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1. Základní údaje o škole  

(název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový 

přístup, údaje o školské radě) 

 

1.1. Přesný název školy: 

 

 Základní škola Praha 9 – Dolní Počernice 

 Národních hrdinů 70, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12 

1.2. Zřizovatel:  

 Městská část Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12, Praha 9 

1.3. Údaje o vedení školy: 

ředitel ZŠ:             Mgr. Jiří Schwarz 

zástupce ředitele:  Mgr. Alena Kubelková 

1.4.  Adresa pro dálkový přístup (kontakty): 

       telefon: 281930136 sekretariát, 281933106 ředitelna, 281933105 zástupce ředitele, 

281932141 jídelna 

      email: zs.dp@tisali.cz, škola.pocernice@seznam.cz       

      webové stránky: www.zsdolnipocernice.cz   

 

mailto:zs.dp@tisali.cz
mailto:škola.pocernice@seznam.cz
http://www.zsdolnipocernice.cz/


 

1.5.  Charakteristika školy: 

Základní škola je umístěna ve velmi příjemném prostředí lokality Staré obce Dolních 

Počernic. Školu navštěvují žáci z naší obce, ale i z přilehlých městských částí, zejména 

Hostavic. V jejím nejbližším okolí se nachází zámecký park s Počernickým rybníkem. 

V areálu školy se nachází čtyři budovy. Budova I. stupně se školní kuchyní a jídelnou, 

budova II. stupně, tělocvična se šatnami a zázemím, kde je umístěna i učebna školních 

dílen a budova penzionu pro učitele a zaměstnance ZŠ. Žáci mají též možnost v případě 

příhodných klimatických podmínek využít příjemné posezení pod pergolou. K dispozici 

je též školní pozemek, kde žáci v rámci Pracovních činností pěstují různé plodiny. Velmi 

pěkné je též sportovní zázemí, které je tvořeno víceúčelovým hřištěm s umělým 

povrchem, tartanovým cca 200m atletickým oválem, kurtem pro plážovou odbíjenou a 

antukovým tenisovým kurtem. Jak tělocvičnu ZŠ, tak i venkovní sportoviště využívají i 

ostatní subjekty v D. Počernicích. V tomto školním roce též vyvrcholily oslavy 130. 

výročí založení naší ZŠ. 

       

Kapacita ZŠ byla 300 žáků (s účinností od 1.9.2016 navýšeno na 350) 

Kapacita školní jídelny 300 obědů (s účinností od 1.9.2016 navýšeno na 350). 

Kapacita školní družiny 150 dětí (s účinností od 1.9.2013) 

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo ZŠ k 30.9.2015 280 žáků (z toho 130 dívek), 

k 31.3.2016 279 žáků (z toho 129 dívek) ve 13 třídách, přičemž 2. až 5. ročníky ve dvou 

paralelkách. Počty dětí jsou uvedeny v tabulkách výkazů o základní škole viz.příloha č.1. 

V naší ZŠ se snažíme o individuální přístup k žákům. Spolupracujeme s rodiči i dalšími 

institucemi k zajištění vzdělávání a výchovy našich dětí.  

 

1.6. Hodnocení činnosti školních družin a klubů: 

Vedoucí ŠD: Martina Zdychová 

Vychovatelky: Monika Šípová, Gabriela Heralová, Štěpánka Kratochvílová, Renáta 

Koczková 



                         

                                    

Pravidelná činnost školní družiny byla zahájena 2.9.2015. Celkový počet žáků 127, 

z toho 57 dívek, v 5 odděleních, přičemž 4 byly umístěny v kmenových učebnách. 

V tomto školním roce v rámci družiny navštěvovaly děti dramatický kroužek, sportovní 

kroužek a jógu pro děti. Kroužky organizované agenturami nabízely dětem keramiku, 

bojové sporty, lego, inlinebruslení, taneční kroužky, šachy, malého kutila, golf, 

vědecké pokusy. 

V září se žáci školní družiny seznámili s pravidly bezpečnosti a chování v budově 

školy i mimo ni, nechyběl nácvik obrany proti útoku psa. 

Žáci dramatického kroužku se zúčastnili slavnostního vystoupení k 130. výročí 

založení naší školy. 

V listopadu naší družinu navštívilo Divadélko pro školy z Hradce s představením 

„Pohádka ze starého mlýna“, pohádka byla veselá a dětem se moc líbila. 

V prosinci jsme jeli do Bukové u Příbramě, podívat se na čerty do Čechovy stodoly. 

Přivítal nás anděl, provedl nás celou výstavou a děti přivedl až k nebeské bráně. 

V čertovské škole je čert naučil nová „sprostá“ slova např. svěcená voda, anděl, 

peří…a pokáral některé děti za zlobení a žalování. V dílničce proběhla výroba svícnů 

z perníku a na trhu si děti nakoupily drobné dárky. Před vánočními prázdninami v 

rámci vánoční besídky shlédly děti představení dramatického kroužku, zahrály si 

spoustu her o ceny, proběhla tombola, disco a nadílka od Ježíška. 

Měsíc leden byl ve znamení turnajů – v kostkách, prší, pexesu, člověče, nezlob se. 

Protože nám letos počasí přálo a byl sníh, hodně času jsme trávili v zámeckém parku, 

kde si děti pěkně zabobovaly a stavěly sněhuláky. 

V únoru jsme se zúčastnili masopustního průvodu a přijelo k nám divadlo Apropásek. 

Při jeho představení nebyly děti pouhými diváky, ale pohádku „O Otesánkovi“ si samy 

zahrály. 

V měsíci březnu jsme opět navštívili Čechovu stodolu. Tentokrát v rámci Velikonoc si 

děti prohlédly velikonoční výstavu, v dílničkách si vyrobily papírovou slepičku, 

nakoupily drobné dárky, pohladily a nakrmily zvířátka ve výběhu na zahradě stodoly. 

V květnu za námi přijelo divadlo Hračka s pořadem sestaveným z oblíbených pohádeka 

soutěží. Celý pořad byl veselý a zajímavý. 

V měsíci červnu se opět konaly šnečí závody, nejúspěšnějším závodníkem se stal šnek 

Elišky Liché, který vyhrál všechny rozběhy a získal nejvíce bodů a zlatou medaili. 



 

V červnu také vystoupili žáci dramatického kroužku na „Noci kostelů“ a školní rok 

ukončili společně s děvčaty z kroužku jógy vystoupením pro žáky ŠD. 

Družina zajišťuje kromě zájmových činností také odpočinek a relaxaci, děti chodí 

každý den na hřiště, do parku nebo na lana, kde mají možnost individuálních i 

společných her. Ve třídách děti relaxují na kobercích a v hracích koutcích, staví ze 

stavebnic, kreslí, vyrábí z různých materiálů, hrají stolní i pohybové hry. V rámci 

přípravy na vyučování si mohou děti vypracovat se souhlasem rodičů a paní učitelky 

domácí úkol nebo procvičujeme učivo pomocí didaktických her. 

 Dramatický kroužek ŠD 

1.7. Školská rada: 

Školská rada pracovala ve složení: 

předseda: Ing.Hana Jaklová 

zástupce zřizovatele: Andrea Požárová 

zástupci rodičů: Hana Jedelská, Lenka Holá 

zástupci ZŠ: Mgr.Hana Beránková, Mgr.Hana Hubáčková 

Školská rada se sešla v termínech 12.10.2015, 23.2.2016 a 14.6.2016.  

V aktuálním roce Na svých jednáních schválila Výroční zprávu o činnosti školy za 

školní rok 2014/2015, úpravy ŠVP, projednávala problematiku zvyšujícího se počtu 

dětí ZŠ a zajištění všech aspektů vzdělávání a výchovy v ZŠ. Možné využití dalších 

objektů MČ pro potřeby ZŠ, zajištění a požadavky na IT vybavení pro ZŠ, zhodnotila 

velmi kladně oslavy 130.výročí ZŠ. 



                         

                                    

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku:  

Kód 

oboru 
Popis oboru 

Forma 

vzdělávání 

Cizí vyučovací 

jazyk 

Délka 

vzdělávání 

Kapacita 

oboru 

Platnost 

  

Dobíhající 

obor 

79-01-

C/01  

Základní 

škola 
denní 

 
9 r. 0 měs. 300 Platné Ne 

 

Všechny třídy ZŠ se vyučují podle ŠVP s názvem „ŠVPZV - ZŠ Dolní Počernice“. Ten 

je zpracován dle RVPZV. Časové dotace předmětů v jednotlivých třídách jsou uvedeny 

v učebním plánu pro I. a II. stupeň ZŠ pro školní rok 2015/2016 viz.příloha č.2. 

Jako druhý cizí jazyk byl dle volby žáků vyučován Německý a Ruský jazyk a to od 

osmého ročníku s časovou týdenní dotací 3 vyučovacích hodin.  

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:  

3.1. Pedagogičtí pracovníci: 

Na ZŠ působil pedagogický sbor doplněný o kolegyni Mgr.Kateřinu Kracíkovou (4.B), 

po odchodu Mgr.Šárky Brabencové. Složení pedagogického sboru: 

Ředitel ZŠ – Mgr.Jiří Schwarz, zástupce ředitele – Mgr.Alena Kubelková, 1.třída -  

Mgr.Hana Hubáčková, 2.A – Mgr.Nataša Heráková, 2.B – Mgr.Jolana Lukášová, 3.A – 

Ilona Bradáčová, 3.B – PaedDr.Eva Drnková, 4.A – Mgr.Eva Dědková, 4.B – 

Mgr.Kateřina Kracíková, 5.A – Jan Hovorka, 5.B – Ivana Hájková, 6.třída – Štěpána 

Kratochvílová, 7.třída – Ing.Alena Vyskočilová, 8.třída – Mgr.Hana Beránková, 9.třída – 

Mgr.Eva Beránková, netřídní učitelé - Mgr.Hana Pulcová, Bc.Tomáš Campr, Mgr.Věra 

Burdová, Mgr.Jitka Priknerová, spec.ped.Mgr.Zorka Hemzová. 

 



 

V následujících tabulkách pod body 3.1.1. je uveden přehled jejich počtu a pod bodem 

3.1.2. jejich věková struktura. 

 

3.1.1. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost): 

  

3.1.2.  Věková struktura pedagogických pracovníků: 

Vzhledem k provozním a personálním skutečnostem byly 5.A a 5.B umístěny v budově 

II.stupně. Výuka jednotlivých předmětů nebyla v 5.A zajištěna jedním třídním učitelem, 

ale vyučujícími dle jednotlivých předmětů. 

Výuku cizích jazyků zajišťovalo celkem 5 aprobovaných pedagogů. Anglický jazyk byl 

vyučován od I.třídy s časovou dotací 1h týdně a od 3.třídy již z časovou dotací 3h týdně. 

Jako druhý cizí jazyk byl vyučován Německý a Ruský jazyk s časovou dotací 3h týdně 

v 8. a 9.třídě.  

3.2. Nepedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci: 

3.2.1.  Kancelář ZŠ: 

Provoz kanceláře ZŠ zajišťovala paní Zdena Buchtová ve funkci hospodářky ZŠ.  

Účetnictví ZŠ a mzdovou agendu pak externí zaměstnanec paní Ing.Libuše Ondrušková. 

  
      ped.prac.  

celkem  

      ped.prac. 

s odbornou 

kvalifikací  

      ped.prac. 

bez odborné 

kvalifikace  

počet (fyz. osoby) 

k 31.12.2015 
 20  17  3 

Věk 20 a méně 21-30 31-40 41-50 51-60   61 a více 

počet 

(fyz.osoby) 

k 31.12.2014 

 

 

 
2 4 5 5 4 



                         

                                    

Obě dámy tvoří velmi kvalitní tým a jejich spolupráce byla na velmi vysoké úrovni. 

3.2.2.  Školní jídelna: 

Školní jídelna vařila na svou plnou kapacitu 300 obědů. Domácí polévky, velmi chutná 

hlavní jídla, dostatečně velké porce i přídavky a laskavý přístup našich kuchařek byly 

hlavními důvody, proč všem strávníkům v uplynulém školním roce tak chutnalo. 

Vedoucí školní jídelny: Jana Chylíková 

Kuchařky: Iva Nyklová, Věra Kratochvílová, Jana Kubíčková, Petra Hájková  

Školní stravování 1920 

3.2.3 Ostatní provozní zaměstnanci: 

Funkci pana školníka zastával pan Jaroslav Švarc. Tuto vykonával velmi zodpovědně a 

s velmi pěkným vztahem k zaměstnancům i dětem. 

O čistotu ve škole se starali zaměstnanci úklidu pod vedením pana Jiřího Baudische. Ten 

měl na starosti budovu tělocvičny. II.stupeň uklízela paní Petra Hájková a I.stupeň paní 

Chylíková a Nyklová.  

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce: 

I ve školním roce 2015/2016 jsme registrovali velký zájem o první třídy. Otevřeli jsme 

po roční odmlce 2 první třídy. 

 

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2016/17 a odkladů školní docházky:          

  
zapsané děti  přijaté děti  

odklady školní 

docházky 

počet   72  47  6 



 

   

     Nárůst počtu žáků v posledních letech je výrazný. ZŠ byla nucena opět reagovat a 

využít všechny dostupné prostory a navýšit znovu kapacitu školy i školní jídelny a to z 

300 na 350 žáků. Vzhledem k prostorovému zázemí zatím není jisté, zda se podaří pro 

školní rok 2107/2018 otevřít dvě první třídy. 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 

 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků uvedeny v příloze č.3 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 
         

       Tak jako v minulých letech, tak i ve školním roce 2015/2016 probíhala primární 

prevence na škole ve spolupráci s externími organizacemi, které pro žáky připravily 

přednášky, interaktivní pořady, diskuse i praktický nácvik vybraných dovedností z oblasti 

prevence. V hodinách občanské a rodinné výchovy, vlastivědy, přírodovědy a prvouky pak 

následně učitelé diskutovali nad tématy, které děti zvláště zaujaly. 

 Městská policie opakovaně nabídla žákům program „Sociálně patologické jevy“, 

který byl realizován od páté po devátou třídu. Lektoři již děti znají z minulých let, což 

přispělo k otevřenějším diskusím. 

 

 

Třída Téma Časová dotace 

5.A,5.B Drogy I., tabákové výrobky, 

alkohol, léky 

45 min 

6. třída Šikana a násilí v dětských 

kolektivech 

45 min 

7. třída Kriminalita dětí I., jednání, 

odpovědnost, následek 

45 min 

8. třída  Drogy II., drogy a zákon, 

zneužívání omamných a 

psychotropních látek 

45 min 

9. třída Základy právního vědomí I., 

zákony v souvislostech, 

trestní zákoník, trestní řád, 

přestupkový řád 

45 min 

 

 Dalším programem realizovaným na naší škole byl metodický program městské 

policie, skupiny ochrany osob a majetku. Interaktivní preventivní program se týkal 

bezpečného chování v různých životních situacích. 

 



                         

                                    

Třída Téma Časová dotace 

1. třída Bezpečný kontakt se psy 45 min 

2.A,2.B Bezpečně v každém ročním 

období 

90 min 

4.A, 4.B Bezpečně v dětském 

kolektivu 

90 min 

5.A, 5.B Jak si nenechat ublížit I. 90 min 

6. třída Jak si nenechat ublížit II. 90 min 

7. třída Mimořádné události 90 min 

8. třída Mimořádné události 90 min 

9. třída Mimořádné události 90 min 

 

 Základů první pomoci a požární prevence se zúčastnily čtvrté až deváté třídy. 

Program byl složen jak z části teoretické, tak i praktické. V teoretické části se žáci dozvěděli, 

jak správně přivolat pomoc a vysvětlili si postup při ošetření méně závažných zranění. 

Následoval praktický nácvik obvazových a fixačních technik. 

 

 

Třída 

Téma Časová dotace 

4.A, 4.B, 5.a, 5.B, 6. tř., 

7.tř.,8. tř.,9. tř. 

První pomoc-teorie 45 min. 

4.A, 4.B, 5.a, 5.B, 6. tř., 

7.tř.,8. tř.,9. tř. 

První pomoc-praxe 45 min. 

 

 V rámci dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy 

v oblasti prevence sociálně patologických jevů byl realizován cyklus přednášek základů 

první pomoci a požární prevence. Realizátorem programu byla Městská policie. Obsahem 

přednášek byla diagnostika stavu bezvědomí, účinné použití neodkladné resuscitace, použití 

laického defibrilátoru a praktický nácvik resuscitace. Tento preventivní program vycházel se 

strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se 

vzdělávacím obsahem a uplatnění základních vědomostí v praktickém životě. 

 

 

Skupina Téma Časová dotace 

Pedagogičtí pracovníci, 

nepedagogičtí pracovníci 

Diagnostika stavu 

bezvědomí a následná 

činnost, správné a účinné 

použití neodkladné 

resuscitace, použití laického 

defibrilátoru 

135 min 

Pedagogičtí pracovníci, 

nepedagogičtí pracovníci 

Praktický nácvik resuscitace 

na resuscitační figuríně 

Ambu 

90 min 



 

 

 Závěrem školního roku připravilo Oddělení prevence Městské policie pro celou naši 

školu dětský sportovní den zaměřený na aktivní využití volného času. Některé aktivity byly 

zaměřeny na bezpečnost v silničním provozu. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: počet pedagogických pracovníků, kteří si 

doplňují odbornou kvalifikaci, průběžné vzdělávání – nejpočetněji zastoupená témata 

      Ve školním roce 2015/2016 si doplňovali tři pedagogové vzdělání - kvalifikaci studiem 

na VŠ.   

      Průběžné vzdělávání: Dílna čtení II 1x, Praktické hry pro rozvoj gramotnosti 1x, 

Kreativní tvoření 2x, Problematika ADHD od teorie k praxi. Všichni pedagogové se 

zúčastnily dvoudenního školení První pomoc s Městskou policií a všichni pedagogové 

se zúčastnili školení na téma Inkluze. 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

      Škola se během školního roku velmi aktivně zapojuje do dění v naší obci, dále pak 

rozšířila množství nabízených kroužků pro děti. Žáci se účastnili divadelních 

představení, školních výletů, lyžařského kurzu, škol v přírodě. V rámci oslav 

130.výročí založení školy byla uspořádána zahradní slavnost na pozemku ZŠ. Byly 

uspořádány sportovní dny, žáci se zúčastnili III.ročníku Olympijského víceboje a 

olympiád ve vybraných předmětech. Aktivně se zapojili do dění ve škole 

prostřednictvím Školního parlamentu. Koordinátorkou byla určena paní Mgr.Hana 

Beránková a pravidelná měsíční zasedání probíhala v aule ZŠ. Předsedkyní parlamentu 

byla žačka 9.třídy Klára Modrová, místopředsedou Vojta Štěpán 9.třída. Žáci se 

účastnili pravidelného projektu Planeta Země 3000, zapojily se opět do sběru lesních 

plodů, do projektu pomoci Nepálu, masáží ve třídě, mobilní knihovny Bibliobus a další 

řady sportovních a kulturních akcí. Pro přehlednost níže uvádíme aktivity v rámci 

jednotlivých měsíců školního roku. 

      Září: 

      Slavnostní zahájení školního roku – žáci 9.třídy přivítali naše prvňáčky slavnostním 

stužkováním před budovou II.stupně ZŠ za účasti pana starosty Zbyňka Richtera. 

      Projekt „Ulice dětem“ – den plný street aktivit – streetdance, jojo, breakdance, 

streetart, sportovní aktivity. 



                         

                                    

        

           

  

      Návštěva Kampy – 4.A,B. 

      15.9. proběhlo fotografování I.tříd. 

      4.třídy vyrazily na dopravní hřiště..  

      V sobotu 19.září se uskutečnilo „Zahradní posezení“ u příležitosti oslav 130.výročí 

založení naší ZŠ. Ve 14:00 přivítal hosty ředitel školy spolu s panem starostou. Poté 

následoval bohatý kulturní program, v němž vystoupily Pražské mažoretky, AT Studio 

DOMINO, Dramatický kroužek školní družiny, pěvecký sbor Rokytka, ukázka karate 



 

v podání Kamikavaza. Při pečení čuníka a občerstvení, které zajistila společnost hotel 

Svornost, si mohli přítomní prohlédnout výstavy soutěžních prací žáků na téma 

„Škola“, prezentace jednotlivých tříd a další výstavy. Ve stánku s upomínkovými 

předměty si mohli zakoupit výroční kalendář, pohledy, tužky či trička, vše s tematikou 

130. Let ZŠ. Asi nejnavštěvovanější byla výstava historických fotografií školy a tříd. 

Při krásných melodiích šansonů v podání naší bývalé absolventky Míši Břízové si 

všichni užili nádherný, slunečný, podzimní podvečer. Nezbývá než popřát naší škole 

minimálně dalších úspěšných 130 let. 

 

       

             



                         

                                    

             

   

                      130.výročí založení ZŠ 

      2.třídy navštívily divadelní představení v divadle Gong. 

      Žáci 9.třídy absolvovali testy v PPP v rámci poradenství k volbě středních škol. 



 

      říjen: 

      Návštěva OPPP v rámci volby povolání pro žáky 9.třídy. 

      Účast na slavnosti „Babí léto“. 

      4.třídy na dopravním hřišti. 

      4.třídy výprava do historie na Vyšehradě. 

      5.třída výlet do divoké Šárky – poznáváme zajímavá místa v Praze. 

      5.třída zajistila spoluorganizování vítání nových občánků v Dolních Počernicích.   

      5.třídy návštěva divadla Minor. 

      Klub mladého diváka – divadlo Hybernia.. 

       2.třídy na „Neviditelné výstavě“. 

       3.B výlet do muzea betlémů na Karlštejně. 

       Žáci se zúčastnili Lampiónového průvodu u příležitosti 97.výročí založení 

Československého státu. 

        

                                                                                                                   Lampiónový průvod 

     



                         

                                    

      Ve škole proběhl projektový den Halloween a dušičky – 1.třída, 5.A a 4.B. 

         

       

      Žáci školy sbírali lesní plody pro zvěř v rámci soutěže. 

                 

      listopad: 

      Do divadla Gong vyrazily 4.A, 4.B a 6.třída.. 

      1.třída na návštěvě Atria „Pohádky Františka Hrubína“. 

      7.,8., a 9.řída na představení „Sněhová královna“ v divadle Hybernia. 

       Školní družina „Pohádka ze starého mlýna“ divadlo Hradce Králové. 



 

      II.stupeň projekt Planeta Země 3000, tentokrát na téma Východní Afrika v kině 

Světozor.  

 

      3.B hudebně vzdělávací program „Putování za Country“. 

      8.třída se zúčastnila v rámci volby povolání Veletrhu středních škol. 

      7třída si osladila školní život v „Muzeu čokolády“. 

      Preventivní program „První pomoc“ pro žáky 4. – 9.tříd. 

       prosinec: 

       Žáci 2.tříd navštívili Divadlo v Dlouhé. 

       6.třída divadlo Hybernia „Kapka medu pro Verunku“. 

       Na návštěvě v „Mořském světě“ byla 4.A. 

       3.B navštívila IQ park v Liberci. 

      2.třídy se podívaly do předvánoční Betlémské kaple. 

      Školní družina navštívila „Čertovu stodolu“. 

      3.A návštěva divadla Gong „Vánoční příběh“. 

      Prběhly preventivní programy pro 5. - 9.třídy. 

      8. a 9.třída návštěva divadla Rokoko „Želavy“. 

      4. a 5.B navštívily skanzen v Přerově nad Labem s vánoční tematikou. 

      6.třída divadlo Hybernia „Sněhová královna“. 



                         

                                    

       V rámci „Vánoc v Dolních Počernicích“ uspořádali žáci Vánoční prodejní výstavu 

v prostorách II.stupně ZŠ. Přišlo nebývale velké množství návštěvníků a všichni si užili 

předvánoční atmosféru plnou dobré nálady a vůně svařeného vína, které připravili pro 

rodiče žáci nejvyššího ročníku. 

               

           

                                                         Vánoční prodejní výstava   

                                                              

                                                                            Mikuláš se svou družinou v ZŠ 

       3.B navštívila divadlo U hasičů „Čertův švagr“. 



 

       1.třída navštívila zámek Loučeň, další den divadlo Atrium spolu s 5.B. 

       Na Vánoční trhy v Praze vyrazili naši šesťáci. 

       II.stupeň vyrazila v předvánočním čase do kina v CČM.. 

          Pro přešdkoláčky jsme uspořádali již tradiční „Hravé odpoledne“. 

               

                                                                         Hravé odpoledne pro předškoláky 

          Vánoční besídka ve školní družině spolu s vystoupením Dramatického kroužku.  

          Ve všech třídách proběhly vánoční besídky, kde si děti předaly dárečky. 

          leden: 

          5.B Atrium Žižkov. 

          Proběhl zápis do I.tříd.                                        

          4.třídy si osvojují teorii pravidel silničního provozu na dopravním hřišti. 

          3.B navštívila výrobnu čokolády. 

          Preventivní programy „Bezpečně v každém období“ – 2.třídy. 

                                              „Ochrana před zvířaty“ – 1.třída 

                                              „Jak si nenechat ublížit“ – 7.třída 

           První pololetí bylo zakončeno rozdáním vysvědčení. 

           



                         

                                    

          únor: 

          1.třída má hodinu zpěvu v divadle „U Hasičů“. 

          Klub mladého diváka navštívil zlatou kapličku „Čarodějův učeň“. 

          Žáci i učitelé se zúčastnili tradičního Masopustního průvodu. 

          5.B na návštěvě v ateliéru Jiřího Trnky.. 

          4.třídy na dopravním hřišti. 

          6.třída návštěva divadla ABC „Bylo nás pět“.. 

          4.B návštěva Pražského hradu. 

          2.třídy v Malostranské besedě „Zahrada 2“. 

          Divadlo ve školní družině „Otesánek“. 

          Žáci vyrazili na lyžařský výcvik do Janova nad Nisou. 

          březen: 

          Divadlo Horní Počernice „O kouzelné kuličce“ – 2.třídy. 

          Velikonoční výstava a vynášení Morany. 

             

                                                            Velikonoční výstava 

          4.třídy dopravní hřiště. 

          5.B divadlo Minor „Klapzubova jedenáctka“.   



 

          1.třída Atrium „Velikonoce“. 

          Workshop v Muzeu čokolády 4.A a 5.třída. 

          5.B festival „Jeden svět“. 

          1.třída a 3.B CČM výstava „Večerníček“. 

          Školní družina Velikonoce v Bukové. 

          Preventivní programy „Bezpečně v dětském kolektivu“ – 4.třídy 

                                              „Jak si nenechat ublížit“ – 5.třidy a 6.třída 

                                              „Mimiřádné události“ – 8. a 9.třída 

          duben: 

          1.třída „Večer s Andersenem“ – hry a čtení ve škole. 

          5.B Atrium „Dialog s kytarou“. 

          Úspěšně se účastníme Aprílového běhu s Kuřetem. 

          Návštěva Pražského hradu – v rámci cizích jazyků komentář v Aj a Rj, 8. a 9.třída. 

          „Péťa a vlk“hudební pořad pro 2.třídy. 

          Literárního pořadu o Karlu Čapkovi se zúčastnila 8.třída. 

              

                                                                                                                    Aprílový běh s Kuřetem 



                         

                                    

          1.-5.třída soutěž v malé kopané McDonalds cup. 

           2.místo kategorie 1.-2.třída 

          Proběhl zápis do školní družiny. 

          V rámci akce sběru starých mobilních telefonů 1.třída v ZOO Praha. 

          5.B „Tajemství lidového hlasu“ v Atriu Žižkov.. 

          Proběhlo fotografování tříd. 

          Klub mladého diváka – KMD – Divadlo V Dlouhé „O líné babičce“. 

          2.třídy na návštěvě Toulcova dvoru – program „Mláďátka“. 

          Projekt „Den Země“ – čištění břehů Počernického rybníka – 5. – 9.třídy. 

             

                                                                                           Den Země 2016 

          Turnaj ve vybíjené 5.tříd. 



 

          3.A na návštěvě v ZOO Praha. 

          3.B a 4.A na exkurzi „Strašidla staré Prahy“. 

          4.B na návštěvě v Zemědělském muzeu. 

          Další ročník expedice Karákoram – lanové centrum II.stupeň. 

             

                                                                                      Expedice Karákoram 

             „Noc s Andersenem“ – přespání ve škole 4.A. 

          Putovní výstava „Deset inspirací Karla IV“ – doplněná soutěží výtvarných děl žáků. 

 



                         

                                    

          květen: 

          I.stupeň absolvoval již III.ročník Olympijského víceboje.  

           

          Štafetový pohár. Mimo skvělé umístění i setkání se světovou legendou. 

             

Na štafetovém poháru žáci získali celou řadu medailí, které jim předal samotný Usain Bolt. 

          Pravidelné zasedání školního parlamentu. 

          5.B divadlo Minor „Perníková chaloupka“. 

          II.stupeň literární pásmo o Karlu Čapkovi. 

          Zdravá městská část – dětský stůl – diskusní fórum v hotelu Svornost. 

          4.B poznává rostliny v Botanické zahradě. 

          3.B návštěva ZOO Praha. 

          Školní družina divadlo Hračka „Vrabčáci“. 



 

          4.B návštěva divadla Spejbla a Hurvínka. 

          5.B přivítala nové občánky v Dolních Počernicích. 

          1.-5.třídy v hotelu Svornost na představení „Ježkovy oči“. 

           

          I.stupeň v divadle U Hasičů. 

          Výběr žáků na atletických závodech „Čokoládová tretra“. 

          Dětský den v ZŠ – program s Městskou policií. 

          8. a 9.třída v ZOO Praha. 

          8. a 9.třída v JUMP parku. 

          5.B navštívila televizní vysílač Žižkov a Atrium „Rožmberská kapela“. 

          1.třída v hřebčíně Kladruby a s rodiči na táboráku na pozemku ZŠ. 

          5.,6. A 7.třída na vzdělávacím výletě v Terezíně. 

          Škola v přírodě: 

          2.A,B Janov nad Nisou 24. – 29.5.2016 

          3.A Lučkovice 29.5. – 3.6.2016 



                         

                                    

          červen: 

          Výstava krojů v tělocvičně ZŠ spolu s dílničkami pro děti. 

             

          2.třídy „Divadlo v přírodě“.  

          7.třída návštěva JUMP parku. 

          Noc kostelů v Dolních Počernicích, vystoupení ŠD a výstava výtvarných prací. 

                                  

                                    



 

          Školní družina pořádala Šnečí závody. 

          1.třída „Pasování na čtenáře na zámku v Radimi. 

            

          3.A setkání s myslivci Horní Počernice. 

          2.třídy v ZOO Praha a na představení „Sněhurka“ v Horních Počernicích.. 

          8.třída na školním výletě v Milovicích. 

          4.A zábavní akce pod hlavičkou McDonalds. 

          Vystoupení dramatického kroužku ŠD a kroužku Jógy. 

            

Závěrečné vystoupení ŠD 

          3. a 4.B na exkurzi v Podolské vodárně. 

          2.třídy interaktivní výstava „Merkur“. 

          II.stupeň a 3.A na návštěvě kina CCM „Hledá se Doris“. 



                         

                                    

          Školy v přírodě: 

          4.B Březová 6. – 10.6.2016.  

          1.třída Louňovice 11. – 18.6.2016. 

               

Švp 1.třída 

          7.třída Doksy 14. – 18.6.2016. 

          3.B Pec pod Sněžkou 10. – 16.6.2016. 

          6.třída Doksy 17. – 24.6.2016. 

          4.A Černý Důl 20. – 25.6.2016. 

          5.B a 8.třída zájezd Itálie – 22. – 30.6.2016. 

          5.A Piskovice 13. – 16.6.2016. 

          9.třída zážitkový pobyt Lipno nad Vltavou 1. -5.6.2016. 

            

Deváťáci na zážitkovém pobytu na Lipně 



 

Žáci se též účastnili olympiád v Čj, Aj a M. Ve všech třídách proběhlo v rámci běžných 

hodin Tv či sportovních dnů zapojení do III.ročníku projektu „Česko sportuje – Olympijský 

víceboj“. Po celý rok pokračoval projekt pojízdné knihovny „Bibliobus“, pravidelné zasedání 

Školního parlamentu. Žáci vydávali svůj časopis „Školní oko“. 

                         Vítězné logo časopisu Školní oko 

9. Údaje o výsledcích činnosti provedené ČŠI: 

 Ve školním roce 2015/2016 nebyla na ZŠ ČŠI provedena inspekční činnost. Probíhala 

jednorázová elektronická šetření prostřednictvím portálu INSPIS, která nahrazují 

inspekční činnost na místě. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy: 

        Údaje o hospodaření školy za rok 2015 jsou uvedeny v příloze č.4.       

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:  

     Ve šk.r.2015/2016 se škola neúčastnila rozvojových a mezinárodních programů. 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení:  

     Ve šk.r.2015/2016 nebylo předmětem vzdělávacích programů zapsaných v rejstříku 

škol. 

 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z jiných zdrojů:  

     Ve šk.r.2015/2016 škola nefinancovala žádné projekty z jiných zdrojů. 

 



                         

                                    

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:  

     Ve šk.r.2015/2016 nebyly organizovány odborové organizace.  

      Vyvrcholením oslav 130.výročí  byla velmi pěkná zahradní slavnost 19.září 2015 

v prostorách školy a přilehlém areálu. Zde vystoupili různí hosté z řad bývalých žáků, 

současní žáci, děti měly o zábavu postaráno díky organizaci „Ulice dětem“. Ve třídách 

probíhaly výstavy a prezentace jednotlivých tříd. Asi nenavštěvovanější byla výstava 

historických a současných fotografií školy a života kolem ní. Doufáme, že naši školu 

čeká ještě dlouhá budoucnost, ke které by mohla přispět výstavba školy nové. 

Spolupráce s rodiči: V průběhu školního roku jsou rodiče pravidelně informováni o 

dění v ZŠ na 4 třídních schůzkách. Informace mohou též získat z webových stránek 

školy – kde mají i jednotlivé třídy své třídní weby. Po dohodě s vyučujícími mají též 

možnosti individuálních konzultací. Rodiče též spolupracují při pořádání mimoškolních 

akcí a aktivně se účastní sportovních i kulturních akcí. Pro naše předškoláčky byla 

pořádána pravidelná čtvrteční přípravná a adaptační odpoledne, která zajišťovaly paní 

učitelky Hájková a Kracíková.. 

      V rámci spolupráce s MČ se škola aktivně podílela na kulturním dění v obci. Výstavy 

výtvarných prací se staly již nedílnou součástí oslav Babího léta, Vánoc v DP, 

Masopustu, Velikonoc – vynášení Morany i Dne dětí, kde učitelé a žáci vyšších 

ročníků spoluorganizují herní odpoledne v zámeckém parku. Žáci spoluorganizovali 

Hravé odpoledne pro předškoláky, které bylo širokou veřejností opět velmi kladně 

hodnoceno. Během roku se pak žáci účastnili dalších školu pořádaných akcí 

doplňujících školní vzdělávací program. 

      V rámci dalších aktivit měli žáci možnost navštěvovat školní kroužky: Florbal, 

Tenisová škola, Inlinebruslení, Dramatický kroužek školní družiny, Jóga (taktéž ŠD), 

Taneční kroužky, Šachový kroužek, Klub mladých diváků, Klub mladých čtenářů. Ve 

spolupráci s agenturou Kroužky též Bojové sporty a Keramický kroužek, Vědecký 

kroužek. Ve spolupráci s TJ Sokol Dolní Počernice pak mají žáci možnost navštěvovat 

oddíly basketbalu, kopané a atletiky, jejichž činnost probíhá v areálu školy. ZŠ též 

spolupracuje s tenisovou školou Lucie Hradecké, kde na školních sportovištích mohou 

vyrůstat nové tenisové naděje. Nově se rozběhla činnost pěveckého sboru Rokytka.   

      Velmi úzká spolupráce probíhala též s místním Dětským domovem a TJ Sokolem 

Dolní Počernice. Prospěšná je též spolupráce s anglickou školkou Orangery. Probíhala 

velmi úzká spolupráce s MŠ Duha – děti ZŠ čtou dětem z MŠ, návštěva předškoláčků 

v ZŠ.  



 

      V rámci doplňkové činnosti školy se pronajímala školní sportoviště. Školní tělocvična 

je tak důležitou součástí volnočasových aktivit nejen školy, ale i obce. 

      Na základní škole působí výchovná poradkyně a jedna speciální pedagožka s bohatými 

pedagogickými zkušenostmi. V úzké spolupráci s rodiči řeší problematiku volby 

povolání, výchovných opatření, integrovaných žáků. Velmi úzká a kvalitní je 

spolupráce s PPP, s paní Mgr. Stolařovou. Probíhají pravidelná přešetření, šetření 

diagnostická po dohodě s vyučujícími a rodiči, taktéž pro žáky 9. třídy za účelem 

poradním při volbě povolání. Dle potřeby pak spolupracuje škola s Odborem sociálních 

věcí Prahy 14. V rámci minimálního preventivního programu probíhá spolupráce s 

policií ČR. 

 

Jak se loučí deváťáci 

      Doufáme, že ve spolupráci se zřizovatelem rodiči a dalšími organizacemi se nám 

podaří výstavba tak potřebné nové budovy základní školy a budeme nadále vytvářet 

pro naše žáky podnětné a příjemné prostředí. 

 



                         

                                    

Příloha č.1 

Počty žáků z výkazů o ZŠ M 3, M 3a a S 53-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.2: 

Časová a hodinová dotace předmětů I. a II.stupeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

                                    

Příloha č.3: 

Výsledky vzdělávání žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.4: 

Údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014. 

 

 

 


