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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 – 2008
Výroční zpráva je zpracována v souladu s paragrafem 10, odst. 3 Zákon č. 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon)
a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy.
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1. Základní údaje o škole

Název školy:
Základní škola Roztoky, okres Praha – západ
Školní náměstí 470
252 63 Roztoky
Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol:
od 1.1. 2003, č.j.: 17 005/ 03-21
IČO: 70 854 963
IZO: 000 241 610 základní škola
113 900 155 školní družina
102 738 921 školní jídelna
Zřizovatel:
Město Roztoky
Náměstí 5.května 2
252 63 Roztoky
IČO: 00 241 610

Vedení školy:
1. pololetí :
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Barešová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Alena Gabaľová
2. pololetí :
Pověřená řízením školy : Mgr. Alena Gabaľová / od 1. 6. 2008 ředitelka /
Zástupkyně ředitelky : Drahomíra Moravcová
Rada školy:
Předseda : Jiří Blažek
Zástupci rodičů : Monika Lainová,Stanislav Blecha,
Zástupci pedagogického sboru:
Blanka Hroudová, Barbora Valiová, Miluše Vacková
Zástupci zřizovatele : Jiřina Bendová, Jaroslav Drda, Jaroslav Huk
Rada školy se aktivně zapojila do chodu školy, řešila důležité situace ve škole,
spolupracovala s ředitelkou školy paní Barešovou i v druhém pololetí
s pověřenou řízením školy paní Gabaľovou , schvalovala důležité dokumenty
ZŠ (klasifikační řád, Školní vzdělávací program) a členové rady se také
podíleli na přípravě a realizaci oslav 75. výročí školy.

Vzdělávací programy školy:
1. a 6. ročník : Školní vzdělávací program - Škola pro všechny
2., 3., 4., 5., 7., 8., a 9. ročník : Základní škola, č.j. 16 847/96-2
Základní škola měla ve školním roce 2007 – 2008 celkem 389 žáků v osmnácti třídách.
Z tohoto počtu byly dvě třídy pro žáky se specifickými poruchami učení s počtem 26
žáků.
Hlavním cílem základní školy je poskytovat žákům kvalitní základy vzdělávání. Vytvářet
podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění se v životě. Rozvíjet
osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat,
to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Základní škola v Roztokách je jedinou školou ve městě a svojí prací musí uspokojit
potřeby a zájmy všech žáků místních, ale i z blízkého okolí. Z tohoto důvodu se
specificky neprofiluje, má tedy tzv. všeobecné zaměření.
Do školy dochází žáci z obcí – Úholičky, Velké Přílepy, Svrkyně,
Společným tématem, které se prolíná celou prací školy v nejrůznějších podobách je
úsilí o rozvoj pozitivních a odpovědných vztahů k sobě, ostatním lidem, společnosti
a přírodě. Priority školy ve výchově a vzdělávání jsou : 1. Klima 2. Smysluplnost
obsahu práce školy. 3. Spolupráce uvnitř i vně školy 4. Motivace 5. Možnost výběru.
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY / pro žáky 7. – 9. třídy 2 hodiny týdně /
Informatika ,
Sportovní hry, Konverzace v anglickém jazyce, Francouzský jazyk

Školní družina
V základní škole bylo dětem k dispozici pět oddělení školní družiny, která zajišťovala jak
ranní tak odpolední výchovnou činnost.
Školní družina je velice důležitým partnerem rodiny a školy, plní vzdělávací cíle, rozvíjí
specifické nadání dětí a pomáhá předcházet negativním sociálním jevům. Svou činností
rozvíjí a posiluje klíčové kompetence.
Školní družina je přednostně určena pro žáky prvního stupně. V budově v Havlíčkově
ulici fungovaly tři oddělení školní družiny, v budově v Žalově pracovaly dvě oddělení.
Podle zájmu rodičů mohly děti navštěvovat i ranní družinu.
Školní družinu ve školním roce 2007/ 2008 navštěvovalo 140 dětí. Každé oddělení
mělo vypracovaný svůj tematický plán činnosti výchovné práce, který zahrnoval celou
škálu aktivit, při kterých si děti nejen odpočinuly, ale také si prohlubovaly znalosti nabyté
při vzdělávací práci ve škole. Družina si v průběhu roku vyjela na několik výletů – do
Beckilendu, na Velikonoční dílny,
Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byly vytvořeny následující podmínky:
- dvě speciální třídy – jedna na každém stupni
- individuální přístup učitele, diferenciace v nárocích
- práce speciálního pedagoga - práce se žáky v malých skupinách
stanovení individuálního vzdělávacího plánu (na základě obecně platných
předpisů)
- pomoc pedagogického asistenta v některých hodinách
- spolupráce s odbornými pracovišti zajišťujícími vyšetření žáků s SPU
Školní budovy, přehled pracovišť základní školy
1 – hlavní budova, Školní náměstí 470, Roztoky
tel: 233910580;
e-mail: info@zsroztoky.cz;

www.zsroztoky.cz

2 – detašované pracoviště Žalov, Zaorálkova 1300, Roztoky – Žalov
tel: 233910040 – ZŠ;
220910710 – ŠJ
3 – detašované pracoviště školní družiny a školní jídelny, Havlíčkova 711, Roztoky
tel: 220912586

Vybavení školy a učeben
Škola disponuje dohromady s 20 učebnami, 6 v budově v Žalově , 14 v Roztokách,
Specializované učebny vybaveny pro výuku předmětů :
informatika 2krát - 1 v budově v Žalově, 1 v budově v Roztokách, dějepis, chemie,
fyzika, přírodopis, školní dílna, cvičná kuchyňka, tělocvična
Další učebny jsou využívané jako kmenové učebny i jako odborné pracovny:
hudební výchova, výtvarná výchova, učebna cizích jazyků, zeměpis.
Místnosti pro mimoškolní činnost a činnost kroužků :
školní knihovna a fitness centrum
Zatím tři učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v několika dalších třídách
nechybí televize a videorekordéry. Třetí interaktivní tabuli získala škola právě ve
školním roce 2007/08 na základě projektu v rámci programu Dobré sousedství, který
vyhlásilo Letiště Praha. Na výuku s interaktivními tabulemi klademe velký důraz, neboť
ji považujeme za vysoce moderní, multimediální, s přímým připojením na internet, navíc
velmi zajímavou jak pro žáky, tak pro učitele.. I v příštích letech budeme usilovat o
zakoupení nových interaktivních tabulí do dalších učeben.

UČEBNA DĚJEPISU

UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

UČEBNA PŘÍRODOPISU

UČEBNA INFORMATIKY

2. Přehled pracovníků školy
Učitelé 1. stupně
Mgr. Bártová Iveta
Mgr. Blechová Dita .
Mgr. Čermáková Valerie
Mgr. Fišerová Zlata
Mgr. Hamissová Ludmila
Mgr. Hroudová Blanka
Chrdlová Marie
Mgr. Janoušková Olga
Mgr. Kovaříková Šárka
Marušková Ludmila
Mgr. Rosičová Lenka
Mgr. Srpová Jitka
Učitelé 2. stupně / předměty, kterým vyučovali ve školním roce
Mgr. Barešová Jaroslava – M - Z
Bartulíková Marie – třída SPU
Ing. Cihlář Ivo - Ch – M – F
Mgr. Černá Michaela - AJ
Čížková Kateřina - M – HV – PČ
Mgr. Gabaľová Alena – AJ
Hroudová Jana - INF – AJ
Kratochvílová Hana – M – Z
Moravcová Drahomíra – D – AJ – FJ – RV
Mgr. Mráček Jan – ČJ – D
Prokeš Jaroslav - TV
Ing. Valiová Barbora – PŘ – VV
Mgr. Zelenková Věra – ČJ – OV – AJ

Speciální pedagog - Mgr. Jeníčková Františka
Asistent pedagoga – Ramdanová Jitka
Vychovatelky ŠD
Hajnerová Ivana
Hostková Jana
Vacková Miluše
Mráčková Milena
Zapletalová Marie
Nepedagogičtí pracovníci :
Turková Jiřina – hospodářka školy
školníci
Pelcová Irena
Tesařík Radmil

pracovníci úklidu
Durdoňová
Orlíčková Miroslava
Procházková Jana
Pelcová Irena
Pösingerová Anna
Vacek Antonín
pracovníci školních jídelen
Labutová Michaela – vedoucí ŠJ Roztoky
Šestáková Hana – vedoucí ŠJ Žalov
Boubelíková Monika - vedoucí kuchařka Žalov
Maříková Miroslava – vedoucí kuchařka Roztoky
Kábelová Alena – kuchařka
Valentová Květoslava – kuchařka

3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce.
U zápisu celkem

Z toho po odkladu
92

Celkem nastoupily

Žádost o odklad
23

12

78

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, testování, olympiády, umístění žáků na
střední školy.
Výsledky vzdělávání jednotlivých tříd ve školním roce 2007/2008
(průměry tříd v I. a II. pololetí)
1.A

1.B

I.pol.

1,02

1,00 1,02

1,05 1,01 1,14 1,10 1,40

1,32 1,29

1,24

II.pol.

1,05

1,02 1,01

1,05 1,02 1,15 1,21 1,30

1,38 1,35

1,20

Třída
I.pol.
II.pol.

6.A
1,36
1,49

7.A
1,47
1,46

1.C.

2.A

8.B
1,45
1,39

2.B

3.A

8.C 9.A
1,35 1,55
1,35 1,75

3.B

S I.
1,51
1,50

4.A

S II.
2,22
2,18

4.B

5.A

5.B

Třída

TESTY SCIO
Testování 9. třídy
9. třída

9. A Roztoky

Český jazyk
Matematika
Obecní
studijní
předpoklady

33%
16%
30 %

Celorep.průměr
ZŠ
41,6%
26,8%
34,6

Špatné výsledky školy v testech z matematiky v 9. třídě lze vysvětlit několika důvody :
1. Třída celkově měla slabé studijní výsledky, bylo tam několik žáků, kteří byli
hodnoceni známkou 4 z matematiky.
2. Testy Kalibro a SCIO jsou zaměřené na dovednosti žáků ne na jejich znalosti, co je
pro slabé žáky obtížné.
Cizí jazyky - testování 7. a 8. tříd
Anglický jazyk
7.A 42
8.B
55
8.C
49
Škola průměr celkem
47
Celorepublikový průměr ZŠ- 7.třídy
35,3
8.třídy
45,2

Německý jazyk
26
22
25
46,1

Potenciály – testování 7. tříd
naše škola – 56
Analýza dovedností a částí - průměrný výsledek Celorepublikový. průměr – 50,3
Cílem testování bylo identifikovat žáky, kteří mají dostatečné předpoklady
k úspěšnému středoškolskému studiu, zhodnotit jejich studijní předpoklady a pomoci jim
s volbou střední školy. Pro školu mělo testování poskytnout obraz toho, jak se škole
daří naplňovat vzdělávací cíle.
Klíčové kompetence – testování 7. a 8. tříd
Klíčové kompetence 1
7.A –
8.B
8.C
Škola celkem
ZŠ průměr 7. třídy
Celorepub. 8. třídy

57
56
56
56
48,4
54,5

Klíčové kompetence 2
46
45
38
43
41,1
46,9

Klíčové kompetence 3
51
50
48
50
43
49,9

Škola může výsledky použít jako podklad pro hodnocení své práce a zejména jako
východisko pro zavádění klíčových kompetencí do výuky.

Umístění našich žáků v celostátní matematické soutěži KLOKAN –
Středočeský kraj
Kategorie
CVRČEK

Jméno
Benešová Sandra
Kabešová Emma
Ladman David
Mládková Linda
Rishko Mirka

KLOKÁNEK Kulička Jan
Sharandin Dmitry
Todd Matěj
Brodský Filip

Pořadí
1.
1.
1.
1.
1.

Třída
2. A
3. A
3. A
2. A
3. A

Počet bodů
60
60
60
60
60

1.
1.
2.
2.

5.A
5.A
5. A
5. B

120
120
115
115

Okresní kolo – Olympiáda v matematice
1.- 4. místo – Jan Zídek
6. místo - Vojtěch Panenka
Okresní kolo – Olympiáda v anglickém jazyce
Kat. I.A (6.,7. tř.)

5. místo

Monika Šťastná – 7.A

Školní sportovní liga okresu Praha – západ - v celoroční soutěži – 3. místo
Přespolní běh – okresní kolo – družstva dívek – 1. místo / Faltová, Hánová,
Hausknechtová, Stopková /
- jednotlivkyně - 1. místo – Alexandra Hánová
2. místo – Světoslava Faltová
Přespolní běh – krajské kolo – družstva dívek – 2. místo / Faltová, Hánová,
Hausknechtová, Stopková /
Plavání - soutěž družstev – 3. místo
- jednotlivci – 50 m kraul - 1. místo – Sára Stopková
- 50 m prsa - 2. místo – Natálie Jakešová
Volejbal – chlapci - 2. místo
Jarní turnaj v malé kopané - mladší chlapci – 3. místo
starší chlapci – 2. místo
Florbal - chlapci – 3. místo
Košíková - chlapci – 3. místo

Dotazníkové šetření v červnu 2008
DOTAZNÍK PRO RODIČE

- VÝSLEDKY

Počet vrácených dotazníků - 204 / počet žáků školy – 382 – ale musíme brát v úvahu
sourozence - rodiče vyplňovali jenom jeden dotazník za rodinu /
Čísla jsou uvedena v procentech.

Jak hodnotíte celkově
kvalitu výuky
Jak hodnotíte vztah
vyučujících k žákům
Jak hodnotíte zacházení
s dětmi
Jaká je pomoc poskytovaná
učiteli u problémů dítěte
Vzbuzuje škola v dítěti
zájem o učení a vědění?
Těší se dítě do školy ?
Má dítě obavy ze školního
hodnocení?
Jaká je informovanost o
dítěti ze strany školy?
Jaké je jednání učitele při
styku s rodiči?
Mohu se na učitele obrátit
s případnými problémy
Mohu se na vedení školy
obrátit s případnými
problémy
Důvěřuji učiteli
Důvěřuji vedení školy
Činnost školy je celkově
Domnívám se, že učitelé
jsou nedůslední
Škola by měla být
důraznější a striktnější

Výborná

Dobrá

Neuspokojivá

61,74%

S
nedostatky
5,39%

31,85%
47

45,6

4,3

0

46,55

49,9

2,45

0

40,6

49,9

3,43

1,96

Ano
64,19
Stále
28,42
Stále 0,98
Včasná
49,98
Taktní
Podnětné
95,55

Málokdy
33,81
Občas
61,25
Občas
48
Pozdní
8,33
Málo
taktní
3,92

Pokaždé
80,85
Pokaždé
69,58

Ne vždy
16,17
Ne vždy
23,52

Vůbec ne
1,47
Málokdy
8,33
Málokdy
24,5
Objektivní
40,18
S
výraznými
Rozdíly
0,49
Málokdy
0
Málokdy
2,94

Bezvýhradně
55,37
Bezvýhradně
18,13
Výborná
17,15

Téměř
39,2
Téměř
67,13
Dobrá
77,91

Stále
2,45
Ano 44

Občas
33,81
Ne 49

Méně
2,94
Méně
8,82
S
nedostatky
3,92
Málokdy
28,9

0,49%

Vůbec ne
0,49
Vůbec ne
25,48
Neseriozní
0,49
Nevhodné
0
Není to možné
1,47
Není to možné
1,47
Vůbec
1,47
Vůbec
0,98
Špatná 0
Vůbec ne
28,4

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ – Výsledky
ANO
88
%

NE
12

72,6
94

37,4
6

84,6
73,8

15,4
26,2

77
97,6
47,6
90,5
28,6
47,6
4,8
22,7
10,8

23
2,4
52,4
9,5
71,4
52,4
95,2
77,3
89,2

15. Když jsme ve škole s něčím nespokojeni, nebojíme se jít 71,4
za vedením školy

28,6

1.Učitelé většinou spravedlivě hodnotí to, co vím a co
dělám.
2.Učíme se způsobem, který mi většinou vyhovuje
3.Při vyučování používáme různé knihy, internet, mapy,CD
4.To, co děláme při vyučování mi připadá smysluplné
5.Mám dojem, že škola mi pomáhá poznávat svět a rozumět
mu
6.Učitelé mi při učení pomáhají
7. Když něčemu nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat
8.Škola je dobře uklizená a hezky vyzdobená
9. O přestávkách si můžeme hrát nebo odpočívat
10. Jídlo ve školní jídelně mi většinou chutná
11. Záchody jsou čisté,je na nich toaletní papír a mýdlo.
12. Ve škole rád zůstávám i po vyučování.
13.Ve škole jsou dospělí, kterých se bojím.
14. Ve třídě jsou děti, které mi ubližují a posmívají se mi.

%

Rozmístění žáků 9. tříd po přijímacím řízení
Ve školním roce 2007/2008 ukončilo povinnou školní docházku 28 žáků 9. třídy
základní školy. Všichni žáci byli přijati na vybrané školy, převážně střední školy
zakončené maturitní zkouškou.
Škola
Gymnázium
Administrativa EU
Obchodní
akademie
Střední průmyslová
škola
Integrovaná střední škola
Střední zdravotnická škola
4-leté učební obory
s maturitou
3-leté učební obory
2-leté učební obory

státní soukromá
2
1
2
1
10
2
1
3
5
1

5. Projekt COMENIUS
Ve školním roce 2007/ 2008 naše škola pokračovala v práci na projektu Comenius –
Projekty na rozvoj škol.
Název projektu je : Školy v dnešním světě : hodnocení bez hranic.
Koordinátorem projektu je škola St. – Amandscollege z belgického města Kortrijk a
partnerské školy jsou Hauge Skole z Haugesundu v Norsku a Srednaja Skola Kočevje
ze Slovinska.
Školní rok 2007/2008 byl druhým rokem projektu, hlavním úkolem všech partnerských
škol bylo aplikovat vybrané formy hodnocení do praxe. Začátkem školního roku se
naše škola soustředila na přípravu projektového setkání, které se uskutečnilo 13. – 16.
listopadu 2007 v Roztokách. Na schůzku přijeli všechny partnerské instituce, celkový
počet účastníků byl 15, konkrétně to bylo – 4 z Belgie, 4 z Norska, 3 ze Slovinska a 4
z České republiky z naší školy.
Druhé projektové setkání v tomto školním roce se uskutečnilo ve Slovinsku, ve městě
Kočevje. Naši školu tam reprezentovaly 4 učitelky, celkový počet účastníků byl opět
vysoký, celkem 16. Prezentace prvních výsledků práce na nových způsobech
hodnocení byly velmi podnětné, naše prezentace se setkala s velkou odezvou u našich
partnerů, kvůli novým formám testování kompetencí.
Všechny prezentace i fotogalerie z projektových setkání jsou uvedeny na webové
stránce koordinátorské školy z Belgie/ http://sintamanddigitaal.smartchool.be/
Celkově hodnotíme naši práci na projektu i spolupráci s partnerskými školami velice
kladně.

VÍTÁNÍ HOSTŮ CHLEBEM A SOLÍ

PŘIJETÍ U PANÍ STAROSTKY

6.Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Kroužky školy
Název kroužku
Pohybové hry
Floorball pro 1. stupeň
Logopedie
Pastelka
Keramika
Anglický jazyk

vedoucí kroužku
Mgr. Rosičová
Jaroslav Prokeš
Mgr. Janoušková
Mgr. Hroudová B.
Žalov Mgr. Vanická
Roztoky Mgr. Fišerová
Roztoky - Alice Felkeová / Mgr. Nikoličová v 2. pololetí
Žalov – Mgr. Gabaľová

Děti měly možnost se přihlásit i na angličtinu v Jazykové škole Polyglot, která si
pronajímala prostory školy.
Škola zabezpečila pro starší občany – Kurz práce s počítačem pro Sdružení
postižených civilizačními chorobami, který vedla Hroudová Jana.

ŠKOLÁČEK – předškolní péče pro budoucí prvňáčky
Program předškolní péče je velice důležitý pro vstup dětí do základní školy. Tato
zvýšená podpora a péče poskytuje dětem hned od začátku školní docházky větší šanci
uspět. Budoucí žáci prvních tříd mohou dovednosti, schopnosti a znalosti získané v
mateřské škole nadále plynule rozvíjet.
Projekt Školáček probíhal ve druhém pololetí školního roku . Na pěti setkáních
se děti seznámily se svými budoucími spolužáky. Formou hry se učily některým
dovednostem, které by jim měly později pomoci lépe zvládnout učivo v první třídě,
jednodušeji se zapojit do třídního kolektivu a lépe komunikovat, jak s dospělými tak
s vrstevníky. Program vedly paní učitelky Bártová, Hroudová B. a Marušková.
Na závěr projektu všichni absolventi dostali od školy dárek – triko s logem
Školáčka
Celý školní rok byl bohatý na aktivity ve škole i mimo ní – žáci a učitelé se účastnili
mnoha různých soutěží, projektů, výletů, podívali se do muzeí i na výstavy, pobyli na
školách v přírodě i na exkurzích. Mnoho projektů, soutěží a dalších akcí proběhlo i ve
školní knihovně, která byla dovybavena promítacím plátnem a stala se oblíbeným
místem pro žáky 2. stupně . Jednou měsíčně se tady sešlo několik nadšenců filmového
umění, aby spolu zhlédli nějaký oblíbený film.
Aktivní činnost začal i Žákovský parlament v oblasti školního časopisu – byla
vydána 2 čísla časopisu pod názvem UFO INFO a líbil se moc.

PŘEHLED VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH A DALŠÍCH AKCÍ ŠKOLY

-

Září:
Vítání prvňáčků
Třídní aktivy - Žalov
Rolnička - hudební představení pro 1.stupeň
Školení koordinátorů
Školy v přírodě - 1. – 4.tř.
Okresní kolo v přespolním běhu – starší žáci
Žlutý den
Výlet na Říp – 5.tř.
Spaní ve škole – 1. A, 4. A.

Říjen:
- Výlet Libochovice – 1. C, 2. B
- Beseda – environmentální výchova – 1. A .
- Škola v přírodě – 8.C,
- Projekt – Den zvířat, 1.B,
- Koncert J.Uhlíře v Academicu – 1. stupeň
- Projekt Na stopě – 6.A,
- Divadlo Komedie – S1. A
- Národní muzeum – 5. A, S1. A
- Výtvarní dílna - Mníšek pod Brdy – 3. A a 4.A
- Plavání - Strahov, 7.-9.třídy
- Fotografování tříd – 1. stupeň
- Výlet do ZOO – 6. A
- Krajské kolo v přespolním běhu – starší žákyně
- Koncert – duo Krahulík - 1. stupeň
- Den strašidel – oba stupně
- Běh 28. Října
Listopad:
- Comenius – příprava projektového setkání
- Okresní kolo plavání – 2. stupeň
- Národní galerie – 3. A
- ZOO – 7. A, 5. A, S1. A
- 14.- 16.11. - setkání Comenius v Roztokách
- Výlet - Jablonec nad Nisou – 6. A, 5. B
- Den otevřených dveří
- Testování SCIO – 9.A
- Výstava výtvarných prací žáků „ Roztoky očima dětí „
- Rolnička – koncert – 1. stupeň
- Nábor na SŠ
- Třídní aktivy
- Zelený den – 1. Stupeň
- Knižní bazárek

Prosinec:
- Školní sportovní liga – florbal
- Profi testy - KPPP
- Divadlo – školní družina
- Výstava – Nechanice – 3. B, 4. B
- Hudební pořad Marimba Junior Club – 1. C, 2. A, 4. B
- Vánoční jarmark
- Exkurze Kouřim – 5. A, 5. B, S1. A
- Vánoční trhy – Staroměstské náměstí – 6. A
- Spaní ve škole – 6. A
- Obecný dům – Výstava Lada – 4. A
- Promítání filmů v Žoku / žákovský klub /
- Vánoční zpívání
- Vánoční besídky
- Vánoční turnaje – sportovní
Leden:
- Výběr povolání – p.Houštecká v hodinách 9.A
- Rolnička – 1. stupeň
- Návštěvy MŠ v naší škole
- Olympiáda v Aj – školní kolo
- Basketbal – okresní kolo
- Červený den
Únor:
- Zápis do 1.ročníku
- Výstava - Lada - 1. A, 2. A, 9. A
- Planetárium – 3. B, 4. B, 3. A
- Toulcův dvůr – exkurze - 9. A
- Plavání 4.tř.
- Roztocký talent - celoškolní soutěž
- Diskotéka – 2. Stupeň
- Lyžařský výcvikový kurz – 7.ročník
- ŠD – dětský karneval
- Divadlo Minor - S1
- Vlastivědná exkurze Vyšehrad – 5. A, 5. B, S1
- Výlet do Beckilendu – školní družina
- Aj – olympiáda Břežany
- Puntíkovaný den

Březen:
- Projekt LETIŠTĚ – 6.A,
- Volejbal - chlapci 2. stupeň
- Rolnička – 1. stupeň

-

Výlet – Příbram – školní družina
ZOO – 7. A
Beseda s Městskou policií – 4. A, 5. A
Předání cen soutěže CRAZY BOTTLES – 5. A
Volejbal – dívky 2. Stupeň
Velikonoční dílny – 3.B, Bl
Školáček
Jarní akademie 18.3. s velikonočními trhy
Loutkové divadlo p.Hrubce – 1. Stupeň
ND – prohlídka – 5. A, S1
Festival dokument. filmů v Libčicích – 6. A
Matem. soutěž – Klokan
Knižní bazárek – měsíc knihy
ZOO – 3. B, 4. B, 6. A, S2
Hvězdárna – 1. C, 2. A
Toulcův dvůr – 7.A
Sbírka projektu Šance
SCIO – potenciály, testy 7.A
Kurz plavání – 4.A
Čtenářská soutěž Harry Potter
Návštěva MŠ v ZŠ

Duben:
- Program CEVAP – pro 8.roč
- Preventivní program pro 4., 5., 6.roč. – Dospívám
- Matematická olympiáda – 2. stupeň
- Anglické divadlo – Dr. Klutz – 1.st.
- Malá kopaná – 2. stupeň
- Cevap – preventivní program, pokračování
- Školní kolo florbalu
- SCIO testy – 7., 8. roč. – klíčové kompetence
- SCIO testy – cizí jazyk pro 7.-8.roč
- Odpoledne karetních a deskových her – 4.A + rodiče
- Modrý den
- Kladení věnců na Levém Hradci
- Den Země – úklid školy a obce
Květen:
- Comenius - Slovinsko.
- Třídní aktivy
- MC Donald Cup – 1. stupeň
- Vodácký kurz – 8.C
- Malá kopaná - 8.-9.roč.
- Oranžový den
- Fotografování
- Mc Donald Cup – okresní kolo
- Florbal – 1.stupeň

-

Mezinárodní knižní veletrh – Praha – 9. A
Výlet – Babiččino údolí – 5. A, 5. B, S1
Národní muzeum – 6. A
Výlet – Příbram – 2. A, 3. A
Zvířátkový Točník – 1. C, 2. A
Výlet – Botanicus – 3. B, 4. B

Červen:
- Pohár rozhlasu - 1. stupeň
- Školy v přírodě – 1. B, 1. C, 2. A, 3. A, 5. B, 6. A, 7. A, 8. B,
- Výlety, exkurze, spaní ve škole
- Návštěva Drop-In – 9.roč.
- Středočeské muzeum – 1. B, 4. A , 3. A,
- Muzeum Roztoky – animační dílna – 8. A 9.tř
- Praktické cvičení v rámci tématu Ochrana člověka za mimořádných okolností
- Oslavy 75.výročí založení ZŠ – Den otevřených dveří a Zahradní slavnost
- Sportovní den – 2. stupeň
- Rozlučka se žáky 9. A – zámeček

DEN STRAŠIDEL / 4.B /

PROJEKT TUČŇÁCI – 6. A

JARNÍ AKADEMIE / 5. B /

PUNTÍKOVANÝ DEN / 1. C /

VÍTĚZKY V PŘESPOLNÍM BĚHU

ROZTOCKÝ TALENT / 7. A /

ČERVENÝ DEN / 1. B /

SPANÍ VE ŠKOLE – 1. A

ORANŽOVÝ DEN V JÍDELNĚ V ZALOVĚ

VYSVĚDČENÍ V 1. B

ZELENÍ MUŽÍCI Z 2. B.

PROGRAM K 75. VÝROČÍ ŠKOLY

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Barešová

Řízení rozvoje školy

Bártová

Učíme se hrou – Dramatická výchova
Tvořivá škola – činnostní učení

Bartulíková

Tvořivá škola Kladno
Mezinárodní škola Nebušice
Ukončení specializačního studia Koordinátor ŠVP

Blechová

Drobné pohybové aktivity – tradiční country tance
Ukončení studia - Koordinátor ŠVP

Cihlář

Dokončení doplňkového pedagogického studia

Černá

Koncepce výuky Aj, aneb jak učit české děti Aj
Mládež v akci – kurz zaměřený na projekty
Jak se chovat a jednat v případě šikany a agresivního chování

Čermáková

Seminář zaměřený na práci s dětmi se SPCH

Fišerová Zlata

Jak efektivně vyučovat – moderní výukové metody
Alternativní formy práce se třídou

Gabalová

Pravidla a kritéria hodnocení žáků
Prezentace výchovně vzdělávací koncepce
Výuka cizích jazyků k naplňování klíč. kompetencí

Hajnerová

Artefiletika a arteterapie
Artefiletika v krajině a krajina v nás

Hroudová

B.

Čeština nás baví – jak zpestřit český jazyk na I.st.

Hroudová J.

Mládež v akci – kurz zaměřený na projekty

Janoušková

Tvořivá škola Brno – Český jazyk pro 1. ročník

Kovaříková

Psaní, písmo
Je kázeň přežitek?

Kratochvílová

Didaktické situace ve výuce matematiky
Zeměpis aktivně a zábavně

Moravcová

Lidé na okraji společnosti
Primární prevence v každodenní práci učitele
Práce s interaktivní tabulí

Mráček

Poezie ve škole i mimo ni
Mezinárodní projekt o holocaustu / Terezín/

Marušková

Učíme se hrou – Dramatická výchova
Je kázeň přežitkem?

Polínková

Čeština nás baví – jak zpestřit český jazyk na I.st

Prokeš

Činnost učitele TV

Ramdanová

Kurz asistenta pedagoga pro žáky se sociál.znevýhodněného
prostředí

Srpová

Drobné pohybové aktivity – tradiční country tance

Valiová

Práce s interaktivní tabulí
Intermediální dílna se zaměřením na výtvarné činnosti
Setkání učitelů výtvarné výchovy v Muzeu Kampa

Zelenková

Poezie ve škole i mimo ni
Rozvíjíme kompetence v českém jazyce pomocí projektorů
Využití audiovizuální techniky a PC v hodinách lit. výchovy

8. Ostatní
Minimální preventivní program 2007/08
V uplynulém školním roce byla naše preventivní činnost zaměřena hlavně na soužití
spolužáků ve třídách, na komunikaci mezi žáky, žákem a učitelem. V předchozím
období si žáci již vyzkoušeli své možnosti jak hodnotit sám sebe, vždyť i náš preventivní
program se jmenuje Sám sebou, přišli ale také s nápadem – vyzkoušet si hodnotit i své
učitele. Nebylo vůbec jednoduché připravit se na hodnocení všech vyučujících, jak
třídních, tak netřídních, tak i jednotlivých předmětů, ale výsledek stál za to. Když dáme
svým žákům prostor k vyjádření svého názoru, jsme často velice příjemně překvapeni,
jak zodpovědně se dokážou k mnoha věcem postavit.
Stále jsme přesvědčeni o tom, že nejlepší prevencí ve všech ohledech je s dětmi o
všem na rovinu hovořit, dát jim prostor pro diskusi, zahrnout je do činnosti školy, získat
je a motivovat pro aktivní zapojení do života školy. Nemalou pravdou stále zůstává, že
kdo si hraje, nezlobí. Což převedeno do každodenního života znamená, že kdo nemá,
čím se zabývat a pro co se nadchnout, bude nejspíše vymýšlet aktivity, se kterými se
potýkáme ve větší či menší míře každým rokem ve škole i mimo školní život, což je
především vandalismus, kouření, vysedávání všude ve městě, nicnedělání, vyhledávání
různých partiček, ve kterých se pak naši žáci předhánějí v tom, kdo vymyslí větší
lumpárnu. Proto je naší snahou nabídnout další možnosti, jak dát hlavy dohromady a
vymýšlet si zábavu, ale takovou, aby nikoho neohrožovala a byla zdrojem zábavy pro
více lidí.
Takže v loňském roce pokračovala práce Žákovského parlamentu, který se zaměřil na
přípravu vydávání školního časopisu. Jeho součástí byl i Žolík, který umožnil vyměnit
Žolíka za nečekané zkoušení při hodině. Do obsahu se vešly zprávy technické,
sportovní, zajímavosti ze světa zvířat, módy, anglické křížovky, další testy apod.
V průběhu roku se dala dohromady redakční rada, kterou doufáme každý rok doplní
někdo nový. Jednotlivé třídy si také samy připravovaly upoutávky na promítané filmy, na
které zvaly své spolužáky. Promítání probíhalo v žákovské knihovně, kterou bychom
nadále rádi postupně přeměňovali na žákovský klub, později školní klub. K tomu je
zapotřebí požádat o zřizovací listinu pro školní klub, zároveň také pracujeme na
projektu, který by nám pomohl zařídit klub tak, aby splňoval alespoň základní
požadavky na vybavení . V klubu zároveň mohou probíhat i další akce žáků, které si
sami připraví, různé soutěže, projekty apod. Oblíbenými se staly samozřejmě také
diskotéky, ty si žáci za pedagogického dozoru připravují také sami, probíhají v našem
fitcentru zhruba jednou za měsíc. Již před časem jsme zřídili schránku důvěry, kterou
mohou využít všichni naši žáci, aby si ať už anonymně nebo jménem celé třídy řekli o
pomoc. Může to být pomoc individuální, řešili jsme případy nevhodného chování ve
třídě mezi spolužáky, ale i vztahy mezi žáky a učiteli. Osvědčil se nám v takovém
případě komunitní kruh, ve kterém se každý zúčastněný může k problému vyjádřit a
vyslechnout si názor druhého, vždy je třeba dojít k určitému závaznému postupu a
komunitní kruh popřípadě zopakovat.
Nedílnou součástí celoročního programu byly besedy s městskou policií, besedy na
téma šikany, dospívání, kouření, prevence pohlavních chorob, lásky. Využili jsme
nabídky Centra etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů a strávili nemálo
hodin v průběhu měsíců květen a červen na společných besedách a na závěr i na
vrstevnickém programu, na kterém nám jen o něco starší vrstevníci představili své
písničky, tanec, scénky, breakdance. Při besedách se hovořilo o plánech, o životě, jeho
úskalích, umění říkat NE , zůstat sám sebou, nedělat falešné kompromisy a přitom se
neznemožnit v očích svých kamarádů. Ti nejstarší žáci jako obvykle navštívili na jaře
Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In v Praze, aby dál vedli diskusi
na téma závislostí, první pomoci, poradenství, snižování rizik, prostě prevence.

Sponzorské dary
Během školního roku a hlavně v červnu před oslavami 75. výročí otevření školní
budovy se podařilo základní škole získat několik sponzorských darů. Všem sponzorům
velmi děkujeme a jsme rádi, že škole pomáhají a mají zájem na jejím dalším rozvoji.
Největší částkou škole přispěl pan Šnajdr – na nákup interaktivních programů,učebních
pomůcek.
Další sponzoři školy : Paní Roškotová, paní Bílková , pan Kutev, pan Cihlář, pan
Stopka, ASFA – pan Pribáň, Autoservis Čermák, paní Lainová, Fa Pohl, fa Trigema,
Čajovna a cukrárna Růžový slon, fa Komterm s.r.o, Petr Novotný – Gastroplus, Letiště
Praha s. p., Tiskárna Kavka.
Papírnictví Cyrani přispělo škole hned několikrát. K zápisu dětí do prvních
ročníků přispělo kreslícími potřebami, na první školní den připravilo pro naše prvňáčky
balíčky s potřebami do školy, při nákupu papírenského zboží pro školu zde máme
domluvenou slevu.
Vzhledem k tomu, že škole přijde vhod jakákoliv pomoc, ještě jednou mnohokrát
děkujeme a věříme, že spolupráce se bude dále rozvíjet a rozšiřovat a přibudou i další
subjekty, které nám podají pomocnou ruku.

Základní údaje o hospodaření školy.
2007
A) Příjmy
1. Celkové příjmy a z toho cca 13 mil.
od Středočeského kraje na platy
zaměstnanců, učebnice, ONIV)
2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů
nebo jiných zástupců
3. Příjmy z hospodářské činnosti
4. Ostatní příjmy (pronájmy,
sponzorské dary,..)
B) Výdaje
Výdaje celkem
Náklady na platy pracovníků školy
Ostatní osobní náklady (DPP,DPČ)
Zákonné odvody zdravotního
a sociálního pojištění
Výdaje na učebnice, učební texty,
učební pomůcky
Ostatní provozní náklady (provoz
školy – energie, poplatky, opravy)

18.978,0
552
2.129

do 30.6.2008
v tis.

10.792,0
447
1.961

21.530,10.231
422

11.026
5.219
260

3.711,-

1.903,-

342,-

121,-

6824,-

3.523,-

Výroční zprávu sestavila: Mgr. Alena Gabaľová

