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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 10.4. 2006, pod �.j. 9454/2006-21. 
 
 
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� 500 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 tvo�ily dv� budovy, hlavní budova – Praha 6, Žukovského 
580 a odlou�ené pracovišt� – Vlastina 19.  

Z d�vodu celoro�n� provád�né rekonstrukce v hlavní budov�, byl provoz p�isp�soben 
možnostem a v budov� v ulici Žukovského z�stal jen první stupe� a waldorfské t�ídy. Celý 
druhý stupe� byl do�asn� p�esunut do budovy ve Vlastin� ulici. V obou budovách fungovala 
školní družina a od dubna 2007 na každém pracovišti také školní jídelna. 

Škola pracuje podle n�kolika vzd�lávacích program�. V programu s rozší�enou výukou 
jazyk� se žáci vyu�ují dv�ma jazyk�m. K prvnímu jazyku angli�tin�, vyu�ovanému od t�etího 
ro�níku, p�ibírají v šestém ro�níku druhý jazyk francouzštinu. 

V b�žných t�ídách se vyu�uje anglický jazyk. Žáci dopl�ují sv�j týdenní program 
povinných p�edm�t� volitelnými p�edm�ty – informatika, sport, jazyky. 

Škola krom� záv�re�ných úprav dokon�ila vlastní vzd�lávací program. Ve  
waldorských t�ídách probíhalo v letošním roce ov��ování vlastního vzd�lávacího programu.  

Základní škola D�dina má oficiální statut 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. 

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 
k dispozici dob�e vybavená školní družina. P�i škole pracuje kvalitní p�vecko-instrumentální 
soubor Musica e Danza.  

Vlastní pojetí výchovn� vzd�lávacího procesu a jeho organizace je vymezeno 
v dokumentu  Dlouhodobá koncepce školy a nov� ve školním vzd�lávacím programu. 

Ob�anské sdružení Klub p�átel školy podporuje aktivita školy a spolupodílí se na jejich 
organizaci. Zájem rodi�� o školu podporují i tradi�ní akce školy – váno�ní besídky, masopust, 
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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� : 
Základní škola – �j. 16 184 96-2, podle posledního rozhodnutí MŠMT;  79-01-C/001 
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 
Waldorfský vzd�lávací program (rámcový vzd�lávací program) schválený MŠMT;  79-01-C/01 
 
 
Vzd�lávací program po�et t�íd po�et žák� 
Základní škola 18 357 
Obecná škola 3 49 
Národní škola - - 
Waldorfský vzd�lávací program 4 46 
Celkem 25 452 
 
 
U�ební plán školy 
 

Ve škole jsou vedle b�žných t�íd vzd�lávaných podle programu Základní škola od 
r.1995 rovn�ž t�ídy s 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�. Tito žáci jsou již tradi�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 r. 2003 jsou ve škole umíst�ny 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 
pedagogiky. U�ební plán s prvky waldorfské pedagogiky vychází z odlišného p�ístupu k žák�m 
a odlišné organizace vyu�ování.  

Školní vzd�lávací program, na kterém škola v pr�b�hu n�kolika let intenzivn� pracovala 
a podle kterého bude ve školním roce 2007/2008 pracovat, zahrnuje dva vzd�lávací sm�ry. 
Ten, dosavadní, s akcentem na výuku jazyk�, a druhý zam��ený na waldorfskou pedagogiku, 
která tvo�í samostatnou v�tev programu. V uplynulém školním roce 2006/2007 probíhalo 
v 1.,2.,6. a 7. ro�níku  waldorfských t�íd ov��ování vzd�lávání podle schváleného 
Waldorfského vzd�lávacího programu. 
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U�ební plán Základní škola  a u�ební plán Základní škola s rozší�enou výukou jazyk� 
 
 

�UD B B B J,B J,B J B J B J B J B 

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

�j 9 10 8 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 

Cj     3  4 4 6 3 6 3 6 3 6 3 

M 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Prv 2 2 3                   

P�a       1 2               

Vla       2 2                 

Ch                  2 2 2 2 

F           1 2 2 2 2 2 2 2 

P�           2 2 2 2 2 2 1 1 

Z           2 2 2 2 2 2 2 2 

D           2 2 2 2 2 2 2 2 

Ov           1 1 1 1 1 1 1 1 

Rv           1 1 1 1 1 1 1 1 

Hv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vv 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 

P� 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

kCj            1 1 

vol           1   1  2  2   2 

Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  20 22 24 25 26 29 29 29 29 31 31 32 32 
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U�ební plán Obecná škola s waldorfskou pedagogikou 
 
 
 
ZŠ D�dina, Praha 6 
Školní rok  2006 / 2007 
 
�UD W W O O O W W 

  1.t� 2.t� 3.t� 4.t� 5.t� 6.t� 7.t� 

�j    8 7 7    

Cj     3  3 4    

M    4 4 4    

Prv R R 3     R R 

P�a      2 2    

Vla      2 2   

Ch             

F             

P� V V       V V 

Z             

D             

Ov             

Rv             

Hv P P 2 2 2 P P 

Vv    1 2 2    

P�     1  1   1     

Hs             

vol          

Tv    2 2 2    

  22  22 24 25 26 30  30 

 
RVP -  Rámcový vzd�lávací program - Ov��ování vlastního školního vzd�lávacího 
programu 
W (waldorfská)   2 035/97-20 Obecná škola s waldorfskou pedagogikou 
 
 
Do u�ebních plán� byly zahrnuty tyto volitelné p�edm�ty:   

• informatika 
• sportovní hry 
• aerobic 
• konverzace v cizím jazyce 

 

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�azovány celoškolní 
projekty s r�znými tématy, na jejichž p�íprav� se podílejí u�itelé i žáci.  

V lo�ském roce žáci pracovali na samostatných t�ídních projektech  a na celoškolním 
projektu Ochrana �lov�ka za mimo�ádných situací ve spolupráci se skupinou záchraná�� 
Life Rescue. 
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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. 2006 
fyzické osoby 

k 30.6. 2006 
p�epo�. pracovníci 

k 30.6. 2007 
fyzické osoby 

k 30.6. 2007 
p�epo�. pracovníci 

u�itelé 45 34,09 39  
vychovatelé 8 6,98 6  
spec. pedagogové     
psychologové     
pedagog. vol. �asu     
asistenti pedagoga     
trené�i     
pedagogi�tí celkem 53 41,07 45 39,32 
nepedagogi�tí 24  23,13 18  13,81 
celkem všichni 77 64,2 63 53,13 
 
 
b) v�ková struktura pedagogických pracovník� k 30.6.2007 
 

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 4 11 15 5 4 4 
vychovatelé  4 12    
spec.pedagog.       
psychologové       
ped..vol. �asu       
asistenti pedag.       
trené�i       
pedag. celkem 4 15 17 5 4 4 
Z toho žen 3 13 11 4 3 3 
 
 
 
 
Pr�m�rný v�k pedagogických pracovník� základní školy – u�itelé:                43,7 
               vychovatelé:       39,2 
               pedag. celkem:   43,1 
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c) kvalifikace pedagogických pracovník� k 30.6.2007 
 

 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 
u�itelé I. stupn� ZŠ 15 4 
u�itelé II. stupn� ZŠ 17 3 
vychovatelé 5 1 
speciální pedagogové   
psychologové   
pedagogové volného �asu   
asistenti pedagoga   
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 92 
II. stupe� ZŠ 89 
I. a II. stupe� ZŠ celkem *) 90,5 
školní družina 83 
školní klub - 
 
 
e) odchody pedagogických pracovník� v daném školním roce                                           7 
 
f) nov� p�ijatí pedagogi�tí pracovníci v daném školním roce         9 
 
g) nov� p�ijatí absolventi u�itelského studia v daném školním roce                                   1 
 
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 2006/2007 (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 
 
Pro školní rok 2006/2007 byl plán dalšího vzd�lávání zam��en na tyto vzd�lávací oblasti: 
 

a) oblast prevence sociáln� patologických jev� 
b) oblast práce s ICT 
c) oblast didaktiky, pedagogiky, metodiky 
d) oblast tvorby a realizace školního vzd�lávacího programu 
e) oblast týmové spolupráce 
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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 2 

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 

3 1 

studium k rozší�ení odborné 
kvalifikace 

  

další vysokoškolské studium 
 (další „aprobace“) 

  

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

 5 

*/ 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 

  

studium pro výchovné poradce   
studium k výkonu specializovaných 
�inností 

2 2 

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

 2 

*/ 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� 

SIPVZ  znalostní úrove� Z (test) 5 hod 4 
             znalostní úrove� P 0 30 hod             3 
            Využití ICT na I. stupni 30 hod             2 
            Využití ICT ve výuce Matematiky 30 hod             1 
            Tvorba a práce s tabulkovým SW 30 hod             1 
            Práce s fotografií a filmem 30 hod 7 
Nová úprava odm��ování pracovník� ve školství  6  hod  1 
Cestovní náhrady  6  hod 1 
Funk�ní studium pro �editele škol P 6 16 hod 1 
Instruktor školního snowboardingu 60 hod 1 
Doškolovací kurs lyža�ských instruktor� 60 hod 2 
Školení protidrogových preventist� 20 hod 1 
Školení výchovných poradc� 10 hod 2 
Šikana   4 hod 2 
Školení koordinátor� ŠVP 18 hod 3 
Spušt�ní metodického portálu RVP   6 hod 1 
Tvorba ŠVP a výuka na I. stupni   6 hod 1 
Mezinárodní aktivity škol (Fopes) 60 hod 1 
Seminá� - Chemie a ŠVP (inovace u�ebnic)   5 hod 1 
Nové pojetí terénních cvi�ení z geografie   6 hod 1 
Seminá� Asociace školních sportovních klub�   5 hod 1 
Obrazy z �eských d�jin 1914 - 2004   4 hod 1 
Školení zdravotník� 15 hod 1 
Grafomotorická cvi�ení s tužkou   6 hod 1 
Islandský školský systém 35 hod 1 
celkem krátkodobé studium  42 
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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 
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. 
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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 
 
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� 
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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. 
 
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 
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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“ 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

Zakoupení licence na grafický 
editor Photoshop 

  

Zakoupení licence nebo upgradu 
na Windows XP pro PC do 
po�íta�ové u�ebny „Vlastina“ 

  

Pr�b�žné dopl�ování výukových 
program� 

  

 
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.    2 
            

Od 1.7.2005, kdy byly slou�eny základní školy D�dina a Vlastina, sídlí škola ve 2 
budovách. Ve školním roce 2006/2007 probíhala v p�vodní budov� v Žukovského 6/580 
generální rekonstrukce objektu. To velmi ovlivnilo chod školy a do plného provozu byly její 
sou�ásti zapojovány podle dokon�ovacích prací postupn�, v pr�b�hu školního roku. V provozu 
byl nejd�íve pouze jeden pavilon a pozd�ji t�locvi�na. Velká �ást školy, žáci druhého stupn�, 
nábytek a pom�cky byly do�asn� p�est�hováni na detašované pracovišt� v budov� Vlastina 19. 
V p�vodní budov� z�stal první stupe�, waldorfské t�ídy a školní družina. Oba objekty mají 
jako sou�ásti školní družinu a školní kuchy� s jídelnou.  
 
b) ú�elov� využívané prostory (po�et odborných u�eben v�etn� t�locvi�en)  41 +  23 

 

Pro žáky na pracovišti D�dina je po rekonstrukci plánováno žák�m k dispozici 41 
u�eben, z toho 14 odborných pracoven (2 po�íta�ové u�ebny, studovna s knihovnou a 
internetem, jazyková laborato�, 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. 
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Na pracovišti Vlastina je 23 u�eben, z toho 11 odborných pracoven (2 Po�íta�ové 
pracovny, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Dílny, Keramická dílna s hrn�í�ským kruhem 
a pecí, P�írodopis/ Fyzika, Chemie, Knihovna, Video-u�ebna a T�locvi�na) a 1 menší u�ebna 
pro d�lenou výuku. Školní družina sídlí v odd�lených prostorách 3 menších u�ebnách 
p�ístupných pouze zvenku. 

Po p�esunu žák� na pracovišt� Vlastina, byla škola napln�na do plné kapacity a všechny 
u�ebny byly pln� využívány. Bylo velmi obtížné zachovat provoz Základní um�lecké školy 
Charlotty Masarykové, která využívala pr�b�žn� 2–8 u�eben k výuce. 

  
c) sportovišt�, h�išt�                                                                                                   8  +  2 

 

Sou�ástí obou škol jsou rovn�ž sportovní areály se školní zahradou. Na školním h�išti 
D�dina 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. Zahrada je velmi 
rozsáhlá a je odborn� udržována. V pr�b�hu rekonstrukce však mohla být sportovišt� 
využívána jen omezen�. V prostoru sportoviš�, objektu šaten a na školní zahrad� byl do�asn� 
umíst�n inventá� školy, kv�tiny a stavební materiály stavbu provád�jící firmy. 

H�išt� na pracovišti Vlastina je po nedávné rekonstrukci s um�lým povrchem na dvou 
hracích plochách a tartanovou b�žeckou dráhou s dosko�išt�m pro skok daleký. Zahradu byla 
na po�átku roku odborn� ošet�ena zahradnickou firmou. 

Na pracovišti Vlastina byly v pr�b�hu prázdnin p�ipraveny t�ídy a prostory k p�esunutí 
6 t�íd s p�ibližn� 120 žáky z D�diny. Byl vymalován vestibul a n�které t�ídy. V pr�b�hu roku 
byly provád�ny b�žné opravy a údržby. 

Vybavenost školy je na velmi dobré úrovni. Po ukon�ení rekonstrukce se obnoví 
postupné obnovování žákovských lavic a židlí. U�ebny informatiky jsou vybavovány po�íta�i 
pr�b�žn� obnovovanými, s neomezeným p�ístupem na internet. Ve dvou u�ebnách jsou 
využívány interaktivní tabule. 

Pro výuku cizím jazyk�m je k dispozici jazyková laborato� s audio-technikou.  
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 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. 
 
 
7. Po�et t�íd  
 
  I. stupe�  II. stupe� celkem 
k 30.6. 2006 15 11 26 
k 30.6. 2007 14 11 25 
 
   z toho po�et specializovaných t�íd 
 

 I. stupe� II. stupe� celkem 
k 30.6. 2006 - - - 
k 30.6. 2007 - - - 
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8. Po�et žák�      
 
 I. stupe� II. stupe� Celkem 
k 30.6. 2006 260 221 481 
k 30.6. 2007 235 197 452 
 
 
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 

20,5 14 0 19,1 12,5 0 19,83 13,3 
 
 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 

15,03 13,2 - 12,67 9,3 - 13,73 11,9 
 
 
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 - - 7 - - - - 
po�et žák� - - 69 - - - - 
  
 

Díky 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. Výuka cizích jazyk� je ve škole organizována integrováním skupiny žák� s RVJ do 
b�žné t�ídy, což p�ináší �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. 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: 
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• 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 
• p�ipravujeme z�ízení „Dyscentra“ pro systematickou práci s integrovanými žáky 
• zam�stnáme asistenty pedagoga pro intenzivní práci s postiženými žáky 
• zvažujeme možnost vzd�lávat se v ur�itém p�edm�tu ve vyšším ro�níku  
• zvažujeme možnost p�esko�ení ro�níku 

 
 
13. Po�et integrovaných d�tí  k 30.6.2007          37 
 
z toho postižení: 
 

SPU zrakové sluchové �e�i t�lesné mentální kombinované 
30 - - - 1 2 4 

 
 
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 
metodici prevence, neboˇv n�kterých p�ípadech potíže souvisí s negativními spole�enskými 
jevy. Pé�i o žáky se SPU, zajiš�uje ješt� 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 (OPPP), 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. U 6 z nich byla diagnostikována výrazn�jší forma specifické poruchy u�ení 
(nej�ast�ji dyslexie a dysortografie) a na podklad� materiál� z vyšet�ení v OPPP byl pro n�  
potvrzen nárok na finan�ní p�ísp�vek. Ve spolupráci s OPPP, výchovným poradcem a rodi�i 
byl pro n� vypracován individuální vzd�lávací plán, podle kterého probíhala výuka v daných 
p�edm�tech.  
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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 - - - - - - 
 
 
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 62 19 22 
 
 

Ve spádové oblasti školy jsou dv� mate�ské školy. Pro pracovišt� D�dina MŠ 
Šmolíkova, pro pracovišt� Vlastina MŠ Libocká a 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�. 

P�i obvyklé návšt�v� školky p�ed zápisem byl poprvé rodi��m MŠ Libocká sd�len 
zám�r p�est�hovat celou školu do budovy D�dina již k 1.9.2007.  

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. V uplynulém školním roce byly z d�vodu 
rekonstrukce  zorganizovány dva Dny otev�ených dve�í. První na Vlastin� a druhý pro 
ve�ejnost a rodi�e d�tí z Mate�ské školy Libocká v budov� na D�din� k prohlídce nov� 
zrekonstruované školy.   

Pro budoucí prv�á�ky a jejich rodi�e bylo zorganizováno n�kolik p�ípravných sch�zek. 
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. 
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Dohoda o vzájemné spolupráci 
mezi  Základní školou D�dina a Mate�skou školou ve školním roce 2006/2007 

 
Mate�ská škola a Základní škola se pro školní rok 2006/2007  dohodly na t�chto 

oblastech a 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 
- divadelní p�edstavení v MŠ 
- koncert v ZŠ 
- Den otev�ených dve�í – návšt�va žák� z MŠ 
- zápis d�tí do prvních t�íd 
- ú�ast na masopustním karnevalu 
- spole�né hry, malování  a sportování v MŠ 
- spole�né hrabání listí v MŠ 

 

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. 
 
 
 
 
POZVÁNKA NA DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í  DNE 17.1. 2007 

 
 
 
  
Školní vyu�ování 
       
 V dob� od 8:00 - 13:30 hod. probíhá výuka ve všech t�ídách podle rozvrhu. Lze navštívit 
kteroukoliv 
t�ídu. Doporu�ujeme však využít �asové nabídky, kterou žáci a u�itelé p�ipravili. 
       
D�dina      

1.B 8:00 - 8:45 
Já už umím �íst i psát, p�ij� se na mne podívat 
(�j) K. Francová

2.B 8:00 - 8:45 Tvrdé a m�kké souhlásky - hrav� (�j)  K. Vop�nková
3.B 8:55 - 9:40 Vyjmenovaná slova hrou (�j)  E. Bomerová
4.B 8:00 - 8:45 Vzory podstatných jmen (�j)  H. Séquardtová
      
Vlastina      
1.A 8:55 - 9:40 Po�ítáme do osmi (M)   S. Hávová
2.A 8:55 - 9:40 Po�ítáme do sta - u�íme se hrou (M)  I. Majer�íková
4.A 8:55 - 9:40 Vzory st�edního a ženského rodu (�j)  P. Jandová
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5.A 8:00 - 8:45 Všední den u 5.A, Slovesa (�j)  H. Sobotková
      
2.stupe� nabídku nespecifikuje, nabízí k návšt�v� hodiny ve všech ro�nících, které probíhají 
podle b�žného st�ede�ního rozvrhu 
Výuka cizich jazyk� - Aj, Fj - od 4. - 9.ro�níku b�hem celého dopoledne  
      
Návšt�va mate�ské školy         
návšt�va p�edškolák� z MŠ v 1.B    
Kombinovaná výuka v 1. A, spolupráce všech d�tí   K. Francová
 
Výuka ve t�ídách s prvky waldorfské pedagogiky 
       
8:00 - 10:00 Hlavní vyu�ování 1.D, 2.D, 3.D, 4.D, 5.D, 6.D, 7.D  L. Kettnerová
10:20 - 11:05 1.D Aj, 3.D Hv, 7.D Nj    H. Hlavá�ková
11:05 - 12:00 3.D Nj, 4.D Hv, 5.D Hv    J. Frýdová
      J. Reichertová
      D. Hvolková
      B. Hvolka
      A. Tun
      K. Gotschalková
            J. And�lová
Školní družina          
D�dina      

1. odd�lení 13:00 - 15:00 - kresba zimní krajiny, sout�žní a didaktické 
hry R. Doušová

2. odd�lení 
13:00 - 15:00 - ilustrace k p�e�tené pohádce, hry na h�išti, 
spole�. hry J. Dufková

3. odd�lení 
13:00 - 15:00 - hry na h�išti, spole�. hry, výroba dárku k 
zápisu R. Pavlatová

Vlastina      
1. + 2. odd�lení14:00 - 17:00 - poj�te si s námi zahrát stolní hry  M. Ž�árská
             
Školní družina t�íd s waldorfskou pedagogikou       
      
1. odd�lení 13:00 - 14:00 - výtvarná �innost    J. Hrdli�ková
       
Zájmové kroužky           
Vlastina      
12:15 - 13:15 Dovedné ruce (1. ro�ník)    S. Hávová
14:00 - 15:30 Keramika     M. Pošarová
15:30 - 16:30 pohybová výchova (kroužek DDM)   Z. Rychterová
17:00 -19:00 mažoretky     P. Filípková
       
D�dina      
13:00 - 14:00 Musica e Danza - p�ípravné odd.( 5-7 let)  H. Séquardtová
 zp�v, tanec, hra na nástroje    
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16. Výsledky p�ijímacího �ízení  
 
a) na víceletá gymnázia p�ijato: 
 

 z pátého ro�níku ze sedmého ro�níku 
gymnázia z�iz. krajem 2 1 
soukromá gymnázia 2 - 
církevní gymnázia - - 
 
 
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 

9 4 - 7 4 1 25 
 
 
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 2 - - 2 1 7 
 
 
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� 
1 1 

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

 - v devátém ro�níku: 33    - v nižším ro�níku:   2 
 
 
 
18. Volitelné a nepovinné p�edm�ty 
 
Volitelné p�edm�ty 
 

Název p�edm�tu  D�dina Po�et skupin Po�et žák� 
Informatika 2 39 
Sportovní výchova 2 43 
Aerobic 1 24 
Konverzace Anglický jazyk  2 31 
Konverzace Francouzský jazyk 1 12 
   
Celkem 8 149 
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Nepovinné p�edm�ty 
 

Název p�edm�tu Po�et skupin Po�et žák� 
Logopedický nácvik  (neklasifikovaná aktivita) 2 8 (4+4) 
   
Celkem 2 8 
 
 
19.  Kroužky 
 
  Organizace výuky v kroužkách byla letos komplikovan�jší. N�které byly vyu�ovány na 
D�din�, n�které na Vlastin�. D�ti byly p�evád�ny nebo musely p�echázet. Výuka v kroužkách 
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 informa�ním listu školy a na internetových stránkách. 
 
Název kroužku D�dina Po�et skupin Po�et žák� 
Angli�tina  2 22 
N�m�ina 2 26 
Keramika  1 14 
Atletika  1 12 
Šachy 1 11 
Informatika  2 31 
Klub mladých divák�   1 10 
Musica e Danza  1 8 
Musica Melodica – mini  2 29  (14 + 15) 
Musica Melodica – midi  1 13 
Musica Melodica – maxi  1 10 
Školní �asopis  1 7 
Výtvarný kroužek  1 9 
Dovedné ruce 1 15 
Mažoretky  1 27 
Tenis  6 24 
Matematický seminá� (9.p.r.)   1 14 
Seminá� z �eského jazyka   1 15 
   
  Centrum sportu D�dina DDM   
 Florbal chlapci 2 24 
 Pohybová výchova, mí�ové hry  2 20 
 Volejbal dívky  2 20 
    
Celkem 33  361 
  

 
Škola klade velký d�raz na mimoškolní aktivity d�tí a snaží se d�tem nabídnout co 

nejširší a nejkvalitn�jší možnosti. V tomto roce byla situace zna�n� komplikovaná, nebo� 
zpo�átku byly ob� t�locvi�ny na D�din� uzav�eny a školní h�išt� m�lo jen omezený prostor 
k využití. P�esto pracovaly d�ti 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.  
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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. 
 Sportovišt� školy využívají formou pronájm� 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� sídlišt� D�dina. 
 
 
20. Školní družina – klub   
 
 po�et odd�lení po�et žák� 
školní družina 6 161 
školní klub - - 
 

 
Záv�re�ná zpráva vedoucí školní družiny 
 

Ve školním roce 2006/2007 tvo�ilo školní družinu celkem 6 odd�lení. Na D�din� byla 
umíst�na 3 odd�lení, 2 na pracovišti Vlastina a 1 odd�lení pro d�ti s waldorfskou pedagogikou.  
Zpo�átku byla odd�lení v rekonstruované budov� D�dina umíst�na v b�žných t�ídách. 
V pr�b�hu druhého pololetí byl obnoven provoz v p�vodních prostorách družiny.  

Na pracovišti Vlastina byly využívány prostory stejn� jako v minulosti, v samostatném, 
p�ízemním pavilonu se t�emi menšími u�ebnami. 

Práce ve školní družin� byla i p�es rekonstrukcí ztížené podmínky velmi rozmanitá, 
zam��ená na �innosti pracovní, výtvarné, pracovní, didaktické a sportovní hry a sout�že. 
Vychází z tematických plán�. �innosti jsou pojaty tv�r�ím zp�sobem. Jsou využívána školní 
sportovišt�, zahrady, h�išt� i t�locvi�ny. Je využívána nabídka KS Delta, které nabízí každé 
pond�lí filmová a n�kdy také divadelní p�edstavení. V letošním roce byla �innost družiny 
sm��ována hlavn� na školní h�išt� a skupinám z D�diny zabralo spoustu �asu docházení na 
ob�d na Vlastinu.. 

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. Rovn�ž její možnosti byly díky rekonstrukci zna�n� omezené..  

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 je v družin� p�izp�soben vyu�ování. Ráno za�íná od 6.00 hod do 7.45 hod 
a odpoledne od 14.40 hod do 17.30 hod. Dom� mohly d�ti odcházet z d�vodu cesty na ob�d 
v jednotném �ase, pouze od 13.00hod do 14.00 hod a potom kdykoliv podle pot�eby mezi 15.00 
hod až 17.30 hod. Po otev�ení jídelny na D�din� se �asy odchod� upravily. D�ti pak odcházely 
bu� po ob�d� a  dále mezi 12.45 hod - 13.30 hod. Dobu mezi 13.30 hod – 15.00 hod družina 
zam��uje na spole�né �innosti d�tí nebo tráví �as venku. Odpoledne, mezi 15.15 hod – 15.30 
hod jsou odd�lení spojena do herny k vychovatelce, která má záv�re�nou službu.D�tem je 
rovn�ž umožn�no b�hem odpoledního pobytu v ŠD navšt�vovat i jiné odpolední aktivity, které 
škola žák�m nabízí. 

 
                                    Romana Doušová 

                          vedoucí vychovatelka 
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21. 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 
• spolupráce 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 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, 
aktualizovány a pln�ny.  

Škola spolupracuje s Mgr. Durmekovou, 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 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 2006/2007 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. 
 
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 
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c) �ada dalších pohovor� je uskute�n�na pouze s 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 poruchami u�ení: 

 
 Se žáky se specifickou poruchou u�ení pracuje na podklad� doporu�ení z pedagogicko 
psychologické poradny t�ídní u�itel.  
Podle zájmu rodi�� a možností žáka mohou d�ti docházet na Individuální logopedickou 
nápravu. Zde pracuji s d�tmi v malých  skupinách (maximáln� �ty� žák�), což umož�uje  
individuální p�ístup a p�izp�sobení programu podle pot�eb jednotlivých žák�.  
V tomto školním roce se konala Logopedická náprava dva dny v týdnu (úterý a �tvrtek, podle 
pot�eby i pond�lí) v 45-ti minutových blocích od 14.00 hodin. Na Logopedickou nápravu 
docházelo v tomto školním roce 12 žák�. 

P�i práci s t�mito žáky využívají u�itelé krom� b�žných postup� i pom�cek, také 
vybavenosti speciáln� pedagogického kabinetu i PC program� (nap�. DYS – COM) . V p�íštím 
školním roce se budeme snažit za�adit Logopedickou nápravu v rámci dopoledního vyu�ování. 
Zatímco bude probíhat hodina �eského jazyka – �tení , bude paní u�itelka pracovat soub�žn� 
s d�tmi se specifickou poruchou �tení a psaní v malých skupinách individuáln�.   

 

3) Volba povolání: 
 
4) Spolupráce s dalšími institucemi: 

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

Organizace pé�e o tyto žáky je p�izp�sobena typu, stupni poruchy a stá�í dít�te. 
Pravidelná pé�e se uskute��uje v dob� školní a  i mimoškolní. V pr�b�hu školního roku byla  
vyšet�ení  žák�  aktualizována, aby možnosti nápravy byly p�izp�sobeny aktuálnímu stavu žáka.  

Vyšet�eno bylo ve školním roce 2006/2007  31 žák�. V evidenci bylo vedeno 27 žák� 
s SPU a u 10 žák� byly vzhledem ke speciálním vzd�lávacím pot�ebám doporu�eny individuální 
vzd�lávací plány. 

Individuální vzd�lávací plán (IVP) vypracoval dle podklad� z vyšet�ení z PPP t�ídní 
u�itel ve spolupráci s výchovným poradcem a rodi�i. Aktuálnost IVP je pr�b�žn� konzultována 
a ov��ována.  
      Už v 2. pololetí školního roku 2006/2007 probíhaly p�ípravy na školní rok další – 
2007/2008. Do prvních ro�ník� budou integrování 2 žáci se specifickými vzd�lávacími 
pot�ebami. Jejich integrace obnáší p�ítomnost asistenta pedagoga. 

Tato skute�nost a další pot�eby našich žák� s IVP nás vedli ke z�ízení speciáln� – 
pedagogického kabinetu. Speciáln� - pedagogický kabinet by m�l tvo�it zázemí pro práci 
pedagogických asistent�, ale i pro práci s dalšími žáky vyžadující speciáln� – pedagogickou 
pé�i.  

  
Mgr. Kate�ina Vop�nková 

výchovné poradkyn� 
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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�, je minimální program zam��en na rozvoj osobnosti 
d�tí, zlepšování vzájemných vztah� mezi nimi, podporuje 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 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 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. V uplynulém roce se nepoda�ilo uskute�nit výjezd žák� 8. 
ro�ník�, který byl p�vodn� naplánován na po�átek školního roku. Z d�vodu st�hování byl 
nejprve odložen na listopad a v listopadu pak zrušen pro nízký po�et p�ihlášených žák�. 
 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 zna�n� závislá na jejich spole�ném p�sobení. 
 
 
Minimální plán primární prevence pro školní rok 2006/2007 (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.  
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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�. 
 Novinkou pro letošní školní rok bude t�ídenní zážitkový kurz pro žáky t�íd 
8.B a 8.C. K jeho realizaci nás vedly zejména tyto d�vody: 
- na rozdíl od 8.A tyto t�ídy neabsolvovaly kurz p�i p�estupu na druhý 

stupe� 
- žáci t�chto t�íd zažili minimum spole�ných mimoškolních výjezd� (ŠvP 

apod.), aktivity s prvky zážitkové pedagogiky by pro jejich kolektivy jist� 
byly p�ínosem 

 
	 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: 
	 Prev-Centrum (bloky prevence na 2. stupni, nabídka práce s problémovými 

t�ídami �i jednotlivci, pravidelná spolupráce s metodiky) 
	 OPPP Prahy 6 
	 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) 
 

6. VZD�LÁVÁNÍ PEDAGOG	 
Metodik primární prevence je kontaktní osobou mezi výše uvedenými 
organizacemi a školou. V pr�b�hu školního roku se bude ú�astnit 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. 
 Bude vytvo�en kabinet primární prevence, v n�mž bude evidován materiál 
k zážitkovým kurz�m, zárove� také základní p�íru�ky a videokazety týkající se 
drogových závislostí a metodiky zážitkových her. 
 Aby mohl být tento plán prevence úsp�šn� pln�n, vyžaduje aktivní spolupráci 
celého pedagogického sboru. Bude-li naše snaha podpo�ena grantem, rádi 
bychom navázali na lo�ský školní rok a zorganizovali další výjezd „týmové 
sborovny“. 
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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 + venkovní výv�sní tabule 
	 školní �asopis Cocktail 
 

8. GRANTY 
Vzhledem k finan�ní náro�nosti mnoha projekt� je k jejich realizaci nezbytná 
finan�ní podpora ze strany ú�ad� v rámci jejich protidrogové politiky. 
V tomto školním roce  op�t podáme n�kolik žádostí o grant.  
Na Magistrát hl. m�sta Prahy byl podán grant na zážitkový kurz pro žáky 
budoucího 6. ro�níku 
P�edpokládané granty sm��ované k MÚ Prahy 6: 
	 Zážitkový kurz pro 6. ro�ník 
	 Týmová sborovna 2007 
	 projekt školní družiny 
	 projekt hudebního sboru Musica Melodica  

 
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 6/2 0 0 7 
 

� zá�í  
11. – 14. 9. 2006    zážitkový kurz 6.A 
18. – 24. 9. 2006    zážitkový kurz 6.B  
Týden zdravé 6 
Ladronka 
Permoník 

 
 � �íjen      

7. 10. 2006    sout�ž Bez obav - ú�ast smíšeného družstva žák� 4. – 8. t�íd v sout�žích     
zam��ených na znalosti a dovednosti ve zdravotní výchov�, dopravní výchov�, požární 
ochran� a prevenci kriminality 
dokon�ení akcí v rámci Permoníka 
t�ídní projektový den 

 
� listopad 

20. – 22. 11. 2006   zážitkový kurz pro žáky 8.B a 8.C 
 

� 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 
� duben 

p�ednáška pracovníka Prev-Centra o drogové problematice pro rodi�ovskou ve�ejnost 
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	 kv�ten 

školy v p�írod�, školní výlety 
 
� �erven 

Life Rescue – ukázka �innosti rychlé záchranné služby s aktivní ú�astí žák� školy 
   

Pozn. 
Kalendá� akcí bude pr�b�žn� dopl�ován v závislosti na dalších dopl�kových aktivitách školy. 
 

       Mgr. Jitka Chalupová 
                                                                             metodik primární prevence 
 
 
 
 

Sout�ž "Bez obav" - 7. 10. 2006  

S obavami, zda se nep�íznivá p�edpov�� po�así vyplní, se smíšené družstvo t�í dívek a �ty� 
chlapc� ve v�ku od 9 do 13 let vydává na Hanspaulku vst�íc celodenní sout�ži, v níž má jako 

tým prokázat souhru, dovednosti, znalosti i rychlost v p�ti disciplínách s bezpe�nostní 
tematikou. 

 

 
 

První kolo – p�ekážkovou dráhu zkráp�jí první zv�davé deš�ové kapky, které si nenechají ujít 
ani v�tšinu dalších zápolení Kristýny, Ani�ky, Míši, Tomáše, Míti a kapitána Vaška s ostatními 

družstvy základních škol Prahy 6. P�esto sout�žící nasazují cyklistické helmy a snaží se 
bezchybn� projet všemi záludnostmi vyty�ené trasy. 
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V dalším kole se stávají �leny rychlé záchranné služby, vyjížd�jí ke zran�né osob�, aby jí poskytli 
základní první pomoc. 

Nebýt lhostejný k d�ní kolem sebe, všímat si rys� lidských tvá�í pomáhá ve t�etím kole p�i identifikaci 
hledané osoby podez�elé z kriminální �innosti. 

 

 
 

Vypukl ohe�. Naše p�tice informuje hasi�e. V záp�tí se ve ztížených podmínkách p�ekážkové dráhy a s 
velikými holinami na nohou pokouší ohe� alespo� p�idusit vodou p�enášenou v malých kbelí�cích. 
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Poslední kolo zamíchalo do pr�lezky díly dvou dopravních zna�ek, které je t�eba rychle 
sesbírat, složit do kompletní podoby a ozna�it správnými názvy. 

 

 
 

Pauzy mezi jednotlivými koly i �ekání na vyhlášení výsledk� vypl�ují tane�ní i hudební 
vystoupení a nabízejí možnost více nahlédnout do �innosti policie a záchranné služby. 

Na slavnostní vyhlášení výsledk� se poprvé p�išlo podívat i sluní�ko. A i když se nakonec náš 
tým na stupn� vít�z� nedostal, m�že bez obav �íct, že si se všemi problémy dokázal poradit. A 

doufáme, že by si poradil i v reálném život�. 
 

Jitka Chalupová a Lukáš Vokoun 
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Minimální plán primární prevence pro školní rok 2006/2007 – 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 A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ 

• Výlety 
• ŠvP (na 2. stupni 6.A, 8.B, 8.C, 9.A) 
• lyža�ský výcvikový kurz 7. ro�níku 
• studijní pobyt v Anglii (vybraní žáci 8. a 9. ro�níku) 

 
3) NADSTAVBOVÝCH AKTIVIT ŠKOLY cílených k vhodnému využití volného �asu 

(odpolední   kroužky, p�vecký a tane�ní soubor, sportovní sout�že, váno�ní turnaj 
v ping-pongu…) 

 
4) SPECIFICKY ZAM��ENÝCH AKTIVIT 

11. – 14. 9. 2006  zážitkový kurz  6.A (Chalupová, Zuzánková, Kudlvasrová) 
18. – 24. 9. 2006  zážitkový kurz  6.B (Zachník, Vokoun) 

         (program i hodnocení obsahovaly záv�re�né zprávy vedoucích kurz�) 
Týden zdravé Šestky, Ladronka, Permoník  
• ú�ast žák� naší školy na akcích po�ádaných M� P6 
• na Ladronce vystoupení rap. skupiny ZŠ D�dina 

       
      sobota 7. 10. 2006 sout�žní den Bez obav (Chalupová, Vokoun) 

sout�že tematicky zam��ené na: 
• zdravotní výchovu 
• dopravní výchovu 
• prevenci kriminality 
• požární ochranu 
spolupráce v�kov� smíšených družstev (David 4.A, Firchová, Forgácsová, Dušková, 
Patenidis, Horák 7.A, Fran�k 8.A)  

 
5) SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI 

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 
8. 3. 2007  - 9.A,B v cyklu „Jeden sv�t“  - promítání filmu o AIDS 
7.A,7.B  - v cyklu „Juniorfest“  -promítání filmu Bombaj volá 
(mezilidské vztahy, rodina, adopce) 
31. 5. 2007 – dopoledne s Life Rescue  
• v rámci Dne d�tí byly p�ipraveny ukázky rozmanitých záchraná�ských akcí 

s možností vyzkoušení konkrétních schopností, dovedností 
 
SELEKTIVNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 

• v pr�b�hu 2. pololetí byla organizaci Prev–Centrum zadána zakázka na 
individuální práci se t�ídami 8.A, 8.C a 9.B 

 

8. A – špatné vztahy ve t�íd�, nesoudržnost t�ídy, doporu�eno i lektory blok� prevence  
Zakázka: 1) Zlepšení vztah� mezi spolužáky 

                     2) Obnovení d�v�ry mezi spolužáky 
Data setkání: 6.2.2007, 27.2.2007, 12.3. 2007, 16.4.2007 
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Program, pr�b�h jednotlivých setkání i záv�r za lektory programu - p�iloženo v p�íloze. 
Hodnocení t�ídního u�itele:  
program potvrdil tyto body:    

• sociáln� slabá skupina 
• špatná komunikace 
• nerozhodnost 
• neustálé nucení do �innosti 

pro zbytek jejich základní školní docházky je nezbytné p�ijmout to, že pracují pouze pod 
dohledem, je nutné jim jasn� definovat úkoly, kv�li chyb�jící spolupráci   bude muset 
být �ast�ji volena individuální práce každého jednotlivce 
 

8. C – vztahy ve t�íd�, rivalita mezi �lenkami souboru a ostatními dívkami 
Zakázka: 1) Zjistit, �ím, p�ípadn� kým jsou zp�sobeny nep�kné vztahy ve t�íd�      
                    mezi �lenkami souboru 

                       2) Zjistit, zda nadále pokra�uje agrese 1 žáka v��i jinému žákovi (�i   
                                      více  žák�m) 
                      3) Navrhnout �ešení – zp�sob práce se t�ídou za ú�elem zlepšení   
                                      vztah�  v kolektivu t�ídy 

Data setkání: 23.5.2007, 29.5.2007, 18.6. 2007  (prob�hla pouze 3 setkání kv�li ú�asti 
t�ídy na ŠvP a konci škol.roku) 
Program, pr�b�h jednotlivých setkání i záv�r za lektory programu – p�iloženo v p�íloze 
Hodnocení t�ídního u�itele: 
• d�ležité bylo obšírné vysv�tlení situace p�i osobním setkání TU s lektory p�ed 

samotnou prací s d�tmi 
• dobrá spolupráce d�tí s lektory, d�ti se na setkání t�šily a program si  „užily“ 
• TU velmi kladn� hodnotí celý program 
• napjaté vztahy mezi �lenkami souboru pominuly, nebo� v pr�b�hu šk. roku n�které 

dívky ze souboru odešly a te� se rozhodly soubor opustit i zbylé 4 
• vztahy v kolektivu se lepšily v pr�b�hu 7. a zejména 8. ro�níku 
• chování O. Antoše shledáno typickým vzhledem k jeho poruchám (dyslexie, 

dysgrafie, LMD) a v�ku. N�které jeho siln� negativní projevy chování navrhují 
lekto�i �ešit u nich v rámci rodinné terapie (pokud na ni otec p�istoupí) 

 

9.B – šikana ve t�íd� 
Zakázka: 1) p�esné zn�ní viz smlouva, kterou nemám v kopii 

Data setkání: 12.2. 2007, 2.3. 2007, 13. 3. 2007, 28.5. 2007 
Program, pr�b�h i záv�r za lektory programu – p�iloženo v p�íloze 
Hodnocení t�ídního u�itele: 
• pracovníci P-C zkonstatovali, že šikana ve t�íd� dosáhla toho nejvyššího stádia a je 

s ohledem na to, že se jedná o 9. t�ídu a záv�r školního roku, ne�ešitelná 
• vzhledem k tomu, že tato atmosféra ve t�íd� nevznikla náhle, byla by již vhodn�jší a 

efektivn�jší „náprava“ tak v 7. t�íd� (rozbití jádra agresor�) 
• spolupráce t�ídy s lektory byla zpo�átku dobrá, d�ti aktivity bavily, pokud ale m�ly 

hovo�it za sebe o problémech nebo byly tla�eny do aktivit, které pro n� nebyly 
zábavné, spolupráce nebyla žádná (3. a 4. setkání) 

 
V tomto školním roce fungovala spolupráce se všemi organizacemi, které jsou uvedeny 
v “Minimálním plánu primární prevence“, nejvíce op�t s organizací Prev – Centra 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 2 zážitkové kurzy a je 
k dispozici i pro další aktivity školy (nap�. ŠvP). 
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6) �ERPÁNÍ GRANT	 
 

Byly podány žádosti o 4 granty, z toho 3 k MÚ Prahy 6 a 1 k Magistrátu hl. m. Prahy. 
 

Malí, velcí–všichni se máme rádi, m�žeme být dobrými kamarády grant ŠD, nebyl 
podpo�en 
Zážitkový kurz pro žáky 6.ro�níku – usp�l u Magistrátu i M� P6 
Týmová sborovna – podpo�en 

 
Marihuana 
V kv�tnu 2007 jsme na základ� anonymního mailového dopisu jedné matky za�ali �ešit 
podez�ení na distribuci marihuany (drog obecn�) v budov� naší školy. V sou�asné dob� 
je vyšet�ování v rukou policie. 

                                        
       Mgr. Jitka Chalupová 

                                                                          metodik primární prevence 
 
23. Školská rada 
 

Školská rada po slou�ení škol D�dina a Vlastina má z d�vodu rovnom�rného zastoupení 
po�etního, názorového i organiza�ního zástupce z �ad rodi�� i pedagogických sbor� obou škol.  

Na prvním jednání byl ujasn�n jednací �ád a probrán Rámcový plán �innosti školy ve 
školním roce 2006/2007. Zevrubn� byl probrán plán probíhající rekonstrukce budovy D�dina a 
možnosti provozu školy ve Vlastin� s nast�hovanými t�ídami z D�diny. Ve v�cech 
koncep�ního charakteru bylo odsouhlaseno pokra�ování práce podle schválené koncepce školy, 
Školní �ád a Ministerstvem školství povolené ov��ování první etapy školního vzd�lávacího 
programu. Byl probrán stav rozpracovanosti Školního vzd�lávacího programu (ŠVP). Školská 
rada schválila výro�ní zprávu školy a nahlédla do finan�ního plánu školy na rok 2007. Byly 
�ešeny možné varianty provozu obou škol po ukon�ení rekonstrukce školy D�dina. Jako 
neprakti�t�jší bylo ozna�eno, sest�hování obou budov školy do nov� zrekonstruované budovy 
již na konci školního roku 2006/2007. V opa�ném p�ípad� by nešla zajistit výuka, rozvrh a 
provoz obou budov by byl neúnosn� nákladný. 

Na dalším setkání Školské rady byl schválen návrh �editele na zp�sob seznámení 
ve�ejnosti se zám�rem p�est�hovat školu jako jeden celek již v záv�ru školního roku 
2006/2007, p�vodn� plánovanému až o rok pozd�ji a byly stanoveny další d�ležité kroky nutné 
pro správné formální ukon�ení provozu v budov� Vlastina. 

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 2007 
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   
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE   13.11. 2006 
 

P�ítomnost: 
Všichni �lenové Školní rady 
Kontrola minulého zápisu: 
- �ešení dopravní situace prov��í Vihan 
Školní dokumenty: 
Rozdán školní �ád a rozpo�et a odeslány mailem výro�ní zpráva a hodnotící �ád  
– nesešly se p�ipomínky 
Rekonstrukce školy: 
Pan �editel informoval o pr�b�hu prací: 
- rekonstrukce má oproti smlouv� zpožd�ní. 
ešení probíhá po linii investor – dodavatel 
- pan Hejduk navrhuje umožnit Rad� vstup do záležitostí, spojených s dostavbou 
- pan Vihan vyzývá k uplatn�ní všech práv, vyplývajících ze smlouvy s dodavatelem. 
- pan �editel informuje, že kontrolní dny jsou vždy ve �tvrtek v 8:00. �lenové rady se mohou 
zú�astnit. 
Diskuse: 
Diskuse probíhala dle osnovy otázek od paní Henychové: 
- výuka jazyk� 
- fluktuace u�itel� 
- spolupráce s Autocontem (INDOŠ) 
- kvalita jídla ve školní jídeln� 
K bod�m diskuse nebyly podány žádné návrhy do usnesení. 
 
Usnesení: 
- pokud se nesejdou k rukám p�edsedy školské rady do týdne p�ipomínky k p�edanému 
Školnímu �ádu a finan�nímu plánu od �len� Rady p�ipomínky, jsou tyto dokumenty školní 
radou vzaty na v�domí. 
- P�ipomínky se nesešly, dokumenty byly p�ijaty. 
                                                                                                                    Zapsal Martin Šindelá� 
 
 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE  14. KV�TNA 2007  
 

P�ítomni:  pí �ermáková, pí Henychová, p. Hejduk, p. Šindelá�, p. Vihan 
Omluvena : pí Ž�árská  ( nemoc ) 
Host : p. Dund�ra 
Program: 
Informace pana �editele: 
a) Aktuální stav rekonstrukce :  
Rekonstrukce školy je z v�tší �ásti dokon�ena, budova je již p�edána, n�které drobné úpravy 
zbývají k dolad�ní, za�íná se se st�hováním nábytku a materiálu. 
b) Aktuální stav ve škole : 
V p�íštím školním roce budou otev�eny t�i 1. t�ídy, jednu bude navšt�vovat mentáln� postižená 
hol�i�ka, zajišt�n je asistent. Žáci 9. t�íd  se ú�astnili úsp�šn� p�ijímacího �ízení na st�ední 
školy, pouze n�kte�í využívají možnosti 2. kola, kone�ný výsledek proto ješt� není znám. Žáci 
po slou�ení škol nemají problémy s komunikací. Káze�ské problémy se ve v�tší mí�e vyskytují 
pouze ve t�íd� 9. B.  
31. 5. �eká žáky Den bezpe�nosti  ( akce záchraná�� ). 
26. 6. bude kv�li st�hování ješt� jeden den �editelského volna. 
c) ŠVP 
Na  ŠVP se pracuje ve škole již 2. rokem a v zá�í bude p�ipraven k ov��ování. 
d) St�hování všech žák� k 1. 9. 2007 na ZŠ D�dina 
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Pan �editel sd�lil  �len�m Školské rady d�vody pro to, aby bylo p�istoupeno ke st�hování všech 
žák� již po�átkem školního roku 2007/ 2008  ( levn�jší provoz školy, lepší možnost zajistit 
kvalitní výuku ). 
Dále oznámil Školské rad� všechny kroky, které byly u�in�ny, aby ke st�hování mohlo v tomto 
termínu dojít  
( získání souhlasu pedagog�, zjišt�ní mín�ní rodi�� na t�ídních sch�zkách a prost�ednictvím 
t�ídních d�v�rník�, informace ve školce rodi��m budoucích prv�á�k�, Den otev�ených dve�í 
na ZŠ D�dina). 
Školská rada byla seznámena s faktem, že v�tšina rodi�� se st�hováním k 1. 9. 2007 souhlasí ( 
2. stupe� jednomyslný souhlas, 1. stupe� – 23 rodi�� proti ). 
Pokud Školská rada myšlenku st�hování za t�chto okolností podpo�í, bude pan �editel žádat u 
z�izovatele revokaci usnesení, podle kterého m�l být termín pro rozhodnutí o st�hování  až 1. 
1. 2008. 
P�ipomínka pí Henychové – byl zde p�íslib zástupc� z�izovatele, že bude zajišt�na autobusová 
doprava pro žáky z odlehlejších �ástí spádové oblasti. Pan �editel odpov�d�l, že již obdržel 
rozhodnutí, podle kterého budou stav�t ranní autobusy v Libocké ulici ve dnech školního 
vyu�ování. 
Na základ� všech t�chto informací doporu�uje Školská rada p�esunutí t�íd z budovy ve 
Vlastin� ulici do budovy ZŠ D�dina za podmínky, že bude zavedena bezpe�ná autobusová 
doprava tak, aby d�ti ze spádové oblasti Vlastiny nep�echázely Evropskou ulici v dob� 
za�átku školního vyu�ování. 

 

1.) Pan Vihan informuje  �leny Školské rady o dalším možném využití budovy ZŠ 
Vlastina. Budova by  
m�la být pronajata op�t pouze jako školské za�ízení, M� Praha 6 neuvažuje o jejím 
prodeji. 

2.) Prohlídka ZŠ D�dina 
             Zapsala Eva Henychová 

 
 
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 
• Centrum sportu p�i ZŠ D�dina 
• Život d�tem – ob�anské sdružení 
• Zahrani�ní školy 
• 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 Vlastina v n�mž �asto z�stávají aktivními rodi�e, jejichž d�ti už ze školy odešly a 
Waldorfské sdružení, ve kterém pracují rodi�e žák� waldorfských t�íd. S výbory obou sdružení  
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vždy 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. 

P�ed prvním setkáním byli v lo�ském roce zástupci všech t�íd seznámeni dopisem se 
zám�rem p�est�hovat školu jako celek již k 1.9.2007. Byli vyzváni k seznámení všech rodi�� 
s tímto návrhem a dále k jeho p�ipomínkování. V dopisu byly podrobn� ur�eny d�vody tohoto 
zám�ru. Jednalo se o d�vody pedagogické - zajišt�ní výuky stávajícím pedagogickým sborem 
na dvou pracovištích je po návratu p�vodních t�íd zp�t na D�dinu nereálné; organiza�ní - 
st�hování u�itel� a žák� v pr�b�hu výuky z D�diny na Vlastinu a naopak nelze efektivn� a bez 
�asových ztrát zajistit; udržení obou školních jídelen v provozu není reálné, totéž platí o školní 
družin�; ekonomické - provoz dvou budov s nízkým po�tem žák� je zna�n� nákladný a 
neudržitelný, zejména po odchodu p�vodních d�dinských t�íd zp�t po ukon�ení rekonstrukce.   

Byla naplánována sch�zka zástupc� t�íd se zástupci M�stské �ásti Prahy 6, na které 
p�islíbil ú�ast starosta Mgr. Chalupa, místostarosta Ing. Holický a vedoucí odboru školství 
PhDr. Drtina, kde budou všechny p�ipomínky vyslyšeny, vysv�tleny a zd�vodn�ny.  

Sch�zka prob�hla na po�átku dubna již na p�d� nov� zrekonstruované budovy D�dina 
v racionálním a konstruktivním duchu, zejména po zjišt�ní, že celý 2. stupe� s p�esunem 
souhlasí. Byl znovu vysv�tlen zám�r �editele školy, znovu zd�vodn�n zám�r z�izovatele slou�it 
ob� školy a p�islíbeny kroky k usnadn�ní p�estupu všech d�tí z Vlastiny na D�dinu. Jako 
vst�ícný krok byl naplánován mimo�ádný Den otev�ených dve�í k prohlídce školní budovy 
D�dina pro ve�ejnost. 
 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 školní �asopis, který byl 
letos sjednocen pro ob� školy a p�ejmenován na Coctail. 

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 pr�b�hu roku 
byly zorganizovány dva Dny otev�ených dve�í. První v období p�ed zápisem do prvních t�íd a 
druhý z výše zmi�ovaných d�vod� k prohlídce objektu v kv�tnu 2007.  B�hem celého dne m�li 
rodi�e možnost podívat se do libovolných vyu�ovacích hodin. Odpoledních hodin rodi�e 
využili k prohlídce výuky ve volitelných a nepovinných p�edm�tech a v zájmových kroužcích. 
Druhý den otev�ených dve�í provád�li u�itelé skupiny rodi�� po budov� a seznamovali je 
s prost�edím nové školy. 

 Vysoká ú�ast rodi�� byla také již tradi�n� na váno�ní besídce v kulturním za�ízení 
Delta, váno�ním koncertu a jarmarku v Libockém kostele, velikono�ním jarmarku, Akademii 
t�íd s waldorfskou pedagogikou, na masopustním karnevalu a na všech koncertních 
vystoupeních souboru Musica e Danza a jeho menších odd�leních. 

Waldorfská aktivita, samostatn� po�ádá jarmarky, sch�zky, porady, vzd�lávací seminá�e, 
financuje si vlastního hospodá�e a významn� pomáhá p�i všech školních akcích. Rodi�e žák� 
waldorfských t�íd p�ispívají na mimo�ádné výdaje formou sponzorského daru Obecnímu ú�adu 
M�. Prahy 6. 
KPŠ se ve šk. roce 2006/2007 podílel na nákupu drobných odm�n za školní sout�že, na nákupu 
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 keramiky a anglického jazyka, spole�enskou místnost 
nebo jídelnu využívají místní organizace ke svým sch�zím, p�ednáškám a vystoupením. 
Ob�anské sdružení Waldorfská aktivita zorganizovala ve škole zasedání pro Asociaci 
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waldorfských školy. Využití všech prostor k r�zným aktivitám však bylo díky rekonstrukci 
velmi omezeno. 
  

Škola dlouhodob� spolupracuje s DDM, který má ve škole kancelá� a od roku 2003 
detašované pracovišt�. 
 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. I tato spolupráce probíhala 
omezen� s ohledem na rekonstrukci. 
 V pr�b�hu školního roku se škola zapojila do celorepublikové humanitární akce 
Srdí�kový den ob�anského sdružení Život d�tem.   
 
 
25. Školní stravování 
 

po�ty stravovaných žák�: 360           z toho po�ty žák� z jiných škol:      0 
 

po�et jídelen               po�et výdejen      
ZŠ:         2              ZŠ :                   0 

 
 
Ve školním roce 2006/2007 se ve školní jídeln� D�dina na pracovišti Vlastina 

stravovalo 360 d�tí, z toho 180 z I. stupn� a 180 z II. stupn�. Dále 45 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 pouze kuchy� a jídelna na Vlastin�, jídelna 
na D�din� byla mimo provoz z d�vodu rekonstrukce. To s sebou p�inášelo nutné, nepohodlné 
opat�ení, kdy museli všichni žáci na stravování docházet na Vlastinu. Od 16.4. 2007 - po 
dokon�ení rekonstrukce ZŠ D�dina - se op�t za�alo va�it  v nov� zrekonstruované kuchyni na 
D�din�. Strávníci se tak rozd�lili na p�ibližn� 120 d�tí z 1. stupn� z D�diny a Waldorfské 
školy, 40 d�tí z 2. stupn� Waldorfské školy a 18 dosp�lých strávník� - u�itel�, správních 
zam�stnanc� a 3 pracovnice kuchyn�, kte�í se za�ali znovu stravovat na D�din�. Na pracovišti 
Vlastina z�stalo 60 strávník� z 1. stupn�, 130 z 2. stupn� a 35 u�itel�, správních zam�stnanc� a 
pracovnic kuchyn�. 

Jídelna na Vlastin� nabízela dva druhy jídel. Jedno b�žné jídlo a druhé bezmasé. Kvalita 
stravování v pr�b�hu roku byla na Vlastin� velmi dobrá, na D�din� kolísala v souvislosti 
s rekonstrukcí a zabíháním nového provozu. 

 Objednávkový systém jídel byl sjednocen. 
 
 
26. Výjezdy žák� mimo objekt školy 
 

 po�et výjezd� po�et žák� 
vzd�lávací výjezdy Anglie  12 
zážitkové kurzy (samostatné) 1 13 
ŠvP (v�etn� organiz. jako zá- 
žitkové kurzy) 

7 179 

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

1 33 

Soust�ed�ní souboru  
Musica e Danza 

1 24 
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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 �ervnu. 
 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. 
  
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 2006/07 absolvovali žáci plavecký výcvik v bazénu v Radlicích.  

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. V letošním roce 
prob�hl v m�síci únoru a bohužel se potýkal s nedostatkem sn�hu.  

Na školu v p�írod� s lyža�ským zam��ením vyjeli také žáci t�etího ro�níku. 
 
 
Lyža�ský výcvikový kurz 7.ro�ník� 
Dolní Dv�r 2007 
 

I tento rok se žáci všech našich sedmých ro�ník� zú�astnili lyža�ského výcvikov� 
vzd�lávacího kurzu. Kurz prob�hl na konci ledna v Dolním Dvo�e. Dolní Dv�r se nachází  v 
samém srdci Krkonoš, 6 km od Vrchlabí v nadmo�ské výšce 760 m.n.m.  

 Letošní zimu provázely nep�íznivé sn�hové podmínky a všechna lyža�ská st�ediska se 
potýkala s nedostatkem sn�hu. P�edpov�� po�así byla optimistická a tak jsme doufali, že se vše 
obrátí a zahltí nás sn�hová pokrývka. Od druhého dne našeho pobytu klesly teploty více pod 
bod mrazu a na sjezdovkách se „rozfoukala“ sn�žná d�la. První pravé vlo�ky nás p�ivítaly 
hned následující den a my jsme poprvé vybalili lyža�skou výstroj. První t�i dny byli tedy 
ve znamení p�ší turistiky a tak jsme se vydávali poznávat tuto oblast Krkonoš. Navštívili jsme 
Rudolfov, Spálený mlýn �i nedaleké Liebeznicovo údolí. Druhý den jsme navštívili Krkonošské 
muzeum ve Vrchlabí, kde jsme zhlédli krásnou expozici pojednávající o vzniku Krkonoš, její 
fló�e a faun�. 

Ve �tvrtek, kdy sn�hová pokrývka byla již dostate�ná, se poprvé na sjezdovce Skipark 
Dolní Dv�r rozjel lyža�ský vlek a my jsme nedo�kav� sp�chali na svah. Jedním z nejkrásn�jších 
zážitk� bylo ve�erní lyžování, kde jsme lyžovali tém�� bez �ekání na lyža�ský vlek. 
         Každý ú�astník si krom� hezkých sportovních, spole�enských a lyža�ských i nelyža�ských 
zážitk� odvezl také p�kný ú�astnický list, který pro n� sama nakreslila paní u�itelka Nováková. 
 

Mgr. Lukáš Vokoun 
                                  vedoucí kurzu       
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Zpráva o pr�b�hu školy v p�írod� 
14.1.-21.1.2007 Dolní Dv�r 
 

Škola v p�írod� se m�že konat i zim�. Na takovou vyrazili žáci 3.A  dopln�ní o žáky 4.A.     
Konala se v Dolním Dvo�e v Krkonoších. Místo se osv�d�ilo a svým terénem vyhovovalo 
stanoveným cíl�m. Ubytovaní bylo na velmi dobré úrovni, stravování vynikající, p�ístup 
personálu vst�ícný. A protože to bylo v zim� a na horách, program byl rozší�en o lyža�ský 
výcvik. Po�así nám však nep�álo. Teplota vzduchu lámala rekordy a po sn�hu skute�n� jen 
památky, a to technickém na nedaleké sjezdovce. A� vleky nejezdily, lyžovat jsme vyrazili a 
druhý den výcviku se už závodilo. A pak p�išel déš� a lyže už z�staly v lyžárn�. 

My jsme však vyjeli do nového aquaparku ve Špindlerov� Mlýn�, do vrchlabského 
krkonošského muzea, do útulku pro poran�ná horská zví�ata a vyráželi jsme na výlety po okolí. 
V sobotu se konal závod v orienta�ním b�hu.  

Velmi kvalitní program nám p�ipravilo odd�lení ekologické výchovy KRNAP. Nejprve 
to bylo vypráv�ní dopln�né diapozitivy o krkonošské p�írod�, pak p�ednáška o ježkovi, b�hem 
které  jsme si jednoho ocho�eného ježka mohli prohlédnout a pohladit. Také jsme se zapojili do 
výtvarné sout�že Krkonoše o�ima d�tí, vyhlášené práv� odd�lením ekologické výchovy KRNAP. 
Pro d�ti jsme m�li p�ipraveny hry s p�írodov�dnou tematikou a velmi zda�ilý dokument BBC 
Zimní šampionát zví�at, který vtipnou formou seznamuje se zp�sobem života p�evážn� 
severských zví�at. 

B�hem vyu�ování jsme za�adili projekt Zdravé zuby a splnili n�které úkoly tématu 
Ochrana �lov�ka za mimo�ádných situací. A jednu mimo�ádnou situaci jsme prožili na vlastní 
k�ži. To když v d�sledku vich�ice nešel celý den až dlouho do ve�era elektrický proud a jediným 
naším osv�tlením byly sví�ky.  

Ve�er jsme hráli spole�enské hry, �etli jsme si,  uspo�ádali jsme karneval a  tan�ili.  
Ve škole v p�írod� nedošlo k vážn�jšímu úrazu ani k onemocn�ní. Všichni jsme se 

vzájemn� více poznali a sblížili se prost�ednictvím spole�ných zážitk�. Velké pod�kování pat�í 
externím pedagogickým pracovník�m  paní u�itelce Polákové a paní vychovatelce Süsserové. 
 

Mgr. Vít Šolle 
                                                                                                                  vedoucí ŠVP 
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3) Jazykové pobyty 
 
 Jazykového zájezdu do Anglického Eastbourne se zú�astnili žáci školy spole�n� 
s �epskými školami. Nejednalo se o oby�ejný výlet, žáci navšt�vovali anglickou školu a na 
pobyt se cílen� p�ipravovali. Sami pak zpracovávali dané úkoly. 
 
  

 
 
 
     V letošním školním roce - p�i již tradi�ním studijním pobytu našich žák� v Anglii - p�ivítal 
12 žák� osmých a devátých t�íd naší školy hostitelský York, m�sto s nádhernou katedrálou a 
bohatou historií. 
     Ve 12 dopoledních výukových  lekcích s rodilými mluv�ími, ve�er pak v hostitelských 
rodinách žáci procvi�ovali konverzaci v anglickém jazyce, p�i odpoledních �i celodenních 
výletech m�li možnost poznávat kulturu, historii i p�írodní zajímavosti Anglie. 
     Navštívili nap�íklad univerzitní m�sto Cambridge, historická místa m�st Lincoln �i 
p�ímo�ského Whitby, ruiny starého opatství Fountain Abbey, mohli porovnat podobu �eských 
hrad� a zámk� s Howard Castle. Záv�re�ný den se s Anglií rozlou�ili osmihodinovým  pobytem 
v Londýn�. Jeho nejznám�jší památky shlédli nejen z pta�í perspektivy díky vyhlídkové jízd� v  
London Eye, zárove� m�li možnost zblízka si vše prohlédnout a zv��nit svoje vzpomínky pomocí 
svých fotoaparát�. 
                                                                                                            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 2006/07 prob�hly ve škole tyto kontroly: 
1) Kontrola ú�etnictví – následná ve�ejnosprávní  finan�ní kontrola M�. P-6 
2) Kontrola PSSZ, da�ové odvody zam�stnanc� 
3) Kontrola použití grantu MHMP 
4) Hygiena      

• 2 krát ve škole v p�írod� 
• kuchy� celkový stav 
• vzduchotechnika - v rámci kolaudace 
• kuchy� - v rámci kolaudace 

 

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. 

 
ad 1) Následná ve�ejnosprávní finan�ní kontrola se týkala kontroly hospoda�ení.
 V záv�ru je však konstatováno, že pen�žní prost�edky se kterými škola 
disponuje, byly použity k ú�el�m na které byly ur�ena a základní škola plní ú�el pro 
který byla z�ízena v plném rozsahu.. Zjišt�né nedostatky byly odstran�ny  v souladu 
s obecn� závaznými p�edpisy a p�ijatá opat�ení byla pln�na. 
  
ad  2)  Opat�ení a lh�ty k odstran�ní závad: „Vzhledem ke skute�nosti, že nebyly 
shledány žádné závady, nejsou ukládána žádná opat�ení“. 
 

ad  3)  Finan�ní kontrola ve�ejné finan�ní podpory poskytnuté M�. P-6 na realizaci 
projektu konstatovala, že z kontrolního zjišt�ní vyplývá, že poskytnutá finan�ní podpora 
na granty  byla použita v jednom p�ípad� souladu s p�edloženým projektem  a 
podepsanou smlouvou. V druhém p�ípad� nebyl vy�erpán a je nutno ho k danému 
termínu vrátit na ú�et poskytovatele. 
  

ad  4) Hygienická kontrola ŠVP konstatovala: Vše v po�ádku, nutno aktualizovat 
formulá� o bezinfek�nosti žák� 

Hygienická kontrola kuchyn� konstatovala: Stav bez závad, ve skladu brambor      
ve sklep� nutno p�emalovat dolní roh z d�vodu vzlínající vlhkosti a možného   
vzniku plísn�. 
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Hygienické kontroly v rámci kolaudace sledovaly dodržování norem a zkoušek 
p�ed zkolaudováním a uvedením do provozu 

 
 

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 
Eastbourne.  

Od roku 2005 spolupracuje škola se sdružením škol p�i Zlaté cest� císa�e Karla IV. 
Mezi Prahou a Norimberkem. Jedná se o �eské, bavorské, polské a lucemburské školy. Školy 
spolupracují na projektech, jejichž smyslem je hledání toho, co mají spole�né nejen školy, ale 
lidé v oblastech, poznání odlišností, rozvoj tolerance, odbourávání p�edsudk� a navozování 
vzájemné d�v�ry. Tyto cíle jsou sou�ástí výchovy k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech naší školy. Naše škola se spolupodílela na projektu – Jednou bavorsky, jednou 
�esky – d�jiny staví mosty, v jehož rámci p�isp�la žákovskými pracemi na výstavu v Dom� 
d�jin Bavorska ve m�st� Zwieselu „Bavorsko – �echy, 1500 let sousedství“. Práce byly 
vydány také v �esko – n�mecké �ítance spolu s dalšími pracemi a texty. Má být ur�ena všem 
lidem, kte�í byli v minulosti v d�sledku nacionalismu pronásledováni a má p�isp�t k Evrop� 
bez nacionalismu a hranic a p�i tom k respektování svébytnosti spole�enství. 

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 opakovan� naši školu. 

	editel školy vykonal spole�n� s �editeli škol M�stské �asti Prahy 6 a 4 pracovní a 
studijní návšt�vu n�kolika Islandských škol. 
 
 
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 4. místo obv. 

kolo 
 Matematická  olympiáda (školní kolo)  2 nehodnoceno 
 Olympiáda v Aj (školní a obvodní kolo) 4 - 
 Biologická olympiáda (školní., obvodní a 

krajské kolo) 
3 4. a 18. místo  

obv. kolo  
 Pythagoriáda, obv. kolo    16 11.-13. místo 

(6.ro�) 
 Matematický klokan Cvr�ek 58 nehodnoceno 
 Matematický klokan Klokánek 50 nehodnoceno 
 Matematický klokan Benjamin 75 nehodnoceno 
 Matematický klokan Kadet 83 nehodnoceno 
 Bez obav 7 5. 
sportovních  Mc Donald‘s Cup  2007 (obv.) 1.- 3.t� 

4.- 5.t� 
4. 
6. 

 Coca-cola cup 7. – 9. t� 3. ve skupin� 
 Pohár ná�elnictva �OS 9. druž. . 
 Pohár �s. rozhlasu 6. – 8. t� - 
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 Dopravní sout�ž (obv.) 4 druž.  
um�leckých  Pražské poetické setkání 

školní kolo 
obvodní kolo 
krajské kolo 

 
29 
2 
1 

 
 

2. 

 Jarní petrklí� 14 1. 
 
 
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  
 Tesopra – technická sout�ž                    P 10 - 
 Helpík                                                    D 5  
sportovních Mikulášská trofej (ZŠ D�dina)              P 18 „ 
 Mažoretky D�dina  

-ú�ast na Národním šampionátu �R     D                       
-ú�ast na zahájení sport.sout�ží Poprasku 
-zahájení B�evnovské pouti 
-zahájení sout�že v aerobiku 

  
 

sportovních Poprask  pohár škol Prahy 6 (DDM)     D 
v rámci poháru 18 sport. sout�ží 

- atletika –�ty�boj 
- brusle – rychlostní  
- brusle - slalom 
- cyklistika - dopravní sout�ž 
- fotbal 
- futsal 
- gymnastika – aerobik, mažoretky 
- gymnastika – p�etah lanem 
- gymnastika – šplh 
- házená – Kalamá� 
- nohejbal – trojice 
- stolní tenis 
- šachy 
- p�ehazovaná 
- p�espolní b�h 
- plavání 
- florbal 
- vybíjená 
- volejbal 
- stolní tenis 

49 družstev 
398 ú�astí 

 
 

celkov� 3. místo 
 
 

 Sportovní utkání na ZŠ Vlastina            P I. a II. stup.  
 Šachový turnaj – Bílá Hora                    D                4  
 Waldorfská olympiáda                           D 15 nehodnoceno 
 Velikono�ní b�h – Nebušice                  D                5  
um�leckých  Pražská snítka  

školní kolo  
obvodní kolo (DDM)                             D 

 
45 
19 

 
 

1.2.3. 
 Waldorfská p�ehlídka divadel. soubor� 13 nehodnoceno 
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 Sout�ž o nejhez�í váno�ní ozdobu         D 5 1. 
 Výtvarná výstava 100 let B�evnova 20  
 Výtvarná sout�ž Planeta Zem� 13 prací  
 Vystoupení souboru Musica e Danca 

-váno�ní koncert školy kostel Liboc 
-váno�ní koncert v Dejvickém stanu 
-koncert pro seniory – hotel Radegast 
-koncert v sále Delta – všechna odd�lení 
-Pražská snítka 
-Jarní petrklí� 
-školní besídka 
-masopustní karneval 
-vítací koncert první školní den 
-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. 
 
 
30. Po�et žák� s trvalým bydlišt�m mimo hl.m. Prahu 
 

kraj po�et žák� 
St�edo�eský 60 
Plze�ský 2 
Moravsko-slezský 3 
Olomoucký 2 
Karlovarský 1 
Ústecký 1 
Jiho�eský 1 
Celkem 77 
 
 
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   
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Kanada  

Korejská lidov� demokratická  republika  

Kuba  

Moldávie  

Mongolsko  

Peru   

Polská republika  

Ruská federace 1 
Slovenská republika 1 
Srbská republika 2 
Sýrie  

Tchaj-wan  

Turecko  

Ukrajina 7 
USA  

Vietnam  

Velká Británie   

celkem 14 
 

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. 
 
 
32. Akreditované programy dalšího vzd�lávání   
škola nemá. 
 
 
33. Ekologická výchova 
 

V duchu celospole�enského uv�dom�ní si d�ležitosti p�írody a nutnosti jejího trvale 
udržitelného rozvoje, za�lenila škola okruhy s touto tematikou do školního vzd�lávacího 
programu a u�ebních plán�. Mnohé t�ídní projekty byly zpracovány práv� s tematikou 
Ekologie a ochrana p�írody. 

Byl stanoven poradce pro enviromentální výchovu (EVVO) – školní biolog, který 
v rámci dalšího vzd�lávání absolvoval školení s touto tematikou (Zelený balí�ek). Témata poté 
vhodn� za�le�uje do u�ebních plán� p�edm�t� P�írodopis, Ob�anská výchova a Rodinná 
výchova. Žáci školy rovn�ž využívají aktivit hnutí Tereza a zú�ast�ují se jejich vzd�lávacích 
akcí. Ve škole jsou organizovány sb�ru papíru na jejichž organizaci se podílejí žáci. Z výt�žku 
se pro školu zakoupí to, co navrhnou zástupci žákovské samosprávy. 

Žáci t�íd s waldorfskou pedagogikou a jejich rodi�e pe�ují o vlastní školní ekozahradu. 
 
 

34. Stav rozpracovanosti Školního vzd�lávacího programu 
 

Školní vzd�lávací program Základní školy bude zahrnovat dva sm�ry. První, s akcentem 
na jazyky, v duchu dosavadního zam��ení školy a druhý, waldorfskou pedagogiku.  

V uplynulém školním roce pokra�ovaly práce na tvorb� vlastního školního vzd�lávacího 
programu podle strategie a plánu. Práci �ídili t�i koordináto�i, po jednom na 1. a 2. stupni a 
jeden pro waldorfský program. 
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P�ípravy na tvorbu školního vzd�lávacího programu za�aly ve školním roce 2003/2004. 
Nejprve vedení školy absolvovalo seminá�e o nutnosti stanovení nového školního kurikula 
vzd�lávání a nových, d�ležitých klí�ových kompetencích. Tím byla získána vize pro� a ur�ena 
strategie, jak nové poznatky aplikovat ve specifických podmínkách naší školy. Následovala 
školení jednotlivých pedagog� v obdobných oblastech a zadávání studijních úkol� pedagog�m 
v dob� vedlejších prázdnin. 

Druhý ze dvou sm�r� školního vzd�lávacího programu, waldorský, �ádn� schválený 
MŠMT, je ve fázi dvouletého ov��ování a dola�ování obsah� jednotlivých p�edm�t� a úprav 
u�ebního plánu. Žáci vzd�lávaní podle této �ásti ŠVP absolvovali již 2. t�ídu. 

Práce na zbývající �ásti ŠVP, jsou hotovy, zbývá dokon�it n�které všeobecné kapitoly a 
dát školnímu dokumentu finální podobu. Lze konstatovat, že je škola p�ipravena za�ít v zá�í ve 
školním roce 2007/2008 vzd�lávat podle vlastního vzd�lávacího programu a ov��ovat jeho 
kvalitu.  
 
 
35. Stru�ná informace o využití vn�jších evalua�ních prost�edk�  
  

Každoro�n� se žáci školy zú�ast�ují testování Kalibro. Výsledky jsou d�ležitým 
srovnávacím ukazatelem úrovn� výsledk� vzd�lávání našich žák� se žáky z ostatních škol. 
Výsledky 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 2006/07 psali žáci 5. ro�ník� testy 
z �eského jazyka a Matematiky a žáci 9. ro�ník� testy z �eského jazyka, Matematiky, 
P�írodov�dného základu.  

Zatím sledujeme t�ídy jako celek. Do budoucna plánujeme ur�itý cyklus testování 
každého žáka v 5., 7. a 9. ro�níku a sledování jeho vývoje. 

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

Další testování, kterého se žáci školy zú�astnili byly testy Cermat z �eského jazyka, 
Matematiky a Obecných dovedností. 

Osmé ro�níky prošly testováním Scio – Podpora p�ipravenosti na p�ijímací zkoušky 
� �������� 	
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Výsledky test� kalibro 5. ro�ník 
Matematika - 5.D
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�eský jazyk - 5.A
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Výsledky test� kalibro 9. ro�ník 
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�eský jazyk 9.B

0
20
40

60
80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

�íslo žáka

ús
p�

šn
os

t v
 %

�eský jazyk 9.B

 
 



 51

Matematika 9.A
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Matematika 9.B
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P�írodov�dný základ 9.A
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P�írodov�dný základ 9.B
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36. Stru�ná informace o autoevaluaci 
 stádiu její rozpracovanosti, dosavadních zkušenostech 
 
 Škola bude p�i vypracovávání vlastního hodnocení vycházet z dvouletého hodnotícího 
cyklu, podle navržené struktury z roku 2005. 

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

 
• sledováním pedagogické dokumentace  
• sledování prosp�chu a prací žák� 
• kontrolní �inností 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  
• 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) 
• vyhodnocováním zájmu rodi�� o školu 
• vyhodnocováním 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.)  

 
V pr�b�hu školního roku byly sledovány všechny hodnocené �ásti a oblasti uvedené v 

návrhu struktury vlastního hodnocení. V záv�ru roku 2006/2007 se pedagogové písemn�, 
objektivn� vyjád�ili k daným otázkám a sumární p�ehled bude jedním z d�ležitých ukazatel� o 
kvalit� školy. 
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Návrh struktury vlastního hodnocení školy  
Hodnocení školy bude zpracováno za školní roky 2005/2006 - 2006/2007 a bude hodnotit �ásti: 
 

Výuka 
odpovídá výuka vzd�lávacímu programu a stanoveným cíl�m? 
odpovídá výuka plán�m jednotlivých u�itel�? 
používají u�itelé dostate�n� pestrou škálu didaktických prost�edk� a metod? 
je výuka dostate�n� motivující? 
poskytují u�itelé p�i výuce dostate�ný prostor žák�m? 
rozvíjí výuka krom� znalostí také dovednosti a postoje žák�? 

 

Vyu�ovací a školní klima 
je klima školy p�átelské a motivující k u�ení? 
nedochází k zesm�š�ování a ponižování žák�? 
chovají se u�itelé k žák�m vst�ícn� a s respektem? 
chovají se u�itelé mezi sebou vst�ícn� a s respektem? 
chová se vedení školy k u�itel�m vst�ícn� a s respektem? 
je prost�edí školy bezpe�né? 
mají žáci d�v�ru k u�itel�m a k vedení školy? 
da�í se škole úsp�šn� si poradit s projevy šikany a sociáln� patologickými jevy? 

 

Výsledky vzd�lávání 
jaké jsou v�domosti, dovednosti a postoje žák� v jednotlivých p�edm�tech? 
jak žáci zvládají p�ijímací �ízení na st�ední školy?  
jak se žáci uplat�ují v sout�žích a p�ehlídkách? 

 

Podpora žák� podle jejich individuálních vzd�lávacích pot�eb 
jsou systematicky zjiš�ovány individuální pot�eby žák�? 
odpovídá výuka individuálním pot�ebám a možnostem jednotlivých žák�? 
jsou p�i výuce a hodnocení žák� zohled�ovány r�zné typy znevýhodn�ní žák�?  
jsou nadaným žák�m poskytovány možnosti k rozvoji jejich nadání? 

 

Spolupráce s rodi�i 
da�í se komunikovat s rodi�i všech žák�? 
jsou názory rodi�� brány v potaz ve všech situacích týkajících se jejich d�tí? 
po�ádá škola akce, které jsou otev�eny širší ve�ejnosti? 
jsou rodi�e spokojeni s úrovní výuky a práce školy? 
mají rodi�e d�v�ru ke škole? 
mají rodi�e o školu zájem? 
 

Hodnocení žák� 
jsou dodržována pravidla hodnocení stanovená ve škole? 
je podporováno sebehodnocení žák�? 
jsou nástroje a metody hodnocení dostate�n� rozmanité? 
zahrnuje hodnocení žák� také oblast dovedností? 
znají žáci p�edem kritéria, podle kterých budou hodnoceni? 
poskytuje škola a u�itelé žák�m i rodi��m p�i hodnocení dostatek informací, aby mohli žáci 

svoji práci zlepšit? 
 

Práce u�itel� 
je práce u�itel� kvalitní po stránce pedagogické, odborné a administrativní? 
provád�jí u�itelé dostate�n� kvalitn� sebehodnocení své práce? 
poskytují u�itelé žák�m dostate�nou pomoc a podporu? 
mají u�itelé promyšleny cíle výuky, metody a prost�edky výuky? 
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spolupracují u�itelé s rodi�i a ostatními u�iteli? 
p�ipravují se u�itelé dostate�n� na výuku? 
na jaké úrovni probíhá další vzd�lávání u�itel�? 

 

�ízení školy 
je jasná, správná a aktuální koncepce školy? 
tvo�í vedení školy dostate�né zázemí u�itel�m? 
nakládá vedení školy s prost�edky a zdroji efektivn�? 
spolupracuje škola dob�e s rodi�i, ú�ady a dalšími partnery? 
je personální práce kvalitní? 
je další vzd�lávání pracovník� kvalitní? 

 

Podmínky ke vzd�lávání 
materiální 
technické 
hygienické 
ekonomické 
personální 

 

Úrove� výsledk� práce školy vzhledem k podmínkám a zdroj�m 
Shrnutí p�edcházejících bod� a srovnání zjišt�ných výsledk� s podmínkami a zdroji. 

 

V samostatné �ásti bude dále uvedeno: 
Použité metody a prost�edky: 

hospitace vedení školy i vzájemné hospitace u�itel�, analýza dokumentace, rozhovory 
s u�iteli, rozhovory s rodi�i, dotazníkové šet�ení: pro u�itele, pro rodi�e, pro žáky, 
srovnávací testy, zjiš�ující v�domosti a dovednosti žák� (externí: KALIBRO, interní: 
sestavené u�iteli, sestavené vedením školy), rozbor dokumentace u�itel�, rozbor 
písemností žák�, jednání pedagogické rady, jednání vedení školy, sledování odborného 
r�stu u�itel�, pohovory s u�iteli na konci školního roku, 

 

Kritéria, podle kterých bude práce školy vyhodnocována 
Hodnocení bylo projednáno na pedagogické rad� dne: 28.8. 2005 
 
 
Dotazníkové šet�ení  - podklad pro osobní pohovor s �editelem školy  
 

1.       Hodláte setrvat ve škole v p�íštím školním roce ? 
2. a) Co se Vám v tomto školním roce poda�ilo? 

b) Co se Vám v tomto školním roce nepoda�ilo? 
c) V �em by m�la Vámi vyu�ovaná t�ída(y) pokra�ovat a jakých akci by se  

m�la zú�astnit? 
3. a) Jaké vzd�lání jste absolvoval(a)? 

b) V jaké oblasti byste se cht�l)a) vzd�lávat v p�íštím roce?  (*)  
4. �eho byste cht�l(a) v p�íštím roce dosáhnout? (*) 
5. Jaká je Vaše p�edstava o práci, kterou napom�žete v zajišt�ní chodu školy 

kabinety, MS, PK)? (*) 
6.        Jaké byly klady a zápory tohoto školního roku? 
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Dotazník pro rodi�e žák� školy    
 

Vážení rodi�e, 
žádáme Vás o vypln�ní dotazníku. Dotazník pom�že škole orientovat se na problémy, které vy 
jako rodi�e považujete za aktuální. Z hlediska objektivního posouzení by bylo vhodné, kdyby 
s uvedené odpov�di vyjad�ovali názor obou rodi��. Odpov�di na dotazník jsou anonymní a 
dobrovolné. Vaše odpov�di odevzdejte po skon�ení t�ídních sch�zek t�ídnímu u�iteli p�ípadn� 
p�es t�ídního d�v�rníka Školské rad�. Dotazníky vyhodnotíme a o získaných informacích a 
dalších krocích školy Vás budeme informovat. 

vedení školy 
 

1.    Zajímáte se o vnit�ní život školy, její organizaci výchovy a vzd�lávání i další aktivity? 
ano jen o výsledky dít�te ob�as v�bec ne 

    
 
Následující otázky hodno
te �ísly podle této škály: 

ano 
1 

spíše ano 
2 

spíše ne 
3 

ne 
4 

 

2.    Jste spokojeni se vzd�lávací nabídkou školy? 
 (vzd�lávací program, nabídka volitelných a nepovinných p�edm�t�,    

       školní knihovna, školní klub, školní družina)                                                 
3.    Jste spokojeni s kvalitou poskytovaného vzd�lávání?  
4.    Jste spokojeni  se  výsledky svého dít�te vzhledem k jeho schopnostem? 
5.    Jste spokojeni s mírou náro�nosti u�itel� na Vaše dít�? 
6.    Jste spokojeni s p�ístupem u�itel� k d�tem? 
7.  Jste spokojeni s odbornou a pedagogickou úrovní u�itel� a vychovatel�? 
8.  Považujete režim školy za vyhovující  (rozvrh hodin, školní �ád, žákovská 

 samospráva – t�ídní rady)?  
9.  Jste spokojeni s technickými a hygienickými podmínkami školy (stav budov,  

 t�íd atd.)? 
10.  Jste spokojeni s vybavením školy u�ebnicemi a pom�ckami? 
11.   Jste spokojeni s estetickou úrovní prost�edí školy?  
12.   Jste spokojeni s pomocí školy v problémových situacích Vašeho dít�te? 
13.   Jste spokojeni se spoluprací školy s Vámi? 
14.   Zdá se Vám p�íprava Vašeho dít�te na vyu�ování náro�ná?  
Na následující otázky voln� odpov�zte 
15.   Jak hodnotíte problémy se kterými se musí škola potýkat ?   
16.   Jak vnímáte s odstupem slou�ení škol D�dina a Vlastina ? 
17.   P�ineslo slou�ení škol n�jaká + pozitiva , - negativa ? 
18.   Co o�ekáváte po rekonstrukci školy ?   

 
37. Informace o grantech ve škol. roce 2006/2007 (úsp�šných i neúsp�šných)  
 

název grantu žádáno o K�  poskytnuto K� poskytovatel grantu 
    
1.Týmová sborovna 45 000,- 14 000,- M�. P-6 
2. Zážitkový kurz 6. ro�níku  10 000,-   8 000,- M�. P-6 
3. Zážitkový kurz 6. ro�níku 47 000,- 38 000 MHMP 
4. Malí, velcí – máme se rádi 25 000,-          0,- M�. P-6 
5. Vzorové pracovišt� - knihovna 298 000,- 298 000,- M�. P-6 
6. Jazykový pobyt žák�  20 680,-   20 000,- 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 tématických 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�  
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vztah u�itel – žák 

• pozitivní p�ístup k d�tem 
• 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�.  
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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) 
• 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 
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Zápis do prvních t�íd 2007 
Jako každý rok, tak i letos se konal zápis do 
prvních ro�ník�. Našim budoucím žá�k�m se ve 
škole velmi líbilo a tak jim p�ejeme, aby jim 
toto nadšení vydrželo na hodn� dlouhou dobu! 

   
 
 
Škola v p�írod� - 3.A 
Škola v p�írod� se m�že konat i zim�. Na 
takovou vyrazili žáci 3.A dopln�ní o žáky 4.A . 
Konala se v Dolním Dvo�e v Krkonoších. Místo 
se osv�d�ilo a svým terénem vyhovovalo 
stanoveným cíl�m. 
Ubytovaní bylo na velmi dobré úrovni, 
stravování vynikající, p�ístup personálu 
vst�ícný. A protože to bylo v zim� a na horách, 
program byl rozší�en o lyža�ský výcvik. 

 

 
   

 

  
 
 
 
 
 
Masopust 15. 2. 2007 
Fotografie z Masopustu konaného v budov� na 
Vlastin�. Masky si p�ipravily a p�edvedly d�ti 
1. az 4. t�íd. Pochutnaly si na koblížku a pak 
sout�žily a tan�ily ve školní t�locvi�n�. 

   
 
 
 
 
Lyža�ský výcvikový kurz 7.ro�ník� 
Dolní Dv�r 2007 
I tento rok se žáci všech našich sedmých 
ro�ník� zú�astnili lyža�ského výcvikov� 
vzd�lávacího kurzu. Kurz prob�hl na konci 
ledna v Dolním Dvo�e. který se nachází v 
samém srdci Krkonoš, 6 km od Vrchlabí v 
nadmo�ské výšce 760 m.n.m. 
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Poetické setkání 
Ve dnech 13. a 14. 3.2007 prob�hlo obvodní 
kolo Poetického setkání , na kterém zazá�ili 
naši sout�žící Anna Hlavá�ková z 8.C, Patricie 
Pepšovská z 9. A a Václav Horák ze 7. A. 

   
 
 
"Den záchraná��" 30. 5. 2007 
Naši žáci se stali ú�astníky výjime�né události. 
Ve �tvrtek 30. kv�tna 2007 se na školním h�išti 
a v okolí školy zú�astnili cvi�ení na téma 
ochrana �lov�ka za mimo�ádných událostí.  
Seznámili se s náro�nými úkoly hasi�ských 
záchranných sbor� , s postupem záchraná�� p�i 
odstra�ování havárií, vyproš�ování osob, s 
prací Policie �R 
 

 

 
   

 

  
 
Výlet 7.B 
Dne 7. 6. 2007 vyrazila t�ída 7.B na celodenní 
výlet do St�edo�eského muzea v Roztokách u 
Prahy. Muzejní expozice se d�tem zdála 
zajímavá, asi nejvíce je zaujala výstava hra�ek. 
 
Horký, tém�� letní den lákal k pobytu v p�írod�. 
I to si d�ti užily. Procházka Tichým údolím, 
spojená se sportovními aktivitami, se d�tem 
také zcela jist� líbila. 

   
 
Fotbalový turnaj Mc’Donalds cup 2007 
2. kv�tna prob�hlo obvodní kolo Poháru Prahy 
6 v minifotbalu Mc'Donalds cup 2007. 
Po�adatelem byl op�t D�m d�tí a mládeže 
Prahy 6 a spolupo�adatelem fotbalová AC 
Sparta Praha, která poskytla tréninkové 
prostory na Strahov�. Za ú�asti 12 škol z 
vybojovalo naše družstvo vynikajícím výkonem 
fantastické 2. místo. 
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P�ivítání prv�á�k� 
Na Základní škole D�dina - pracovišt� Vlastina 
v Praze 6 skon�ily prázdniny! 11.zá�í jsme 
p�ivítali a vrátili d�ti zp�t do školních lavic. 
Za�átek školního roku byl posunut kv�li 
rozsáhlým stavebním pracím, které probíhaly na 
pracovišti D�dina. 
 

   
 
 
Zážitkový kurz žák� 6. A 
Pro žáky 6.A neza�al školní rok jako obvykle v 
lavicích. Uprost�ed les� v blízkosti �eky 
Berounky prožili �ty�i dny her zam��ených na 
skupinovou práci, spolupráci, komunikaci, 
poznání sebe i druhých. 
 
Hráli si, p�itom zárove� poznávali d�ležitost i 
složitost vzájemné kooperace, domluvy, pomoci. 

 

 
   

 

  
Škola v p�írod� 1.A 
Škola v p�írod� prob�hla ve dnech 10.4. – 
21.4.07 v ubytovacím za�ízení „Nad Starým 
mlýnem“ – Šlovice u Rakovníka. 
Celkem odjela 38 d�tí a 4 dosp�lé osoby jako 
doprovod . Vedoucím skupiny byla paní u�itelka 
Stanislava Hávová, t�ídní 1.A. 
Bylo nadhérné po�así, využívali jsme teplého 
bazénu, pobytu v lese a kolem �eky. Ve�er jsme 
opékali vu�tíky a tan�ili na diskohrách. 

   
 
 
 
 
Medailové umíst�ní v ping pongu 
Jakub Šafránek, Jakub Pol a Jan Celerin se 
postarali o první zisk medailového umíst�ní v 
Poháru Prahy 6. Dne 18.10 prob�hlo v hern� 
stolního tenisu na stadionu Na Kotlá�ce 
obvodní kolo Poháru Prahy 6 v kategorii 
staršího žactva. 
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Obvodní kolo v malé kopané 
V m�síci �íjnu 2006 prob�hla v rámci sout�ží 
Poháru Prahy 6 obvodní kola v malé kopané. 
Do sout�že jsme se p�ihlásili jak s družstvy 
mladších (6 . a 7. t�ída) tak i starších žák� (8. a 
9. t�ída). 
Naše družstvo nastoupilo ve složení : Jaroslav 
Gotwald, Filip Kopecký, Marek Chytrá�ek, 
Michal Finger, David Csupka, František Volf, 
Daniel Petr. 

   
 
 
 
Zážitkový kurz žák� 6.B 
Ve dnech 18.-24.9.2006 p.u�. Vokoun a p.u�. 
Zachník vyjeli stmelit další t�ídu, tentokrát 6.B. 
Naše zkušenosti z lo�ska nás nabádaly k 
trp�livosti, toleranci a nadhledu. Z celkového 
po�tu 23 žák� jelo nakonec 21( pravd�podobn� 
i díky velkorysému grantu od magistrátu ), což 
je skoro ideální po�et. 

 

 
   

 

  
 
 
Sout�ž "Bez obav" 
S obavami, zda se nep�íznivá p�edpov�� po�así 
vyplní, se smíšené družstvo t�í dívek a �ty� 
chlapc� ve v�ku od 9 do 13 let vydává na 
Hanspaulku vst�íc celodenní sout�ži, v níž má 
jako tým prokázat souhru, dovednosti, znalosti i 
rychlost v p�ti disciplínách s bezpe�nostní 
tematikou. 

   
 
Projektový den 
Dne 11.12.2006 prob�hl na naší škole 
Projektový den. Žáci jednotlivých t�íd si na 
tento den p�ipravili vlastní projekt a ve 
spolupráci s u�iteli jej realizovali. Tento den 
jsme slyšeli krátké hudební vystoupení deváté 
t�ídy, osmé t�ídy nás provedly sv�tem zví�at, v 
7.B jsme mohli obdivovat vlastní tane�ní a 
hudební produkci, v 7.A se pro zm�nu vyráb�l 
kalendá�. Dále se peklo váno�ní cukroví a 
vyráb�la spousta zajímavých v�cí. 
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Záv�r 
 

V uplynulém školním roce se odehrály dv� velmi zásadní kapitoly v život� školy. 
K 30.7. 2007 byl ukon�en provoz na pracovišti Vlastina. K 1.9. 2007 byla ukon�ena stavební 
�ást generální rekonstrukce základní školy D�dina.. Vlastina byla p�edána k dalšímu využití 
z�izovateli. K tomuto ryze racionálnímu kroku došlo po p�edchozí d�kladné diskusi a 
neudržitelnosti provozu v obou budovách za stávajících podmínek. (viz kap.24). K p�esunu 
m�lo dojít až o rok pozd�ji, ale po dokon�ení školní budovy na D�din� a návratu p�vodních 
t�íd zp�t, by provoz nešel absolutn� zabezpe�it po stránce pedagogické, organiza�ní  ani 
ekonomické. Poda�ilo se celou situaci zvládnout bez masivního odchodu žák�, bez emocí a 
celou ji organiza�n� zajistit. P�ed záv�rem roku tak m�li všichni zam�stnanci již podruhé 
nelehký úkol. Krom� b�žných, už tak dost náro�ných prací spojených se záv�rem roku, provést 
mimo�ádnou inventuru, sbalit všechny pom�cky a p�ipravit nábytek a školu jako celek 
k p�est�hování. A to ješt� bohužel není vše, nebo� práce v nové budov� – vybalování, 
za�izování u�eben všechny bude �ekat v záv�ru letních prázdnin. 

 Škola bude pokra�ovat 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. V celém programu bude t�eba ješt� n�kolik úprav 
a bude následovat jeho ov��ování.  

Škola bude pracovat na zdokonalování vlastního systému pravidel hodnotícího �ádu, 
zejména pak �ásti o hodnocení chování.  

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).  

Bude 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.  
Od zá�í školního roku 2007/2008 bude výuka pouze v nové zrekonstruované budov�, kde po 
nezbytných organiza�ních a za�izovacích krocích za�ne výuka všech žák� bývalé Vlastiny a 
D�diny pohromad�. Ješt� nás však �eká úprava prostoru p�ed školní budovou a dokon�it 
projekt vnit�ního interiéru školy. A pak už snad bude vše hotovo a budeme u�it v budov�, o 
které si všichni mohou jen nechat zdát!  
 
 
 
39. Hospodá�ská �innost 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 2006 a skute�nost k 30.6.2007. 
 
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. 

Škola se podle legislativních pravidel p�ihlásila k platb� 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 
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.).  

V uplynulém školním roce probíhala rekonstrukce budovy D�dina, což znamenalo 
odpojení medií po dobu stavby. Spot�eba energií v tomto roce ješt� nebude mít správnou 
výpov�dní hodnotu a o�ekávaní úspory budou m��itelné až v p�íštím roce. Zárove� byl 
k 31.7.2007 ukon�en provoz školy v objektu Vlastina. To samoz�ejm� také velmi ovlivní 
celkovou spot�ebu. 

Finan�ní situaci školy nepatrn� 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 bohužel nelze o�ekávat tém�� žádné zlepšení, protože  podnajímaná 
za�ízení byla v�tšinu roku mimo provoz. Z finan�ních prost�edk� takto získaných se da�í 
jednak vylepšovat školní prost�edí a pak uleh�ovat rozpo�tu školy.  

 
 

Ekonomická �ást výro�ní zprávy za školní rok 2006/2007 
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P�íjmy                      rok 2006   1. pololetí 2007 
 

I.  Dotace na investice          737.800,--     1.091.420,-- 
II. Celkové p�íjmy (výnosy)    28.995.440,22   13.074.727,57 
Z toho: 
1/ Poplatky  
    a/ školní družina           232.120,--        122.109,-- 
    b/ stravné         1.521.405,60        845.717,90 
    c/ ostatní p�íjmy           781.940,61          250.746,83 
2/ P�íjmy z dopl�kové �innosti    
    a/ stravné              47.905,70                   0,-- 
    b/ nájmy            606.153,31                   316.459,60 
    c/ zájmová �innost          194.160,--          58.300,-- 
3/ Ostatní p�íjmy  
    a/ �erpání dotace HM Praha    16.743.360,--    8.556.754,-- 
    b/ �erpání dotace M� Praha 6     8.659.328,15    2.878.125,82 
        v tom: granty              75.500,--                  20.680,-- 
    c/ ostatní  
        úroky          734,66             430,67 
        �erpání rezervního fondu         208.332,19        46.083,75 
        �erpání fondu odm�n                                0,--                              0,-- 
 
Výdaje  
 

I.  Investi�ní výdaje celkem          738.321,20                 0,-- 
II. Neinvesti�ní výdaje celkem (náklady)  28.722.548,21            12.804.975,97 
Z toho: 
1/ náklady na platy pracovník� školy   11.674.328,--   6.117.266,-- 
2/ OON           133.000,--                     21.950,-- 
3/ zákonné odvody       
    zdravotní pojišt�ní        1.052.716,--      550.002,-- 
    sociální pojišt�ní        3.037.132,--              1.588.430,-- 
    zákonné pojišt�ní             50.014,--        25.751,-- 
    odvod do FKSP             233.486,--      122.345,-- 
4/ další výdaje hrazené HM Praha  
    šk. pom�cky a u�ebnice + ost. materiál       188.010,--        77.210,-- 
    ostatní služby (vzd�lávání)           55.874,--        52.150,-- 
    cestovní náhrady           0,--          1.650,-- 
    �erpání ú�elové dotace (SIPVZ)        318.800,--                              0,-- 
5/ ostatní provozní náklady     11.979.188,21   4.248.221,97 
    v tom:  
    náklady na platy hrazené z p�ísp�vku M�       760.010,--      331.365,-- 
    zákonné odvody hrazené z p�ísp�vku M�       278.336,--      124.027,-- 
    potraviny        1.490.543,30      778.222,21 
    odpisy            226.419,--           113.216,-- 
    náklady D�           575.327,--      105.008,-- 

 
 

Hospodá�ský výsledek        272.892,01     269.751,60 
P�evod do rezervního fondu       222.892,01    -  
P�evod do fondu odm�n          50.000,--   - 
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Poskytnutá dotace od HM Praha �inila v roce 2006 K� 16.743.360,-- a byla vy�erpána 
v plné výši. Dotace od M� Praha 6 �inila v�etn� grant� a dotace na investice K� 10.584.140,--. 
Z této poskytnuté �ástky bylo �erpáno K�  9.397.128,15, zbytek ve výši K� 1.187.011,85 byl 
z�izovateli.  

Hospodá�ský výsledek organizace za rok 2006 (rozdíl výnos� a náklad�) je K� 
272.892,01. 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 2007 za dopl�kovou �innost je zisk ve výši  
K� 269.751,60. 
 
V Praze dne 14. 8. 2007  
 
 
 
40. Protokol  o schválení výro�ní zprávy 
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Protokol o schválení obsahu výro�ní zprávy ZŠ D�dina 
Za školní rok  2006 / 2007 

 
 
 
 

 
S obsahem výro�ní zprávy Základní školy D�dina za školní rok 2006 – 2007 
souhlasí: 
 
 
 
 
Rada školy  ……………………………………..…… Ing. Martin Šindelá� 

   p�edseda 
 
 
 
Pedagogická rada  …………………………………  Mgr. Hana �ermáková,       
                                                                                         zástupkyn� �editele  
 
 
 
 
 
V Praze dne :     17.10. 2007 
 
 


