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Výroční zpráva základní školy za školní rok 2017/2018 

 
 

1. Základní údaje o škole k 31. 7. 2018 

Název školy:  Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 

Sídlo školy:  V Rybníčkách 1980/31, 100 00 Praha 10 

Zřizovatel:  MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10       

IČ: 48132012  

Kontakty: www.rybnicky.prahadeset.cz, skola.rybnicky@seznam.cz, tel.: 274 810532 

 
 

Přehled oborů vzdělávání 

Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání 

uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném 

znění a souvisejícími prováděcími předpisy v platném znění (školský zákon). 

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111 

a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 školského zákona. 

 

Předmět činnosti základní školy je zajištění školní docházky dle § 36 v návaznosti na 

vzdělávací programy vymezené ustanovením § 3, § 4 a § 5 školského zákona. 

 

Předmět činnosti školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání žáků ZŠ dle § 111 ve 

smyslu školského zákona.  

 

2. Charakteristika školy  

Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 poskytuje základní vzdělání co možná 

nejširšímu spektru žáků. Věnuje se naplňování kompetencí – tzn. získávání souboru znalostí, 

dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení a v životě a umožní žákům 

efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. 

  

3. Údaje o vedení školy 

Ředitel školy:    Mgr. Luděk Doležal 

Zástupce ředitele:  Mgr. Ljuba Avramovičová 

 

Personální složení školy ve školním roce 2017/2018 

Učitelé a další pracovníci školy 

 

Výchovný poradce:   Mgr. Zuzana Mandausová 

                                     Mgr. Marie Loukotová 

Školní speciální pedagog:  Mgr. Marcela Berková 

Školní metodik prevence:  Mgr. Boris Hajdúk/ Mgr. Zuzana Mandausová, Mgr. Ljuba 

Avramovičová 

Koordinátor pro nadané:  Mgr. Jolana Bláhová 

 

 

Interní učitelé  

I. st.:           Mgr. Zuzana Mandausová 

http://www.rybnicky.prahadeset.cz/
mailto:skola.rybnicky@seznam.cz
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                 Mgr. Martina Maříková  

                   Mgr. Lucie Šrámková 

                   Mgr. Marcela Berková 

                   Mgr. Jana Kotová 

                   Mgr. Jana Bažantová  

Mgr. Věra Opavová 

                  Mgr. Lenka Bodláková 

                   Mgr. Helena Slavíková 

                   Mgr. Jolana Bláhová 

                   Mgr. Alena Kolmanová 

                   Mgr. Martina Morbitzerová  

                   Kateřina Slavíková, Dis. 

                   Mgr. Marta Škorpilová Vláčilová 

                    Hana Hájková    

   Mgr. Martina Šimůnková 

 

II. st.:    Mgr. Radka Šillerová 

                   Mgr. Hana Znamenáčková 

                   Mgr. Hana Kosová 

                   Mgr. Václav Vosátka 

                   Mgr. Marie Loukotová 

            Lenka Vokounová 

                   Mgr. Boris Hajdúk   

                   Mgr. Šárka Jenčíková 

   Ing.  Pavel Hájek 

    

 Netřídní učitelé    Ing. Hana Kumherová 

                              Mgr. Hana Zítová 

                              Mgr. Kristýna Jasko 

                                    Bc. Pavlína Boková 

   Mgr. Hana Kopáčová 

   Bc. Gabriela Zvěřinová 

   Mgr. Eva Růžková 
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Asistent pedagoga:  Martina Vaňourková 

                                  Mgr. Vlasta Rezková 

   Mgr. Pavla Borovičková 

   Mgr. Jan Zerbst 

   Mgr. Eva Vikukelová 

   Mgr. Jana Michálková 

   Bc. Miroslava Procházková                                       

Přípravné ročníky            ----- 

 

Školní družina 

Vedoucí ŠD:   Eva Vosátková     

Vychovatelky ŠD:  Hana Hájková 

                                Anna Michalíková 

                                Bc. Pavlína Boková 

                                Eva Novotná 

                                Jana Čechlovská     

                                Ing. Anna Kamencová 

    

Školní knihovna:  Mgr. Hana Znamenáčková 

 

Ostatní zaměstnanci školy 

Školník:   Jiří Šáfr    

Hospodářka školy:  Marie Susová 

Ekonomka školy:  Regina Marková       

Správce areálu: Jiří Šáfr 
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I.A 23 12 11 23 0 0 0 182 2 0 0 0 0 0 0 0 1,01 23 0 0 0 744 744 32,3532,35

I.B 24 11 13 23 0 0 0 182 2 0 0 0 0 0 0 0 1,01 23 0 0 0 510 510 21,2521,25

I.C 23 12 11 23 0 0 0 182 2 0 0 0 0 0 0 0 1,01 23 0 0 0 483 483 21,0021,00

II.A 24 12 12 22 2 0 0 170 18 4 0 0 0 0 0 0 1,14 24 0 0 0 594 594 24,7524,75

II.B 26 13 13 25 0 0 0 179 21 0 0 0 0 0 0 0 1,10 25 0 0 0 695 695 26,7326,73

II.C 22 11 11 20 1 0 1 154 20 1 0 0 0 0 0 1 1,13 22 0 0 0 725 725 32,9532,95

III.A 22 12 10 19 3 0 0 140 21 7 0 0 0 0 0 0 1,21 21 0 0 0 553 553 25,1425,14

III.B 24 15 9 22 1 0 0 169 14 1 0 0 0 0 0 0 1,09 23 0 0 0 869 869 36,2136,21

III.C 22 13 9 18 4 0 0 132 34 10 0 0 0 0 0 0 1,31 22 0 0 0 724 724 32,9132,91

IV.A 25 9 16 22 3 0 0 167 50 6 1 0 0 1 0 0 1,29 25 0 0 0 558 558 22,3222,32

IV.B 23 9 14 16 6 0 1 150 35 17 0 0 0 0 0 5 1,33 23 0 0 0 559 559 24,3024,30

IV.C 23 8 15 10 13 0 0 126 58 21 2 0 0 0 0 0 1,51 23 0 0 0 948 948 41,2241,22

V.A 23 11 12 22 1 0 0 191 37 2 0 0 0 0 0 0 1,18 23 0 0 0 852 852 37,0437,04

V.B 24 11 13 14 9 0 0 160 45 22 3 0 0 0 0 0 1,43 23 0 0 0 740 740 30,8330,83

V.C 23 12 11 9 13 0 1 133 48 34 12 0 0 0 0 3 1,67 23 0 0 0 605 605 26,3026,30

VI.A 29 15 14 14 12 1 1 211 110 35 4 1 0 2 0 1 1,54 28 0 0 0 966 966 33,3133,31

VI.B 28 15 13 10 17 0 0 177 85 66 23 0 0 0 0 0 1,81 27 0 0 0 1482 1482 52,9352,93

VII.A 24 14 10 9 15 0 0 186 80 31 15 0 0 0 0 0 1,60 24 0 0 0 1168 1156 48,6748,17

VII.B 26 10 16 10 15 1 0 202 73 43 18 2 0 0 0 0 1,65 25 1 0 0 1051 1051 40,4240,42

VIII.A 22 11 11 7 15 0 0 151 81 57 19 0 0 0 0 0 1,82 21 1 0 0 1678 1604 76,2772,91

VIII.B 20 13 7 8 11 1 0 149 69 47 7 1 0 0 0 7 1,73 20 0 0 0 1372 1346 68,6067,30

IX.A 19 14 5 5 13 1 0 123 100 33 9 1 0 0 0 0 1,74 19 0 0 0 943 943 49,6349,63

IX.B 21 14 7 10 11 0 0 158 88 35 13 0 0 0 0 0 1,67 21 0 0 0 1064 1032 50,6749,14

Tříd: 23 540 277 263 361 165 4 4 3774 1093 472 126 5 0 3 0 17 1,39 531 2 0 0 19883 19739 37,2136,92
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Přehled klasifikace školy 2017/2018 - 1. pololetí

Třída
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0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

12 0,50

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

74 3,36

26 1,30

32 1,52

144 0,29
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Σ CH D PV P N NH 1 2 3 4 5 UZ UV SLx NH Ø 1 2 3 SLx Σ O Σ O

I.A 23 12 11 23 0 0 0 178 6 0 0 0 0 0 0 0 1,03 23 0 0 0 910 910 39,5739,57

I.B 24 11 13 22 1 0 0 179 3 2 0 0 0 0 0 0 1,04 23 0 0 0 956 956 39,8339,83

I.C 23 12 11 23 0 0 0 178 6 0 0 0 0 0 0 0 1,03 23 0 0 0 683 683 29,7029,70

II.A 24 12 12 24 0 0 0 169 23 0 0 0 0 0 0 0 1,12 24 0 0 0 844 844 35,1735,17

II.B 26 13 13 25 1 0 0 174 24 2 0 0 0 0 0 0 1,14 25 0 0 0 1059 1059 40,7340,73

II.C 22 11 11 21 1 0 0 149 26 1 0 0 0 0 0 0 1,16 22 0 0 0 1196 1196 54,3654,36

III.A 22 12 10 17 4 0 0 129 29 10 0 0 0 0 0 0 1,29 21 0 0 0 1342 1342 61,0061,00

III.B 24 15 9 21 2 0 0 147 31 5 0 0 0 1 0 0 1,23 23 0 0 0 981 981 40,8840,88

III.C 22 13 9 13 9 0 0 126 33 16 1 0 0 0 0 0 1,39 22 0 0 0 1240 1240 56,3656,36

IV.A 25 9 16 20 5 0 0 176 39 8 2 0 0 0 0 0 1,27 25 0 0 0 818 818 32,7232,72

IV.B 22 8 14 14 8 0 0 146 35 17 0 0 0 0 0 0 1,35 22 0 0 0 864 864 39,2739,27

IV.C 23 8 15 11 12 0 0 132 55 15 5 0 0 0 0 0 1,48 23 0 0 0 1247 1247 54,2254,22

V.A 23 11 12 17 6 0 0 189 28 11 2 0 0 0 0 0 1,24 23 0 0 0 1039 1039 45,1745,17

V.B 23 11 12 14 8 0 0 154 51 13 2 0 0 0 0 0 1,38 22 0 0 0 987 987 42,9142,91

V.C 23 12 11 9 14 0 0 145 46 35 4 0 0 0 0 0 1,56 23 0 0 0 1170 1170 50,8750,87

VI.A 29 15 14 14 14 0 0 206 110 38 8 0 0 2 0 0 1,58 28 0 0 0 1361 1361 46,9346,93

VI.B 28 15 13 8 18 1 0 179 80 66 25 1 0 0 0 0 1,83 27 0 0 0 2178 2173 77,7977,61

VII.A 24 14 10 12 12 0 0 190 74 32 15 0 0 1 0 0 1,59 24 0 0 0 1682 1663 70,0869,29

VII.B 25 10 15 11 14 0 0 189 68 48 20 0 0 0 0 0 1,69 24 1 0 0 2143 2071 85,7282,84

VIII.A 22 11 11 6 14 1 0 141 78 59 15 1 0 0 0 0 1,83 20 1 0 0 2335 2271 106,14103,23

VIII.B 20 13 7 9 10 1 0 149 62 48 11 1 0 0 0 9 1,80 20 0 0 0 2303 2055 115,15102,75

IX.A 19 14 5 4 15 0 0 128 81 49 8 0 0 0 0 0 1,76 19 0 0 0 1681 1681 88,4788,47

IX.B 21 14 7 8 13 0 0 153 74 52 15 0 0 0 0 0 1,76 21 0 0 0 2229 2219 106,14105,67

Tříd: 23 537 276 261 346 181 3 0 3706 1062 527 133 3 0 4 0 9 1,42 527 2 0 0 31248 30830 59,0958,24
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Přehled klasifikace školy 2017/2018 - 2. pololetí

Třída

Žáků Prospěch Chování Absence
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0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

19 0,79

72 2,88

0 0,00

5 0,18

0 0,00

64 2,91

248 12,40

10 0,48

418 0,85
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Prázdniny ve školním roce:   podzimní –    26. a 27. 10. 2017  

                                         vánoční –       23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 

                                         pololetní –     2. 2. 2018  

                                         jarní –             12. 2.  – 18. 2. 2018 

                                         velikonoční –  29. 3. a 30. 3. 2018 

třídní schůzky ve školním roce:  4. 10. 2017 

22. 11. 2017, 25. 4. 2018 (konzultace pro rodiče) 

22. 11. – 5. 12. 2017 a 25. 4. – 4. 5. 2018 (tripartity) 

         I. ABC – 4. 9. 2017   

den otevřených dveří:   19. 3. 2017 

zápis do 1. tříd:    4. a 5. 4. 2017  

 

 

4. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

 

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků 

základní škola                  -                                   -  

obecná škola                  -               -  

národní škola                  -               -    

waldorfská škola                  -               -  

montessori škola                  -                -  

začít spolu                  -                -  

zdravá škola                  -               -   

ŠVP                  1              23             532   

 

Školní vzdělávací program „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

                                              Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980„   

 

Hlavní cíle ŠVP 

1. Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků. 

2. Rozvíjet schopnosti nadaných žáků – pokračovat v tradici přípravy těchto žáků 

na vědomostní i praktické soutěže, olympiády aj. 

3. Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – integrace, speciální 

pedagožka ve škole, školení a další vzdělávání učitelů v problematice SPU. 

4. Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních 

sportovních   aktivitách – sportovní kroužky, účast na sportovních soutěžích, 

rozšířený plavecký výcvik, spolupráce s dopravním hřištěm aj.  

5. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků – v mateřském jazyce, v cizím jazyce, 

v informačních a komunikačních technologiích, v sociálních vztazích.     
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5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

 
žáci učící se cizí jazyk  

jako povinný předmět 

žáci učící se cizí jazyk 
jako povinně volitelný 
předmět 

žáci učící se cizí jazyk  
jako nepovinný předmět 

 1.  stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 

AJ 350 188 - - - 

NJ - - 95 - - 

FJ - - - - - 

ŠJ - - - - - 

RJ - - 37 - - 

ostatní - - - - - 

 

Anglický jazyk je zařazen od 1. ročníku (po 1 hodině i v 2. ročníku). 

V rámci snahy o dobré zvládnutí cizího jazyka dělíme většinu tříd na skupiny nejvýše o 15 

žácích. Obdobným způsobem je koncipována rovněž výuka konverzace anglického jazyka. 

Používáme učebnice: COOKIE AND FRIEND – 1. + 2. ročník  

                                   CHIT CHAT – 3. + 4. ročník 

                                   PROJEKT – od 5. ročníku 

Vyučující cizích jazyků využívají nabídky a pravidelně se zúčastňují metodických školení. Pro 

výuku cizích jazyků jsou ve škole zřízeny 2 odborné pracovny vybavené mimo jiné 

interaktivními tabulemi a množstvím multimediálních aplikací. 

Všichni žáci se učí anglický jazyk.   

Jako druhý cizí jazyk nabízíme od sedmé třídy výuku ruského jazyka, německého jazyka a pro 

žáky se SVP konverzaci v anglickém jazyce. 

 

6. Údaje o pracovnících školy  

 

a) personální zabezpečení 

   (i pracovníci ŠD a ŠK + asistenti. pedagoga)      

 

pracovníci k 31.12.2016 

fyzické osoby 

k 31.12.2016 

přepoč. pracovníci 

k 31.12. 2017 

fyzické osoby 

k 31.12.2017 

přepoč. pracovníci 

pedagogičtí 39 37,33 46 41,89 

nepedagogičtí 8 8,27 9 8,52 

celkem 47 45,6 55 50,41 

 

 

b) odborná  kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost )  

k  31.12. 2017 

 

 ped.prac. s odbornou kvalifikací ped.prac. bez odborné kvalifikace 

I. stupeň 13 2 

II. stupeň 13 4 

vychovatelé 7 0 

asistenti pedagoga 7 - 
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C e l k e m  40 6 

1x souběh smluv učitel + vychovatel 

kvalifikovanost v %  ( podle zákona č.563/2004 Sb.,§ 6-8 o ped. pracovnících v platném znění 

– nikoliv aprobovanost )  …87 

 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12. 2017   

 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: …47,5……………. 

  

-  odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet)  4 

-      nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet)   0 

      -      nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0 

              

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

-  Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 

I.st.  -  2 

II. st. - 4 

 

Témata DVPP: 

• Profesionální písemná komunikace 

• Možnosti a prostředky k uchopení EV 

• Odpady a EVVO 

• Digitalizace ve vzdělávání 

• Personalistika na ZŠ a SŠ 

• Erasmus+ školám 

• Hodina pohybu navíc 

• Studium pro koordinátora ŠVP 

• Jak hodnotit a klasifikovat žáky cizince 

• Právní úskalí ve škole 

• Indikace a kontraindikace metod výuky českého jazyka 

• Jóga pro děti 

• Efektivní hodnocení pedagogických pracovníků 

• Výuka TV 

• Využití online aplikací na 1. stupni ZŠ 

• GDPR 

• Inkluze a společné vzdělávání 

• Moderní technologie ve vzdělávání 

• Financování regionálního školství 

• Seminář Čtenářské dílny 

• Informativní seminář k inkluzivnímu vzdělávání 

Věk do 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

počet (fyz. osoby) k 31. 12. 

2017 

 

7 

 

 

7 

 

9 

 

15 

 

    8 
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• Aktuální kurz pro vychovatelky školní družiny 

  

       

9. Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018   

 
Počet prvních tříd Počet zapsaných dětí  Počet přijatých dětí Počet odkladů škol. doch. 

            3             83              75                  19 

- z výkazů pro daný školní rok 

 

 

Počet tříd 

     I. stupeň ( +přípr.tř. )  II. stupeň celkem 

k 30.6. 2017 14 8 22 

k 30.6. 2018 15 8 23 

   

 

 z toho počet specializovaných tříd:    

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30.6. 2017            -               -                  - 

k 30.6. 2018            -              -                - 

 

 

Počet žáků    

 I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň Celkem 

k 30.6. 2017           339  171                510 

k 30.6. 2018           350 188                538 

 

z toho počet žáků ve specializovaných třídách 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30.6. 2017             -                 -                  - 

k 30.6. 2018             -              -                  - 

 

 

Průměrný počet žáků  

a) na třídu: 

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr  

běžné třídy specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

běžných tříd 

23,3 - 23,5 - 23,4 

 

 

Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného  

lékaře, zkušenosti s integrací) 

 z toho postižení: 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované autisté 

50 - 2 2 - - 3 3 
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Přeřazení do ZŠ speciálních 

ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. 

počet žáků - - - - - 1 - - 

 

  

Výsledky přijímacího řízení  

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 11 1 

soukromá gymnázia - 0 

církevní gymnázia 1 0 

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou  

z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

         9      7                0      8         5        3        32 

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

       0         0         0        0         7       1        8 

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

                                  -                                     1 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

 - v devátém ročníku:  40 

 - v nižším ročníku:  1  

 

 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů       
                   

 

 Počet oddělení Počet žáků 

Školní družina 7 194 

            Školní klub 0 0 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo otevřeno 7 oddělení ŠD, která navštěvovalo 194 dětí.   

 

 Stav k 30.6.2018: 

7 oddělení  …………………… 189 dětí z 1. – 4. ročníku 
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Režim ŠD 

 6:30 – 7:40  Ranní družina – stolní a konstruktivní hry dle zájmu 

dětí, volné malování, četba knih a časopisů, povídání 

si s dětmi. 

 11:40 – 15:00 Příchod dětí do školní družiny, hygiena, oběd, 

odpočinková činnost – hromadně nebo individuálně 

podle přání dětí, zájmová a rekreační činnost. 

 15:00 – 16:00     Hygiena, svačina, příprava na vyučování. 

 

16:00 – 17:30      Zájmové individuální činnosti, hry, kroužky 

 

Režim dne byl stanoven s ohledem na psychohygienické podmínky. Dával možnost pružně 

reagovat na individuální potřeby dětí.  

Poměr řízených a spontánních činností byl vyrovnaný. 

 

Personální podmínky 

Ve ŠD pracovaly vychovatelky J. Čechlovská, E. Novotná a P. Boková na plný úvazek a 

E. Vosátková, H. Hájková, A. Michalíková a A. Kamencová na částečný úvazek.  

Vychovatelky splňovaly předepsanou odbornou způsobilost. Všechny pracovnice si 

odbornost dále rozšiřovaly samostudiem a návštěvami odborných přednášek. Pí Boková 

dokončila bakalářské studium. Vychovatelky se také účastnily škol v přírodě. Dále byly 

všechny vychovatelky seznámeny s dodržováním pravidel GDPR. 

 

Charakteristika ŠD 

Školní družina realizovala výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování 

jako protipól duševní práce během dopoledního vyučování.  

V letošním školním roce probíhal společný celoroční projekt ŠD s názvem: Cestujeme 

Českou republikou  

 

Prostory a vybavení ŠD 

ŠD využívala pro svou činnost vlastní prostory v 1. patře školní budovy, které vybavením 

a uspořádáním odpovídaly počtu a potřebám dětí mladšího školního věku. Každé oddělení mělo 

svou místnost rozdělenou na část s podlahou krytou kobercem a část se stolky, což poskytovalo 

možnost k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k různým zájmovým činnostem a 

hrám. Tomu odpovídalo i vybavení hrami a pomůckami, které se průběžně dokupovaly. 

Všechny prostory splňovaly bezpečnostní a hygienické normy podle platných předpisů.  
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Prevence sociálně-patologických jevů  

K hlavním cílům školní družiny náležel proces utváření osobnosti dítěte, zájem o žáka a 

jeho problémy, možnost dát žákovi prostor k seberealizaci, ale i ocenění jeho schopností. To 

vše napomáhalo k utváření pozitivní orientace a přípravy dítěte pro život v současné 

společnosti. Mezi nejdůležitější cíle formování osobnosti dítěte a tím i preventivní výchovné 

programy realizované školní družinou patřila výchova ke zdravému životnímu stylu, 

posilování komunikačních dovedností, zvyšování sociálních kompetencí, výchova 

k odstraňování nedostatků v psychologické regulaci chování, schopnost najít své místo ve 

skupině a ve společnosti, formování životních postojů. 

Vše probíhalo formou her, dramatizace a besed.  

 

Spolupráce s rodiči 

 

Spolupráce probíhala velmi dobrou vzájemnou komunikací mezi vychovatelkami a rodiči, 

panovala zde oboustranná vzájemná důvěra, otevřenost a vstřícnost i trvalá snaha o společná 

řešení problémů.  

Rodiče se zúčastňovaly některých akcí společně s dětmi, např. keramického kroužku, 

vycházek aj. 

 

Činnosti ve ŠD 

Svou funkci v péči o děti v době mimo vyučování naplňovala ŠD činnostmi řazenými do 

následujících skupin, aniž mezi nimi bylo nutné vést přesnou hranici.  

Odpočinková činnost – měla odstranit únavu. Do denního režimu se zařazovala nejčastěji 

po obědě a kdykoli během dne dle potřeby dětí. Tuto funkci plnily například klidové hry, 

poslechové činnosti, besedy, volné kreslení a jiné. 

Rekreační činnost – sloužila k regeneraci sil. Převažoval v ní aktivní odpočinek 

s náročnějšími pohybovými prvky, rušnější hry a spontánní činnosti.  

Zájmová činnost – rozvíjela osobnost dítěte. Umožňovala seberealizaci i další rozvoj 

dovedností a poznávání. Zájmové vzdělávání se uskutečňovalo formou pravidelné výtvarné, 

rukodělné, hudební, taneční, literárně-dramatické, přírodovědné a vlastivědné, pohybové a 

tělovýchovné činnosti, dále příležitostnými činnostmi jako byly besídky, vycházky, sportovní 

dny aj. a dále nabídkou spontánních aktivit.  

Příprava na vyučování – zahrnovala okruh činností souvisejících s plněním školních 

povinností. Probíhala formou didaktických her, získáváním dalších poznatků při průběžné 

činnosti ŠD. Se souhlasem rodičů mohly děti psát v ŠD domácí úkoly. 

Všechny činnosti byly plněny podle celoročního plánu školní družiny, který vycházel ze 

ŠVP pro školní družinu. 

V rámci školní družiny navštěvovaly děti keramický kroužek, kroužek tělesné výchovy, 

kroužek anglického jazyka a výtvarný kroužek. 
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Akce ŠD ve školním roce 2016/2017 

1. Trilopark 

2. Krokodýlí ZOO 

3. Planetárium 

4. Kino - Příšerákovi 

5. Muzeum Pověstí a strašidel 

6. Bruslení 

7. Noc s Andersenem 

8. Dopravní hřiště 

9. Malešický park 

10. Botanická Zahrada 

11. Návštěva domova seniorů 2x – připravený program a vyrobené dárky 

12. Návštěva hasičské stanice 

13. Opékání špekáčků 

14. Akce k MDD 

15. Rozlučka se školou 

16. ŠD zajistila vánoční trhy ve škole a vánoční strom na Kubánském náměstí 

17. Výzdoba školy k zápisu dětí do 1. tříd 

                                                                                                                                             

11. Poradenské služby školy    

 
 

Zpráva výchovných poradkyň za školní rok 2017/2018 

 

Ve škole pracovaly dvě výchovné poradkyně Mgr. Zuzana Mandausová a Mgr. Marie 

Loukotová. 

V rámci našeho školního poradenského pracoviště tvořili tým se speciální pedagožkou  

Mgr. Marcelou Berkovou, metodikem prevence Mgr. Borisem Hajdúkem (do 1. 2. 2018) a 

koordinátorkou pro podporu nadání Mgr. Jolanou Bláhovou. Součástí ŠPP je i 7 asistentů 

pedagoga pracujících ve škole. Ve druhém pololetí letošního školního roku funkci metodika 

prevence převzala společně výchovná poradkyně Mgr. Mandausová a zástupkyně ředitele školy 

Mgr. Avramovičová. 

Dlouhodobě jsme spolupracovali s těmito subjekty: PPP Jabloňová Praha 10, OSPOD 

Praha 10, SPC Na Zlíchově,  DM Radost Praha 10, SPC Vertikála Praha 6, SPC Nautis , SPC 

při SŠ a MŠ Aloyse Klara, Klokánkem, dětskými a odbornými lékaři (neurolog, foniatr, 

psychiatr, logoped...) i PČR. 

Pracovnice PPP psycholožka Mgr. Urbánková a speciální pedagožka Mgr. Petrůšková 

docházely pravidlně jednou měsíčně do školy na konzultace s výchovnými poradkyněmi, 

vedením školy, jednotlivými vyučujícími, na plánované náslechy do tříd, kde se vzdělávali 

integrovaní žáci. 

Ve spolupráci se školou realizovaly depistáž v prvních ročnících. 

Na náslechy do tříd, kde pse vzdělávali žáci s PAS, docházela Mgr. Kozojedová z SPC 

Vertikála a Mgr. Tomanová  z SPC Nautis. Za dalšími žáky, u nichž byl doporučen vyšší stupeň 

podpůrných opatření, docházela Mgr. Kadlecová a Mgr. Mikešová z SPC při SŠ a MŠ Aloyse 

Klara. 
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Integrovaní žáci s SVP zařazení do běžných tříd měli možnost na základě doporučení PPP 

a SPC pracovat na kompenzaci poruch učení se speciální pedagožkou (4 žáci prvního stupně). 

Ve spolupráci s metodikem prevence PPP jsme také zajišťovali preventivní programy a 

sociometrická šetření (klima třídy, apod.) ve třídách ohrožených některými negativními 

sociálními jevy. 

Pro žáky 9. ročníků jsem připravili v PPP testy profesní orientace. 

V rámci podpory nadání jsme prováděli již při zápisu do prvních tříd plošnou depistáž 

mimořádného nadání našich budoucích žáků. V září se žáci všech ročníků mohli zúčastnit 

Logické olympiády, kterou pořádala organizace Menza.V průběhu vzdělávání prováděli  

vyučující pedagogickou diagnostiku (pomocí běžných metod diagnostiky, zapojením do 

různých soutěží – Matematický KLOKAN, výtvarné, recitační a pěvecké soutěže, Talenshow). 

Ve škole pracovali dva zájmové kroužky pro mimořádně nadané žáky. 

Žáci šestých ročníků absolvovali v září adaptační kurz zaměřený na terapeutické aktivity 

pro posílení vztahů ve třídě, nácviku empatie, schopnosti naslouchat atd. Žáci sedmých ročníků 

absolvovali lyžařský kurz, který se jeví jako velmi přínosný v oblasti vztahů ve třídě a pozitivně 

ovlivňuje komunikaci žáků mezi sebou i vyučujícími. 

V úzké spolupráci s rodiči, PPP, oddělením sociálně-právní ochrany dětí Městské části 

Prahy 10 a Policií ČR  jsme řešili i další, zejména výchovné a sociální problémy, které 

vyplynuly ze špatné rodinné sociokulturní situace, nebo souvisí s problematikou dospívání. 

V průběhu školního roku se 2 x sešla výchovná komise, proběhla různě závažná jednání 

zákonných zástupců, vedení školy, třídních učitelů a VP. Další jednání a konzultace probíhala 

na úrovni třídních učitelů za  účasti výchovné poradkyně nebo dalšího vyučujícího. 

 

Volba povolání 

 

Příprava na volbu povolání byla zařazena do vzdělávacího programu školy od 7. roč. 

v rámci vyučování. Žáci se průběžně seznamovali s problematikou, absolvují tzv. profi testy. 

Rodiče i žáci 9. ročníků byli podrobně seznámeni s podmínkami přijímacího řízení na střední 

školy. 
 

Zpráva speciálního pedagoga 

 

ZŠ V Rybníčkách poskytla ve školním roce 2017-2018 odbornou speciálně pedagogickou 

péči dvěma žákům se SPU, jedné žákyni s poruchou řeči a jednomu žáku s podpůrnými 

pedagogickými opatřeními. 

Žáci docházeli pravidelně 1x týdně na reedukaci svých specifických obtíží a procvičování 

ke speciální pedagožce. Práce s žáky byla cílená, intenzivní, dle možností žáků i pedagožky 

byla poskytována převážně v dopoledních hodinách, popř. po vyučování. 

Ve speciálně pedagogické péči byl žák 2.ročníku s vývojovou poruchou učení – pomalejší 

tempo dozrávání CNS a oslabené percepce.  Žák 3.ročníku docházel se specifickou poruchou 

učení - lehkou dyslexií, středně těžkou dysortografií, lehkou dysgrafií. Současně s ním pracoval 

žák 3.ročníku s kombinovanou poruchou učení – středně těžkou dysortografií a dysgrafií – a 

oslabenou pozorností, oslabenou sluchovou percepcí. Poslední byla žákyně 5.ročníku 

s expresivní vývojovou poruchou řeči a rysy dysortografie. Diagnózy byly stanoveny 

pedagogicko-psychologickou poradnou na základě odborného vyšetření. U žáka s podpůrnými 

pedagogickými opatřeními byla péčí procvičována a posilována oblast čtení a porozumění 

textu, koncentrace pozornosti, rozvoj oslabených percepcí, paměti, rozlišování.  
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Speciální pedagožka byla v pravidelném kontaktu s třídními učiteli, se kterými konzultuje 

pokroky nebo přetrvávající obtíže žáků. 

Součástí péče byla také spolupráce s rodiči, kteří měli možnost konzultovat a informovat 

se o aktuálním stavu svého dítěte. Byl kladen důraz na pravidelnou domácí přípravu a plnění 

zadávaných úkolů, které mohou vést ke zlepšení školních výsledků. 

Speciální pedagožka konzultovala svou činnost s výchovnou poradkyní a s vedením školy. 

Při návštěvě pracovnic pedagogicko-psychologické poradny informovala o pokrocích i 

případných problémech v práci s jednotlivými žáky, společně se snažili najít jiné efektivnější 

metody náprav. 

 

 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, včetně mezinárodní spolupráce, 

mimoškolní aktivity   

 

Klub rodičů     

Při škole je ustanoven Klub rodičů, který se setkává 1x ročně. 

Z příspěvků Klubu rodičů bývá hrazeno: 

- příspěvek sociálně slabším rodinám na ŠvP pro dítě 

- školní oslava Mikuláše 

- odměny pro žáky při různých školou pořádaných soutěžích 

- hry a hračky pro 7. oddělení školní družiny 

- stavebnice pro výuku pracovních činností na 1. stupni  

- dárky pro žáky budoucích 1. tř. a 9. tř.  

 

Prostřednictvím Klubu rodičů získává škola různé podněty ke zkvalitnění 

spolupráce. 

Informace rodičům dále podáváme na informačním listě, při třídních schůzkách, 

konzultačních hodinách a hlavně prostřednictvím webové stránky. Informace o 

prospěchu a chování získávají rodiče prostřednictvím internetové žákovské knížky. 

Pravidelné třídní schůzky jsou na celý rok naplánovány a tyto informace jsou na 

informačním listě a webu. Mimořádné třídní schůzky (pro rodiče žáků 1. tříd, tříd 

s novými třídními učiteli 6. tříd, vždy před výjezdy na LVK nebo ŠvP) jsou zavčas 

oznámeny na webu a v žákových knížkách. 

 

Zájmové kroužky:    

Florbal                            

Sportovní kroužek            

Pletení košíků                 

Seminář M                      

Keramický kroužek         

Seminář Čj                      

Anglický jazyk                

Německý jazyk               

Španělský jazyk                                                                                         

Šachy                              

Výtvarný kroužek          

Výlety ŠD   

Rozvoj osobnosti                                                                                       

Malý Einstein   
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Koumák                                                                                          

Tvoříme z korálků                                                                                         

Společenské tance                                                                                      

Pozemní hokej                                                                                                      

Cambridge English 

Judo 

Karate 

Minipohybovky 
 

 

Činnost školské rady ve školním roce 2017/2018     
 

Jednání školské rady se v tomto školním roce uskutečnilo dvakrát. 

Dne 13. 9. 2017 ve složení:  

Mgr. V. Vosátka, předseda ŠR 

Mgr Z. Mandausová, zástupkyně předsedy ŠR 

S. Mandíková a I. Michelová, zákonní zástupci žáků 

JuDr. PhDr. O. Choděra a P. Želízko, zástupci zřizovatele školy. 
 

Předmětem prvního jednání bylo zejména projednání a schválení výroční zprávy školy a 

aktualizace školního řádu.  
 

Druhá schůzka konaná 28. 6. 2018 proběhla v obměněném složení (volby členů za 

pedagogické pracovníky a zákonné zástupce, jmenování za zřizovatele): 

 Mgr. Václav Vosátka 

 Mgr. Zuzana Mandausová 

 Ing. Hana Tůmová 

 pí. Lenka Pískačová 

 Ing. Michal Narovec 

 p. Lukáš Rázl 

Předmětem jednání byly organizační záležitosti, úprava školního řádu, ŠVP přípravné 

třídy, projednání závěrů inspekční činnosti ČŠI, školy v přírodě.  
 

Práce žákovského parlamentu ve školním roce 2017/18 

V září proběhly ve třídách 4. – 9. ročníku volby do žákovského parlamentu. Novou 

předsedkyní celoškolního parlamentu byla zvolena Berenika Hrubá ze VI.B. Noví členové byli 

seznámeni s fungováním žákovské samosprávy a řádem školního parlamentu. Byl vypracován 

a odsouhlasen plán práce na celý školní rok.  

V říjnu byla zahájena soutěž o nejlépe uklizenou třídu 2. stupně a proběhl turnaj ve stolním 

tenisu v kategorii mladších i starších žáků. V tomto období se parlament zapojil do projektu 

Moje stopa, který organizuje MČ Prahy 10. Návrh na vybudování sportovně-relaxační zóny na 

pozemku školy prošel až do jarního finále, kde získal dostatečný počet hlasů a bude realizován. 

Zhruba na konci školního roku 2018/19 budou mít žáci školy i občané Prahy 10 možnost 

využívat outdoorové cvičební stroje na pozemku školní zahrady. Součástí projektu jsou 

informační tabule s přesným popisem prováděných cvičení a zázemí dvou laviček 

s odpadkovým košem. Zvláštní poděkování patří paním učitelkám Maříkové, Morbitzerové a 

Bláhové, které pomáhaly žákům s přípravou a prezentací celého projektu.  
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V listopadu proběhl čtvrtý ročník soutěže Talentshow v uměleckých oborech zpěv, tanec, 

hra na hudební nástroj a výtvarné dílo. Školní parlament také uspořádal sbírku hmotné pomoci 

pro nadaci Pesos, kdy žáci školy věnovali útulku pro psy různé druhy krmiva, deky, pelíšky a 

hračky a další potřebné věci. 

V prosinci vyšlo vánoční číslo Rybího zpravodaje pod vedením paní učitelky Zítové.  

V lednu se na oslavu pololetního vysvědčení konala o velké přestávce v malé tělocvičně 

diskotéková párty. 

 V únoru proběhl Bláznivý den, ve kterém se žáci i ostatní zaměstnanci školy na dobu 

výuky oblékli do pyžam.  

V březnu jsme v akci Srdíčkové dny podpořili nadaci Život dětem. Pro handicapované děti 

se prodejem obrázkových magnetů a propisovacích tužek podařilo vybrat přes 4 000 Kč.  

V dubnu pokračoval projekt adopce na dálku, kdy jsme finančně podpořili Bridget 

Kulyianghi z Ugandy. Byly jí také zaslány dopisy od žáků ze 4. a 6. ročníku, které napsali 

v hodinách angličtiny.  

V květnu se uskutečnil tradiční turnaj v badmintonu a žáci 9. ročníku připravili zábavné 

odpoledne pro děti z mateřských škol Prahy 10. Vyšlo další číslo Rybího zpravodaje.  

Na červen připravil školní parlament oslavu zakončení školního roku na hřišti a školní 

zahradě. Nejen děti z družiny mohly změřit své síly v zábavných disciplínách, hrách a 

vědomostních soutěžích. 

 

Odborová organizace   

Na škole není odborová organizace 

 

 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech    

 

Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ V Rybníčkách, Praha 10 

 

Operační program 

Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Prioritní osa 

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání   

Specifický cíl 

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích  

Registrační číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006371 

Výzva 

Výzva č. 02_16_023 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  

- šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP 

Aktivity projektu 

II/2.1a – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská 

gramotnost 

II/2.1b – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická 

gramotnost 

II/2.1e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze 

II/3.1 - Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 

Financování projektu 
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Zdroj financování projektu výše podílu v Kč 

Celkové výdaje projektu 577 168,00 

Dotace EU 288 584,00 

Podíl poskytnuté dotace EU 50 % 

Státní rozpočet 288 584,00 

Podíl poskytnuté dotace SR 50 % 

Doba realizace  

09/2017 – 08/2019 
 

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky      

 

Na škole je zřízena funkce koordinátora pro nadání, kterou je pověřena Mgr. Jolana 

Bláhová. S její pomocí pedagogové vyhledávají tyto žáky, kterým je poskytována 

nadstandardní péče. Koordinátorka metodicky vede všechny učitele ke zkvalitňování práce 

s nadanými žáky.  

V průběhu školního roku 2017/2018 se naše škola stala organizátorem setkávání pedagogů 

MČ Praha 10, která byla zaměřena na předávání zkušeností s výukou nadaných žáků. 

Pro zájemce otvíráme také zájmové vzdělávání „Koumák“ a „Malý Einstein“.  

 

 

15. Polytechnická výchova 

 

Žáci naší školy ve školním roce 2017/2018 navštěvují od 6. do 7. třídy jednou za 14 dní 

dílnu, kde se učí zacházet s nástroji na opracování dřeva, kovů a plastů. Během hodin si zkusí 

vyrobit krabičku, věšák, svícen, meč, špachtli, dřevěný hlavolam nebo šachovou figurku. 

Některé z těchto výrobků si rodiče mohli prohlédnout nebo zakoupit na prosincovém 

Vánočním trhu. Současně každých 14 dní v 6. a 7. ročníku navštěvují žáci školní zahradu a 

seznamují se se základy pěstitelství. 

V 8. a 9. ročníku se střídají úkoly v dílně a kuchyňce. Ve cvičné kuchyňce se učí připravit 

pomazánky, vařit jednoduchá jídla a zvládnou rovněž několik pečených výrobků. V dílně se 

učí zapojovat elektrické obvody a poznávat principy fungování řady elektrických zařízení. Na 

závěr 9. ročníku získají žáci přehled, co vše obnáší nástup do zaměstnání nebo založení vlastní 

živnosti z hlediska administrativy, sociálních výhod i možných rizik. 

Zároveň jsme navázali spolupráci se Střední průmyslovou školou na Třebešíně. 
 

 

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do ZŠ   

 

Přípravné třídy na naší škole nejsou zřízeny.  

Snažíme se na I. stupni žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí přednostně zařazovat do 

školní družiny. Pro žáky ohrožené školním neúspěchem škola nabízela možnost doučování. 

Všichni učitelé těchto žáků byli v kontaktu s naší výchovnou poradkyní a sociálním odborem 

MČ Praha 10. Už při malých náznacích negativního projevu sociální nedostatečnosti (špatná 

příprava do školy, nápadně zvýšený počet omluvených hodin, neomluvené hodiny …) škola 

vstupovala do jednání s rodiči, kurátorkami, sociálním odborem a dalšími odborníky.  
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17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin   

 

Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí 

 

Stát EU počet žáků 

Rumunsko                                     1 

Slovensko                                     5 

Španělsko                                     1 

Bulharsko                                     1 

Maďarsko                                      1 

 

Stát mimo EU počet žáků 

Rusko                                     1   

Ukrajina                                    22 

Čína                                    11 

Vietnam                                      8  

Uzbekistán                                      1 

Bělorusko                                      1 

 

 

18. Environmentální výchova      

 

Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty    šk.rok 2017/2018 

 

Enviromentální výchova je realizována v jednotlivých předmětech, zejména 

v přírodopisu, zeměpisu, přírodovědě a v prvouce, podle témat rozpracovaných v ŠVP. 

 

1. roč. Žáci prvního ročníku se v dubnu zúčastnili programu " Mláďata na statku" v 

Toulcově dvoře. Program doplňoval učivo prvouky o hospodářských zvířatech a jejich 

mláďatech. Děti se s nimi mohly seznámit v jejich přirozeném prostředí. Získaly mnoho 

nových vědomostí. 

2. roč. 2. ročníky v rámci výuky prvouky a enviromentální výchovy absolvovaly dne 25. 

4. 2018 projektový den „PoznejCHápejOPatruj - POCHOP“ zaměřený na rozpoznávání 

různých druhů zvířat a jejich způsobu života. V průběhu celého dopoledne vyslechli žáci 

přednášku o životě lišky (lišku mohli pozorovat i pohladit), přednášku o životě dravců a sov 

(ptáky pozorovali v klidu i letu, při krmení). Při hrách v areálu školy rozpoznávali hlasy našich 

volně žijcích zvířat. Celý program zakončil komentovaný přírodopisný film o „zvířecích 

monstrech“ s ukázkou živých hadů, pavouků a ještěrek. 

3.roč. Žáci 3. tříd v hodinách výtvarné výchovy vyráběli z recyklovaných materiálů 

trojrozměrná díla. Na jaře probíhal ve 3. třídách projekt Byliny. V rámci projektu jsme si s 

dětmi povídali o tom, jak se máme starat o zaseté semínko, aby nám vyrostla rostlina. Koncem 

února si každý zasel semínko do svého květináče. Během trvání projektu děti o své rostlinky 

pečovaly a pozorovaly, jak se vyvíjejí a rostou. Výsledky svého pozorování žáci průběžně 

zapisovali do projektového archu. Projekt Byliny byl vyhodnocen a ukončen koncem června 

děti si své rostlinky odnesly domů. 

4. roč. Žáci 4.C se zúčastnili soutěže „Staň se strážcem pralesa 2018“. Žáci sbírali staré 

mobilní telefony, čímž umožnili recyklaci vzácných kovů, které jsou v mobilech obsaženy. 
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Díky této recyklaci mohou být ušetřeny pralesy v Africe, lokality, kde těžba coltanu probíhá, 

ale kde také žije gorila nížinná. Soutěž probíhala v rámci soutěže EkoEDA pořádané 

společností REMA. Třída 4.C odevzdala 43 telefonů. 4.třídy se zúčastnily v dubnu a květnu 

akce „Stavitelé města“, při které se zamýšlely nad životním prostředím. Děti navrhovaly změny 

v okolí školy, které by vedly k lepšímu bydlení v zeleni a ke zlepšení přírodních podmínek při 

různých klimatických problémech. 

6.roč.  Žáci 6.A a B v červnu tradičně lovili bezobratlé v mokřadu Toulcova dvora a 

hodnotili význam takového ekosystému v městské zástavbě. 

7.roč. Žáci 7. tříd se v hodinách přírodopisu zabývali ve skupinovém projektu 

problematikou nadměrného rybolovu – jeho důsledky a návrhy řešení. Od poloviny května 

pracovali žáci 7.A a B na projektu o čeledích jednoděložných a dvouděložných rostlin, na který 

navazovalo téma Ochrana biotopů rostlin. Žáci se seznámili se s národními parky a chráněnými 

krajinnými oblastmi v ČR, vyhledali chráněné rostliny ČR a organizace, které se zabývají 

ochranou přírody a krajiny (v ČR i ve světě). V rámci hodin zeměpisu se v 7. třídách řešily 

problémy s kácením tropických deštných lesů. Žáci pracovali ve skupinách a diskutovali, co si 

o kácení tropických deštných lesů myslí a zda je napadá, jak by se problémy s kácením spojené 

daly řešit. 

8. roč. Žáci 8. tříd realizovali v chemii projekt „Týdenní spotřeba vody“, kde se věnovali 

sledování spotřeby ve svých domácnostech. Na konci března žáci 8. tříd navštívili provozy 

zpracovávajíci tříděný odpad – čistírnu odpadních vod Vrané n/Vltavou, sklárnu v Sázavě a 

bioplynku v Přibyšicích. Pro žáky měl největší význam samotný kontakt s reálnými 

technickými provozy, které žáci poznávali opravdu všemi smysly. Exkurzi zajišťoval 

EKODOMOV. 

9.roč.  Třídy 9.A a B zpracovávaly v červnu skupinové projekty na téma  „Jaderná 

energie“. Své výsledky žáci prezentovali před spolužáky. Kromě zvládnutí problematiky 

vybraného tématu, byla pro žáky obtížná samotná prezetace.  

 

Dále pokračujeme v ekologizaci školy – třídíme plastový a papírový odpad ve třídách. 

Papírového sběru bylo letos odvezeno 4 800 kg. 

 

 

19. Multikulturní výchova   
 

 

Multikulturní výchova 

 

V důsledku pohybu obyvatelstva - migrace jsou problémy multikulturalismu velmi 

aktuální. Díky mezinárodní i vnitrostátní politické situaci a každodenním interakcím s dětmi 

z různých kultur je multikulturní výchova (dále jenom MKV) implementována zejména do 

předmětu Občanská a rodinná výchova, který je vyučován na 2. stupni ZŠ. Na 1. stupni ZŠ jsou 

tato témata zařazena do hodin Prvouky, Vlastivědy a Anglického jazyka. Témata MKV jsou 

včleněna i do různých jiných předmětů v podobě průřezových témat podle ŠVP. 

 

Jednotlivá témata: 

• 1. ročník  - Vztahy v rodině v různých kulturách (MKV2) 

 

• 2. ročník - Vánoce v různých kulturách (spolužáci jiných národností) (MKV3) 
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• 3. ročník - Popis vzhledu osob různých národů (MKV4) 

 

• 4. ročník - Obrázek pro kamaráda z ciziny (MKV3) 

 

• 5. ročník  - Život v Československu mezi dvěma válkami (MKV1) 

- Smlouvy o lidských právech a povinnostech (MKV5) 

- Multikulturní společnost (MKV5) 

 

• 6. ročník  - Pověsti české a světové (MKV4) 

- Stověžatá Praha, kultura (MKV1) 

- Rasismus a xenofobie (MKV5) 

- Předsudky a stereotypy (MKV2) 

 

• 7. ročník  - Osvojení písní různých národů, sociokulturní rozdíly v Čechách a   

v Evropě (MKV1) 

- Tolerance k národnostním menšinám. Předsudky a stereotypy   

(MKV1) 

- Kde kdo bydlí? (MKV4) 

- Svoboda a autorita (MKV2) 

- Všeobecná deklarace lidských práv. Diskriminace. (MKV4) 

- Hlavní evropské státy (MKV4) 

- Velikonoční kraslice, výzdoba (MKV1) 

- Lidové písně evropských a světových zemí (MKV1) 

- Práce s úryvky české a světové literatury (MKV4) 

- On vacation (MKV4) 

 

• 8. ročník - Osvojení písní různých národů (MKV1) 

- Identita a kulturní zakotvení (MKV1) 

- Práce s ukázkami z české a světové literatury (MKV4) 

- Průřez výtvarným uměním novověku (MKV1) 

- Základy dědičnosti (etnický původ) (MKV3) 

- Lidská solidarita (MKV5) 

- Velikonoční výzdoba (MKV1) 

- Vytváření vlastního názoru na odlišnosti jednotlivých kultur (MKV4) 

- Jak se orientovat ve městě? (MKV4) 

- Canada (MKV4) 

- Plánek města Berlin (MKV4) 

 

• 9. ročník  - Moderní umění (MKV1) 

- Lidská solidarita (MKV5) 

- Multikulturní společnost (MKV4) 

- Seznámení s kulturním odkazem minulých generací (MKV1) 

- Osvojení písní různých národů (MKV1) 

- Identita a kulturní zakotvení (MKV1) 

 

 

20. Prevence rizikového chování     
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Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence a minimalizace sociálně patologických jevů (dále jen SPJ) je zajišťována 

celým pedagogickým sborem v čele se školním metodikem prevence a výchovnými 

poradkyněmi. V případě potřeby je svolána výchovná komise. Problémy jsou konzultovány 

s rodiči a dalšími odborníky. Škola také spolupracuje s PPP Praha 10, se sociálními odbory a 

Policií ČR, organizacemi Proxima a Život bez závislostí. 

Pro prevenci SPJ škola pořádá preventivní programy. Většina témat SPJ je na 1. stupni 

ZŠ zařazena do výuky prvouky a na 2. stupni ZŠ do Občanské a rodinné výchovy.  

Pro 1. stupeň škola pořádá zdravotnickou soutěž HELPÍK na podporu bezpečnosti 

v silničním provozu. 

Ve školním roce 2017/2017 byl školním metodikem prevence vypracován Program 

proti šikanování.  

Prevence SPJ je také zajištěna prostřednictvím kroužků, Klubem mladého diváka, 

Školním parlamentem, výchovnými koncerty a výstavami. 

 

Preventivní programy – školní rok 2017/2018 

1. pololetí 

DATUM PROGRAM TŘÍDA ORGANIZACE 

 1. Stupeň   

25. 9. 2017 Adaptační kurz  (8.00 – 16.00) VI. A Feelnat s.r.o. 

26. 9.  2017 Adaptační kurz  (8.00 – 16.00) VI. B Feelnat s.r.o. 

 9. 11. 2017 Diagnostika vztahů ve třídě (3 vyuč. hod.) VI. B MČP 10 

27. 11. 2017 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) II. A Primární 

prevence 

Proxima 

27. 11. 2017 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) II. B Primární 

prevence 

Proxima 

28. 11. 2017 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) II. C Primární 

prevence 

Proxima 

28. 11. 2017 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) III. A Primární 

prevence 

Proxima 

29. 11. 2017 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) III. B Primární 

prevence 

Proxima 

29. 11. 2017 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) III. C Primární 

prevence 

Proxima 

29. 11. 2017 Diagnostika vztahů ve třídě (3 vyuč. hod.) VI. A MČP 10 

1.12.    2017 Komunikace, konflikty a jejich řešení (2 vyuč. 

hod.) 

IV. A Primární 

prevence 

Proxima 

1.12.    2017 Komunikace, konflikty a jejich řešení (2 vyuč. 

hod.) 

IV. B Primární 

prevence 

Proxima 



 

 

V Rybníčkách 1980/31, 100 00 Praha 10 
tel.: 274 810 523 

e-mail: skola.rybnicky@seznam.cz 
web: www.rybnicky.prahadeset.cz 

IČO: 48132012, IZO: 048132012 
 

4. 12. 2017 Komunikace, konflikty a jejich řešení (2 vyuč. 

hod.) 

IV. C Primární 

prevence 

Proxima 

4. 12. 2017 Komunikace, konflikty a jejich řešení (2 vyuč. 

hod.) 

V. A Primární 

prevence 

Proxima 

5. 12. 2017 Komunikace, konflikty a jejich řešení (2 vyuč. 

hod.) 

V. B Primární 

prevence 

Proxima 

5. 12. 2017 Komunikace, konflikty a jejich řešení (2 vyuč. 

hod.) 

 

V. C Primární 

prevence 

Proxima 

 2. Stupeň   

6. 12. 2017 Den, kdy se mlčelo (9.00 – 13.30) VIII. A Národní 

zemědělské 

muzeum 

13. 12. 2017 Den, kdy se mlčelo (9.00 – 13.30) VIII. B Národní 

zemědělské 

muzeum 

29. 1. 2018 Stop posměchu (2 vyuč. hod.) VIII. A Primární 

prevence Život 

bez závislosti 

29. 1. 2018 Stop posměchu (2 vyuč. hod.) VIII. B Primární 

prevence Život 

bez závislosti 

30. 1. 2018 Stop posměchu (2 vyuč. hod.) VII. A Primární 

prevence Život 

bez závislosti 

30. 1. 2018 Stop posměchu (2 vyuč. hod.) VII. B Primární 

prevence Život 

bez závislosti 

31. 1. 2018 Kluci, holky, láska (2 vyuč. hod.) IX. A Primární 

prevence Život 

bez závislosti 

31. 1. 2018 Kluci, holky, láska (2 vyuč. hod.) IX. B Primární 

prevence Život 

bez závislosti 

1.2. 2018 Stop posměchu (2 vyuč. hod.) VI. B Primární 

prevence Život 

bez závislosti 

21.2. 2018 Stop posměchu (2 vyuč. hod.) VI. A Primární 

prevence Život 

bez závislosti 

 

 

Středa 24. 1. 2018 - Post Bellum – nahrávání v ČRo – žáci 9. B Pondělí 12. 3. 2018 – 

Divadlo Mana (Vršovické nám.) – závěrečná prezentace Post Bellum – účast žáci 9. B  
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Preventivní programy – školní rok 2017/2018 

2. pololetí 

 

DATUM PROGRAM TŘÍDA ORGANIZACE 

 1. Stupeň   

4. 4. 2018 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) IV. A Primární prevence 

Proxima 

4. 4. 2018 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) IV. B Primární prevence 

Proxima 

6. 4. 2018 Bezpečný internet (2 vyuč. hod.) II. C Primární prevence 

Proxima 

6. 4. 2018 Bezpečný internet (2 vyuč. hod.) III. B Primární prevence 

Proxima 

9. 4. 2018 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) IV. C Primární prevence 

Proxima 

9. 4. 2018 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) V. A Primární prevence 

Proxima 

17. 4. 2018 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) V. B Primární prevence 

Proxima 

17. 4. 2018 Vztahy ve třídě (2 vyuč. hod.) V. C Primární prevence 

Proxima 

24. 4. 2018 Bezpečný internet (2 vyuč. hod.) III. A Primární prevence 

Proxima 

24. 4. 2018 Bezpečný internet (2 vyuč. hod.) III. C Primární prevence 

Proxima 

26. 4. 2018 Bezpečný internet (2 vyuč. hod.) II. A Primární prevence 

Proxima 

26. 4. 2018 Bezpečný internet (2 vyuč. hod.) 

 

II. B Primární prevence 

Proxima 

23. 4. 2018 Helpík – první pomoc (2 vyuč. hod.) V. A  

23. 4. 2018 Helpík – první pomoc (2 vyuč. hod.) V. B  

23. 4. 2018 Helpík – první pomoc (2 vyuč. hod.) V. C  

23. 4. 2018 Helpík – první pomoc (2 vyuč. hod.) IV. A  

 2. Stupeň   

10. 5. 2018 Co smím nesmím a co musím (2vyuč. hod.) VIII. B Primární prevence Život 

bez závislosti 

10. 5. 2018 Kdo jsem, kam jdu, co chci (2 vyuč. hod.) IX. A Primární prevence Život 

bez závislosti 

29. 5. 2018 Jsem, jaký jsem (2 vyuč. hod.) VI. B Primární prevence Život 

bez závislosti 

29. 5. 2018 Nenechám se vyprovokovat (2 vyuč. hod.) VII. A Primární prevence Život 

bez závislosti 

31. 5. 2018 Nenechám se vyprovokovat (2 vyuč. hod.) VII. B Primární prevence Život 

bez závislosti 

31. 5. 2018 Kdo jsem, kam jdu, co chci (2 vyuč. hod.) IX. B Primární prevence Život 

bez závislosti 

1.6. 2018 Jsem, jaký jsem (2 vyuč. hod.) VI. A 

 

Primární prevence Život 

bez závislosti 
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1.6. 2018 Co smím, nesmím a co musím (2 vyuč. 

hod.) 

VIII. A Primární prevence Život 

bez závislosti 

7. 6. 2018 Jsem, jaký jsem (2 vyuč. hod.) VI. A 

 

Primární prevence Život 

bez závislosti 

7. 6. 2018 Jsem, jaký jsem (2 vyuč. hod.) VI. B 

 

Primární prevence Život 

bez závislosti 

8. 6. 2018 Nenechám se vyprovokovat (2 vyuč. hod.) VII. A Primární prevence Život 

bez závislosti 

8. 6. 2018 Drogová závislost (2 vyuč. hod.) VIII. B Primární prevence Život 

bez závislosti 

18. 6. 2018 Kdo jsem, kam jdu, co chci (2 vyuč. hod.) IX. A Primární prevence Život 

bez závislosti 

18. 6. 2018 Drogová závislost (2 vyuč. hod.) VIII. A Primární prevence Život 

bez závislosti 

19. 6. 2018 Kdo jsem, kam jdu, co chci (2 vyuč. hod.) IX. B Primární prevence Život 

bez závislosti 

19. 6. 2018 Nenechám se vyprovokovat (2 vyuč. hod.) VII. B Primární prevence Život 

bez závislosti 

28. 5. 2018 Projekt – první pomoc (celodenní)  6. – 9. 

roč. 

Přírodovědná fakulta 

ÚK  

 
 

 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji  

 

Kraj: Počet žáků celkem Z toho nově přijatí 

Středočeský 7 1 

 

 

 

22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité 

 

Způsob prezentace školy na veřejnosti 

 

Před zápisem do 1. ročníku škola pořádá Den otevřených dveří pro rodiče budoucích 

prvňáčků. Před Vánocemi se prezentuje škola jednak účastí na koncertech pořádaných MČ 

Praha 10, jednak výtvarnými pracemi na výstavě v budově MČ a zdobením vánočního stromku 

na Kubánském náměstí. 

 

Vánoční koncert se konal 19.12.2017 v kostele Husův sbor na Vršovickém náměstí. První 

část tvořilo vystoupení pěveckého sboru 1. stupně pod vedením Mgr. Jany Kotové. Této části 

vystoupení se zúčastnilo 55 žáků z 1.-5. ročníků. Náplní byly písně s vánoční i pohádkovou 

tematikou, vystoupení obohatily i sólové výstupy a instrumentální doprovody. 

Druhá část koncertu patřila pěveckému sboru 2. stupně pod vedením Mgr. Radky 

Šillerové. Sbor byl složen z 30 žákyň 6.-9. ročníků. 

Letošní ročník byl doplněn i vystoupením Mgr. Olgy Krumholzové-Vítové, bývalé 

sólistky opery Národního divadla, která zazpívala tři písně s doprovodem kytary. 

Na závěr koncertu si zazpívaly společně oba sbory i se sborem pedagogů. 
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Tato vánoční akce se stejně jako v předchozích letech velmi vydařila a setkala se i s 

pozitivním ohlasem rodičovské veřejnosti. 

 

Veškeré akce školy: výuka, pobyt v ŠD, zájmové kroužky, výlety, školy v přírodě, 

projekty, exkurze, lyžařský kurz jsou uveřejněny na webových stránkách školy formou 

fotografií s krátkým textem.  Na webových stránkách jsou i informace o výsledcích jednání 

žákovského parlamentu, Adopci na dálku, sběrových akcích. 

 

 

Klub mladých diváků 

 

 Ve školním roce 2017/2018 bylo 26 členů z 8. a 9. ročníků. Žáci navštívili 4 velice 

hodnotná a kvalitní představení. 

1. Vinohradské divadlo – Pygmalion   29.11.2017 

2. Divadlo v Dlouhé – Tajný deník Adriana Molea 14.1.2018 

3. Divadlo Rokoko – Idiot    23.4.2018 

4. Goja Music Hall – Ples upírů    27.5.2018 

 

 Všechna představení byla kvalitní a všem žákům se velmi líbila, tematicky odpovídala 

literárním a hudebním tématům zařazeným pro 8. a 9. ročníky. Na naší základní škole se Klub 

diváků stal velice oblíbený a těší nás velký zájem žáků. 

 

   Školní časopis 

Na naší základní škole vychází osmým rokem školní časopis „Rybí zpravodaj“. V tomto 

školním roce vyšel čtyřikrát: v prosinci, únoru, dubnu a červnu. Žáci – redaktoři, kteří se 

podílejí na jeho tvorbě, navštěvují jednou týdně v odpoledních hodinách kroužek „Tvorba 

školního časopisu“. Nejvíce dětí je ze šestých a sedmých tříd. Svými literárními a výtvarnými 

pracemi do časopisu ale přispívají i žáci a žákyně, kteří kroužek nenavštěvují, a to od 5. do 9. 

třídy. 

Pro tvorbu školního časopisu žáci (od tohoto školního roku poprvé) využívají webovou 

aplikaci www.schoolpressclub.com. Ta jim umožňuje samostatný přístup k jejich příspěvkům 

a současně i kontrolu vedoucího učitele. To zjednodušuje a ulehčuje spolupráci celého týmu.  

Časopis zrcadlí život školy. Objevují se zde zprávy, reportáže z kulturních a sportovních 

akcí a rozhovory se zajímavými osobnostmi. Redaktoři píší zprávy o návštěvách divadel 

v rámci Klubu mladého diváka, o návštěvách koncertů v rámci výuky HV, jsou tu zprávy ze 

školních a celopražských sportovních turnajů, vědomostních soutěží i olympiád. Časopis 

doplňují zprávy o školách v přírodě, LVK, práci žákovského parlamentu, o mezipředmětových 

projektech, výletech a tematických exkurzích. Součástí aktualit jsou i zprávy z účastí školních 

týmů na soutěžích jako je Post Bellum. 

Druhá část časopisu je věnována literárním příspěvkům – autorské poezii a próze 

(básničky, povídky i krátké eseje), dále recenzím knížek a her, anketám a článkům z návštěv 

redaktorů na rozličných kulturních akcích, které osobně navštívili. 

Informace o školních projektech jsou doplňovány fotografiemi z jednotlivých akcí. 

Textová část časopisu je doprovázena výtvarnými pracemi žáků I. a II. stupně (kresby, malby, 

komiksy, fotografie prostorových prací žáků z hodin VV…).     

Scio testy 

Testování SCIO ve školním roce 2017 – 2018 

http://www.schoolpressclub.com/
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I v tomto školním roce jsme pro porovnání studijních předpokladů a schopností žáků 

využili testy společnosti Scio. Testování probíhalo v 6. a 9. třídách. 

Testování probíhalo elektronicky. Žáci své odpovědi zadávali do testu prostřednictvím 

internetu. Po dodání individuálních zpráv žáků byly tyto předány jednotlivým žákům. Škola 

obdržela souhrnné výsledky vždy za celou třídu. Případné nedostatky z jednotlivých 

předmětů byly prodiskutovány s vyučujícími. 

Pro všechny (učitele, žáky a věříme také, že i rodiče) je přínosem, že máme srovnání 

s velkým počtem stejně starých žáků v ČR (vždy několik tisíc). Naše škola dosáhla 

průměrných výsledků ve všech testech, kterých se účastnila i víceletá gymnázia. 

Jako v každém školním roce i letos v květnu proběhl test všeobecných znalostí v pátých 

a devátých třídách. V zajímavém testu žáci vybírali odpovědi na otázky z různých oblastí. 

 

 

Příležitost pro dětské literární talenty 

 

S našimi dětmi jsme se zapojili do projektu Bambini litera – Holky, kluci, probuďte 

fantazii a napište vlastní pohádku. V rámci projektu každé dítě ze všech třetích, čtvrtých a 

pátých tříd napsalo svoji jedinečnou pohádku na téma PŘÁTELSTVÍ. Třídní učitelka pohádky 

ze své třídy přečetla, vytvořila z nich knihu pohádek a vybrala z nich tři až šest nejlepších, 

které postoupily do školního kola. Z těchto vybraných pohádek byla vytvořena nástěnka, aby 

děti věděly, které pohádky se do celostátního kola za naši školu odeslaly. Pro děti je k dispozici 

i celoškolní kniha nejlepších pohádek. Během přestávek si je děti se zájmem pročítaly a 

diskutovaly o nich. Začátkem června bylo vybráno 9 nejlepších pohádek, jejichž autoři byli 

oceněni knihou. Teď s napětím čekáme, jestli některou odeslanou pohádku společnost Skanska 

vybere. A zařadí do již třetí knihy pohádek, kterou vydají a doprovodí ilustracemi. 

 

 

23. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016-2020 

 

Zvyšování kvality pedagogického sboru 

Nově příchozí pedagogové absolventi jsou v péči svého uvádějícího pedagoga. Na l. stupni 

fungují dvě metodická sdružení, která vedou zkušení pedagogové a na druhém stupni si učitelé 

odborných předmětů předávají zkušenosti v předmětových komisích. Učitelé v těchto 

uskupeních zároveň spolupracují také na obsahu, rozsahu a formě kontrolních prací a také na 

hodnocení písemných prací. Dále se pedagogové účastní akreditovaných kurzů podle svého 

výběru vzhledem k aprobaci a požadované odbornosti. Využívají i nabídek osvědčených 

institucí, které provádějí kurzy zdarma a také v odpoledních hodinách. Získané informace si 

předávají na pedagogických radách, metodických sdruženích a předmětových komisích. 

Některá školení jsou pořádána také ve škole pro celý pedagogický sbor. Šest pedagogů školy 

si doplňuje kvalifikaci studiem na vysoké škole.  

 

 

Rozvoj spoluúčasti rodičů na činnosti školy, zapojování do společných aktivit 

Spoluúčast rodičů na činnosti školy se projevuje především v jejich práci ve školské radě 

a klubu rodičů. 

Z obou institucí přicházejí podněty pro spolupráci, někdy ochota pomoci, někdy 

prosazování osobních cílů. 



 

 

V Rybníčkách 1980/31, 100 00 Praha 10 
tel.: 274 810 523 

e-mail: skola.rybnicky@seznam.cz 
web: www.rybnicky.prahadeset.cz 

IČO: 48132012, IZO: 048132012 
 

Snažíme se zapojit rodiče formou seznamování se se základními dokumenty školy – ŠVP, 

Školní řád a Kritéria hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu. 

Klub rodičů spolupracuje se školou také i při poskytování příspěvků na ŠvP pro děti rodičů 

v nouzi, přispívá na vybavení všech oddělení školní družiny hračkami a zakoupení odměn pro 

žáky (např. Mikuláš). 

 

 

Návrhy systémových opatření ke zlepšení zdravého životního stylu dětí  

Již léta máme zaveden program výchova ke zdravému životnímu stylu – výchova ke 

zdraví.  

Tento program zahrnuje pitný režim, odpočinkové přestávky na školní zahradě, je obsažen 

v našem ŠVP. V hodinách tělesné výchovy využíváme přirozené dětské soutěživosti při 

sportovních soutěžích, jejichž výsledky žáci sledují na nástěnce před tělocvičnou. Pobyt na 

školní zahradě je důležitou součástí programu školní družiny. Naši žáci využívají nabídky 

sportovních kroužků. V hodinách občanské a rodinné výchovy, přírodopisu, prvouky a 

přírodovědy dostávají žáci informace o zdravém životním stylu, zdravé výživě. V těchto 

předmětech žáci od 1. do 9. třídy pracují na projektech tohoto tématu. 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU   

pitný režim       - automat s vhodným výběrem nápojů  

využití nápojů pro děti z ŠD ve školní jídelně  

ovoce do škol  

mléko do škol 

kontrola ovzduší - pro výuku Tv  

                       - pro odpolední činnost ŠD  

                       - pro využití „letní učebny“  

                       - pro ozdravný pobyt na zahradě o přestávkách  

zapojení žáků do péče o školní květiny a školní zahradu    

ozdravný pobyt o hlavní přestávce na zahradě   

využití učebny se stoly na stolní tenis (hlavní přestávka podle rozpisu)  

využívání vybudované letní učebny pro výuku  

ozdravný pohyb o přestávkách na chodbách v zimním období  

poučení o bezpečnosti před každými prázdninami  

nácvik správného chování při styku s neznámou osobou  

Toulcův dvůr – I. stupeň  

třídění odpadu ve škole (papír, plasty, hliník)  

- získané prostředky podle návrhu dětského parlamentu na adopci chlapce ze Zambie  

výjezdy na ŠvP – celý I. stupeň + část II. stupně (6.  ročník) spojeno s adaptačním  kurzem   

besedy o ekologii, zdravém životním stylu, zneužívání návykových látek,  

o bezpečnosti silničního provozu (občanská a rodinná výchova, Městská policie, Proxima, 

Život bez závislostí)  

školní družina – nácvik stolování     

                   -  využívání sportovního areálu  

využití zahrady v odpoledních hodinách a víkendech  

účast na sportovních soutěžích  

zapojení všech ročníků do školní sportovní soutěže „Rekordy školy“  

využívání revitalizované školní zahrady pro výuku – poznávací stezka   
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využívání venkovních stolů na stolní tenis o velkých přestávkách a odpoledne  

zdravé svačiny vyrobené ve školní kuchyni  

 

Možnost zvyšování kvality výuky cizích jazyků – návrhy, zkušenosti 

 

Naše škola nabízí výuku anglického, německého a ruského jazyka. Pro některé žáky 

cizince s nedostatečnou znalostí českého jazyka, žáky integrované nebo těžké dyslektiky 

doporučujeme anglickou konverzaci, kde mají žáci možnost nedostatky v cizím jazyce doplnit. 

Další možnost výuky cizího jazyka žáci získají docházením do několika zájmových 

kroužků (Aj, Nj, Šj). Podle našich zkušeností je nejvhodnější cesta ke zvládnutí cizího jazyka 

kvalitní pedagog a nízký počet žáků ve skupině. Pokud nám to tedy rozpočet umožňuje, dělíme 

žáky v paralelních třídách na hodiny cizího jazyka tak, aby počet žáků nepřesáhl 15ti ve 

skupině. 

Naši učitelé cizích jazyků navštěvují různé akreditované kurzy a využívají moderní 

výukové postupy a techniky. 

 

Využívání, podpora a rozvoj v oblasti volného času dětí a mládeže 

 

Škola nabízí velké množství zájmových kroužků všech směrů – jazykové, sportovní, 

umělecké, vědní (Malý Einstein).  

Spolupracujeme s organizacemi, které v naší škole realizují další zájmové kroužky – 

šachy, korálkování, judo, karate, tance. Některé kroužky nabízí i naše školní družina. Kroužky 

vedené pedagogy školy nebo školní družinou vycházejí i cenově vstříc rodičům žáků, mohou 

je tedy navštěvovat i děti ze sociálně slabších rodin. Naše školní zahrada prošla během let 

rekonstrukcí běžecké dráhy, oplocení víceúčelového hřiště (házená, kopaná, košíková), bylo 

zřízené volejbalové hřiště, vybudováno zázemí pro školní družinu. Připravuje se instalace 

sportovně-relaxační zóny. To vše je k dispozici návštěvníkům z řad našich žáků a jejich rodičů 

a také ostatním občanům z okolí školy až do setmění. 

 

Podpora polytechnické výchovy 

 

Naše škola stále vyučuje ve všech ročnících předmět pracovní činnosti. V letošním roce 

byla zrekonstruována školní dílna, která se průběžně doplňuje potřebnými nástroji a 

materiálem. Pracovní činnosti v dílnách jsou velmi oblíbeným předmětem, který bývá 

doplňován pro žáky II. stupně exkurzemi do různých provozů nebo do dílen středních škol. 

Velká zahrada je také „pracovištěm“ pro žáky, zvláště v podzimním čase.  

K výuce péče o domácnost slouží cvičná kuchyně, která byla rozšířena, protože kapacitně 

nevyhovovala většímu počtu žáků. 

Podle přístupu mnohých žáků k práci v dílně, cvičné kuchyni a na zahradě je patrné, že se 

této činnosti v rodině příliš nevěnují, a proto na základy polytechnické výchovy zvláště na II. 

stupni klademe důraz. 

 

Realizace grantů MČ Praha 10 

 

Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 získala v dotačním řízení 2017 

z prostředků MČ Praha 10 podporu v celkové výši 70 000 Kč. Tyto prostředky jsou využívány 

na zkvalitňování vzdělávání realizací následujících projektů:  

 

1) Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 
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probíhá v září 2018 

 

2) První pomoc ve škole 

 

Na konci května proběhl projektový den zaměřený na poskytování první pomoci a to 

zejména na akutní život ohrožující stavy (bezvědomí, bezdeší, masivní krvácení). Projektové 

výuky se zúčastnily všechny ročníky 2. stupně. Program byl zajištěn lektorským týmem První 

pomoc na PřF UK.  

Výuka probíhala formou stanovišť za využití metod zážitkové pedagogiky - cílem bylo, 

aby si žáci většinu činností prakticky vyzkoušeli. Na prvním stanovišti se žáci dozvěděli v 

jakých případech volat záchrannou službu a na jaká čísla případně volat. Dále byli seznámeni 

s postupem "Tři kroky" - univerzálním návodem, jak postupovat v jakékoli zdravotnické 

situaci, zdůrazněna byla zejména bezpečnost zachránce. 

Druhé stanoviště bylo zaměřeno na přístup k člověku v bezvědomí. Žáci nejprve shlédli 

ukázku, jak by měl postup vypadat (předvedeno lektory), a následně si jej ve dvojicích sami 

zkoušeli. Na třetím stanovišti si žáci na figurínách vyzkoušeli, jak provádět kvalitní 

kardiopulmonální resuscitaci (KPR). Čtvrté stanoviště se zabývalo masivním krvácením. Žáci 

se dozvěděli, jakými způsoby jej nejefektivněji zastavit a pak si vyzkoušeli na namaskovaném 

lektorovi masivní krvácení sami ošetřit.  

Obecně byla zpětná vazba od žáků na tento kurz pozitivní. Nejvíce oceňovali, že si činnosti 

mohli všichni vyzkoušet, a že se dozvěděli nové informace - i přestože již v minulosti 

absolvovali jiné kurzy první pomoci. Nejzajímavějším stanovištěm bylo podle žáků to, kde 

zastavovali masivní krvácení a stanoviště, na kterém si zkoušeli resuscitaci.  

 

3) Barevné čtení 

 

Na základě celostátní kampaně Celé Česko čte dětem jsme u nás na škole vytvořili projekt 

BAREVNÉ ČTENÍ. Projekt jsme odstartovali v lednu 2018 pro všechny žáky třetích, čtvrtých  

a pátých tříd naší školy (celkem devět tříd, zhruba dvě stě dětí). Předpokládané ukončení 

projektu je plánované na prosinec 2018. Projekt se uskutečnil za podpory Městské části Prahy 

10 a byl složen ze tří základních kol. 

První kolo proběhlo v jednotlivých třídách, kde každý žák představil svou oblíbenou 

knihu, kterou v nedávné době přečetl. Třídní kolektiv následně hlasoval a vybral jednu knihu 

za třídu. Tuto knihu děti zpracovaly jako projekt, se kterým šly do druhého kola. Mezi prvním 

a druhým kolem byly papírové projekty vystaveny na nástěnce BAREVNÉHO ČTENÍ. Během 

přestávek se děti seznamovaly s devíti projekty z jednotlivých tříd. Třída III. A představila 

knihu Všechno nejlepší, paní Láryfáry – Betty MacDonaldová. Třída III. B prezentovala knihu 

Pokémon – Tracey West. III. C zpracovala knihu Já, Jůtuber – kolektiv autorů. IV. A 

představila knihu Babička drsňačka – David Williams. Třída IV. B vybrala knihu Nebezpečí 

stále číhá všude – David O´Doherty. Ve IV. C se nejvíce líbila kniha Přizrak Klementina a 

Filda Opička od Terezy Meravé. V. A vybrala knihu Rychlé šípy – Jaroslav Foglar. Třídu V. 

B zaujala kniha Nejhorší dětina světě – David Williams. A V. C představila knihu Prevítovi – 

Roald Dahl. 

Ve druhém kole proběhlo představení třídních projektů v paralelních třídách a následovalo 

tajné hlasování, na jehož základě se vybrala vítězná kniha za ročník. Výstupem druhého kola 

byly tři projekty vítězných knih, které byly opět vystaveny na nástěnce BAREVNÉHO ČTENÍ. 

Mezi vítěze druhého kola se za třetí třídy probojovala kniha Všechno nejlepší, paní Láryfáry. 
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Ve čtvrtých třídách jako nejlepší knihu žáci zvolili Babičku drsňačku. Páté ročníky nejvíce 

zaujala kniha Nejhorší děti na světě. 

O jediné vítězné knize se rozhodlo ve třetím kole, během kterého všechny zúčastněné děti 

tajně hlasovaly mezi výše uvedenými třemi knihami. Hlasování jednoznačně vyhrála kniha  

od Davida Williamse Babička drsňačka, která oslovila více jak polovinu dětí. Vítězná třída  

IV. A měla v rámci třetího kola za úkol vypracovat na svou knihu barevné obrázkové leporelo  

a představit dramatickou prezentaci této knihy. Žáci IV. A se této výzvy chopili velice 

zodpovědně a jejich prezentace se všem žákům třetích, čtvrtých i pátých tříd velice líbila. 

Odměnou jim byl nejen bouřlivý potlesk spolužáků, ale i knižní odměna pro každého žáka třídy 

a dětské šampaňské na oslavu vítězství. 

V rámci motivace do dalšího kola projektu BAREVNÉ ČTENÍ dostala každá zúčastněná 

třída také knižní odměnu. 

Dětem se projekt BAREVNÉ ČTENÍ moc líbil. K nástěnce BAREVNÉHO ČTENÍ,  

kde jsou jednotlivé knižní prezentace vystaveny, se děti velice rády vrací. 

 Všichni se už moc těšíme na další kolo projektu, které proběhne v září. 

 

4) POznejCHápekOPatruj 

 

viz Ekologická výchova 

 

5) Talentshow 

 

Proběhne v listopadu 2018 

 

6) Odpoledne a noc s Andersenem 

 

Již tradičně proběhla z 25. 4. na 26. 4. Noc s Andersenem, které se zúčastnilo bezmála 70 

žáků prvního stupně. 

Tentokrát, pro navození správné atmosféry, byl program obohacen odpolední návštěvou 

zámku Dětenice. Průvodkyní nám byla čarodějnice Žiselda. Provedla děti celým zámkem i jeho 

historií a vše zakončila četbou pohádky. Program pokračoval ve škole, kde se později malí 

nocležníci uložili ke spánku v prostorách školní družiny do svých spacáků. 

O bohatou a pestrou snídani se postarali rodiče našich žáků. 

 

 

Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

 

Šetření stížnosti ČŠI dne 13. 9. 2017 – stížnost nedůvodná 

 

Výroční zpráva byla projednána dne 3. 10. 2018 na poradě pracovníků. 

 

Výroční zpráva byla projednána dne 10. 10. 2018 školskou radou. 

 

 

V Praze dne: 

                                                                

 

Mgr. Luděk Doležal 

            ředitel školy 
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Akce školy 

 

Výběr z akcí školy  za školní rok 2017-2018 
 

Září 2017    

•   slavnostní zahájení školního roku 

• školení pedagogického sboru – elektr. žáková knížka 

• dmsoftware v učebně informatiky. 

• Bibliobus ve škole – p. uč. Jenčíková 

• Trilopark – kroužek ŠD    

• Divadlo „Bezpečný semafor“ – Muzeum PČR 

 

 

Říjen 2017  

• výstava Baroko, Pražský hrad – VIII.AB – p.řed. Doležal a pí. uč. Loukotová 

• seminář Indikace a kontraindikace metod výuky Čj 

• kroužek ŠD – krokodýlí ZOO – pí. vych. Boková 

 

 

Listopad 2017         

•        Erasmus + školám, MČ Praha 10, účast pí. uč. Jasko 

•        prezentace střední průmyslové školy Na Třebešíně –VIII. AB 

•        Dům seniorů, Zahradní město – ŠD – pí. uč. Vosátková 

•        seminář Jóga pro děti – Vila Flora – pí. uč. Škorpilová 

•        Využití online aplikace na 1. stupni – pí uč. Hájková a pí.uč.Škorpilová 

•        setkání uč. z MŠ (Nedvězská, Nučická, Štěchovická, Rembrandtova, Přetlucká 

 

 

 

Prosinec 2017  

• Hoblinková dílna – v dílnách ZŠ – III.B, IV. BC, V.A 

• zpívání na Kubánském nám. – organizuje pí. uč. Kotová 

• kroužek výletů – Muzeum pověstí a strašidel - ŠD  

• vánoční koncert v kostele Husův sbor 

• zpívání vybraných žáků v ČSÚ – organizuje J. Kotová 

• Hoblinková dílna – v dílnách ZŠ – III.AC, IV.A, V.BC 

 

 

 

Leden 2018  

•       seminář Moderní technologie ve výuce – pí. uč. Bažantová 

•       bruslení Gutovka – kroužek výletů 

•       konference – digitalizace – účast p. řed. Doležal 

•       Post Bellum – nahrávání v ČRo 

•       MŠ Přetlucká – třídní schůzka – účast p. řed. Doležal, pí.uč.Mandausová 

•       MŠ Rembrandtova – třídní schůzka – účast pí.uč. Mandausová, pí. uč. Maříková 
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•       bruslení Gutovka – kroužek ŠD 

 

 

Únor 2018 

•       návštěva dětí z MŠ Přetlucká 

•       návštěva dětí z MŠ Štěchovická 

•       MŠ Nedvězská – třídní schůzka – účast pí. řed.Doležal, pí. uč. Mandausová 

•       MŠ Nedvězská – třídní schůzka – účast pí. zást. Avramovičová 

•       pyžamový den ve škole 

 

 

Březen 2018 

•       návštěva dětí z MŠ Rembrandtova 

•       návštěva dětí z MŠ Nedvězská 

•       kostel sv. Šimona a Judy – Pohyblivé obrázky – VIII. AB 

•       návštěva dětí z MŠ Nedvězská 

•       Divadlo Mana – závěrečná prezentace Post Bellum – žáci IX.B 

•       školní kolo recitační soutěže – pí. uč. Znamenáčková 

•       Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků prvních tříd 

 

 

Duben 2018 

• zápis do prvních tříd –  14 – 18 hod. 

• Čechova stodola, Příbram – I.ABC – autobus ze školy 

• zápis do prvních tříd – 14 – 18 hod.   

• projekt – Stavitelé města – IV.B 

• setkání zástupců ředitelů ZŠ – Dům Čtení – účast pí.zást.Avramovičová 

pí. uč. Mandausová 

• Království železnic – kroužek ŠD – pí. vych. Boková, sl. Králová 

• návštěva budoucích 6.tř. – ZŠ Kutnohorská a ZŠ Štěrboholy  

• projekt – Stavitelé města – IV.C 

• projektový den – POznejCHápejOPatruj – II.ABC 

• Noc s Andersenem – ŠD – Dětěnice, org. pí. vych. Boková         

 

 

 

Květen 2018  

•         projekt Stavitelé města – IV.A 

•         obvodní kolo Helpík, Bílá hora – V.A 

•         exkurze Hasiči – I.B 

•         program – kultura Vietnamu – IX. AB 

•         dopravní hřiště – ŠD – pí. vych. Boková 

•         Galavečer pěvecké a recitační soutěže 

•         projektový den pro 2. stupeň –kurz první pomoci 

•         Den dětí – soutěže pro děti z MŠ Nedvězská na zahradě školy 

•         Jelení příkop – 6. odd. ŠD – pí.vych. Kamencová    
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Červen 2018   

•         Den Dětí – soutěže pro děti z MŠ Štěchovická, a MŠ Rembrandtova 

•         Den dětí pro žáky ŠD – školní zahrada 

•         návštěva Botanické zahrady – 3. odd. ŠD – pí. uč. Novotná 

•         návštěva senátu – doprovod pí. uč.Loukovotá, p. řed. Doležal 

•         schůzky pro rodiče budoucích žáků 

•         návštěva senátu, doprovod pí. uč. Růžková, pí. uč. Znamenáčková 

•         ŠD – Hasiči – 4. a 5. odd.  

•         Stavitelé města – vyhodnocení žáci IV.ABC – Novoměstská radnice 

•         domov důchodců – 4. a 5. odd. ŠD 

•         pasování na čtenáře 

•         poslední zvonění 9. tříd – slavnostní ukončení 

       

          
          SEZNAM  SPORTOVNÍCH AKCÍ  ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2017/2018 

 

Datum                  Akce                       Kategorie                   Místo                         Umístnění  

 

 14.09.17        RF v plavání    žáci a žákyně 4.tříd  Plzeň-bazén Slovany    9. místo 

 26.09.17        přespolní běh                 žákyně 7.tříd           lesopark v Hostivaři      5.místo 

 26.09.17        přespolní běh                 žákyně 8.-9.tříd       lesopark v Hostivaři      4.místo 

 27.09.17        přespolní běh     žáci 7.tříd                lesopark v Hostivaři      3.místo 

 27.09.17        přespolní běh     žáci 9.tříd             lesopark v Hostivaři      4.místo      

 06.10.17        přehazovaná-O pohár    žákyně 7.-8.tříd          SK Slavia Praha          2.místo 

                       starostyPrahy 10 

 06.10.17        minifotbal-O pohár        žáci 6.-7.tříd              SK Slavia Praha          6.místo 

                       starosty Prahy 10 

 13.10.17        minifotbal                      žáci 8.-9.tříd              SK Slavia Praha          vypadli ve      

                                                                                                                                      čtvrtfinále 

 01.11.17        florbal                            žáci 8.-9.tříd              ZŠ U Obory              nepostoupili 

                                                                                                                                      do finále 

 03.11.17        florbal                            žáci 7.tříd                   ZŠ U Obory                postoupili 

                                                                                                                                      do finále 

 14.11.17        florbal – finále               žáci 7.tříd                    ZŠ U Obory                 5.místo 

 15.12.17        badminton                      žáci a žákyně 7.-8.tříd  ZŠ Olešská                 5.místo 

 09.02.18        basketbal     žákyně 7.-8.tříd            ZŠ Hostýnská             2.místo 

 09.03.18        vybíjená                         žáci a žákyně 4.-5.tříd  ZŠ Hostýnská             2.místo 

 18.04.18        štafetový pohár              žáci a žákyně 1.-5.tříd  ZŠ Opatov                  4.místo 

 25.04.18        minifotbal                      žáci 1.-3 tříd                SK Slavia Praha          2.místo 

 27.04.18        minifotbal                      žáci 3.-5.tříd                SK Slavia Praha          4.místo                                                                                                                          

 10.05.18        Pohár rozhlasu(atletika) žáci 6.-8.tříd               SK Slavia Praha          1.místo 

 10.05.18        Pohár rozhlasu(atletika) žáci 8.-9.tříd               SK Slavia Praha          1.místo 

 11.05.18        Pohár rozhlasu(atletika) žákyně 7.-8.tříd          SK Slavia Praha          1.místo  

 16.05.18        KF-štafetový pohár        žáci a žákyně 1.-5.tříd Stadion mládeže         5.místo                                                                                                                                        

 17.05.18        badmintonový trénink    žáci a žákyně 4.-7.tříd Badminton Aréna Skalka 

            (Projekt badminton do ZŠ Prahy 10) 
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 22.05.18        atletický čtyřboj (žáci 8.-9.tříd)                         SK Slavia Praha          1.místo 

 22.05.18        atletický čtyřboj (žákyně 8.tříd)                         SK Slavia Praha          3.místo 

 29.05.18        srovnávací badmintonový turnaj ZŠ Prahy 10 (žáci a žákyně 4.tříd), 

                       Badminton Aréna Skalka, 1. místo (postup do finále) a 21. místo 

 30.05.18        srovnávací badmintonový turnaj ZŠ Prahy 10 (žáci a žákyně 7.tříd), 

                       Badminton Aréna Skalka, 5. místo a 7. místo (postup do finále) 

 04.06.18        finálový badmintonový turnaj ZŠ Prahy 10 (4.tříd), Badminton Aréna Skalka,   

            4. místo 

 04.06.18        finálový badmintonový turnaj ZŠ Prahy 10 (7.tříd), Badminton Aréna Skalka,   

            5. místo a 7. místo 

 

 

Další akce: 

18.-23.03.18    LVK                           žáci a žákyně 5. a 7.tříd    Dvoračky 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 


