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1.  Základní údaje o škole 
 

1. 1 Název školy a identifikační údaje 
 
Základní škola Černošice, příspěvková organizace 
 
Sídlo školy:  Pod Školou 447, 252 28 Černošice 
IČ :  61385158 
DIČ: CZ 61385158 
REDIZO: 600 053 377 
 

1. 2. Zřizovatel školy 
 
Město Černošice, Riegrova 1209, Černošice. IČO : 00 241 121  
 

1. 3. Vedení školy 
 

Ředitel školy: Mgr. Barbora Formanová (dočasně pověřená vedením školy od 1. 8. 2015  
        do 31. 12. 2015)  

Ředitel školy: Mgr. Ludmila Zhoufová (od 1. 1. 2016) 
Zástupce statutárního orgánu – ředitele školy: Mgr. Ludmila Zhoufová (1. 8. – 31. 12. 2016) 
Zástupce statutárního orgánu – ředitele školy: Mgr. Jana Sticzayová (od 1. 2. 2016) 
Zástupce ředitele školy: Bc. Martin Vodička 
  
Kontaktní údaje: telefon:  251001601, 602 501 121 

   e – mail: zsc@zscernos.cz 
                           www stránky: www.zscernosice.cz 
 

1. 4. Školská rada 
 
Členové školské rady 
 
Zástupci rodičovské veřejnosti: 
Michaela Dvořáková 
Josef Barchánek 
Alice Uzlová 
 
Zástupci školy: 
Ilona Olšiaková 
Martin Vodička 
Lenka Zúbková 
 
Zástupci zřizovatele (obce): 
Karel Müller 
Petr Hopfinger 
Pavel Cejnar 
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1. 5. Charakteristika školy 
 
Základní škola Černošice, příspěvková organizace, je plně organizovanou školou s 1. a 2. 
stupněm základní školy, školní družinou a školní jídelnou. Je zřízena jako příspěvková 
organizace. Dislokovaným pracovištěm je budova ZŠ v ulici Komenského, kde se vzdělávají žáci 
1. – 5. ročníku. 
Žáky naší školy jsou i děti z Vonoklas, Solopisk, Všenor, Letů, Zadní Třebaně, Prahy. 
 
Škola sdružovala k 31. 8. 2016: 

• Základní školu – kapacita: 940 žáků IZO: 102 638 411 
• Školní družinu – kapacita: 322 žáků IZO: 113 900 244 
• Školní jídelnu  - kapacita: 950 jídel IZO: 113 000 642 
• Školní jídelnu  - výdejnu kapacita: 120 jídel IZO: 181 045 681 

 
Zřizovatelem školy je Město Černošice. Spolupráce se zřizovatelem probíhá na partnerské 
úrovni. Spolupráce s rodiči funguje prostřednictvím školské rady a dále pak prostřednictvím 
pravidelných třídních schůzek i konzultací s učiteli a vzájemných schůzek mezi rodiči  
a představiteli školy. Škola je otevřena všem reálným podnětům ze strany zřizovatele, školské 
rady, školské komise, rodičů. 
 
 
2.  Školní vzdělávací program 

 
 

Škola základ vzdělávání I - čj. ZS Cer 2.1.1. /331/2013 
 
 
Do vzdělávacího programu „ Škola základ vzdělávání“ jsou zahrnuti všichni žáci školy. Evidence 
stavu školy, žactva a další je kompletně vedena v programu Bakalář. 
 

Školní vzdělávací program Počet tříd Počet žáků 
Škola základ vzdělávání I – č. j. ZS Cer 2.1.1.  /331/2013 36 787 

 
Celé znění školního vzdělávací programu je dostupné na webových stránkách školy. 
 
 
 

3.   Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
V průběhu školního roku 2015/1016 došlo k několika změnám ve vedení školy a v pedagogickém 
sboru.  
 
První z nich byla způsobena odstoupením ředitelky školy PhDr. Romany Lisnerové k 30. 7. 2015. 
Od 1. 8. 2015 byla vedením školy pověřena Mgr. Barbora Formanová, zástupci ředitelky školy se 
stali Mgr. Ludmila Zhoufová (pro 1. stupeň) a Bc. Martin Vodička (pro 2. stupeň). 
 
Na základě konkurzního řízení byla od 1. 1. 2016 jmenována ředitelkou školy Ludmila Zhoufová.  
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Barbora Formanová pracovala do dubna 2016, kdy odešla na mateřskou dovolenou, jako 
zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň. Od 1. 2. 2016 byla do funkce zástupkyně ředitelky 
školy pro 1. stupeň jmenována Mgr. Jana Sticzayová. 
 
Za B. Formanovou, která odešla na mateřskou dovolenou, převzala od dubna 2016 výuku 
angličtiny Ing. Irena Eckertová a po dobu nemoci I. Kuželové vedla jeden měsíc třída 1. B 
zkušená učitelka Mgr. I. Sklenářová (červen 2016). 
 
Během července a srpna 2016 ukončilo pracovní poměr 9 pedagogických pracovníků, 1 uklízečka 
a 3 zaměstnankyně školní jídelny. Důvodem odchodu zaměstnanců byla kromě dojíždění potřeba 
změnit typ školy – základní za střední, odchod na mateřskou dovolenou, v 1 případě ukončení 
pracovního poměru na dobu určitou. Pracovnice jídelny ukončily pracovní poměr z důvodu 
odchodu do předčasného důchodu a nespokojenosti se změnou v provozu školní kuchyně 
(od 1. 9. 2016). 
 
 

3.1. Pedagogičtí pracovníci: 
 
 
Třídní učitelé 
 

 

    

 
Třídní učitel 
 

1.A   Mgr. Povýšilová Tereza 

1.B   Mgr. Kuželová Iva  

1.C   Mgr. Radová Iveta 

1.D   Mgr. Zúbková Lenka 

1.E   Mgr. Nacházelová Daniela 

1.F  Bílová Hana 

2.A   PaeDr. Albrechtová Zdeňka 

2.B   Kofroňová Petra 

2.C   
Mgr. Sticzayová Jana ( do 31. 1. 2016) 
Dis. Mlčochová Daniela ( od 1. 2. 2016) 

2.D   Ing. Kutílková Vratislava 

2.E   Ing. Olšiaková Ilona 

3.A   Mgr. Hovorková Jiřina 

3.B   Mgr. Tomcová Gabriela 

3.C   Mgr. Kopecká Hana 

3.D   Mgr. Vašků Andrea 

3.E   Mgr. Václavková Martina 

4.A   Čechová Helena 

4.B   Císařová Lucie 

4.C   Mgr. Filípková Alena 

4.D   Lehnertová Radomíra 
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Třídní učitel 

4.E  Mgr. Štefan Jaroslav 

5.A   
Mgr. Ludmila Zhoufová ( do 31. 1. 2016) 
Mgr. Drhová Markéta ( od 1. 2. 2016) 

5.B   Mgr. Jánoška Tomáš 

5.C   Knollová Martina 

5.D   Mgr. Svoboda Luděk 

6.A   Mgr. Šlesingerová Michaela 

6.B   Mgr. Strnadová Lenka 

6.C   Mgr. Kričková Darina 

6.D   MgA. Michelová Radka 

7.A   Mgr. Švabíková Marie 

7.B   Mgr. Steinocher Petr 

7.C   Mgr. Brynych Vlastimil 

8.A   Mgr. Zítka Martin 

8.B   Mgr. Reiter Jan 

9.A   Ing. Bláhovcová Zdenka 

9.B   Mgr. Fritschová Martina 

  

 
 
 
 
 

Netřídní učitelé 
 
 

Ing. Eckertová Irena (od dubna 2016 – zástup za B. Formanovou) 
PhDr. Charalambidis Alexandros 
Ing. Jedličková Kateřina 
Ing. Konrádová Lenka 
Mgr. Odložilíková Žaneta 
Mgr. Sklenářová Ivana (červen 2016 – zástup za I. Kuželovou) 
Mgr. Slívová Anna 
Mgr. Sluková Jana 
MgA. Viltová Petra 
Bc. Vodička Martin 
Liber Aleš 
Mgr. Zárubová Eva (speciální pedagog) 
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3.2. Statistické údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti) k 30. 6. 2016 
 
 
    a)  Personální zabezpečení 

 

Pracovníci Fyzické osoby 
k 30. 6. 2016 

49 Pedagogové (včetně spec. pedag.) 
Vychovatelé 10 

Školní psycholog 1 

Asistent pedagoga 3 
Nepedagogičtí a správní pracovníci 12 
Pracovníci školní jídelny 10 
Celkem 85 

    
 
    b)  Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k 30. 6. 2016 (fyzické osoby) 
 
 

Pedagogové, spec. pedagog, školní psycholog, 
asistenti pedagoga, vychovatelé Věk 

 Ženy Muži Celkem % 
21 – 30 let  5 1 6 09,52 
31 – 40 let  12 2 14 22,22 
41 – 50 let  17 5 22 34,92 
51 – 60 let  10 4 14 22,22 
61 let a více   5 2 7 11,11 
Celkem  49 14 63 100% 
%  77,77 22,22 100% x 

         
 
c) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2016 
  
 

Kvalifikovaní  Nekvalifikovaní  Pedagogičtí pracovníci 
Počet % z celku Počet % z celku 

I. stupeň 22 78,57 6 21,43 
II. stupeň 19 90,48 2 09,52 
Ostatní 3 75,00 1 25,00 
Vychovatelé 10 100,00 0 0 
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4. Statistické údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školním vzdělávacím programem, základní výkonové údaje o škole 
    
 
 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 
Počet tříd celkem 
 k 30. 6. 2015 24 11 35 
 k 30. 6. 2016 25 11 36 
Počet běžných tříd 
 k 30. 6. 2015 24 11 35 
 k 30. 6. 2016 25 11 36 
Počet speciálních tříd 
 k 30. 6. 2015 0 0 0 
 k 30. 6. 2016 0 0 0 
Počet přípravných tříd 
 k 30. 6. 2015 0 0 0 
 k 30. 6. 2016 0 0 0 

      
 

 Přípravná třída I. stupeň II. stupeň Celkem 
Počet žáků 
k 30. 6. 2015 0 528 246 774 
k 30. 6. 2016 0 558 229 787 

 
 

Průměrný počet žáků 
na třídu 

I. stupeň běžné třídy 

Průměrný počet žáků 
na třídu 

II. stupeň běžné třídy 

Průměrný počet žáků  
na třídu za I. a II. stupeň  

běžných tříd      
22,32 20,82 21,86 

 
 
 
Škola má zpracovaný Školní vzdělávací program „Škola základ vzdělávání“, který se zaměřuje 
mimo jiné i na kvalitní jazykové vzdělání žáků. Anglický jazyk probíhá formou didaktických her 
a elementárních činností s prvky seberealizace a je zařazen již od 1. ročníku, přičemž v letošním 
roce bylo jazykové vzdělávání obohaceno o metodu CLIL, která probíhala s rodilým mluvčím  ve 
spolupráci s KLC Kryštof ve vybraných předmětech 1.ročníku – angličtinu, prvouku, výtvarnou 
výchovu a pracovní činnosti. Skupinu tvořili žáci z bilingvních rodin a žáci se základní znalostí 
anglického jazyka, kteří byli touto metodou vyučováni 4 hodiny týdně. 
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4. 1.   Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 
 
 

Druh postižení 
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vývojové 
poruchy 

učení 

vývojové 
poruchy 
chování 

k 30. 6.2015 2 0 0 2 0 0 4 36 13 
k 30. 6 2016 1 0 0 2 0 6 5 19 10 

  
 
Ve spolupráci s nadací QIIDO byl nastartován projekt vzdělávání mimořádně intelektově 
nadaných dětí v předmětu matematika. V rámci 1. ročníku bylo do projektu zařazeno 12 žáků, 
kteří jsou 4 vyučovací hodiny týdně vzděláváni v předmětu matematika metodami, které 
podporují jejich nadání. 
 
Do začátku nám nadace Qiido poskytla finanční dar 5000 Kč, za který jsme alespoň částečně 
připravili podmínky pro vzdělávání. Nakoupili jsme literaturu a herní hlavolamy a vytvořili 
pracovní místa ve třídě s barevnými koberečky. Ke zkvalitnění výuky obohacené potřebnými 
pomůckami se chystáme pořídit složitější hlavolamové hry, programy s využitím interaktivní 
tabule a různé pomůcky k obohacování výuky dle tématu (váhy, měřidla, pomůcky na měření 
objemu, lupy, mikroskop…). 
 
Do programu nastoupilo na začátku roku 12 dětí. Všechny děti měly doporučení od PPP 
k zařazení do programu s rozšířenou výukou matematiky. Skupina nebyla uzavřená, během 
prvního pololetí 2 žáci odešli (jeden žák se odstěhoval, pro druhého byla výuka příliš náročná) a 
4 žáci skupinu doplnili. Žáci, kteří skupinu v průběhu roku doplnili, byli nominováni svými 
vyučujícími. Během druhého pololetí byli vytipováni další 2 žáci. Ke konci školního roku bylo do 
programu zařazeno celkem 16 dětí.  
 
Žáci pracovali v hodinách se zaujetím a výuka měla úspěch. Žáci se na tyto hodiny těšili, patřily 
k jejich oblíbeným. Reakce rodičů žáků byly velmi pozitivní, k čemuž přispěla i pravidelná 
setkávání pedagoga a zástupců nadace Qiido s rodiči, při nichž byl projekt vyhodnocován a 
shledán přínosným. 
 
 
 
4. 2.   Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2016/2017  
 
 

Počet         
prvních tříd 

Počet dětí, které 
nastoupily do 
prvních tříd 

Počet dětí starších 6 let, 
které nastoupily 

 po odkladu povinné 
škol. docházky 

Počet přijatých dětí, kterým 
byla odložena povinná 

školní docházka pro školní 
rok 2016/2017 

5 104  16 17 
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4. 3.  Výsledky přijímacího řízení ve sledovaném období 
 
 
a) Víceletá gymnázia:    
 
Gymnázia  osmiletá 

 (z 5. roč.) 
šestiletá  
(ze 7.roč.) 

čtyřletá 
 (z 9. roč.) 
 

Státní škola        –  přijatí žáci 8 8 10 
Soukromá škola  – přijatí žáci 2 4 1 
Státní škola % 75 % 67 % 90 % 
Soukromá škola % 25 % 33 % 10% 
 
 
b) Střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou: 
 
 
 
Střední 
školy  
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Celkem 

zřizované 
krajem  

10 7 5 5 1 7 6 41 

církevní  0 0 0 0 0 0 0 0 
soukromé 1 0 0 0 0 4 0 5 

Úspěšnost 
100 % 100% 100% 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 

 
 

c) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v 9. ročníku: 46 
 

Počet žáků, kteří se odhlásili z naší školy z důvodu přestěhování, odchodu  
na víceletá gymnázia či do jiných škol: 41 

 
 
4. 4.  Zameškané hodiny žáků: 
 

školní rok 2014/2015 Zameškané 
hodiny  

Průměr na žáka 
Omluvené 

57,14 

Neomluvené  0 
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4. 5.  Výsledky vzdělávání žáků  
 

Prospěch (II. pololetí 15/16) Počet žáků % 

I. stupeň 
Prospěli s vyznamenáním 
Prospěli 

 
486 
56 

 
89.67 
10,33 

II. stupeň 
Prospěli s vyznamenáním 
Prospěli 

 
94 
126 

 
42,73 
57,27 

0 0 Neprospěli:         I. stupeň 
                           II. stupeň 0 0 

 
Žáci, kteří se vzdělávají v zahraničí a na Francouzském institutu v Praze, nejsou do statistiky 
výsledků vzdělávání zahrnuti (celkem 25 žáků). 
 
Proběhlo testování žáků šestých tříd. Zadání i zpracování testů jsme zakoupili u společnosti Scio. 
Toto testování proběhlo v předmětech  Čj, M, OSP v rámci projektu Stonožka, do kterého jsou 
zapojeny školy z celé ČR včetně víceletých gymnázií.  
 

    4. 6.  Cizí státní příslušníci navštěvující školu 
 

Stát Počet žáků    
k 30. 6. 2016 

a) ze států EU  
Slovenská republika 4 
Celkem 4 
b) z ostatních států  
Ruská federace 1 
Ukrajina 3 
Bosna a Hercegovina 1 
Celkem 5 
Celkem a) + b) 9 

 
Těmto žákům je věnována zvýšená péče ze strany vyučujících, je brán zřetel na jinou kulturu  
i jazykovou bariéru. 
 
 

5. Školní družina  
 

 Počet oddělení Počet žáků 
Školní družina 10 295 
Školní klub 0 0 
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Vzdělávání ve školní družině probíhalo v 10 odděleních (8 oddělení v budově ZŠ Pod Školou,  
2 oddělení v budově ZŠ Komenského) podle vzdělávacího programu pro činnost školní družiny 
(viz též část 6 – Školské služby – příloha Školního vzdělávacího programu ZŠ Černošice).  
V rámci činností byly realizovány společné akce školní družiny i projekty jednotlivých  
oddělení ŠD.  
 

5. 1. Společné akce ve školní družině (ul. Pod Školou a ul. Komenského):  
 

• Vysvětlování pravidel slušného chování, pravidel bezpečnosti a podpora kamarádských 

vztahů.  

Motto naší družiny:  

„Nedělej druhému to, co nechceš, aby on dělal tobě.“ 

• Sledování jednotlivých ročních období, změn v přírodě a výtvarné zpracování tohoto 

tématu. Vytváření různých výrobků, vlastní výzdoba oddělení ŠD. Procvičování učiva 

formou didaktických her.    

• Seznamování dětí se svátky a tradicemi (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Masopust, Měsíc 

knihy, pálení čarodějnice, Den matek), výroba dárků a dekorací pro své nejbližší.   

V oddělení ŠD v ul. Pod Školou byly zavedeny pravidelné návštěvy dětí v nové školní 

knihovně. Tento výchovně vzdělávací záměr k podpoře čtenářských dovedností byl u dětí 

přijat s velkým nadšením. 

• V každém oddělení byla uspořádána vánoční besídka – předvánoční odpoledne plné her 

a soutěží. 

• Děti vyráběly dárky, které byly nabídnuty u zápisu budoucím prvňáčkům. 

 
5. 2. Akce a projekty ŠD – budova ZŠ Pod Školou: 
 

• Projekty:  

malování zvířátek dle názvu svého oddělení na zdi chodby ŠD,  

veselá podzimní olympiáda, při které děti plnily netradiční disciplíny,  

 výroba adventních kalendářů s překvapením pro děti , 

 soutěž Družina hledá talent, při které prezentovaly své zájmy a dovednosti, 

 turnaj O putovní pohár ŠD – turnaj ve vybíjené mezi ŠD v ul. Pod Školou a ŠD  

v ul. Komenského se letos konal na hřišti u ZŠ ul. Pod Školou.  

• Vychovatelky s dětmi navštívili projekci Keňa a gorily v Club kině Černošice. Promítání 

a povídání vedla paní Kateřina Motani, která v této zemi strávila více než 4 měsíce. Děti 

se zde dozvěděly plno zajímavostí o této zemi, poznaly africkou přírodu a seznámily se  

s divokými zvířaty této části světa. 
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• Na konci školního roku uspořádala ŠD celodenní výlet do Duhového parku v obci 

Třebovle, kde si děti užily různorodé atrakce a soutěžení. 

 

 

Jiné aktivity v jednotlivých odděleních: 
 

• 2. oddělení - Anna Totušková – po celý školní rok pracovala s dětmi na projektu 
Domeček na stromě.  Na základě četby dobrodružných knížek od Mary Pope Osborne, 
přenesl děti kouzelný domeček do vybrané doby. Navštívily dobu dinosaurů, dostaly se do 
doby tajemného rytíře a do doby říše pyramid. V každé době plnily různé úkoly. 
 

• 4. oddělení - v měsíci únoru probíhal pod vedení vedoucí vychovatelky Jany Markové 

projekt Sněhová královna, při kterém děti čekal každý den jeden úkol, který jim 

přinášela Sněhová královna ze své tajné skrýše. Hry, které děti hrály, byly zaměřeny na 

procvičování vědomostí z prvouky o lidském těle, na seznámení dětí se smyslovým 

ústrojím člověka a se smyslovým vnímáním. 

 

• Kroužek country tance pod vedením Václava Pavla a Ivany Cullen – učil děti tancům ve 
stylu country, moderní country, line dance show, národním tancům (např. Irska, Mexika, 
Skotska, Řecka apod.) včetně anglického názvosloví. 

 
• V kroužku malování pravou mozkovou hemisférou se děti pod vedením Drahomíry 

Kocourkové během kurzu postupně naučily používat různé druhy tužek, vnímat světlo, 
stín. Naučily se kreslit pastelkami, míchat různé odstíny barev, propadly kouzlu 
akvarelových pastelek a suchých pastelů. Rozvíjely svoji kreativitu, schopnost 
koncentrace a fantazii. 

 
 
5. 3. Akce a projekty ŠD – budova ZŠ Komenského: 
 
Námětem celého školního roku 2015/2016 byla projektová práce na téma „ Staré pověsti 
české“. Toto téma bylo zpracováno formou artefiletiky (výchovné pojetí, které podporuje rozvoj 
uměleckého cítění a jazykových schopností).  
Témata domov, rodina, zdraví, radost, láska, odvaha, přátelství, kulturní hodnoty prolínala celým 
školním rokem. 
Byly využity publikace na téma artefiletika od V. Slavíkové „Dívej se, tvoř a povídej“ 
 a „Putování starými pověstmi českými.“ 
 Děti se seznamovaly s knihou L. Špačka o etiketě „Dědečku, vyprávěj…".  
Téma o správném stolování bylo u starších dětí rozvinuto do projektu RESTAURACE 
 ( 2x za týden správné stolování, chování, připravování na stůl). 
 
V dubnu proběhly dva odpolední výlety do Muzea hlavního města Prahy, kde byla využita 
nabídka programu  Královská cesta . Návštěva 3D kina s Langweilovým modelem Prahy, který 
vznikal 11let, zanechala v dětech hluboké zážitky. 
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V červnu se uskutečnil celodenní pěší výlet na Kamennou a vyhlídku Hvíždinec. Výlet byl spojen 
se zápisem do turistické knihy.  
 
Během roku probíhalo cvičení tai-či a dětská jóga zaměřené na protahování, posilování, 
zklidnění, správné dýchání a posílení nožní klenby. 
 
Pokračoval i celoroční projekt podporující mediální rozvoj a práci s myšlenkovými mapami. 
 
Děti se seznámily s různými netradičními výtvarnými technikami - asambláží, výrobou  
z přírodnin a odpadních materiálů, malbou na sklo, drháním plochým uzlem, ubrouskovou 
technikou a čajovými mandalami. 
 
 
 

6. Školní jídelna 
 
 
Školní jídelna uplatňovala zásady zdravé výživy. 
 
Do jídelníčku byla a jsou zařazována jídla úplně nová nebo jídla vařená ze surovin, které 
odpovídají alternativním výživovým směrům a zásadám zdravé výživy. Výjimkou nejsou ani 
potraviny v BIO kvalitě. Jmenovat můžeme např. jáhly, cizrnu, pohanku, kuskus, robi maso 
(směs rostlinných bílkovin, která si svou konzistencí, vzhledem, chutí i podílem bílkovin plně 
vyrovná masu), čerstvou zeleninu, bulgur, tofu, červenou čočku nebo divokou rýži. Jmenované 
suroviny jsou součástí polévek nebo hlavních jídel. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel, 
jídelníček je zveřejňován na webových stránkách školy. Byl zaveden elektronický jídelníček. 
Všem strávníkům byla rozdána hesla, která umožňují přístup na e-jídelníček a možnost objednat 
si oběd přes internet. 
V prostoru školy v Mokropsech je umístěn automat na mléčné výrobky v rámci projektu Mléko 
do škol a nápojový automat. Dále jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, kdy žáci  
1.- 5.ročníku dostávají zdarma 1x za 2 týdny kvalitní ovoce či zeleninu. 
Na konci školního roku byla ve výběrovém řízení vybrána firma GTH zařízení školního 
stravování, která bude od nového školního roku zajišťovat stravování v naší škole. 
 
 
Přehled strávník ů k 30. 6. 2016 
 
 Žáci celkem  Žáci 1. stupe ň  Žáci 2. stupe ň Zaměstnanci ZŠ  Cizí strávníci 

(včetně MŠ) 
  

746 
 
524 

 
222 

 
59 

 
115 
 

Strávníci  
celkem: 

 
920 

    

 
 
Ve 2. pololetí škol.roku  2015/2016 se podařilo vstoupit do projektu Obědy pro děti  nadace WOMEN 
FOR WOMEN a zajistit obědy 16 dětem ze sociálně slabších rodin. Celkem bylo na finanční pokrytí 
obědů v období od 12. 2. do 30. 6. 2016 čerpáno 32 630,- Kč. 
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7. Školní knihovna   
 
Školní knihovna od dubna 2016 sídlí v novém podkroví ZŠ Černošice, v budově Pod Školou.. 
Její fond obsahuje cca 5000 knih, které jsou určeny jak dětským čtenářů – žákům, tak dospělým – 
učitelům i dalším zaměstnancům školy. Jde zejména o beletrii, naučnou literaturu pro různé 
věkové kategorie (encyklopedie, slovníky, příručky, obrazové publikace). Učitelům knihovna 
nabízí literaturu, kterou mohou využívat ke svému osobnostnímu a profesnímu růstu. 
 
Od října 2015 v ní pracuje na 0,5 úvazku školní knihovnice Simona Kysilková Šnajperková. 
Jakmile byla knihovna otevřena po celý týden, zvýšil se počet čtenářů. Žáci si v původních 
prostorách – na budově D mokropeské školy – půjčovali knihy zejména o přestávkách, 
z prostorových důvodů nebylo možné studium literatury přímo v knihovně. Část knihovního 
fondu byla uložena v jedné z učeben a také v prostorách, které využívá družina. Řadu příruček 
také používají učitelé přímo při výuce či při přípravě na ni. Knihy se částečně nakupují a částečně 
získávají prostřednictvím darů žáků, jejich rodičů a po výzvě v Informačním listu Černošic na 
podzim 2015 také od širší veřejnosti. 
 

       
 

PŘÍRŮSTKY           

  září-říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Celkem 

Přírůstky - nákup 0 0 0 0 0 0 5 14 8 27 

Přírůstky - dary 35 30 15 35 100 100 99 133 22 569 

Přírůstky celkem 35 30 15 35 100 100 104 147 30 596 

 

Přestěhováním knihovny do multifunkční místnosti v nových podkrovních prostorách budovy B 
mokropeské školy v dubnu 2016 získala knihovna pro čtenáře, žáky i pedagogy více čtenářů. Je 
zde možné pohodlně studovat a číst knížky i časopisy. Nový prostor nabídl základní zázemí  
a možnost rozvoje dalších funkcí knihovny (klidové místo, kulturní prostor, informační a rešeršní 
služby apod.). V nové knihovně a vedlejší PC učebně se nacházejí počítače, na kterých žáci 
zpracovávají své projekty, probíhá zde výuka některých předmětů (např. výuka jazyků). Prostor 
je také využíván jako „odpočívárna“ pro žáky mezi/po vyučování. 
Knihovna disponuje CD přehrávačem a barevnou tiskárnou/kopírkou/skenerem. Byl zakoupen 
elektronický katalog pro vedení evidence knihovního fondu, včetně čtečky čárového kódu. 
Připravuje se zpřístupnění údajů z katalogu na webových stránkách školy. 
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Knihovna uspořádala 45 exkurzí tříd, družin a dětí z mateřských škol a také 2 besedy s autory. 
Pravidelně knihovnu navštěvují i vychovatelky s dětmi z družiny. Každý rok v dubnu se školní 
knihovna zapojuje do tradiční Noci s Andersenem, letos opět s přespáním a besedou s autorkou.  
Školní knihovnice také spolupracuje s několika nakladatelstvími v rámci tzv. Klubu mladého 
čtenáře a prostřednictvím katalogů nabízí několikrát ve školním roce žákům a pedagogům 
novinky těchto nakladatelství. Touto cestou rozšiřuje čtenářskou gramotnost žáků školy. 
V knihovně si žáci i zaměstnanci školy půjčují knihy zdarma. Z celkového počtu 787 žáků (z 
toho 120 na budově v Komenského ulici) navštívilo knihovnu 257 nových dětí. Celkově bylo 
vypůjčeno 1178 knih, z toho 1033 žákům, tzn. průměrně 114 knih/měsíc. 
 
Veškeré změny související se školní knihovnou směřují k modernímu pojetí knihovny jako centra 
informační výchovy. Kvalitní knihovna pomáhá budovat kladný vztah žáků a učitelů 
k celoživotnímu vzdělávání, rozvíjí motivaci ke čtení, je příležitostí pro rozvoj dobrovolnické 
činnosti. 
 

 

NÁKUP KNIH + MATERIÁLU  
  

Nákup knih      2 408,00 Kč 
Nákup materiálu    3 773,00 Kč 
Výdaje celkem:    6 181,00 Kč 
 

Vize školní knihovny 
1. Knihovna je místo, kde se během vyučovací hodiny studuje z různých zdrojů. Mnoha třídami 
je intenzivně využívána. Probíhá v ní část výuky, žáci zde vyhledávají informace, které nejsou v 
učebnicích, mají přístup na internet a pracuje zde ochotná knihovnice, která vždy poradí. Škola 
žáky učí, že se na pracovníka knihovny mohou sami aktivně obracet. V knihovně se žáci učí 
pracovat s informacemi, jsou zde proto zdroje nejrůznějšího charakteru (knihy, časopisy, videa, 
zvukové záznamy, encyklopedie, slovníky apod.). Součástí knihovny jsou i kopírovací služby. 

2. Knihovna je místo, kde si žáci mohou o přestávkách v klidu číst, je zde dostatek pohodlných 
míst k sezení a příjemná atmosféra a po škole zajít. Žáci si zde mohou ve volných chvílích číst. V 
knihovně by měl být klid, dostatek pohodlných míst k sezení a příjemná atmosféra. Knihovna 
čtenářům nabízí takové tituly, které děti zajímají a vyhledávají. 

3. Knihovna je místem, budou mít možnost docházet po vyučování do čtenářských klubů nebo 
zde na doučování. Konají se zde různé akce pro rodiče, předškolní děti nebo důchodce. 

4. Knihovna je kulturním prostorem pro pořádání různých akcí. Vzhledem k technické 
vybavenosti zde mohou probíhat výstavky a prezentace žáků apod.  

5. Knihovna obsahuje materiály vhodné pro další vzdělávání pedagogů.  

 
6. Kvalitní knihovna pomáhá vytvářet kladný vztah žáků a učitelů k celoživotnímu vzdělávání.  
Knihovník vyhledává materiály pro učitele a tvoří programy pro žáky, které rozvíjejí jejich 
motivaci ke čtení. 
 
7. Prostor knihovny je příležitostí pro rozvoj dobrovolné činnosti žáků. V zahraničí je běžné, že 
ve školní knihovně žáci tráví svůj volný čas a pomáhají knihovníkovi. A tomuto cíli směřuje  
i naše knihovna. 
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8. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací 
činnost 

 
 
V letošním školním roce byly dokončeny dva stavební projekty.  
 
V březnu 2016 jsme slavnostně otevřeli prostory půdní vestavby, kde vznikly 2 kmenové 
učebny, jazyková učebna, výtvarný atelier, multifunkční místnost s knihovnou, studovnou  
a počítačovou pracovnou a relaxační místnost určená pro individuální setkávání rodičů a žáků  
s pedagogy. Nechybí ani zázemí v podobě kabinetu, skladu a úklidové místnosti.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
V červnu 2016 byla slavnostně otevřena sportovní hala, kde až do konce školního roku 
2015/2016  probíhal zkušební provoz.  Město Černošice, zřizovatel školy, je majitelem  
a provozovatelem sportovní haly, a tak škole umožňuje využívat prostor sportovní haly k výuce 
tělesné výchovy denně od 8 do 16 hodin. 
 
V červnu 2016 byla zahájena stavba centrální šatny školy a v červenci 2016 začala rekonstrukce 
školní jídelny.  
 
Z důvodu těchto stavebních úprav začal školní rok 2016/2017 až 19. září. 2016. 
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9. Poradenské služby školy, činnost výchovného poradce, prevence 
sociálně patologických jevů 

 
Výchovné poradenství je ve škole zajišťováno prostřednictvím výchovné poradkyně a metodika 
prevence sociálně patologických jevů.  Výchovná poradkyně spolupracuje s pedagogicko-
psychologickou poradnou v Berouně. Nově byla navázána spolupráce s PPP Králův Dvůr  
při diagnostice žáků mimořádně nadaných. Rozšířili jsme spolupráci s SPC Zlíchov, které  
se specializuje na žáky s poruchami chování.  
 
Výchovná poradkyně má určené konzultační hodiny, nicméně operativně svolává schůzky 
s rodiči žáka v okamžiku, kdy se objeví konkrétní problém. Problematika volby povolání je 
řešena prostřednictvím konzultací žáků 9. tříd s výchovnou poradkyní a dále prostřednictvím 
vzdělávacího obsahu věnovaného problematice profesního rozvoje. Žáci každoročně navštěvují 
Scholu Pragensis, kde studenti středních školy a středních odborných učilišť pod vedením svých 
učitelů prezentují své školy a tím napomáhají našim žákům v rozhodování při volbě povolání. 
Stejně tak pomáhají i úřady práce. 
 
V tomto školním roce byl 14 žákům na základě závěrů a doporučení pedagogicko – 
psychologické poradny vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého byli vzděláváni. 
 

Ve školním roce 2015 /2016 byly průběžně plněny hlavní cíle preventivního programu 
v oblastech zneužívání návykových látek a v oblasti boje proti sociálně patologickým jevům. 
Podle jednotlivých předmětů výuky probíhalo ve všech třídách naší školy systémové zavádění 
výchovy ke zdravému životnímu stylu. Žáci byli soustavně vedeni k posilování odolnosti proti 
stresu, k odolnosti proti negativním zážitkům a škodlivým vlivům. Konkrétní náměty jsou 
součástí tematických plánů. Například odmítání nabídky ke zneužívání návykových látek je 
zapracováno do plánu učiva prvouky pro první až třetí třídu, do plánu přírodovědy a informatiky 
čtvrtého a pátého ročníku. Dále se škodlivosti drog věnuje učivo pracovních činností pro sedmé 
ročníky, učivo přírodopisu ročníků osmých. Podrobné rozpracování dalších témat je nedílnou 
součástí preventivního plánu. Téměř v každém předmětu nalézají vyučující náměty  
pro aktualizaci témat s ohledem na konkrétní dění ve škole. 

 
V naší škole pracují 2 kvalifikované speciální pedagožky, které spolupracují s naším školním 
poradenským centrem. Škola má standardně vypracován pro každý školní rok plán prevence 
sociálně patologických jevů, který podrobně informuje o začlenění vzdělávacího obsahu této 
problematiky přímo do výuky předmětů. V rámci prevence patologických jevů spolupracujeme 
s městskou policií. Ve škole proběhly bezpečnostní dny, kdy se žáci měli možnost seznámit 
s prací policie a byli poučeni o bezpečném chování při cestě do školy. V rámci dopravní výchovy 
škola využívá služeb společnosti BESIP, která seznamuje žáky s teorií pravidel silničního 
provozu. 
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Vedení školy má vypracovaný dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
(dále jen DVPP). Dle zákona je pedagogický pracovník povinen dále se vzdělávat, a to 
v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Ředitelství školy rozlišuje v souladu se zákonnými ustanoveními tyto druhy dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů- CVPP, 
b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, 
c) studium k prohlubování odborné kvalifikace – DVPP.    

 
Preferované  oblasti 
 

� Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků 
� Vzdělávání v ostatních oblastech vedoucích k prohlubování odborné kvalifikace 
� Vzdělávání v oblastech komunikativních a sociálních dovedností, interaktivní výuky, 
čtenářské a matematické gramotnosti  
 

Všechna tato studia přinášejí obtíže v organizaci chodu školy, ale od ukončení těchto studií si 
vedení školy slibuje zkvalitnění výuky a práce s dětmi se specifickými poruchami učení. Zároveň 
je tím docíleno posílení znalosti a aplikace nejmodernějších metod a trendů ve výchově  
a vzdělávání.  
 
 
Přehled DVPP jednotlivých pedagogů 
 
 
a) Studium ke spln ění kvalifika čních p ředpoklad ů - CVPP: 
     

Bílová Hana UJAK, speciální pedagogika (1. ročník) konec 2019 

Císařová Lucie UJEP Ústí nad Labem konec 2018 

Hovorková Jiřina JČU České Budějovice, CŽV konec 2017 

Jedličková Kateřina 
Učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ - AJ 

2015-2016 

Konrádová Lenka MATFYZ UK  konec podzim 
2017 

Kutílková Vratislava 
 
VŠ Dolnoslezská, Wroclaw, mgr. studium 

ukončení podzim 
2016 

Mlčochová Daniela VŠ Dolnoslezská, Wroclaw, mgr. studium konec 2017 

Povýšilová Tereza DPS pro učitele konec květen 
2016 

Vašků Andrea 
UJEP Ústí nad Labem, doplňující 
vzdělávání 

ukončení leden 
2017 

Vodička Martin UJAK, speciální pedagogika (1. ročník) červen 2018 

Zúbková Lenka studium pro výchovné poradce 2016-2017 

 JČU-  učitelství pro první stupeň 2014-2016 
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b) Studium ke spln ění dalších kvalifika čních p ředpoklad ů  
   

Olšiaková Ilona Feuersteinovo instrumentální obohac ování  8. - 19. 8. 
2016 

Strnadová Lenka Koordinátor ŠVP 2016-2017 

Instruktor snowboardingu leden 2016 

Steinocher Petr 
Poradce pro výživu a suplementaci konec 

květen 2016 

Tomcová Gabriela Matematika podle Hejného - letní š kola 1.8. - 4. 8. 
2016 

Nacházelová Daniela Z ČU Plzeň, Právnická fakulta (5. ro čník) 
předpoklad 
ukon čení 
2016/2017 

 
 

c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace - DVP P  
   

Brynych Vlastimil 
Prevence kriminality-zabezpečení škol a 
školských zařízení 

16. 5. 1016 

Filípková Alena Workshop k zápisu 9. 12   2015 

Jánoška Tomáš Nápadník do hodin matematiky 7. 10.2015 

Konference Shaping Learning Together 25. 8. 2015 

Konference Let´s motivate 6. 11  .2015 Jedličková Kateřina 
Konference Inspirace pro CLIL 7. 4. 2016 

Knollová Martina Workshop k zápisu 9. 12.2015 

Kocourková Drahomíra 
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou-
2.část kurzu 

16 .-  20. 3. 
2016 

 Jógové hry v mladším školním věku 16. 10.2015 

Kopecká Hana Workshop k zápisu 9. 12 .2015 

Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch 
učení 

2015 

Workshop k zápisu 9. 12. 2015 Radová Iveta 

Český jazyk činnostně v 1. ročníku (Tvořivá 
škola) 

2. 4. 2016 

Reiter Jan Problém vyhoření u pedagogických pracovníků 2. 12.2015 

Diskuzní fórum k nové učebnici 14. 4.2016 
Sluková Jana 

Kostel v naší obci 22 4. 2016 

Sticzayová Jana Výjezdní seminář pro ředitele škol 14. + 15. 4. 
2016 

  Komunikace ve škole 20. 4. 2016 

  Úskalí správního řízení ve škole 1. 7. 2016 

Strnadová Lenka Islám a islámský fundamentalismus 9. 11. 2015 

Václavková Martina Matematika podle Hejného 24. 2. 2016 

Zárubová Eva 
Schůze vých. poradců ZŠ z obvodu Beroun, 
Praha-západ a PPP Králův Dvůr 

19. 5.2016 

Zavádíme pozici asistenta pedagoga do škol 19. 10. 2015 

Syndrom vyhoření u ped. pracovníků 2. 12. 2015 

Konference - Škola jako místo setkávání 17. 2. 2016 
Zúbková Lenka 

Vzdělávání žáků se spec. vzd. potřebami 27. 5. 2016 
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Zárubová Eva 
Spolupráce PPP a škol, procesní změny 
vyplývající z novely ŠZ 

19. 5. 2016 

 Workshop – nadace Qiido – projekt MiND Podzim 2015 

Zhoufová Ludmila 
Pohoda ve třídě: jak pracovat s agresí a 
manipuací dětí aneb asertivní nácvik pro učitele 

12. 10. 2016 

  
Public relations ve školství - Komunikace a 
propagace školy v každodenní praxi 

4. 12. 2016 

  Na co si dát pozor při tvorbě rozpočtu školy 19. 1. 2016 

  Řízení kontroly a vlastní hodnocení školy 13. 1. 2016 

  Výjezdní seminář pro ředitele škol 14. +15. 4. 
2016 

  Vzdělávání žáků se SVP v praxi ZŠ 27. 5. 2016 

  Úskalí správního řízení ve škole 1. 7. 2016 

   
Společný seminá ř Školní šikanování 14. 1. 2016 

 
 
11. Mimoškolní činnost, prezentace žáků a školy na veřejnosti a další aktivity 
 
Škola vyvíjí nadstandardně rozsáhlou a pravidelnou mimoškolní činnost. Kromě kroužků různého 
zaměření a činností sportovních oddílů se škola snaží zapojit žáky i vdodalších nepravidelných 
akcí.  
 
Přehled zájmových útvarů, které škola organizovala ve školním roce 2014 - 2015: 
 
JOGA 
PILATES 
ŠERM 
KARATE  
FITJÓGA                 
POSILOVÁNÍ  
JUDO  
MÍ ČOVÉ HRY 
FLORBAL  
KERAMIKA  
ANGLI ČTINA  
HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE         
CHORUS ANGELUS 
VÝTVARNÉ KURZY           
HUDEBNÍ KROUŽKY 
ŠKOLA HROU 
KROUŽEK ZÁBAVNÉLOGIKY 
VĚDA NÁS BAVÍ 
DRAMATICKÝ KROUŽEK MARŠLE 
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Škola organizovala pro žáky i další zajímavé akce v rámci školní výuky i mimo ni. Ve školním 
roce 2015/2016 to byly zejména: 
 

� pravidelné návštěvy divadel, výstav a dalších kulturních akcí, 
� ekologické aktivity (RELMA aj.), 
� 3 lyžařské kurzy, 
� výuka plavání (Ottománek, Radlice), 
� bruslení (využití místního zimního stadionu),  
� exkurze,  
� výchovně vzdělávací přednášky (téma: prevence šikany, závislostí, bezpečné užívání 

internetu, problematika dospívání), 
� školy v přírodě. 
 

Všechny ročníky se pod vedením svých vyučujících zapojily do celoškolního projektu Rok 
Karla IV. , který koordinovala pí uč. Lenka Strnadová. Žáci četli, malovali, vyráběli, jezdili na 
výlety, zpívali, jezdili na divadelní představení a vším prolínala osobnost Karla IV. Projekt 
pokračuje i v dalším školním roce, bude uzavřen v prosinci 2016. 
 
 
V druhém dubnovém týdnu nás navštívila skupina žáků z německého Themaru se svými 
pedagogy. Pod vedením paní pí uč. Slukové se o ně vybraní žáci celou dobu jejich pobytu starali, 
dopoledne se účastnili výuky v naší škole a odpoledne poznávali krásy Prahy a okolí. Před 
ukončením pobytu byla domluvena další spolupráce. 
Jako každý rok žáci 5. tříd absolvovali pod vedením zkušeného záchranáře pana Strončeka kurz 
první pomoci.Tímto kurzem se žáci připravovali na každoroční soutěž HELPÍK, jejíž okresní 
kolo se tradičně konalo na mokropeském hřišti. Jako figuranti se opět uplatnili naši žáci z 9. tříd. 

Pokračuje i nedávno zavedená tradice Noc s Andersenem, která byla zorganizována již novém 
prostoru školní knihovny za účasti spisovatelky Petry Neomillnerové, autorky dětských knížek 
trilogie Amélie a Duhový cirkus. V budově ZŠ v Komenského ulici „uvařil“ s dětmi knihu 
zajímavý host Ondřej Miller, programový ředitel Albatrosu.  

      

 



             Základní škola Černošice, příspěvková organizace 
Pod Školou 447, 252 28 Černošice 

 
 

  Výroční zpráva 2015/2016 24 

Školní divadelní spolek MARŠLE  se prezentoval  vánoční hrou v městském sále  
na mikulášských trzích na Vráži. V červnu mohli zájemci zhlédnout představení Lotrando  
a Zubejda, tentokrát v černošickém Club kině. 
 
Osvědčil se  Den otevřených dveří, o který měli zájem  zejména rodiče budoucích prvňáčků. Byly 
vytvořeny „prohlídkové okruhy“ a žákovské „průvodcovské“ týmy. 
 
Škola se tradičně účastní značného množství nejrůznějších soutěží, exkurzí a výchovně 
vzdělávacích programů organizovaných jinými institucemi. Účast se řídí nabídkou a zajišťují ji 
jednotliví učitelé po dohodě s vedením školy. 
 
Naše škola již tradičně pořádá na jaře a na podzim v rámci ekologické výchovy sběr starého 
papíru. Zúčastnilo se 34 tříd a celkem bylo sesbíráno 16 537 kg papíru. V rámci tříd byli již 
potřetí nejúspěšnější žáci 5. A, kteří za rok sesbírali téměř 2 tuny papíru. Celou akci jako každý 
rok úspěšně zorganizovala pí uč. Olšiaková. Naše ZŠ se umístila na krásném 2. místě 
v konkurenci středočeských škol, které se soutěže ve sběru papíru pořádané firmou RELMA 
Dobříš zúčastnily. Škola za 2. místo získala odměnu 6 000 Kč. Finanční odměna bude využita na 
vybavení učeben vhodnými nádobami na tříděný odpad.  
 
 
 

12. Účast žáků v soutěžích 
 

Každoročně škola dosahuje v žákovských soutěžích mimořádných úspěchů. Informace o úspěších 
jsou uváděny především na webových stránkách školy (www.zscernosice.cz).  
 
 

Olympiády Školní kolo Okresní kolo 

Matematika 
Pythagoriáda 

Postup do OK: 
6. ročník – 9 žáků 
7. ročník- 3 žáci 

1. místo – F. Rais 
2.- 3.místo – K. Slavická a B. Rais 

Matematika 
 

 
Postup do okresního kola: 
5. r. – 8 žáků 
6. r. – 3 žáci 
8. r. – 2 žáci 
9. r. – 1 žák 
 

 
5. r. – 2. místo – P. Krauz 
6. r. – 2. místo – F. Novák 
8. r. – 2. místo – O. Kubec 
9. r. – 3. místo – P. Berdych 
 

Dějepis 
 
 
 
 
 

 

1. místo – Roztočilová Tereza 8. B 
2. místo – Thuma Filip 9. A 
3. místo – Cvrková Lucie 8. B 
 
Účast: 21 žáků 
 
 
 

 
Výsledky okresního kola dějepisné 
olympiády - okres Praha-západ  
18. 1. 2016, 12. ZŠ Kladno  
max. počet bodů: 100  
    
20. místo – Tereza Roztočilová 45,5 b. 
24. místo- Filip Thuma 38 b. 
29. místo – Lucie Cvrková 33,6 b. 
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Český jazyk 

 
Dne 12. 1. 2016 proběhlo školní kolo 
OČJ. 
Zúčastnilo se: 11 žáků 
Slohová práce na téma: Nežijeme 
proto, abychom jedli, ale… 
 
1. Helena Babková 9. B 23 bodů z 29 
2. Markéta Kopačová 9. B 16,5 b 
3. Petr Berdych 9. B 15,5 b 
 

 
Výsledky 42. ročníku okresního 
kola OČJ -Praha-západ 
8. - 10. Markéta Kopačová 9. B 
(o 1,5 bodu od medailové pozice) 
20. Helena Babková 9. B 
 

Anglický 
jazyk 

20. a 26. 1. školní kolo Anglické 
olympiády. Zúčastnili se žáci 
druhého stupně ve dvou kategoriích. 
Vítězové obou kategorií (Ondřej 
Kutina, Petr Berdych) a jejich 
náhradníci (Jan Strnad, Filip 
Kužela) postoupili do okresního 
kola.  

Okresní kolo -  17.2. - Dolní 
Břežany. 
2. místo: Ondřej Kutina 7 
 (vítězství mu uteklo o pouhého půl 
bodu) 
8.- 9. místo : Jan Strnad 7.B 
 

 
 
Výsledky matematické soutěže KLOKAN 2015 – 2016 – konané 18. 3. 016 
 
 
 
Kategorie CVRČEK (2. a 3. třídy)   
 

Třída  Jméno žáka Body  Pořadí 

3.B Matylda Novotná 79  1. 

3.C Lucie Lišková 79  1. 

3.C Lucie Paterová 78  3. 

3.B Sebastián Havel 77  4. 

3.B Emma Heřmánková       77  4. 

     

     

 
Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. t řídy) 

    

Třída  Jméno žáka Body Pořadí 

4.A Jan Slíva 107 1. 

5.A Matěj Zábranský 106 2. 

5.C Rory Beneš 101 3. 

4.E Samuel Hron 99 4. 
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Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třídy) 
 

Třída  Jméno žáka Body Pořadí 

6.D Ester Johanovská 86 1. 

7.A Benjamin Rais 86 1. 

6.C Juliana Podzemská 73 3. 

6.C Vojtěch Frydl 69 4. 

 
 
Kategorie KADET (8. a 9. třídy) 
 
    

Třída  Jméno žáka Body Pořadí 

9.A Nikol Vosková 72 1. 

9.B Petr Berdych 71 2. 

8.A Nela Merxbauerová 63 3. 

9.A Mychaylo Lendyel 60 4. 

 
 
Výsledky soutěže Skokan roku, vyhlášené starostou města s cílem motivovat žáky k zlepšování 
svých výsledků, byly zveřejněny a ceny předány na konci školního roku 2015/2016 při akci 
Karneval na Vráži. Z každé třídy byl určen 1 žák, který dosáhl největšího pokroku ve studiu. 
Nejvýraznějšího zlepšení docílil žák 8. B Zoran Fiala, který se stal „superskokanem“ pro rok 
2015/2016. 
 
Žáci 1. stupně se věnovali především výtvarným soutěžím v místní knihovně nebo ve škole.  
Mezi jejich aktivity v rámci vzdělávacího procesu patří návštěvy divadla Minor, různých muzeí, 
hudebních koncertů, např. Jak se dělá orchestr, besedy s osobnostmi apod.  
Se svými učiteli žáci připravili již tradiční vánoční besídky pro rodiče – hojně navštěvované 
Andělské zvonění v budově ZŠ v Komenského ulici, vánoční a velikonoční dílny. 
Nechybělo ani na sportovní vyžití, kdy se žáci naší školy účastnili mnoha turnajů na okresní  
i krajské úrovni. 
 
   
Sportovní soutěže 
  
Ve školním roce 2015/ 2016 se zejména žáci 2. stupně pod vedením Martina Vodičky zúčastnili 
všech soutěží vypsaných Asociací školních sportovních klubů ČR s níže uvedenými výsledky: 
  
 

  SPORTOVNÍ SOUTĚŽE   
Basketbal Dívky 8. - 9. tř.   okresní kolo  1. místo 
Přespolní běh Dívky  8.- 9. tř.   okresní kolo  1. místo 
Florbal Hoši  8.- 9. tř.   okresní kolo  1. místo 
Minihokej Hoši  6.- 9. tř.   okresní kolo  1. místo 
Nohejbal Hoši   6.- 9. tř.   okresní kolo  1. místo 
Fotbal Hoši  8.- 9. tř.   okresní kolo  2. místo 
Stolní tenis Dívky  6.- 9.tř.   okresní kolo  3. místo 
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Minihokej Hoši  4.- 5.tř.   okresní kolo  2. místo 
Házená  Dívky  8.- 9.tř.   okresní kolo  3. místo 
Házená Hoši  8.- 9.tř.   okresní kolo  2. místo 
Atletika Smíšená 4.- 5.tř.   okresní kolo  3. místo 
Atletika Dívky  6.- 7.tř.   okresní kolo  2.  místo 
Atletika Hoši  6.- 7. tř.   okresní kolo        2. místo 
Atletika Dívky  8.- 9 tř.   okresní kolo  3. místo 
Vybíjená Dívky  4.- 5. tř.   okresní kolo        3. místo 
Fotbal Hoši  1.- 3 .tř.   okresní kolo        3. místo 
 
 
13. Inspekční a kontrolní činnost provedená v daném školním roce ČŠI,  

zřizovatelem, případně dalšími kontrolními orgány a její výsledky  
 
 
V letošním školním roce na naší škole přímé kontroly ČŠI neproběhly. 
Škola spolupracovala s ČŠI a vykazovala činnost prostřednictvím elektronického sběru dat  
a vyplňováním kontrolních hlášení týkajících se výchovně vzdělávacího procesu. 
 
Provedenou kontrolou hospodaření ZŠ Černošice za rok 2015 (24. 11. 2015) nebylo zjištěno 
žádné závažné pochybení. Drobné nedostatky ve vedení dokumentace byly po upozornění 
odstraněny. Realizovaný výdej prostředků je doložen příslušnými doklady a odsouhlasen 
statutární zástupkyní pověřenou vedením školy. Evidence o pohybu finančních prostředků je 
vykázána v knize účetnictví a doložena bankovními výpisy a dalšími účetními doklady. 
Informace o provedení opatření jsou realizována v daných termínech, informace byly zaslány na 
MěÚ Černošice. 
 
Kontrola z krajské hygienické stanice Středočeského kraje proběhla 27. 5. 2016 a týkala se 
výdejny obědů v budově ZŠ v Komenského ulici. V rámci sledovaných ukazatelů nebyly zjištěny 
nedostatky. 
 
 
13.   Základní údaje o hospodaření školy  
 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015. 
 
  
  

a) Příjmy Přehled v Kč 
Celkové příjmy 43 548 308,33 
Z toho provozní příjmy 5 743 397,00 
Z toho transfery a granty 37 524 669,00 
Příjmy z doplňkové činnosti 275 962,39 
Ostatní příjmy 0 
Použití fondů 0 

Úroky 4 279,94 
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b) Výdaje Přehled v Kč 
Výdaje celkem 42 619 052,22 
Investiční výdaje celkem 0 
Neinvestiční výdaje celkem 11 228 564,02 
Náklady na platy pracovníků 22 512 163,00 
Zák. odvody zdrav. a soc. pojištění 7 824 573,76 
Ostatní provozní náklady 0 
Náklady doplňkové činnosti 249 751,44 
Manka, škody, pokuty 0 

Odpisy 804 000,00 
 
Použití fondů v roce 2015 nejde do nákladů a výnosů, stejně jako nákup investice – ta vstupuje 
do nákladů odpisovým plánem, proto nelze zadat do tabulky. 
V roce byla pořízena investice v částce 94 248,00 a byl použit IF v této výši. 
 
 
 
 
15.  Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy  
 
Škola se podílí na veřejném životě obce. Spolupráce s MěÚ je na kvalitní úrovni. Město (rada 
města a zastupitelstvo) vychází škole vstříc. Stará se o materiální rozvoj školy. Plánuje investiční 
akce a organizuje výběrová řízení. Škola dále spolupracuje se Sokolem Černošice, ZUŠ, MŠ, 
MKS, ale i jinými zájmovými organizacemi.  
 
Škola se orientuje na spolupráci s rodiči. Na začátku školního roku se rodiče schází s třídní 
učitelkou na společné třídní schůzce, kdy se představují i noví vyučující. Pokračujeme v modelu 
konzultací rodič-žák-učitel, který se dle zjištění setkal s příznivými ohlasy . Tento model vede 
žáky k sebehodnocení své práce. Učitelé většinou komunikují s rodiči mailem nebo telefonicky,  
v případě potřeby během konzultačních hodin i mimo ně. Učitelé vycházeli rodičům vstříc a 
pečlivě zvažovali připomínky, přání a případné výtky.  
 
Pro rodiče našich žáků probíhala i řada netradičních akcí – 1. adventní neděli jsme uspořádali pro 
rodiče a veřejnost v budově ZŠ v Komenského ulici předvánoční akci nazvanou Andělské 
zvonění. Kromě připravených představení jednotlivých tříd byly připraveny i stánky s výrobky 
žáků. Akce byla spojena s prodejem výrobků našich žáků, které vytvořli žáci v hodinách výtvarné 
výchovy a ve školní družině. 
 

Škola má webové stránky, na kterých pravidelně informuje o aktuálním dění . Na těchto 
stránkách lze využít i elektronickou žákovskou knížku, kde je průběžně zaznamenáván prospěch 
žáka v jednotlivých předmětech. V příštím období chceme zajistit přehlednější podobu webových 
stránek a lepší dohledání potřebných informací. 
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16.  Závěr 
 
Školní rok 2015/2016 lze hodnotit jako úspěšný, přestože došlo k dvojí výměně ve vedení školy. 
Podařilo se stabilizovat pracovní klima ve škole a zajistit žákům standartní vzdělávací proces. 
Svědčí o tom řada úspěchů v soutěžích, výsledky přijímacího řízení žáků na gymnázia, střední 
školy apod. Zastavil se odliv žáků na jiné školy z důvodu nespokojenosti se situací v naší škole. 
Vše nasvědčuje tomu, že počet žáků se v novém školním roce bude zvyšovat.  
 
Vedení školy podporuje vzdělávání pedagogů s cílem neustále posouvat a zkvalitňovat úroveň 
výuky. 
 
Dobrá spolupráce mezi školou a zřizovatelem se mimo jiné projevuje i pokračováním revitalizace 
školního areálu. Byla dokončena a zahájena řada staveb a stavebních úprav. Od dubna 2016 
probíhal zkušební provoz v nových učebnách a multifunkční místnosti v  půdní vestavbě. Byla 
přijata profesionální knihovnice, která zvelebuje školní knihovnu. 
 
V červnu byla za účasti mnoha osobností sportovního i veřejného života slavnostně otevřena 
nová sportovní hala. Zároveň začala výstavba centrálních šaten a rekonstrukce školní jídelny. 
 
Naše společné úsilí směřuje k tomu, aby škola byla nejen výchovně vzdělávací institucí pro žáky, 
ale i místem otevřeným a spolupracujícím s rodičovskou veřejností, komunitou obce a dalšími 
institucemi, které její chod ovlivňují. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mgr. Ludmila Zhoufová 
      ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
Černošice 30. září 2016 

 
 

 
 


