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VÝRO�NÍ ZPRÁVA 

O �INNOSTI ŠKOLY 
ZA ROK 
2008/2009 

 
 
 

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

P�i zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem 
�NR �. 561/2004  Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
Údaje jsou uvád�ny k 30.6.2009 
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TABULKOVÁ  �ÁST 
 
 
1.    Název školy 
 
Základní škola D�dina, Praha 6, Žukovského 6.  
 Den zahájení �innosti školy je 1.12. 1981. 

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

Datum posledního rozhodnutí upravujícího za�azení do rejst�íku škol a školských 
za�ízení je 15.10. 2007, pod �.j. 18858/2007-21. 
 
 
2.    Z�izovatel  
 
M�stská �ást Praha 6, �s.armády 23, PS� 160 52, Praha 6 
 
 
3.    Charakteristika školy  

 
Základní škola D�dina je sou�ástí výchovn� vzd�lávací soustavy a je za�azena do 

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

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

 
 

4.    Vzd�lávací program školy  
 

Ve škole je vyu�ováno podle vzd�lávacích program�: 
Školní vzd�lávací program D�dina – �j. han/790/07, podle rozhodnutí MŠMT; 79-01-C 
Školní vzd�lávací program D�dina – waldorfská škola – �j. han/790/07, podle rozhodnutí 
MŠMT;  79-01-C 
a dobíhající programy:  
Základní škola s rozší�enou výukou jazyk� – �j. 16 847/96-2, �. u�. plánu – 16 333/96-22-21; 
podle posledního rozhodnutí MŠMT; 79-01-C/001 
Obecná škola – �j. 120 35/97-20 
 
 
Vzd�lávací program po�et t�íd po�et žák� 
Základní škola 9 179 
Obecná škola 1 9 
Národní škola - - 
Školní vzd�lávací program D�dina 13 209 
Celkem 23 397 
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vzd�lávací projekt po�et t�íd po�et žák� 
Za�ít spolu - - 
Zdravá škola, Škola podporující zdraví - - 
Tvo�ivá škola  - - 
jiný vzd�lávací projekt - - 
Celkem - - 
 
 
 
5.    Údaje o pracovnících školy (hlavní  �innost školy)  
 
a) personální zabezpe�ení 
 

pracovníci k 30.6. 2008 
fyzické osoby 

k 30.6. 2008 
p�epo�. pracovníci 

k 30.6. 2009 
fyzické osoby 

k 30.6. 2009 
p�epo�. pracovníci 

u�itelé 38 32,12 35 30,22 
vychovatelé 6 6 5 5 
spec. pedagogové - - - - 
psychologové - - - - 
pedagog. vol. �asu - - - - 
asistenti pedagoga 2 2 2 2 
trené�i - - - - 
pedagogi�tí celkem 44 38,12 44 35,22 
nepedagogi�tí 15 14,55 15 13,72 
celkem všichni 59 54,67 59 48,94 
 
 
b) v�ková struktura pedagogických pracovník� k 30.6.2009 
 
v�k do 30 let 

v�etn� 
31-40 

let 
41-50 

let 
51-60 

let  
z toho 

d�chodci 
nad 61 let  z toho 

d�chodci 
u�itelé 6 10 12 8  3 2 
vychovatelé - 2 3 -  - - 
spec.pedagog. - - - -  - - 
psychologové - - - -  - - 
ped..vol. �asu - - - -  - - 
asistenti pedag. - 1 1 -  - - 
trené�i - - - -  - - 
pedag. celkem 6 12 15 8  3 2 
Z toho žen 4 10 11 6  3 2 
 
 
 
Pr�m�rný v�k pedagogických pracovník� základní školy – u�itelé:                44,54 
               vychovatelé:       39,63 
               pedag. celkem:   42.11 
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c) kvalifikace pedagogických pracovník� k 30.6.2008 
 
 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 
u�itelé I. stupn� ZŠ 15 - 
u�itelé II. stupn� ZŠ 15 9 
vychovatelé 5 - 
speciální pedagogové - - 
psychologové - - 
pedagogové volného �asu - - 
asistenti pedagoga 2 - 
trené�i - - 
 
 
d) kvalifikace pedagogických pracovník� podle p�epo�tených úvazk� (kvalifikovanost 
podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm�n� n�kterých zákon�, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� 
 
 kvalifikovan� odu�ené hodiny % 
I. stupe� ZŠ 100 
II. stupe� ZŠ 88.95 
I. a II. stupe� ZŠ celkem *) 94,48 
školní družina 100 
školní klub - 
 
 
e) jazykové vzd�lávání a jeho podpora  
po�et u�itel� cizích jazyk�  k 31.12.08 
 
celkem fyz.osob   12 p�epo�. po�et     4.91 % odb. kvalifikace   69.37 
 
 
Anglický jazyk:  
Povinná výuka od 1. do 9. ro�níku – waldorfské t�ídy  
Povinná výuka od 2. do 9. ro�níku – newaldorfské t�ídy 
Na 2. stupni je výuka posílena hodinou konverzace z disponibilní �asové dotace. 
Výuka pro d�ti na 1. stupni zájmovou formou v rámci volného �asu. 
 
N�mecký jazyk: 
Povinná výuka od 1. ro�níku – waldorfské t�ídy  
Výuka na druhém stupni od 7. ro�níku, volba dalšího jazyka v rámci povinn� volitelných 
p�edm�t�. 
 

Francouzský jazyk: 
Výuka  na druhém stupni od 6. do 9. ro�níku jako druhého jazyka se zvýšenou t�íhodinovou 
dotací. 
Na 2. stupni je výuka posílena hodinou konverzace z disponibilní �asové dotace. 
Na 2. stupni vždy jedna hodina vedena rodilým mluv�ím. 
Možnost výuky pro žáky na 2. stupni zájmovou formou v rámci volného �asu. 
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f) odchody pedagogických pracovník� v daném školním roce                                           5 
 
g) nov� p�ijatí pedagogi�tí pracovníci v daném školním roce         7 
 
h) nov� p�ijatí absolventi u�itelského studia v daném školním roce                                  1 
 
i) nov� p�ijatí absolventi i neu�itelského studia v daném školním roce                             0 
 
j) další vzd�lávání kvalifikovaných pedagogických pracovník�      
 
 
Dlouhodobé studium 
 

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

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

po�et ú�astník� 

studium v oblasti pedagogických v�d 5 rok� 1 
studium v oblasti pedagogických v�d 4 roky 1 
studium v oblasti pedagogických v�d 3 roky 1 
studium pedagogiky - - 
studium pro asistenty pedagoga 2 roky 1 
studium pro �editele škol a školských 
za�ízení 

- - 

studium k rozší�ení odborné kvalifikace 5 rok� 1 
studium k rozší�ení odborné kvalifikace 2 roky 3 
další vysokoškolské studium 
 (další „aprobace“) 

- - 

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

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

po�et ú�astník� 

studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

1 1 

studium pro výchovné poradce 1 1 
studium k výkonu specializovaných 
�inností 

1 1 

studium k výkonu specializovaných 
�inností 

1 1 

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

4 4 

 

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

studium k prohlubování odborné kvalifikace 

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

po�et ú�astník� 

Funk�ní studium pro �editele škol P 6  16 hod 1 
Týmová sborovna – Násilí ve školách    4 hod 34 
Týmová sborovna – Problémy komunikace    4 hod 34 
Školení protidrogových preventist�  20 hod 1 
Školení výchovných poradc�  10 hod 2 
Školení pedagogického sboru – Smartboard    2 hod 15 
Školení pedagogického sboru – Panaboard    2 hod 30 
Seminá� – dva dny s didaktikou matematiky  19 hod 1 
Žáci se speciálními pot�ebami    3 hod 8 
Seminá� – Škola? V pohod�!    4 hod 2 
Vzd�lávání žák� se speciálními pot�ebami - asistent    6 hod 1 
Seminá� – Netradi�ní hodiny �eského jazyka    4 hod 1 
Školení zdravotník� - rekvalifikace  15 hod 1 
Seminá� – Hry a teorie her    4 hod 2 
Seminá� – Sv�t energie (fyzika)    4 hod 1 
�ínský vzd�lávací školský systém   35 hod 1 
Norský vzd�lávací systém   25 hod 1 
Interní setkání waldorfských pedagog�   40 hod 6 
T�žko vychovatelné d�ti (waldorf. pg.)   14 hod 4 
Letní kurz waldorfských pedagog�    60 hod 8 
Kurz malování   20 hod 2 
�lov�k a savci – jarní akademie pro goetheanismus a 
antroposofii 

  32 hod 2 

Metodika  a didaktika výtvarné výchovy     6 hod 1 
Seminá� – hudba (waldorf. pg.)   18 hod 1 
Kurz waldorf. pedag. – Vzbu�te schopnost intuice   18 hod 1 
Cyklus 7 seminá�� pro EVVO   36 hod 1 
celkem krátkodobé studium 381 hod 162 
 
 
 
6.    Materiální podmínky pro výchovn� vzd�lávací �innost: 
 
a) Po�et budov, ve kterých probíhá vyu�ování nebo další �innost.             
1 
            
b) ú�elov� využívané prostory (po�et odborných u�eben v�etn� t�locvi�en)                   
41 
 
c) sportovišt�, h�išt�                                                                                                                   
8 
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7.    Po�et t�íd  
 
  I. stupe�  II. stupe� celkem 
k 30.6. 2008 14 11 25 
k 30.6. 2009 14 9 23 
 
   z toho po�et specializovaných t�íd 
 
 I. stupe� II. stupe� celkem 
k 30.6. 2007 - - - 
k 30.6. 2008 - - - 
 
 
 
8.    Po�et žák�      
 
 I. stupe� II. stupe� Celkem 
k 30.6. 2008 255 179 434 
k 30.6. 2009 239 157 396 
 
 
 
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 

18,34 14,8 0 19,84 12,7 0 18,94 14 
 
 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 

18,42 14,2 - 11 8,8 - 14,32 11,85 
 
 
 
10.   Zam��ení t�íd s rozší�enou výukou  
 
p�edm�t M+P� TV jazyky HV VV informatika jiné p�edm.*) 
po�et t�íd - - 4 - - - - 
po�et žák� - - 36 - - - - 
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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) zkušenosti     
        v této oblasti  
 
Tradi�ní zp�soby práce 
 

• 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 zp�soby práce: 
 

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

 
 
 
13.   Po�et integrovaných d�tí  k 30.6.2009           
 
 

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

30 28    1 2  
 
 
 
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 - - 
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15.   Výsledky zápis� do prvních t�íd pro školní rok  2009 / 2010 
 
 

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 2009/2010 

3 61 16 17 
 
 
16.   Výsledky p�ijímacího �ízení  
 
a) na víceletá gymnázia p�ijato: 
 
 z pátého ro�níku ze sedmého ro�níku 
gymnázia z�iz. krajem 6 3 
soukromá gymnázia - 1 
církevní gymnázia - - 
 
b) na SŠ z devátých  ro�ník� p�ijato:  
 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

pr�myslové 
školy 

ostatní 
st�ední školy 

st�ední 
odb.u�ilišt�  

celkem 

8 5 2 11 13 5 44 
 
d) do u�ebních obor� ukon�ených záv�re�nou zkouškou p�ijato: 
 

z devátých ro�ník� z nižších ro�ník� 
- 1 

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

 - v devátém ro�níku: 44    - v nižším ro�níku:   1 
 
 
18.   Volitelné a nepovinné p�edm�ty 
 
Volitelné p�edm�ty 
 

Název p�edm�tu  Po�et skupin Po�et žák� 
Informa�ní technologie 3 42 
Sportovní výchova (chlapci) 1 24 
Sportovní výchova (dívky) 1 19 
Biologická praktika 1 21 
Konverzace v cizím jazyce (anglický jazyk ) 2 35 
Konverzace v cizím jazyce (francouzský jazyk) 1   8 
D�evo�ezba 1   8 
Kovotepectví 1   8 
Celkem 11 165 
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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) 
Dou�ování z angli�tiny I. stupe� (neklas. aktivita ) 1 6 
Celkem 3 14 
 
 
 
19.   Kroužky 
 
 
Název kroužku  Po�et skupin Po�et žák� 
Angli�tina  1   7 
Angli�tina 1.D 1 15 
Angli�tina 2.D 1 18 
N�m�ina 1.D 1 15 
N�m�ina 2.D 1 18 
N�m�ina 5.D 1   9 
V�ela�ství 1 21 
Šikovné ruce 3 37 
Keramika  2 22 
Atletika  2 34 
Šachy 1 19 
Informatika  2 31 
Školní �asopis  1   5 
Výtvarný kroužek  1 12 
Matematický seminá� (8.ro�.)   1 12 
P�íprava na p�ijímací zkoušky z matematiky 2 22 
P�íprava na zkoušky z �eského jazyka 2 26 
Seminá� z matematiky 1 13 
Eurytmie 6 24 
Žákovský orchestr 1 6 
   
Celkem 32  366 
   
  Centrum sportu D�dina DDM   
 Florbal chlapci   
 Pohybová výchova, mí�ové hry    
            Aerobic   
 Stolní tenis    
      
   Odd�lení souboru Musica e Danza p�i ZŠ D�dina   
           Musica melodica – p�ípravka 1 15 
           Musica melodica – Berušky 1 14 
           Musica melodica – Pampelišky 1 22 
           Musica melodica – Musica e Danza 1 17 
   Celkem 4 68 
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20.   Školní družina – klub   
 
 
 po�et odd�lení po�et žák� 
školní družina 5 154 
školní klub - - 
 
 
 
21.   Poradenské služby školy  
    
Poradenská �innost školy: 
 

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

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

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

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

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

ZŠ D�dina je fakultní školou a v pr�b�hu školního roku 2008/2009 spolupráce s 
fakultami pokra�ovala. Podle požadavk� fakult absolvovalo n�kolik student� na naší škole 
souvislou oborovou praxi. Praxi v základní škole D�dina vykonávají studenti nejen Ped. 
fakulty UK v Praze, ale také ze Západo�eské university v Plzni a Ped.fak. v Ústí n. Labem. 
 
 
 
22.   Hodnocení prevence sociáln� patologických jev�  
  

Školní metodik primární prevence vypracoval Minimální program protidrogové 
prevence a koncep�n� navazoval na p�edchozí plán. Tento program je rozpracován do témat 
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zahrnutých do jednotlivých vzd�lávacích oblastí a p�edm�t�, dále do školních i 
mimoškolních projekt� a volno�asových aktivit. 
 Krom� základní myšlenky programu, kterou je prevence p�ed užíváním návykových 
látek a oblast sociáln� patologických jev�, byl minimální program zam��en na rozvoj 
osobnosti d�tí, zlepšování vzájemných vztah� mezi nimi, podporoval schopnost vzájemné 
komunikace, �ešení konflikt� mezi spolužáky a vytvá�ení pozitivních vztah� v kolektivu 
t�ídy. 

Každoro�n� je školním metodikem vyhodnocována ú�innost programu a témata jsou 
aktualizována podle momentálních pot�eb školy.  
 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 tohoto programu škola organizuje zážitkové kurzy pro žáky 6. ro�ník�. Na 
jejich uskute�n�ní získala grant, díky kterému se mohl této aktivity zú�astnit celý t�ídní 
kolektiv v�etn� žák� ze sociáln� znevýhodn�ného prost�edí. Kurzy pozitivn� ovliv�ují vztahy 
mezi žáky a blahodárn� p�sobí na osobnostní rozvoj. Žáci se v nich u�í 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.  
 Sou�ástí školního Minimálního preventivního programu je bohatá nabídka aktivit pro 
volný �as d�tí v rámci školní družiny, školního sportovního klubu, zájmových kroužk� a 
soukromých kurz�.  
 Velmi d�ležitou sou�ástí je vzd�lávání u�itel� v této oblasti, protože úsp�šnost celého 
programu školy je závislá na jejich spole�ném p�sobení. 
 
 
 
23.   Školská rada 
 

Školská rada pokra�ovala v práci podle modelu z p�edchozích let. Je šesti�lenná a 
schází se pravideln� jednou za pololetí, p�ípadn� dle pot�eby �ast�ji. Zasedání jsou v�cná a 
konstruktivní. V záv�ru roku 2008 skon�ilo volební období zástupc� z�izovatele ve Školské 
rad� a v pr�b�hu roku také ostatním �len�m. Z�izovatelem byli jmenováni p�vodní �lenové 
na další období a na zbývající �leny byly zorganizovány volby.  

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.  
 
 
 
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 
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• Waldorfské sdružení (WS) - ob�anské sdružení 
• Asociace waldorfských škol 
• Obvodní pedagogicko-psychologická poradna 
• D�m d�tí a mládeže (DDM) – školské za�ízení 
• Základní um�lecká škola Charlotty Masarykové 
• Centrum sportu p�i ZŠ D�dina 
• St�ední odborné u�ilišt� Dr. Peška 
• Život d�tem – ob�anské sdružení 
• Zahrani�ní školy 
• St�ední školy a odborná u�ilišt� 
• Ve�ejnost 
• Do�asní partne�i – krátkodobá spolupráce vyplývající z provozu školy 

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

D�dina a Waldorfské sdružení, ve kterém pracují rodi�e žák� waldorfských t�íd. S výbory 
obou sdružení p�i prvních t�ídních sch�zkách nebo na valné hromad� projednává vedení 
školy d�ležité otázky týkající se výchovy a vzd�lání, koncepci školy, plán školního roku, 
materiální podmínky a použití vlastního p�ísp�vku �len� k vhodným nákup�m pro školu. 
Zárove� jsou tato setkání fungující platformou na zodpov�zení otázek vedením školy 
nejr�zn�jšího druhu. 
 
 
 
25.   Školní stravování 
 

po�ty stravovaných žák�: 325           z toho po�ty žák� z jiných škol:      0 
 
 
 

26.   Výjezdy žák� mimo objekt školy 
 
 
 po�et výjezd� po�et žák� 
vzd�lávací výjezdy 8 86 
vzd�lávací výjezdy zahrani�í 1 Anglie 14 
   z toho grantové Podpora jaz. vzd�l. 1 Anglie */ 10  / 4 
                            OPEN WORLD 1 Anglie */ 10 /  4 
zážitkové kurzy (samostatné) 1 17 
zážitkové kurzy (samostatné) 1 7 
ŠvP (v�etn� organiz. jako zážitkové 
kurzy) 

                  15 279 

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

1 36 

Lanové centrum 3 54 
Soust�ed�ní souboru  
Musica e Danza 

 
1 

 
26 

 

*/s trv. bydlišt�m v M� / s trv. bydlišt�m mimo M� 
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27.   Výsledky kontrol �ŠI, p�ípadn� jiných kontrol 
 
Ve školním roce 2008/09 prob�hly ve škole tyto kontroly: 
 

1) Kontrola VZP �R za období 2002 – 2008; dne 30.10.2008;  
Kontrola byla zam��ena na:  
• dodržování oznamovací povinnosti 
• stanovení vym��ovacích základ� a výše pojistného 
• dodržování termín� splatnosti pojistného 
• zasílání záznam� o pracovních úrazech 
• ostatní povinnosti plátce pojistného 
Záv�ry kontroly: 
• za uplynulé období 6 let byla v n�kolika málo p�ípadech porušena v�asnost 

oznamovací povinnosti dle zák. �.48/1997Sb. 
• za uplynulé období 6 let nebyl v jednom p�ípad� dodržen termín splatnosti 

pojistného, z �ehož vzniklo plátci penále z pozdní platby v �ástce nep�esahující 
100,-K�. Penále se v tomto p�ípad� nep�edepisuje, nebo� nep�esahuje podle zák. 
�.592/1992 povolenou �ástku za jeden kalendá�ní rok. 

• ostatní oblasti kontroly bez závad 
Opat�ení: 
• v prvním p�ípad� byl odpov�dný zástupce školy pou�en o nutnosti v�asného 

zasílání povinných hlášení VZP. (chybující zam�stnanec, však již ve škole 
nepracuje) 

• druhé pochybení nejde na vrub školy nebo� za n�j nese odpov�dnost finan�ní 
ústav, kterým je Komer�ní banka a neprovedený bankovní p�íkaz 

 

2) Kontrola použití grantu MHMP pro rok 2008; leden 2009 
Kontrola byla zam��ena na použití finan�ních prost�edk� získaných z grantu MHMP 
Záv�ry kontroly: 
• bez závad 
 

3) Hygienická stanice hlavního m�sta Prahy; dne 19.2. 2009 
Kontrola byla zam��ena na: 
• pln�ní požadavk� právních p�edpis� v provozovnách stravovacích služeb (celkem 

16 ukazatel�) 
• odstran�ní závad z roku 2007 (plastové kbelíky na brambory) 
Záv�ry kontroly: 
• bez závad 

 

4) N�kolik �ídících kontrol vykonaných na základ� Sm�rnice o vnit�ním kontrolním 
systému 
Záv�ry kontroly: 
• žádné závažné nedostatky nabyly zjišt�ny 
• škola zaplatila dlužné penále za pozd� odvedenou da� z p�íjmu nezávislé �innosti 

zavin�né bankou, která zaslala platbu na jiný ú�et 
Opat�ení: 
• žádné, s bankou se nepoda�ilo dohodnout 

 

5) Krajské hygienické stanice 
Celkem 4 kontroly zam��ené na: 
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• dodržování pravidel pro konání škol v p�írod� (hygienické, stravovací, ubytovací) 
Záv�ry kontroly: 
• bez závad 

 

6) �eská školní inspekce; dne 22.4. 2009  
Kontrola byla zam��ena na:  
• šet�ení stížnosti na poskytování vzd�lávání údajn� v nesouladu s právními 

p�edpisy, které se vztahují k poskytování vzd�lávání a školských služeb 
Záv�ry kontroly: 
• na základ� zjišt�ných skute�ností byla stížnost neopodstatn�ná 
Opat�ení: 
• žádné, z pohledu školy je d�tem st�žovatele poskytována naopak nadstandardní 

pé�e (�ŠI potvrzeno) 
    

7) 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�. 

 

8) Hospitacemi vedení školy a vzájemnými hospitacemi pedagog� byla monitorována 
kvalita vzd�lávacího procesu a profesionalita vyu�ujících. 

 
 
 

28.    Spolupráce školy se zahrani�ím 
 

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

Letos v dubnu se op�t uskute�nila na naší škole jednodenní návšt�va francouzských 
student� z IVFM (Institut universitaire de formation des maitres) z Akademie ve Versailles. 
Jde o dlouholetou spolupráci mezi touto vysokou školou, PedFUK v Praze (katedry Fj) a ZŠ 
D�dina. Francouzští studenti - vedoucí u�itelé na école primaire (náš 1. st.), se op�t velmi 
t�šili na náslechové hodiny v prvních i vyšších t�ídách, na debatu o vzd�lávacích systémech, 
na prohlídku školy apod. Je pot�šující, že studenty doprovází skupinka stále stejných 
pedagog�, kte�í se do Prahy rádi vracejí. Pod�kování pat�í u�itel�m 1.stupn�, kte�í pro 
francouzské studenty ochotn� p�ipravili zajímavé hodiny.  

Žáci školy absolvovali poznávací pobyt v anglickém Bringhtonu s docházkou a 
výukou v tamní jazykové škole Southwick Community Centre. 

	editel školy vykonal spole�n� s �editeli škol a zástupci M�stské �asti Prahy 6 
pracovní a studijní návšt�vu n�kolika škol v �ín� a Norsku. 
 
 
 
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 kolo) 4 nehodnoceno 
v�domostních  Olympiáda v �j  (obvodní kolo) 2 2. a 3. místo 
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postup do 
krajského 

kola 
 Matematická  olympiáda (školní kolo)  2  
 Biologická olympiáda (školní kolo) 9  
 Biologická olympiáda (obvodní kolo) 3 5.,7.a 11. místo 
 D�jepisná olympiáda (obvodní kolo) 2 27. a 29. místo 
 Pythagoriáda pro 6. ro�. (obvodní kolo) 1 30 
 Pythagoriáda pro 7. ro�. (obvodní kolo) 1 19 
 Logická olympiáda pro žáky 5. – 8. ro�. 21 nehodnoceno 
 Matematický klokan Cvr�ek 70 nehodnoceno 
 Matematický klokan Klokánek 58 nehodnoceno 
 Matematický klokan Benjamin 43 nehodnoceno 
 Matematický klokan Kadet 71 nehodnoceno 
sportovních  Mc Donald‘s Cup  (obvodní kolo) 4.- 5.t� 2. místo 
 Pohár �eské obce sokolské - šplh 9. druž. 2. místo 
 Pohár �s. rozhlasu v atletice (obvod. kolo) 8. – 9.t� 1. místo  
 Pohár �s. rozhlasu v atletice (m�st. kolo) 8. – 9.t� 1. místo  
 Pohár �s. rozhlasu v atletice (repub. kolo) 8. – 9.t� 1. místo  
 Atletický �ty�boj (obvodní kolo) 8.- 9.t�. 1. místo 
 Atletický �ty�boj (krajské kolo) 8.- 9.t�. 1. místo 
 Atletický �ty�boj (republikové kolo) 8.- 9.t�. 1. místo 
 Atletický �ty�boj (sout�ž jednotlivc�) 8.- 9. t�. 1. místo 

mistr 
republiky 

 Sout�ž mladých cyklist� (obvodní kolo) 4.- 5.t�. 2. místo 
 Sout�ž mladých cyklist� (obvodní kolo) 8.- 9.t�. 1. místo 
 In-line bruslení (m�stské kolo) - chlapci 8.- 9.t�. 3. místo 
 In-line bruslení (m�stské kolo) - dívky 8.- 9.t�. 2. místo 
 In-line bruslení (m�stské kolo) - chlapci 6.- 7.t�. 2. místo 
um�leckých  Pražské poetické setkání (školní kolo) 34  
 Pražské poetické setkání (obvodní kolo) 9  
 Pražská snítka (školní kolo) 25  
 Pražská snítka (obvodní kolo) 7 kategorií 14 7 x 1. cena  
 Jarní petrklí� 14 1. místo 
 
 
b)  ostatních (uve�te organizátora, rozlište dlouhodobé D a p�íležitostné P sout�že) 
 název sout�že po�et 

ú�ast. 
umíst�ní 

v�domostních  Mat. sout�ž  Šikula                                D 1 49 
 Jazyková sout�ž Open world 2009        P 4 nehodnoceno 
 Poznej Prahu 6                                       P 5 1. místo 
sportovních Pohár škol Prahy 6 (DDM)                    D          
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 v rámci poháru 21 sport. sout�ží 
- brusle – rychlostní  (1.místo) 
- cyklistika - dopravní sout�ž 
- futsal – starší žáci (2. místo) 
- gymnastika – šplh 
- nohejbal – mladší žáci (2.místo) 
- nohejbal – starší žáci (2.místo) 
- stolní tenis – starší žáci (1.místo) 
- stolní tenis – mladší žáci (2.místo) 
- stolní tenis – starší žákyn� (3.místo) 
- šachy – mladší žáci (2.místo) 
- plavání – starší žákyn� (2.místo) 
- plavání – mladší žáci (3.místo) 
- p�espolní b�h – mladší žákyn� (3.míst) 
- p�espolní b�h – starší žáci (3.místo) 
- florbal – mladší d�ti (1. místo) 
- florbal – starší d�ti (2.místo) 
- volejbal – mladší žáci (3.místo) 
- volejbal – starší žáci (2.místo) 

 
 

 

celkov� 2. 
místo ve všech 

sout�žích 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Waldorfská olympiáda                           D 15 nehodnoceno 
um�leckých Výtvarná sout�ž Poznávej sv�t ZOO 10 nehodnoceno 
 Waldorfská p�ehlídka divadel. soubor� 10 nehodnoceno 
 Vystoupení odd�lení souboru Musica e Danca 

-koncert na letním soust�ed�ní Jizerské hory 
-koncert na zahájení školního roku 
-koncert Vypich - p�ípravka 
-koncert Babí léto Vypich 
-koncert B�evnovské posvícení - p�ípravka 
-koncert hotel Radegast – p�ípravka 
-koncert Kn�ževes 
-koncert Kaunický palác 
-váno�ní koncert hotel Radegast – Pampelišky 
-váno�ní koncert školy kostel Liboc 
-váno�ní koncert v Dejvickém stanu 
-váno�ní koncert ve škole – všechna odd�lení 
-koncert pro mate�ské školy – Pampelišky 
-koncert ke Dni otev�ených dve�í – p�ípravka 
-natá�ení DVD – hlavní soubor 
-mezinárodní hudební festival Lago di Garda 
-koncert v klubu Radost – hlavní soubor 
-Pražská snítka 
-Jarní petrklí� 
-školní váno�ní besídka 
-masopustní karneval 
-koncert na záv�r školního roku 
-koncert letní soust�ed�ní Šumava 

56 �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. 
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30.   Po�et žák� s trvalým bydlišt�m mimo hl.m. Prahu 
 

kraj po�et žák� 
St�edo�eský 56 
Ústecký 1 
Plze�ský 5 
Karlovarský 1 
Jiho�eský 2 
Jihomoravský 1 
Celkem 66 
 
 
 
31.   Cizí státní p�íslušníci 
 
Státy z EU (názvy) po�et d�tí Státy mimo EU (názvy) po�et d�tí 
Slovenská republika 3 Jižní Korea 2 
Ma�arsko 2 Ruská federace 1 
  Srbská republika 2 
  Ukrajina 1 
    
Celkem 5 Celkem 6 

 
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 
 

Škola za�lenila okruhy s touto tematikou do školního vzd�lávacího programu a 
u�ebních plán�. Environmentální výchova je sou�ástí p�írodov�dných, ale i dalších p�edm�t� 
v rámci mezip�edm�tových vztah� ve výuce. Objevuje se zejména ve školních projektech. 

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

Škola má dva poradce pro environmentální výchovu (EVVO), kte�í v rámci dalšího 
vzd�lávání absolvovali školení s touto tematikou.  

Podstatnou �ást EVVO školy tvo�í problematika odpad�, které se v�nují d�ti již od 
první t�ídy, krom� program� a exkurzí (sb�rné dvory, �istírna odpadních vod aj.) se aktivn� 
na t�íd�ní odpadu ve škole podílejí. Žáci školy využívají aktivit hnutí Tereza, Koniklec i akcí 
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Toulcova dvora v Praze a zú�ast�ují se jejich vzd�lávacích akcí.. U�ební program je dopln�n 
o volitelný p�edm�t Biologická praktika. 

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

 
 

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

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

Ve školním roce 2008/09 již škola u�ila podle vlastního vzd�lávacího programu 
druhým rokem v newaldorfské �ásti a t�etím rokem ve waldorfské �ásti školy.  
 Po prvních zkušenostech s vlastním ŠVP je z�ejmé, že v n�kterých p�ípadech bude 
nutné ud�lat drobné úpravy v obsahu p�edm�t� a v u�ebním plánu. P�edm�t Výchova ke 
zdraví byl p�esunut ze 7. do 9. ro�níku, Obsah p�edm�tu Fyzika byl upraven tak, aby lépe 
vyhovoval �asové dotaci v u�ebních plánech, byly provedeny úpravy v obsahu p�edm�tu 
Informa�ní technologie a další. Zm�ny jsou �ešeny dodatky k ŠVP. 
 Škola absolvuje výjezdní školení týmová sborovna, kde bude mj. �ást programu 
v�nována úpravám ŠVP. 

V tomto smyslu však chápeme  školní vzd�lávací program jako otev�ený dokument, 
který dopl�uje a na kterém pracuje celý pedagogický sbor stále. Stále aplikuje nové nápady, 
p�evzaté zkušenosti nebo nov� získané myšlenky. D�ležitou roli tak hraje další vzd�lávání 
pedagog�. 
 
 
 
35.   Stru�ná informace o využití vn�jších evalua�ních prost�edk�  
  

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

Ve školním roce 2008/09 byli testováni žáci 5. a 9. ro�ník� v rámci projektu Stonožka 
z Matematiky, �eského jazyka a Obecných studijních p�edpoklad�, 8.ro�níky prošly 
testováním Podpora p�ipravenosti na p�ijímací zkoušky. 
�

Typ testu Ro�ník Evaluovaná oblast Úsp�šnost 
SCIO 5 Matematika 58% 
SCIO 5 �eský jazyk 56% 
SCIO 5 Obecné studijní p�edpoklady 64% 
SCIO 9 Matematika 42% 
SCIO 9 �eský jazyk 49% 
SCIO 9 Obecné studijní p�edpoklady (OSP) 52% 
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Výsledky jsou pr�m�rnou hodnotou všech t�íd ro�níku a jsou porovnávány se souhrnným 
výsledkem všech škol v republice. 
 
 
 
5. ro�ník     

 
 
 
 

9. ro�ník 

 
 

 
 
U výsledk� testování žák� 2. stupn�, zejména 9. ro�ník� je t�eba brát v úvahu 

skute�nost, že zde již nejsou ti nejlepší žáci, kte�í byli p�ijati na víceletá gymnázia. Výsledky 
t�íd 2. stupn� jsou pak ve srovnání s výsledky žák� 1. stupn� logicky horší. 
� Všechny výsledky testování žák� jsou interními materiály školy a slouží jako d�ležité 
autoevalua�ní prost�edky. U�itelé odborných p�edm�t� a vedení školy je mají k dispozici. 

Je nutné pe�liv� volit testované oblasti a s rozmyslem vybírat jen ty nejnutn�jší. 
Z vlastní zkušenosti je možné potvrdit, že p�íliš �asté testování snižuje výpov�dní hodnotu o 
úrovni žák� mj. proto, že testy pak neberou vážn�.  
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36.   Stru�ná informace o autoevaluaci 
 

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

Škola vychází z vlastního hodnocení založeném p�vodn� na dvouletém hodnotícím 
cyklu. Poslední hodnocení bylo zpracováno za období 2005-2007. V sou�asné dob� je škola 
na konci dalšího dvouletého hodnotícího cyklu. Na základ� úpravy pokynu pro vlastní 
hodnocení škol, hodlá škola využít možnosti a p�ejde z dvou na t�íletý hodnotící cyklus.  

Vlastnímu hodnocení školy p�edchází schválená struktura hodnocení – dokument 
specifikující oblasti, které bude škola v hodnocení sledovat. Vedení školy každoro�n� 
srovnává výsledky školy s plánem rozvoje školy – dokumentem vycházejícím s dlouhodobé 
koncepce školy. 
 
 
 
37.   Informace o grantech ve škol. roce 2008/2009 (úsp�šných i neúsp�šných)  
 
 
název grantu žádáno o K�

  
poskytnuto K� poskytovatel grantu 

    
1. Školní poradenské pracovišt�    124 000,-                   0,- MHMP 
2. Zážitkový kurz 6. ro�níku       47 300,-          15 000,- M�. P-6 
3. Zážitkový kurz 6. ro�níku       47 300,-          15 000,- MHMP 
4. Týmová sborovna      36 000,-          15 000,- M�. P-6 
5. Zajišt�ní provozu školních h�iš�     150 000,-          72 000,- M�. P-6 
6. Vzorové pracovišt� – t�l.výchova    200 000,-                   0,- M�. P-6 
7. Jazykový pobyt žák� Anglie I.      66 000,-          66 000,- M�. P-6  
8. Jazykový pobyt žák�    204 000,-        204 000,- M�. P-6  
 
 
 
38.   Další údaje o ZŠ 
 
podrobnosti viz komentá� v textové �ásti 
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TEXTOVÁ �ÁST 
 
1.    Úvod 
 
Základní škola D�dina je školou s p�ibližn� 400 žáky, je umíst�na ve zdravém prost�edí 
západního okraje m�sta v bezprost�ední blízkosti obory Hv�zda a Divoké Šárky.  
Tvo�í ji nov� v roce 2007 zrekonstruovaná budova v ulici Žukovského 580 s prvním a 
druhým stupn�m, školní družinou a školní jídelnou. 

Škola dokon�ila vlastní vzd�lávací program s názvem Školní vzd�lávací program 
D�dina se samostatnou vzd�lávací v�tví Školní vzd�lávací program D�dina – waldorfská 
škola, podle n�hož byla zahájena výuka v roce 2007. Ve  waldorských t�ídách probíhala 
výuka podle již d�íve dokon�eného programu od roku 2006. Škola tak vzd�lává v režimu 
ov��ování vlastního vzd�lávacího programu.  

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

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

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

P�i škole je ustavena fungující Školská rada, která se pravideln� schází a plní 
povinnosti vymezené Školským zákonem.  
 
 
 
2.    Školní vzd�lávací program 
 
 Vlastní pojetí výchovn�-vzd�lávacího procesu vychází z ov��ených a osv�d�ených 
aktivit z p�edchozích let a jako takové se stalo základem pro školní vzd�lávací program. 
Hlavním cílem školy je všestranný, harmonický rozvoj t�lesných i duševních schopností 
žáka. V souladu s trendy ve vzd�lávání v Evrop� usiluje škola o to, nau�it žáky p�emýšlet, 
vybavit je odpovídajícími znalostmi, rozvinout jejich individuální schopnosti a vést je k 
uv�dom�ní vlastní odpov�dnosti a ceny. Škola v�nuje maximální úsilí vytvo�ení tv�r�í a 
bezpe�né atmosféry vzd�lávacího procesu, ve kterém je nutná aktivní ú�ast žák�, pedagog� i 
rodi��. Ve vzd�lávacím procesu nejsou žáci pouhými ú�astníky, ale spole�n� s pedagogy 
jeho tv�rci. Tomu je pod�ízen výb�r metod motivujících a aktivizujících žáky a vedoucích ke 
vzájemné spolupráci. Ty mnohem lépe vystihují operativní pot�eby dnešního dynamického 
sv�ta a jsou pro žáky aktuální. Jsou tak  rozvíjeny ty kompetence, které jsou nezbytné pro 
život ve 21. století.  
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Cílem školního programu je, aby žáci: 
• poznali a osvojili si strategii u�ení a byli motivování pro celoživotní vzd�lávání, 
• vnímali jevy v souvislostech, využívali p�edchozích znalostí a dovedností a aplikovali je 

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

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

jejich kulturám a duchovním hodnotám. 
 
Škola tradi�n� vzd�lávala podle modelu vzd�lávacího plánu s rozší�enou výukou 

jazyk�. Tato výuka a zam��ení školy z�stalo zachováno. Anglický jazyk je hravou formou 
vyu�ován od 2. ro�níku. Specifi�nost vzd�lávací nabídky školy vychází z tradi�ní výuky 
cizích jazyk�. P�vodní rozší�ená výuka jazyk� je zachována zvýšenou t�íhodinovou dotací 
z disponibilních hodin pro druhý jazyk v 6. až 9. ro�níku. Škola tak v�nuje nadstandardní 
pé�i talentovaným žák�m. Druhou variantou je volba dalšího jazyka s dvouhodinovou dotací 
v rozsahu t�íletého cyklu, který je možné zvolit v sedmém ro�níku.  

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

 
P�i budování vlastní specifické vzd�lávací nabídky a v souladu s výše uvedenými 

principy škola vyhledává a poskytuje prostor novým nebo alternativním zp�sob�m výuky. 
Sou�ástí školy jsou t�ídy s waldorfskou pedagogikou, která vychází z odlišného p�ístupu 
k žák�m a odlišné organizace vyu�ování.  

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

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

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

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

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

 
Školní vzd�lávací program není chápán jako uzav�ený, je otev�ený novým podn�t�m 

a návrh�m.  Jeho další dopl�ování a vylepšování bude prakticky nep�etržitým procesem v 
návaznosti na nové zkušenosti z výuky a vjem� z okolního sv�ta. P�ejeme si, aby p�inášel 
dobré pracovní výsledky. 
 
 
3.    U�ební plány 
 
Školní vzd�lávací program pro základní vzd�lávání D�dina (1. verze v roce 2008-2009) 
 
u�ební plán:    

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

�eský jazyk 9 9 9 7 7 4 4 4 5 

Anglický jazyk    1   3  3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Informatika     1  1 1 1 

Prvouka 2 2 2            

Vlastiv�da       2 2         

P�írodov�da       1 2        

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

Fyzika           1 2 2 2 

Chemie               2 2 

P�írodopis           2 2 1 2 

Zem�pis           2 2 2 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Výchova ke zdraví       1 1  

T�lesná výchova 2 2 3 3 2 2 2 2 3 

Pracovní �innosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné p�edm�ty           3  3 3 3  

     - Francouzský jazyk          

     - Sportovní výchova          

     - Informa�ní technologie          

     - Biologická praktika          

  20 22 25 25 26 28 31 31 32 

Neaktivní �ást u�ebního plánu 
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Školní vzd�lávací program pro základní vzd�lávání D�dina (2. verze v roce 2008-2009) 
 
u�ební plán:    

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

�eský jazyk 9 9 9 7 7 4 4 4 5 

Anglický jazyk    1   3  3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Informatika     1 1 1 1  

Prvouka 2 2 2            

Vlastiv�da       2 2         

P�írodov�da       1 2        

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

Fyzika           1 2 2 2 

Chemie               2 2 

P�írodopis           2 2 1 2 

Zem�pis           2 2 2 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Výchova ke zdraví        1 1 

T�lesná výchova 2 2 3 3 2 2 2 2 3 

Pracovní �innosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné p�edm�ty           3  3 3 3  

     - Francouzský jazyk          

     - Sportovní výchova          

     - Informa�ní technologie          

     - Biologická praktika          

  20 22 25 25 26 29 3O 31 32 

Zatím neaktivní �ást u�ebního plánu 
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Vzd�lávací program Základní škola  a Základní škola s rozší�enou výukou jazyk� 
dobíhající vzd�lávací program v roce 2008-2009 
 
u�ební plán: 
Jazyky (RVJ)/B�žná  B B J/B J/B  J B J B J B 

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

�eský jazyk   8 7 7   4 4 4 4 4 

Cizí jazyk   3  4 4   3 6 3 6 3 

Matematika   5 5 5   4 4 4 4 4 

Prvouka   3                

P�írodov�da     1 2            

Vlastiv�da     2 2             

Chemie             2 2 2 2 

Fyzika           2 2 2 2 2 

P�írodopis           2 2 2 2 2 

Zem�pis           2 2 2 2 2 

D�jepis           2 2 2 2 2 

Ob�anská výchova           1 1 1 1 1 

Rodinná výchova           1 1 1 1 1 

Hudební výchova   1 1 1   1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova   1 2 2   2 1 1 1 1 

Pracovní �innosti   1 1 1   1 1 2 1 2 

T�lesná výchova   2 2 2   2 2 2 2 2 

Volitelný p�edm�t           2  2 1  3 

     - Konverzace v ciz.jaz.             

     - Sportovní výchova             

     - Informa�ní technologie             

     - Biologická praktika             

    24 25 26   29 31 31 32 32 
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Školní vzd�lávací program pro základní vzd�lávání D�dina - waldorfská škola  
(1. verze v roce 2008-2009) 
 
u�ební plán: 

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

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

N�mecký jazyk  2 3 3 3 3 3 3 3 

Anglický jazyk  2 2 2 2 2 2 2 2 

Kreslení forem 3 3 1 1 1  1 1 2 

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

Informatika     1    1 

�lov�k a sv�t 0,5 0,5 4 3 3     

D�jepis      2 2 2 2 

Fyzika      2 1,5 1,5 1 

Chemie       1,5 1,5 1,5 

Biologie      2 2 2 1,5 

Zem�pis      2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výchova ke zdraví       1 0,5 0,5 

T�lesná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

Pracovní vyu�ování 1 1 1 1 1 2 1   

Volitelný p�edm�t        2 2 

     - Kovotepectví          

     - D�evo�ezbá�ství          

 18 22 26 26 26 28 30 32 32 

Neaktivní �ást u�ebního plánu 
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Školní vzd�lávací program pro základní vzd�lávání D�dina - waldorfská škola  
(2. verze v roce 2008-2009) 
 
u�ební plán: 

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

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

N�mecký jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Anglický jazyk 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Kreslení forem 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

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

Informatika     1    1 

�lov�k a sv�t 0,5 0,5 4 3 3     

D�jepis      2 2 2 2 

Fyzika      2 1,5 1,5 1 

Chemie       1,5 1,5 1,5 

Biologie      2 2 2 1,5 

Zem�pis      2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výchova ke zdraví      1  0,5 0,5 

T�lesná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T�lesná výchova  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pracovní vyu�ování 1 1 1 1 1 2 1   

Volitelný p�edm�t        2 2 

     - Kovotepectví          

     - D�evo�ezbá�ství          

 20 21 26 25 26 30 29 32 31 

Zatím neaktivní �ást u�ebního plánu 
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4.    Školní projekty 
 

V souladu s pojetím vymezeným ve školním vzd�lávacím programu, ve kterém 
v�nuje škola maximální úsilí vytvo�ení tv�r�í atmosféry vzd�lávacího procesu s aktivní ú�astí 
žák�, pedagog� i rodi��, jsou každým rokem do u�ebního plánu školy za�azovány t�ídní 
nebo celoškolní projekty s r�znými tématy, na jejichž p�íprav� se podílejí u�itelé, žáci i 
rodi�e. Projektová výuka je tak samoz�ejmou sou�ástí práce pedagogického sboru. Projekty 
za�azujeme bu� krátkodobé nebo dlouhodobé. Vždy se snažíme o provázanost v rámci 
n�kolika p�edm�t�, aby bylo využito mezip�edm�tových vztah�, p�ípadn� také ro�ník�. 
V projektech se snažíme rozvíjet klí�ové kompetence definované ve Školním vzd�lávací 
programu. 

V lo�ském roce žáci newaldorfské �ásti školy pracovali na samostatných t�ídních 
projektech, na mezit�ídním pro žáky 7. a 8. ro�ník� a na dvou celoškolních.  

Prvním byl projekt s tématikou Doprava. Projekt se probíhal v prvním pololetí 
školního roku a zahrnoval práci v oblasti teoretické (shromaž�ování podklad�), zážitkové 
(exkurze) a praktické (prezentace).  

 
 

 
projekt t�ídy 3.A - Doprava 

 
Druhým celoškolní projektem byl Život v mo�i, environmentáln� lad�ná tématika 

zahrnovala množství mezip�edm�tových vztah�. Projekt byl rozpracován do n�kolika dalších 
podtémat (podivní živo�ichové mo�ského sv�ta, pomoz mi a já pom�žu tob� aneb symbióza 
mezi mo�skými organismy, k�ehký mo�ský ekosystém, ob�i a predáto�i mo�ského sv�ta, 
životodárné rostliny – �asy a tráva, tajuplný život na mo�ských útesech, pro� je Rudé mo�e 
rudé), která zpracovávali žáci ve t�ídních kolektivech. Sou�ástí práce na projektu byla 
návšt�va filmu Život v mo�i v kin� Imax promítaného prostorovou 3D projekcí. 
 V projektu žák� 7. a 8. ro�ník� spole�n� se sdružením Life Rescue prob�hlo n�kolik 
školení, praktických metodických cvi�ení a test� o první pomoci d�tem a dosp�lým. Na 
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projektu spolupracovala také M�stská �ást Prahy 6 – Odd�lení krizového �ízení a 
bezpe�nosti. 
 Ze samostatných t�ídních projekt� se velmi vyda�il populárn� v�decky zam��ený 
projekt t�ídy 5.B, Vesmír. Využíval velké množství mezip�edm�tových vazeb, zahrnoval  
množství teoretických a praktických �inností d�tí, no�ní návšt�vu hv�zdárny, no�ní 
pozorování oblohy z Pet�ína filmovou projekci a byl zpracován velmi nápadit�. 
 
 

 
Projekt t�ídy 5.B Vesmír 

 
 T�ída 8.A p�i váno�ním p�edstavení p�edvedla vlastní zpracování hry J.Suchého a 
J.Wericha, Šest žen Jind�ichaVIII. 
 
 Vedle uvedených projekt� škola organizuje �adu vlastních aktivit, které jsou pojetím 
projekty krátkodobé, na kterých se podílejí u�itelé, žáci i rodi�e. P�ípravou každého z t�chto 
projekt� je pov��en konkrétní pedagog na po�átku školního roku. Ten v pr�b�hu roku 
zabezpe�í, aby bylo téma �ádn� zpracováno, zapojí do práce žáky, p�ípadn� také rodi�e. Je 
tak mj. podporována samostatnost a vlastní invence pedagogických pracovník�. 
  

Waldorfské t�ídy pracují tímto zp�sobem již tradi�n� a zapojují v pr�b�hu školního 
roku do projekt� velkou m�rou rodi�e, kte�í �asto celý projekt p�ipravují a zajiš�ují. 
 Tradi�ním projektem t�ídy 1.D je Adventní zahrádka. Slavnost p�ipravující zahájení 
adventu. D�ti spole�n� s t�ídním u�itelem a rodi�i v komorní atmosfé�e prožívají p�i sví�kách 
za�átek váno�ních svátk�. 
 Projekt waldorfských t�íd Váno�ní jarmark je spole�ným setkáním d�tí, rodi��, 
u�itel� a p�átel školy. Setkání probíhá v p�átelské atmosfé�e a v tv�r�ím duchu. Po celý den 
jsou organizovány výtvarné, �emeslné a um�lecké dílny (zdobení perní�k�, výroba krabi�ek 
na dárky, výroba sví�ek a voskových figurek, malování na hedvábí, kovotepecká dílna, tisk a 
výroba d�evených ozdob, �ezbá�ská dílna, výroba váno�ních a novoro�ních p�ání�ek, výroba 
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rozet, výroba pomeran�ových svícn� a lýkových ozdob, výroba origami),  kde si mohou 
všichni vyzkoušet svou zru�nost. 

Obdobným projektem je Velikono�ní jarmark. 
 

      
Velikono�ní jarmark waldorfských t�íd 

 
V projektu 4.D Poznáváme naše okolí d�ti zkoumaly a spole�n� poznávaly širší okolí 

školy. Za�aly jsme vytvá�et plánek školy a p�ilehlých ulic. Malovaly mapky, v poznávání 
širšího okolí školy se orientovaly podle vodního toku – Litovického potoka, navštívily oboru 
Hv�zda se stejnojmenným letohrádkem. Využily mezip�edm�tových vztah�, kreslily vzory 
ozdobných štuk� a v údolí Šárky si všímaly poz�statk� osídlení našich p�edk� a míst, kde 
probíhala dív�í válka. 

7.D v projektu Za horninami a minerály absolvovala n�kolik geologických výlet� a 
exkurzí. V Semilech navštívila �edi�ový lom s olivínovými peckami, Votrubc�v lom, 
nalezišt� achát� a jaspis�. V Písku navštívila mineralogickou expozici a Cesty drahokam�, 
nalezišt� r�ženín�, skoryl� a živc�. Vápencovou krajinu pozorovala v Prokopském údolí. 

Povahou dlouhodobý projekt 6.D Mineralogie a Botanika zasahoval už do �tvrtého 
ro�níku této t�ídy. D�ti navštívily Krkonoše a Šumavu a poznávaly charakter  starého poho�í. 
V mineralogii v 6. ro�níku doplnily poznatky o výlet do vápencové  a pískovcové krajiny, 
poznávaly a specifikovaly rysy krajiny. Využily mezip�edm�tových vztah� v botanice – 
poznávaly rostliny rostoucí v odlišných biotopech, ve výtvarné výchov� kreslily stromy 
r�znými technikami. Psaly v n�meckém jazyce deník. 
 V záv�ru školního roku se konala Akademie waldorfské �ásti školy, na které žáci 
jednotlivých t�íd p�edvedli �ást ze své celoro�ní práce. Krom� vstup� jednotlivých t�íd pod 
vedením t�ídních u�itel� se p�edstavila i jiná uskupení sestavená z žák� školy, všechny 
s hudebním p�ísp�vkem. Na samém konci p�edstavení následovalo rozlou�ení a pod�kování 
rodi�� žák�m devátého ro�níku i u�itel�m. 
 Sluní�kový den je tradi�ním rozlou�ení se školním rokem. Je v�nován sportovním 
nebo netradi�ním aktivitám žák�. Zakon�en je rockovým koncertem v sále školy. 
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5.    Absolventské práce žák� devátých t�íd 
 
V letošním roce škola poprvé zadala povinné záv�re�né práce žák�m devátých t�íd.  

Podle zpracované metodiky zadávání záv�re�ných prací byli s principem  seznámeni nejd�íve 
pedagogové a pak také žáci. Pedagogové p�ipravili r�zná témata, ze kterých si žáci vybírali. 
Tema bylo možné p�izp�sobit možnostem žák�. N�která témata byla žák�m p�id�lena. 
V lo�ském roce byla zadána témata z p�edm�t�: 

• matematika 
• �eský jazyk 
• p�írodopis 
• chemie 
• výtvarná výchova 
• t�lesná výchova 
• zem�pis 
• fyzika 
• ob�anská nauka 
• d�jepis 
• angli�tina 
• francouzština 
 

V práci žáci využívají konzultant� – vedoucích práce, samostatn� p�ipravují osnovu 
práce a její vlastní zpracování. Vyhledávají zdroje informací a u�í se práci správn� zpracovat. 
V záv�ru školního roku byly vedoucími práce p�ipomínkovány a prob�hly jejich obhajoby 
p�ed odbornými komisemi. Komise hodnotila vlastní osobité pojetí, zájem o danou 
problematiku, kvalitu zpracování a vlastní obhajobu p�ed komisí. 

Záv�re�ná práce mohla ovlivnit celkové hodnocení daného p�edm�tu. Pokud žák 
k práci p�istoupil poctiv� (problém záv�ru školního roku 9. ro�ník�, kdy už žák�m „o nic 
nejde“) byl výsledek absolventské práce objektivním p�edvedením získaných klí�ových 
kompetencí žáka. Všem pak poslouží jako nový zp�sob zpracovávání úkol� a témat, se 
kterými se setkají na dalších úrovních škol a vzd�lávání. 
 S výsledky jsme byli velmi spokojeni a nejlepší práce budou umis�ovány na webové 
stránky školy. 
 
 
 
6.    Školní aktivity 
 
Každý školní rok provázejí b�žný chod školy nejr�zn�jší aktivity, které jsou plánovány 
celoro�ním rámcovém plánu školy. V�tšina z nich pat�í mezi tradi�ní akce školy, ostatní 
vznikají podle aktuálních okolností nebo v nov� zpracovaných školních projektech. Jsou to: 
 

• 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 
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• 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 
 
 

  …z Masopustu 
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7.    Plán ICT 
 
školní rok 2008/09 a 2009/10 

 
1) Souhrnný stav v zá�í 2008 
 

  

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 2/20+20 
Sborovna/po�et PC 1/4 
Internetová knihovna/po�et PC 1 /5 
Odborné pracovny/po�et PC 6/4 
B�žné u�ebny/po�et PC 0 
Kabinety/po�et PC 10/8 
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) 

P�ipojení k internetu ADSL 8Mb/512 kb/s, agregace 1:5, neomezený p�enos dat, 
standard P2C (ISP �eský Bezdrát) 

Datové projektory 5 
Interaktiv. tabule s projektorem 4 

 
Komentá� k sou�asnému stavu 
 

Od školního roku 2007/2008 je škola zp�t v rekonstruované budov� D�dina. Nová 
po�íta�ová infrastruktura byla p�i rekonstrukci vytvo�ena podle p�vodního plánu, tj. zahrnuje 
Kabeláž UTP – cat 5, rychlost 100Mb/s s rozvedením do v�tšiny u�eben a kabinet�. 
V budov� se nacházejí 2 serverová centra (kabinet informatiky a místnost hospodá�ky), kam 
byla UTP kabeláž svedena a propojena pomocí switch�.  

K dispozici jsou 2 po�íta�ové u�ebny, jedna je vybavena zastarávajícími po�íta�i  
s CRT monitory p�vodem ze ZŠ Vlastina (v rámci projektu INDOŠ) a druhá pom�rn� 
novými a výkonnými po�íta�i s LCD monitory ze ZŠ D�dina (p�ed slou�ením obou škol).  
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2) Vybavení po�íta�ových u�eben 
 
Po�íta�ová u�ebna �.1 
 

a) HW vybavení: 
 

o 15x PC žákovské (Celeron  1GHz, 128 MB RAM, 4O GB HDD) – cca 7 let 
o 4x PC žákovské (Celeron 3200, 512 MB RAM, 80GB HDD) – 2 roky 
o 1x PC u�itelský (Celeron 3200, 512 MB RAM, 80GB HDD, DVDRW externí) – 2r. 
o Monitory – 15 x 17”CRT, 5x 17’’LCD 
 

b) SW vybavení: 
 

o Windows 2000 
o MS Office 2000 
o Freewarové programy (nap�. Blender, Poser 3, Terragen, Irfanview, GIMP) 
o Výukové programy 
 
Po�íta�ová u�ebna �.2  
 

a) HW vybavení: 
 

o 15x PC žákovské (Sempron  2600+, 256 MB RAM, 8O GB HDD) – 3 roky 
o 4x PC žákovské (Celeron 3200, 512 MB RAM, 80GB HDD) – 2 roky 
o 1x PC u�itelský (Sempron  2600+, 512 MB RAM, 8O GB HDD, DVDRW) – 3 roky 
o Monitory - 20x 17”LCD 
 

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, GIMP) 
o Demoverze (nap�. Photoshop) 
o Výukové programy 
 

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. Toto �ešení se velmi osv�d�ilo. 
U�ebny jsou využívány k výuce Informatiky, 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 nebo na vlastní flash disky. 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 matematiky a p�írodopisu/zem�pisu jsou vybaveny interaktivní tabulí SMART 
Board s projektorem a po�íta�em. U�ebna Aj a jedna vy�len�ná u�ebna na 1. stupni jsou 
vybaveny interaktivní tabulí Panaboard s projektorem a po�íta�em. Žák�m je internet 
dostupný z PC na chodb� školy a také v knihovn� (5 po�íta��). 
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4) Pedagogi�tí pracovníci 
 
 Mají p�ístup k internetu a do sít� LAN na 4 po�íta�ích ve sborovn�, po�íta�ové u�ebn� 
a knihovn� a 8 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 (naprostá v�tšina 
pedagog� využívá služeb komer�ních server�). 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 8Mb/515Kb 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. 
 
7) dodržování autorského zákona a licen�ních ujednání 
 
 Používaný software je zakoupen legáln� a licen�ní ujednání jsou dodržována. 

 
8)     Vyhodnocení spln�ní cíl� ICT plánu ZŠ D�dina pro školní rok 2006/07 a 2007/08 
 
 

Cíle pro šk. rok 
2006/07 – 2007/08 

Sou�asný stav Záv�r 

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

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

�áste�n� 
spln�no 

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

Dataprojektor byl zakoupen. Spln�no 

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

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

Nespln�no 

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

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

�áste�n� 
spln�no 

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

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

Spln�no 

Zakoupení licence na grafický 
editor Photoshop 

Zatím nebyl zakoupen. Je možné 
nahradit programem Corel Photopaint 
nebo Gimp. 

�áste�n� 
spln�no 
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Zakoupení licence nebo upgradu 
na Windows XP pro PC do 
po�íta�ové u�ebny „Vlastina“ 

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

Nespln�no 

Pr�b�žné dopl�ování výukových 
program� 

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

�áste�n� 
spln�no 

 
 
9)      Cíle pro školní rok 2008/09 a 2009/10 

 
Cíle pro šk. rok 

2008/09 – 2009/10 
Sou�asný stav Záv�r 

Zakoupení cca 10 - 15 nových 
PC do po�íta�ové u�ebny – jako 
náhrada za pomalu dosluhující 
„indoše“ 

  

Zakoupení dalšího alespo� 1 
dataprojektoru 

  

Vybavení dalších u�eben  
po�íta�em s internetem  

  

Zakoupení nových po�íta�� do 
u�itelských kabinet� 

  

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� 

  

 
 
 
 
8.    Materiální podmínky pro výchovn� vzd�lávací �innost: 
        
• Pro žáky na pracovišti D�dina je po celkové rekonstrukci školy žák�m k dispozici 41 

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

 

• Sou�ástí školy je sportovní areál se školní zahradou. Na školním h�išti žáci využívají 7 
antukových h�iš�, jedno travnaté fotbalové h�išt� a b�žecký ovál se sektorem pro skok 
daleký. V areálu je také budova se šatnami a sprchami. V uplynulém roce byla užívána 
v maximální mí�e. V pr�b�hu školního roku byla odborn� udržována. Bohužel ukázalo se, 
že bude nutné postoupit zahradu restituentovi, který uplatnil své nároky a další užívání 
zahrady bude podmín�no dohodou s oprávn�ným vlastníkem. 
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• Vybavení nové budovy bylo sou�ástí rekonstrukce jen z �ásti. Proto byl použit p�vodní 
nábytek p�ed rekonstrukcí, mimo jiné žákovské lavice a židle z p�vodní budovy ZŠ 
Vlastina. 
Nov� byly vybaveny pracovna fyziky, chemie a dv� po�íta�ové u�ebny, jazyková u�ebna, 
školní jídelna s židlemi a žákovská kuchy�ka. V každé pracovn� jsou moderní tabule. 
Nový eurytmický a tane�ní sál s korkovou podlahou je ur�en pro výuku eurytmie a jako 
zkušebna hudebního souboru. Spole�enský sál má velmi kvalitní zvukové, osv�tlovací 
za�ízení a zatem�ovací za�ízení. V žákovských šatnách jsou nové sk�í�ky. Každoro�n� se 
da�í zrekonstruovat školní lavice v jedné t�íd�. 
 

• V divadelním sále je krásné nové podium s pojezdovou rampou na oponou.  
 

• Do u�eben byly již p�ed rokem vyrobeny nové sk�í�ky a police na pom�cky, nové 
katedry, do kabinet� psací stoly a do waldorfských t�íd nábytek ze d�eva. V rámci grantu 
se poda�ilo vybavit nábytkem žákovskou knihovnu jako vzorové pracovišt�. V p�ízemí 
p�ed t�locvi�nami je odpo�inková zóna s bílými stolky a lavicemi.  

 

• Nov� byla vybavena u�ebna dílen pro práci se d�evem. Škola získala opakovan� grant na 
vzorové pracovišt�. 

 

• U�ebny informatiky jsou vybavovány po�íta�i pr�b�žn� obnovovanými, s neomezeným 
p�ístupem na internet. Celkov� má škola k dispozici �ty�i interaktivní tabule. 

 

• Sportovní ná�iní je rozmanité a velmi pestré. Žáci mají k dispozici ping-pongové stoly, 
výbavu na florbal a �adu dalších sport�. Bohužel škole nevyšel pokus o získání grantu na 
vzorové pracovišt� t�lesné výchovy. Budeme se o jeho získání pokoušet také v p�íštím 
školním roce. 

 

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

 

• V odpoledních hodinách byly prostory školy využívány dalšími subjekty. Zejména 
Základní um�leckou školou Charlotty Masarykové, která využívala pr�b�žn� 13 u�eben a 
sál. Mezi další podnájemníky pat�í D�m d�tí a mládeže Prahy 6, který má v budov� 
z�ízeno detašované pracovišt�, Odbor školství M�stské �ásti. Prahy 6 je ve škole umíst�n 
po dobu rekonstrukce Radnice a mnoho r�zných podnájemník� v jídeln� (sch�ze), v 
knihovn� (porady), v t�locvi�n� nebo na h�išti p�i r�zných p�íležitostech. 

 Provoz školy je tak velmi rozmanitý, �asov� náro�ný (7.00 hod –21.30 hod). Je  
nesmírn� náro�ný z hlediska organizace chodu školy a pro všechny správní zam�stnance 
z hlediska jeho zajišt�ní. 
 
 
 
9.    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 
metodik prevence, nebo� v n�kterých p�ípadech potíže souvisí s negativními spole�enskými 
jevy. Pé�i o žáky s SPU zajiš�uje speciální pedagog školy a individuáln� s t�mito žáky 
pracuje. 

Výchovní poradci spolupracují s t�ídními u�iteli, se speciálním pedagogem a školní 
psycholožkou. Zajiš�ují výchovu k volb� povolání, agendu spojenou s p�ijímacím �ízením na 
st�ední školy a spole�n� s metodiky prevence a rodi�i �eší káze�ské problémy a záškoláctví.  
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Významná je i p�ítomnost školního psychologa, pracovníka obvodní pedagogicko-
psychologické poradny (PPP), který jedenkrát m�sí�n� navšt�vuje školu a poskytuje 
odbornou a metodickou pomoc u�itel�m. Problémové žáky sleduje a posílá do školy aktuální 
zprávy. Na základ� jeho doporu�ení jsou žáci se specifickými poruchami u�ení integrováni 
do b�žných t�íd. Ve spolupráci s PPP, výchovným poradcem a rodi�i je pro n� vypracován 
individuální vzd�lávací plán, podle kterého probíhá výuka v daných p�edm�tech.  
 V uplynulém školním roce byla vyšet�ení žák� aktualizována. Vyšet�eno bylo 43 
žák�. V evidenci bylo vedeno 28 žák� s SPU a u 30 žák� byly vzhledem ke speciálním 
vzd�lávacím pot�ebám doporu�eny individuální vzd�lávací plány. Individuální vzd�lávací 
plán byl pro n� vypracován a žáci podle n�ho pracovali po celý školní rok. Jeho aktuálnost je 
pr�b�žn� konzultována a ov��ována.  
 Ve škole pracovaly dv� asistentky t�ídních u�itel� pro pomoc s žáky vyžadujícími 
speciální p�ístup. Zejména práce s integrovaným žákem s Downovým syndromem se da�ila a 
díky asistentce u�itele byla úsp�šná. Ve volných hodinách se asistentky v�novaly také dalším 
d�tem s poruchami u�ení, které pot�ebovaly individuální pomoc. 
 
 
Záv�re�ná zpráva výchovných poradc� školy 
 

Práce výchovných poradc� je specifikována do t�chto oblastí: 
 
 
1) Prevence negativních jev� v chování d�tí, prevence neprosp�chu: 

 

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

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

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

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

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

Na podklad� odborného posudku vypracovaného školním poradenským za�ízením (p�evážn� 
PPP) pracuje s integrovanými žáky t�ídní u�itel nebo speciální pedagog. P�i práci s t�mito 
žáky využívají u�itelé krom� b�žných postup� a pom�cek, také vybavenosti speciáln� – 
pedagogického kabinetu, PC program�  (nap�. DYS –COM). 
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 DYS - klub na ZŠ D�dina 
 

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

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

Cílové aktivity DYS  - klubu:  
 

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

 

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

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

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

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

 
Naší snahou je vybudovat komplexní systém pé�e, který by reagoval na pot�eby jednotlivého 
žáka aktuáln� a funk�n� (každý žák pot�ebuje a každému vyhovuje n�co jiného).   
Vzhledem k vzr�stajícímu po�tu integrovaných žák� se zvýšenými specifickými pot�ebami se 
poda�ilo získat místo pro 2 asistenty pedagoga, �ímž ur�it� došlo ke zkvalitn�ní pé�e o tyto 
žáky.  
Do budoucího školního roku 2009/2010 vzroste po�et asistent� na t�i. D�vodem je nár�st 
po�tu integrovaných žák� a také v�tší r�znorodost pot�eb jednotlivých žák� . 
  
Asistent pedagoga  
 

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

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

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

integrovaným žák�m s mén� závažnými specifickými pot�ebami 

 
 

3) Volba povolání  
V zá�í 2008 prob�hla informativní sch�zka výchovného poradce se zákonnými zástupci žák� 
9. ro�níku. V �íjnu 2008 absolvovali zájemci z �ad 9. ro�níku profi-testování v PPP ve 
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Vokovicích (Mgr. Reitermannová), po vyhodnocení výsledk� následovaly individuální 
pohovory rodi� – žák – psycholog.  
V období zá�í – únor byly na nást�nce pr�b�žn� prezentovány informa�ní letáky jednotlivých 
st�edních škol (v�etn� termín� pro Dny otev�ených dve�í), prezentace n�kterých škol prob�hly 
p�ímo v naší škole. K dispozici byly žák�m p�ehledy všech st�edních škol v celé republice, 
n�kte�í rodi�e využívali konzulta�ních hodin výchovného poradce k individuálním 
rozhovor�m. 
S ohledem na odlišnou organizaci p�ijímacích zkoušek byli rodi�e i žáci pozváni na besedu, 
kde jim byl nový systém vysv�tlen. P�i n�kterých vzniklých nejasnostech p�i organizaci 
opakovaných kol p�ijímacího �ízení na st�ední školy, p�i nejasnostech se zápisovými lístky 
apod. bylo k žák�m i zákonným zástupc�m p�istupováno vst�ícn� P�ihlášky pro 1. kolo 
p�ijímacích zkoušek byly vedením školy potvrzeny a vráceny uchaze��m o p�ijetí na st�ední 
školu zp�t. Sou�ástí všech p�ihlášek bylo výstupní hodnocení žáka.  
V�tšina žák� naší školy byla p�ijata hned v prvním kole p�ijímacího �ízení, n�kolik žák� se 
zú�astnilo druhého kola, všichni žáci nakonec byli umíst�ni do dalšího cyklu vzd�lávání. 
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4) Spolupráce s dalšími institucemi: 
 

V letošním školním roce jsme spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou poradnou, 
Vokovická 3,Praha 6. Psycholog Mgr. Zora Reitermannová docházela v pravidelných 
m�sí�ních intervalech do školy. Její návšt�vy byly využívány u�iteli ke konzultacím a 
metodické pomoci s problémovými žáky.  
 
V pr�b�hu školního roku byla vyšet�ení žák� aktualizována. Vyšet�eno bylo ve školním roce 
2008/2009 43 žák�. V evidenci bylo vedeno 30 žák� s SPU a u 28 žák� byly vzhledem ke 
speciálním vzd�lávacím pot�ebám doporu�eny individuální vzd�lávací plány. 
Individuální vzd�lávací plán (IVP) vypracovává na podklad�  zprávy z vyšet�ení a odborného 
posudku z PPP t�ídní u�itel ve spolupráci s výchovným poradcem a rodi�i. Aktuálnost IVP je 
pr�b�žn� konzultována a ov��ována. 
    Mgr. Kate�ina Vop�nková, Mgr. Jitka Chalupová výchovné poradkyn� 
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10.   P�edškoláci a zápis do prvních t�íd pro školní rok  2009 / 2010 
 

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

Byla zorganizována hravá odpoledne – sch�zky s budoucími prv�á�ky. D�ti ze školek 
tak spole�n� s rodi�i navštívily školu. Každá z t�chto sch�zek byla zam��ena na p�ípravu 
jednoho z budoucích vzd�lávacích p�edm�t� v první t�íd�. Tyto p�ípravné aktivity zajiš�ovali 
u�itelé prvního stupn�. 

Tak, jako každým rokem byl p�ed zápisem do prvních t�íd zorganizován Den 
otev�ených dve�í, ve kterém si školu mohli prohlédnout budoucí prv�á�ci s rodi�i nebo rodi�e 
stávajících žák� mohli nahlédnout do t�íd p�i výuce.  

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

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

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

Waldorfská �ást školy zarganizovala dva Dny otev�ených dve�í pro budoucí žáky a 
jejich rodi�e. Krom� toho každoro�n� organizují pohovorový týden, ve kterém zájemci o 
alternativní pedagogický sm�r konzultují s u�iteli a zjiš�ují pravidla a principy fungování 
waldorfské t�ídy. 
 

 
 

Dohoda o vzájemné spolupráci 
mezi  Základní školou D�dina a Mate�skou školou ve školním roce 2008/2009 

 
Mate�ská škola Šmolíkova se sídlem Praha 6, Šmolíkova 865 a Základní škola D�dina se 
sídlem Praha 6, Žukovského 580 se pro školní rok 2008/2009 dohodly na t�chto formách 
spolupráce: 

 

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

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

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

 

• spole�né akce 
- Leden 2009:     Den otev�ených dve�í v ZŠ – návšt�va d�tí z mate�ské školy, krátký   
                                program žák� ZŠ.  
                               Zápis do 1. t�ídy 20. – 21.1.2009 
- Únor 2009:      Masopust v základní škole 20.2.2009 
- Duben 20098:  Velikono�ní výstavka v MŠ 
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- Kv�ten 2009:   Sportovní den na h�išti 
- �erven 2008:   Ú�ast paní u�itelky 1. t�ídy na akci mate�ské školy nazvané   
                              „Rozlou�ení se školáky“ 

 
Konkrétní termíny budou vždy dohodnuty mezi u�itelkou 1. t�ídy a zástupkyní mat.školy. 
Další formou spolupráce budou vzájemné konzultace o d�tech mezi u�itelkou 1. t�ídy a 
u�itelkami MŠ, p�i kterých si p�edají zkušeností a poznatk� o p�ipravenosti d�tí na školu a o 
jejich úsp�šnosti p�i zvládání školních povinností. 
Cílem dohody mezi školami je zkvalitn�ní pé�e o d�ti a zejména usnadn�ní jejich p�echodu 
z MŠ do ZŠ. 

 
 
 

11.   Výchovná �innost školy 
 
Výchova ke zdraví 
 

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

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

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

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

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

 

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

metody a formy školní práce 

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

 

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

 
vztah u�itel – žák 

• pozitivní p�ístup k d�tem 
• 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 dvou pedagogických sm�r� ve školním vzd�lávacím programu školy  

 

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 
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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�.  
 
 
 
12.   Školní družina 
 
Záv�re�ná zpráva vedoucí školní družiny 
 

Ve školním roce 2008/2009 tvo�ilo školní družinu celkem 5 odd�lení. Waldorfskou 
družinu tvo�ilo jedno odd�lení  

Všechna odd�lení mají samostatné herny. T�i odd�lení v p�ízemí, jedno odd�lení ve 2. 
pat�e a waldorfská družina v prvním pat�e pavilonu waldorfských t�íd. 

I. odd�lení vede pí vychovatelka Kot�rová; t�ídy 2.A, 4.A, 5.A 
II. odd�lení vede pí vychovatelka Dufková; t�ídy 1.A,B 
III. odd�lení vede pí vychovatelka Doušová; t�ídy 3.A,B 
IV. odd�lení vede pí vychovatelka Pavlatová; t�ídy 2.B, 4.A 
V. odd�lení vede pí vychovatelka R�ži�ková; t�ídy 1. – 5.D 
V pololetí školního roku ukon�ila své p�sobení vychovatelka waldorfské školní 

družiny Jana Hatáková. Nastoupila nová vychovatelka pí R�ži�ková. 
Práce ve školní družin� byla velmi rozmanitá, zam��ená na �innosti pracovní, 

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

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

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

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

       Romana Doušová  vedoucí vychovatelka 
 
 
 
13.   Kroužky 
 
  V souladu se zám�ry vymezenými ve školním vzd�lávacím programu, v�nuje škola 
velkou pé�i mimoškolním aktivitám žák�. Otevírá pro n� knihovnu, kde jsou zorganizovány 
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výp�j�ní doby s dozorem. Dále nabízí pestré vyžití v zájmových kroužcích. Výuka 
v kroužcích má odlišnou organizaci, je zahájena v �íjnu z d�vodu náboru žák� a ukon�ena 
v kv�tnu. �erven je ur�en na náhrady za odpadlé hodiny. Nabídka kroužk� se každoro�n� 
obm��uje podle možností školy. Je uve�ejn�na v informa�ním listu školy a na internetových 
stránkách. D�ti ve školním roce 2008/2009 pracovaly v 36 zájmových kroužcích, z nichž 
v�tšinu organizovali a vedli u�itelé školy. Krom� kroužk� organizovaných školou ve škole 
probíhají další aktivity zam��ené na volný �as d�tí organizované ve spolupráci s  DDM, 
n�které vedli studenti nebo soukromé organizace. Na zabezpe�ení volného �asu žák� školy se 
podílí také Základní škola Charlotty Masarykové, která má ve škole své odlou�ené 
pracovišt�. 

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 podnájm� rovn�ž r�zné sportovní organizace.
 Z uvedeného vý�tu nabízených aktivit vyplývá, že škola je kulturním a sportovním 
centrem, které slouží k využití volného �asu d�tí v lokalit� p�esahující sídlišt� D�dina. 
 
 
 
14.   Plán primární prevence školy  
 
Minimální plán primární prevence pro školní rok 2008/2009  
 

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, k dispozici jsou vyu�ujícím videokazety a jiné p�íru�ky jako 
dopl�kový výukový materiál 
 

2. T�ÍDNÍ U�ITEL a jeho role, pravidelné t�ídnické hodiny (min. 1x za m�síc), 
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, tentokrát za finan�ní podpory M� Praha 6.  Vnímáme 
jejich p�ínos jak pro samotné žáky, jejich sebepoznání, tak pro celý t�ídní 
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kolektiv, který  se formou her  u�í vzájemn� spolupracovat a zárove� 
respektovat individualitu jedinc�. 
Ve dnech 8.. - 11. zá�í 2008 prob�hl zážitkový kurz žák� 6.A pod 
vedením Ivany Zuzánkové v rekrea�ním za�ízení Palestra Relax nedaleko 
Nižboru. Kurzu se zú�astnil i t�ídní u�itel této t�ídy (Petr Šev�ík) a 
s organizací vypomohly dv� žákyn� devátého ro�níku (M. Forgácsová, L. 
Fenclová, ob� 9.A).Hodnocení kurzu zpracovala I. Zuzánková. 
 


 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. Pro letošní školní rok 
p�ipravilo Prev-Centrum výrazné zm�ny v pojetí a organizaci t�chto blok�. 
Rozhodlo se každé škole p�id�lit pouze jednu dvojici lektor� pro všechny 
t�ídy, zárove� si jako podmínku stanovilo p�ítomnost pedagoga na všech 
blocích všech t�íd. Dále dochází k úpravám v kontaktu lektor� 
s metodikem prevence a t�ídním u�itelem. Cílem t�chto zm�n by m�la být 
�iteln�jší zp�tná vazba o pr�b�hu jednotlivých setkání pro školu, užší 
spolupráce, p�ítomností u�itele pak zmírn�ní ob�asné nekázn� a v�tší 
zapojení zejména t�ídních u�itel� a u�itel� výchov (ob�anské a rodinné)do 
nápln� jednotlivých blok�. Noví lekto�i se budou snažit navázat na práci 
p�edchozích lektor�, takže by nem�lo dojít k úplnému p�erušení d�ležité 
kontinuity setkávání z p�edchozích let.Obsah jednotlivých setkání (zdravý 
životní styl, r�zné druhy závislostí a obrana proti nim, mezilidské vztahy a 
komunikace…)chápeme jako d�ležitou sou�ást vzd�lávání, tudíž jsme se i 
po t�chto organiza�ních zm�nách rozhodli s Prev - Centrem dál 
spolupracovat. V��íme, že se poda�í vytvo�it mezi lektory a žáky vztah 
vzájemné d�v�ry, otev�enosti a že budeme moci  sledovat vývoj názor� 
žák� na jednotlivé problémy a postoj� k nim.  
 

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, možnosti rodinné terapie, 
pravidelná spolupráce s metodiky) 


 OPPP Prahy 6 (pí Zora Reitermannová) 

 M�stský ú�ad Prahy 6, úsek protidrogové prevence (nabídka r�zných 

aktivit, akcí, seminá�� – nap�. Týden zdravé 6, Ladronka, Permoník, 
koordinátor protidrogové prevence Martina R�thová) 


 organizace nabízející programy  s protidrogovou a sociáln� preventivní 
problematikou 


 organizace nabízející volno�asové aktivity (nap�. KD Delta, hudební škola 
ve Veleslavín�, DDM Bílá Hora) 


 Policie �R 
 

6. VZD�LÁVÁNÍ PEDAGOG
 
Metodik primární prevence je kontaktní osobou mezi výše uvedenými 
organizacemi a školou. V pr�b�hu školního roku se bude ú�astnit pravidelných 
setkání metodik� v  prostorách P-C, pedagogický sbor bude informovat o 
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novinkách v oblasti primární prevence,  v p�ípad� nových materiál�, tišt�ných 
brožur zajistí jejich rozší�ení koleg�m, d�tem, rodi��m. 
 Je vytvo�en kabinet primární prevence, v n�mž evidujeme materiál 
k zážitkovým kurz�m, zárove� také základní p�íru�ky a videokazety týkající se 
drogových závislostí a metodiky zážitkových her. 
I v letošním školním roce navážeme na vzd�lávání �len� pedagogického sboru 
pokra�ujícími p�ednáškami s Mgr. Michaelou Veselou, v kv�tnu 2009 se 
uskute�ní p�ednáška na téma „Nekáze� žák�“.  

 
7. PREZENTACE AKTIVIT MPPP 

K informovanosti nejen žák�, ale i rodi�ovské ve�ejnosti o aktivitách školy by 
m�ly sloužit: 

 webové stránky školy 

 informa�ní nást�nka v p�ízemí školy + nást�nka v prvním pat�e druhého 

stupn� 

 školní �asopis  
 

8. GRANTY 
Pro letošní kalendá�ní rok jsme peníze �erpali z t�chto   grant� - finan�ní 

podporu dostal "Zážitkový kurz pro 6. ro�ník"  od MÚ Prahy 6,zárove� 
byl finan�n� podpo�en studijní pobyt vybraných žák� v Anglii a p�ednáška 
pí M. Veselé. 

Pro kalendá�ní rok 2009 budeme op�t žádat o grantový p�ísp�vek na zážitkový 
kurz pro budoucí šestý ro�ník, tentokráte usilujeme o využití dvou zdroj� 
finan�ních p�ísp�vk� – Magistrát hl. m. Prahy a MÚ Prahy 6. Zárove� 
podáme k MÚ Prahy 6 grant na podporu tzv. „Týmové sborovny“ a 
pokusíme se op�t  získat finance na zahrani�ní studijní pobyt našich žák�. 

  
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 8/2 0 0 9 
 

	 zá�í  
8. – 11. 9. 2008    zážitkový kurz 6.A 
Týden zdravé 6 
Ladronka 
Permoník 
spolupráce s kurátorkou pí Kožíškovou 
Divadlo Semafor – filmová projekce vít�zných krátkých film� z akce „Antifetfest“- 
sout�že mezi žáky základních a st�edních škol celé Prahy, která prob�hla v lo�ském 
školním roce, ú�ast žák� 7. – 9. ro�níku 

   

 	 �íjen      
dokon�ení akcí v rámci Permoníka 
21.10. – beseda s paralympionikem Ji�ím Ježkem, ú�ast žák� všech t�íd 

 

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

 

	 �íjen – leden  
probíhají první bloky primární prevence realizované Prev-Centrem 
leden – lyža�ský výcvik 
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	 b�ezen – kv�ten 
druhé bloky primární prevence 

 


 kv�ten 
školy v p�írod�, školní výlety 
na základ� lo�ských pozitivních ohlas� žák� je možný vícedenní školní výlet zam��ený 
na zážitkové aktivity (organizátorem Stan) 

 

• �erven 
studijní pobyt v Anglii 

 

Pozn. 
Kalendá� akcí bude pr�b�žn� dopl�ován v závislosti na dalších dopl�kových aktivitách školy. 
 
 
 
15.   Krizový plán školy proti šikan� 
 
Dodatek k Minimálnímu preventivnímu programu školy 
 
Šikana 
Šikanování je závažným problémem, se kterým se m�žeme ve školním prost�edí setkat. 
V zárode�ných fázích se šikana m�že vyskytovat tém�� v každé škole, proto je nezbytné 
nejen pe�liv� sledovat jakékoliv projevy šikanování, ale klást d�raz zejména na preventivní 
postupy, kterými lze projev�m šikanování p�edcházet.  
 
Základem prevence šikanování ve škole je pro nás: 

• podpora pozitivních vzájemných vztah� mezi žáky a mezi žáky a u�iteli 
• d�sledné pln�ní pedagogických povinností (nap�. dozory o p�estávkách) 
• školní �ád (s právy a povinnostmi žák� i systémem trest� za porušování daných 

ustanovení) 
• pestrá nabídka volno�asových aktivit 
• pr�b�žné vzd�lávání pedagogických pracovník�  

 
P�i sestavování krizového plánu, který má eliminovat �i minimalizovat škody v p�ípad� 
výskytu šikany v naší škole, vycházíme z „Metodického pokynu MŠMT k prevenci a �ešení 
šikanování mezi žáky škol a školských za�ízení“. 
 
Krizový plán je rozd�len do dvou skupin zahrnujících: 

1) situace, které ve škole zvládneme vy�ešit vlastními silami (po�áte�ní stádia 
šikanování) 

2) situace, p�i nichž naše škola bude pot�ebovat pomoc zvenku a bude nutná sou�innost 
školy se specializovanými institucemi a policií (pokro�ilé, nestandardní, skupinové 
šikanování) 

 
Postup vyšet�ování šikany v obou skupinách 
 

1. skupina 
rozhovor s t�mi, kte�í na šikanu upozornili, a s ob��mi 
(v kompetenci t�ídních u�itel� t�íd, v nichž se šikana vyskytla + spolupráce s vyu�ujícím, 
který na šikanu upozornil – byl jejím sv�dkem nebo se mu s ní n�kdo sv��il) 

a) nalezení vhodných sv�dk�, individuální, pop�. konfronta�ní rozhovory se sv�dky – 
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      -nikoli ale konfrontace ob�tí a agresor� 
       (práce t�ídního u�itele s jedinci nebo kolektivem t�ídy) 
b) zajišt�ní ochrany ob�tem 

(TU ve spolupráci s ostatními u�iteli, kte�í musí být o dané situaci ve t�íd� 
informováni) 

c) rozhovor s agresory, pop�. konfrontace mezi nimi 
- t�ídní u�itel 
- výchovný poradce, metodik primární prevence 
- vedení školy 

d) výchovná opat�ení(viz školní �ád) , spolupráce s rodinou agresora i ob�ti 
 
2. skupina 

a) bezprost�ední záchrana ob�ti pedagogickým pracovníkem, který je sv�dkem dané 
situace 

b) domluva pedagogických pracovník� na spolupráci a postupu vyšet�ování 
c) zabrán�ní domluv� agresor� na k�ivé výpov�di 
d) pokra�ující pomoc a podpora ob�ti 
e) nahlášení policii 
f) vlastní vyšet�ování 

 

      Instituce a orgány, s nimiž je p�i výskytu závažných a pokro�ilých projev� šikany nutné   
      spolupracovat: 

- pedagogicko-psychologická poradna 
- st�edisko výchovné pé�e 
- orgán sociáln� správní ochrany dít�te 
- Policie �R 
 

Pokud rodi�e informují školu o podez�ení na šikanování, je za odborné vyšet�ení záležitosti 
zodpov�dný �editel školy. V mimo�ádných p�ípadech �editel školy doporu�í rodi��m 
dobrovolné umíst�ní dít�te do pobytového odd�lení SVP nebo realizaci dobrovolného 
diagnostického pobytu v diagnostickém ústavu. 	editel školy taktéž podává návrh orgánu 
sociální správy dít�te k zahájení práce s rodinou. 
 
 
 
16.   Zhodnocení ú�innosti plánu primární prevence 
 
Minimální plán primární prevence pro školní rok 2008/2009 – zhodnocení 
 
Primární prevence se promítla do: 
 

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

- výlety – 8.B se zam��ením na zážitkové aktivity (areál B�ezová) 
- ŠvP (2.A, 3.B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.A) 
- lyža�ský výcvikový kurz 7. ro�níku 
- studijní pobyt v Anglii (Brighton, 5.-14.6.2009) - vybraní žáci 7.,  8. a 9. 

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

 
4) do specificky zam��ených aktivit 
 
8. – 11. 9. 2009 – ZÁŽITKOVÝ KURZ  6.A (Zuzánková –vedoucí kurzu, Šev�ík – TU, 2 
žákyn� deváté t�ídy - asistentky) 

      -    program i hodnocení obsahovala záv�re�ná zpráva vedoucího kurzu 
      Týden zdravé Šestky, Ladronka, Permoník  

-    ú�ast žák� naší školy na akcích po�ádaných M� P6 
          

25. 9. 2008 – DIVADLO SEMAFOR – „Antifetfest“  - projekce vít�zných film� ze 
stejnojmenné sout�že amatérského videa pro žáky základních a st�edních škol celé Prahy, 
vyhlášení druhého ro�níku téže sout�že 
 
21. 10. 2008 – BESEDA S JI�ÍM JEŽKEM  
-  beseda s paralympionikem nejen o jeho sportovních úsp�ších, ale také o život� 
s handicapem, o životních hodnotách 
 
preventivní program Prev-Centra 
leden - únor  prob�hly první t�íhodinové bloky ve všech t�ídách druhého stupn� 
duben – �erven bylo zrealizováno druhé setkání lektor� P-C se t�ídami 
 

V letošním školním roce byly zapo�aty výrazné zm�ny ze strany P-C. Všechny bloky ve 
všech t�ídách byly vedeny jednou dvojicí lektorek (Nevoralová Monika, Jurystová Lucie). 
Na všech hodinách byl p�ítomen vyu�ující, na úvodních hodinách prvních blok� t�ídní 
u�itel. P�ipomínky ke smlouv�, k nov� zvolené struktu�e blok� i k obsahu byly �ešeny se 
zástupci P-C (pí Škvareková Slávka, Šmejkalová Radka). Komunikace s ob�ma 
lektorkami je bezproblémová, v novém systému je pro metodika patrný lepší p�ehled o 
pr�b�hu všech setkání. 
 
duben 2009 – školní výlet t�ídy  8.B s názvem „Pandora“ 
- program zam��ený na aktivity prožitkové pedagogiky, na spolupráci a sebepoznání  
(vysoká a nízká lana,  rafty, airsoft, paintball, sla�ování, rambodráha, týmové hry…) 
 
1. �erven 2009 – „Den d�tí“ 
-   sportovní sout�že pro žáky 1. – 9. ro�níku 

 
      24. 6. 2008 – „Sluní�kový den“ 
      -   dopolední týmové sout�že pro smíšená družstva od 1. do 9. ro�níku (hry na spolupráci, 

rychlost, dovednost…) , odpolední divadelní vystoupení,  ve�erní rockový koncert  
 

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  zážitkový kurz a je 
k dispozici i pro další aktivity školy (nap�. ŠvP). 
 
Byly podány  4 granty k MÚ Prahy 6: 
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Zážitkový kurz pro šestý ro�ník 
Týmová sborovna 
Brighton – studijní pobyt žák� ZŠ D�dina 
Podzimní studijní pobyt ve Wallesu 
Zárove� byl podán 1 grant k Magistrátu hl.m. Prahy: 
Zážitkový kurz pro žáky 6. ro�níku 
Na všechny granty byly pro naši školu schváleny finan�ní prost�edky. 
 
Marihuana 
Na základ� lo�ského školního roku a �ešení p�ípadu distribuce marihuany žákem naší 
školy byli dva žáci letošní deváté t�ídy v pé�i kurátorky pí Kožíškové. Po písemném 
souhlasu rodi�� paní kurátorka provedla namátkovou kontrolu na p�ítomnost marihuany 
v mo�i obou žák� (�íjen, b�ezen).  
 
Další vzd�lávání pedagog� 
Pokra�ovala pravidelná setkání metodik� primární prevence škol z Prahy 6. 
2.-3.4. 2009 se zú�astnil metodik prevence výjezdního  seminá�e s absolvováním dvou 
p�ednášek :  

• Odpov�dnost mládeže za protiprávní �iny (pí Veselá) 
• Nová náboženská hnutí, spole�nost a d�ti (p. Vojtíšek) 

 
Pedagogický sbor absolvoval  p�ednášku Mgr. Veselé: 
18. 5. 2009  na téma „Nekáze� žáka“ 
 
Vzd�lávání pedagogického sboru bude i nadále pokra�ovat. V nejbližší dob� „Týmovou 
sborovnou“ - výjezdem v p�ípravném týdnu nového školního roku. Do programu budou 
zahrnuty p�ednášky pí Veselé a pracovní dílna pí Masákové. 
                              J. Chalupová , metodik primární prevence 

 
 
 
17.   Výjezdy žák� mimo objekt školy 
 
1) Školy v p�írod� (ŠvP) 
 
 Za pomoci vedení školy si u�itelé vybírají pobyty  na ŠvP individuáln�. V�tšinou  
vyjížd�jí spole�n� dv� t�ídy. Trvá pokles po�tu žák�, kte�í mají zájem o školu v p�írod� 
z d�vodu zvyšujících se finan�ních náklad� na pobyt, což je dáno i tím, že �ást žák� je ze 
sociáln� slabších rodin. �ím dál �ast�ji se k doprav� využívají prost�edky hromadné 
p�epravy. Cena za vlastní autobus je neúnosn� vysoká a prodražuje celou akci. 
 Objekty, do kterých se vyjíždí, jsou vyu�ujícím známy, takže zabezpe�ení pobyt� 
bývá v�tšinou kvalitní. Z d�vod� finan�ních se vyjíždí na kratší pobyty, i když léka�i 
doporu�ují minimáln� 14 dní. Výjezdy t�íd se uskute�nily v pr�b�hu celého roku. 
 Na každý výjezd se t�ídou se t�ídní – vedoucí školy v p�írod� pe�liv� p�ipravuje, 
odevzdává plán, upravený rozvrh a po návratu hodnocení celé akce. Materiály jsou uloženy 
ve školním archívu. Škola financuje ve v�tšin� p�ípad� externí vychovatele, protože vysláním 
vlastních by omezila provoz školní družiny. Na každou akci vysílá zdravotníka a d�kladn� 
sleduje vhodnost objektu pro konání školy v p�írod�.  
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Škola v p�írod� 2.A a 3.A, 23. – 30.5.09 „Desné“ putování po Jizerských horách…. 

 
 
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 2008/09 žáci absolvovali plavecký výcvik v bazénech ve Slaném a 
v Kladn�.  

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

I tento rok se žáci naší školy  zú�astnili lyža�ského výcvikového kurzu. Tentokrát „na 
hory“ odjeli t�ídy 7.A, 7.D, 9.D a d�v�ata z 8.A. Lyža�ský kurz prob�hl na konci ledna ve 
Vítkovicích v Krkonoších. Vítkovice leží v Libereckém kraji v nadmo�ské výšce 683 m. 
Ubytování bylo v pensionu Starý mlýn nacházejícím se v samotném centru Vítkovic.  
K lyžování a k výcviku jsme využívali služeb Skiareálu Aldrov.  Zde jme si mohli vybrat jednu 
ze 4 sjezdových tratí - 3 trat� se nacházejí na lanové dráze zvané Prezidentský expres  a 
jedna tra� na  rok starém vleku Jizerka. Ten byl jen 50m od našeho pensionu. Letos díky 
„p�írodnímu“ sn�hu a  um�lému zasn�žování nám areál nabídl vynikající podmínky. Na své 
si p�išli jak za�ínající, tak i pokro�ilí lyža�i. Protože sjezdovky jsou byly pln� osv�tlené, užili 
si ú�astníci kurzu ve�erního lyžování. 

Výcvik na b�žeckých lyžích se v minulém roce osv�d�il v b�žeckém areálu na Horních 
Míse�kách, a proto jsme zvolili toto místo pro výcvik i nyní. Horní Míse�ky jsou „skibusem“ 
15 minut od Vítkovic. B�žecký výcvik na lyžích byl zakon�en závodem „O první cenu 
Aldrova“. Poslední den probíhal také závod ve slalomu - „Druhá cena Aldrova“ na 
sjezdových lyžích.  Skiareál Aldrov nám na tento závod ochotn� zap�j�il slalomové ty�e. 
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Každý ú�astník si krom� hezkých sportovních, lyža�ských i nelyža�ských, ale také 
spole�enských zážitk� odvezl p�kný ú�astnický list, který pro všechny již tradi�n� nakreslila 
paní u�itelka Nováková. 
 K dobrému pr�b�hu celého kurzu p�isp�la dobrá káze� našich žák�. Pod�kování pat�í 
týmu instruktor�, kte�í se na tomto kurzu podíleli. 

       Mgr. Lukáš Vokoun  vedoucí kurzu      
 
3) Jazykové pobyty 
 
 Opakovan� se da�í škole získat finan�ní prost�edky od M�stské �ásti Prahy 6 na 
p�ísp�vek pro d�ti na finan�n� velmi nákladné jazykové zájezdy. V lo�ském roce to bylo 
6000,-K� na žáka. Tento p�ísp�vek v rámci projektu „Otev�ený sv�t“umožnil v�tšin� zájemc� 
vyjet do ciziny a stal se tak velmi cen�ným! Bohužel byl ur�en pouze žák�m s trvalým 
bydlišt�m v Praze 6. 
 Jazykového zájezdu do Anglického Brightonu se zú�astnili žáci školy spole�n� s žáky 
z �epských škol. Nejednalo se o oby�ejný výlet, žáci navšt�vovali anglickou školu a na pobyt 
se cílen� p�ipravovali. Sami pak zpracovávali dané úkoly. 
 
Za angli�tinou do Brightonu 
 
 

 
 

  Pátek 5. �ervna 2009. 16.00. Vyrážíme. Náš letošní cíl? P�ímo�ský Brighton.    
V autobuse se mísí t�šení se na vzdálenou a pro v�tšinu osobn� nepoznanou Anglii 
s obavami, jaké to bude v hostitelských rodinách �i p�i každodenní (v sou�tu dvaceti-
hodinové) výuce s rodilými mluv�ími. 

Sobotní ráno 6. �ervna. Po houpavé plavb� trajektem vstupujeme na anglickou p�du a 
cestovní dení�ek našich žák� se za�íná zapl�ovat novými zážitky. Ur�it� v n�m nebude chyb�t 
prohlídka univerzitního Oxfordu, kudy vedly filmové kroky Harryho Pottera, rozdílná 
atmosféra hrad� Windsor, Arundel a Hever s nádhernými zahradami, cesta pašeráckou 
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jeskyní v Hastings, prohlídka Nelsonovy lodi Victory v Portsmouth nebo trochu deštivá 
procházka podél nádherných bílých útes� na Beachy Head. 

Naše zápisky uzavírají známé památky Londýna oko�en�né o neoby�ejný zážitek – 
britská královna 13. �ervna oficiáln� slaví své 83. narozeniny a my máme tu jedine�nou 
p�íležitost stoupnout si v davu zv�davc� na špi�ky a spat�it na vlastí o�i ji i celou královskou 
rodinu. 

Ned�le 14. �ervna 2009. 13.15. Deset dní uteklo jako voda a my  zase vidíme známé 
milé tvá�e. Vystupujeme z autobusu a náš cestovní deník se pomysln� otvírá pro o�i a uši 
t�ch, kterým své zážitky budeme vypráv�t. 

                                                     Jitka Chalupová, pedagogický doprovod 
 
4) Zážitkové kurzy 
 
 V rámci preventivního programu škola organizuje zážitkové kurzy pro žáky 6. 
ro�ník�. Na jejich uskute�n�ní získala grant, díky kterému se mohli této aktivity zú�astnit 
tém�� všichni žáci t�ídy 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. 
 
Hodnocení zážitkového kurzu - záv�re�ná zpráva 
 

Kurz se konal ve dnech 8. – 11. zá�í 2008 v rekrea�ní za�ízení Palestra Relax, v 
Ra�icích nad Berounem. Zú�astnilo se 17 žák�  t�ídy VI.A, 7 žál� z r�zných d�vod� kurz 
neabsolvovalo. Pedagogický doprovod tvo�ili I. Zuzánková, pedagog školy, instruktor, 
vedoucí kurzu a P. Šev�ík, pomocný instruktor, t�ídní u�itel. 
 

Cíl kurzu 
U�ení se zážitkem, týmová spolupráce a její zákonitosti, seberealizace, sebepoznávání, 
poznání kolektivu, jeho stmelení. Za�len�ní nových žák� do skupiny, do t�ídy. Seznámení 
žák� s t�ídním u�itelem. 
 

Ú�astnická skupina 
Skupinu tvo�ilo 17 žák� 6. A t�ídy naší školy. Kurzu se nezú�astnilo sedm žák� (finan�ní 
d�vody, nemoc, jazyková bariera). Kurz by byl velmi prosp�šný pro všechny žáky. Zejména 
pro vzájemnou komunikaci mezi sebou a pro p�estup na 2. stupe� školy..  
T�ída je tvo�ena pr�m�rným  po�tem žák� (25), na kurzu bylo 7chlapc� a 10 dívek. Jsou to 
d�ti, které se dovedou nadchnout pro zajímavou aktivitu, intenzivn� ji prožívají, dokážou 
spolupracovat, navzájem se povzbuzují a nemají problém se za�len�ním do r�zných skupin. 
Chlapci i dívky jsou schopni dodržovat domluvená pravidla, jsou ukázn�ní, jen v pot�ebují 
�as od �asu p�ipomenout hranice slušného chování, pravidla komunikace, soužití s druhými. 
Závažn�jší problém se na kurzu nevyskytl, atmosféra byla velmi p�íjemná, zp�tná záv�re�ná 
reflexe celého kurzu d�tmi byla velmi pozitivní. 
 

St�edisko a jeho okolí 
Rekrea�ní st�edisko Palestra Relax u Ra�ic nad Berounem je výborným místem pro aktivity 
prožitkové pedagogiky. Nachází se uprost�ed lesa, dál nabízí velkou travnatou louku, dv� 
h�išt�, venkovní sezení. Uvnit� je k dispozici n�kolik kluboven s kobercem pro ve�erní 
programy. Ubytování bylo na odpovídající úrovni, strava byla dobrá, p�íjemný byl i celý 
personál. Místo lze pro podobné aktivity doporu�it i pro p�íšt�. 
 

Materiálové zabezpe�ení kurzu 
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Kurz byl financován žáky se spoluú�astí M�stského ú�adu Prahy 6. Na základ� grantu  škola 
získala 11 000,- K�, z nichž byla nakoupena �ást pot�ebného materiálu a uhrazena d�tem  
celá doprava. Ve škole vytvá�íme materiálovou základnu k úsp�šnému pr�b�hu kurz� 
následujících. 
 

Záv�r 
Kurz se stal  dobrým zrcadlem jednotlivých žák�, t�ídnímu u�iteli jist� p�inese užite�né 
informace, se kterými m�že dál pracovat p�i utvá�ení lepších vztah� ve t�íd�. 
V�tšina  aktivit se u d�tí setkala se velkým zájmem. Ukázalo jak nesmírn� d�ležitou úlohu 
hraje vhodná motivace, pro nás pak zp�tná reflexe jejich prožitk�. 
Spolupráce pedagog� byla p�íjemná což se odrazilo ve všech p�ipravovaných aktivitách.    
Pro t�ídního u�itele je ú�ast na zážitkovém kurzu neocenitelnou pomocí, nebo� poznal vztahy 
ve t�íd�, post�ehl základní vlastnosti jednotlivých žák�, jejich reakce na r�zné �innosti 
v r�zných situacích a to vše ješt� p�ed za�átkem školní práce. 
Výborná byla pomoc žáky� devátého ro�níku, které jsme vzali s sebou pro pomoc p�i 
organizaci všech aktivit. Ob� dívky velmi ob�tav�, pomáhaly p�i p�ípravách, pr�b�hu a 
vyhodnocování jednotlivých �inností. Ve škole budou d�tem novými kamarády z 2. stupn�. 
Ob�ma dívkám za pomoc navrhuji ud�lení pochvaly a doporu�uji v tomto trendu pokra�ovat. 
Myslím si, že se letošní kurz velmi vyda�il a na sto procent splnil sv�j ú�el !!!  
                                                                                                 Ivana Zuzánková  vedoucí kurzu 
 
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.  
 

 
Ze soust�ed�ní souboru Musica e Danza 
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6) Exkurze, výlety 
 
 Školní výlety a exkurze si organizují t�ídní u�itelé nebo u�itelé odborných p�edm�t� 
sami podle práv� probíraného u�iva a podle momentálních možností školy. 
 
 
 
18.   Další vzd�lávání 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 
pedagogických  pracovník�   pro školní rok 2008/2009 (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 2008/2009 byl plán dalšího vzd�lávání zam��en na tyto vzd�lávací oblasti: 
 

a) oblast prevence sociáln� patologických jev� 
b) oblast novelizace školské legislativy 
c) tvorbu školních dokument� 
d) nekáze� žák� 
e) spolupráce s rodi�i 
f) oblast didaktiky, pedagogiky, metodiky 
g) specifické poruchy u�ení 
h) hodnocení žák� 
i) oblast tvorby a realizace školního vzd�lávacího programu 
j) rozvoj klí�ových kompetencí 
k) oblast týmové spolupráce 
l) po�íta�ová gramotnost – práce s interaktivními prost�edky k výuce 

 
 
 
19.   Školní stravování 
 

Ve školním roce 2008/2009 se ve školní jídeln� D�dina stravovalo 325 d�tí, z toho 
196 z I. stupn� a 129 z II. stupn�. Dále 53 dosp�lých strávník�, tj. vedení, u�itel�, správních 
zam�stnanc� a 7 pracovnic školní kuchyn�, v�etn� vedoucí školní jídelny.  

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

Provoz nového vybavení kuchyn� vykazoval stále �etné poruchy, které byly 
odstra�ovány v záru�ní dob� dodavatelem. Bohužel se ukazuje, že technické vybavení nové 
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kuchyn� není s ohledem na poruchovost p�íliš kvalitní a bude nutné �ešit vým�nou n�které 
gastro-technologie.  

Výdejní okna jsou také nevyhovující, pracovnice kuchyn� s nimi tak�ka nemohou 
manipulovat. V nejbližší dob� budeme usilovat o jejich nahrazení  interiérovými žaluziemi. 
 
 
 
20.   Školská rada 
 

Školská rada pokra�ovala v práci podle modelu z p�edchozích let. Je šesti�lenná a 
schází se na výzvu vlastních �len� nebo �editele nejmén� dvakrát ro�n�.  

Na po�átku školního roku byli nov� jmenováni do Školské rady stejní zástupci 
z�izovatele, nebo� období na které byli zvoleni bylo jen do konce roku 2008. P�ípravný výbor 
zorganizoval, dle volebního �ádu ze stejného d�vodu volby do Školské rady z �ad rodi�� a 
pedagogického sboru. V uplynulém roce se proto Školská rada sešla pouze jednou,, nebo� ve 
druhém pololetí byly organizovány volby a p�estože se budoucí �lenové sešli, nelze tuto 
sch�zku brát jako relevantní setkání Školské rady. 

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.  

 
Zápis z jednání Školské rady ze dne 11.11.2008 
 
P�ítomni: Monika Ž�árská, Stanislav Hejduk, Ji�í Vihan, Eva Henychová, Hana �ermáková 
Omluven: p. Šindelá� 
Host: p. �editel 
 
Program: 

a) Pan �editel p�edložil Školské rad� výro�ní zprávu za rok 2007/08, po diskusi 
k n�kterým kapitolám (zejména zkušenosti po ro�ním provozu po p�estavb�) Školská 
rada výro�ní zprávu schválila. 

 
b) �lenové rady prostudovali plán organizace školního roku 2008/09 a novou verzi 

školního �ádu. Pan �editel vysv�tlil nutnost vypracování pom�rn� rozsáhlého a 
podrobného �ádu, aby byly podchyceny a ošet�eny všechny složité situace, které 
v sou�asném náro�ném provozu školy mohou nastat a díky jasným pravidl�m v �ád� 
mohou být �ešeny a vysv�tleny. 

 
c) �lenové Školské rady se zajímali o nové poznatky v ov��ování ŠVP – v letošním šk. 

roce probíhá v 1., 2., 6. a 7.ro�. ov��ování ŠVP ZŠ a 1.-4. a 6.-9.ro�. ov��ování ŠVP 
ZŠ – WŠ jen s drobnými úpravami, žádné velké problémy se ne�eší. 

 
d)  �lenové rady byli seznámeni s detaily provozu školy v letošním šk. roce (spolupráce    
      s DDM, se ZUŠ, s do�asn� umíst�ným Odborem školství m.�. P-6. 

Materiální podmínky – v pr�b�hu roku se dovybavovala škola nábytkem do t�íd, bylo 
postaveno podium a konstrukce s oponou v divadelním sále, vstupní recepce a 
informa�ní systém školy 
Bude t�eba investovat ješt� do školních pom�cek, lavic pro n�které t�ídy a do opravy 
resp. vydlážd�ní školního dvora.  
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Škola op�t žádala formou grant� o finan�ní p�ísp�vek na jazykový pobyt žák� 
v Anglii, na Zážitkový kurz 6.ro�. 
 
 

 
Seznam �len� školské rady do konce r. 2008 
Zástupci pedagogických pracovník�: 
Mgr. Hana �ermáková   
Monika Ž�árská                                     
Zástupci zákonných zástupc� žák�: 
Ing. Martin Šindelá�   
Mgr. Eva Henychová   
Zástupci z�izovatele: 
Ing. Stanislav Hejduk   
Ing. Ji�í Vihan   
 
Seznam �len� nové školské rady do konce r. 2011 
Zástupci pedagogických pracovník�: 
Mgr. Jana Strnadová   
PaedDr. Eva Bomerová                                     
Zástupci zákonných zástupc� žák�: 
Ing. Martin Šindelá�   
Ing. Ji�í Kožmín   
Zástupci z�izovatele: 
Ing. Stanislav Hejduk   
Ing. Ji�í Vihan   
 
 
 
 
21.   Další formy spolupráce s rodi�i a ostatními partnery školy 
  
Škola b�hem školního roku spolupracuje s t�mito partnery:  
 

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

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

D�dina a Waldorfské sdružení, ve kterém pracují rodi�e žák� waldorfských t�íd. S výbory 
obou sdružení p�i prvních t�ídních sch�zkách nebo na valné hromad� projednává vedení 
školy d�ležité otázky týkající se výchovy a vzd�lání, koncepci školy, plán školního roku, 
materiální podmínky a použití vlastního p�ísp�vku �len� k vhodným nákup�m pro školu. 
Zárove� jsou tato setkání fungující platformou na zodpov�zení otázek vedením školy 
nejr�zn�jšího druhu. 
 
 Škola obecn� informuje rodi�e jednak formou sch�zek a pohovor�, ale tím 
nejd�ležit�jším zp�sobem jsou stávají webové stránky školy. Na jejich aktualizaci škola 
pracuje v pr�b�hu roku stále. http://www.zsdedina.cz/index.htm. Jsou zde umís�ovány 
postupn� všechny informace týkající se chodu školy, aktuální informace o výsledcích sout�ží, 
rozvrhy hodin a podstatné pedagogické dokumenty jako školní �ád, zápisy z jednání Školské 
rady apod. Škola s d�tmi vydává také tradi�ní školní �asopis Cocktail. 

Krom� uvedeného mohou rodi�e pr�b�žn� navšt�vovat u�itele v jejich konzulta�ních 
hodinách. Ob�as rodi�e využijí i nabídky návšt�v p�ímo ve vyu�ovacích hodinách.  

Široké rodi�ovské ve�ejnosti byla ur�ena akce Den otev�ených dve�í. V uplynulém 
školním roce byly zorganizovány celkem �ty�i Dny otev�ených dve�í. Vždy po dvou ve 
waldorfské a newaldorfské �ásti školy. Nejvýhodn�jším obdobím pro tyto dny je období 
zápisu do prvních t�íd, nebo� práv� v tuto dobu rodi�e stojí nejvíce o prohlídku školní 
budovy. B�hem celého dne mají rodi�e možnost navštívit školu. Dopoledne mohou 
nahlédnout do t�íd. V odpoledních hodinách probíhal zápis do budoucích prvních t�íd a 
v podve�er byly ve škole zorganizovány dva koncerty. První souboru Musica e Danza 
složeného z žák� školy, kte�í zahráli pásmo lidových písní a druhý Základní um�lecké školy 
Charlotty Masarykové.  

 
 
 
 

POZVÁNKA NA DNY OTEV�ENÝCH DVE�Í VE DNECH 20. a  21.1. 2009 
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Základní škola D�dina 
 
 

 
 
 

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

 

Dny otev�ených dve�í 
 

20. a 21. ledna 2009 
v dob� od 8:00 do 17:00 hodin 

 
             Dopoledne:  Možnost nahlédnutí do výuky 
    Odpoledne: 14.00 - 18.00 zápis žák� do prvních ro�ník� 
                16.00 – 18.00 �innost odpoledních kroužk� podle rozvrhu 
      16.30 - vystoupení souboru Musica e Danza v sále 
      18.00 - koncert žák� ZUŠ Ch. Masarykové 

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

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

Klub p�átel školy se ve školním roce 2008/2009 podílel na nákupu drobných odm�n 
za školní sout�že, financoval nadílku Mikuláše, p�isp�l na nákup kv�tin pro prv�á�ky a 
odcházející žáky 9. ro�níku. Pro školu zakoupil nové elektronické klávesy a velkou LCD 
obrazovku do školní knihovny k projekci n�kterých po�ad� na DVD nosi�ích. 
 Školní prostory nejsou využívány pouze žáky, ale slouží i rodi��m a ostatní 
ve�ejnosti. V u�ebnách školy jsou po�ádány kurzy, v�tšinou formou podnájmu jiným 
organizacím, jídelnu využívají místní organizace ke svým sch�zím nebo p�ednáškám. 
Spole�enský sál byl využíván krom� školních aktivit k po�ádání koncert� Základní um�lecké 
školy Ch.Masarykové a ke zkouškám a vystoupením souboru Musica e Danza. Waldorfské 
sdružení zorganizovalo ve škole zasedání pro Asociaci waldorfských škol.  

Využití všech prostor k r�zným aktivitám  je v pr�b�hu roku velmi rozsáhlé a je velmi 
náro�né na organizaci a �as. 
 Škola dlouhodob� spolupracuje s Domem d�tí a mládeže (DDM), který má ve škole 
kancelá� a od roku 2003 detašované pracovišt�. V zá�í 2008 byl slavnostn� otev�en Klubu pro 
mládež, do kterého v pr�b�hu roku v odpoledním �ase docházeli zájemci k r�zným aktivitám. 
Pod hlavi�kou školy organizuje DDM nejr�zn�jší sportovní kroužky a má tak �áste�ný podíl 
na zajišt�ní odpoledních mimoškolních �inností d�tí. 
 Ve velkém rozsahu se rozb�hla spolupráce se Základní um�leckou školou Charlotty 
Masarykové. Školu v odpoledních hodinách navšt�vovalo p�ibližn� dalších 150 žák�. Mnozí 
nebyli žáky ZŠ D�dina. Probíhala zde individuální výuka hry na hudební nástroje a výuka 
hudební teorie. Celkem bylo k výuce využíváno dvanáct u�eben. Lze p�edpokládat, že se 
zájem bude ješt� zvyšovat. Škola tak výrazn� p�ispívá k smysluplnému trávení volného �asu 
d�tí v této lokalit�. 

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

Škola plní d�ležitou funkci komunitního centra v dané lokalit�, což klade nesmírné 
nároky na organizaci jejího chodu, zejména na zajišt�ní technického zázemí provozu 
kon�ícího denn� v  pozdních ve�erních hodinách.  
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22.   Vlastní hodnocení školy 
 

V letošním roce by m�la škola zpracovat vlastní hodnocení školy za uplynulé dva 
roky. Na základ� aktuáln� platných pokyn�, podle kterých je možné provád�t vlastní 
hodnocení ve t�íletých cyklech, se škola rozhodla využít této možnosti a po odsouhlasení 
pedagogickou radou bude provád�t vlastní hodnocení až v p�íštím roce 2010 za školní roky 
07-08, 08-09, 09-10. 
 
Vlastní hodnocení školy za období 2005/06 – 2006/07 
(zpracováno dle  vyhlášky  �. 15/2005 Sb. ) 
 

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

zjišt�ní: 

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

 

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

 

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

 

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

kompetencí 
 
2.  Výsledky vzd�lávání 
 

zjišt�ní: 

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

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

 

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

 

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

 

opat�ení: 
- v pedagogické práci se zam��íme na zlepšování kvality v�domostí žák�  
- posílíme systematickou práci p�i p�íprav� na p�ijímací �ízení na st�ední školy 
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3.  Podpora žák� podle jejich individuálních pot�eb 
 

zjišt�ní: 

- individuální pot�eby žák� jsou systematicky zjiš�ovány, zejména u žák� s SPU  
- zatím nejsou systematicky zjiš�ovány vzd�lávací pot�eby žák� nadaných 
- podle možností školy odpovídá výuka individuálním pot�ebám a možnostem v�tšiny 

žák�  
- p�i výuce a hodnocení žák� jsou zohled�ovány r�zné typy znevýhodn�ní, zejména u 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

pot�eb 
- získat povolení k funkci asistenta pedagoga a získat vhodného asistenta 

 
4.  Vyu�ovací a školní klima 
 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

- sebehodnocení žák� je podporováno 
- nástroje a metody hodnocení nejsou u všech u�itel� dostate�n� rozmanité 
- hodnocení žák� zahrnuje oblast dovedností pouze �áste�n� a jen u n�kterých 

pedagog� 
- žáci v�tšinou znají p�edem kritéria, podle kterých budou hodnoceni 
- škola a u�itelé poskytují žák�m i rodi��m p�i hodnocení dostatek informací, aby mohli 

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

-  

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

 

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

 

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

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

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

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

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

s pot�ebami u�itel� (plán DVPP) 
 

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

 

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

zjišt�no p�i hospitacích 
- práce u�itel� není vždy bez závad a chyb, v�tšina u�itel� pracuje kvalitn� a spolehliv� 
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- p�i porovnávání prací žák�, p�i kontrole tematických plán�, p�i hospitacích, p�i práci 
na školním vzd�lávacím programu bylo zjišt�no, že ne vždy mají u�itelé promyšleny 
cíle, metody a prost�edky výuky 

 

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

 
7.  Spolupráce s rodi�i 
 

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

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

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

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

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

- rodi�e mají o školu zájem  
-  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 
9.  Podmínky ke vzd�lávání 
 

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

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

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

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

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

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

- prost�edky na mzdy by mohly být vyšší 
 

opat�ení: 
- bude sledována efektivita provozu budovy 

 
Použité metody a prost�edky, souhrn zdroj�, které byly použity k hodnocení školy: 
 

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

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

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

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

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

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

      - sledování mín�ní skupiny (pedagogická rada, kolegium) 
• výsledky externích hodnocení a kontrol (�ŠI, aj.)  
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Kritéria, podle kterých byla práce školy vyhodnocována  
 

- úsp�šnost p�i p�ijímání žák� na st�ední školy 
- porovnání s ostatními školami v celonárodním m��ítku (Scio, Kalibro) 
- spokojenost žák�, pedagog�, rodi�� 
 
 
 
23.   Mimo�ádné úsp�chy školy 
 
Za mimo�ádné úsp�chy školy považujeme 
 

• ocen�ní paní u�itelky Zde�ky Pátkové za vynikající práci 
• ocen�ní dvou žáky� Hany a Kate�iny Kožmínových za vynikající práci starostou 

Prahy 6 
• výborné úsp�chy žák� v celoro�ních sportovních sout�žích – celkov� 2. místo 
• získání titulu Mistr republiky družstva atletiky v Poháru �s. Rozhlasu 
• získání titulu Mistr republiky  Danielem Petrem v téže sout�ži mezi jednotlivci 
• získání všech 1. míst v 7 kategoriích v obvodní sout�ži Pražská snítka 
• umíst�ní souboru Musica e Danza na hudebním festivalu v italském Lago di Garda 
• 2. a 3. místo v obvodní olympiád� v �eském jazyce 
• úsp�ch v prvním ro�níku absolventských prací žák� 9. ro�ník� 
• schopnost pedagogického sboru pracovat týmov� 
• získání všech grant� na aktivity vybrané školou 
• zda�ilé výjezdy žák� na Jazykové studijní pobyty do Anglie 
• všechny zda�ilé školní akce 
 
 

 
24.   Plán rozvoje školy 
 

V plánovaném rozvoji školy vycházíme z dlouhodobé koncepce školy a aktuální 
situace v oblastech vzd�lávání žák�, dalšího vzd�lávání pedagogických pracovník�, 
materiálního zabezpe�ení vzd�lávání a chodu školy. 

Zam��íme se na oblasti: 
 
1) vzd�lávání a výchovy  
2) provozu a vybavení  
3) kontakt školy s ve�ejností  
4) spolupráce s M� Praha 6 
 
konkrétní cíle z t�chto oblastí: 

• další práci na  školním vzd�lávacím programu 
• zkvalit�ování úrovn� klí�ových kompetencí žák� 
• zkvalit�ování projektového vyu�ování 
• vícezam��it se na rozvoj �tená�ské gramotnosti žák� 
• snahu o žáky aktivizující metody a postupy ve výuce 
• pé�i o žáky s vývojovými poruchami, se zdravotním postiženým a jinak 

znevýhodn�né 
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• kvalitní další vzd�lávání pedagogických pracovník� 
• vylepšování autoevaluace školy, získávání podklad� pro autoevaluaci  
• zlepšování spolupráce s rodi�i a kontaktu s ve�ejností 
• zapojování se do projekt� a grant�, ze kterých bude mít prosp�ch škola a žáci 
• slušné a korektní vztahy v pedagogickém sboru 
• vylepšování materiálního zázemí pro výuku 
• efektivní fungování školní budovy 
• spolupráce se z�ivatelem M�stskou �ástí Prahy 6 
• pé�e o majetek školy 
• reprezentace školy 

 
Všechny vyspecifikované oblasti plníme podle podmínek a možností, které pro  

realizaci našich zám�r� máme.  
 
 
 

25.   Záv�r 
 

Uplynulý školní rok byl velice rušný, byl pokra�ováním snahy všech o co nejlepší 
úrove� pedagogického práce a celkové tvá�e školy, ve které žáci získají nejen kvalitní 
v�domosti, ale také pot�ebné dovednosti.  

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

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

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

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

Ve škole se budeme stále snažit prohlubovat pro své žáky dnes již nezbytné 
dovednosti vyhledávání informací zavedením internetu do výuky informatiky s postupným 
rozší�ením pro b�žné využívání i v dalších p�edm�tech. K tomu bude využívána knihovna a 
studovna – informa�ní centrum školy. Zde mají žáci p�ístup v dopoledních i odpoledních 
hodinách k odborným publikacím, encyklopediím, �asopis�m a internetu.  

V �ídící práci budeme zlepšovat zejména systém plánování a návaznosti všech 
školních aktivit, aby práce celého pedagogického sboru byla efektivní. 

Cílem školy je získat vysoký standard vzd�lávání i výchovy a udržet ho dále. 
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26.   Obrazová p�íloha 
 
Obrázková kronika  
 

 

P�ivítání prv�á�k� - 1.9. 2008 
 
Letošní školní rok 2008/2009 za�al p�esn� 1.zá�í. 
Naši prv�á�ci se spolu s rodi�i a svými blízkými 
sešli p�ed budovou školy, kde už na n� �ekaly paní 
u�itelky. Pro 1.A paní u�itelka Karla Francová a 
pro 1.B paní u�itelka Stanislava Hávová. Již 
tradi�n� pop�áli prv�á�k�m úsp�šný školní rok a 
vstup do sv�ta student� žáci 9.t�íd, kte�í m�li pro 
své malé spolužáky kyti�ku a pam�tní list.  

 
Zážitkový kurz žák� 6. A, zá�í 2008 

 
Zážitkový kurz našich žák� prob�hl v rekrea�ním 
za�ízení Palestra Relax v Ra�icích u Nižboru. Toto 
rekrea�ní za�ízení je obklopeno lesem a loukou. V 
jeho areálu se nachází volejbalové i fotbalové 
h�išt�, které jsme také využívali. Pro žáky byl tento 
kurz opravdovým zážitkem. Stále si dokazovali, co 
vše dokážou a zvládnou. U�ili se týmové 
spolupráci a vzájemné pomoci. Organizovali jsme 
spoustu her a sout�ží, do kterých se d�ti zapojovaly 
se zápalem a chutí.  
 

 

Ocen�ní p. u�. Pátkové za vynikající ped. práci 
 
Na za�átku školního roku jsme byli sv�dky milé 
události. Paní u�itelka Zdena Pátková získala 
ocen�ní „Vynikající u�itel“ a my jsme u toho 
nemohli chyb�t. Paní u�itelce gratulujeme a 
p�ejeme naší škole více takových úsp�ch�. 
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Exkurze do Temelína 
 
V pond�lí 29.9. si žáci 9.A a 9.B zpest�ili výuku 
zajímavou exkurzí do jaderné elektrárny Temelín. 
Nep�ehlédnutelné �ty�i chladící v�že Temelína 
všechny upoutaly již z dálky. I když jsme z 
bezpe�nostních d�vod� nemohli vstoupit p�ímo na 
oplocené území jaderné elektrárny, dozv�d�li jsme 
hodn� zajímavých informací o tomto objektu ve 
stálé expozici temelínského záme�ku Vysoký 
Hrádek. 

 
 

 

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

 
Projektový den  - Doprava 

 
Také letos byla podzimní výuka zpest�ena 
“Projektovým dnem“. Jednotné téma Doprava, 
pojala každá t�ída po svém. V�tšina žák� navštívila 
zajímavé exkurze nebo místa, z kterých p�i 
zpracování svého projektu �erpala. Jednalo se nap�. 
o letišt� v Ruzyni, o Dopravní muzeum ve 
St�ešovicích, dále o projíž�ku vlakem nebo starou 
tramvají. Nápady a jejich následná zpracování byla 
opravdu originální a jist� povedená.  
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Váno�ní koncert 17. 12. 2008 
 
Spole�ný koncert žák� Základní školy D�dina a 
Základní um�lecké školy Charlotty Masarykové v 
libockém kostele se stal každoro�ní milou tradicí, 
malým váno�ním dárkem žák� obou škol pro 
rodi�e, u�itele i všechny p�íznivce. Postupn� 
zazpívali soubor Musica e Danza, žákyn� 
p�veckého odd�lení ZUŠ a žáci a žákyn� druhého 
stupn� ZŠ. Zpest�ením bylo vystoupení dechového 
souboru ZUŠ s instrumentální úpravou koled a 
t�e�á�k�, kte�í zarecitovali pásmo o narození 
Ježíška. 

 
Masopust 

 
20. únor byl na naší škole ve znamení 
masopustního veselí. D�ti se po krátkém posezení 
ve t�ídách a ob�erstveni masopustní koblihou 
vydaly na pr�vod školou a po té do t�locvi�ny. Zde 
se k nám p�ipojily d�ti z Mate�ské školy Libocká a 
Šmolíkova. Po úvodním krátkém vystoupení 
souboru Musica e Danza prob�hl rej masek, 
tancování a sout�že.Všichni se dob�e pobavili a 
t�ší se na další oslavu. 

 
 

 

Lyža�ský výcvikový kurz 7.ro�ník� 
 
I tento rok se žáci naší školy zú�astnili lyža�ského 
výcvikového kurzu. Tentokrát „na hory“ odjeli 
t�ídy 7.A, 7.D, 9.D a d�v�ata z 8.A. Lyža�ský kurz 
prob�hl na konci ledna ve Vítkovicích v 
Krkonoších. Vítkovice leží v Libereckém kraji v 
nadmo�ské výšce 683 m. Ubytování bylo v 
pensionu Starý mlýn v samotném centru Vítkovic. 
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� již 
tradi�n� nakreslila paní u�itelka Nováková. 
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St�íbrní futsalisté 
 
St�íbrnou medaili, a tedy velmi krásné druhé místo 
vybojovali naši žáci ve futsalu (v sálové kopané). 
Turnaj v sálové kopané se konal v týdnu od 
16.února v rámci sportovních sout�žích Poháru 
Prahy 6 a konal se v ruzy�ské sportovní hale 
Scandinavia. Do turnaje se celkem p�ihlásilo 18 
škol z m�stské �asti Prahy 6. Školu reprezentovali 
žáci |: Jaroslav Gotwald (9.B), Michal Finger 
(9.B), Marek Chytrá�ek (9.B), Filip Kopecký 
(9.A), Mat�j Bí�ovec (9.B), David Csupka (9.B), 
František Volf (9.B) a Daniel Petr (9.B).  

 
 

 

Úsp�šní šachisté 
 

Naše škola se již n�kolik let úsp�šn� umis�uje na 
obvodních kole v šachu. V kategorii I. stupn� 
nastoupili hrá�i: Mirek Šef�ík (5.A), Mat�j Mácha 
(5.A) a František Vajík (4.A). Nejlepším hrá�em 
turnaje se stal Mirek Šef�ík, který skon�il v 
žeb�í�ku na 1.míst� a stal se vít�zem turnaje. Za 
druhou, starší kategorii II.stupn� nastoupili hrá�i : 
Jan Šef�ík (6.A), David Fabián (8.B) a Michal 
Finger (9.B). Jan Šef�ík obsadil v žeb�í�ku 
jednotlivc� vynikající druhé. Skv�le hrál i David 
Fabián a Michal Finger. V kone�ném po�adí škol 
to znamenalo nádherné druhé místo. 

 
Atleti�tí mist�i republiky 

 
Naší základní škole se povedl obdivuhodný 
sportovní triumf. Stala se MISTREM �ESKÉ 
REPUBLIKY v celostátní atletické sout�ži Pohár 
Rozhlasu. Po postupu z obvodního kolo se naši 
žáci probojovali úsp�šn� m�stským kolem a 9. 
�ervna se zú�astnili celostátního finále Poháru 
Rozhlasu. Gratulace pat�í atlet�m, kte�í se 
zasloužili o tento jedine�ný úsp�ch : Daniel Petr, 
David Csupka, Michal Finger, Jaroslav Gotwald, 
Vojt�ch Luka, Lukáš �ervenka František Volf, 
Filip Kopecký, Marek Chytrá�ek a Jan Šatra. 
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Vynikající žákyn� 
 

V záv�ru školního roku byli mezi nejlepšími 
žáky Prahy 6 ocen�ni také dv� žákyn� Základní 
školy D�dina. Byly jimi Hana Kožmínová ze 
t�ídy 7.A za vynikající studijní výsledky, �elní 
umíst�ní v biologické olympiád� a dobrou 
reprezentaci školy v dalších sout�žích Kate�ina 
Kožmínová ze t�ídy 7.A za výborné studijní 
výsledky, ú�ast v sout�žích a dobrou repre-
zentaci školy. Ocen�né žákyn� byly spolu 
s rodi�i a �editeli škol pozvány na slavnostní 
setkání se zástupci radnice do Pelléovy vily. Zde 
jim pod�koval a p�edal drobné dárky starosta 
Tomáš Chalupa.  
 

 

 
 
 
 
 
 
27.   Žáci školy 
 
 
 
1.A 

 
 
 



 78

 
1.B 

 
 
 
 
2.A 
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2.B 

 
 
 
3.A 
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3.B 

 
 
 
4.A 
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5.A 

 
 
 
 
5.B 
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6.A 

 
 
 
 
7.A 
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8.A 

 
 
 
 
8.B 
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9.A 

 
 
 
 
9.B 
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28.   Pedagogové školy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
29.   Hospodá�ská �innost školy 
 
 
 

Výro�ní zpráva 
o hospodá�ské �innosti školy 

 
 
 
Úvod : 

P�i zpracování této zprávy se postupovalo v souladu s § 17 e) odst. 2 zákona 
139/1995, kterým je zm�n�n a dopln�n zákon 564/1990 Sb., o státní správ� a 
samospráv� ve školství, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

Informace obsahují údaje za hospodá�ský rok 2008 a skute�nost k 30.6.2009. 
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Komentá� k hospoda�ení školy 
 

Škola je p�ísp�vkovou organizací a �erpá p�ísp�vky na provoz a na mzdy, povinné 
odvody z mezd a u�ební pom�cky. �erpání p�ísp�vk� �tvrtletn� dokladuje spolu 
s komentá�em z�izovateli. Ú�etní uzáv�rky organizace p�edkládá vždy k 30.6. a 31.12. 
z�izovateli resp. Magistrátu hl.m. Prahy. 

Škola je podle legislativních pravidel plátce DPH, což zásadním zp�sobem ovliv�uje 
zp�sob ú�etnictví a Vnit�ní kontrolní systém. 

Ú�etnictví je zpracováváno programem Gordic.Výstupem ú�etnictví je mj. rozvaha a 
výkaz zisku a ztrát naší organizace, kterou p�ikládáme do této zprávy za kalendá�ní rok 2008 
a za  první pololetí roku 2009.  

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.).  

Letošní rok byl pro školu prvním celým rokem po rekonstrukci a je z�ejmé, že 
spot�eba energií bude konstantní a v budoucnu podobná roku práv� uplynulému. 

Finan�ní situaci školy výrazn� zlepšuje dopl�ková �innost školy (podnájmy h�išt�, 
t�locvi�en, t�íd, zájmové kroužky pro d�ti a možnost stravování cizích strávník�). 

Z finan�ních prost�edk� získaných dopl�kovou �inností se da�í jednak vylepšovat 
školní prost�edí žák� a pak, posilovat finan�ní prost�edky na režijní náklady školy a tím 
uleh�ovat rozpo�tu školy.  
 
 
Ekonomická �ást výro�ní zprávy za školní rok 2008 / 2009 
 
                     P�íjmy  (v K�)                    rok 2008        I.pololetí 2009 
                         K�                  K� 
I. Investice                         369 141                    -     
II.Celkové p�íjmy (výnosy)                    25 175 117                 13 169 417    
   z toho:    
   1/ Poplatky celkem  (vlastní p�íjmy)                      1 914 124                     959 375    
       a/ školní družina                         226 610                     122 741    
       b/ stravné                       1 617 838                     836 634    
       c/ ostatní p�íjmy                           72 676                      -    
   2/ P�íjmy z dopl�kové �innosti celkem                       1 232 734                     893 840    
       a/ nájmy                         847 321                     595 913    
       b/ zájmová �innost                         255 755                     157 592    
       c/ ostatní p�íjmy                         129 638                     140 335    
   3/ Ostatní p�íjmy celkem                     22 025 259                 11 316 202    
        a/ dotace MHMP                     15 094 000                   8 141 600    
        b/ dotace M� Praha 6                       6 636 400                   3 174 211    
            z toho: granty                         248 832                     315 000    
                       integrace                         514 100                     162 000    
                       p�ísp�vek Waldorfská aktivita                         773 562     
        c/ úroky z bank.ú�t�                                679                            391    
        d/ p�evod z rezervního fondu                           44 180                           -         
        e/ p�evod z fondu odm�n                         250 000                            -      
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                          Výdaje (v K�)                   rok 2008              I.pololetí 2009  
                        K�                       K�  
I.  Investice                            369 141                         -  
II. Neinvesti�ní výdaje celkem (náklady)                        24 886 659                          12 984 771    
    z toho:    
               Platy prac.školy                        12 197 220                           6 543 126    
               v tom: platy hrazené MHMP                       10 731 810                           5 688 770    
                         platy hrazené M� Praha 6                            576 027                              297 155    
                         platy hrazené z dopl�.�in.                             76 661                              234 183    
                         platy z fondu odm�n                            250 000                          -   
                         platy Waldorfská aktivita                            562 722                              323 018    
              OON                            318 956                              115 860    
              v tom: OON hrazené z MHMP                           139 000                                47 057    
                        OON hrazené z M� Praha 6                               6 150                         -   
                        OON hrazené z dopl�.�in.                           173 806                                68 803    
              Zákonné odvody z plat�                          4 493 924                           2 382 688    
              v tom: hrazené z MHMP                         4 060 787                           2 048 919    
                        hrazené M� Praha 6                            410 613                              249 121    
                        hrazené z dopl�. �in.                             22 524                                84 648    
                        Waldorfská aktivita                            204 690                              120 417    
              Spot�eba materiálu                            1 300 809                              212 041    
              v tom: hrazená z MHMP                           134 350                                53 955    
                       hrazená z M� Praha 6                          1 063 413                                95 435    
                       hrazená z vlastních p�íjm�                              28 197                                20 347    
                       hrazená z dopl�.�in.                             74 849                                42 304    
               Potraviny - hrazeno z vlastních p�íjm�                         1 670 165                              808 705    
               Spo�eba energií                         2 056 468                           1 494 309    
               v tom: hrazeno z M� Praha 6                          1 390 723                           1 494 309    
                         hrazeno z vlastních p�íjm�                            123 715                         -   
                         hrazeno z dopl�.�in.                           542 030                          -   
              Nájemné - hrazeno z M� Praha 6                            744 478                              367 217    
              Opravy - hrazeno z M� Praha 6                            440 905                              134 205    
              Odpisy - hrazeno z M� Praha 6                            498 275                              260 174    
              Ostatní náklady                          1 165 459                              666 446    
              v tom: hrazené z MHMP                              28 053                                58 151    
                        hrazené z M� Praha 6                            943 104                              590 109    
                        hrazené z vlastních p�íjm�                             95 716                         -   
                        hrazené z rezervního fondu                              44 180                          -   
                        hrazené z dopl�.�in.                             54 406                                18 186    
   
Výsledek hospoda�ení                            288 458                              184 646    
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30.   Protokol  o schválení výro�ní zprávy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokol o schválení obsahu výro�ní zprávy ZŠ D�dina 
Za školní rok  2008 / 2009 

 
 

 
 

 
S obsahem výro�ní zprávy Základní školy D�dina za školní rok 2008 – 2009 souhlasí: 
 
 
 
 
Rada školy  ………………………..……………………..      Ing. Martin Šindelá� 

                      p�edseda 
 
 
 
Pedagogická rada  ………………….………………………  Mgr. Stanislav Šindelá�,       
                                                                                                          zástupce �editele  
 
 
 
 
 
V Praze dne :     30.10. 2009 
 
 
 


