacího programu týkajících se školy a žák�, které 
jsou pro waldorfskou pedagogiku shodné, zahrnuje waldorfský program �adu odlišností. Mezi 
nejzásadn�jší rozdíly pat�í: 

 
• snaha o dosažení dovedností a v�domostí prožitkem, 
• organizace vyu�ování do tzv. epoch-blok� dále d�lených na �ásti rytmickou, vyu�ovací a 

vypráv�cí, 
• jeden t�ídní u�itel po celou dobu školní docházky, 
• slovní hodnocení, 
• výuka um�leckých obor�, 
• vytvá�ení vlastních u�ebnic, 
• výuka jazyk� od prvního ro�níku 
• p�edstavování sv�ta ve vzájemných vztazích a ve vztahu k �lov�ku.  
 

Snahou školy p�itom je neodd�lovat vzd�lávací programy, žáky a u�itele, ale naopak 
oba programy ú�eln� propojit tak, aby si žáci i u�itelé byli v�domi odlišnosti p�ístup�, a tyto 
odlišnosti pro n� byly obohacením, jiností v tv�r�ím slova smyslu. Zárove� cítili sounáležitost 
ke spolužák�m, koleg�m a ke škole. 

 

Školní vzd�lávací program není chápán jako uzav�ený, je otev�ený novým podn�t�m a 
návrh�m.  Jeho další dopl�ování a vylepšování bude prakticky nep�etržitým procesem v 
návaznosti na nové zkušenosti z výuky a vjem� z okolního sv�ta. P�ejeme si, aby p�inášel 
dobré pracovní výsledky. 
 
 
Vzd�lávací program po�et t�íd po�et žák� 
Základní škola 14 279 
Obecná škola 2 30 
Národní škola - - 
Školní vzd�lávací program D�dina 9 140 
Celkem 25 449 
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vzd�lávací projekt po�et t�íd po�et žák� 
Za�ít spolu - - 
Zdravá škola, Škola podporující zdraví - - 
Tvo�ivá škola  - - 
jiný vzd�lávací projekt - - 
Celkem - - 
 
 
 
Školní vzd�lávací program pro základní vzd�lávání D�dina (1. verze) 
u�ební plán:    
 
 

ŠVP 1.t� 2.t� 3.t� 4.t� 5.t� 6.t� 7.t� 8.t� 9.t� 

�eský jazyk 9 9 9 7 7 4 4 4 5 

Anglický jazyk    1   3  3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Informatika     1  1 1 1 

Prvouka 2 2 2            

Vlastiv�da       2 2         

P�írodov�da       1 2        

D�jepis           2 2 2 2 
Ob�anská a rodinná 
výchova           1 1 1 1 

Fyzika           1 2 2 2 

Chemie               2 2 

P�írodopis           2 2 1 2 

Zem�pis           2 2 2 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Výchova ke zdraví       1 1  

T�lesná výchova 2 2 3 3 2 2 2 2 3 

Pracovní �innosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné p�edm�ty           3  3 3 3  

     - Francouzský jazyk          

     - Sportovní výchova          

     - Informa�ní technologie          

     - Biologická praktika          

  20 22 25 25 26 28 31 31 32 

          

Neaktivní �ást u�ebního plánu 
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Školní vzd�lávací program pro základní vzd�lávání D�dina (2. verze) 
u�ební plán:    
 
 

ŠVP 1.t� 2.t� 3.t� 4.t� 5.t� 6.t� 7.t� 8.t� 9.t� 

�eský jazyk 9 9 9 7 7 4 4 4 5 

Anglický jazyk    1   3  3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Informatika     1 1 1 1  

Prvouka 2 2 2            

Vlastiv�da       2 2         

P�írodov�da       1 2        

D�jepis           2 2 2 2 
Ob�anská a rodinná 
výchova           1 1 1 1 

Fyzika           1 2 2 2 

Chemie               2 2 

P�írodopis           2 2 1 2 

Zem�pis           2 2 2 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Výchova ke zdraví        1 1 

T�lesná výchova 2 2 3 3 2 2 2 2 3 

Pracovní �innosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné p�edm�ty           3  3 3 3  

     - Francouzský jazyk          

     - Sportovní výchova          

     - Informa�ní technologie          

     - Biologická praktika          

  20 22 25 25 26 29 3O 31 32 

          

Zatím neaktivní �ást u�ebního plánu 
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Vzd�lávací program Základní škola  a Základní škola s rozší�enou výukou jazyk� 
dobíhající vzd�lávací program 
u�ební plán: 
 
 
 
 

Jazyky (RVJ)/B�žná  B B J/B J/B  J B J B J B 

  1.t� 2.t� 3.t� 4.t� 5.t� 6.t� 7.t� 7.t� 8.t� 8.t� 9.t� 9.t� 

�eský jazyk  10 8 7 7  4 4 4 4 4 4 

Cizí jazyk    3  4 4  6 3 6 3 6 3 

Matematika  5 5 5 5  4 4 4 4 4 4 

Prvouka  2 3                

P�írodov�da      1 2            

Vlastiv�da      2 2              

Chemie              2 2 2 2 

Fyzika           2 2 2 2 2 2 

P�írodopis           2 2 2 2 2 2 

Zem�pis           2 2 2 2 2 2 

D�jepis           2 2 2 2 2 2 

Ob�anská výchova           1 1 1 1 1 1 

Rodinná výchova           1 1 1 1 1 1 

Hudební výchova  1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova  1 1 2 2  1 2 1 1 1 1 

Pracovní �innosti  1 1 1 1  1 1 1 2 1 2 

T�lesná výchova  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 

Volitelný p�edm�t            2  2 1  3 

     - Konverzace v ciz.jaz.             

     - Sportovní výchova             

     - Informa�ní technologie             

     - Biologická praktika             

   22 24 25 26  29 29 31 31 32 32 
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Školní vzd�lávací program pro základní vzd�lávání D�dina  – waldorfská škola (1. verze) 
u�ební plán: 
 
 
 
 

 ŠVP - W 1.t� 2.t� 3.t� 4.t� 5.t� 6.t� 7.t� 8.t� 9.t� 

�eský jazyk a literatura 4 4 8 9 8 4 4 5 5 

N�mecký jazyk  2 3 3 3 3 3 3 3 

Anglický jazyk  2 2 2 2 2 2 2 2 

Kreslení forem 3 3 1 1 1  1 1 2 

Matematika 5,5 5,5 3 3 3 4 4 4,5 4,5 

Informatika     1    1 

�lov�k a sv�t 0,5 0,5 4 3 3     

D�jepis      2 2 2 2 

Fyzika      2 1,5 1,5 1 

Chemie       1,5 1,5 1,5 

Biologie      2 2 2 1,5 

Zem�pis      2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výchova ke zdraví       1 0,5 0,5 

T�lesná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T�lesná výchova - eurytmie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pracovní vyu�ování 1 1 1 1 1 2 1   

Volitelný p�edm�t        2 2 

     - Kovotepectví          

     - D�evo�ezbá�ství          

 18 22 26 26 26 28 30 32 32 

           

Neaktivní �ást u�ebního plánu 
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Školní vzd�lávací program pro základní vzd�lávání D�dina  – waldorfská škola (2. verze) 
u�ební plán: 
 
 
 
 

 ŠVP - W 1.t� 2.t� 3.t� 4.t� 5.t� 6.t� 7.t� 8.t� 9.t� 

�eský jazyk a literatura 4 5 8 8 8 4 4 5 5 

N�mecký jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Anglický jazyk 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Kreslení forem 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

Matematika 5,5 5,5 3 3 3 4 4 4,5 4,5 

Informatika     1    1 

�lov�k a sv�t 0,5 0,5 4 3 3     

D�jepis      2 2 2 2 

Fyzika      2 1,5 1,5 1 

Chemie       1,5 1,5 1,5 

Biologie      2 2 2 1,5 

Zem�pis      2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výchova ke zdraví      1  0,5 0,5 

T�lesná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T�lesná výchova  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pracovní vyu�ování 1 1 1 1 1 2 1   

Volitelný p�edm�t        2 2 

     - Kovotepectví          

     - D�evo�ezbá�ství          

 20 21 26 25 26 30 29 32 31 

           

Zatím neaktivní �ást u�ebního plánu 
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Vzd�lávací program Obecná škola s waldorfskou pedagogikou  
dobíhající vzd�lávací program 
u�ební plán: 
 
 
 
 

    
 Obecná Obecná 

   
 

 
 

  1.t� 2.t� 3.t� 4.t� 5.t� 6.t� 7.t� 8.t� 9.t� 

�eský jazyk a literatura    6,5 6,25     

N�mecký jazyk    2 2     

Anglický jazyk    1 2     

Kreslení forem          

Matematika    4,5 4,5     

Informatika          

�lov�k a sv�t          

Prvouka            

P�írodov�da    2 2     

Vlastiv�da    2 2,25     

D�jepis            

Fyzika            

Chemie            

Biologie            

Zem�pis            

Hudební výchova    2 2     

Výtvarná výchova    3 3     

Výchova ke zdraví          

T�lesná výchova    2 2     

T�lesná výchova - eurytmie          

Pracovní �innosti             

Pracovní vyu�ování          

Volitelný p�edm�t            

    25 26     
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Do u�ebních plán� byly zahrnuty tyto volitelné p�edm�ty:   
• informa�ní technologie 
• sportovní výchova 
• konverzace v cizím jazyce 
• biologická praktika 
• d�evo�ezbá�ství 
• kovotepectví 

 

V souladu s pojetím vymezeným ve školním vzd�lávacím programu, ve kterém v�nuje 
škola maximální úsilí vytvo�ení tv�r�í atmosféry vzd�lávacího procesu s aktivní ú�astí žák�, 
pedagog� i rodi��, jsou každým rokem do u�ebního plánu školy za�azovány celoškolní 
projekty s r�znými tématy, na jejichž p�íprav� se podílejí u�itelé, žáci i rodi�e.  

V lo�ském roce žáci pracovali na samostatných t�ídních projektech a na dvou 
celoškolních. Prvním byl Architektura kolem nás. Projekt se konal se v den slavnostního 
p�edání nov� zrekonstruované školy. Druhým projektem byl Den integrovaného záchranného 
systému ve spolupráci s Odborem ochrany obyvatelstca a krizového �ízení p�i M�stské �ásti 
Prahy 6, Hasi�ským záchranným sborem, M�stskou policií, Policií �eské republiky, Svazem 
civilní obrany, skupinou kynolog�, záchraná�i Life Rescue a vále�nými veterány. 

Díky své specifické vzd�lávací koncepci, která vhodn� dopl�uje nabídku okolních škol, 
a dv�ma vzd�lávacím program�m se da�í získávat žáky z oblastí mimo spádovou oblast školy a 
z okolních obcí.  
 
 
5. Údaje o pracovnících školy (hlavní  �innost školy)  
a) personální zabezpe�ení 

pracovníci k 30.6. 2007 
fyzické osoby 

k 30.6. 2007 
p�epo�. pracovníci 

k 30.6. 2008 
fyzické osoby 

k 30.6. 2008 
p�epo�. pracovníci 

u�itelé 39 33,32 38 32,12 
vychovatelé 6 6 6 6 
spec. pedagogové - - - - 
psychologové - - - - 
pedagog. vol. �asu - - - - 
asistenti pedagoga - - 2 2 
trené�i - - - - 
pedagogi�tí celkem 45 39,32 44 38,12 
nepedagogi�tí 18 13,81 15 14,55 
celkem všichni 63 53,13 59 54,67 
 
b) v�ková struktura pedagogických pracovník� k 30.6.2008 
v�k do 30 let 

v�etn� 
31-40 let 41-50 let 51-60 let  nad 60 let  z toho 

d�chodci 
u�itelé 6 8 14 6 4 3 
vychovatelé 1 3 2 - - - 
spec.pedagog. - - - - - - 
psychologové - - - - - - 
ped..vol. �asu - - - - - - 
asistenti pedag. - 1 1 - - - 
trené�i - - - - - - 
pedag. celkem 7 11 16 6 4 4 
Z toho žen 4 11 14 4 3 2 
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Pr�m�rný v�k pedagogických pracovník� základní školy – u�itelé:                44,2 
               vychovatelé:       38,3 
               pedag. celkem:   43,4 

 
 

c) kvalifikace pedagogických pracovník� k 30.6.2008 
 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 
u�itelé I. stupn� ZŠ 16 - 
u�itelé II. stupn� ZŠ 17 5 
vychovatelé 6 - 
speciální pedagogové - - 
psychologové - - 
pedagogové volného �asu - - 
asistenti pedagoga 2 - 
trené�i - - 
 
 
d) kvalifikace pedagogických pracovník� podle p�epo�tených úvazk� (kvalifikovanost 
podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm�n� n�kterých zákon�, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� 
 kvalifikovan� odu�ené hodiny % 
I. stupe� ZŠ 100 
II. stupe� ZŠ 90,4 
I. a II. stupe� ZŠ celkem *) 95,2 
školní družina 100 
školní klub - 
 
 
e) odchody pedagogických pracovník� v daném školním roce                                           3 
 
f) nov� p�ijatí pedagogi�tí pracovníci v daném školním roce          7 
 
g) nov� p�ijatí absolventi u�itelského studia v daném školním roce                                   0 
 
h) nov� p�ijatí absolventi i neu�itelského studia v daném školním roce                             0 
 
i) další vzd�lávání kvalifikovaných pedagogických pracovník�      
            

Další vzd�lávání pedagog� je d�ležitou oblastí v práci školy. Velmi podstatn� ovliv�uje 
úrove� vzd�lávacího procesu a celkové p�sobení školy na žáky a ve�ejnost. Proto je pe�liv� 
p�ipravováno a sledováno vedením školy. Vychází z Plánu dalšího vzd�lávání pedagogic-
kých  pracovník�   pro školní rok 2007/2008 (DVPP).  Obecn� je DVPP školy rozd�leno na: 

 
• studium ke spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad� - dlouhodobé 
• studium ke spln�ní dalších kvalifika�ních p�edpoklad� 
• studium k prohlubování odborné orientace - krátkodobé 
• samostudium, kurzy a seminá�e 
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Pro školní rok 2007/2008 byl plán dalšího vzd�lávání zam��en na tyto vzd�lávací oblasti: 
 

a) oblast prevence sociáln� patologických jev� 
b) oblast didaktiky, pedagogiky, metodiky 
c) oblast tvorby a realizace školního vzd�lávacího programu 
d) oblast týmové spolupráce 
 
 

Dlouhodobé studium 
 

studium ke spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad�  
(dle vyhl. �. 317/2005 Sb., § 2 - § 6) 

 délka studia (let nebo m�síc� �i  
týdn� nebo hodin) */ 

po�et ú�astník� 

studium v oblasti pedagogických 
v�d 

5 1 

studium v oblasti pedagogických 
v�d 

4 1 

studium v oblasti pedagogických 
v�d 

2 1 

studium pedagogiky - - 
studium pro asistenty pedagoga - - 
studium pro �editele škol a 
školských za�ízení 

- - 

studium k rozší�ení odborné 
kvalifikace 

- - 

další vysokoškolské studium 
 (další „aprobace“) 

- - 

celkem studium ke spln�ní 
kvalifika�ních p�edpoklad� 

11 3 

*/ v p�ípad� r�zné délky studia jednotlivých pracovník� uve�te každého 
   z nich v samostatném �ádku 
 
 

studium ke spln�ní dalších kvalifika�ních p�edpoklad�  
(dle vyhl. �. 317/2005 Sb., § 7 - § 9) 

 Délka studia (let nebo m�síc� �i  
týdn� nebo hodin) */ 

po�et ú�astník� 

studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

6 m�síc� 1 

studium pro výchovné poradce - - 
studium k výkonu specializovaných 
�inností 

1 1 

studium k výkonu specializovaných 
�inností 

5 1 

celkem studium ke spln�ní dalších 
kvalifika�ních p�edpoklad� 

6,6 3 

*/ v p�ípad� r�zné délky studia jednotlivých pracovník� uve�te každého  
   z nich  v samostatném �ádku 
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krátkodobé studium 
 

 
studium k prohlubování odborné kvalifikace 

pr�b�žné vzd�lávání (zejména kurzy a seminá�e) délka studia (m�síc�, 
týdn� nebo hodin) 

po�et ú�astník� 

Funk�ní studium pro �editele škol P 6  16 hod 1 
Týmová sborovna – problémová t�ída  15 hod 28 
Školení pedagogického sboru – školní �ád    6 hod 32 
Školení protidrogových preventist�  20 hod 1 
Školení výchovných poradc�  10 hod 2 
Školení pedagogického sboru – právní pov�domí     4 hod 32 
Školení koordinátor� ŠVP    3 hod 1 
Školení pedagogického sboru – Aktivboard    2 hod 21 
Seminá� – waldorfské školy  25 hod 2 
Seminá� – dva dny s didaktikou matematiky  19 hod 1 
Jak napsat slovní hodnocení    3 hod 8 
Teaching English    2 hod 1 
Vzd�lávání žák� se speciálními pot�ebami - asistent    6 hod 1 
Školení zdravotník� - rekvalifikace  15 hod 1 
Nové pojetí terénních cvi�ení Zem�pis    6 hod 1 
Kanadský školský systém   35 hod 1 
celkem krátkodobé studium 187 hod 134 
 
 
 
ICT plán   školní rok 2006/07 a 2007/08 
 
1)    Souhrnný stav v zá�í 2006 
 

Celkový po�et žák� 453 
I.stupe� 255 
II. stupe� 198 
Celkový po�et u�itel� 40 
Proškoleno v Z 18 
Proškoleno v P0 14 
Proškoleno v P (navazující modul) 5 
Proškoleno v S 1 
Po�et vychovatel� ŠD 6 
Proškoleno v Z 5 
Po�íta�ové pracovny/po�et PC 2/17+16 
Sborovna/po�et PC 1/3 
Internetová knihovna/po�et PC 1 /1 
Odborné pracovny/po�et PC 2/2 
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B�žné u�ebny/po�et PC 0 
Kabinety/po�et PC 5/5 
Po�íta�ová sí� Kabeláž UTP – cat 5, rychlost 100Mb/s, 

WIFI, 54 Mb/s 
Servery ve škole 1 internetová brána - ADSL modem (DHCP        

  server, sm�rova� s NAT a IP filtrem   
  s kontrolou stavu) 
2 souborový server (Windows 2000 a 2003 Server) 
1 Linuxový server – sm�rova�, firewall 
1 poštovní server (Mail602Server) 

P�ipojení k internetu ADSL 1536/256 kb/s, agregace 1:8, neomezený 
p�enos dat, standard P2C (ISP �eský Bezdrát) 

Datové projektory 2 
Interaktiv. tabule s projektorem 2 

 
 
Komentá� k sou�asnému stavu 
 

V roce 2005 došlo ke slou�ení škol ZŠ D�dina a ZŠ Vlastina. Od 1.9.2006 probíhá (vzhledem 
k rekonstrukci budovy D�dina) v�tšina výuky v budov� Vlastina.Pro školní rok 2005/2006 
z toho vyplynulo i faktické sest�hování v�tšiny po�íta�� a propojení obou p�vodních školních 
sítí do budovy na Vlastin�. K dispozici jsou tedy 2 po�íta�ové u�ebny, jedna ze ZŠ Vlastina 
(byla vybavena v rámci projektu INDOŠ) a druhá ze ZŠ D�dina (byla vybavena na konci roku 
2005 novými po�íta�i a LCD monitory). P�i rekonstrukci na D�din� bude vytvo�ena nová 
po�íta�ová infrastruktura zahrnující Kabeláž UTP – cat 5, rychlost 100Mb/s s rozvedením do 
v�tšiny u�eben a kabinet�. Návrat do budovy D�dina se p�edpokládá pro školní rok 2007/2008. 
 
2)   Vybavení po�íta�ových u�eben 
 

Po�íta�ová u�ebna �.1 (d�íve Vlastina) 
 

a) HW vybavení: 
 

o 17x PC (Celeron  1GHz, 128 MB RAM, 4O GB HDD) – cca 5 let 
o Monitory – 17 x 17”CRT 
 
b) SW vybavení: 
 

o Windows 2000 
o MS Office 2000 
o Vision 10 
o Freewarové programy (nap�. Blender, Poser 3, Terragen, Irfanview) 
o Výukové programy 
o AVG 7, Avast Home Ed. 
 
Po�íta�ová u�ebna �.2 (d�íve D�dina) 
 

a) HW vybavení: 
 

o 15x PC žákovské (Sempron  2600+, 256 MB RAM, 8O GB HDD) – 1 rok 
o 1x PC u�itelský (Sempron  2600+, 512 MB RAM, 8O GB HDD, DVDRW) – 1 rok 
o Monitory - 13x 17”LCD, zbytek 17”CRT 
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b) SW vybavení: 
 

o Windows XP 
o MS Office 2003 
o Softw.balík fy. Macromedia (Flash, Dreamweaver, Fireworks) 
o Cabri geometrie 
o Corel 10 
o Freewarové programy (nap�. Blender, Poser 3, Terragen, Irfanview) 
o Demoverze (nap�. Photoshop) 
o Výukové programy 
o AVG 7 
 

Všechny po�íta�e v u�ebnách jsou p�ipojeny do LAN. P�ístup na internet je v u�ebnách vy�ešen 
pomocí proxy serveru nainstalovaném na PC u�itele. Jsou blokovány stránky podle pot�eby, je 
rovn�ž možné internet v u�ebnách vypnout. U�ebny jsou využívány k výuce Pracovních 
�inností, volitelného p�edm�tu Informatika a k b�žné výuce podle možností a pot�eby. Žáci mají 
možnost ukládat data na sdílený disk na souborovém serveru, který je pod kontrolou u�itele, 
p�ípadn� na datové disky CD, DVD. Každý žák si zakládá e-mail na portálu seznam.cz, 
p�ípadn� jinde podle p�ání. U�ebny jsou vybaveny p�enosnými datovými projektory.  
 
3)   Vybavení ostatních u�eben 
 
U�ebny fyziky a p�írodopisu/chemie jsou vybaveny po�íta�em p�ipojeným k interaktivní tabuli 
s projektorem. Žák�m je internet dostupný z PC na chodb� školy. 
 
4)   Pedagogi�tí pracovníci 
 
Mají p�ístup k internetu a do sít� LAN na po�íta�ích ve sborovn�, po�íta�ové u�ebn� a 
knihovn� a 5 kabinetech. V p�ípad� pot�eby nebo zájmu má pedagog z�ízen sí�ový disk na 
souborovém serveru, p�ípadn� též e-mail na školním poštovním serveru (v�tšina pedagog� 
využívá služeb komer�ních server�). Poštovní server má možnost kontrolovat došlou a 
odcházející poštu antivirem AVG. Na všech po�íta�ích je možný p�ístup k výukovým 
program�m nainstalovaných na souborovém serveru.  
 
5)   Webová prezentace školy 
 
Je umíst�na na www serveru ISP �eský Bezdrát. (www.zsdedina.cz) 
 
6)   P�ipojení k internetu 
 
V budov� D�dina je realizováno službou ADSL 1536/256 s agregací 1:8 u spole�nosti �eský 
Bezdrát, datový tok není omezen. Služba spl�uje standard P2C, jsme s ní spokojeni a 
považujeme ji v sou�asné dob� za dosta�ující pot�ebám školy. P�ipojení je zajišt�no ADSL 
modemem ASUS mimo jiné s funkcemi DHCP, NAT, stavový IP filtr. Zabezpe�ení vnit�ní sít� 
proti útoku z internetu je pomocí t�chto funkcí  odpovídající. 

 
V budov� Vlastina je realizováno službou ADSL 2048/256 v rámci Komunika�ní infrastruktury 
ve�ejné správy u spole�nosti �eský Telecom - Telefónica, datový tok není omezen. Služba 
spl�uje standard P2C. P�ipojení bylo z�ízeno v rámci projektu Indoš pro ZŠ Vlastina. 
 
7)  Dodržování autorského zákona a licen�ních ujednání 
 
Používaný software je zakoupen legáln� a licen�ní ujednání jsou dodržována. 
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8)   Spln�ní cíl� ICT plánu ZŠ D�dina pro školní rok   2004/05 a 2005/06 
 

Cíle pro šk. rok 
2004/05 a 2005/06 

Sou�asný stav Záv�r 

Zakoupení cca 7 nových PC do 
po�íta�ové u�ebny 

Zakoupeno 16 PC v�etn� LCD monitor� Spln�no, 
p�ekro�eno 

P�esunutí starších po�íta�� 
z u�ebny do kabinet� u�itel�m, 
p�ípadn� do knihovny 

Po�íta�e byly p�esunuty u�itel�m dle 
zájmu a možností p�ipojení v kabinetech 

Špln�no 

Z�ízení p�ípojných míst k LAN a 
internetu v �ásti budovy, kde je 
umíst�n 2. stupe� 

V lednu 2006 �áste�n� vy�ešeno pomocí 
WIFI, kompletní �ešení p�inese 
probíhající rekonstrukce 

�áste�n� 
spln�no 

Zakoupení datového projektoru Zakoupeny 2 projektory (�erven 2004, 
prosinec 2005) 

Spln�no, 
p�ekro�eno 

Zakoupení nového souborového 
serveru 

Zakoupen v prosinci 2005 Spln�no 

Zakoupení plné licence na balík 
program� firmy Macromedia 
(Flash, Dreamweaver, 
Fireworks), p�ípadn� Photoshop 

V prosinci 2005 zakoupen balík firmy 
Macromedia 

Spln�no 

Zakoupení licence na Windows 
XP pro PC do po�íta�ové 
u�ebny 

Zakoupeno v prosinci 2005 (�áste�n� 
plné licence, �áste�n� upgrade 
z Windows 98 SE) 

Spln�no 

Pr�b�žné dopl�ování výukových 
program� 

Zakoupeny programy CABRI,              3D 
architekt, Matematika pro 1.stupe� 

Spln�no 

 
 
9)   Cíle pro školní rok 2006/07 a 2007/08 
 

Cíle pro šk. rok 
2006/07 – 2007/08 

Sou�asný stav Záv�r 

Zakoupení cca 15 nových PC do 
po�íta�ové u�ebny – jako 
náhrada za pomalu dosluhující 
„indoše“ 

PC byly zakoupeny, ale �áste�n� byly 
použity v kancelá�ích a na rozší�ení 
druhé PC u�ebny. „Indoše“ tedy slouží 
dále. 

�áste�n� 
spln�no 

Zakoupení ješt� alespo� 1 
dataprojektoru pro 1.stupe� a 
wald. t�ídy 

Dataprojektor byl zakoupen. Spln�no 

Z�ízení VPN – umožnit u�itel�m 
p�ístup do školní sít� z domova 

Nez�ízeno s ohledem na snížení 
bezpe�nosti školní sít�. Z�ízení zatím není  
nutné. 

Nespln�no 

Vybavení max. po�tu u�eben  
alespo� 1po�íta�em s internetem  

Pro žáky je dostupný 1 PC na chodb� a 4 
PC v knihovn�. Po�íta�em (notebookem) 
jsou vybaveny t�ídy s interaktivními 
tabulemi (celkem 4). 

�áste�n� 
spln�no 

Vybavení všech u�itelských 
kabinet� alespo� 1po�íta�em 
s internetem 

U�itelské kabinety jsou vybaveny 
po�íta�i. 

Spln�no 

Zakoupení licence na grafický Zatím nebyl zakoupen. Je možné nahradit �áste�n� 
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editor Photoshop Corel Photopaint nebo Gimp. spln�no 
Zakoupení licence nebo upgradu 
na Windows XP pro PC do 
po�íta�ové u�ebny „Vlastina“ 

Upgrade nebyl z finan�ních d�vod� 
zakoupen, PC používají p�vodní 
Windows 2000. 

Nespln�no 

Pr�b�žné dopl�ování výukových 
program� 

Programy byly zakoupeny podle pot�eby, 
n�které budou dokoupeny ješt� do konce 
roku 2008. 

�áste�n� 
spln�no 

 
školní metodik a koordinátor ICT 

Mgr. Petr Šev�ík 
 
 
6. Materiální podmínky pro výchovn� vzd�lávací �innost: 
 

a) Po�et budov, ve kterých probíhá vyu�ování nebo další �innost.             1 
            

Od 1.8.2007 tvo�í základní školu D�dina op�t jedna budova. Odlou�ené pracovišt� 
Vlastina 19 bylo vyst�hováno a p�edáno m�stské �ásti Praha 6 k dalšímu využití. Všechen 
nábytek, u�ební pom�cky a za�ízení bylo p�est�hováno do budovy na D�din�, nepot�ebné 
nabídnuto školským za�ízením v Praze 6. 
 
b) ú�elov� využívané prostory (po�et odborných u�eben v�etn� t�locvi�en)                   41 

 

Pro žáky na pracovišti D�dina je po celkové rekonstrukci školy žák�m k dispozici 41 
u�eben, z toho 14 odborných pracoven (2 po�íta�ové u�ebny, studovna s knihovnou a 
internetem, fyzika, matematika, p�írodopis, zem�pis, hudební výchova, dílny, cvi�ná kuchy�ka, 
výtvarný ateliér, 2 t�locvi�ny),  4 menší u�ebny pro d�lené skupiny, divadelní a spole�enský 
sál, keramická dílna s hrn�í�skými kruhy a pecí a velkolepá vstupní hala. Pro školní družinu 
jsou zvláš� vybavené prostory 4 u�eben. 

 
c) sportovišt�, h�išt�                                                                                                                   8 

 

Sou�ástí školy je sportovní areál se školní zahradou. Na školním h�išti žáci využívají 7 
antukových h�iš�, jedno travnaté fotbalové h�išt� a b�žecký ovál se sektorem pro skok daleký. 
V areálu je také budova se šatnami a sprchami. V uplynulém roce však byla užívána omezen�, 
nebo� sloužila jako sklad inventá�e p�i rekonstrukci a postupn� byla vyst�hovávána. Zahrada je 
velmi rozlehlá a po rekonstrukci, kdy sloužila stavební firm� jako plocha pro stroje, materiál a 
stavební bu�ky zna�n� zanedbaná. V pr�b�hu školního roku byla odborn� udržována.  

 
Vybavení nové budovy bylo sou�ástí rekonstrukce jen z �ásti. Proto byl použit p�vodní 

nábytek p�ed rekonstrukcí, zejména žákovské lavice a židle a vybraný z budovy Vlastina. 
Nov� byly vybaveny pracovna fyziky, chemie a dv� po�íta�ové u�ebny, jazyková 

u�ebna, školní jídelna s židlemi a žákovská kuchy�ka. V každé pracovn� jsou moderní tabule. 
Nový eurytmický a tane�ní sál s korkovou podlahou je ur�en pro výuku eurytmie a jako 
zkušebna hudebního souboru. Spole�enský sál má velmi kvalitní zvukové, osv�tlovací za�ízení 
a zatem�ovací za�ízení. V žákovských šatnách jsou nové sk�í�ky. 

V pr�b�hu školního roku se poda�ilo v sále postavit krásné podium s pojezdovou 
rampou na oponu. Do u�eben byly vyrobeny nové sk�í�ky a police na pom�cky, nové katedry, 
do kabinet� psací stoly a do waldorfských t�íd nábytek ze d�eva. V rámci grantu se poda�ilo 
vybavit nábytkem žákovskou knihovnu jako vzorové pracovišt�. V p�ízemí p�ed t�locvi�nami 
je odpo�inková zóna s bílými stolky a lavicemi. 
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U�ebny informatiky jsou vybavovány po�íta�i pr�b�žn� obnovovanými, s neomezeným 
p�ístupem na internet. Celkov� má škola k dispozici �ty�i interaktivní tabule. 
 Sportovní ná�iní je rozmanité a velmi pestré. Žáci mají k dispozici ping-pongové stoly, 
výbavu na florbal a �adu dalších sport�.  

Školní pom�cky jsou po�izovány každoro�n� podle pot�eb a možností školy. Audio-
vizuální pom�cky (videa, televize a magnetofony) jsou k dispozici pro všechny vyu�ující nebo 
k promítání v odborných u�ebnách. 

V odpoledních hodinách byly prostory školy využívány dalšími subjekty. Zejména 
Základní um�leckou školou Charlotty Masarykové, která využívala pr�b�žn� 10 u�eben a sál. 
Mezi další pat�í D�m d�tí a mládeže, který má v budov� z�ízeno detašované pracovišt�, Odbor 
školství M�stské �ásti. Prahy 6 a mnoho r�zných podnájemník� v jídeln� (sch�ze), knihovn� 
(porady), t�locvi�n� nebo na h�išti p�i r�zných p�íležitostech. 
 Provoz školy je tak velmi rozmanitý, �asov� náro�ný (7.00 hod –21.30 hod). Je  
nesmírn� náro�ný z hlediska organizace chodu školy a pro všechny správní zam�stnance 
z hlediska jeho zajišt�ní. 
 
 
7. Po�et t�íd  
 
  I. stupe�  II. stupe� celkem 
k 30.6. 2007 14 11 25 
k 30.6. 2008 14 11 25 
 
   z toho po�et specializovaných t�íd 
 I. stupe� II. stupe� celkem 
k 30.6. 2007 - - - 
k 30.6. 2008 - - - 
 
 
8. Po�et žák�      
 

 I. stupe� II. stupe� Celkem 
k 30.6. 2007 235 197 432 
k 30.6. 2008 255 179 434 
 
 
9. Pr�m�rný po�et žák�  
 
a) na t�ídu: 
 

I.stupe� I.stupe� I.stupe� II.stupe� II.stupe� II.stupe� pr�m�r pr�m�r 
b�žné 
t�ídy 

Waldorf. 
t�ídy 

spec. t�. b�žné 
t�ídy 

Waldorf. 
t�ídy 

spec. t�.  I. a II. st. 
b�žných t�íd 

 I. a II. st. 
Waldorf. t�íd 

19,44 16 0 18,75 9,66 0 19,11 12,83 
 
 b) na u�itele (p�epo�tený po�et u�itel�) 
 

I.stupe� I.stupe� I.stupe� II.stupe� II.stupe� II.stupe� pr�m�r pr�m�r 
b�žné 
t�ídy 

Waldorf. 
t�ídy 

spec.. t�. b�žné 
t�ídy 

Waldorf. 
t�ídy 

spec. t�.  I. a II. st.  
b�žných t�íd 

 I. a II. st. 
Waldorf.t�íd 

16,74 16,77 - 12,01 6,43 - 14,16 11,74 
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10. Zam��ení t�íd s rozší�enou výukou  
 
p�edm�t M+P� TV jazyky HV VV informatika jiné p�edm.*) 
po�et t�íd - - 4 - - - - 
po�et žák� - - 44 - - - - 
 
 
11. Složení specializovaných t�íd 
 
 celkem z toho poruchy u�ení z toho poruchy chování 
Po�et žák� ve 
specializovaných t�ídách 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
12. Formy pé�e o nadané žáky (organizace jejich vzd�lávání, nabídka školy) a zkušenosti   
       v této oblasti  
 
 Škola pracuje s nadanými žáky podle svých možností zp�soby tradi�ními, ale ve smyslu 
školského zákona hledá také možnosti dosud používané jen z�ídka.  
Mezi b�žné �adíme: 
 

• vzd�lávání u�itel� pro práci s talentovanými žáky 
• obohacení vyu�ovacích hodin o složit�jší a nadstandardní úkoly 
• nabídka volitelných p�edm�t� a množství kroužk� zájmové �innosti 
• možnost studia ve t�íd� s rozší�enou výukou jazyk� – první jazyk od t�etího ro�níku 
• od šestého ro�níku druhý jazyk 
• ú�ast v sout�žích po�ádaných r�znými organizacemi nebo školou 

 
Mezi mén� obvyklé �adíme: 
 

• celoškolní nebo t�ídní projektové vyu�ování  
• individuální studijní plány  
• výjezdy na studijní pobyty do zahrani�ních škol  
• spolupráce se zahrani�ními školami 
• provoz „Dyscentra“ pro systematickou práci s integrovanými žáky 
• asistenti pedagoga pro intenzivní práci s postiženými žáky 

 
 
13. Po�et integrovaných d�tí  k 30.6.2007           
 

z toho postižení: celkem 
SPU zrakové sluchové �e�i t�lesné mentální kombinované 

15 13    1 1  
 
 
Pé�e o žáky se specifickými poruchami u�ení a výchovné poradenství 
 

 Oblast pé�e o žáky se specifickými poruchami u�ení (SPU) je pe�liv� sledována a je 
zahrnuta do oblasti výchovného poradenství. Tu ve škole vykonávají dva výchovní poradci.  
Jeden je pro první stupe� a druhý pro druhý stupe�. V dané oblasti výrazn� spolupracuje také 
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metodik prevence, nebo� v n�kterých p�ípadech potíže souvisí s negativními spole�enskými 
jevy. Pé�i o žáky s SPU zajiš�uje speciální pedagog školy a individuáln� s t�mito žáky pracuje. 

Výchovní poradci spolupracují s t�ídními u�iteli, se speciálním pedagogem a školní 
psycholožkou. Zajiš�ují výchovu k volb� povolání, agendu spojenou s p�ijímacím �ízením na 
st�ední školy a spole�n� s metodiky prevence a rodi�i �eší káze�ské problémy a záškoláctví.  

Významná je i p�ítomnost školního psychologa, pracovníka obvodní pedagogicko-
psychologické poradny (PPP), který jedenkrát m�sí�n� navšt�vuje školu a poskytuje odbornou 
a metodickou pomoc u�itel�m. Problémové žáky sleduje a posílá do školy aktuální zprávy. Na 
základ� jeho doporu�ení jsou žáci se specifickými poruchami u�ení integrováni do b�žných 
t�íd. Ve spolupráci s PPP, výchovným poradcem a rodi�i je pro n� vypracován individuální 
vzd�lávací plán, podle kterého probíhá výuka v daných p�edm�tech.  
 V uplynulém školním roce byla vyšet�ení žák� aktualizována. Vyšet�eno bylo 42 žák�. 
V evidenci bylo vedeno 27 žák� s SPU a u 15 žák� byly vzhledem ke speciálním vzd�lávacím 
pot�ebám doporu�eny individuální vzd�lávací plány. Individuální vzd�lávací plán byl pro n� 
vypracován a žáci podle n�ho pracovali po celý školní rok. Jeho aktuálnost je pr�b�žn� 
konzultována a ov��ována.  
 Ve škole pracovaly dv� asistentky t�ídních u�itel� pro pomoc s žáky vyžadujícími 
speciální p�ístup. Zejména práce s integrovaným žákem s Downovým syndromem se da�ila a 
díky asistentce u�itele byla úsp�šná. Ve volných hodinách se asistentky v�novaly také dalším 
d�tem s poruchami u�ení, které pot�ebovaly individuální pomoc. 
 
 
Záv�re�ná zpráva výchovných poradc� školy 
 

Práce výchovných poradc� je specifikována do t�chto oblastí: 
 
 

1) Prevence negativních jev� v chování d�tí, prevence neprosp�chu: 
 

a) výchovné pohovory za ú�asti vedení školy 
nevhodné chování k u�itel�m, opakované káze�ské problémy, záškoláctví 

b) pohovory s žáky a jejich rodi�i: 
�asté konflikty se spolužáky, agresivita, neprosp�ch 
špatný prosp�ch, ob�asná nekáze� a nesoust�ed�nost p�i vyu�ování 
zhoršení prosp�chu na konci 2. pololetí, nezájem o školní práci 
opakovaná nekáze� p�i vyu�ování, špatná pracovní morálka 
problémy s komunikací 
výukové problémy p�i p�echodu na naši školu 
opakované podvody, nekáze�, špatná pracovní morálka 
zhoršení prosp�chu, nekáze� p�i vyu�ování 
zhoršení prosp�chu 
záškoláctví, možnosti dalšího vzd�lávání v následujících letech 
nezvládání u�iva p�i p�echodu na náro�n�jší školu 

c) �ada dalších pohovor� je uskute�n�na pouze se žáky p�i �ešení drobn�jších  káze�ských 
p�estupk� 

d) n�které káze�ské a výukové problémy jsou  �ešeny ve spolupráci s psycholožkou z PPP 
 
 

2)  Práce s žáky se specifickými vzd�lávacími pot�ebami: 
 

Jedná se p�evážn� o žáky s diagnostikovanou specifickou poruchou u�ení, se kterými na 
podklad� doporu�ení z pedagogicko psychologické poradny pracuje t�ídní u�itel. 
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Podle zájmu rodi�� a možností žáka mohou d�ti docházet na individuální logopedickou 
nápravu. S d�tmi pracujeme v malých skupinkách, maximáln� �ty� žák�, což umož�uje 
individuální p�ístup a p�izp�sobení programu podle pot�eb jednotlivých žák�. P�i práci 
s t�mito žáky využívají u�itelé krom� b�žných postup� a pom�cek také vybavenosti speciáln� – 
pedagogického kabinetu PC program� (nap�. DYS –COM). 
 
 

 V tomto školním roce došlo na naší škole ke z�ízení DYS –klubu p�i ZŠ D�dina. 
 
 

 DYS - klub na ZŠ D�dina 
 

D�vodem z�ízení DYS - klubu je vzr�stající po�et žák�  se specifickými vzd�lávacími pot�ebami 
a také r�znorodost pot�eb jednotlivých žák� naší školy.  
 

Cílem DYS - klubu je zajistit maximální možnou pé�i v rámci možností naší školy a zkvalitnit 
proces vzd�lávání a získávání jednotlivých kompetencí žák�.  
 

Cílové aktivity DYS  - klubu:  
 

a) Pé�e o žáky - se specifickými pot�ebami 
- sociáln� oslabené  
- jazykov� znevýhodn�né 
- zdravotn� oslabené  ( probíhá v rámci dopoledního vyu�ování ) 

 

b) Pé�e o žáky s výchovnými problémy 
c) Úzká spolupráce s rodi�i, pravidelné konzultace, �ešení aktuálních problém� 
d) Pravidelné konzultace výchovných poradc�, pedagog� a asistent� pedagoga se školním 

psychologem 
e) Zajišt�ní dobrého materiálního zázemí - vybavení speciálními pom�ckami a u�ebnicemi 

pot�ebných pro pé�i o žáky se specifickými pot�ebami 
f) Podpora získávání nových informací z oblasti speciální pedagogiky 

 

Pé�e o žáky má r�zné formy: 
• individuální, skupinová 
• nápravy SPU i pé�e logopedická 

 
Naší snahou je vybudovat komplexní systém pé�e, který by reagoval na pot�eby jednotlivého 
žáka aktuáln� a funk�n� (každý žák pot�ebuje a každému vyhovuje n�co jiného).   
Vzhledem k vzr�stajícímu po�tu integrovaných žák� se zvýšenými specifickými pot�ebami se 
poda�ilo získat místo pro 2 asistenty pedagoga, �ímž ur�it� došlo ke zkvalitn�ní pé�e o tyto 
žáky.   

 
 

Asistent pedagoga  
a) m�že s žákem pracovat v rámci t�ídy, ale i samostatn� podle aktuální pot�eby 

žáka 
b) je nápomocný u�iteli ve všech aktivitách 
c) v p�ípad� pot�eby zastoupí pozici pedagoga a pedagog má možnost pracovat  s 

integrovaným žákem individuáln� 
d) spolupracuje s rodi�i integrovaného žáka  
e) vede si deník záznamu své práce 
f) m�že pracovat s ostatními integrovanými žáky v rámci dopoledního vyu�ování 
g) v p�ípad� onemocn�ní integrovaného žáka se m�že v�novat dalším integrovaným 

žák�m s mén� závažnými specifickými pot�ebami 
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3) Volba povolání  
V zá�í 2008 prob�hla informativní sch�zka výchovného poradce se zákonnými zástupci žák� 9. 
ro�níku. V �íjnu 2008 absolvovali zájemci z �ad 9. ro�níku profi-testování v PPP ve Vokovicích 
(Mgr. Reitermannová), po vyhodnocení výsledk� následovaly individuální pohovory rodi� – žák 
– psycholog.  
V období zá�í – únor byly na nást�nce pr�b�žn� prezentovány informa�ní letáky jednotlivých 
st�edních škol (v�etn� termín� pro Dny otev�ených dve�í), prezentace n�kterých škol prob�hly 
p�ímo v naší škole. K dispozici byly žák�m p�ehledy všech st�edních škol v celé republice, 
n�kte�í rodi�e využívali konzulta�ních hodin výchovného poradce k individuálním rozhovor�m. 
P�ihlášky pro 1. kolo p�ijímacích zkoušek (v termínu 21.4.2008) byly odevzdány vedení školy 
k 28.2.2008, na um�leckou školu s talentovou zkouškou se nikdo z naší školy nehlásil. Sou�ástí 
v�tšiny p�ihlášek bylo výstupní hodnocení žáka.  
V�tšina žák� naší školy byla p�ijata hned v prvním kole p�ijímacího �ízení, n�kolik žák� se 
zú�astnilo druhého kola, všichni žáci nakonec byli na st�ední školu p�ijati – viz p�ehled. 

 
 

4) Spolupráce s dalšími institucemi: 
 

V letošním školním roce jsme op�t spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou poradnou, 
Vokovická 3,Praha 6.Psycholog Mgr. Zora Reitermannová docházela v pravidelných m�sí�ních 
intervalech do školy. Její návšt�vy byly využívány u�iteli ke konzultacím a metodické pomoci 
s problémovými žáky.  
 

 Mgr. Kate�ina Vop�nková, Mgr. Jitka Chalupová 
Výchovné poradkyn� 

 
 
14. P�e�azení do ZvŠ 
 
ze kterých ro�. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. 
po�et žák� - 1 - - - 1 - - 
 
 
15. Výsledky zápis� do prvních t�íd pro školní rok  2006 / 2007 
 

plánovaný po�et 
prvních t�íd 

po�et d�tí p�ijatých do 
prvních t�íd 

z toho po�et d�tí 
starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

po�et odklad� pro  
školní rok 2006/2007 

3 44 14 17 
 
 

Ve spádové oblasti školy jsou dv� mate�ské školy. Mate�ská škola Šmolíkova a 
Libocká. Pro waldorfskou �ást školy p�ipadá mimospádová mate�ská škola stejného zam��ení 
Dusíkova. Každoro�n� škola se školkami spolupracuje, aby p�echod d�tí z mate�ských škol do 
základní školy byl bezproblémový. Vyu�ující budoucích prvních t�íd každoro�n� vypracují 
plán spole�ných aktivit a pozvání d�tí do školy. Navštíví školku a sepíší dohodu o vzájemné 
spolupráci s konkrétními daty akcí.  

Byla zorganizována hravá odpoledne – sch�zky s budoucími prv�á�ky. D�ti ze školek 
tak spole�n� s rodi�i navštívily školu. Každá z t�chto sch�zek byla zam��ena na p�ípravu 
jednoho z budoucích vzd�lávacích p�edm�t� v první t�íd�. Tyto p�ípravné aktivity zajiš�ovali 
u�itelé prvního stupn�. 
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Tak jako každým rokem byl p�ed zápisem do prvních t�íd zorganizován Den otev�ených 
dve�í, ve kterém si školu mohli prohlédnout budoucí prv�á�ci s rodi�i nebo rodi�e stávajících 
žák� mohli nahlédnout do t�íd p�i výuce.  

Pro budoucí prv�á�ky a jejich rodi�e byla zorganizována p�ípravná sch�zka. D�ti byly 
spole�n� s rodi�i v pr�b�hu m�síce kv�tna pozvány do školy, kde byly probrány metodické, 
pedagogické a organiza�ní záležitosti týkající se p�íchodu do základní školy.  

V kontaktu s mate�skými školami je velmi významná práce vyu�ujících prvních 
ro�ník�, budoucích t�ídních prv�á�k� a vychovatelek školní družiny. 

Vztahy mezi mate�skými školami a základní školou jsou korektní a pozitivní. P�i 
spole�ných aktivitách, vzájemných návšt�vách a vystoupeních, poznají p�edškoláci prost�edí 
školy a jejich p�estup do školy se stane p�íjemným a o�ekávaným. 

 
 

Dohoda o vzájemné spolupráci 
mezi  Základní školou D�dina a Mate�skou školou ve školním roce 2007/2008 

 
Mate�ská škola Šmolíkova se sídlem Praha 6, Šmolíkova 865 a Základní škola D�dina se 
sídlem Praha 6, Žukovského 580 se pro školní rok 2007/2008 dohodly na t�chto formách 
spolupráce: 

 

• oblast pedagogická   
- vzájemné hospitace a konzultace o d�tech mezi u�itelkou prvních t�íd a   

u�itelkami MŠ, p�edávání poznatk� o p�ipravenosti d�tí na školu a 
podmínkách  jejich úsp�šnosti p�i zvládání školních povinností.   

- p�íprava d�tí s komplikacemi  na p�estup do školy  
- zap�j�ování odborné literatury  
- ú�ast pedagog� na setkáních s rodi�i 

 

• spole�né akce 
- Prosinec 2007: „Co d�lají �erti v pekle“ – mate�ská škola p�ipraví spole�ný   
                                program pro d�ti mate�ské školy a žáky 1. t�ídy 
- Leden 2008:     Den otev�ených dve�í v ZŠ – návšt�va d�tí z mate�ské školy, krátký   
                                program žák� ZŠ.  
                               Zápis do 1. t�ídy 22. – 23.1.2008 
- Únor 2008:      Masopust v základní škole 
- Duben 2008:    Sportovní p�tiboj na školním h�išti ZŠ – p�ipraví ZŠ 
- �erven 2008:   Ú�ast paní u�itelky 1. t�ídy na akci mate�ské školy nazvané   
                              „Rozlou�ení se školáky“ 

 
Termíny jednotlivých aktivit budou aktuáln� up�es�ovány. 
Cílem dohody mezi školami je zkvalitn�ní pé�e o d�ti a zejména usnadn�ní jejich p�echodu 
z MŠ do ZŠ. 
 
 
16. Výsledky p�ijímacího �ízení  
 
a) na víceletá gymnázia p�ijato: 
 

 z pátého ro�níku ze sedmého ro�níku 
gymnázia z�iz. krajem 5 1 
soukromá gymnázia - - 
církevní gymnázia - - 
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b) na SŠ z�izované krajem a církevní SŠ, které jsou ukon�eny maturitní zkouškou, 
z devátých  ro�ník� p�ijato:  
 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

pr�myslové 
školy 

ostatní 
st�ední školy 

st�ední 
odb.u�ilišt�  

celkem 

13 13 1 7 6 4 44 
 
c) na soukromé školy p�ijato: 
 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

pr�myslové 
školy 

ostatní 
st�ední školy 

st�ední 
odb.u�ilišt�  

celkem 

- - - 6 2 1 9 
 
d) do u�ebních obor� (krajských, soukromých  i církevních škol) ukon�ených záv�re�nou 
zkouškou p�ijato: 
 

z devátých ro�ník� z nižších ro�ník� 
- - 

 
 
 
17. Po�et žák�, kte�í ukon�ili povinnou školní docházku a odešli ze školy 
 

 - v devátém ro�níku: 53    - v nižším ro�níku:   0 
 
 
 
18. Volitelné a nepovinné p�edm�ty 
 

Volitelné p�edm�ty 
 

Název p�edm�tu  Po�et skupin Po�et žák� 
Informa�ní technologie 3 55 
Sportovní výchova (chlapci) 2 32 
Sportovní výchova (dívky) 1 21 
Biologická praktika 1 15 
Konverzace v cizím jazyce (anglický jazyk ) 2 35 
Konverzace v cizím jazyce (francouzský jazyk) 1 18 
   
Celkem 10 176 
 
 
 
Nepovinné p�edm�ty 
 

Název p�edm�tu Po�et skupin Po�et žák� 
Logopedický nácvik  (neklasifikovaná aktivita) 2 8 (4+4) 
Dou�ování z angli�tiny I. stupe� (neklas. aktivita ) 1 6 
Celkem 3 14 
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19.  Kroužky 
 
  V souladu se zám�ry vymezenými ve školním vzd�lávacím programu, v�nuje škola 
velkou pé�i mimoškolním aktivitám žák� a nabízí pestré vyžití v zájmových kroužcích. Výuka 
v kroužcích má odlišnou organizaci, je zahájena v �íjnu z d�vodu náboru žák� a ukon�ena 
v kv�tnu. �erven je ur�en na náhrady za odpadlé hodiny. Nabídka kroužk� se každoro�n� 
obm��uje podle možností školy. Je uve�ejn�na v informa�ním listu školy a na internetových 
stránkách. D�ti ve školním roce 2007/2008 pracovaly v 33 zájmových kroužcích, z nichž 
v�tšinu organizovali a vedli u�itelé školy. �ást kroužk� sportovního zam��ení byla po�ádána ve 
spolupráci s DDM, n�které vedli studenti nebo soukromé organizace. 
 
Název kroužku  Po�et skupin Po�et žák� 
Angli�tina  1 17 
Keramika  2 28 
Atletika  1 17 
Volejbal 1 10 
Šachy 1 15 
Informatika  2 42 
Školní �asopis  1 7 
Výtvarný kroužek  1 10 
Matematický seminá� (7.ro�.)   1 12 
Matematický seminá� (8.ro�.)   1 18 
P�íprava na p�ijímací zkoušky z matematiky 2 22 
Seminá� z �eského jazyka   1 10 
P�íprava na zkoušky z �eského jazyka 1 15 
Francouzština 1 10 
Eurytmie 6 24 
Ekovýchova 1 9 
Žákovský orchestr 1 10 
   
Celkem 33  361 
   
  Centrum sportu D�dina DDM   
 Florbal chlapci   
 Pohybová výchova, mí�ové hry    
            Aerobic   
 Stolní tenis    
      
   Odd�lení souboru Musica e Danza p�i ZŠ D�dina   
           Musica melodica – mini   
           Musica melodica – midi   
           Musica melodica – maxi   

 
Centrum sportu pracující p�i škole umož�uje další nabídky pohybových aktivit v dob� 

volného �asu nejen žák�m naší školy, ale i žák�m ze škol v místním regionu, které nemají pro 
tuto �innost odpovídající podmínky. Tato forma zabezpe�ení volného �asu d�tí mj. p�ispívá 
k prevenci zneužívání návykových látek a dalších sociáln� patologických jev� a stala se 
sou�ástí školního protidrogového programu. 
Školní sportovní areál mohou využívat i d�ti, které kroužky a sportovní klub nenavšt�vují. 



 29

 Sportovišt� školy využívají formou podnájm� rovn�ž r�zné sportovní organizace.
 Z uvedeného vý�tu nabízených aktivit vyplývá, že škola je kulturním a sportovním 
centrem, které slouží k využití volného �asu d�tí v lokalit� p�esahující sídlišt� D�dina. 
 
 
20. Školní družina – klub   
 
 po�et odd�lení po�et žák� 
školní družina 6 162 
školní klub - - 
 
 
Záv�re�ná zpráva vedoucí školní družiny 
 

Ve školním roce 2007/2008 tvo�ilo školní družinu celkem 6 odd�lení. Waldorfskou 
družinu tvo�ilo jedno odd�lení. Z d�vodu mírného úbytku žák� bylo zrušeno páté odd�lení k 
1.5.2008. D�ti byly rozd�leny do zbývajících odd�lení.  

Po rekonstrukci školy a rozd�leném provozu družiny na dv� pracovišt� za�al školní rok 
pro všechny v nové budov�. Samostatné herny m�la t�i odd�lení a waldorfská družina, která se 
do vlastní herny nast�hovala až v dubnu 2008. Ostatní odd�lení byla umíst�na v prostorách 
b�žných t�íd v 1. a 2. pat�e. 

V pololetí školního roku ukon�ila své p�sobení vychovatelka waldorfské školní družiny 
Jaroslava Hrdli�ková. Nastoupila nová vychovatelka Jana Hatáková spole�n� s pomocnicí 
Lucií Nikolajenkovou. Pomocnice své p�sobení ukon�ila v posledním �tvrtletí školního roku. 

Práce ve školní družin� byla velmi rozmanitá, zam��ená na �innosti pracovní, výtvarné,  
didaktické a sportovní hry a sout�že. Vycházela z tematických plán�. �innosti byly pojaty 
tv�r�ím zp�sobem. Byla využívána školní sportovišt�, zahrady, h�išt� i t�locvi�ny. V letošním 
roce p�evládalo využití školní zahrady. Školní družina pro žáky s waldorfskou pedagogikou 
pokra�ovala v pojetí zapo�atém v p�edcházejícím školním roce, zam��eným na rozvoj fyzických 
aktivit (vycházky),a drobné tv�r�í �innosti.  

Družina je vybavena hra�kami, hrami, stavebnicemi, výtvarným materiálem a 
sportovními pom�ckami na h�išt�. Na po�átku školního roku jsou školní družin� vždy 
p�id�lovány finan�ní prost�edky na vybavení, nakupují se nové hra�ky, pracovní a drobné 
odm�ny. D�ti se v družin� cítí velmi p�íjemn�.  

Denní režim byl v družin� p�izp�soben vyu�ování. Ráno za�ínal od 6.00 hod do 7.45 
hod a odpoledne od 11.40 hod do 17.30 hod. Dom� mohly d�ti odcházet po ob�d�, a dále mezi 
12.45 hod až 13.30 hod a potom kdykoliv podle pot�eby mezi 15.00 hod až 17.30 hod.  

V dob� mezi 13.30 hod – 15.00 hod se družina zam��ovala na spole�né �innosti d�tí 
nebo na pobyt d�tí venku. Odpoledne, mezi 15.15 hod – 15.30 hod byla odd�lení spojována  a 
d�ti p�evedeny do herny k vychovatelce, která vykonávala záv�re�nou službu. D�ti b�hem 
odpoledního pobytu v ŠD navšt�vovaly i jiné aktivity, které škola žák�m nabízela. 

 
                                    Romana Doušová 

                          vedoucí vychovatelka 
 
 
21. Poradenské služby školy  
    

Poradenská �innost školy je specifikována do t�chto oblastí: 
• návšt�vy školního psychologa – jedenkrát m�sí�n� 
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• výchovný poradce z �ad u�itel� 
• projednávání výchovných problém� s rodi�i 
• spolupráce s odborem pé�e o d�ti a mladistvé 
• spolupráce s policií �R 
• konzultace o školní zralosti s rodi�i u zápisu do 1. t�íd 
• metodická pomoc rodi��m s problémovými žáky  
• výchova k volb� povolání – pr�b�žn� vkládána do u�ebních plán� 
• systematická p�íprava žák� k p�ijímacímu �ízení na SŠ 
• spolupráce s Pedagogickou a P�írodov�deckou fakultou UK a Fakultou Tv a sportu UK 

 
Výchovná poradkyn� školy spole�n� s t�ídními u�iteli zpracovává všechny materiály 

týkající se integrovaných žák�. Ve spolupráci s rodi�i a psycholožkou z PPP jsou pro tyto žáky 
p�ipravovány individuální vzd�lávací plány. Ty jsou v pr�b�hu roku pr�b�žn� konzultovány, 
aktualizovány a pln�ny.  

Škola spolupracuje s Mgr. Reitermannovou, psycholožkou PPP, která je dob�e 
seznámena s prost�edím školy, pedagogickým sborem i žáky. Pravidelné návšt�vy psycholožky 
jsou u�iteli využívány podle aktuální pot�eby ke konzultacím a metodické pomoci 
s problémovými žáky.  

Výchova k volb� povolání probíhala podle plánu. Na po�átku roku byla podle 
stanovených hodinových dotací za�len�na témata do výuky p�edm�t� Ob�anská a Rodinná 
výchova a Pracovní �innosti. Vyu�ující využili u�ebnice, pracovní listy, prob�hly exkurze a 
besedy s r�zn� zastoupenými profesemi. Tradi�n� se žáci zú�astnili profesního testu 
v Pedagogicko-psychologické poradn�. 

ZŠ D�dina je fakultní školou a v pr�b�hu školního roku 2007/2008 spolupráce s 
fakultami pokra�ovala. Podle požadavk� fakult absolvovalo n�kolik student� na naší škole 
souvislou oborovou praxi. Praxi v základní škole D�dina vykonávají studenti nejen Ped. fakulty 
UK v Praze, ale také ze Západo�eské university v Plzni a Ped.fak. v Ústí n. Labem. 
 
 
22. Hodnocení prevence sociáln� patologických jev�  
  

Minimální program protidrogové prevence byl vypracován školními metodiky primární 
prevence. Byl koncep�ním pokra�ováním plánu p�edešlého.  
 Krom� základní myšlenky programu, kterou je prevence p�ed užíváním návykových 
látek a oblast sociáln� patologických jev�, byl minimální program zam��en na rozvoj osobnosti 
d�tí, zlepšování vzájemných vztah� mezi nimi, podporoval schopnost vzájemné komunikace, 
�ešení konflikt� mezi spolužáky a vytvá�ení pozitivních vztah� v kolektivu t�ídy.   

Pro žáky II. stupn� pokra�ovaly seminá�e vedené pracovníky Prev-centra. Žáci se v nich 
mj.u�í otev�en� diskutovat nejen o obecných otázkách týkajících se jejich života, ale p�edevším 
se nenásilnou formou u�í hovo�it a p�emýšlet o problematice drog a ostatních sociáln� 
patologických jevech, které je ohrožují.  

V rámci programu škola organizuje zážitkové kurzy pro žáky 6. ro�ník�. Na jejich 
uskute�n�ní získala grant, díky kterému se mohly této aktivity zú�astnit celý t�ídní kolektiv 
v�etn� žák� ze sociáln� znevýhodn�ného prost�edí. Kurzy pozitivn� ovliv�ují vztahy mezi žáky 
a blahodárn� p�sobí na osobnostní rozvoj každého z nich. U�í se být k sob� ohledupln�jší, 
naslouchat si, spole�n� p�ekonávat p�ekážky a vzájemn� si pomáhat. Stejn� tak se zlepšují 
vztahy mezi u�iteli a žáky. Tato atmosféra se p�enáší i do školního prost�edí a se t�ídou se pak 
mnohem lépe pracuje.  
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 Sou�ástí školního Minimálního preventivního programu je bohatá nabídka aktivit pro 
volný �as d�tí v rámci školní družiny, školního sportovního klubu, zájmových kroužk� a 
soukromých kurz�.  
 Velmi d�ležitou sou�ástí je vzd�lávání u�itel� v této oblasti, protože úsp�šnost celého 
programu školy je závislá na jejich spole�ném p�sobení. 
 
 
Minimální plán primární prevence pro školní rok 2007/2008 (MPPP) 
 

Primární prevence sociáln� patologických jev� je zahrnuta do �innosti školy v n�kolika 
rovinách, jež se promítají do výukových i mimoškolních aktivit v pr�b�hu celého školního roku. 

 
Jako d�ležité vnímáme tyto oblasti p�sobení na žáky: 

 
1. VÝUKA a její nápl�, na druhém stupni p�edevším koncepce hodin rodinné, ob�anské 

výchovy a p�írodopisu 
 

2. T�ÍDNÍ U�ITEL a jeho role, pravidelné t�ídnické hodiny (min. 1x za 14 dní), 
mimoškolní akce t�ídy, výjezdy školy (školy v p�írod�, lyža�ské výcviky, školní výlety, 
studijní pobyty v zahrani�í) 

 
3. NADSTAVBOVÉ AKTIVITY,  pravidelné i jednorázové, cílené k vhodnému využívání 

volného �asu (odpolední kroužky, váno�ní vystoupení a prodejní jarmark, sportovní 
olympiáda, Sluní�kový den, sportovní turnaje apod.) Pro d�ti prvního stupn� je d�ležitá 
každodenní �innost školní družiny. 

 
4. SPECIFICKY ZAM��ENÉ AKTIVITY 

 

� ZÁŽITKOVÉ KURZY 
V letošním školním roce pokra�ujeme v organizování zážitkových kurz� pro 
žáky 6. ro�níku za finan�ní podpory M� Praha 6 a Magistrátu hl.m. Prahy.  
Vnímáme jejich p�ínos jak pro samotné žáky, jejich sebepoznání, tak pro 
celý t�ídní kolektiv, jež se formou her  u�í vzájemn� spolupracovat a zárove� 
respektovat individualitu jedinc�. 
Ve dnech 17. - 22. zá�í 2007 prob�hl zážitkový kurz žák� 6.A pod vedením 
Ivana Zachníka, Lukáše Vokouna a za t�ídenní ú�asti t�ídní u�itelky Jany 
Strnadové. Hodnocení kurzu zpracoval I. Zachník. 

 

	 PREVENTIVNÍ PROGRAM PREV-CENTRA 
Ve všech t�ídách druhého stupn� budou b�hem školního roku probíhat dva 
t�íhodinové bloky strukturovaného primárn� preventivního programu pod 
vedením proškolených lektor� Prev-Centra. Krom� d�ležitosti obsahu 
jednotlivých setkání (zdravý životní styl, r�zné druhy závislostí a obrana 
proti nim, mezilidské vztahy a komunikace…) spat�ujeme p�ínos i v tom, že 
práce lektor� se t�ídou je kontinuální od 6. do 9. t�ídy, tudíž umož�uje 
vytvo�it mezi lektory vztah vzájemné d�v�ry, otev�enosti a sledovat vývoj 
názor� žák� na jednotlivé problémy a postoj� k nim. Nezbytná je  
spolupráce a zp�tná vazba mezi lektory, metodikem a t�ídním u�itelem.  
  

5. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI 
I v letošním školním roce se budeme opírat o spolupráci s n�kterými 
organizacemi, mezi n�ž pat�í zejména: 
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	 Prev-Centrum (bloky prevence na 2. stupni, nabídka práce s problémovými 
t�ídami �i jednotlivci, možnosti rodinné terapie, pravidelná spolupráce 
s metodiky) 

	 PPP Prahy 6 (pí Zora Reitermannová) 
	 M�stský ú�ad Prahy 6, úsek protidrogové prevence (nabídka r�zných aktivit, 

akcí, seminá�� – nap�. Týden zdravé 6, Ladronka, Permoník) 
	 organizace nabízející programy  s protidrogovou a sociáln� preventivní 

problematikou 
	 organizace nabízející volno�asové aktivity (nap�. KD Delta, hudební škola 

ve Veleslavín�, DDM Bílá Hora) 
	 Policie �R 

 
6. VZD�LÁVÁNÍ PEDAGOG	 

Metodik primární prevence je kontaktní osobou mezi výše uvedenými 
organizacemi a školou. V pr�b�hu školního roku se zú�astní  pravidelných setkání 
metodik� v  prostorách P-C, pedagogický sbor bude informovat o novinkách 
v oblasti primární prevence,  v p�ípad� nových materiál�, tišt�ných brožur zajistí 
jejich rozší�ení koleg�m, d�tem, rodi��m. 
 Je vytvo�en kabinet primární prevence, v n�mž evidujeme materiál k zážitkovým 
kurz�m, zárove� také základní p�íru�ky a videokazety týkající se drogových 
závislostí a metodiky zážitkových her. 
30.-31.8.2007 absolvoval pedagogický sbor"Týmovou sborovnu", jíž jsme 
navázali na první spole�ný výjezd v dubnu 2006. St�žejním tématem byla práce s 
problémovou t�ídou a jedincem, nechyb�ly ani poznávací aktivity týmového 
charakteru. Program výjezdu a jeho realizace byly zadány Centru dohody pod 
vedením Št�pána Tichého a Ji�ího R�ži�ky. 

 
7. PREZENTACE AKTIVIT MPPP 

K informovanosti nejen žák�, ale i rodi�ovské ve�ejnosti o aktivitách školy by m�ly 
sloužit: 
	 webové stránky školy 
	 informa�ní nást�nka v p�ízemí školy + nást�nka v prvním pat�e druhého 

stupn� 
	 školní �asopis  
 

8. GRANTY 
Pro letošní kalendá�ní rok jsme peníze �erpali ze t�í grant�. Finan�ní podporu 

dostal "Zážitkový kurz pro 6. ro�ník" jak od Magistrátu hl. m. Prahy, tak od 
MÚ Prahy 6, dále pak byla MÚ Prahy 6 podpo�ena "Týmová sborovna". 

Pro kalendá�ní rok 2008 budeme op�t usilovat o grantový p�ísp�vek na zážitkový 
kurz pro budoucí šestý ro�ník. 

  

Pr��ezem plánovaných školních aktivit MPPP v letošním školním roce je kalendá� akcí: 
 
K A L E N D Á �   A K C Í  2 0 0 7/2 0 0 8 
 
� srpen 
         30. - 31. 8. 2007  Týmová sborovna, Doubice v severních �echách 

 

� zá�í  
         13.9. 2007 spolupráce s Policií �R, �ešení p�ípadu distribuce marihuany ve škole 
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17. – 22 9. 2007    zážitkový kurz 6.A 
Týden zdravé 6 
Ladronka 
Permoník 
25. 9. 2007 "Pravidla lži" 

          -  filmová projekce z komunity pro odvykání závislých ( ú�ast 9. A, B, C) 
 

 � �íjen      
dokon�ení akcí v rámci Permoníka 
4. 10. 2007 beseda pro 9. ro�ník k Pravidl�m lži s Markétou �ermákovou z Prev-Centra 
15. 10. 2007 p�ednáška M. Veselé pro pedagogický sbor na téma "Šikana a její projevy" 
tvorba grant� 

 

� prosinec 
váno�ní koncerty, výstavy, t�ídní besídky 

 

� �íjen – leden  
probíhají první bloky primární prevence realizované Prev-Centrem 

 

� b�ezen – kv�ten 
druhé bloky primární prevence 

 

	 kv�ten 
školy v p�írod�, školní výlety 

 

Pozn. 
Kalendá� akcí bude pr�b�žn� dopl�ován v závislosti na dalších dopl�kových aktivitách školy. 
 
 
Minimální plán primární prevence pro školní rok 2007/2008 – zhodnocení 
 

Primární prevence se promítla do: 
 

1)  výuky (zejména RV, OV, P� na 2. stupni, na 1. stupni v celoro�ní práci s TU) 
 
2) t�ídních mimoškolních akcí 

- výlety – 7.B a 8.A se zam��ením na zážitkové aktivity 
- ŠvP  
- lyža�ský výcvikový kurz 7. ro�níku 
- studijní pobyt v Anglii (vybraní žáci 8. a 9. ro�níku) 
 

3) v nadstavbových aktivitách školy cílených k vhodnému využití volného �asu (odpolední 
kroužky, p�vecký a tane�ní soubor, sportovní sout�že…) 

 
4) do SPECIFICKY ZAM
�ENÝCH AKTIVIT 
 

• 17. – 22. 9. 2007 zážitkový kurz 6.A (Zachník, Vokoun, �áste�ná ú�ast TU Strnadové) 
- program i hodnocení obsahovala záv�re�ná zpráva vedoucího kurzu 

 

• Týden zdravé Šestky, Ladronka, Permoník  
- ú�ast žák� naší školy na akcích po�ádaných M� P6 

          

• 25. 9. 2007 – filmová projekce „Pravidla lži“ – ú�ast všech t�íd devátého ro�níku 
• 4. 10. 2007 – beseda k filmu – vedená odborným lektorem Prev -Centra 
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• preventivní program Prev-Centra 

- zá�í – prosinec  prob�hly první t�íhodinové bloky ve všech t�ídách druhého 
stupn� 

- duben – kv�ten bylo zrealizováno druhé setkání lektor� P-C se t�ídami 
 
• 11. 2007 – „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ 

- �erné divadlo, p�edstavení pro 5. A na téma šikany 
 
• 23.-27.4. 2008 – školní výlet t�íd 7.B a 8.A s názvem „Adventure“ 

- program zam��ený na aktivity prožitkové pedagogiky, na spolupráci a 
sebepoznání (vysoká a nízká lana, skok do prázdna, horolezecká st�na, rafty, 
airsoft, paintball, týmové hry…) 

 
• kv�ten 2008 – „Den integrovaného záchranného systému“ 

- ukázky rozmanitých záchraná�ských akcí s možností vyzkoušet si konkrétní 
schopnosti, dovednosti, ov��it si znalosti první pomoci atd. 

 
• 25. 6. 2008 – „Sluní�kový den“ 

- dopolední sportovní sout�žení pro žáky 2. stupn�, sportovní olympiáda pro žáky  
            stupn�, odpolední zábavný program, rockový koncert  

 
V tomto školním roce fungovala spolupráce se všemi organizacemi, které jsou uvedeny v 
“Minimálním plánu primární prevence“, nejvíce op�t s organizací Prevcentrum a úsekem 
protidrogové prevence MÚ P6. Pokra�ovalo vzd�lávání, resp. pravidelné setkávání 
metodika prevence se skupinou metodik� ostatních škol Prahy 6. Funguje „kabinet 
primární prevence“, jehož materiál byl použit na  zážitkový kurz a je k dispozici i pro další 
aktivity školy (nap�. ŠvP). 
 
Byly podány  3 granty k MÚ Prahy 6: 
Zážitkový kurz pro šestý ro�ník 
Vesele i vážn� s paní Mgr. Veselou 
Po stopách psa baskervillského a krále Artuše – podpora zahrani�ních studijních pobyt� 
 
Na všechny granty byly pro naši školu schváleny finan�ní prost�edky. 
 
Marihuana 
V první �ásti školního roku 2007/2008 pokra�ovalo šet�ení v otázce distribuce marihuany. 
Prob�hly výslechy ve škole vedené kpt. Ružbackým a kpt. Buchlem. 
 
Další vzd�lávání pedagog� 
Pokra�ovala pravidelná setkání metodik� primární prevence škol z Prahy 6, 18. – 19. 10. 
2007 prob�hl dvoudenní výjezd metodik� mimo Prahu. 
 
Pedagogický sbor absolvoval dv� p�ednášky Mgr. Veselé: 
15. 10. 2007 na téma „Šikana a její projevy“ 
duben 2008 na téma „Právní pov�domí u�itele“ 
Dále pak „tv�r�í dílnu“ pod vedením Jany Wills (Centrum dohody) se zam��ením na 
tvorbu školního �ádu, resp. na úpravu �ádu stávajícího. 
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V p�ípravném týdnu školního roku 2007/2008 jsme vyjeli do st�ediska v Doubici na 
dvoudenní „Týmovou sborovnu“, jež byla podpo�ena grantem MÚ Prahy 6. 
                             

       Mgr. Jitka Chalupová 
                                                                          metodik primární prevence 

 
 
Zpráva ze zážitkového kurzu žák� 6. ro�níku 
 
�eský ráj byl ideálním místem pro zážitkový kurz 2007 
 

 Již t�etím rokem jsme vyrazili na zážitkový kurz v termínu 17.-22.9.2007, tentokrát 
s t�ídou 6.A. Oproti dv�ma p�edcházejícím rok�m jsme zm�nili místo pobytu. Bed�ichov jsme 
vym�nili za rekrea�ní za�ízení Pa�ez, umíst�né nedaleko od Prachovských skal. P�edcházející 
spíše rodinné prost�edí vyst�ídalo „ velkokapacitní st�edisko „ . To byla ale jediná v�c, kterou 
jsme trochu postrádali. Vše ostatní bylo p�ímo ideální jak pro venkovní aktivity, tak aktivity 
vyžadující halu, místnost apod. To se nám p�edevším osv�d�ilo ve st�edu, kdy bylo nep�íznivé 
po�así. 
 

  
 

Nelze mluvit o rutinním za�átku kurzu ani o jeho pr�b�hu, pon�vadž každá t�ída má svá 
specifika a své pojetí chápání skupinových, pohybových , týmových a individuálních aktivit, 
které slouží k lepšímu poznání sebe sama i svých spolužák�. Jako vždy oslovily r�zné aktivity  
n�koho více a n�koho mén�. Našly se i takové, které neoslovily n�které jednotlivce. V zájmu 
týmu nebo družstva však p�esto aspo� �áste�n� p�isp�li k tomu , aby byl úkol spln�n. 
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Ve �tvrtek jsme m�li v plánu p�ekvapit ú�astníky novinkou. Tou m�ly být vysoké lanové aktivity 
v lánovém centru s p�ízna�ným jménem „ Gate to Hell „ (Brána do pekla) ale jak se ukázalo , 
byla to spíše „Brána do zklamání“, nebo� organizáto�i na nás úpln� zapomn�li!!! 
O to v�tší bylo zklamání, pon�vadž naše cesta - obzvlášt� tam – nebyla zrovna procházkou, ale 
velkým (a to i pro nás) dobrodružstvím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A zde nemohu nezmínit , jak se žáci s tímto zklamáním úžasn� vyrovnali ! Nikde ani reptání, 
ani vý�itky, jen state�né p�ijetí tohoto faktu . Leckte�í dosp�lí by se mohli od nich u�it. Ješt� 
jednou chceme tímto všem žák�m 6.A pod�kovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novinkou byla rovn�ž ú�ast t�ídního u�itele - paní u�itelky  Jany Strnadové – která si tuto 
možnost a zkušenost velice pochvalovala. Vid�t své žáky mimo školu je úžasnou p�íležitostí 
rychleji a spontánn�ji se s nimi seznámit a vid�t oblasti, na kterých je nutné ješt� pracovat 
nebo je zlepšit. Že to bude náro�ný úkol, m�žete vid�t na fotkách. 
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Co �íci záv�rem? Je na samotných ú�astnících , co si odnesli pro sebe i pro t�ídu 
z tohoto kurzu. Snažili jsme se ud�lat vše proto, aby to byly  zážitky pozitivní, prosp�šné 
jednotlivc�m i celé t�íd�, použitelné v blízké i vzdálen�jší budoucnosti. 
I pro nás byla 6.A novou motivací, zkušeností a cílem. 
       

 Vedoucí Mgr. Lukáš  Vokoun  a Ing. Ivan Zachník 
 
 
23. Školská rada 
 

Školská rada pokra�ovala v práci podle modelu z p�edchozích let. Zástupci z �ad rodi��, 
pedagogického sboru a z�izovatele z�stali ve stejném složení. Od slou�ení škol D�dina a 
Vlastina má školská rada z d�vodu rovnom�rného zastoupení po�etního, názorového i 
organiza�ního zástupce z �ad rodi�� i pedagogických sbor� obou škol. V pr�b�hu školního 
roku se Školská rada sešla na dvou pracovních jednáních. 

 
1. sch�zka dne 12.11.07 
 

program:     -       jednací �ád  
 - ro�ní rámcový plán školy na školní rok 2007/2008 
 - schválení výro�ní zprávy 

- seznámení se Školním vzd�lávacím programem 
- novinky ve školním �ádu 
- provoz školy po rekonstrukci 
- dopl�ková �innost školy 
- podnájemníci školy (Centrum sportu, DDM Prahy 6, Základní um�lecká  

  škola CH.Masarykové) 
- kolaudace a slavnostní otevírání školy – plán vedení školy 
- aktualizace kontakt� na �leny Rady 
- informace o www školy 

 
2. sch�zka dne  9.6.08 
 

program: - uplynulý školní rok – zhodnocení (provoz, slou�ení, rekonstrukce,     
                             opravy, financování vybavenost atd.) 

- akce ve školním roce (projektové dny, akademie, koncerty,      
olympiáda, záchraná�i, IZS, Poprask, v�domostní sout�že, masopust, 
školy v p�írod�, Sluní�kový den, atd.) 

- zápis do 1. ro�ník� 
- �editelská volna 
- ov��ování Školního vzd�lávacího programu 
- stávka u�itel� 
- Odbor školství v budov� 
- další vzd�lávání sboru, služební cesta 
- výhled do nového školního roku 
- nový školní �ád (pracuje se na n�m) 
- granty 
- návrh rozpo�tu školy 
- d�ležité finan�ní akce v p�íštím roce 

   -       složení Školské rady v p�íštím roce 
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Školská rada je vedením školy vnímána partnersky, jako d�ležitý orgán poradní i 
kontrolní. Na její jednání je �editel pravideln� zván a jeho podn�ty k jednání jsou pe�liv� 
probírány.  

 
 
Seznam �len� školské rady 2008 
Zástupci pedagogických pracovník�: 
Mgr. Hana �ermáková   
Monika Ž�árská                                     
Zástupci zákonných zástupc� žák�: 
Ing. Martin Šindelá�   
Mgr. Eva Henychová   
Zástupci z�izovatele: 
Ing. Stanislav Hejduk   
Ing. Ji�í Vihan   
 
 
24. Další formy spolupráce s rodi�i a ostatními partnery školy 
  

Škola b�hem školního roku spolupracuje s t�mito partnery:  
 

• Klub p�átel školy (KPŠ) – ob�anské sdružení 
• Pedagogická fakulta UK 
• P�írodov�decká fakulta UK 
• Fakulta t�lesné výchovy a sportu UK 
• Z�izovatel školy – M�stská �ást Prahy 6 
• Waldorfské sdružení (WS) - ob�anské sdružení 
• Asociace waldorfských škol 
• Obvodní pedagogicko-psychologická poradna 
• D�m d�tí a mládeže (DDM) – školské za�ízení 
• Základní um�lecká škola Charlotty Masarykové 
• Centrum sportu p�i ZŠ D�dina 
• St�ední odborné u�ilišt� Dr. Peška 
• Život d�tem – ob�anské sdružení 
• Zahrani�ní školy 
• St�ední školy a odborná u�ilišt� 
• Ve�ejnost 
• Do�asní partne�i – krátkodobá spolupráce vyplývající z provozu školy 

 
Za nejd�ležit�jšího partnera má škola rodi�e žák�. P�i škole pracuje Klub p�átel školy 

D�dina a Waldorfské sdružení, ve kterém pracují rodi�e žák� waldorfských t�íd. S výbory obou 
sdružení p�i prvních t�ídních sch�zkách nebo na valné hromad� projednává vedení školy 
d�ležité otázky týkající se výchovy a vzd�lání, koncepci školy, plán školního roku, materiální 
podmínky a použití vlastního p�ísp�vku �len� k vhodným nákup�m pro školu. Zárove� jsou 
tato setkání fungující platformou na zodpov�zení otázek vedením školy nejr�zn�jšího druhu. 
 
 Škola obecn� informuje rodi�e jednak formou sch�zek a pohovor�, ale stále 
d�ležit�jším zp�sobem se stávají webové stránky školy, na jejichž aktualizaci škola pracuje 
v pr�b�hu roku stále. http://www.zsdedina.cz/index.htm. Vydává také tradi�ní školní �asopis 
Cocktail. 
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Krom� uvedeného mohou rodi�e pr�b�žn� navšt�vovat u�itele v jejich konzulta�ních 
hodinách. Ob�as rodi�e využili i nabídky návšt�v p�ímo ve vyu�ovacích hodinách.  

Široké rodi�ovské ve�ejnosti byla ur�ena akce Den otev�ených dve�í. V uplynulém 
školním roce byl zorganizován v den oficiálního otevírání školní budovy po ukon�ené 
rekonstrukci 22.1.2008. B�hem celého dne m�li rodi�e možnost navštívit školu. Dopoledne 
mohli nahlédnout do t�íd. Žáci v souvislosti s nov� zrekonstruovanou školní budovou pracovali 
na celoškolním projektu „Architektura okolo nás“. Výsledky jejich práce se staly sou�ástí 
výzdoby školy. V odpoledních hodinách probíhal zápis do budoucích prvních t�íd a v podve�er 
byla škola za ú�asti mnoha významných host� starostou m�stské �ásti Praha 6 Mgr. Tomášem 
Chalupou oficiáln� p�edána do užívání d�tem a pedagogickému sboru. Ve ve�erních hodinách 
mohli diváci vyslechnout v nov� vybudovaném sále n�kolik p�edstavení. Soubor Musica e 
Danza, složený z žák� školy, zahrál pásmo lidových písní, vystoupili žáci Základní školy Ch. 
Masarykové a záv�r ve�era zpest�ila skupina Irish Dew. 

 
 
 
 
 
 

POZVÁNKA NA DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í  DNE 22.1. 2008 
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Základní škola D�dina 
 
 

 
 
 
zve d�ti ze školek, budoucí prv�á�ky s rodi�i, rodi�e a známé svých 

dnešních žák� na 
 

Den otev�ených dve�í 
 

22. ledna 2008  v dob� od 8:00 do 20:00 hodin 
 

Program: 
 

               Dopoledne:  Projektové vyu�ování – architektura kolem nás 
      Odpoledne: 14.00 - 18.00 zápis žák� do prvních ro�ník� 
                  16.00 - slavnostní p�edání zrekonstruované školy 
        za p�ítomnosti starosty a zástupc� m�stské �ásti 
        16.30 - vystoupení souboru Musica e Danza v sále 
        18.00 - koncert žák� ZUŠ Ch. Masarykové 
        19.00 - koncert skupiny IRISH DEW 

 
V prostorách školy bude nainstalována výstava fotografií dokumentující 

pr�b�h rekonstrukce a bude p�ipraveno malé pohošt�ní. 
 

P�ij�te, na Vaši návšt�vu se t�ší žáci a u�itelé školy. 
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Zpráva ze Dne otev�ených dve�í - 22.1. 2008  – projektového dne základní školy 

Dne 22.1.2008 zažila naše škola opravdu neobvyklý den. Jednak probíhala zcela nestandardní 
výuka, jednak jsme m�li velký d�vod k oslav�. A také se veškerého d�ní naší školy zú�astnili 
budoucí prv�á�ci, kte�í tento den p�išli k zápisu. 

 

 
 
Výuka v tomto dni probíhala formou výuky projektové.A jakého tématu se projekt týkal? �eho 
jiného než architektury?  
 

 
 
Každá t�ída realizovala své nápady na dané téma a finální výtvory pak žáci prezentovali na 
nást�nkách ve t�ídách i na chodbách celé školy. 
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A pro� zrovna toto téma? Práv� 22.1.2008 v 16 hodin totiž prob�hlo oficiální a velmi 
slavnostní p�edání zrekonstruované budovy naší školy. 

 

 
 
Stalo se tak za p�ítomnosti starosty, zástupc� m�stské �ásti, u�itel�, žák� a všech, kte�í naši 
školu v tento slavný den navštívili. 
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A návšt�vník� bylo opravdu dost. Slavnostní zahájení odstartoval dechový orchestr Základní 
um�lecké školy Ch.Masarykové. Mezi nejmenší návšt�vníky m�žeme po�ítat i naše budoucí 
prv�á�ky, pro které se tento zvláštní den stal zvláštním i proto, že se práv� v uvedený den 
zapsali do prvních t�íd, a tím se už také vlastn� stali sou�ástí naší školy a jejích oslav.  
 
 

 
 
Pro ostatní ve�ejnost byl tento den „Dnem otev�ených dve�í“. A opravdu tomu tak bylo. Našimi 
dve�mi prošla spousta host�. Pro všechny bylo p�ipraveno bohaté pohošt�ní i kvalitní kulturní 
program.  
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Po prohlídce školy a po ob�erstvení se každý z host� mohl pot�šit vystoupením souboru Musica 
e Danza a poté koncertem žák� Lidové um�lecké školy a také skv�lým vystoupením kapely Irish 
Dew. 
 

 
 
22. leden byl opravdu nevšední a velmi p�kný. Doufám, že se vše bude da�it i nadále tak, jak se 
vyda�il tento den a že se naši budoucí prv�á�ci už te� nemohou do�kat, až usednou v novém 
školním roce do svých lavic. 

Mgr. M. Nováková 
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Vysoká ú�ast rodi�� byla také již tradi�n� na váno�ní besídce, letos poprvé ve vlastním, 
moderním sále, váno�ním koncertu v Libockém kostele, váno�ním a velikono�ním jarmarku, 
na Akademii a olympijských hrách waldorfských t�íd, na p�ehlídce divadelních soubor� pátých 
t�íd waldorfských škol, který v lo�ském roce po�ádala naše škola. Rodi�e a d�ti z mate�ské 
školy byli jako hosté na masopustním karnevalu a na všech koncertních vystoupeních souboru 
Musica e Danza, jeho menších odd�leních. 

Waldorfské sdružení samostatn� po�ádá jarmarky, sch�zky, porady, vzd�lávací 
seminá�e, financovalo si �áste�n� vlastní hospodá�ku a významn� pomáhalo p�i všech školních 
akcích. Rodi�e žák� waldorfských t�íd p�ispívali na mimo�ádné výdaje formou sponzorského 
daru Obecnímu ú�adu M�. Prahy 6. 

Klub p�átel školy se ve školním roce 2007/2008 podílel na nákupu drobných odm�n za 
školní sout�že, financoval nadílku Mikuláše, p�isp�l na nákup kv�tin pro prv�á�ky a 
odcházející žáky 9. ro�níku.  
 Školní prostory nejsou využívány pouze žáky, ale slouží i rodi��m a ostatní ve�ejnosti.  
V u�ebnách školy jsou po�ádány kurzy, v�tšinou formou podnájmu jiným organizacím, jídelnu 
využívají místní organizace ke svým sch�zím nebo p�ednáškám. Spole�enský sál byl využíván 
krom� školních aktivit k po�ádání koncert� Základní um�lecké školy Ch.Masarykové a ke 
zkouškám a vystoupením souboru Musica e Danza. Waldorfské sdružení zorganizovalo ve 
škole zasedání pro Asociaci waldorfských škol.  

Využití všech prostor k r�zným aktivitám se v pr�b�hu roku velmi rozrostlo a pomalu 
se vrátilo do p�vodního rozsahu p�ed rekonstrukcí. 
 Škola dlouhodob� spolupracuje s Domem d�tí a mládeže (DDM), který má ve škole 
kancelá� a od roku 2003 detašované pracovišt�. V budoucnu je plánováno otev�ení klubu pro 
mládež, do kterého by docházeli zájemci v odpoledním �ase k r�zným aktivitám. Pod 
hlavi�kou školy organizuje DDM nejr�zn�jší sportovní kroužky a má tak �áste�ný podíl na 
zajišt�ní odpoledních mimoškolních �inností d�tí. 
 Ve velkém rozsahu se rozb�hla spolupráce se Základní um�leckou školou Charlotty 
Masarykové. Školu v odpoledních hodinách navšt�vovalo p�ibližn� dalších 150 žák�. Mnozí 
nebyli žáky ZŠ D�dina. Probíhala zde individuální výuka hry na hudební nástroje a výuka 
hudební teorie. Celkem bylo k výuce využíváno p�ibližn� deset u�eben. Lze p�edpokládat, že se 
zájem bude ješt� zvyšovat. Škola tak výrazn� p�ispívá k smysluplnému trávení volného �asu 
d�tí v této lokalit�. 

Škola spoluorganizuje sportovní sout�že Poháru Prahy 6. Z celkového množství 
sportovních sout�ží jich �ada prob�hla v t�locvi�nách nebo na h�išti  školy.  
 V pr�b�hu školního roku se škola zapojila do n�kolika celorepublikových 
humanitárních akcí nap�. Srdí�kový den ob�anského sdružení Život d�tem, s cílem podpo�it 
handicapované d�ti. 
 V souvislosti s p�ípravou na volbu povolání škola spolupracuje s mnoha st�edními 
školami a odbornými u�ilišti, kterým zprost�edkovává kontakt se žáky nebo p�edstavení jejich 
vzd�lávacích program�.   

Škola plní d�ležitou funkci komunitního centra v dané lokalit�, což klade nesmírné 
nároky na organizaci celého chodu, zejména na zajišt�ní technického zázemí provozu 
kon�ícího denn� v  pozdních ve�erních hodinách.  
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25. Školní stravování 
 

po�ty stravovaných žák�: 365           z toho po�ty žák� z jiných škol:      0 
 

po�et jídelen               po�et výdejen      
ZŠ:         1              ZŠ :                   0 

 
 
Ve školním roce 2007/2008 se ve školní jídeln� D�dina stravovalo 365 d�tí, z toho 185 

z I. stupn� a 170 z II. stupn�. Dále 50 dosp�lých strávník�, tj. vedení, u�itel�, správních 
zam�stnanc� a 7 pracovnic školní kuchyn�, v�etn� vedoucí školní jídelny. Od za�átku školního 
roku byla v provozu nová kuchy� a jídelna na D�din�. 

Jídelna nabízela dva druhy jídel. Jedno b�žné jídlo a druhé bezmasé. Žáci si jídlo sami 
vybírají a objednávají objednávkovým systémem pomocí po�íta�e. Pravideln�  sledujeme tzv. 
spot�ební koš – procentuální vyjád�ení druhového množství potravin v m�síci. Kvalita 
stravování v pr�b�hu roku byla dobrá, ob�as vynikající. Stále �ast�ji zjiš�ujeme, že n�které d�ti 
nemají z domova dobré stravovací návyky.  

Provoz nového vybavení kuchyn� vykazoval �etné poruchy, které byly odstra�ovány 
v záru�ní dob� dodavatelem. Bohužel se ukazuje, že technické vybavení nové kuchyn� není 
s ohledem na poruchovost p�íliš kvalitní. 
 
 
26. Výjezdy žák� mimo objekt školy 
 

 po�et výjezd� po�et žák� 
vzd�lávací výjezdy 1 Anglie 16 
zážitkové kurzy (samostatné) 1 18 
ŠvP (v�etn� organiz. jako zá- 
žitkové kurzy) 

 
8 

 
181 

lyža�ské kurzy (v�etn� kurz� 
organiz. jako zážitkové kurzy 

 
1 

 
31 

Soust�ed�ní souboru  
Musica e Danza 

 
1 

 
26 

 
 
1) Školy v p�írod� (ŠvP) 
 
 Za pomoci vedení školy si u�itelé vybírají pobyty  na ŠvP individuáln�. V�tšinou  
vyjížd�jí spole�n� dv� t�ídy. Trvá pokles po�tu žák�, kte�í mají zájem o školu v p�írod� 
z d�vodu zvyšujících se finan�ních náklad� na pobyt, což je dáno i tím, že �ást žák� je ze 
sociáln� slabších rodin. �ím dál �ast�ji se k doprav� využívají prost�edky hromadné p�epravy. 
Cena za vlastní autobus je neúnosn� vysoká a prodražuje celou akci. 
 Objekty, do kterých se vyjíždí, jsou vyu�ujícím známy, takže zabezpe�ení pobyt� bývá 
v�tšinou kvalitní. Z d�vod� finan�ních se vyjíždí na kratší pobyty, i když léka�i doporu�ují 
minimáln� 14 dní. Výjezdy t�íd se uskute�nily v pr�b�hu celého roku. 
 Na každý výjezd se t�ídou se t�ídní – vedoucí školy v p�írod� pe�liv� p�ipravuje, 
odevzdává plán, upravený rozvrh a po návratu hodnocení celé akce. Materiály jsou uloženy ve 
školním archívu. Škola financuje ve v�tšin� p�ípad� externí vychovatele, protože vysláním 
vlastních by omezila provoz školní družiny. Na každou akci vysílá zdravotníka a d�kladn� 
sleduje vhodnost objektu pro konání školy v p�írod�.  
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Cesta ze školy v p�írod� t�íd 4.A,B z Adršpachu v kv�tnu 2008 
 
 
2) Lyža�ské kurzy a kurzy plavání 
 
 Oba kurzy tvo�í dopln�k výuky t�lesné výchovy. Kurz  plavání v délce 40 hodin 
absolvují žáci t�etích a �tvrtých t�íd a je hrazen školou. Žáci si hradili pouze náklady na 
dopravu. Ve školním roce 2007/08 škola na p�ání pedagog� zm�nila dosud využívaný bazén 
v Radlicích a žáci absolvovali plavecký výcvik v bazénech ve Slaném a v Kladn�.  

Lyža�ské kurzy se konají každý rok v sedmém ro�níku. Škola systematicky vzd�lává 
nebo obnovuje vzd�lání instruktor�m lyžování a snowboardingu. Každoro�n� je však díky 
nar�stajícím náklad�m a nižším po�t�m žák� problém lyža�ský kurz naplnit.  
 
 
Lyža�ský výcvikový kurz 7.ro�ník� 
 

I tento rok se žáci našich sedmých ro�ník� zú�astnili lyža�ského výcvikového kurzu, 
který prob�hl na konci ledna ve Vítkovicích v Krkonoších. Vítkovice leží v Libereckém kraji v 
nadmo�ské výšce 683 m. Ubytováni bylo v pensionu Starý Mlýn nacházející se v samotném 
centru Vítkovic. Díky um�lému zasn�žování nám areál nabízel vynikající podmínky, jak 
za�ínajícím tak i pokro�ilým lyža��m. Na své jsme si p�išli i p�i ve�erním lyžování, protože 
sjezdovky jsou pln� osv�tlené. 

Mgr. Lukáš Vokoun 
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3) Jazykové pobyty 
 
 Jazykového zájezdu do Anglického Torquay se zú�astnili žáci školy spole�n� s žáky z 
�epských škol. Nejednalo se o oby�ejný výlet, žáci navšt�vovali anglickou školu a na pobyt se 
cílen� p�ipravovali. Sami pak zpracovávali dané úkoly. 
 
 
Studijní pobyt v Anglii 2008 

 

 
 

  
V pátek 23. kv�tna se 16 žák� naší školy vydalo do anglického p�ístavního m�sta Torquay vst�íc 
novým jazykovým zkušenostem i poznatk�m z  historie, p�írody a kultury této zem�. 
   Jazykové dovednosti si žáci procvi�ovali b�hem 20 výukových hodin s rodilými mluv�ími, 
v hostitelských rodinách, p�i výkladu b�hem navštívených pam�tihodností i v každodenním 
kontaktu s místními obyvateli. 
   Dom� si pak krom� jazykového obohacení a suvenýr� p�ivezli spoustu zážitk� z poznávacích 
výlet� – nasáli nap�íklad magickou atmosféru Stonehenge, vstoupili do katedrál v 
m�stech Salisbury a Exeter,  dostali se na nejzápadn�jší výb�žek ostrova Lands End. 
Z ostrovního opevn�ní Michael´s Mount se za blížícího se p�ílivu brodili po kotníky ve vod�, 
zažili tajemnou mlhu na blatech v Dartmoor National Park, projeli se lodí po Atlantském 
oceánu i londýnské Temži nebo prošli simulací vlastního ob�šení ve strašidelném londýnském 
muzeu London Dungeon.  
    Po 10 dnech jsme se v ned�li 1. �ervna vraceli dom�, v�tšina s p�áním podívat se  do Anglie 
ješt� jednou. 

                           Mgr.  Jitka Chalupová      
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4) Zážitkové kurzy 
 
 V rámci preventivního programu škola organizuje zážitkové kurzy pro žáky 6. ro�ník�. 
Na jejich uskute�n�ní získala t�i granty, díky kterým se mohly této aktivity zú�astnit tém�� celé 
t�ídní kolektivy v�etn� žák� ze sociáln� znevýhodn�ného prost�edí. Tyto kurzy pozitivn� 
ovliv�ují vztahy mezi žáky a p�sobí na osobnostní rozvoj žák�. U�í se být k sob� 
ohledupln�jší, naslouchat si, spole�n� p�ekonávat p�ekážky a vzájemn� si pomáhat. Stejn� tak 
se zlepšují vztahy mezi u�iteli a žáky. Tato atmosféra se p�enáší i do školního prost�edí a se 
t�ídou se pak mnohem lépe pracuje. 
 
 
5) Soust�ed�ní souboru 
 
 Každoro�n� vyjíždí soubor Musice e Danza, d�íve Musica Melodica, na podzimní a 
letní soust�ed�ní, které organizuje vedoucí souboru Mgr.Helena Sequardtová.Výjezdu se 
zú�ast�ují nejstarší �lenové souboru, z nichž mnozí již prošli základní školou a mladší �lenové 
z nižších odd�lení. Zde se pak intenzivn� v�nují nastudování tematicky zam��eného programu.  
 
 
27. Výsledky kontrol �ŠI, p�ípadn� jiných kontrol 
            

Ve školním roce 2007/08 prob�hly ve škole tyto kontroly: 
 

1) Kontrola PSSZ, da�ové odvody zam�stnanc� 
2) Kontrola použití grantu MHMP 
3) Hygiena   
    

• 2 krát ve škole v p�írod� 
• kuchy� celkový stav 

 

V pr�b�hu roku prob�hly standardní kontroly majetku a hospoda�ení ze strany 
z�izovatele, revize p�ístroj� a kontroly vedením školy všech úsek�. 

Vzájemnými hospitacemi byla monitorována kvalita vzd�lávacího procesu a 
profesionalita vyu�ujících. 

 
 

28.  Spolupráce školy se zahrani�ím 
 

Jazykového zam��ení školy využívá prost�ednictvím Pedagogické fakulty UK také 
n�kolik fakult v zahrani�í. Školu navštíví studenti z Pedagogické fakulty v Nantes a Versailles. 
Zajímají se krom� výuky jazyka v naší škole o systém základního vzd�lávání u nás. 

Žáci t�íd s rozší�enou výukou jazyk� absolvovali vzd�lávací zájezd do anglického 
Torquay.  

Ve školním roce se zú�astnili n�kte�í u�itelé a vychovatelé t�íd s waldorfskou 
pedagogikou n�kolikadenní studijní návšt�vy Waldorfské školy v N�mecku. Rovn�ž kolegyn� 
z Waldorfské školy ve Wolfsburgu navštívila naši školu. 

V dubnu absolvovali dva pedagogové celosv�tové setkání waldorfských u�itel� ve 
švýcarském Dornachu. 

 	editel školy vykonal spole�n� s �editeli škol M�stské �asti Prahy 6 pracovní a studijní 
návšt�vu n�kolika Kanadských škol. 
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29. Ú�ast žák� v sout�žích 
 

a)  vyhlašovaných centráln� 
 název sout�že po�et ú�ast. umíst�ní 
v�domostních  Olympiáda v �j  (školní a obvodní kolo) 2 postup do 

krajského kola 
 Matematická  olympiáda (školní kolo)  2 nehodnoceno 
 Olympiáda v Aj (školní a obvodní kolo) 4 - 
 Biologická olympiáda (školní., obvodní) 4 10. a 16. místo  

obv. kolo  
 D�jepisná olympiáda, obv. kolo 2 6. místo 
 Pythagoriáda, obv. kolo    4 - 
 Matematický klokan Cvr�ek 69 nehodnoceno 
 Matematický klokan Klokánek 

(celostátní 1. místo) 
58 nehodnoceno 

 Matematický klokan Benjamin 51 nehodnoceno 
 Matematický klokan Kadet 87 nehodnoceno 
 Bez obav 7 5. místo 
sportovních  Mc Donald‘s Cup  2007 (obv.) 1.- 3.t� 

4.- 5.t� 
4. místo 
2. místo 

 Pohár ná�elnictva �OS 9. druž. 1. místo 
 Pohár �s. Rozhlasu (postup do krajského 

kola) 
6. – 9. t� 4. místo kraj. 

kolo 
 Sout�ž mladých cyklist� (obv.) 2 druž. 4. místo 
um�leckých  Pražské poetické setkání 

školní kolo 
obvodní kolo 

 
29 
2 

 
 
 

 Jarní petrklí� 14 1. místo 
 
 
b)  ostatních (uve�te organizátora, rozlište dlouhodobé D a p�íležitostné P sout�že) 
 název sout�že po�et ú�ast. umíst�ní 
v�domostních  Mat. sout�ž  Šikula                                D 1  
 Mat. sout�ž  Šikulka                              D 1  
sportovních Mikulášská trofej (ZŠ D�dina)              P 18 „ 
sportovních Pohár škol Prahy 6 (DDM)     D       

v rámci poháru 18 sport. sout�ží 
- atletika –�ty�boj 
- brusle – rychlostní  (1. místo) 
- cyklistika - dopravní sout�ž 
- fotbal 
- futsal  (2. místo) 
- beach volejbal  (3. místo) 
- gymnastika – p�etah lanem 
- gymnastika – šplh 
- házená – Kalamá� (3. místo) 
- nohejbal – trojice 
- stolní tenis  (2.a 3. místo) 
- šachy 

60 družstev 
400 ú�astí 

 
 

celkov� 3. místo 
ve všech 
sout�žích 

 
celkov� 2. místo 
ve sportovních 

sout�žích 
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- p�ehazovaná 
- p�espolní b�h 
- plavání  (postup do kraj. kola) 
- florbal  (3. místo) 
- miniházená  (1. místo 
- volejbal  (4. místo) 

 
 
4. místo kraj.kolo 

 Šachový turnaj – Bílá Hora                    D                8 4. místo 
 Šachový turnaj o pohár primátora 3 2. místo 
 Waldorfská olympiáda                           D 19 nehodnoceno 
 Velikono�ní b�h – Nebušice                  D                15 4. místo 
um�leckých  Pražská snítka  

školní kolo  
obvodní kolo (DDM)                             D 

 
45 
19 

 
 

1.2.3. 
 Waldorfská p�ehlídka divadel. soubor� 13 nehodnoceno 
 Sout�ž o nejhez�í váno�ní ozdobu         D 5 1. 
 Vystoupení souboru Musica e Danca 

-koncert na zahájení školního roku 
-váno�ní koncert školy kostel Liboc 
-váno�ní koncert v Dejvickém stanu 
-koncert v sále školy – všechna odd�lení 
-Pražská snítka 
-Jarní petrklí� 
-školní váno�ní besídka 
-masopustní karneval 
-koncert na slavnostním p�edávání školy 
-koncert Strahovský klášter 
-vystoupení v klášte�e Boromejek 
-koncert pro školku 

14 �len� 
 
 
 
 
 
 
 
 

nehodnoceno 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krom� vý�tu sout�ží a vystoupení se žáci školy zú�astnili ješt� dalších, mén� �i více 
d�ležitých meziškolních výstav a koresponden�ních sout�ží. 
 
  
V záv�ru školního roku byli mezi nejlepšími žáky Prahy 6 ocen�ni také dva žáci Základní 
školy D�dina. Byli jimi Dalibor Šamo�il ze t�ídy 2.A za vynikající umíst�ní v celoobvodní 
sout�ži v šachu a  Michal Finger ze t�ídy 8.B za mimo�ádné sportovní výsledky a reprezentaci 
školy v obvodních sportovních sout�žích. Ocen�ní žáci byli spolu s rodi�i a �editeli škol 
pozváni na slavnostní setkání se zástupci radnice do Pelléovy vily. Zde jim pod�koval a p�edal 
drobné dárky místostarosta Ji�í Fárek.  
 
 
30. Po�et žák� s trvalým bydlišt�m mimo hl.m. Prahu 
 

kraj po�et žák� 
St�edo�eský 17 
Praha – západ 45 
Praha –východ 3 
Ústecký 1 
Plze�ský 1 
Olomoucký 1 
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Karlovarský 1 
Jiho�eský 2 
  
Celkem 72 
 
 
31. Cizí státní p�íslušníci 
 

Stát po�et žák� 
Albánská republika  

Alžírská lidová demokratická republika  

Arménie  

B�loruská republika  

Bulharská republika  

�erná Hora  

�ínská lidová republika 1 
Francie  

Chorvatsko  

Indonézie  

Italská republika  

Jemen  

Jihoafrická republika  

Jižní Korea 2 
Jordánsko  

Jugoslávie   

Kanada  

Korejská lidov� demokratická  republika  

Kuba  

Moldávie  

Mongolsko  

Peru   

Polská republika  

Ruská federace 2 
Slovenská republika 6 
Srbská republika 2 
Sýrie  

Tchaj-wan  

Turecko  

Ukrajina 2 
USA  

Vietnam  

Velká Británie   

celkem 15 
 

Vzd�lávání cizích státních p�íslušník� probíhá bez problém�. 
Nov� p�íchozím žákum, pokud je to t�eba, vypracováváme individuální plán z �eského jazyka a 
využíváme možnosti úlev v klasifikaci daných školským zákonem. 
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32. Akreditované programy dalšího vzd�lávání   
škola nemá. 
 
 
33. Ekologická výchova 
 

Škola za�lenila okruhy s touto tematikou do školního vzd�lávacího programu a 
u�ebních plán�. Žáci jsou vedeni k nutnosti uv�dom�ní si d�ležitosti p�írody, její ochrany a 
poznávání vzájemných souvislostí a d�j� v p�írod�. U�í se vnímat p�sobení �lov�ka a 
spole�nosti na p�írodu a životní prost�edí a jeho d�sledky. Mnohé t�ídní projekty byly 
zpracovány práv� s tematikou ekologie, ochrana p�írody a životního prost�edí. 

Byl ur�en poradce pro enviromentální výchovu (EVVO), kterým je vyu�ující p�edm�tu  
chemie. V rámci dalšího vzd�lávání absolvoval školení s touto tematikou (Zelený balí�ek). 
Témata jsou vhodn� za�len�na do u�ebních plán� p�edm�t� P�írodopis, Ob�anská výchova a 
Rodinná výchova ve školním vzd�lávacím programu. Žáci školy využívají aktivit hnutí Tereza 
a zú�ast�ují se jejich vzd�lávacích akcí.  

Celá škola t�ídí odpad. V prostorách školní budovy jsou umíst�ny sb�rné nádoby a žáci 
tak t�ídí odpad sami. V areálu školy jsou pak velkokapacitní kontejnery pro svážení t�íd�ného 
odpadu. Krom� toho škola po�ádá sb�ry papíru na jejichž organizaci se podílejí žáci. Z výt�žku 
se pro školu zakoupí to, co navrhnou zástupci žákovské samosprávy. 

 
 

34. Stru�né hodnocení zkušeností se školním vzd�lávacím programem 
 

Školní vzd�lávací program Základní školy zahrnuje dva sm�ry. První, s akcentem na 
jazyky, v duchu dosavadního zam��ení školy a druhý, waldorfskou pedagogiku. Jeho úvodní 
�ást je pro všechny žáky spole�ná, ale dále se již oba sm�ry odlišují. Kapitoly jsou proto 
vypracovány odd�len�. 

Ve školním roce 2007/08 již škola u�ila podle vlastního vzd�lávacího programu 
v prvním a šestém ro�níku newaldorfské �ásti a prvním, druhém, t�etím ro�níku prvního stupn� 
a šestém, sedmém a osmém ro�níku druhého stupn� waldorfské �ásti školy. Ta podle školního 
vzd�lávacího programu za�ala u�it o dva roky d�íve a je ve fázi ov��ování a dola�ování obsah� 
jednotlivých p�edm�t� a úprav u�ebního plánu.  
 Po prvních zkušenostech s vlastním vzd�lávacím programem je z�ejmé, že v n�kterých 
p�ípadech bude nutné ud�lat drobné úpravy v obsahu p�edm�t� a v u�ebním plánu. V tomto 
smyslu však chápeme  školní vzd�lávací program jako otev�ený dokument, který dopl�uje a na 
kterém pracuje celý pedagogický sbor stále. Stále aplikuje nové nápady, p�evzaté zkušenosti 
nebo nov� získané myšlenky. D�ležitou roli tak hraje další vzd�lávání pedagog�. 
 
 
35. Stru�ná informace o využití vn�jších evalua�ních prost�edk�  
  

Každoro�n� se žáci školy zú�ast�ují testování. V posledních letech jsme využívali testy 
Kalibro spolu s vybranými testy SCIO. V lo�ském roce jsme využili jen testy SCIO. Výsledky 
jsou d�ležitým srovnávacím ukazatelem úrovn� výsledk� vzd�lávání našich žák� se žáky 
z ostatních škol. Jsou analyzovány u�iteli t�ch p�edm�t�, ze kterých testování prob�hlo. Obsah 
test� bývá mimo sv�j hlavní ú�el �asto d�ležitým inovativním prvkem jednak typem úloh a 
také vzájemnými mezip�edm�tovými souvislostmi. 

Testy každoro�n� obm��ujeme. Ve školním roce 2007/08 jsme využili projektu Tvorba 
evalua�ních a autoevalua�ních postup� pro základní a st�ední školy na území hl. m. Prahy, 
který byl financován z prost�edk� Evropského sociálního fondu, státního rozpo�tu �R a 
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rozpo�tu hl.m. Prahy  a zdarma nechali žáky školy testovat. Žáci 6. ro�ník� vypracovávali testy 
v projektu autoevaluace na úrovni školy z Obecných studijních p�edpoklad�, Klí�ových 
kompetencí, �eského jazyka a Matematiky a žáci 9. ro�ník� v témže projektu z Obecných 
p�edpoklad�, �eského jazyka, Matematiky a Anglického jazyka.  

Výsledky a srovnávací tabulky mají u�itelé odborných p�edm�t� a vedení školy 
k dispozici. 

Osmé ro�níky prošly testováním Scio – Podpora p�ipravenosti na p�ijímací zkoušky 
� Všechny výsledky testování žák� jsou interními materiály školy a slouží jako d�ležité 
autoevalua�ní prost�edky. Je nutné pe�liv� volit testované oblasti a s rozmyslem vybírat jen ty 
nejnutn�jší. Z vlastní zkušenosti je možné potvrdit, že p�ílišné testování snižuje výpov�dní 
hodnotu o úrovni žák� mj. proto, že testy pak neberou vážn�. 
�

�

�

Typ testu Ro�ník Evaluovaná oblast Úsp�šnost 
SCIO 6 Matematika 42% 
SCIO 6 �eský jazyk 56% 
SCIO 6 Obecné studijní p�edpoklady 63% 
SCIO 6 Klí�ové kompetence 49% 
SCIO 9 Matematika 54% 
SCIO 9 �eský jazyk 50% 
SCIO 9 Obecné studijní p�edpoklady 56% 
SCIO 9 Anglický jazyk 56% 

 
 

Výsledky jsou pr�m�rnou hodnotou všech t�íd ro�níku a jsou porovnávány se souhrnným 
výsledkem všech škol v republice. 
 

   
36. Stru�ná informace o autoevaluaci, 
 stádiu její rozpracovanosti a dosavadních zkušenostech 
 

Pro sebereflexi vlastní práce využívá škola obvyklých autoevalua�ních metod. N�které 
zp�soby nebo metody jsou již vyzkoušeny, jiné teprve škola zpracovává.  

Škola vychází z vlastního hodnocení založeném na dvouletém hodnotícím cyklu. 
Poslední hodnocení bylo zpracováno za období 2005-2007. V sou�asné dob� je škola 
v polovin� hodnotícího cyklu. Ve vlastním hodnocení školy za uplynulé období jsou proto 
n�které údaje neaktuální. 
 
 
Vlastní hodnocení školy za období 2005/06 – 2006/07 
(zpracováno dle  vyhlášky  �. 15/2005 Sb. ) 
 

Hodnocení školy je zpracováno za dvouletý hodnotící cyklus a obsahuje zhodnocení vybraných 
oblastí: 
 
1.  Výuka 
 

zjišt�ní: 

- odpovídá vzd�lávacímu programu, stanoveným cíl�m 
- odpovídá tematickým plán�m jednotlivých u�itel� 
- ne všichni u�itelé používají dostate�n� pestrou škálu didaktických prost�edk� a metod 
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- je dostate�n� motivující pouze u n�kterých u�itel� 
- u�itelé vždy poskytují dostate�ný prostor žák�m 
- ne vždy rozvíjí krom� znalostí také dovednosti a postoje žák� 

 

použité nástroje: srovnávací písemné práce žák�, t�ídní knihy, hospitace, žákovský dotazník, 
rozhovory s žáky a u�iteli, dovednostní testy žák� (Kalibro) 

 

záv�r:  
- výsledky Kalibro test� jsou nad celorepublikovým pr�m�rem 
- výsledky hospitací potvrzují zjišt�nou úrove� 
- výsledky žákovských dotazník� jsou v rozporu s výsledky u�itelských pohovor� 

 

opat�ení: 
- hospita�ní �innost bude zam��ena na zmín�ný rozpor a na sledování klí�ových 

kompetencí 
 
2.  Výsledky vzd�lávání 
 

zjišt�ní: 

- v�domosti, dovednosti a postoje žák� v jednotlivých p�edm�tech jsou kvalitní 
- žáci zvládají p�ijímací �ízení na st�ední školy úsp�šn� (vysoké procento žák� 9. ro�ník� 

na gymnázia) 
- žáci se uplat�ují v sout�žích a p�ehlídkách velmi úsp�šn� 

 

použité nástroje: dovednostní testy žák� (Kalibro), srovnávací písemné práce, výsledky 
p�ijímacího �ízení na st�ední školy, výsledky sout�ží (viz Výro�ní zpráva) 

 

záv�r: 
- výsledky v této oblasti pat�í k uspokojivým  

 

opat�ení: 
- v pedagogické práci se zam��íme na zlepšování kvality v�domostí žák�  
- posílíme systematickou práci p�i p�íprav� na p�ijímací �ízení na st�ední školy 
 

3.  Podpora žák� podle jejich individuálních pot�eb 
 

zjišt�ní: 

- individuální pot�eby žák� jsou systematicky zjiš�ovány, zejména u žák� s SPU  
- zatím nejsou systematicky zjiš�ovány vzd�lávací pot�eby žák� nadaných 
- podle možností školy odpovídá výuka individuálním pot�ebám a možnostem v�tšiny žák�  
- p�i výuce a hodnocení žák� jsou zohled�ovány r�zné typy znevýhodn�ní, zejména u tzv. 

integrovaných žák� 
- nadaným žák�m jsou poskytovány možnosti k rozvoji jejich nadání (nap�. sout�že 

sportovní a um�lecké, vým�nné pobyty, hudební vystoupení, individuální studijní plány 
zohled�ující tréninkové aktivity apod.)  

 

použité nástroje: zprávy výchovných poradc�, rodi�ovský dotazník,  
 

záv�r: 
- v této oblasti jsou dob�e zajišt�ni žáci integrovaní nebo žáci, vyžadující individuální 

vzd�lávací program 
- bude t�eba se více v�novat i dalším žák�m, kte�í mají individuální vzd�lávací pot�eby 

(nejen žák�m s SPU nebo jinak postižených) 
- pro n�které žáky bude t�eba zajistit p�i výuce asistenta pedagoga 

 

opat�ení: 
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- zajistit další objektivní zjiš�ování týkající se podpory žák� podle jejich individuálních 
pot�eb 

- získat povolení k funkci asistenta pedagoga a získat vhodného asistenta 
 
4.  Vyu�ovací a školní klima 
 

zjišt�ní: 
- klima školy je p�átelské a motivující k u�ení 
- nedochází k zesm�š�ování a ponižování žák� 
- u�itelé se chovají  k žák�m vst�ícn� a s respektem 
- u�itelé se mezi sebou chovají vst�ícn� a s respektem 
- vedení školy se chová k u�itel�m vst�ícn� a s respektem 
- prost�edí školy je bezpe�né 
- žáci mají d�v�ru k u�itel�m i k vedení školy 
- škole se da�í úsp�šn� si poradit s projevy šikany a dalších sociáln� patologických jev�  
 

použité nástroje: vlastní žákovské dotazníky, u�itelské dotazníky, rodi�ovský dotazník, 
rozhovory s žáky, u�iteli a rodi�i 

 

záv�r: 
- vyu�ovací i školní klima je hodnoceno jako pozitivní, v žákovských dotaznících pouze 
�áste�n� 

- problémy šikany a další sociáln� patologické jevy škola �eší ve spolupráci t�ídního 
u�itele, výchovného poradce, metodika prevence, rodi�� a odborníky v dané oblasti, 
žáci absolvují preventivní programy a daná tematika je zakomponována do u�ebních 
plán� v odpovídajících p�edm�tech 

 

opat�ení: 
- podn�ty z žákovských dotazník� budou p�ešet�eny a dále upraveny, aby odpov�di nešly 

zneužít a m�ly požadovanou výpov�dní hodnotu 
 
5.  Hodnocení žák� 
 

zjišt�ní: 
pravidla hodnocení stanovená ve škole jsou p�i namátkové kontrole dodržována  

- sebehodnocení žák� je podporováno 
- nástroje a metody hodnocení nejsou u všech u�itel� dostate�n� rozmanité 
- hodnocení žák� zahrnuje oblast dovedností pouze �áste�n� a jen u n�kterých pedagog� 
- žáci v�tšinou znají p�edem kritéria, podle kterých budou hodnoceni 
- škola a u�itelé poskytují žák�m i rodi��m p�i hodnocení dostatek informací, aby mohli 

žáci svoji práci zlepšit (t�ídní sch�zky, konzulta�ní hodiny, kontrola žákovských knížek, 
hodnotících arch�, každý u�itel je povinen napsat na každého žáka 4x ro�n� stru�né 
hodnocení)  

-  

použité nástroje: vlastní rodi�ovský dotazník, vlastní u�itelský dotazník, pohovory s u�iteli,  
jednání na pedagogické rad� 

 

záv�r:  
- pravidla hodnocení nezahrnují oblast dovedností 
- pravidla sebehodnocení  zatím nejsou vytvo�ena 
- oblast bude t�eba rozpracovat 

 

opat�ení: 
- pravidla hodnocení jako sou�ást školního �ádu bude t�eba doplnit v souvislosti 

s hodnocením dovedností 
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- bude vytvo�en dotazník na sebehodnocení žák� 
- sebehodnocení žák� bude provád�no pravideln� nap�. v žákovských knížkách 
- p�i hodnotícím pohovoru po hospitacích se zam��it na metody a nástroje hodnocení 
- do dotazníku na sebehodnocení žák� za�adíme ov��ovací dotazy, zda žáci skute�n� znají 

p�edem kritéria, podle kterých budou hodnoceni 
 
6.  Práce u�itel� 
 

zjišt�ní: 
- práce u�itel� je kontrolována po stránce pedagogické, odborné a administrativní 
- u�itelé provád�jí sebehodnocení své práce 
- u�itelé poskytují žák�m dostate�nou pomoc a podporu 
- u�itelé se domnívají, že mají promyšleny cíle výuky, metody a prost�edky výuky 
- u�itelé spolupracují s rodi�i, v�tšina i s ostatními u�iteli (nap�. p�i spole�n� 

posuzovaných p�estupcích proti školnímu �ádu nebo p�i projektových dnech) 
- u�itelé se zpravidla p�ipravují dostate�n� na výuku 
- další vzd�lávání u�itel� probíhá na základ� koncepce a priorit školy v souladu 

s pot�ebami u�itel� (plán DVPP) 
 

použité nástroje: hodnotící pohovory s jednotlivými u�iteli, hospitace, žákovské dotazníky, 
rodi�ovské dotazníky (Kalibro), žákovské výstupy, písemné práce žák�, pozorování 

 

záv�r: 
- v�tšina u�itel� pracuje kvalitn� a spolehliv� 
- u�itelé provád�jí sebehodnocení své práce, n�kdy je rozpor mezi tím, co �íkají a co je 

zjišt�no p�i hospitacích 
- práce u�itel� není vždy bez závad a chyb, v�tšina u�itel� pracuje kvalitn� a spolehliv� 
- p�i porovnávání prací žák�, p�i kontrole tematických plán�, p�i hospitacích, p�i práci 

na školním vzd�lávacím programu bylo zjišt�no, že ne vždy mají u�itelé promyšleny 
cíle, metody a prost�edky výuky 

 

opat�ení: 
- plánujeme hospitace se zam��ením na výše uvedené prvky 
- chystáme d�sledn�jší kontrolu žákovských výstup� 

 
7.  Spolupráce s rodi�i 
 

zjišt�ní: 
- u�itelé komunikují s rodi�i žák� prost�ednictvím t�ídních sch�zek, webových stránek, 

konzulta�ních hodin nebo individuálních pozvání 
- názory rodi�� jsou brány v potaz ve všech situacích týkajících se jejich d�tí 
- škola po�ádá akce, které jsou otev�eny širší ve�ejnosti (nap�. Den otev�ených dve�í, 

Sluní�kový den, možnost zú�astnit se výuky apod.) 
- rodi�e jsou spokojeni s úrovní výuky a práce školy (negativn� hodnotili pouze školní 

jídelnu, což bylo v následujícím školním roce vzhledem k celkové rekonstrukci školní 
kuchyn� napraveno) 

- ne všichni rodi�e mají d�v�ru ke škole  

- rodi�e mají o školu zájem  
-  

použité nástroje: vlastní rodi�ovský dotazník, pohovory s rodi�i, korespondence s rodi�i 
 

záv�r:  
- spolupráce s v�tšinou rodi�� lze hodnotit jednozna�n� kladn� 
- s rodi�i n�kterých žák� se nekomunikuje snadno, ojedin�le nejeví o školu žádný zájem 
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- stále jsou patrné negativní reakce na slou�ení škol D�dina a Vlastina 
- není velká d�v�ra v personál školní kuchyn� 

 

opat�ení: 
- snažit se navázat pozitivní kontakt i s rodi�i, kte�í se školou nespolupracují 
- posilovat jednotu slou�ených škol, obrušovat t�ecí plochy v minulosti si konkurujících 

škol 
- po celkové rekonstrukci školy bude nutné zau�it personál kuchyn� na novém za�ízení, 

aby se da�ilo va�it kvalitní stravu a zlepšit mín�ní o školní kuchyni 
 
8.  �ízení školy a další vzd�lávání pedagogických pracovník� 
 

zjišt�ní: 
- vedení školy má danou a aktuální koncepci  
- vedení školy tvo�í dostate�né zázemí u�itel�m 
- vedení školy nakládá s prost�edky a zdroji efektivn�  
- škola spolupracuje dob�e s rodi�i, ú�ady a dalšími partnery 
- pedagogický sbor tvo�í odborn� zp�sobilí u�itelé, personál školy jsou zam�stnanci, 

kterým na škole záleží 
- další vzd�lávání pracovník� podléhá plánu DVPP 
 

použité nástroje: u�itelský dotazník (vlastní), hodnotící pohovor s jednotlivými u�iteli, 
kontrola �ŠI, kontrola koncep�ních krok� z�izovatelem 

 

záv�r: 
- koncepce školy má neaktuální pasáže 
- další vzd�lávání je omezováno finan�ními možnostmi školy 

 

opat�ení: 
- p�i zpracovávání kapitol školního vzd�lávacího programu bude nutné upravit 

dlouhodobou koncepci školy  
 
9.  Podmínky ke vzd�lávání 
 

zjišt�ní: 
- materiáln� – technické zázemí je po dokon�ené rekonstrukci na velmi dobré úrovni 
-  hygienické zázemí je v po�ádku rovn�ž díky ukon�ené rekonstrukci 
- ekonomické podmínky – finan�ní prost�edky nutné k provozu jsou v dostate�né výši, 

prost�edky na výplaty mezd posta�ují na krytí nutných složek 
- personální podmínky – chod školy je pln� funk�ní, pedagogický sbor je tém�� celý 

odborn� zp�sobilý, správní zam�stnanci mají vyšší v�kový pr�m�r  
 

použité nástroje: vlastní rodi�ovský a u�itelský dotazník,  kontrolní �innost vedení školy 
 

záv�r: 
- ekonomické požadavky budou objektivn� vy�íslitelné až po ro�ním provozu objektu, lze 

o�ekávat, že po rekonstrukci, která byla zam��ena krom� modernizace budovy na oblast 
úspory energií  

- prost�edky na mzdy by mohly být vyšší 
 

opat�ení: 
- bude sledována efektivita provozu budovy 
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Použité metody a prost�edky, souhrn zdroj�, které byly použity k hodnocení školy: 
 

• sledování pedagogické dokumentace  
• sledování prosp�chu a prací žák� 
• kontrolní �innosti vedení školy 
• hospita�ní �innosti  - vedení školy 

        - vzájemné hospitace u�itel� (v jejich pr�b�hu je sledován jednak    
                            p�edm�t a pak vlastní t�ída) 

• dotazníky pro rodi�e, žáky i u�itele 
• sumarizace a analýza jednotlivých akcí a �inností školy 
• SWOT analýza školy  
• analýza výsledk� vzd�lávání (chování, prosp�ch, úsp�šnost žák� v olympiádách, 

sout�žích)  
• analýzy záv�re�ných zpráv  
            -    metodika prevence 

- výchovného poradce 
- vedoucí školní družiny 
- zpráv t�ídních u�itel� z t�ídních aktivit (ŠVP aj.)  

• výsledk� p�ijímacího �ízení žák� 5. a 9. ro�ník� 
• výsledky vn�jších evalua�ních prost�edk� (Kalibro) 
• vyhodnocování zájmu rodi�� o školu 
• vyhodnocování rozhovor� a konzultací s rodi�i (t�. sch�zky, výbor rodi��) 
• sledování názor� žák� (žákovská samospráva) 
• pohovory s u�iteli - individuální 

      - sledování mín�ní skupiny (pedagogická rada, kolegium) 
• výsledky externích hodnocení a kontrol (�ŠI, aj.)  

 
 

Kritéria, podle kterých byla práce školy vyhodnocována  
 

- úsp�šnost p�i p�ijímání žák� na st�ední školy 
- porovnání s ostatními školami v celonárodním m��ítku (Kalibro) 
- spokojenost žák�, pedagog�, rodi�� 
 
 
37. Informace o grantech ve škol. roce 2007/2008 (úsp�šných i neúsp�šných)  
 

název grantu žádáno o K�  poskytnuto K� poskytovatel grantu 
    
1. Cyklus p�ednášek Mgr.Veselá   13 500,-     7 000,- M�. P-6 
2. Zážitkový kurz 6. ro�níku    26 500,-   11 000,- M�. P-6 
3. Školní h�išt�  150 000,- 150 000 M�. P-6 
5. Vzorové pracovišt� - d�evodílna 138 000,- 138 000,- M�. P-6 
6. Jazykový pobyt žák�   45 960,-   45 960,- M�. P-6  
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38. Další údaje o ZŠ 
 

Výchova ke zdraví 
 

Výchova ke zdraví je téma, kterému škola v�nuje mimo�ádnou pozornost.� 
V prvé �ad� se škola snaží o vytvo�ení p�átelského, vlídného prost�edí. P�átelské klima školy 
zahrnuje respektování d�tské osobnosti, vytvo�ení dobrých vztah� na úrovních mezi u�iteli, 
u�iteli a žáky, žáky mezi sebou a školou a rodi�i. Pracujeme na sebehodnocení žák� i jejich 
kladném pojetí sebe sama, na toleranci v��i etnickým a sociálním menšinám.�Výchova ke 
zdravému životnímu stylu je sou�ástí standardu základního vzd�lávání a prolíná všemi 
aktivitami ve škole.�

Téma výchovy ke zdraví vyu�ující rozpracovávají do tematických plán� jednotlivých 
p�edm�t�. Nejvíce se mu v�nují v p�edm�tech jako je Ob�anská a Rodinná výchova, 
P�írodopis, T�lesná výchova, na prvním stupni Prvouka a P�írodov�da. Související 
problematika však zasahuje i do p�edm�t� ostatních. 
 
Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu  ve škole si klade tyto cíle: 
 

• žáci získávají dovednosti a znalosti, díky kterým si uv�domí význam pé�e o  zdraví své 
i druhých 

• žáci se u�í orientovat a správn� se rozhodovat v životních situacích, které se zdravím 
souvisí (režim dne,  stravování, návykové látky) 

• žáci jsou vedeni k dodržování základních pravidel hygieny a bezpe�nosti 
• žáci se u�í ú�inn� komunikovat ve škole, t�íd�, v kolektivu d�tí, s u�itelem i v rodin�. 

 

Tyto cíle jsou sledovány, podporovány a rozvíjeny v následujících školních  oblastech: 
 

metody a formy školní práce 

• projektová výuka (mj. s tématem zdravý životní styl) 
• skupinová práce   
• individuální �innost vedoucí k samostatnosti   
• tv�r�í práce  
• dramatická výchova   
• školní kroužky, mimoškolní a aktivity  ve volném �ase d�tí 
• zážitková pedagogika a školy v p�írod� 
• plán prevence zahrnující všechny v�kové kategorie žák� 
• d�sledné sledování blok� výchovy ke zdraví v tematických plánech 4. a 5. ro�níku 
• za�azení plavání, cyklu dopravní výchovy a lyža�ského výcviku do u�ebních plán� 
• ú�ast ve sportovn� zdravotnických sout�žích 
• pravidelný cyklus preventivních aktivit pro žáky 6.- 9. ro�níku po�ádaný školou a  
• PREVCENTREM 

 

organizace vyu�ování, p�estávek 
• u�itelé  zejména prvního stupn� mohou do výuky za�adit relaxa�ní chvilky 
• o p�estávkách se žáci pohybují voln� po škole a využívají relaxa�ních ploch budovy 
• existence rekrea�ní p�estávky, možnost pobytu ve školním atriu a v t�locvi�nách 
• vyu�ovací hodiny organizované venku v prostorách školní zahrady a h�išt� 
• pobyty školní družiny na školní zahrad�  

 

vztah u�itel – žák 
• pozitivní p�ístup k d�tem 
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• individuální p�ístup k d�tem 
• existence žákovské samosprávy 
• vydávání školního �asopisu 
• pravidelné návšt�vy pracovníka obvodní pedagogicko-psychologické poradny 
• smluvní program školy a PREVCENTRA – skupinová práce s problematickými t�ídami 
• kurz pro zdravotníky školních akcí po�ádaný školou 

 

vztah škola – rodi� 
• pravidelné konzulta�ní hodiny  
• možnost návšt�vy rodi�� ve vyu�ování  
• den otev�ených dve�í  
• kontakty s mate�skou školou a p�edškoláky 

 
vzd�lávání u�itel� 

• seminá�e, kurzy, literatura 
 

integrace a tolerance 
• vytvá�ení individuálních studijních plán� pro žáky se specifickými vzd�lávacími 

pot�ebami 
• vzd�lávání cizinc� a žák� jiných etnik 
• propojení n�kolika vzd�lávacích program� v jedné škole (Základní škola, Obecná škola, 

Waldorfská škola) 
 

estetické prost�edí 
• relaxa�ní kouty ve t�ídách 
• relaxa�ní plochy v budov� 
• nást�nky, výzdoba, kv�tiny 

 

pitný režim 
• nápojové automaty 
• školní mléko 

 

stravování 
• respektování zásad zdravé výživy 
• va�ení dvou druh� jídel, jednoho bezmasého nebo vegetariánského 

 

materiální vybavení 
• postupn� se obm��uje 
• vhodný školní nábytek 

 

Škola pe�liv� sleduje zdraví fyzické i sociální, dbá na rozvoj osobnosti, vztah� a pe�uje o  
zdraví duševní. Poskytuje poznatky a dovednosti, které jsou zárove� celoživotní prevencí pro 
zdraví žák�.  
 
Školní aktivity 
 

• Slavnostní uvítání prv�á�k� ve škole 
• Michaelská slavnost 
• Zápisová beseda WŠ 
• Mikulášská nadílka (ve spolupráci s KPŠ) 
• Srdí�kový den (humanitární aktivita) 
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• Martinská slavnost 
• První projektový den – t�ídní projekty 
• Adventní zahrádka 
• Váno�ní besídka pro rodi�e v kulturním za�ízení Delta 
• Váno�ní akademie pro rodi�e žák� t�íd s waldorfskou pedagogikou 
• Váno�ní jarmark 
• T�íkrálová obch�zka 
• Den otev�ených dve�í 
• Divadelní p�edstavení pro p�edškoláky 
• P�ípravné kurzy pro p�edškoláky 
• Masopustní karneval 
• Rej �arod�jnic 
• Velikono�ní jarmark 
• Druhý projektový den  - Ochrana �lov�ka za mimo�ádných situací  
• Záv�re�ná akademie 
•    Slavnostní rozlou�ení se žáky 9. ro�níku 

 
Záv�r 
 

V uplynulém školním roce za�ínala škola k 1.9. 2008 výuku op�t ve své p�vodní 
budov�. Byla ukon�ena stavební �ást její generální rekonstrukce. Pracovišt� ve Vlastin� bylo 
vyst�hováno b�hem prázdnin a p�edáno k dalšímu využití z�izovateli. V nové budov� byly na 
po�átku roku ješt� poz�statky z prázdninového st�hování, ale b�hem prvního �tvrtletí se 
poda�ilo všechen nábytek umístit �i bezúplatn� p�evést jiným organizacím.  

Uplynulý školní rok byl velice rušný, byl pokra�ováním snahy všech o vysokou úrove� 
školy, ve které žáci získají nejen kvalitní v�domosti, ale také pot�ebné dovednosti.  

Škola pokra�uje ve vlastním pojetí výchovn�-vzd�lávacího procesu tak, jak ho 
definovala ve školním vzd�lávacím programu. Zahrnuje dva sm�ry, jeden s akcentem na výuku 
jazyk�, druhý - na waldorfskou pedagogiku. Po�ítáme s tím, že v pr�b�hu jeho ov��ování se 
vyskytne nutnost korekcí, ale vlastní program chápeme jako stále otev�ený dokument, který 
musí reagovat na aktuální stav d�ní ve škole, musí zohled�ovat nov� nabité zkušenosti a 
poznatky.  

Zam��ili jsme se na získávání podklad� pro autoevaluaci. Budeme pracovat na 
zdokonalování vlastního systému pravidel hodnotícího �ádu, zejména pak �ásti o hodnocení 
chování.  

Dále budeme udržovat své aktivity v oblasti primární protidrogové prevence s cílem 
ú�inn� posílit odolnost d�tí proti negativním vliv�m návykových látek a jiných sociáln� 
patologických jev�. S tím souvisí i bohatá nabídka aktivit pro mimoškolní �innost žák� 
(nepovinné p�edm�ty, zájmové kroužky a sport).  

Budeme podporovat další vzd�lávání u�itel� v oblastech vymezených v plánu dalšího 
vzd�lávání, zejména pak v oblastech moderních metod výuky, jakými jsou projektové nebo 
kooperativní vyu�ování.  

Ve škole se budeme stále snažit prohlubovat pro své žáky dnes již nezbytné dovednosti 
vyhledávání informací zavedením internetu do výuky informatiky s postupným rozší�ením pro 
b�žné využívání i v dalších p�edm�tech. K tomu bude využívána knihovna a studovna – 
informa�ní centrum školy. Zde mají žáci p�ístup v dopoledních i odpoledních hodinách 
k odborným publikacím, encyklopediím, �asopis�m a internetu. Ješt� nás však �eká úprava 
prostoru p�ed školní budovou a dokon�it projekt na rekonstrukci h�išt�. A pak už snad bude vše 
hotovo a budeme u�it v budov�, o které si všichni mohou jen nechat zdát!  
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Cílem je získat vysoký standard školy a dále ho udržet. 
 
 
Obrázková p�íloha  
 

 

P�ivítání prv�á�k� - 3.9.2007 
 
Dne 3.9.2007 p�ivítala naše zcela nová škola také 
nové žá�ky. Žáci z devátých t�íd každého prv�á�ka 
uvítali symbolickou kyti�kou. Pro naše nejmenší 
školáky i jejich rodi�e bylo p�ipraveno hudební 
vystoupení. Doufáme, že se jim uvítání líbilo a že 
budou do naší školy chodit rádi. P�ejeme jim 
mnoho úsp�ch�, jak p�i u�ení, tak p�i vstupu do 
nové životní etapy. 

 
Zážitkový kurz žák� 6. A, 17. – 21. 9. 2007 

 
Již t�etím rokem jsme vyrazili na zážitkový kurz v 
termínu 17.-22.9.2007, tentokrát s t�ídou 6.A. 
Oproti dv�ma p�edcházejícím rok�m jsme zm�nili 
místo pobytu. Bed�ichov jsme vym�nili za 
rekrea�ní za�ízení Pa�ez, umíst�né nedaleko od 
Prachovských skal. Snažili jsme se ud�lat vše 
proto, aby to byly zážitky pozitivní, prosp�šné 
jednotlivc�m i celé t�íd�, použitelné v blízké i 
vzdálen�jší budoucnosti. I pro nás byla 6.A novou 
motivací, zkušeností a cílem. 

 
 

 

Obvodní kolo Poháru Prahy 6 v plavání 
9.10.2007 se konalo v bazén� �eské zem�d�lské 
univerzity na Suchdole obvodní kolo Poháru Prahy 
6 v Plavání. Naší školu se rozhodlo reprezentovat 
14 žák� a obsadili jsme všechny kategorie tj. 
mladší a starší žactvo chlapc� i dívek. Na program 
byly sout�že v následujících disciplínách : 
disciplíny: 50 m znak, 50 m prsa, 50 m 
vol.zp.(kraul), 25 m motýlek,štafeta 6 x 50 m 
volný zp�sob a polohová štafeta 4 x 25 m (znak, 
prsa, motýlek, kraul). 

 



 64

Návšt�va Mikuláše 2007 
Jako každým rokem i letos navštívil naši školu 
Mikuláš se svým and�lsko-pekelným doprovodem. 
Již od rána jej netrp�liv�, zvlášt� mladší žá�ci, 
vyhlíželi. Nakonec se jej všichni do�kali. Pan 
Mikuláš zapsal do And�lské knihy všechny, kte�í si 
tuto poctu zaslouží a �ert samoz�ejm� nezapomn�l 
zapsat všechna „zlobidla“ do Pekelné knihy. 
Každý žák i žá�ek dostal mikulášskou nadílku. 
Mikuláš nám všem ur�it� ud�lal velkou radost a 
p�inesl do naší školy tu správnou p�edváno�ní 
náladu. 

 
 

 

Plavecký výcvik 
 
Vítaným zpest�ením výuky T�lesné výchovy byl 
pro žáky 3.A, 3.B a 3.D 
plavecký výcvik ve Slaném od 27.9. - 6.12. D�ti se 
v bohat� vybaveném aerálu zdokonalovaly v 
plavání prost�ednictvím nejr�zn�jších her a 
sout�ží. To vše v p�íjemné atmosfé�e a pod 
vst�ícným a trp�livým vedením. 

 
Obvodní kolo v házené 

 
Poslední sportovní sout�ží tohoto kalendá�ního 
roku bylo obvodní kolo Prahy 6 v házené. Sout�ž 
byla vypsaná pro kategorii staršího žactva a konala 
se v rámci sportovních sout�ží Poháru Prahy 6. Do 
turnaje se p�ihlásilo celkem p�t škol, a proto se 
turnaj mohl odehrát systémem „každý s každým“. I 
p�es absenci, hlavn� ze zdravotních d�vod� 
n�kterých našich opor, jsme vybojovali krásné t�etí 
místo. Našim nejlepším hrá�em byl jednozna�n� 
Pavel Ctibor s 9.C. 
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Váno�ní besídka 13. 12. 2008 
Dne 13. 12. 2007 zažila naše škola první Váno�ní 
besídku ve zcela novém divadelním sále. Již od 
rána vládla v celé škole váno�ní nálada. Vše 
vypuklo v 18 hodin, kdy rodi�e, sourozenci a 
všichni ostatní diváci za�ali proudit do budovy 
školy. Myslíme si, že se tento ve�er velmi vyda�il a 
každý si ur�it� odnesl trochu váno�ní nálady a 
pohody do svého domova. Jist� se všichni t�šíme, 
až nás naši šikovní žáci pozvou na další skv�lé 
p�edstavení. 

 
D. Fabián �tvrtým nejlepším šachistou Prahy 6 

David Fabián (7.B) skon�il na obvodním kole v 
šachu mezi dvaat�iceti šachisty na �tvrtém míst�! 
Stal se tak pro tento školní rok �tvrtým nejlepším 
šachistou na Praze 6. Na dalším p�kném míst� 
skon�il Marek Prskavec (8.A), který vybojoval 
t�ináctou pozici.. V celkovém hodnocení družstev 
jsme v kone�ném sou�tu obsadili �tvrtou p�í�ku s 
rozdílem pouhých t�í bod� na vít�znou školu ZŠ 
�ervený vrch. Turnaj se konal v rámci sout�ží 
Poháru Prahy 6 7.února v areálu DDM P6 na Bílé 
Ho�e. 

 
 

 

Lyža�ský výcvikový kurz 7.ro�ník� 
 
I tento rok se žáci našich sedmých ro�ník� 
zú�astnili lyža�ského výcvikového kurzu, který 
prob�hl na konci ledna ve Vítkovicích v 
Krkonoších. Vítkovice leží v Libereckém kraji v 
nadmo�ské výšce 683 m. Ubytováni bylo v 
pensionu Starý Mlýn nacházející se v samotném 
centru Vítkovic. Díky um�lému zasn�žování nám 
areál nabízel vynikající podmínky, jak za�ínajícím 
tak i pokro�ilým lyža��m. Na své jsme si p�išli i 
p�i ve�erním lyžování, protože sjezdovky jsou pln� 
osv�tlené. 
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Karneval 
 
6.února se první stupe� naší školy p�em�nil v 
kouzelné místo, kde jste mohli vid�t �adu 
pohádkových bytostí, zví�átek, ale i postav z 
televizních obrazovek. Karnevalové dovád�ní 
za�alo už ráno, kdy se d�ti oblékaly ve t�ídách do 
masek. Mnohde bylo t�eba n�co dotvo�it a 
poopravit, než byly masky p�ipraveny ke 
slavnostnímu pr�vodu, ve kterém pak prošly celou 
školou. 

 
 

 

Den otev�ených dve�í - projektový den 
Dne 22.1.2008 zažila naše škola opravdu 
neobvyklý den. Jednak probíhala zcela 
nestandardní výuka, jednak jsme m�li velký d�vod 
k oslav� – slavnostní p�edání školy. A také se 
veškerého d�ní naší školy zú�astnili budoucí 
prv�á�ci, kte�í tento den p�išli k zápisu. Výuka v 
tomto dni probíhala formou výuky projektové.A 
jakého tématu se projekt týkal? �eho jiného než 
architektury? 

 
Studijní pobyt v Anglii 2008 

V pátek 23. kv�tna se 16 žák� naší školy vydalo do 
anglického p�ístavního m�sta Torquay vst�íc 
novým jazykovým zkušenostem i poznatk�m z 
historie, p�írody a kultury této zem�. Jazykové 
dovednosti si žáci procvi�ovali b�hem 20 
výukových hodin s rodilými mluv�ími, v 
hostitelských rodinách, p�i výkladu b�hem 
navštívených pam�tihodností i v každodenním 
kontaktu s místními obyvateli. Dom� si pak krom� 
jazykového obohacení a suvenýr� p�ivezli spoustu 
zážitk� z poznávacích výlet�. 
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39. Hospodá�ská �innost školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výro�ní zpráva 
o hospodá�ské �innosti školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úvod : 
P�i zpracování této zprávy se postupovalo v souladu s § 17 e) odst. 2 zákona 

139/1995, kterým je zm�n�n a dopln�n zákon 564/1990 Sb., o státní správ� a samospráv� 
ve školství, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
Informace obsahují údaje za hospodá�ský rok 2007 a skute�nost k 30.6.2008. 
 
 
 
 
Komentá� k hospoda�ení školy 
 

Škola je p�ísp�vkovou organizací a �erpá p�ísp�vky na provoz a na mzdy, povinné 
odvody z mezd a u�ební pom�cky. �erpání p�ísp�vk� �tvrtletn� dokladuje spolu s komentá�em 
z�izovateli. Ú�etní uzáv�rky organizace p�edkládá vždy k 30.6. a 31.12. z�izovateli resp. 
Magistrátu hl.m. Prahy. 
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Škola je podle legislativních pravidel plátce DPH, což zásadním zp�sobem ovliv�uje 
zp�sob ú�etnictví a Vnit�ní kontrolní systém. 

Ú�etnictví je zpracováváno programem Gordic.Výstupem ú�etnictví je mj. rozvaha a 
výkaz zisku a ztrát naší organizace, kterou p�ikládáme do této zprávy za kalendá�ní rok 2007 a 
za  první pololetí roku 2008.  

Výše p�ísp�vku je závislá na po�tu žák� školy. Ten se vlivem klesající porodnosti a 
stárnutí sídlišt� D�dina stále snižuje. Rozpo�et stanovený pro naši školu tímto zp�sobem je 
zna�n� nevýhodný, nebo� náklady na provoz budovy jsou konstantní (údržba budovy, teplo, 
elekt�ina, úklid, údržba chodník�, sportovního areálu, mytí oken atd.).  

V uplynulém školním roce byla dokon�ena rekonstrukce budovy D�dina a škola byla 
p�est�hována do p�vodní budovy v ulici Žukovského. Provoz na pracovišti Vlastina byl 
ukon�en a budova byla p�edána z�izovateli k dalšímu využití. Spot�eba energií v r.2007 není 
proto dost dob�e m��itelná, nebo� jejich �ást byla za ob� pracovišt� a �ást pouze za jedno. 
 Letošní rok pro nás bude prvním rokem po rekonstrukci a o�ekáváme úspory  v položce 
energií a oprav, nebo� budova je kompletn� zrekonstruovaná. 

Finan�ní situaci školy výrazn� zlepšuje dopl�ková �innost školy (podnájmy h�išt�, 
t�locvi�en, t�íd, zájmové kroužky pro d�ti a možnost stravování cizích strávník�). S ohledem 
na probíhající rekonstrukci byly tržby  v roce 2007 velmi nízké, protože  podnajímaná za�ízení 
byla v�tšinu roku mimo provoz. V letošním roce o�ekáváme zlepšení a vyšší tržby z podnájm�. 

Z finan�ních prost�edk�  získaných dopl�kovou �inností se nám  da�í jednak vylepšovat 
školní prost�edí žák� a pak, posilovat finan�ní prost�edky na režijní náklady školy a tím 
uleh�ovat rozpo�tu školy.  
 
 
Ekonomická �ást výro�ní zprávy za školní rok 2007 / 2008 
 
P�íjmy                      rok 2007   1. pololetí 2008 
I.  Dotace na investice       1 191 420,--                   0,-- 
II. Celkové p�íjmy (výnosy)    26 601.328,83   12.986.491,77 
Z toho: 
1/ Poplatky  
    a/ školní družina           237.909,--        154.303,-- 
    b/ stravné         1.443.723,65        976.819,86 
    c/ ostatní p�íjmy           463.843,86            62.633,27 
2/ P�íjmy z dopl�kové �innosti        676.220,98                   585.345,83 
    a/ nájmy            513.870,98                   534.069,23 
    b/ zájmová �innost          162.350,--           51.276,-- 
3/ Ostatní p�íjmy  
    a/ �erpání dotace MHMP       16.906.900,--       7.620.000,-- 
    b/ �erpání dotace M� Praha 6     7.351.389,--         3.292.917,-- 
        v tom: granty                                                          278.947,--                     100.680,-- 
                    integrace žák�           250.000,--                  210.000,-- 
    c/podpora konektivity, integrace                                 67.400,-- 
    d/ ostatní  
        úroky          904,67                292,30 
        �erpání rezervního fondu          129.258,35            44.180,50 
        �erpání fondu odm�n                                0,--                    250.000,--             
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Výdaje 
 

I.  Investi�ní výdaje celkem       1.091.420,--                               0,-- 
II. Neinvesti�ní výdaje celkem (náklady)  26.601.328,83              12.044.286,82 
 

Z toho: 
1/ náklady na platy pracovník� školy   11.999.400,--      5.926.294,-- 
2/ OON             50.169,--                       30.026,-- 
3/ zákonné odvody       
    zdravotní pojišt�ní        1.081.362,--          491.199,-- 
    sociální pojišt�ní        3.119.165,--                  1.420.536,-- 
    zákonné pojišt�ní             52.927,--            38.381,-- 
    odvod do FKSP             239.988,--           111.910,-- 
4/ další výdaje hrazené HM Praha  
    šk. pom�cky a u�ebnice + ost. materiál       115.931,40             71.064,-- 
    ostatní služby (vzd�lávání)           72.681,50               7.600,-- 
    cestovní náhrady               5.392,--                          2.511,-- 
    5/ ostatní provozní náklady                                                         3.944.765,82 
V tom:  
    náklady na platy hrazené z p�ísp�vku M�       859.565,--            354.951,-- 
    z toho mzdy –Waldorfská aktivita                             492.392,--                        267.783,-- 
    OON                                                                              7. 500,--                            6.150,-- 
    zákonné odvody hrazené z p�ísp�vku M�       263.393,--            202.946,-- 
    z toho odvody – Waldorfská aktivita                         172.367,--                          91.631,-   
    odvod do FKSP                                                            15.224,-                             6.623,-- 
    z toho odvod – Waldorfská aktivita                               9.849,--                            5.356,-- 
    potraviny        1.463.460,85        1.015.611,76  
    odpisy              515.882,75                249.257,-- 
    opravy                                                                        631.378,24                        21.595,50 
    spot�eba energie                                                      2.032.056,24                      938.309,04    
    ostatní služby                                                          2.228.246,15                      743.009,10 
    spot�eba materiálu                                                   1.762.612,95                      270.032,42 
    ostatní náklady                                                             84.990,75                       136.281,--   
 
 

Hospodá�ský výsledek          151.457,96                      107.392,33 
Výnosy z D�                                                                  676.220,98                      585.345,83 
Náklady z D�                                                                 524.763,02                     477.953,50 
P�evod do rezervního fondu          119.999,96    -  
P�evod do fondu odm�n               31.458,--  - 
 

Poskytnutá dotace od MHMP �inila v roce 2007 16.906.900,- K� a byla vy�erpána 
v plné výši. Dotace od M� Praha 6 �inila v�etn� grant� 8.442.809,- K�. Z této poskytnuté 
�ástky bylo �erpáno  na provoz 7.351.389,- K�. Zbytek ve výši 1.191.420,- K� byl použit na 
nákup žaluzií. Z ostatních zdroj� bylo vy�erpáno na podporu konektivity 20.000,- K� a na 
integrované žáky 47.400,- K�. 

Hospodá�ský výsledek organizace za rok 2007 je 151.457,96 K�. Toto je také 
hospodá�ský výsledek dopl�kové �innosti viz. výnosy D� a náklady D�. Organizace tento 
hospodá�ský výsledek rozd�lila do rezervního fondu a fondu odm�n.    

Hospodá�ský výsledek za 1. pololetí 2008 za dopl�kovou �innost je zisk ve výši  
107.392,33 K�. 
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40. Protokol  o schválení výro�ní zprávy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokol o schválení obsahu výro�ní zprávy ZŠ D�dina 
Za školní rok  2007 / 2008 

 
 
 
 

 
S obsahem výro�ní zprávy Základní školy D�dina za školní rok 2007 – 2008 souhlasí: 
 
 
 
 
Rada školy  ………………………..……………………..      Ing. Martin Šindelá� 

                      p�edseda 
 
 
 
Pedagogická rada  ………………….………………………  Mgr. Hana �ermáková,       
                                                                                                          zástupkyn� �editele  
 
 
 
 
 
V Praze dne :     17.10. 2008 
 
 
 


