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1. Výro�ní zpráva o �innosti školy 
 

 

 

1.1 Úvod 
 

 

P�i zpracování této zprávy se postupovalo v souladu s § 17 e odst. 2 zákona 564/1990 Sb., 

o státní správ� a samospráv� ve školství, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 

Údaje jsou uvád�ny k 30.6.2000 
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1.2 Soubor údaj� o škole 
 

 

1.2.1 Po�ty t�íd, žák� a pracovník� školy 

 

1. Po�et t�íd 

1.stupe�  10 

2.stupe�  9 

celkem   19 

 

2. Po�et žák� celkem     420 

 

3. Pr�m�rný po�et žák� na t�ídu    22,10 

 

4. Po�et pracovník� celkem fyz.os.   48 

p�ep.po�et  44,67 

 

5. Po�et pedagogických pracovník� v�. zást. a �ed. šk. 

fyz.os.   33 

p�ep.po�et  28,38 

 

6. Po�et u�itel� v�. zást. a �ed. šk.  

fyz. os.   28 

p�ep.po�et  24,13 

 

7. Aprobovanost výuky     93,32 % 

 

8. Po�et nových absolvent� u�itelského studia, kte�í nastoupili b�hem šk.r. 1999/20000 

fyz.os.   0 

p�ep.po�et  0,00 

 

Po�et ostatních u�itel�, kte�í nastoupili b�hem šk.r. 1999/2000 

fyz.os.   6 
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Po�et u�itel�, kte�í odešli k 30.6.2000 

fyz.os.   4 

 

9. Po�et žák� osvobozených od povinné školní docházky 1999/2000  

fyz.os.   0 

 

 

tabulka 1 

 

Po�et t�íd

b�žné t�ídy 19

specializované t�ídy 0

Po�et žák� celkem

b�žné t�ídy 420

specializované t�ídy 0

Pr�m�rný po�et žák� na t�ídu

v b�žné t�íd� 22,1

ve specializované t�íd� 0

Pr�m�rný po�et žák� na u�itele (v�. pedag. zást. a �ed. šk.)

v b�žné t�íd� 15

Po�et pracovník� celkem (fyz. os. / p�ep. po�et) 48 / 44,67

Po�et pedag. prac., tj. v�etn� pedag. zást. a �ed. šk. (fyz. os. / p�ep. po�.) 33 / 28,38

Aprobovanost výuky v procentech 93,32

Po�et nových absolvent�, kte�í nastoupili b�hem šk.r. 1998/99 (fyz.os.) 0

Po�et ostatních u�itel�, kte�í nastoupili (fyz.os.) 6

Po�et u�itel�, kte�í odešli (fyz.os.) 4

Po�et žák� osvobozených od povinné školní docházky za šk.r. 1998/99 0

Školní družina

po�et odd�lení 4

po�et žák� 116

Školní klub

po�et skupin 6

po�et žák� 102  

 

 

1.2.2 Školní družina a školní klub 
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tabulka 2 

po�et odd. po�et žák�

Školní družina 4 116

Školní klub 6 102  
 
 
 
 
 
Školní družina 

 
Provoz školní družiny je p�izp�soben provozu školy – plynule na sebe navazují. Ve šk.r. 

1999/2000 školní družina otev�ela �ty�i odd�lení a m�la možnost rozší�it své prostory, takže každé 

odd�lení má svou samostatnou místnost. Tím je zajišt�na kvalitn�jší práce s d�tmi ve školní 

družin�, zejména v �innosti výtvarné, estetické a kulturn� spole�enské. Není opomíjena ani 

t�lovýchovn� sportovní �innost a dopravní výchova, je využívána školní zahrada a h�išt�. B�hem 

školního roku se družina pr�b�žn� vybavovala nábytkem, pom�ckami, hrami a hra�kami, takže se 

d�ti v družin� cítí velmi p�íjemn�, o �emž sv�d�í i vzr�stající po�et d�tí navšt�vujících školní 

družinu, p�estože celkový po�et malých d�tí na škole klesá. B�hem svých odpoledních �inností si 

žáci rozši�ují své dovednosti a podílejí se i na spole�enských akcích po�ádaných školou, nap�. 

celoškolní výstavy výtvarných a rukod�lných prací, váno�ních vystoupení, b�evnovského 

posvícení, Scholy Pragensis a jiných akcí ve�ejných organizací. Provoz školní družiny respektuje 

p�ání rodi�� p�ebírat dít� kdykoli b�hem odpoledne a umož�uje d�tem b�hem odpoledního pobytu 

v ŠD navšt�vovat i jiné odpolední volno�asové aktivity (tenis, keramika, mažoretky, tane�ní 

kroužek, sportovní kroužky aj.),  které škola nabízí všem žák�m.  

 

 

Školní klub 

 
Ve šk.r. 1999/2000 byly ve školním klubu otev�eny tyto obory: 

 

keramika - výtvarná výchova 

rodinný klub 

hra na zobcovou flétnu 

hra na klavír 

aerobic 
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 Cílem školního klubu je p�edevším nabídnout d�tem jejich oblíbené �innosti pro odpolední 

hodiny a pomoci tak omezit xxxx trávení jejich volného �asu a s tím i související p�ípadné 

zamezení zneužívání návykových látek a dalších soc. patologických jev�.  

 

Školní sportovní klub 

 
�lenská základna Školního sportovního klubu D�dina byla i ve šk.r. 1999/2000 široká, m�la 

150 �len� a tvo�ili ji žáci I. a II. stupn�. Mladší žáci navšt�vovali p�edevším kroužky mí�ových her , 

pro všechny žáky byl i nadále velmi oblíbený stolní tenis, florbal, basketbal, kopaná a tenis. 

Všechny sportovní �innosti probíhají pod vedením zkušených trenér� a u�itel� t�lesné výchovy. 

Protože Školní sportovní klub D�dina je �lenem Asociace školních sportovních klub� �R, žáci se 

pravideln� zú�ast�ují sportovních sout�ží po�ádaných AŠSK. 

 

I sportovní �innosti Školního sportovního klubu se stávají sou�ástí školního Minimálního 

programu protidrogové prevence „Škola bez drog“. 

 

Výbor AŠSK �R schválil podporu Centra sportu p�i ZŠ D�dina i pro školní rok 1998/99. 

Centrum sportu p�i ZŠ D�dina navšt�vuje 124 žáci naší školy a 20 z dalších šesti škol Prahy 6.  

 

 

1.2.3 Integrovaní žáci 
 

tabulka 3 

integrovaní žáci (specifická porucha u�ení) 48

z toho žáci s individuálním vzd�lávacím programem 8

t�lesn� postižení (t�žká slabozrakost) s individuálním plánem 2  
 
 
Pé�e o žáky se specifickými poruchami u�ení 

 
Na základ� odborného posouzení a doporu�ení školní psycholožky jsou žáci se 

specifickými poruchami u�ení integrováni v b�žných t�ídách. U osmi žák� byla diagnostikována 

výrazn�jší forma specifické poruchy u�ení (nej�ast�ji dyslexie a dysortografie) a na podklad� 

aktuálních materiál� z vyšet�ení v PPP byl pro tyto žáky  potvrzen nárok na finan�ní p�ísp�vek. 

Práce s nimi se opírá o individuální výukové plány. B�hem školního roku nebyly zaznamenány 

problémy ve výuce, nejv�tší pomoc a respektování obtíží se i nadále projevuje zejména v hodinách 

cizího jazyka.  
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Drábovi 

 OPP 

 

Pravidelné návšt�vy psycholožky z PPP jsou využívány podle pot�eby mnoha pedagogy, 

škola oce�uje i nabídku zajímavých seminá�� po�ádaných PPP b�hem školního roku pro výchovné 

poradce a protidrogové koordinátory, kte�í získané d�ležité informace pr�b�žn� p�edávají koleg�m 

ve sboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Ú�ast v sout�žích 

 
tabulka 4 
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po�ty žák�

typ sout�že školní kolo obvodní kolo celopražské

Olympiáda v �eském jazyce 24 4

Olympiáda v n�meckém jazyce 4 3 - I., II., III.místo 1 - IV.místo

Olympiáda v matematice 14 2

Olympiáda v chemii 4 1

Fyzikální olympiáda 12 0

Zem�pisná olympiáda 144 6

Biologická olympiáda 15 5

Pythagoriáda 26 2

Po�ítej s Kulíškem 52 10 - II.místo

Historicko zem�pisná sout�ž 17 5 - III.místo

Dopravn� zem�pisná sout�ž 6 1 - III.místo

Sout�ž mladých historik� 6 3 - III.místo

Recita�ní sout�ž "Pražské vají�ko" 21 5

Sout�ž v anglickém jazyce HANDY DANDY 30 20

Sout�ž "Hledáme posádku raketoplánu" 6 x 3 - III.místo  
 

 

T�ší nás, že po dlouhé dob� se žáci zú�astnili jazykové sout�že v n�meckém jazyce, kde 

v obvodním kole získali I., II. i III. místo, v celopražském kole vít�zka obvodního kola se umístila na  IV. 

míst�. 

 

 

 

tabulka 5 

 

výtvarné sout�že školní kolo finále

"Drogy a AIDS" - Zdravý živ.styl, pozitivní aktivity v našem život� 68 6

"Sout�ž o nejkrásn�jší ozdobu Prahy 6" 12 kol. prací 12 - ocen�ní

"Krásná jako kvítka je ta naše zem� … ", Techn. Min. a p�íštího století 90 7

po�ty žák�

 
Celoškolní výtvarná sout�ž v rámci školního projektu Budoucnost - nejlepší práce vystaveny na Schole 

Pragensis a na školní výstav�. 

 
 

 

Ve škole prob�hla celoškolní výtvarná sout�ž v rámci projektu Budoucnost a nejlepší práce 

byly vystaveny nejen na každoro�ní jarní školní výstav�, ale op�t i na výstav� Schola Pragensis. 
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Téma dopravní výchovy je každoro�n� za�le�ováno do tematických plán� všech ro�ník� 

(prvouka, vlastiv�da, p�írodov�da, ob�anská výchova, rodinná výchova, t�lesná výchova, výtvarná 

výchova). Žáci pravideln� navšt�vují dopravní h�išt� na Vypichu a zú�ast�ují se dopravní sout�že. 

V kategorii mladších žák� obsadily naše d�ti v obvodním kole III. místo. 

 

 

Ú�ast žák� ZŠ D�dina na sportovních sout�žích 

tabulka 6 a) – d) 
 
 
a) obvodní kola Poháru pražských škol (POPRASK) 

 

umíst�ní
žák� ml.žáci st.žáci ml.žákyn� st.žákyn�

atletický �ty�boj 5
basketbal 22
florbal 42 III. III.
halový fotbal 10
házená 11 II.
malý fotbal 19
Mc Donald cup 20
plavání 17 2x II., III. 3x II. II.
Pohár rozhlasu 17
p�ehazovaná 35
p�espolní b�h jednotl. 41 III.
stolní tenis 21 I. II.
šachy 4
volejbal 20 III. II.
vybíjená 6.t�íd 12  
 

b) m�stská kola Poháru pražských škol (POPRASK) 

umíst�ní

po�et žák� ml.žáci st.žáci ml.žákyn� st.žákyn�

beach volejbal 7 II.

stolní tenis 5 III.  
 

 

c) obvodní kola nepostupových sout�ží základních škol Prahy 6 po�ádané ZŠ D�dina 
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šplh
družstva (83 dr. z 13 škol, c 332 ž.) 8 družstev

ml.d�ti III. místo
ml.žákyn� I.místo

jednotlivci (332 ž. z 13 škol) 24 žák�
ml. d�ti I., III.místo

ml. žákyn� I. místo
vybíjená 5. t�íd

družstva (6 škol, c. 82 ž.) 1 družstvo II. místo

naši žáci

 
 

Žáci naší školy se zú�ast�ují v�tšiny sportovních sout�ží, které nabízí DDM Prahy 6 

v celoro�ním sportovním sout�žním cyklu Poprask. Sout�že Poprasku se staly pevnou sou�ástí 

zájmové t�lesné výchovy na naší škole a vhodným zp�sobem dopl�ují a rozvíjejí povinnou školní 

t�lesnou výchovu.  

 

 

 

D�tské olympijské hry Prahy 6 - DOH 2000 
 

 V kv�tnu 2000 se naše škola zapojila do nové velké celoobvodní akce Pražské d�tské olympijské 

hry 2000, jejímž cílem bylo pomoci d�tem vhodn� vyplnit volný �as, podpo�it jejich sout�živost, hravost a 

pom��it své síly s vrstevníky v disciplínách sportovních i kulturn� spole�enských. Zájem žák� a jejich ú�ast 

byly velké, o �emž sv�d�í následující tabulky: 

 
Tabulka �. 
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sportovní olympiáda kulturní olympiáda
ch d žák� skupiny

basketbal 19 22 fotografie 7
cyklistika 8 8 hist.-zem�pisná s. 5
florbal 33 17 hra na hud. nástroj 4 1
gymnastika 1 6 keramika jednotlivci 20
házená 11 keramika skupiny 25 4
horské kolo 8 6 malba 125
kole�kové brusle 18 18 recita�ní sout�ž 11
lehká atletika 22 29 sólový zp�v 5
malá kopaná 38 7 tvorba plakátu 140 5
plavání 16 16 Celkem ú�ast žák� 342
p�ehazovaná 16 18
p�espolní b�h 6 6
p�etahování lanem 39 36 Celoobvodní umíst�ní žák�
stolní tenis 16 4 sout�ž
šachy 2 šplh
šplh 22 19 keramika
tenis 5 2 historicko-zem�pisná s.
volejbal 19 recita�ní sout�ž
vybíjená 23 12 tvorba plakátu
Celkem ú�ast žák� 303 245
Celkem d�tí 548 Celková ú�ast

III.
III.

890

místo
I.
I.

III.

 
 
 

 
 
Kulturní �innosti po�ádané pro d�ti a ve�ejnost po�ádané školou 

 

Mikulášská nadílka (ve spolupráci s KPŠ) 

Váno�ní koncert flétnového souboru v libockém kostele 

Váno�ní besídka pro rodi�e v kinosále Delta (ve spolupráci s KPŠ) 

Besídka a koncert pro mate�ské školy (slavnostní po�ad k zápisu do 1. t�íd) 

Masopustní karneval (ve spolupráci s KPŠ) 

Den otev�ených dve�í 

Výstava výtvarných prací žák� ve škole, projekt Budoucnost 

Sportovní den d�tí k MDD (ve spolupráci se studenty FTVS) 

Zábavn� sportovní den pro d�ti, rodi�e a u�itele k zakon�ení školního roku – Sluní�kový 

den (ve spolupráci s KPŠ) 

Slavnostní rozlou�ení se žáky 9. ro�níku 

 

 

Kulturní �innosti po�ádané organizacemi, na kterých se naši žáci podíleli 
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 B�evnovské posvícení 

 Vystoupení žák� v p�edváno�ním programu m.�. Prahy 6 v Dejvicích 

Schola Pragensis 

Ú�ast v programu výstavy Ecolife jaro 2000 

 

  

 

 TEXTIK 

 
 
 
 
 
 

Koncerty školního flétnového souboru mají dlouholetou tradici, jsou hojn� navšt�vovány 

rodi�i a zejména váno�ní koncert v libockém kostele má vždy velký úsp�ch. 

 

Velký zájem projevují rodi�e o výstavy výtvarných prací a výrobk� z keramické dílny, rádi 

se zú�astní i masopustního karnevalu. Na letošní výstavu výtvarných prací „Škola bez drog“ zavítal 

i ing. J. Vihan, zást. starosty m.�. Praha 6. 

 

Ze všech výše uvedených akcí si škola po�izuje dokumentaci (fotografie, video), televizní 

studio Žukajda nabízí kvalitní dokumenty ze života žák� ve škole a ze strany d�tí i rodi�� je o n� 

stále velký zájem. Krom� školního televizního studia se žáci 2. t�ídy podívali do pravého 

televizního studia, kde se dvakrát zú�astnili natá�ení a vystupovali v d�tském po�adu „Žirafa“. 

 

Vedení školy si uv�domuje, že je t�eba u�it žáky diskutovat, rozvíjet schopnost vyjad�ovat 

své názory, obhajovat je, akceptovat názor v�tšiny, a proto již druhým rokem pracuje na škole 

žákovská samospráva, kterou tvo�í vždy dva žáci z každé t�ídy 5. až 9. ro�níku. Sch�zky žákovské 

samosprávy se konají s vedením školy dvakrát m�sí�n� a žáci mají možnost otev�en� �ešit své 

problémy, tlumo�it návrhy ostatních a diskutovat o nich. Vedení si je v�domo, že tyto neformální 

sch�zky velmi pomáhají p�irozenému a nenásilnému minimalizování odstupu ve vztahu žák – 

u�itel, což je velmi žádoucí. Sch�zek žákovské samosprávy se mohou ú�astnit i ostatní žáci a 

vyu�ující. Na základ� t�chto spole�ných jednání se mimo jiné žáci organiza�n� podíleli na 

záv�re�ném sportovn� zábavném dni a s jejich pomocí mohlo vedení školy navázat úsp�šné 

kontakty s D�tským domovem v Dolních Po�ernicích a s Jedli�kovým ústavem v Praze. Skupina 

žák�, které problematika hendikepovaných d�tí zaujala, n�kolikrát ob� instituce navštívila, 

prob�hla zde zcela neformální setkání, pro ob� strany velmi p�ínosná. D�ti z obou institucí p�ijaly 

pozvání na záv�re�ný sportovn� zábavný Sluní�kový den, který strávily na naší škole velmi 
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p�íjemn� a vedení obou ústav� zaslalo našim žák�m a u�itel�m d�kovné dopisy. Slavnostního 

otev�ení tohoto záv�re�ného programu se ujal �editel ŠÚ Praha 6 PhDr. P. Drtina a dopoledního 

programu se zú�astnili MUDr. P. Bém, starosta m.�. Praha 6, ing. J. Vihan, zástupce starosty, 

školský rada PhDr. Popel, protidrogový koordinátor J. Žufní�ek a ing. J. Tuhá�ek, vedoucí odboru 

provozu škol. Odpoledního volejbalového turnaje se aktivn� zú�astnili zástupci MŠMT. Velký dík 

pat�í ppor. Dubnovi, vedoucímu odd�lení �eské Policie Vokovice Praha 6, za pomoc p�i organizaci 

a za zajímavé policejní ukázky. Jako zahrani�ní hosté byli p�ivítáni u�itelé ze švédské školy 

v Jönköpingu, se kterými se škola chystá rozvinout užší spolupráci v rámci projektu Sokrates. 

Celodenními pr�vodci všech zábavných akcí byli moderáto�i rádia Kiss a o Sluní�kovém dni se 

�tená�i do�etli i ve Ve�erníku Praha. 

 

Školní �asopis D�dinka, který žákovská redakce pod vedením pedagoga �eštiná�e 

p�ipravuje z prací žák� a který slouží též jako informa�ní materiál, i v tomto školním roce získal 

ocen�ní za svou kvalitu v sout�ži školních �asopis�. 

 

 

 

 

1.2.5 Další vzd�lávání pedagogických pracovník�  

 
 

tabulka 7 
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typ kurzu po�adatel ú�
Kurz anglického jazyka Jazyková škola v Praze 1
Metodický kurz anglického jazyka pro u�itele I. stupn� PedF UK 1
Kurz anglického jazyka D�m armády Praha 6 1
T�íletý d�jepisný kurz "Inspirace D" Asociace u�itel� d�jepisu 1
Seminá� výpo�etní techniky Invex Brno 2
Jak u�it o holocaustu Vzd�l.st�ed. Terezín 1
Jak vést žáky k recitaci PC Praha 1
Kurs GEOATEST 99 "Budoucí výuka zem�pisu" P�F UK GEOATEST 1
Seminá� "Les ve škole, škola v lese" Tereza - Sdružení pro ekol.v. 1
Seminá� pro u�itele chemie ZŠ Masarykova SŠCH 1
Házená pro u�itele Tv Tatran St�ešovice 1
Program Za�ít spolu - alternativní výuka OSF 2
Netradi�ní formy výuky PC Praha 2
Komunikace v rámci práce s t�ídním kolektivem PC Praha 1
Zdravá škola 1
Rozvíjíme vlastní školu PC Praha 1
Komunikace a spolupráce �editele školy s rodi�i - "Ak�ní plán" PC Praha 1
Školní družina jako sou�ást ZŠ PC Praha 1
Tvorba �ádu školy 1
Základy obsluhy PC, výukové programy a internet ZŠ D�dina 10
Kurz "Prevence soc.patolog. jev� na ZŠ" Pragouniversa 2
Kurz komplex. p�ístupu k životospráv� (protidrog. prev.) ��K 1
Protidrogová prevence a prevence kriminality Expedice Bohemia, ob�.sdr. 1
Zákl. efektivní komunikace pro práci v oblasti prim. prev. Centrum dohody, s.r.o. 2
Protidrogová prevence, komunikace, zdravý životní styl OÚ Praha 6 2
Školní protidrogová prevence OÚ Praha 6 2
Den otev�ených dve�í Prev-centrum 1
Rada AŠSK AŠSK 1
Pracovní setkání t�lovýchovných pedagog� FTVS 1
 

 

 

Škola se vždy snažila podporovat vzd�lávání �len� pedagogického sboru. V sou�asné 

dob� podporuje vzd�lávání u�itel� zejména v oblasti moderních metod výuky v ovlasti využívání 

po�íta�� a internetu a v neposlední �ad� nezapomíná na neustále vážnou problematiku 

protidrogové prevence. U�itelé jsou pr�b�žn� seznamováni s širokou nabídkou nejr�zn�jších 

kvalitních vzd�lávacích akcí, které jsou škole nabízeny a kterých škola v rámci svých finan�ních a 

�asových možností  využívá.  

 

 

1.2.6 Kontrolní a inspek�ní orgány 
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 Na škole byla uskute�n�na kontrola provád�ní nemocenského pojišt�ní a odvodu 

pojistného na sociální zabezpe�ení. Kontrola prob�hla bez závad, nápravná opat�ení nebyla 

uložena. 

 

 

1.2.7 Prevence sociáln� patologických jev� 
   

 V rámci školního Minimálního programu protidrogové prevence „Škola bez drog“ škola 

realizovala �adu akcí pro žáky všech v�kových kategorií. 

 

 Žáci 7. – 9. ro�níku se zú�astnili komponovaného po�adu s protidrogovou tematikou 

„D�kuji, neberu“ MUDr. P. Bema, J. Vod�anského a D. Dobiáše. S žáky 6. – 8. t�íd prob�hl první 

ro�ník seminá�� n�kolikaletého protidrogového cyklu vedených odborníky z Prev-centra. 

 

 Dále pokra�ovaly aktivity, které mají za cíl dlouhodob� a cílen� p�sobit na žáky r�zných 

v�kových kategorií a které tvo�í základní osu školního Minimálního programu. Pro šk.r. 1999/2000 

škola p�edložila �ty�i samostatné projekty realizované v rámci ŠvP. 

 

a) 1. ro�ník „XIXON – 1 99/2000“ pro žáky 3. ro�níku 

b) 1. ro�ník „LYŽNÍCI 99/2000“ pro žáky 4. ro�níku 

c) 2. ro�ník „SLUNÍ�KO 99/2000“ pro žáky 5. ro�níku 

d) 3. ro�ník „GO 99/2000“ pro žáky 6. a 7. ro�níku 

 

P�i všech �innostech t�chto protidrogových projekt� se uplat�uje výcvik komunikativních 

dovedností, samostatného rozhodování, posilování zdravého sebev�domí, p�stování rozvoje 

pozitivních vzájemných vztah� s hlavním cílem vést žáky ke zdravému životnímu stylu a pomoci 

ovlivnit jejich chování ve smyslu podpory zdraví a posílení odolnosti proti negativním vliv�m všech 

soc. patologických jev�. Nezapomíná se ani na nejmladší žáky. V 1. a 2. ro�níku probíhá dvouletý 

protidrogový cyklus po�ad� nabízený institutem FILIA. 

 

Krom� pr�b�žného za�le�ování protidrogové problematiky do p�edm�t� Ov, Rv, prvouky, 

p�írodov�dy a p�írodopisu a využívání kvalitních odborných p�íru�ek mají žáci k dispozici informace 

o poradenských centrech a službách v�etn� linek bezpe�í apod. Ve šk.r. 1999/2000 byla žák�m 

nabízena poradenská služba – pravidelné konzultace s �editelkou pedagogicko psychologické 

poradny PhDr. Fidrhelovou, která zde pracovala v rámci grantu obce. 
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Sou�ástí školního Minimálního protidrogového preventivního programu je každoro�ní bohatá 

nabídka volno�asových aktivit v rámci školní družiny, školního klubu, školního sportovního klubu, 

nepovinných p�edm�t� a kroužk� a soukromých kurz�. Nápln� jednotlivých aktivit odpovídají 

zájm�m d�tí. 

 

Ve šk.r. 1999/2000 škola využila nabídky programu „Výcvik chování, sebezáchrany a 

dopomoci v situaci ohrožení pro d�ti a mládež“ firmy Ledic a umožnila žák�m 6. – 9. ro�níku 

absolvování základního, n�kde i zdokonalovacího kurzu, který obsahoval lekce lezeckého a 

záchraná�ského výcviku na trenažéru Jakub, zdravotní p�ípravu a informace o tom, jak se chovat 

p�i mimo�ádných událostech. 

 

 

 

1.2.8 Školní jídelna 
 

tabulka 8 

Ob�d� celkem

z toho I. - IV. t�ídy

V. - IX. t�ídy

zam�stnanci školy

externí odb�ratelé

Celková kapacita jídelny
Po�et strávník� (pr�m�rn�)

fyz.os. p�ep.os.

Po�et pracovnic kuchyn� 5 4,88

Administrace 0 0

VŠJ 1 1

Celkem pracovník� 6 5,88

356

7 260

5 547

x/den

650

x/rok

71 282

25 076

33 399

 
 

 

 

Spolupráce se školní jídelnou je na velmi dobré úrovni. V tomto školním roce se zkvalitnila 

možnost výb�ru z nabídky dvou jídel díky instalaci samoobslužného systému objednávání pomocí 
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kreditních karet. Na specifické p�ání rodi�� se pro d�ti va�í též diety (nap�. diabetes). Ke zlepšení 

stolování škola p�isp�la zakoupením nového nádobí, tác� a zásobník� p�íbor�.    

 

Škola provádí hospodá�skou �innost – pokra�uje prodej dopolední sva�iny žák�m, mléka a 

prodej ob�d� externím odb�ratel�m (léka��m a sestrám zdravotního st�ediska Delta a 

zam�stnanc�m školy). Vedoucí školní jídelny spolupracuje s inspektorkou školního stravování P. 

Gleichovou. 

 

 

 

1.2.9 Sm��ování rozvoje školy 

 

Škola bude pokra�ovat ve struktu�e své vzd�lávací koncepce, která je zam��ena na 

rozší�enou výuku cizích jazyk�. Dále rozší�ila své aktivity v oblasti primární protidrogové prevence 

s cílem ú�inn� posílit odolnost d�tí proti negativním vliv�m návykových látek a jiných soc. 

patologických jev�. S tím souvisí i bohatá nabídka aktivit pro mimoškolní �innost žák� (nepovinné 

p�edm�ty, školní klub, zájmové kroužky a sport).  

 

Škola si cení nár�stu zájmu svých pedagog� o problematiku moderníh metod výuky.  

Sv�d�í o tom soustavné vzd�lávání pedagog�, absolvování p�ednášek, kurz� a seminá�� s touto 

tematikou (nap�. program „Za�ít spolu – alternativní výuka“) a sledování odborných �lánk� 

v �asopisech, které škola odebírá.  

 

Ve škole se snažíme 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, pro samostatné studium a p�ipravuje se otev�ení knihovny a studovny, kde 

budou mít žáci p�ístup v dopoledních i odpoledních hodinách k odborným publikacím, 

encyklopediím a �asopis�m. Byly nainstalovány i multimediální po�íta�e s internetem, které se 

postupn� dovybaví výukovými programy. Rozší�í se tak možnost využívání po�íta�� nejen 

v pracovn� informatiky, ale i v dalších prostorách školy, zejména pak v dob� mimo vyu�ování. 

Po�íta�e jsou zapojeny v síti Microsoft Windows NT Terminal Server v�etn� p�ipojení na internet 

pomocí pevné linky. Na modernizaci výuky vynaložila škola nemalé finan�ní prost�edky, i když t�i 

po�íta�e �ady Pentium získala sponzorským darem. 

 

 

Vyu�ování probíhalo podle u�ebních osnov schválených MŠMT �R Základní škola a 

Základní škola s rozší�enou výukou cizích jazyk�, u�ební dokument �.j. 16 847/96-2.  
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1.2.10 Po�et žák� osvobozených od povinné školní docházky za šk.r. 1999/2000 

 

Ve šk.r. 1999/2000 nebyli od povinné školní docházky osvobozeni žádní žáci. 

 

 

 

 

1.3 Údaje o celkové �innosti školy ve šk.r. 1999/2000 
 

 

1.3.1 Charakteristika školy 

 

Základní škola je sou�ástí výchovn� vzd�lávací soustavy a je za�azena do sít� škol. 

Rozhodnutí o za�azení vydal ŠÚ Praha 6 pod �.j. 1031/95/PE-00 s ú�inností od 23.5.1996. Škola 

má právní subjektivitu již od 1.1.1993, z�izovatelem je m�stská �ást Praha 6 dle z�izovací listiny ze 

dne 16.12.1992. Sou�ástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. Škola je 

p�ísp�vkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt a má 

odpov�dnost vyplývající z jejího právního postavení. 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. 

 

Základní škola poskytuje základní vzd�lání; zabezpe�uje rozumovou výchovu ve smyslu 

v�deckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje 

mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, t�lesnou výchovu a ekologickou výchovu žák�. Zárove� 

umož�uje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. P�ipravuje je pro další 

studium na st�edních školách a u�ilištích a následn� i pro praxi. 

 

ZŠ D�dina se nachází na samém okraji m�sta, na sídlišti s nevýhodným dopravním 

spojením, jehož výstavba byla p�ed mnoha lety dokon�ena. Stárnutí sídlišt� škola poci�uje 

klesajícím po�tem žák� prvních t�íd a nižším po�tem žák� i ve vyšších t�ídách, nebo� silné ro�níky 

již opustily školu. Tento celkový úbytek je každoro�n� zvýšen o po�et žák�, kte�í odcházejí na 
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víceletá gymnázia. Díky své specifické vzd�lávací koncepci (RVJ) se da�í získávat nové žáky od 3. 

t�íd i z okolních obcí.   

 

 

Zápis žák� do 1. t�íd 

 

tabulka 9 

Po�et zapsaných žák� 55

Po�et odklad� 15

27,3%
Po�et p�ijatých žák� 40

Po�et t�íd 2  

 

 

 
Umíst�ní žák� 9. ro�níku 

 

tabulka 10 

Gymnázium 9

Obchodní akademie 8

St�ední pr�myslová škola 8

St�ední odborná škola s maturitou 4

Integrovaná st�ední škola 3

St�ední odborná škola 1

St�ední odborné u�ilišt� 9

Soukromé gymnázium 4

Soukromá obchodní akademie 6

Soukromé st�ední odborné u�ilišt� 7

59  
 

Výuka cizích jazyk� 

 

V roce 1999/2000 byla výuka zajišt�na �eskými aprobovanými u�iteli, po�etné t�ídy byly 

d�leny na skupiny. Tak jako v p�edcházejících letech žáci využívali vybavení po�ízené speciáln� 

pro jazykovou výuku – magnetofony, videa, televize a jazykovou laborato�. Veškeré vybavení je 

k dispozici nejen t�ídám s RVJ, ale i žák�m b�žných t�íd. 
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Po�ty t�íd s RVJ 

tabulka 11 

s RVJ b�žné celkem
I. stupe� 3 7 10

II. stupe� 5 4 9

celkem 8 11 19  
 

 

T�ídy s RVJ 

tabulka 12 

 

ro�ník po�et t�íd 1.jazyk 2.jazyk hod./týd

3. 1 anglický 3

4. 1 anglický 3

5. 1 anglický 3

6. 1 francouzský anglický 3+3

7. 1 francouzský anglický 3+3

8. 2 anglický/n�mecký francouzský/n�mecký 3+3

9. 1 anglický francouzský 3+3  
 

 

Volitelné a nepovinné p�edm�ty 

 

Škola prohlubuje zájmy žák� nabídkou volitelných a nepovinných p�edm�t�, která je �ízena 

vždy sou�asnými podmínkami a možnostmi školy. Obsahová náro�nost t�chto p�edm�t� je r�zná, 

v nabídce jsou vždy zastoupeny obory studijního typu i praktického zam��ení. S vhodnou nabídkou 

nepovinných p�edm�t� je pamatováno na žáky všech devíti ro�ník�. 

 

 

Volitelné p�edm�ty 

 

Informatika 

Technika administrativy 

Sportovní výchova 

Sborový zp�v 

Hra na zobcovou flétnu 
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Nepovinné p�edm�ty 

 

Ruský jazyk 

Cvi�ení z matematiky 

�ímskokatolické náboženství 

Technika administrativy 

Hra na zobcovou flétnu 

Tenis 

 

 

 

Zájmové kroužky 

 

 

Ve šk.r. 1999/2000 krom� nabídky voltelných a nepovinných p�edm�t� nabízela škola i tyto 

zájmové útvary: 

 

Výtvarný kroužek – aranžování suchých kv�tin a tkaní 

Ru�ní práce 

Redakce škoílního �asopisu D�dinka 

Klub mladých divák� 

Klub mladých �tená�� 

 

 

Ve spolupráci s DDM škola organizovala pro žáky odpolední hodiny stolního tenisu, 

volejbalu pro II. stupe�, mí�ové hry pro I. stupe�, florbal a basketbal. Dále m�li žáci možnost 

navšt�vovat v prostorách školy i soukromé tane�ní kurzy, kurzy anglického jazyka, informatiky, 

tenisu a mažoretek. 

 

Výše uvedená nabídka mimoškolních aktivit slouží zejména jako pomoc p�i zabezpe�ování 

ú�elného využívání volného �asu d�tí. K této zvýšené aktivit� vede školu mimo jiné i její lokalita – 

na sídlišti není žádná nabídka odpoledních �inností pro d�ti. Nabídka všech zájmových �inností 

tvo�í sou�ást školního Minimálního programu protidrogové prevence „Škola bez drog“. 
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Výsledky vzd�lávání 

 
Ve šk.r. 1999/2000 byly hlavní cíle výuky ve všech p�edm�tech spln�ny. U�itelé si pro své 

p�edm�ty vypracovávají tematické plány, které p�edkládají vedení školy, za�ínající u�itelé jsou 

vedeny uvád�jícím u�itelem a krom� tematických plán� p�edkládají i p�ípravy na vyu�ování. Pro 

pr�b�žnou a objektivní informovanost slouží krom� klasických hospitací sledování výsledk� 

z pedagogických rad, metodických sdružení a p�edm�tových komisí, i nadále se uplat�ují 

srovnávací testy. Vedení školy podporuje zavád�ní nových forem a metod p�i výuce, ve kterých se 

více uplat�uje samostatné myšlení žák�, diskutování, tvo�ivý p�ístup k u�ení, samostatná orientace 

v odborných materiálech a vzájemná spolupráce. 

 

�editelka školy každoro�n� z�izuje pedagogickou radu jako sv�j poradní orgán. Jejími �leny 

jsou všichni pedagogi�tí pracovníci školy. Pedagogická rada se schází �ty�ikrát za školní rok a 

mezi její kompetence pat�í jednání o chování a prosp�chu žák�, metodika výuky p�edm�tu. 

Výchovn� vzd�lávací �innost školy, klasifikace prosp�chu a chování žák� se �ídí platnými 

vyhláškami MŠMT �R a vnit�ním �ádem školy. Dále se pedagogická rada na svých jednáních 

seznamuje s pokyny vydanými MŠMT �R a ŠÚ Praha 6. Z každé pedagogické rady je po�izován 

zápis. Krom� pravidelných plánovaných pedagogických rad jsou zam�stnanci školy svoláváni na 

provozní porady.  

 

�editelka školy ustanovuje t�ídní u�itele, vedoucí p�edm�tových komisí, metodických 

sdružení a výchovné poradce. Dále pak jmenuje zástupce �editele, vedoucí vychovatelku školní 

družiny, vedoucí školní jídelny, vedoucí kucha�ku a vedoucí správních zam�stnanc�. Po 

projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady vydává �editelka �ád školy, 

schvaluje �ád odborných pracoven. 

 

Škola pln� využívá vybavených pracoven, jazykovou laborato�, cvi�nou kuchy�, školní dílnu 

a pracovny informatiky. Sou�ástí všech pracoven jsou vybavené kabinety, které jsou pr�b�žn� 

dopl�ovány na základ� požadavk� jejich správc� a uživatel�. V p�íštím školním roce se po�ítá s 

otev�ením školní knihovny a studovny pro žáky i u�itele, jejíž výstavba je v záv�re�né etap�.  

 

B�hem školního roku byla výuka v jednotlivých p�edm�tech na I. i II. stupni pr�b�žn� 

dopl�ována návšt�vami výstav, divadel a knihoven, exkurzemi, p�ednáškami a besedami. 
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Prosp�ch žák� za II. pololetí 

tabulka 13 

 

t�ída žák� vyzn. prosp�l neprosp. 2.st.chov. 3.st.chov. neoml.h.

1.A 21 21

1.B 20 19

2.A 18 18

2.B 18 18

3.A 26 26

3.B 19 19

4.A 26 26

4.B 22 22 2 25

5.A 19 19

5.B 19 19 2

6.A 21 10 11 1

6.B 25 4 21

7.A 23 10 13

7.B 23 4 19

8.A 19 9 10

8.B 22 13 9

8.C 20 0 20 1 2 18

9.A 32 3 29 2 2

9.B 27 3 24 2 2

celkem 420 56 363 1 11 0 47  
 

 

 

Materiální zabezpe�ení výuky a materiáln� technické zabezpe�ení školy 

 

 

 V r. 1999/2000 škola pokra�ovala ve financování kvalitního vybavení u�eben, kabinet� a 

dalších prostor v budov� školy: 

 

Z�ízení a vybavení místností pro školní knihovnu a studovnu 

Vybavení studovny po�íta�i 

P�ipojení po�íta�ové t�ídy a studovny na Internet pomocí pevné linky 

Vytvo�ení odpo�inkového koutku pro žáky II. stupn� 

Z�ízení samostatné místnosti pro IV. odd�lení školní družiny 
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Vybavení dvou t�íd novým nábytkem 

Z�ízení sportovních míst – ping-pongové stoly 

Vybavení pro školní kuchy� 

Zavedení samoobslužného systému výb�ru jídla p�es kreditní karty 

Malování školní budovy 

Ochranné sít� do malé i velké t�locvi�ny 

Osv�tlení malé i velké t�locvi�ny 

Opravy tabulí 

Stroj na úklid 

Úpravy a opravy sportovního areálu 

Kopírka 

Telefon a fax 

Hasicí p�ístroje 

Zabezpe�ení školy elektronickým zabeze�ovacím systémem a m�ížemi 

Dopl�ování skladu u�ebnic 

 

 

 N�které nákupy a opravy byly po�izovány z fond� ?  

 

 

 

1.3.2 Další školní aktivity 

 

 

Školy v p�írod� 

 

Za pomoci vedení školy si u�itelé vybírají výjezdy na ŠvP individuáln�. V�tšinou vyjížd�jí 

spole�n� dv� t�ídy. V tomto školním roce absolvovalo pobyty v p�írod� celkem  235 žák�.  

 

Krom� klasických pobyt� 7 t�íd absolvovalo sv�j speciální pobyt tematicky zam��ený na 

protidrogovou prevenci, jehož realizace probíhala na základ� vypracovaných projekt�. 

 

 

Lyža�ské kurzy 

 

Konají se každý rok pro sedmý ro�ník, kde tvo�í sou�ást t�lesné výchovy. Kurz� se 

zú�astnilo 40 žák�. 
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Kurzy plavání 

 

Žáci 3. a 4. t�íd absolvují dlouhodobý kurz plavání v délce 40 hodin. Tvo�í dopln�k výuky 

t�lesné výchovy a je hrazen školou. 

 

 

Sb�r starého papíru 

 

Škola po�ádá n�kolikrát do roka sb�r papíru, který je organizován žáky školní samosprávy 

a kterého se zú�astnili žáci všech t�íd. O všech výsledcích jsou žáci informováni prost�ednictvím 

školního rozhlasu a nejúsp�šn�jší t�ídy odm��ovány drobnými odm�nami. 

 

 

 

1.3.3 Spolupráce s fakultami 

 

 

B�hem šk.r. 1998/99 pokra�ovala spolupráce s Pedagogickou fakultou UK, 

P�írodov�deckou fakultou UK a Fakultou t�lesné výchovy a sportu UK. Na základ� požadavku 

fakult p�t student� vykonávalo na naší škole své dlouhodobé oborové praxe. Spolupráce všech 

fakultních u�itel� se studenty byla velmi dobrá. 

 

V záv�ru školního roku na žádost PedF UK škola op�t realizovala jednodenní návšt�vu 

školy skupiny francouzských student� – budoucích pedagog� z IFM v Pa�íži. S velkým zájmem si 

prohlédli pracovny, u�ebnice, ú�astnili se i výuky. 

 

Ke Dni d�tí studenti z FTVS op�t p�ipravili pro žáky naší školy na školním h�išti sportovní 

den plný her a sportovních sout�ží, na které se vždy d�ti velmi t�ší. 

 

 

 

1.3.4 Spolupráce s rodi�i a KPŠ 
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B�hem roku škola realizuje styk s rodi�i formou sch�zek a pohovor�, navíc rodi�e mohou 

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. B�hem celého dne m�li rodi�e možnost podívat se do libovolných vyu�ovacích 

hodin. V odpoledních hodinách rodi�e využili návšt�vy k prohlídce výuky ve volitelných a 

nepovinných p�edm�tech, v zájmových kroužcích a k ukázkám �inností ve školním klubu. Škola 

uvítala, že rodi�e Den otev�ených dve�í navštívili v hojném po�tu a o jednotlivé �innosti d�tí 

projevovali velký zájem. Vysoká ú�ast rodi�� byla také již tradi�n� na váno�ní besídce v KS Delta, 

váno�ním koncert� v libockém kostele, na masopustním karnevalu, na školní výstav� Budoucnost, 

na výstav� Schola Pragensis a na záv�re�ném zábavn� sportovním dni pro d�ti. 

 

P�i škole p�sobí Klub p�átel školy, jehož výbor vždy p�i prvních t�ídních sch�zkách 

projednává s vedením školy d�ležité otázky týkající se výchovy a vzd�lání, rozpo�tu a hospoda�ení 

školy. P�edseda Klubu p�átel školy má k dispozici výro�ní zprávu školy, se kterou seznamuje 

rodi�e. Spolupráce s Klubem je velmi dobrá. N�které kulturní akce škola po�ádá ve spolupráci 

s Klubem, váží si jednak finan�ního p�ísp�vku, ale hlavn� aktivní ú�asti n�kterých �len� p�i 

organizování spole�ných akcí. 

 

 Školní prostory nejsou využívány pouze žáky, ale slouží i rodi��m a ostatní ve�ejnosti V 

u�ebnách školy jsou po�ádány kurzy keramiky, anglického jazyka apod., spole�enskou místnost 

využívají místní organizace ke svým sch�zím, p�ednáškám a vystoupením. 

 

 

 

 

 

 

 

.   .   . 

 

 

 

 

Škola zajiš�uje bezpe�nost  a ochranu zdraví žáka p�i �innostech, které p�ímo souvisejí 

s výchovou a vzd�láváním. Soustavn� vytvá�í podmínky pro bezpe�nost a ochranu zdraví žáka a 

kontroluje jejich dodržování. 

 


