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1. Název školy 
 

Základní škola D�dina, Praha 6, Žukovského 6 
 
2. Z�izovatel (název, sídlo) 
 

M�stská �ást Praha 6, �s.armády 23, PS� 160 52, Praha 6 
 
3. 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. S 73/99/Pe a identifika�ním �íslem IZO 048 
133 914 s ú�inností od 1.1.2000. Škola je úplnou základní školou s rozší�enou výukou jazyk�. 
Podle z�izovací listiny ze dne 16.12.1992 a 28.12.2000 je sou�ástí školy školní družina a 
školní jídelna. Škola je p�ísp�vkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako 
samostatný právní subjekt od 1.1.1993 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, 
poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, t�lesnou 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, u�ilištích a následn� i pro praktické 
uplatn�ní v život�. Vlastní pojetí výchovn� vzd�lávacího procesu a jeho organizace je 
vymezeno v  Dlouhodobé koncepci školy. 
 
4. Vzd�lávací program školy  
 

Ve škole je vyu�ováno podle vzd�lávacích program� : 
Základní škola - �j. 16 184 96-2  
Základní škola s rozší�enou výukou jazyk� - �j. 16 847/96-2, �. u�. plánu - 16 333/96-22-21 
Obecná škola - �j. 120 35/97-20 

 

Ve škole jsou vedle b�žných t�íd vzd�lávaných podle programu Základní škola od 
r.1995 rovn�ž t�ídy s modifikovaným programem Základní škola s rozší�enou výukou 
jazyk�. V souladu s celospole�enskou poptávkou po jazykovém vzd�lávání a sou�asným 
vývojem spole�nosti (vstup do EU), je vyu�ováno jazyk�m anglickému od 3. ro�níku a 
francouzskému od 6. ro�níku. Do t�íd nebo skupin s rozší�enou výukou jazyk� jsou 
za�azováni žáci po zjišt�ní studijních p�edpoklad� ve 2. ro�níku. Podle modelu a zkušeností 
získaných vedením na služebním studijním pobytu ve Švédsku, jsou tito žáci netradi�n� 
integrováni do b�žných t�íd. T�ídy jsou rozd�lovány pouze na výuku jazyk�. Tím jsou 
zachovány p�vodní t�ídní kolektivy a jejich p�irozené sociální prost�edí. Škola tak sou�asn� 
v�nuje nadstandardní pé�i talentovaným žák�m a zárove� zamezuje vzniku elitá�ských skupin 
mezi žáky.  

Od letošního roku jsou ve škole t�ídy s vzd�lávacím programem Obecná škola, ve 
kterých je uplat�ována waldorfská pedagogika. Vzd�lávací program Obecná škola byl zvolen 
pro nejoptimáln�jší možnost p�izp�sobení u�ebního plánu požadavk�m waldorfské 
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pedagogiky. U�ební plán s prvky waldorfské pedagogiky vychází z odlišného p�ístupu 
k žák�m a odlišné organizace vyu�ování 

V souladu s pojetím vymezeným v Dlouhodobé koncepci školy, ve které 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�azeny dva celoškolní 
projekty s r�znými tématy, na jejichž p�íprav� se podíleli u�itelé i žáci.  

Základní škola D�dina je fakultní školou Padagogické fakulty, P�írodov�decké fakulty 
a Fakulty t�lesné výchovy a sportu UK. Studenti obou fakult vykonávají ve škole každým 
rokem povinnou praxi. Praxe zahrnují náslechy a praktickou výuku s následnými rozbory 
s vedoucími u�iteli a dále besedy s �editelem o organizaci a vedení školy.  

Díky své specifické vzd�lávací koncepci, která vhodn� dopl�uje nabídku okolních 
škol, a dv�ma vzd�lávacím program�m se da�í získávat nové žáky do 1. a 3. t�íd i mimo 
spádovou oblast školy a z okolních obcí.  
 
Vzd�lávací program po�et t�íd po�et žák� 
Základní škola 13 277 
Obecná škola 4 54 
Národní škola   
Celkem 17 331 
 
5. Údaje o pracovnících školy (hlavní  �innost školy) 
 

a) personální zabezpe�ení 
 pracovníci k 30.6. 2003 

fyzické osoby 
k 30.6. 2003 

p�epo�.pracovníci 
k 30.6. 2004 

fyzické osoby 
k 30.6. 2004 

p�epo�. pracovníci 
pedagogi�tí 24 20,53 26 20,38 
vychovatelé 4 4 5 4,6 
pedagogi�tí celkem 28 24,53 31 24,98 
nepedagogi�tí 18 15,03  15 15,25 
celkem                                       46           39,56 46 40,23 

 
civilní služba:  po�et pracovník�: 1 
                                   vykonávaná pracovní �innost:   pomocné práce 
 
b) v�ková struktura pedagogických pracovník� k 30.6.2003 
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 10 7 3 4  4 4 
vychovatelé 1 4 0 0 0 0 
pedag.celkem 11 11 3 4 4 4 
z toho žen 7 5 2 4 3 3 
nepedagogi�tí 0 1 2 14 1 0 
 
Pr�m�rný v�k pedagogických pracovník� základní školy  -    u�itelé :                40,12 

- vychovatelé :       32,83 
- pedag. celkem :   38,75 

Pr�m�rný v�k nepedagogických pracovník� :    51,27 
 

c) kvalifikace pedagogických pracovník� (odborná a pedagogická  zp�sobilost podle 
vyhlášky 139/1977 Sb.) k 30.6.2004)  
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 Kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 
I. stupe� 10  3 
II. stupe� 10 5 
Vychovatelé 2 3 
 
d) aprobovanost výuky v %  
aprobovaní      74% 
neaprobovaní   26% 
 
e) odchody pedagogických pracovník� v daném školním roce (po�et)  
6 pracovník� 
 
f) nov� p�ijatí absolventi u�itelského studia v daném školním roce (po�et) 
0  
 
g) nov� p�ijatí absolventi i neu�itelského studia v daném školním roce (po�et) 
2 pracovníci 
 
h) další vzd�lávání pedagogických pracovník�  /po�et a formy)  
 

typ studia - dlouhodobé po�et ú�astník� 
funk�ní studium pro �ídící pracovníky 1 
další vysokoškolské studium (další aprobace) 1 
jazyková p�íprava (ÚJOP UK) 1 
celkem dlouhodobé studium 3 
 

typ studia –kurzy a seminá�e po�et ú�astník� 
zážitková pedagogika 5 
pé�e o integrované žáky 2 
tvo�ivá škola  
�tením a psaním ke kritic. myšlení 1 
�ešení obtížných situací  
výtvarné techniky 1 
cizí jazyky 2 
manažerské dovednosti 1 
enviromentální vzd�lávání 1 
evalua�ní testování 1 
ICT vzd�lávání 24 
školení o chemických látkách 1 
celkem kurzy a seminá�e 39 
 

celkem dlouhodobé+kurzy a seminá�e 42 
 
ch) po�et ostatních pedagogických pracovník�, kte�í si dopl�ují nebo rozši�ují vzd�lání 
4 pracovníci 
 
i) p�ípadn� jiné formy studia  
0 
 
6. Po�et budov, ve kterých se vyu�uje (v�etn� t�locvi�ny).  
1 budova,  sportovní areál se zvláštním objektem šaten 
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Budova je bohat� �len�na na atria a pavilony. Sou�ástí jsou školní jídelna a družina. 
Na školním h�išti stojí budova s šatnami a sprchami. Tento objekt není sou�ástí budovy. 
Sou�ástí je rovn�ž velký sportovní areál s rozsáhlou zahradou.  

Každoro�n� o prázdninách se �ást školy maluje a provád�jí se nezbytné opravy a díl�í 
rekonstrukce. Prob�hlo uzp�sobení školní kuchyn� požadavk�m nové hygienické vyhlášky, 
nákupy jednotlivých p�ístroj�, oprava klimatizace a vým�na dvou �ad nejvíce poni�ených 
oken. Dále byly zrekonstruovány prostory �ty� t�íd v�etn� chodeb a toalet k nim náležejících 
pro t�ídy s waldorfskou pedagogikou. 

Vybavenost školy je na velmi dobré úrovni. Pro žáky je p�ipraveno k využití 31 
velkých u�eben, z toho 10 odborných pracoven (Po�íta�ová u�ebna, Studovna s knihovnou a 
internetem, Jazyková laborato�, Fyzika, P�írodopis, Zem�pis, Hudební výchova, Dílny, 
Cvi�ná kuchy�ka, Výtvarná výchova a T�locvi�ny)  4 menší u�ebny pro d�lené skupiny, 
výstavní a spole�enský sál, nov� vybudovaná keramická dílna s hrn�í�skými kruhy a pecí. 3 
venkovní atria, k tomu nadstandardní sportovní areál zahrnující 7 antukových h�iš�. Jedno 
travnaté fotbalové h�išt�, b�žecký ovál a dv� pln� vytížené t�locvi�ny. 

Každoro�n� se da�í zrekonstruovat lavice jedné t�ídy a opravit tabule. U�ebna 
informatiky je vybavena po�íta�i pr�b�žn� obnovovanými, s neomezeným p�ístupem na 
internet. Studovna a sborovna rovn�ž.  

Pro výuku cizím jazyk�m je k dispozici jazyková laborato� s audio- technikou.  
Školní družina má vlastní prostory za�ízené jako herny.  
Ve t�ídách uplat�ujících waldorfskou pedagogiku je speciální nábytek a za�ízení. Sportovní 
ná�iní je rozmanité a po dohod� se Sportovním klubem o používání jeho pom�cek žáky školy 
velmi pestré. Žáci mají k dispozici ping-pongové stoly, výbavu na floorbal a �adu dalších 
sport�.  

Školní pom�cky jsou po�izovány každoro�n� podle pot�eb a možností školy. Byla 
zakoupena zvuková aparatura na ozvu�ení t�locvi�ny a elektronické klávesy pro možnost 
živého vystupování školního souboru.. Audio-vizuální pom�cky (videa, televize a 
magnetofony) jsou k dispozici pro všechny vyu�ující nebo k promítání v sálech. 
Cílem je trvale postupn� a viditeln� obnovovat a vylepšovat vybavenost školy, dbát na 
kvalitní a estetické podmínky u�eben  a kabinet�, udržovat na co nejvyšší úrovni výpo�etní 
techniku, která musí práci u�itel� zjednodušovat.  
 
7. Po�et t�íd  
     
  I. stupe�  II. stupe� celkem 
k 30.6. 2003 9 7 16 
k 30.6. 2004 11 6 17 
 
   z toho po�et specializovaných t�íd 
 I. stupe� II. stupe� celkem 
k 30.6. 2003 - - - 
k 30.6. 2004 - - - 
 
8. Po�et žák�      
 

 I. stupe� II. stupe� celkem 
k 30.6. 2003 164 147 311 
k 30.6. 2004 206 125 331 
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9. Pr�m�rný po�et žák�  
 

a) na t�ídu: 
I. stupe� I. stupe� II. stupe� II. stupe� celkem 

b�žné t�ídy specializované 
t�ídy 

b�žné t�ídy specializované 
t�ídy 

 

21,71 - 20,83 - 21,31 
I. stupe� I. stupe� I. stupe� celkem II. stupe� škola celkem 

b�žné t�ídy t�ídy s waldorf. 
pedagogikou 

 b�žné t�ídy  

21,71 13,5 18,73 20,83 19,48 
 
 b) na u�itele (p�epo�tený po�et u�itel�) 
   

I. stupe� I. stupe� II. stupe� II. stupe� celkem 
b�žné t�ídy specializované 

t�ídy 
b�žné t�ídy specializované 

t�ídy 
 

19,67 - 12,57 - 15,68 
 

I. stupe� I. stupe� I. stupe� celkem II. stupe� škola celkem 
b�žné t�ídy t�ídy s waldorf. 

pedagogikou 
 b�žné t�ídy  

19,67 20 19,75 12,57 16,25 
 
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 - - 9 - - - - 
po�et žák�   122     
 
 Díky velkému zájmu rodi�� o cizojazy�nou výuku mohla škola op�t nabídnout ve 3. 
ro�níku rozší�enou výuku jazyk�. Jako první jazyk angli�tinu a od 6. ro�níku žáci p�ibírají 
francouzský jazyk. 

V roce  2003/2004 pokra�ovala výuka anglického jazyka v b�žných t�ídách podle 
lo�ského modelu, který se osv�d�il. Byla jím organiza�ní zm�na v systému jazykových t�íd, 
kdy byla skupina žák� s RVJ integrována do b�žné t�ídy, což p�ineslo �adu výhod jak pro 
žáky, tak pro práci vyu�ujících. Zmizela koncentrace výchovných problém�, byl 
rovnom�rn�ji rozložen po�et žák� s SPU, nároky na práci žák� v obou t�ídách byly 
rovnocenné a díky motivaci zdatn�jších žák� i vyšší. 
  
 11. Zam��ení specializovaných t�íd 
  

 celkem z toho poruchy u�ení z toho poruchy chování 
Po�et žák� ve 
specializovaných t�ídách 

- - - 

 
12. Po�et integrovaných d�tí celkem :  36 
 z toho postižení: 

SPU zrakové sluchové �e�i t�lesné mentální kombinované 
27 2 - - - - - 
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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 27 žák� byla diagnostikována 
výrazn�jší forma specifické poruchy u�ení (nej�ast�ji dyslexie a dysortografie) a na podklad� 
aktuálních materiál� vyšet�ení v PPP, byl pro 7 z nich potvrzen nárok na finan�ní p�ísp�vek. 
Ve spolupráci s PPP, výchovným poradcem a rodi�i byl pro n� vypracován individuální 
výukový plán, podle kterého probíhala výuka v daných p�edm�tech. B�hem školního roku 
nebyly zaznamenány problémy ve výuce. Nejv�tší pomoc a respektování obtíží se i nadále 
projevuje zejména v hodinách cizího jazyka. 
 
13. 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� - - - - - - - - 
 
14. Výsledky zápis� do prvních t�íd 
 

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 2004/2005 

1 22 5 4 
 

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

Pozitivní a korektní jsou vztahy mezi MŠ Šmolíkova a ZŠ D�dina. Byl sestaven plán 
spole�ných akcí a ur�eny termíny vzájemných návšt�v a vystoupení. P�edškoláci tak poznají 
prost�edí školy a jejich p�estup do školy se stane p�íjemným a o�ekávaným. 

Pro d�ti ze školek škola zorganizovala : 
• podzimní návšt�vu žák� 1. t�ídy do MŠ, na spole�ný program a spole�né hry, 
• váno�ní návšt�vu d�tí  z MŠ do školy k prohlídce 1. t�ídy, �ást vyu�ování a program 

ze školní besídky, 
• velikono�ní návšt�vu v MŠ, kde d�ti sout�žily a vym�nily si dárky, 
• rozlou�ení MŠ se školáky s ú�astí u�itelek ZŠ, 
• koncert pro p�edškoláky p�i informa�ní sch�zce v záv�ru školního roku, 
• organizování zpívání v souboru a cvi�ení, které pro p�edškoláky zajiš�ují pedagogové 

školy 
 
15. Výsledky p�ijímacího �ízení  
 

a) na víceletá gymnázia p�ijato: 
 z pátého ro�níku ze sedmého ro�níku 
gymnázia z�iz. krajem 3 - 
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 

8 7 2 5 1 1 24 
 
c) na soukromé školy p�ijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

pr�myslové 
školy 

ostatní 
st�ední školy 

st�ední 
odb.u�ilišt�  

Celkem 

- - - - 2 1 3 
 
d) do u�ebních obor� krajských i soukromých škol ukon�ených záv�re�nou zkouškou p�ijato: 

z devátých ro�ník� z nižších ro�ník� 
3 - 

 
Všichni žáci devátých t�íd byli v p�ijímacím �ízení úsp�šní. 
 
16. Po�et žák�, kte�í ukon�ili povinnou školní docházku a odešli ze školy 
 - v devátém ro�níku: 30    - v nižším ro�níku:   0 
 
17. Chování žák� 
 

a) klasifikace chování 
1. pololetí 2. pololetí chování 

žáci % žáci % 
velmi dobré 330 99,7 325 98,2 
uspokojivé 1 0,3 6 1,8 
 

b) zameškané hodiny 
zameškané hodiny 

neomluvené 
Šk. rok 

2002/2003  
po�et hodin 

Šk. rok 
2002/2003 
po�et žák� 

Šk. rok 
2003/2004  
po�et hodin 

Šk. rok 
2003/2004 
po�et žák� 

I. stupe� 0 0 4 1 
II. stupe� 0 0 59 1 
celkem 0 0 63 2 
 
18. Prosp�ch žák� 
 

prosp�ch 1. pololetí 
po�et žák� 

1. pololetí 
% 

2. pololetí 
po�et žák� 

2. pololetí 
% 

klasifikováni I.st. 205 100 204 99,5 
                    II. st. 126 99,2 123 97,6 
prosp�li        I. st. 205 100 203 99,5 
                    II. st. 124 98,4 121 98,4 
z toho s vyznam. 81 24,6 79 24,4 
neprosp�li   I. st. - - 1 0,5 
                   II. st. 2 1,6 2 1,6 
neklasifik   .I. st. - - 1 0,5 
                    II. st. 1 0,8 3 2,4 
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celkový pr�m�r 1. pololetí 2. pololetí 
I. stupe� 1,37 1,41 
II. stupe� 1,58 1,6 
celkem 1,48 1,5 
 

Ve t�ídách uplat�ujících waldorfskou pedagogiku bylo využito možnosti dané 
vyhláškou a t�ídy 1. – 3. byly hodnoceny slovn�. 
 
19. Školní družina – klub   
 

 po�et odd�lení po�et žák� 
Školní družina 5 121 
Školní klub - - 
 

Provoz školní družiny je p�izp�soben vyu�ování.  Ráno za�íná v 6.30 hod do 7.45 hod 
a pokra�uje od 11.40 hod do 17.30 hod. Na po�átku roku byla otev�ena 4 odd�lení pro d�ti ze 
t�íd programu základní školy a 2 odd�lení pro d�ti s waldorfskou pedagogikou. Protože se 
však v pr�b�hu školního roku po�et d�tí snížil, byl redukován po�et odd�lení ze 6 na 5. 
Všechna odd�lení organiza�n� �ídí vedoucí vychovatelka. 

Práce ve školní družin� vychází z celoro�ních plán�. Je velmi rozmanitá, p�evažují 
�innosti výtvarné, estetické a kulturn� spole�enské. Jsou pojaty tv�r�ím zp�sobem. Není 
opomíjena t�lovýchovná a sportovní �innost a dopravní výchova. Školní družina má vlastní 
prostory, které vyhovují pracovním i odpo�inkovým �innostem. Žáci využívají školní zahradu 
a h�išt�, waldorfská odd�lení k vycházkám oboru Hv�zda nebo lokalitu Divoké Šárky.  

Na po�átku školního roku je družina vždy dovybavována novými pom�ckami, hrami a 
hra�kami, a dále v pr�b�hu roku drobnými odm�nami, takže se d�ti v družin� cítí velmi 
p�íjemn�. B�hem svých odpoledních �inností si žáci rozši�ují své dovednosti a podílejí se na 
spole�enských akcích po�ádaných školou nebo jiných akcích ve�ejných organizací. 

Provoz  školní družiny respektuje p�ání rodi�� p�ebírat dít� kdykoli b�hem odpoledne 
a umož�uje d�tem b�hem odpoledních pobytu v ŠD navšt�vovat i jiné odpolední volno�asové 
aktivity – (tenis, keramika, mažoretky, sportovní kroužky, práce na po�íta�i aj.), které škola 
nabízí všem žák�m. Školní klub nebyl ve šk.r. 2003/04 otev�en. Škola nabídla žák�m 24 
zájmových kroužk�.  
 
20. Poradenské služby školy  
    

Poradenská �innost školy je specifikována do t�chto oblastí: 
• návšt�vy školního psychologa – jedenkrát m�sí�n� 
• výchovný poradce z �ad u�itel� 
• projednávání výchovných problém� s rodi�i 
• konzultace o školní zralosti s rodi�i u zápisu do 1. t�íd 
• metodická pomoc s problémovými žáky rodi��m 
• 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 a pln�ny.  
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Škola již n�kolik let spolupracuje s Mgr. Durmekovou, psycholožkou PPP, která je již 
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. S úrovní metodické pomoci žák�m vyžadující zvýšenou pé�i 
však u�itelé nebyli spokojeni. 

Výchova k volb� povolání probíhala podle plánu. Na po�átku roku byla podle 
stanovených dotací za�len�na témata do výuky p�edm�t� Ob�anská a Rodinná výchova a 
Pracovní �innosti. Vyu�ující využili u�ebnice, nov� po�ízené pracovní listy, prob�hly exkurze 
a besedy s r�zn� zastoupenými profesemi. 26 žák� osmých ro�ník� se zú�astnilo profesního 
testu v PPP Arabská.  

ZŠ D�dina je fakultní školou a v pr�b�hu šk. roku 2003/04 tato spolupráce 
pokra�ovala. Podle požadavk� fakult absolvovalo patnáct student� na naší škole klinický ped. 
psych. semestr. V rámci šestitýdenního klinického semestru se studenti 3. ro�níku Ped F UK 
mohli podrobn� seznámit s organizací školy a s výukou ve všech ro�nících. 

Po�et student� byl optimální. Všichni uskute�nili v rámci praxe výzkumná 
sociometrická šet�ení pro seminární práce. Spolupráce všech fakultních u�itel� se studenty 
byla velmi dobrá. 

V letním semestru probíhala souvislá oborová praxe v hodinách P�írodopisu (P�F UK), 
v hodinách Tv (FTVS UK) a v hodinách Fj (PedF UK).  
 
21. Hodnocení prevence sociáln� patologických jev�  
  

Školní metodik primární prevence vypracoval Minimální program protidrogové 
prevence, který pokra�oval podle koncepce plánu p�edešlého. Škola realizovala �adu aktivit 
pro žáky všech v�kových kategorií. 
 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. Vzhledem k mládí lektor�, k tomu, že t�ídy 
nejsou v�tšinou po�etné, a k tomu, že k jednotlivým sezením se využívá vhodná místnost 
s kobercem a podiem, bývají jednotlivé seminá�e úsp�šné. 

Bylo rovn�ž využito nabídky Prev-centra zorganizovat tzv. selektivní primární 
prevenci pro problémové t�ídy. Po jejím absolvování, nastal v problémové t�íd� viditelný 
obrat k lepšímu. 
 Škole se opakovan� poda�ilo získat grant na pokra�ování celoro�ního školního 
programu s názvem „Život bez drog“. V jeho rámci se poda�ilo uskute�nit tyto aktivity: 
• turnaje v ping pongu (podzimní, váno�ní, velikono�ní) s ú�astí zejména chlapc� II. stupn� 
• „Mikulášská trophy“ - netradi�ní sout�žní disciplíny pro žáky II.stupn� 
• beseda s mistrem sv�ta a mistrem Evropy v silni�ní a dráhové cyklistice, handicapovaným 

Ji�ím Ježkem o sportu, ale nejen o n�m 
• výtvarná sout�ž „Drogy, ty a tví p�átelé“ s ú�astí žák� 4.-9. t�íd 
• no�ní výstup na nejvyšší horu �eské republiky –Sn�žku s ú�astí 6 state�ných žák� II. 

stupn� 
• sout�ž „Chytrá makovi�ka“ (rébusy, hádanky, hlavolamy) 
• sout�žní �ást p�i „Sletu �arod�jnic“ s ú�astí dívek, ale také chlapc� z II. stupn� 
• cyklistický výlet Pod�bradskem a Nymburskem 
• vybudování „Koutu primární prevence“ a jeho následná výtvarná úprava 
 Sou�ástí školního Minimálního protidrogového preventivního programu je každoro�ní 
bohatá nabídka volno�asových aktivit v rámci školní družiny, školního sportovního klubu, 
zájmových kroužk� a soukromých kurz�. Nápln� jednotlivých aktivit odpovídají zájm�m d�tí. 
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V Informa�ním centru v odpoledních hodinách žáci využívali internet, studovnu knihami 
a �asopisy. 
 V letošním roce jsme se op�t zam��ili nejen na problematiku drog, ale sledovali jsme 
nar�stající problémy šikany na školách – televizní po�ady, tisk atd. 
 Metodik protidrogové prevence v pr�b�hu roku absolvoval 8 odborných p�ednášek, 
s jejichž obsahem byli vždy stru�n� seznámeni ostatní pedagogové školy. 
 Minimální program protidrogové prevence byl v uplynulém školním roce pestrý a 
p�ínosný pro žáky i pro u�itele školy. 
 
22. Rada školy  
 

 Škola opakovan� nabízela rodi��m založení Rady školy. Pro malý zájem Rada 
ustanovena nebyla. Na škole p�sobí KPŠ (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.  

V letošním roce zakoupil KPŠ pro školu hudební aparaturu. Výrazn� tak pomohl škole 
s ozvu�ením školních kulturních akcí a p�isp�l ke zlepšení technického zázemí školy. 
 KPŠ se dále podílí na nákupu drobných odm�n za školní sout�že, na nákupu kv�tin 
pro prv�á�ky a odcházející žáky 9. ro�níku. N�které kulturní akce škola po�ádá ve spolupráci 
s Klubem (nap�.Masopust, Mikulášská nadílka, Zakon�ení školního roku, Vysmátý den). 

P�edseda Klubu p�átel školy má k dispozici výro�ní zprávu školy, se kterou seznamuje 
rodi�e. Spolupráce s Klubem je velmi dobrá.  

Velmi si vážíme jednak finan�ních p�ísp�vk� a aktivní ú�asti n�kterých �len� p�i 
organizování spole�ných akcí. 
 
23. Další formy spolupráce s rodi�i a ostatními partnery školy 
  

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 k prohlídce výuky ve 
volitelných a nepovinných p�edm�tech a v zájmových kroužcích. Vysoká ú�ast rodi�� byla 
také již tradi�n� na váno�ní besídce v kulturním za�ízení Delta, na masopustním karnevalu a 
na „Vysmátém dnu“ v záv�ru školního roku. 

Pro školu nový je také p�ístup rodi�� žák� ve t�ídách s waldorfskou pedagogikou  ke 
škole. Škola je pro n� sou�ástí rodiny a do školy p�icházejí jako aktivní spolutv�rci ur�itého 
životního období dít�te. Jsou organizováni v ob�anském sdružení Waldorfská aktivita, 
samostatn� po�ádají jarmarky, sch�zky, porady, vzd�lávací seminá�e, financují si vlastního 
hospodá�e a významn� pomáhají p�i všech školních akcích. P�ispívají na mimo�ádné výdaje 
formou sponzorského daru Obecnímu ú�adu M�. Prahy 6. 
 Školní prostory nejsou využívány pouze žáky, ale slouží i rodi��m a ostatní ve�ejnosti.  
V u�ebnách školy jsou po�ádány kurzy keramiky a anglického jazyka, spole�enskou místnost 
využívají místní organizace ke svým sch�zím, p�ednáškám a vystoupením. Ob�anské sdružení 
Waldorfská aktivita zorganizovala ve škole zasedání pro Asociaci waldorfských školy. 
 Škola dlouhodob� spolupracuje s DDM, který má ve škole kancelá� a od roku 2003 
detašované pracovišt�. 
 Spoluorganizuje sportovní sout�že Poháru Prahy 6. Z 23 sportovních sout�ží jich 10 
prob�hlo na p�d� školy.  
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24. Školní stravování 
 

po�ty stravovaných žák�: 286           z toho po�ty žák� z jiných škol:      0 
 

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

 
Školní jídelna nabízí dva druhy jídel. Jedno b�žné jídlo a druhé bezmasé. Kvalita 

stravování v pr�b�hu roku kolísala v souvislosti s personálními zm�nami a onemocn�ním 
hlavní kucha�ky. V záv�ru roku se kvalita ustálila na odpovídající úrovni. 

V provozu školní jídelny škola pokra�ovala v realizaci navržené studie, která v první 
fázi �ešila uzp�sobení jídelny nové hygienické vyhlášce,dále �áste�nou náhradu nefunk�ních 
za�ízení a drobné stavební úpravy související s organizací provozu. V budoucnu snad podle 
zmín�né studie kompletní rekonstrukci, která je nevyhnutelná! 
 
Ve školním roce 2003/04 se poda�ilo: 
• nainstalovat speciální odsáva� par pro konvektomat 
• p�eorganizovat provoz školní jídelny v�etn� stavebních úprav tak, aby spl�oval hygienic-

ké požadavky 
• z�ídit „vytloukárnu“ vajec 
• kompletn� vym�nit velkokapacitní chladící box 
• upravit mycí d�ezy a po�ídit nerezové stoly k my�ce nádobí 
• po�ídit nové výdejní pulty s oh�evem, výdejní lednici na saláty, škrabku, varný kotel a 

drti� odpadk� 
• �áste�n� opravit vzduchotechniku 
• vymalovat kuchy�  
 
25. Výjezdy žák� mimo objekt školy 
 

 po�et výjezd� po�et žák� 
Vzd�lávací výjezdy - - 
ŠvP 7 174 
Lyža�ské kurzy - - 
 
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. 
 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 prob�hly v m�sících dubnu až kv�tnu. Jedna ŠvP 
byla uskute�n�na do objektu tzv. „stálé školy v p�írod�“, jehož provoz je �áste�n� dotován, 
proto byl pro žáky lacin�jší. 
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 2003/04 absolvovali žáci plavecký výcvik v bazénu v Radlicích. 
Lyža�ské kurzy (Lvvz) se konají každý rok v sedmém ro�níku. Každoro�n� je však díky 
nar�stajícím náklad�m a nižším po�t�m žák� problém kurz naplnit. Bylo proto rozhodnuto 
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organizovat Lvvz jedenkrát za dva roky pro 7.-8. ro�ník. Další Lvvz bude proto až ve šk.r. 
2004/05. 
 
26. Výsledky kontrol �ŠI, p�ípadn� jiných kontrol. 
            

Ve školním roce 2003/04 �ši školu nenavštívila. V m�síci kv�tnu prob�hla kontrola 
školní jídelny pracovnicí hygienické stanice. Kontrola byla následnou kontrolou po p�edchozí 
kontrole v dubnu r. 2003. Dále zjiš�ovala pln�ní nové vyhlášky 137/2004. Zjišt�nými 
nedostatky bylo zastaralé technické za�ízení, jiné nedostatky nebyly zjišt�ny. 

V pr�b�hu školního roku  byl proveden a zpracován energetický audit. 
27.  Spolupráce školy se zahrani�ím 
 

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. 
  
28. Ú�ast žák� v sout�žích 
 

a) vyhlašovaných MŠMT 
 název sout�že po�et ú�ast. umíst�ní 
v�domostních  Olympiáda v �j  (školní a obvodní kolo) 3 nehodnoceno 
 Matematická  olympiáda (škol. a obv.) 2 28 
 D�jepisná olympiáda (škol. a obv.) 5 11, 14, 19 
 Biologická olympiáda (škol. a obv.) 3 8, 9, 17 
 Zem�pisná olympiáda (škol. a obv.) 2 4, 23 
sportovních  Mc Donald� Cup  2004 (obv.) 3. a 5.t� 2 
 Sout�ž Mladých cyklist� (obv.) 5.t�. 2 
um�leckých  výtvarná sout�ž Krásná jako kvítka 8 postup 4 mezi 

vystavující 
 

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. Po�ítej s Kulíškem (ZŠ Vl) D 4  
 Pythagoriáda, obv.kolo   (DDM)          D 2  
 Warcraft 3  kraj. Kolo (�s svaz prog.)  P 1 5 
sportovních Poprask  pohár škol Prahy 6 (DDM)     D 

v rámci poháru 20 sport. sout�ží 
- atletika - trojboj 
- basketbal 
- brusle – rychlostní  
- brusle - slalom 
- cyklistika - dopr. sout�ž 
- fotbal – minifotbal 
- gymnastika – aerobik, mažoretky 
- gymnastika – p�etah lanem 
- gymnastika – šplh 
- házená – Kalamá� 
- házená – vybíjená 
- nohejbal – trojice 
- stolní tenis 
- šachy 

41 družstev 
343 ú�ast. 
 
 

celkov� 3 
 

2, 3 
2 
2 
2 
2 
2. 
1, 3 

2 
1 
2 
3 

2, 2 
2, 3, 3 

3 
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 Jarní b�h Hv�zdou  (ZŠ Šantrochova)   P            7 1 
 no�ní výstup na Sn�žku (ZŠ D�dina)    P 6 nehodnoceno 
 cyklovýlet Polabská stezka (ZŠ D�dina) 10 „ 
 Mikulášská trofej (ZŠ D�dina)              P 18 „ 
 Mažoretky D�dina  

-ú�ast na Národním šampionátu �R     D                       
-ú�ast na sout�ži Karlovarská �íše   
-ú�ast na zahájení sport.sout�ží Poprasku 
-zahájení plesu školy v Hostivicích      P 

  
mistr oblasti 
�estný diplom 

 Sportovní utkání na ZŠ Vlastina p�i otv. I. a II. stup.  
 nového h�išt� (atletika, volejbal, fotbal)P 40 1,2 
um�leckých  Pražská snítka  (obv.DDM)                   D 4 1,1,2,3 
 Vystoupení souboru Musica Meledica 

-sout�ž soubor� Rolni�ka 
-vystoupení p�ed mezin. Spol.C.Orffa 
-váno�ní koncert školy 
-váno�ní koncert v Dejvickém stanu 
-váno�ní koncert na Starom�st. nám�stí 
-velikono�ní koncert tamtéž 
Vystoupení soub. Malá Musica Melodica 
-Pražská snítka 
-sout�ž Jarní Petrklí� 
-vystoupení p�i položení zákl. kamene     
  ZŠ Ruzyn� 
-školní besídka 
-masopustní karneval 
-vystoupení v Dejvickém stanu 
-koncert pro školku 
-záv�re�ný koncert pro rodi�e a žáky 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
nehodnoceno 

 
 
 
 
 
 
 

1 

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. 
 
29. Cizí státní p�íslušníci 
  

stát po�et žák� 
�ínská lidová republika 1 
Francie 1 
Ruská federace 1 
Slovenská republika 2 
Ukrajina 1 
celkem 6 
 
Vzd�lávání cizích státních p�íslušník� probíhá bez problém�. 
 
 
30. Akreditované programy dalšího vzd�lávání škola nemá. 
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31. Ekologická výchova 
 

V duchu celospole�enského uv�dom�ní si d�ležitosti p�írody a nutnosti jejího trvale 
udržitelného rozvoje, cítí také škola nutnost za�lenit okruhy s touto tematikou do u�ebních 
plán�. V rámci dalšího vzd�lávání absolvovala pí u�itelka p�írodopisu školení v projektu 
Unesco „Výchova pro udržitelný rozvoj“. Témata vhodn� za�lenila do u�ebních plán� 
p�edm�t� P�írodopis a Ob�anská výchova. 

 
32. Další údaje o ZŠ 
 

Mimoškolní aktivity 
I v tomto školním roce se škola snažila nabídnout svým žák�m zajímavé aktivity, které 

by pomohly vyplnit volný odpolední �as našich d�tí. 
 

      a) zájmové kroužky 

• Anglický jazyk  
• Dramatický  
• Floorbal   
• Informatika  
• Keramika 
• Mí�ové hry 
• Stolní tenis  
• Technika administrativy  
• Výtvarná výchova  
• Klub mladých divák�  
• Mažoretky  
• Musica Melodica p�vecký soubor 
• Malá Musica Melodica 
• Musica pro p�edškoláky 
• Tenis  
• Sportovní st�elba 
• Volejbal 
• Aerobic 
• Eurytmie 

 

V�tšina kroužk� byla vedena pedagogy školy, �ást kroužk� sportovního zam��ení byla 
po�ádána ve spolupráci s DDM, n�které vedly soukromé organizace. 
 Vedení školy v roce 1997 iniciovalo z�ízení Centra sportu p�i škole, nebo� �innost 
tohoto Centra umož�uje širokou nabídku pohybových aktivit v dob� volného �asu nejen 
žák�m naší školy, ale i žák�m ze škol v místním regionu, kte�í nemají pro tuto �innost 
odpovídající podmínky. Tato forma zabezpe�ení volného �asu d�tí p�ispívá k prevenci 
zneužívání návykových látek a dalších sociáln� patologických jev� a stala se sou�ástí 
školního protidrogového programu. I ve školním roce 2003/04 žáci hojn� bohaté nabídky 
Centra sportu využívali. Školní sportovní areál mohou využívat i d�ti, které kroužky a 
sportovní klub nenavšt�vují. 
 Sportovišt� školy využívají formou pronájm� rovn�ž r�zné sportovní organizace.
 Z výše uvedeného vý�tu nabízených aktivit vyplývá, že škola je kulturním a 
sportovním centrem (bohužel jediným), které slouží k využití volného �asu d�tí v lokalit� 
sídlišt� D�dina. 
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     b) kulturní, pracovní a humanitární �innosti po�ádané školou pro d�ti a ve�ejnost 

 

• Slavnostní uvítání prv�á�k� ve škole 
• Mikulášská nadílka (ve spolupráci s KPŠ) 
• Srdí�kový den (humanitární aktivita) 
• Váno�ní besídka pro rodi�e v kulturním za�ízení Delta 
• Den otev�ených dve�í 
• Divadelní p�edstavení pro p�edškoláky 
• P�ípravné kurzy pro p�edškoláky 
• Masopustní karneval 
• Rej �arod�jnic 
• Organizace celoškolního projektového vyu�ování 1. „Projekt Šárka“ 2. „Um�ní živl�“ 
• Sportovní den d�tí k MDD (ve spolupráci s DDM) 
•  „Vysmátý den“ návšt�va d�tského filmového p�edstavení, zábavné sout�že pro žáky a 

rodi�e a koncert rockové kapely v atriu školy 
•    Slavnostní rozlou�ení se žáky 9. ro�níku 

 
Rozvoj školy 

Škola bude pokra�ovat ve vlastním pojetí výchovn�-vzd�lávacího procesu, tak jak je 
vymezeno v Dlouhodobé koncepci školy, která je zam��ena na rozší�enou výuku cizích 
jazyk�. Dále bude 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).  

Škola si cení nár�stu zájmu svých pedagog� o problematiku moderních metod výuky, 
jakými jsou projektové nebo kooperativní vyu�ování. Sv�d�í o tom soustavné vzd�lávání 
pedagog�, absolvování p�ednášek, kurz� a seminá�� s touto tematikou a sledování odborných 
�lánk� v �asopisech, které škola odebírá.  

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.  

P�i budování vlastní specifické vzd�lávací nabídky a profilace v systému základních 
škol v Praze a v souladu s výše uvedenými principy a metodami, kdy škola vyhledává nebo 
poskytuje prostor novým alternativním zp�sob�m výuky, bylo využito možnosti umístit ve 
škole t�ídy uplat�ující waldorfskou pedagogiku. Vedle tohoto hlavního d�vodu je dalším 
d�vodem fakt, že škola jako vzd�lávací instituce je a musí být chápána vícemén� jako služba 
žák�m a rodi��m. Jako taková musí vyjít vst�íc všem životaschopným aktivitám a projekt�m 
t�chto skupin. Dokonce by jim m�la pomoci najít legislativní oporu. V dnešní dob� jsou 
podobné alternativní zp�soby výuky rodi�i velmi žádány. Dokladem toho je svážení žák� do 
t�íd s waldorfskou pedagogikou z celé Prahy. Škola tak vstupuje do pov�domí, zvyšuje se o ni 
zájem a to v d�sledku znamená p�ivedení nových žák� a tak efektivn�jší využití školní 
budovy. Pro výrazné odlišnosti školních vzd�lávacích program� je nesmírn� náro�né zajistit 
bezproblémový chod školy po stránce pedagogické - pro zna�n� rozdílné p�ístupy k žák�m a 
povinnostem a organiza�ní - pro rozdílnou �asovou organizaci vyu�ování. Snahou školy 
p�itom je neodd�lovat programy, žáky a u�itele, ale naopak je oba ú�eln� propojit v tom 
smyslu, aby si sice žáci i u�itelé byli v�domi odlišnosti p�ístup�, p�esto však cítili 
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sounáležitost ke spolužák�m, koleg�m a škole, kterou pro ur�itou multikulturnost 
vzd�lávacích program� mohou využívat a absolvovat.  

Máme za sebou první školní rok práce podle dvou zcela odlišných pojetí výuky.Ukázalo 
se jako tém�� nemožné propojovat ob� pojetí. Naopak se ukázalo jako velmi zajímavé 
vzájemné obohacování na spole�n� po�ádaných akcích nebo p�ístup rodi�� ke škole. 
Rekonstrukce prostor pro t�ídy s waldorfskou pedagogikou prob�hly v�as, a tak se poda�ilo 
zkrášlit �ást školy. Nezbývá než doufat, že žáci školy budou p�ibývat a že se poda�í v rámci 
tvorby školního vzd�lávacího programu nalézt odpovídající legislativní oporu pro t�ídy 
s waldorfským pojetím.  

 
Nové materiální zabezpe�ení výuky a materiáln� technické zabezpe�ení školy 
 

• �áste�ná rekonstrukce školní kuchyn� (viz kapitola školní jídelna) 
• Pr�b�žné vybavování školní knihovny a studovny 
• Nákup p�ti nových monitor� do u�ebny informatiky 
• Rekonstrukce �ásti budovy pro t�ídy s waldorfskou pedagogikou 
• Vybavení t�í t�íd lavicemi a židlemi 
• Vybavení šaten v družin� lavicemi 
• Nákup paravan� pro projektové vyu�ování 
• Nákup kláves pro mobilní výuku Hudební výchovy a vystupování na ve�ejnosti 
• Nákup zvukové aparatury 
• Informa�ní stánek – stálé p�ipojení k internetu, využívaný žáky o p�estávkách 
• Úpravy a opravy sportovního areálu 
• Dopl�ování skladu u�ebnic 
• Za�ízení školního akvária 
• Další drobné opravy a úpravy za�ízení budovy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne :     …………………………                  ………………………………………… 
                                                                                                          �editel školy 
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Výro�ní zpráva 
o hospodá�ské �innosti školy 

 
 
 

 
 

Úvod : 
P�i zpracování této zprávy se postupovalo v souladu s § 17 e odst. 2 zákona 
139/1995kterým 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 2003 a skute�nost k 30.6.2004. 

 
 
 
 
 
 
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� 
dokladujeme spolu s komentá�em z�izovateli. Ú�etní uzáv�rky organizace rovn�ž 
z�izovateli resp. Magistrátu hl.m. Prahy. 

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 p�edchozí a první pololetí b�žného roku.  

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.). Naše rozlehlá a neekonomicky stav�ná 
budova spolu s rozlehlým sportovním areálem nám nedovolí �erpat p�ísp�vek 
nepromyšlen�. Nejvyšší finan�ní �ástkou vyplacenou za energie je platba tepla – 
ro�n� p�es milion korun. Poda�í-li se provést rekonstrukci vým�níkové stanice, 
která teplo tém�� nereguluje, bude úspora zna�ná. 

Finan�ní situaci školy nepatrn� zlepšuje dopl�ková �innost školy 
(pronájmy h�išt�, t�locvi�en, t�íd, zájmové kroužky pro d�ti a možnost stravování 
cizích strávník�). Z finan�ních prost�edk� takto získaných se da�í jednak 
vylepšovat školní prost�edí a pak uleh�ovat rozpo�tu školy. 

 


