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Úvodní slovo Ueditelky školy 
 
Jednou z povinností školy danou zákonem je zpracovat výroční zprávu za pUíslušný školní rok. 
Ve funkci Ueditelky p]sobím od 1. 1. 2016 a zpracovávám v poUadí druhou výroční zprávu. Mou 
snahou je podat informace o dEní ve škole za uplynulý školní rok tak, aby vznikl ucelený pUehled 
o uplynulém školním roce nejen pro zUizovatele, školskou radu, ale i pro veUejnost. Výroční 
zpráva je pro všechny zájemce dostupná na webových stránkách školy. 
 
Ohlédnu-li se za uplynulým školním rokem, musím s radostí konstatovat, že se daUí udržet velmi 
dobrý standard ve výchovE a vzdElávání našeho žactva, škola postupnE získává velmi dobrý 
kredit u rodičovské veUejnosti i díky nadstandardní nabídce výuky v nEkterých pilotních 
programech. Podmínky k výuce se díky zUizovateli mEní k lepšímu, i když to znamenalo posunutí 
začátku školního roku a prvním školním dnem bylo 1ř. záUí 2016. 
 
Nezbytnou podmínkou pro zvyšování kreditu školy je kvalitní pedagogický sbor, který odvede tu 
nejd]ležitEjší práci. Touto cestou chci všem pedagog]m, pro které jejich práce není jenom 
zamEstnáním, ale skutečným posláním, podEkovat. 
 
Ludmila Zhoufová 
 
Ueditelka školy 
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1.  Základní údaje o škole 
 

1. 1 Název školy a identifikační údaje 
 
Základní škola Černošice, pUíspEvková organizace 
 
Sídlo školy:  Pod Školou 447, 252 2Ř Černošice 
IČ :  61385158 
DIČ: CZ 613Ř515Ř 
REDIZO: 600 053 377 
 

1. 2. ZUizovatel školy 
 
MEsto Černošice, Riegrova 120ř, Černošice. IČO : 00 241 121  
 

1. 3. Vedení školy 
 

Teditelka školy: Mgr. Ludmila Zhoufová  
Zástupce Ueditelky školy pro 1. stupeO: Mgr. Jana Sticzayová  
Zástupce Ueditelky školy pro 2. stupeO: Bc. Martin Vodička 
  
Kontaktní údaje: telefon:  251001601, 602 501 121 

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

1. 4. Školská rada 
 
Školská rada v tomto složení pracuje od školního roku 2015/2016. 
 
Zástupci rodičovské veUejnosti: 
Michaela DvoUáková 
Josef Barchánek 
Alice Uzlová 
 
Zástupci školy: 
Ilona Olšiaková 
Martin Vodička 
Lenka Zúbková 
 
Zástupci zUizovatele (obce): 
Karel Müller 
Petr Hopfinger 
Pavel Cejnar 
 
 
 
 

mailto:zsc@zscernos.cz
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1. 5. Charakteristika školy 
 
Základní škola Černošice, pUíspEvková organizace, je plnE organizovanou školou s 1. a 2. 
stupnEm základní školy, školní družinou a školní jídelnou. Je zUízena jako pUíspEvková 
organizace. Dislokovaným pracovištEm je budova ZŠ v ulici Komenského, kde se vzdElávají žáci 
1. – 5. ročníku. 
Žáky naší školy jsou i dEti z Vonoklas, Solopisk, Všenor, Let], Zadní TUebanE, Prahy. 
 
Škola sdružovala k 31. 8. 2017: 
 

 Základní školu – kapacita: ř40 žák] IZO: 102 63Ř 411 
 Školní družinu – kapacita: 322 žák] IZO: 113 ř00 244 

 
ZUizovatelem školy je MEsto Černošice. Spolupráce se zUizovatelem probíhá na partnerské 
úrovni. Spolupráce s rodiči funguje prostUednictvím školské rady a dále pak prostUednictvím 
pravidelných tUídních sch]zek i konzultací s učiteli a vzájemných sch]zek mezi rodiči  
a pUedstaviteli školy. Škola je otevUena všem reálným podnEt]m ze strany zUizovatele, školské 
rady, školské komise, rodič]. 
 
 

Počet evidovaných žák] 
 

I. stupeO II. stupeO Celkem 

k 30. 6. 2016 
558 229 787 

 
k 30. 6. 2017 554 261 

 
815 

 

 
Počet tUíd celkem 
 

I. stupeO II. stupeO Celkem 

k 30. 6. 2016 25 11 36 

k 30. 6. 2017 25 12 37 
 
 

Pr]mErný počet žák] na 
tUídu 

I. stupeO bEžné tUídy 

Pr]mErný počet žák] na 
tUídu 

II. stupeO bEžné tUídy 

Pr]mErný počet žák]  
na tUídu za I. a II. stupeO  

bEžných tUíd      
 

22,16 
 

21,75 
 

22,02 
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2.  Školní vzdElávací program 
 

Škola základ vzdElávání I - čj. ZS Cer 2.1.1. /331/2013 
 
Do vzdElávacího programu „ Škola základ vzdElávání“ jsou zahrnuti všichni žáci školy. Evidence 
stavu školy, žactva a další je kompletnE vedena v programu BakaláU. Na stránkách školy je 
pUístupná elektronická žákovská knížka. 
 

Školní vzdElávací program Počet tUíd Počet žák] 
Škola základ vzdElávání I – č. j. ZS Cer 2.1.1.  /331/2013 37 815 

 
Celé znEní školního vzdElávacího programu je dostupné na webových stránkách školy. 

 
 

     2.1.Učební plány 
 

1. stupeO 
 

 

Učební plán 1. stupeO 

Ročník  1. 2. 3. 4. 5. ∑ 
Oblasti PUedmEt       

Zá
kl

ad
ní

 p
ov

in
né

 p
Ue

dm
Et

y  

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 9 9 8 8 7 41 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11 
Matematika a její 
aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika a 
výpočetní technika - - - - 1 1 

ČlovEk a jeho svEt 
 

Prvouka 2 2 3 - - 7 
VlastivEda - - - 2 2 4 
PUírodovEda - - - 1 2 3 

UmEní a kultura 
 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

ČlovEk a zdraví TElesná výchova 2 2 2 2 2 10 
ČlovEk a svEt 
práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Základní povinné pUedmEty celkem 21 22 24 25 26 118 
 
 
Poznámky k učebnímu plánu 
ůnglický jazyk je v prvním a druhém ročníku vyučován jednu vyučovací hodinu. V prvním a druhém 
ročníku je využita pro výuku anglického jazyka disponibilní hodina. 
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Ve druhém až pátém ročníku je posílena hodina matematiky. Tyto hodiny budou využity k posílení 
matematické gramotnosti žák]. 
Český jazyk a literatura je posílen v prvním až pátém ročníku o 6 disponibilních hodin. Tyto hodiny 
budou využity na posílení čtenáUské gramotnosti žák]. 
Prvouka je posílena o jednu disponibilní hodinu ve tUetím ročníku. 
PUírodovEda je posílena o jednu disponibilní hodinu v pátém ročníku. 
 

2. stupeO 
 

Učební plán 2. stupeO 

Ročník   6. 7. 8. 9. ∑ 
             Oblasti PUedmEt       

Zá
kl

ad
ní

 p
ov

in
né

 p
Ue

dm
Et

y  

Jazyk a jazyková 
komunikace 
 

Český jazyk a literatura 15 5 5 5 5 20 
Anglický jazyk 12 3 3 3 3 12 
Francouzský jazyk 

6 0 2 2 2 6 Ruský jazyk 
NEmecký jazyk 

Matematika a její 
aplikace 
 

Matematika 15 5 5 5 5 20 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika a výpočetní 
technika 1 1 0 0 0 1 

ČlovEk a 
společnost 

DEjepis 
11 2 2 2 2 8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 
ČlovEk a pUíroda 
 

Fyzika 

21 

1 2 2 2 7 
Chemie 0 0 2 2 4 
PUírodopis 2 2 2 1 7 
ZemEpis 2 2 1 1 6 

UmEní a kultura 
 

Hudební výchova 
10 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 
ČlovEk a zdraví 
 

Rodinná výchova 
10 1 0 1 1 3 

TElesná výchova 2 2 2 2 8 
ČlovEk a svEt práce Pracovní činnosti 3 1 1 0 1 3 

Základní povinné pUedmEty celkem  29 29 30 31 119 
 Volitelné pUedmEty Informatika  0 1 1 1 3 

Konverzace v Aj  0 1 1 1 3 
Sportovní výchova  0 1 1 1 3 

Volitelné pUedmEty celkem  0 1 1 1 3 
Celkem povinnE hodin   29 30 31 32 122 
 
 
Poznámky k učebnímu plánu: 
Český jazyk a literatura je posílen v 6. až ř. ročníku o 1 disponibilní hodinu (v ř. roč.  
o 2 hodiny), která je využita k rozvoji a upevnEní čtenáUské gramotnosti.  
Matematika je od 6. do ř. ročníku posílena o 1 disponibilní hodinu (v ř. roč. o 2 hodiny), která je využita 
k posílení matematické gramotnosti. V Ř. ročníku je o jednu disponibilní hodinu posílen dEjepis. Fyzika a 
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pUírodopis jsou v 7. ročníku posíleny o 1 disponibilní hodinu. ZemEpis využívá 1 dispon. hodinu v 6. 
ročníku. Po jedné disponibilní hodinE je posílena rodinná výchova v Ř. ročníku. 
Jako další cizí jazyk se v letošním školním roce vyučoval nEmecký jazyk, ruský jazyk a francouzský 
jazyk v rozsahu 6 disponibilních hodin. P]vodní nabídka španElského jazyka musela být z d]vodu 
absence kvalifikovaného vyučujícího nahrazena nabídkou ruského jazyka Volitelné pUedmEty jsou dle 
zájmu žák] nabízeny od 7. ročníku v rozsahu 3 disponibilních hodin. 
 
Nepovinný pUedmEt NÁBOŽENSTVÍ 
 
Výuka náboženství (jakožto nepovinného pUedmEtu) má na ZŠ Černošice dlouholetou tradici.   
Je to díky spolupráci školy s Uímskokatolickou církví a sice až do roku 2016 s jejími dvEma farnostmi: 
budova ZŠ v Černošicích Komenského ul. spadala do farnosti TUebotov a budova ZŠ V Černošicích - 
Mokropsích do farnosti Tevnice.Od roku 2016 byly Černošice zceleny do farnosti TUebotov (se sídlem v 
Praze Radotín). 
  
Od roku 1řř7 vyučovali v mokropeské budovE Uevničtí jáhnové a v Komenského ul. radotínský pan faráU 
(v letech 2003-200Ř ho vystUídaly 2 katechetky). Od škol. roku 200Ř/0ř až do současnosti učí náboženství 
v obou školních budovách paní učitelka Jana Sluková.  Do roku 200ř tvoUili žáci 2 skupiny (po 7-14 
dEtech), od r. 2010 se zvýšil zájem a žáci jsou rozdEleni do 3 skupin: 
2 skupiny pro 1.-4.tUídu (každá po Ř-12žácích) a 1 skupina pro 5.-Ř.tUídu ( 7-ř žák]). Žáci (1.-4.tU.) z 
budovy v Komenského ul. mají od roku 200ř výuku v Komunitním centru MaNa . Ostatní žáci jsou 
vyučováni na ZŠ v Černošicích - Mokropsích. 
 
Výuka je tak lehce dostupná všem zájemc]m (nemusí jezdit  na faru) a tak hodiny náboženství navštEvují i 
dEti z nepraktikujících kUestanských rodin. Jejich rodiče oceOují, že škola se nabízí možnost získat 
základní znalosti o kUes[anství, na jehož principech se formovala evropská civilizace. 
V hodinách náboženství se žáci srozumitelnou a hravou formou učí o historii kUestanství, o jeho 
principech (zd]raznuje se význam Desatera pro harmonický život ve společnosti i rodinE) a o jeho vlivu 
na evropskou vEdu a umEní.     
  
 
 
     2.2.Kroužky a zájmová činnost 
 
 
Kroužky nabízené pedagogy naší školy: 
 
 

Šlápota – turistický kroužek  Vlastimil Brynych 

Keramika Martina Knollová 

Tanečky v country stylu Gabriela Tomcová, Ivana Cullen, Václav Pavel 

PC kroužek Aleš Liber 

FIE Ilona Olšiaková 

Kreslení pravou hemisférou  Drahomíra Kocourková (pokročilí) 
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Kroužky nabízené jinými subjekty: 
 

1. ZbynEk Fotj]   9. Lucie Janášová 

 výtvarný kroužek  keramika 

2. Pavel Hokr 10. Lukáš Marval 

 klavír, kytara  dramatický kroužek 

3. Chorus Angelus 11. ZUŠ 

 dEtský pEvecký sbor 12. VEda nás baví 

4. Lingua Nova 13. Niky Sport 

5. KLC Kryštof 14. Judo Kidsport 

6. The School House 15. Jóga 

7. Bricks4Kidz 16. Centrum Nadání  

8. Redbrick House 17. SVČ Všenory  

 angličtina 18. SVČ DobUichovický domek  

 
 
     2.3. Žákovský parlament 
 
Žákovský parlament tvoUí zástupci 5. – ř. tUíd, kteUí jsou voleni vždy na 1 školní rok. V letošním 
roce opEt začala systematická a pravidelná činnost parlamentu. Parlament se pod vedením 
pedagoga Tomáše Jánošky scházel každý čtvrtek ráno pUed vyučováním. Od spolužák] ve tUídách 
sbírali informace o tom, co by se dalo ve škole zlepšit.  PUicházeli s podnEty, otázkami i nápady, 
z nichž se napUíklad uskutečnila pod vedením pedagoga Jana Sachera výmalba spojovací chodby 
mezi centrální šatnou a budovou B, hlavní vchod do školy byl díky nápadu žák] vylepšen 
truhlíky s kvEtinami, s podporou svých pedagog] zorganizovali r]zné sportovní soutEže  a  o 
velké pUestávce využívají pod dohledem pedagog]  školní tElocvičnu. 
Iniciovali i dotaz adresovaný školské radE související se zákazem používání mobilních telefon] 
ve škole a na jedné ze sch]zek jim pUedseda školské rady d]vody zákazu vysvEtlil.  
Z organizačních d]vod] se sch]zek parlamentu neúčatsní zástupci 5. C z budovy ZŠ 
v Komenského ulici. 
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3.   Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 
Školní rok 2016/1017 byl personálnE plnE zajištEn, ke konci školního roku ukončilo pracovní 
pomEr pEt pedagogických pracovník]. D]vody byly r]zné. Ve dvou pUípadech zamEstnanci 
nesplnili kvalifikační pUedpoklady - Bc. Jan Šandera a Iva Hl]žeová, Mgr. Pavel Vávra odešel 
k 30.3.2017 z d]vodu nespokojenosti s finančním ohodnocením, Mgr. JiUina Johanová, která ho 
v posledním čtvrtletí zastupovala s tím, že neplánovala z]stat v pracovním pomEru a Mgr. Darina 
Kričková z osobních d]vod] k 11. 5. 2017.  
Ve 2. pololetí školního roku 2016/17 dlouhodobE onemocnEla učitelka matematiky Ing. Lenka 
Konrádová, kterou 4 mEsíce zastupovala bývalá studentka VŠ obor matematika Ludmila Poulová.   

 

  

 
 

Pracovníci Fyzické osoby 
k 30. 6. 2017 

Pedagogové (včetnE speciálního pedagoga) 
Vychovatelé 

49 
10 

Školní psycholog 1 

Asistenti pedagoga 7 
Nepedagogičtí a správní pracovníci - provoz 14 
Celkem 81 

 
 
PUehled tUíd a pedagogických pracovník]: 

 

  

 

TギｹSﾐｹ ┌LｷデWﾉ  -  ヱく ゲデ┌ヮWﾒ 

 

1.A P;WSDヴく AﾉHヴWIｴデﾗ┗= ZSWﾒﾆ; 

1.B Mｪヴく TﾗﾏIﾗ┗= G;HヴｷWﾉ; 

1.C Mｪヴく KﾗヮWIﾆ= H;ﾐ; 

1.D Mｪヴく Nﾗ┗=ﾆﾗ┗= Jﾗﾉ;ﾐ; 

1.E Cｹゲ;ギﾗ┗= L┌IｷW 

2.A Mｪヴく Pﾗ┗┠ジｷﾉﾗ┗= TWヴW┣; 

2.B Mｪヴく K┌┥Wﾉﾗ┗= I┗; 

2.C Mｪヴく R;Sﾗ┗= I┗Wデ; 

2.D Mｪヴく Z┎Hﾆﾗ┗= LWﾐﾆa 

2.E Mｪヴく N;Iｴ=┣Wﾉﾗ┗= D;ﾐｷWﾉ; 

2.F Bｹﾉﾗ┗= H;ﾐ; 

3.A ČWIｴﾗ┗= HWﾉWﾐ; 

3.B Kﾗaヴﾗﾒﾗ┗= PWデヴ; 

3.C BIく MﾉLﾗIｴﾗ┗= D;ﾐｷWﾉ; 

3.D Iﾐｪく K┌デｹﾉﾆﾗ┗= Vヴ;デｷゲﾉ;┗; 

3.E Iﾐｪく Oﾉジｷ;ﾆﾗ┗= Iﾉﾗﾐ; 
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4.A Mｪヴく Hﾗ┗ﾗヴﾆﾗ┗= Jｷギｷﾐ; 

4.B Mｪヴく V=Iﾉ;┗ﾆﾗ┗= M;ヴデｷﾐ; 

4.C Kﾐﾗﾉﾉﾗ┗= M;ヴデｷﾐ; 

4.D LWｴﾐWヴデﾗ┗= R;Sﾗﾏｹヴ; 

5.A Hﾉ└┥Wﾗ┗= I┗; 

5.B Mｪヴく OSﾉﾗ┥ｷﾉｹﾆﾗ┗= Ž;ﾐWデ; 

5.C Mｪヴく Fｷﾉｹヮﾆﾗ┗= AﾉWﾐ; 

5.D Mｪヴく Dヴｴﾗ┗= M;ヴﾆYデ; 

5.E Mｪヴく VWﾐIﾉｹLﾆﾗ┗= J;ﾐ; 

 

 

TギｹSﾐｹ ┌LｷデWﾉ  に  ヲく ゲデ┌ヮWﾒ 

6.A Mｪヴく Kヴｴﾗ┌ﾐﾆﾗ┗= Z=ﾉWジ=ﾆﾗ┗= M;ヴｷW 

6.B Mｪヴく J=ﾐﾗジﾆ; Tﾗﾏ=ジ 

6.C Mｪヴく Š┗=Hｹﾆﾗ┗= M;ヴｷW 

6.D Mｪヴく S┗ﾗHﾗS; L┌S[ﾆ 

7.A Mｪヴく ŠﾉWゲｷﾐｪWヴﾗ┗= MｷIｴ;Wﾉ; 

7.B Mｪヴく Sデヴﾐ;Sﾗ┗= LWﾐﾆ; 

7.C Mｪヴく KヴｷLﾆﾗ┗= D;ヴｷﾐ; 

7.D Mｪヴく Kﾗﾐヴ=Sﾗ┗= LWﾐﾆ; 

8.A Mgr. Brynych Vlastimil 

8.B Mgr. Steinocher Pet 

9.A Iﾐｪく Bﾉ=ｴﾗ┗Iﾗ┗= ZSWﾐﾆ; 

9.B Mｪヴく FヴｷデゲIｴﾗ┗= M;ヴデｷﾐ; 

 
NetUídní učitelé 
 
Ing. Eckertová Irena      
Ing. Jedličková KateUina 
Mgr. Slívová Anna 
Mgr. Sluková Jana 
Mgr. Vovsová TáOa 
Mgr. Vávra Pavel 
Bc. Šandera Jan 

 
Liber Aleš 
Sacher Jan 
Mgr. Johanová JiUina ( zástup za P. Vávru) 
Mgr. Rychlíková Jitka ( zástup za D. 
Kričkovou) 
Poulová Ludmila ( zástup za L. 
Konrádovou) 
Mgr. Zárubová Eva (speciální pedagog) 

 
Z hlediska kvalifikovanosti pedagogického sboru lze konstatovat, že s postupem doby se blížíme 
plné kvalifikovanosti učitel]. NEkolik učitel] si v rámci celoživotního vzdElávání dodElává 
potUebnou kvalifikaci. Naším cílem je vytvoUit plnE kvalifikovaný a kvalitní pedagogický sbor. 

 
 
4. Další vzdElávání pedagogických pracovník]  
 

Vedení školy má vypracovaný dlouhodobý plán dalšího vzdElávání pedagogických pracovník] 
(dále jen DVPP). Dle zákona je pedagogický pracovník povinen dále se vzdElávat, a to 
v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdElávání pedagogických 
pracovník]. Teditelství školy rozlišuje v souladu se zákonnými ustanoveními tyto druhy dalšího 
vzdElávání pedagogických pracovník]: 
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a) studium ke splnEní kvalifikačních pUedpoklad]- CVŽ, 
b) studium ke splnEní dalších kvalifikačních pUedpoklad] - SVPP 
c) studium k prohlubování odborné kvalifikace – DVPP.    

 
Preferované  oblasti 
 

 VzdElávání pedagogických pracovník] v oblasti cizích jazyk] 
 VzdElávání v ostatních oblastech vedoucích k prohlubování odborné kvalifikace 
 VzdElávání v oblastech komunikativních a sociálních dovedností, interaktivní výuky, 

čtenáUské a matematické gramotnosti  
 

Všechna tato studia pUinášejí obtíže v organizaci chodu školy, ale od ukončení tEchto studií si 
vedení školy slibuje zkvalitnEní výuky a práce s dEtmi se specifickými poruchami učení. ZároveO 
je tím docíleno posílení znalosti a aplikace nejmodernEjších metod a trend] ve výchovE  
a vzdElávání.  
 
 
PUehled DVPP jednotlivých pedagog] 
 
Systém dalšího vzdElávání pedagogických pracovník] je v souladu se ŠVP a je podporováno 
mnoha zp]soby. Pedagogové si vybírají z nabídky semináU], školení a kurz] a nabyté vEdomosti 
sdílejí s ostatními kolegy vEtšinou prostUednictvím pUedmEtových komisí. 
 
 
a) Studium ke splnEní kvalifikačních pUedpoklad] – CŽV: 

 
    

Bílová Hana UJAK, speciální pedagogika  konec 2019 

CísaUová Lucie UJEP Ústí nad Labem konec 2018 

Hovorková JiUina JČU České BudEjovice, CŽV Konec leden 2017 

Kutílková Vratislava VŠ Dolnoslezská, Wroclaw, mgr. studium ukončení podzim 2016 

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

Vodička Martin UJAK, speciální pedagogika (1. ročník) červen 201Ř 

Zúbková Lenka studium pro výchovné poradce 2016-2017 

 JČU-  učitelství pro první stupeO 2014-2016 

 
 
b) Studium ke splnEní dalších kvalifikačních pUedpoklad] -SVPP:  
   
Olšiaková Ilona Feuersteinovo instrumentální obohacování 8. - 19. 8. 2016 

Strnadová Lenka Koordinátor ŠVP 2016-2017 

Steinocher Petr 
Instruktor snowboardingu leden 2016 

Poradce pro výživu a suplementaci konec kvEten 2016 

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

Nacházelová Daniela ZČU PlzeO, Právnická fakulta (5. ročník) pUedpoklad ukončení 
2016/2017 
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c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace – DVPP 
 
Seznam absolvovaných školení  - tato 
školení probEhla do 16.ř.2016 

rozsah počet účastník] 

Základy první pomoci 5 hodin všichni zamEstnanci  
Jak pracovat s novými webovými stránkami 
školy 

2 hodiny všichni pedagogové 

Seznámení s WINDOWS 10 2 hodiny všichni pedagogové 
7x o alergii a astmatu pro školu 7 hodin všichni pedagogové 
Školní dokumentace 5 hodin všichni pedagogové 
Školení CO, BOZP a PO 5 hodin všichni zamEstnanci 
Seznam absolvovaných školení   rozsah počet účastník] 
KázeO a klima školy 4 hodiny 43 
Integrované úlohy a hry v M a Čj se 
ČtyUlístkem 

3 hodiny   2 

Prevence kriminality-zabezpečení škol a 
školních zaUízení 

6 hodin   1 – metodik prevence 

VzdElávání a rozvoj MiND ( Olomouc) 7 hodin   2 
Matematika - FRAUS 2 hodiny   1 
Hry ve výuce cizích jazyk] smysluplnE  6 hodin   3 
Hry do páru a malých skupinek ve výuce 
cizích jazyk] 

6 hodin   1 

Mezinárodní semináU FCL –„Programming 
for the 21th century classroom“ 

2 dny   1 

Teaching English: Upper Primary V.- Aj pro 
2. stupeO 

4 hodiny   1 

Jak nejlépe na Aj od 1.tUídy ZŠ 4 hodiny   1 
Jazyky Aj, Nj, Šp(e-learning) – online kurz pr]bEžnE 

celý rok 
16 

FKSP a závodní stravování 8 hodin   1 – hospodáUka školy 
Dílna čtení II. – FRAUS 6 hodin   1 
Jak zvládnout krizi a ještE se z ní poučit 6 hodin   1 
Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ 
v rámci 1.stupnE podp]rného opatUení 

6 hodin   1 

Problematika integrace dítEte s poruchou 
autist.spektra 

6 hodin   1 

Repetiorium školské legislativy 6 hodin  1 – vedoucí školní družiny 
Školní teambuilding 8 hodin  1 
Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce  5 hodin  1 - vychovatelka 
Zentagle 6 hodin  1 –vychovatelka 
Malování henou  6 hodin  1 - vychovatelka 
S knihou po škole 2x 8 hodin  1 - knihovnice 
Exkurze do moderní literatury 6 hodin  1 
Setkání metodik] prevence s okresní MP 
p.Bartošovou 

3 hodiny  1 – metodik prevence 

PHDr. Martínek – Kyberšikana  4 hodiny   3 
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Konference STOP šikanE 8 hodin   2 
Principy efektivní metody spol.vzdElávání 7 hodin   1 
Letní škola historie – PedFa UK - kurz 5 dní   1 
Letní škola matematiky – metoda prof. 
Hejného - kurz 

4 dny   4 

 
Ludmila Zhoufová, Ueditelka školy, v tomto školním roce absolvovala povinné studium 
pro Ueditele škol a kromE toho se účastnila r]zných konferencí, setkání Ueditel] ZŠ okresu 
Praha-západ a mnoha dalších semináU] zamEUených na školskou legislativu, ekonomiku a 
Uízení školy. 
   

 
 
5. Údaje o výsledcích vzdElávání žák] podle cíl] stanovených školním 
vzdElávacím programem 
    
 
Škola má zpracovaný Školní vzdElávací program „Škola základ vzdElávání“, který se zamEUuje 
mimo jiné i na kvalitní jazykové vzdElání žák]. Anglický jazyk probíhá formou didaktických her 
a elementárních činností s prvky seberealizace a je zaUazen již od 1. ročníku, pUičemž v letošním 
roce bylo jazykové vzdElávání obohaceno o metodu CLIL, která probíhala s rodilým mluvčím  ve 
spolupráci s KLC Kryštof ve vybraných pUedmEtech ve 2.ročníku –  prvouce, výtvarné výchovE a 
pracovních činnostech. Výuka anglického jazyka v této skupinE probíhala rovnEž s rodilým 
mluvčím. Skupinu tvoUili žáci z bilingvních rodin a žáci se základní znalostí anglického jazyka, 
kteUí byli touto metodou vyučováni 4 hodiny týdnE. Tento pilotní program pokračuje 2. školní rok 
a naším cílem bude v nEm pokračovat i dalších ročnících. 
 
 
5. 1.   VzdElávání žák] se speciálními vzdElávacími potUebami a žák] mimoUádnE nadaných 
 
Ve školním roce 2016/2017 jsme na základE novely školního zákona zaUadili do podp]rných 
opatUení plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdElávacími potUebami 
(viz tabulka) a nEkteUí žáci dostali na základE doporučení z PPP podporu i v podobE asistenta 
pedagoga. V tomto školním roce se počet asistent] pedagoga zvýšil na sedm.  
Naším spádovým poradenským zaUízením je PPP Beroun, pracovištE Král]v Dv]r, PlzeOská ř0.  
 

2016/2017 
PLPP 
(plán pedagogické 
podpory) 

IVP  
( individuální vzdElávací 
program) 

Asistenti pedagoga 

I. stupeO 9 2 6 

II. stupeO 17 6 1 

 
 
Ve spolupráci s nadací QIIDO byl nastartován projekt vzdElávání mimoUádnE intelektovE 
nadaných dEtí ( MiND) v pUedmEtu matematika. V rámci 1. ročníku bylo do projektu zaUazeno 9 
žák]  a ve 2. ročníku 16  žák], kteUí jsou 4 a 5 vyučovacích hodin týdnE vzdEláváni v pUedmEtu 
matematika metodami, které podporují jejich nadání.  
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Ve druhém pololetí školního roku vzrostl mezi rodiči a žáky nebývalý zájem o tento zp]sob 
výuky matematiky. Skupinu ovšem nelze rozšiUovat nad rámec 16 dEtí, nebo[ pak se výuka stává 
mnohem ménE efektivní a vytrácí se prvek individuálního pUístupu, který je pro tyto dEti klíčový. 
Jedním z kritérií výbEru žáka do této skupiny je doporučení z PPP. 
 
PUi vzdElávání tEchto žák] dochází v rámci tUíd k pedagogicko – organizačním úpravám. Tito žáci 
dostávají v rámci vytvoUených skupin v pUedmEtu matematika specifické úkoly adekvátní jejich 
psychickému rozvoji. D]raz klademe na sociální integraci žáka ve smyslu sociálního začlenEní do 
skupiny vrstevník]. Ve tUídE vytváUíme podmínky, které posilují angažovanost a empatii 
nadaného dítEte v]či ostatním spolužák]m.  

Reakce rodič] žák] na tento projekt byly velmi pozitivní, k čemuž pUispEla i pravidelná setkávání 
pedagoga a zástupc] nadace Qiido s rodiči, pUi nichž byl projekt vyhodnocován a shledán 
pUínosným. 

 

Názor učitelek, které vyučovaly skupiny MiND: 
  
„ Myslíme si, že škola m]že nabídnout žák]m, kteUí by se v bEžných hodinách nudili a nebyli 
dostatečnE stimulováni, maximální rozvoj jejich schopností a intelektu. Mají možnost porovnat se 
s ostatními stejnE nadanými dEtmi. M]že je to motivovat k ještE lepším výkon]m, ale také naučit 
pokoUe a spolupráci s ostatními. Takto nastavený systém m]že mít kladný dopad i na klima tUídy 
v tom smyslu, že v hodinách matematiky dostanou prostor a mohou se projevit i "slabší" 
žáci. Žáci pracovali se zaujetím a výuka mEla úspEch. Na tyto hodiny se tEšili, patUily k jejich 
oblíbeným. TEmto žák]m stačí obvykle novou látku pUedložit jednou, látku hned pochopí a jsou 
schopni nové znalosti okamžitE aplikovat. Díky tomu je v hodinách dostatek prostoru na 
zaUazování logických a problémových úloh, žáci pracují s nadšením a vysokým zaujetím. 
PUesahujeme do jiných pUedmEt] a následnE využíváme nabytých všeobecných znalostí nejen 
v matematice.“ 

 
Qiido se spolupodílí na organizaci zápisu do 1. tUíd. Ve spolupráci s nadací Qiido jsme 
organizovali odpoledne pro budoucí prvOáčky (PUed) škola hrou a Školu nanečisto. ObE akce se 
velmi vydaUily. 
 
 
5. 2.   Výsledky zápisu do prvních tUíd pro školní rok 2017/201Ř  
 

Počet         
prvních 

tUíd 

Počet dEtí, 
které 

nastoupily do 
prvních tUíd 

Počet dEtí starších 6 
let, které nastoupily 
 po odkladu povinné 

škol. docházky 

Počet dEtí, kterým 
byla odložena 
povinná školní 

docházka pro školní 
rok 2017/2018 

Počet žák] 
zaUazených do 
individuálního 

vzdElávání  

5 114 16 23 9 
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5. 3.  Výsledky pUijímacího Uízení ve sledovaném období 
 
a) Víceletá gymnázia:    
 
Gymnázia  osmiletá 

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

čtyUletá 
 (z ř. roč.) 
 

Státní škola        –  pUijatí žáci 2 17 1 
Soukromá škola  – pUijatí žáci 1   9 1 
 
 
b) StUední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou: 
 
 
 
StUední 
školy  

G
ym

ná
zi

a 

O
bc

ho
dn

í 
ak

ad
em

ie
 

Z
dr

av
ot

ní
 

šk
ol

y 
 

P
r]

m
ys

lo
vé

 
šk

ol
y 

U
m

El
ec

ké
 

šk
ol

y 

O
st

at
ní

 
st

Ue
dn

í 
šk

ol
y 

SO
U

 

 
Celkem 

zUizované 
krajem  

1 8 0 7 0 9 11 36 

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

c) Počet žák], kteUí ukončili povinnou školní docházku v ř. ročníku: 46 
 

Počet žák], kteUí se odhlásili z naší školy z d]vodu pUestEhování, odchodu  
na víceletá gymnázia či do jiných škol: 41 

 
5. 4.  Zameškané hodiny žák]: 
 

Zameškané hodiny  školní rok 2016/2017 

Pr]mEr na žáka 
Omluvené 

57,14 

Neomluvené  0 
 
 
5. 5.  Výsledky vzdElávání žák]  
 

ProspEch (II. pololetí 16/17) Počet žák] % 

I. stupeO 
ProspEli s vyznamenáním 
ProspEli 

 
486 
56 

 
89.67 
10,33 
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II. stupeO 
ProspEli s vyznamenáním 
ProspEli 

 
94 
126 

 
42,73 
57,27 

NeprospEli:         I. stupeO 
                           II. stupeO 

0 0 
0 0 

 
Žáci, kteUí se vzdElávají v zahraničí a na Francouzském institutu v Praze, nejsou do statistiky 
výsledk] vzdElávání zahrnuti (celkem 25 žák]). 
 
V┠ゲﾉWSﾆ┞ デWゲデﾗ┗=ﾐｹ ヵくデギｹS ふAが Bが Dぶ┗ ﾆ┗[デﾐ┌ ヲヰヱΑ ┗W ジﾆﾗﾉﾐｹﾏ ヴﾗIW ヲヰヱヶ-ヲヰヱΑ ふ ČŠIぶ 

 デギｹS; % ┗┞┌L┌ﾃｹIｹ ヮヴ└ﾏ[ヴ  ヮヴ└ﾏ[ヴ 
IWﾉﾗゲデ=デﾐｹ 

ヮﾗヴﾗ┗ﾐ=ﾐｹ 

ČJ 5.A 51% OSﾉﾗ┥ｷﾉｹﾆﾗ┗=   Iｴ┞Hｹ ヱ Х Sﾗ ヲく ┎ヴﾗ┗ﾐ[ 

 5.B 66% OSﾉﾗ┥ｷﾉｹﾆﾗ┗= 60% 61% 41-60% 

 5.D 62% Dヴｴﾗ┗=   Jsme ve 3. ┎ヴﾗ┗ﾐｷ 
       

AJ 5.A 77% Hﾉ└┥Wﾗ┗=   81 に 100% 

 5.B 89% JWSﾉｷLﾆﾗ┗= 85% 79% Jsme v 1. ┎ヴﾗ┗ﾐｷ 
 5.D 89% JWSﾉｷLﾆﾗ┗=    

       

KﾗﾏHｷﾐﾗ┗;ﾐY 

┗┠Iｴﾗ┗┞ 

5.A 71%    61 に 80% 

HV+VV+TV 5.B 76%  72% 66% Jsme ve 2. ┎ヴﾗ┗ﾐｷ 
 5.D 68%     

 
 
 
    5. 6.  Cizí státní pUíslušníci navštEvující školu 
 

 
Stát Počet žák] k 30. 6. 2017 
a) ze stát] EU  

Slovenská republika 4 
b) z ostatních stát]  
Ruská federace 1 
Ukrajina 3 
Bosna a Hercegovina 1 
Vietnam  
Celkem a) + b) 9 

 
 
TEmto žák]m je vEnována zvýšená péče ze strany vyučujících, je brán zUetel na jinou kulturu  
i jazykovou bariéru. 
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6. Poradenské služby školy, činnost výchovného poradce, prevence sociálnE 
patologických jev] 
 
V naší škole je zUízeno od r. 2009 Školní poradenské centrum, ve kterém p]sobí na částečný 
úvazek školní psycholog a speciální pedagog. 
 
Školní psycholog PhDr. Alena Obeidová pracuje v ZŠ Černošice v úvazku 16 hodin týdnE.  
Každé úterý v budovE školy v Komenského ulici, každou stUedu v budovE školy v ulici Pod 
Školou.  
 
V tomto školním roce bylo realizováno 155 kontakt] s dEtmi, jejich rodiči a učiteli.  
Ze 155 výše uvedených kontakt] bylo realizováno 3ř prvních či kontrolních psychologických 
vyšetUení se zamEUením na problémy v učení, na problémy v chování, na dEti nadané i na dEti se 
zdravotními problémy, probEhl vždy úvodní rozhovor s rodiči, následnE vyšetUení dítEte a 
prohovoUení výsledk] s rodiči. Dále byla realizována 3 vyšetUení se zamEUením na kariérové 
poradenství, 7 krizových intervencí, 12 vyšetUení pro výbEr do matematické tUídy, 65 konzultací 
s rodiči bez dítEte nad výsledky vyšetUení, 2ř konzultací s učiteli nad výsledky vyšetUení se 
souhlasem rodič].  
 
Mimo tyto kontakty byla v 17ti pUípadech Uešena s učiteli určitá problematická situace  
ve tUídE týkající se více dEtí, ve 3 pUípadech probEhla konzultace s rodičem bez vyšetUení dítEte, 
bylo realizováno 13 hodin náslech], 4 sociometrická šetUení ve tUídách, 2 setkání se tUídou,  
1 spolupráce s OSPOD, 7 pedagogických rad.   
 
 
 DVPP – školní psycholog 
  6. 9. 2016 školení na téma alergie 
  7. 9. 2016 semináU k inkluzi 
13. 9. 2016 školení BOZP 
17. 2. 2017 semináU na téma Cochemská praxe 
18. 5. 2017 setkání s pracovníky SVP DobUichovice s jejich nabídkou služeb a 

spolupráce 
 
  
Speciální pedagog   

ZŠ Černošice již dlouhodobE uplatOuje pravidla inkluze. Integrováni do vzdElávacího systému 
naší ZŠ jsou všichni žáci bez výjimky, a[ už zdraví či zdravotnE, sociálnE nebo kulturnE 
znevýhodnEní. StejnE tak, jako v minulých letech, probíhala i ve školním roce 2016 / 2017 na 
naší škole reedukace vedená speciálními pedagogy Mgr. Evou Zárubovou (budova Mokropsy) a 
Mgr. Ivetou Radovou (budova Komenského). 

Na hodiny individuální či skupinové reedukace vedené Mgr. E. Zárubovou v budovE Mokropsy 
docházelo v tomto školním roce celkem 33 žák] (z toho 24 chlapc], ř dívek) napUíč ročníky (2. – 
ř. tUída), z čehož vEtšinu tvoUili žáci 1. stupnE. Jedná se o žáky se speciálními vzdElávacími 
potUebami – s ADHD (poruchy pozornosti s hyperaktivitou či ADD (poruchy pozornosti bez 
pUítomnosti hyperaktivity), žáky se specifickými poruchami učení (napU. dyslexie, dysgrafie, 
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dysortografie, dyskalkulie) nebo chování, žáky s vadnou výslovností, žáky s poruchami 
autistického spektra, ale i žáky se smyslovým postižením, jež v rámci depistáže ve spolupráci 
s tUídními učiteli a školní psycholožkou PhDr. A. Obeidovou speciální pedagog vyhledal a zaUadil 
do reedukačního programu.  

Do skupiny reedukovaných žák] byli rovnEž zaUazeni i 2 žáci – cizinci, pUicházející z odlišného 
jazykového prostUedí (žáci ukrajinské a vietnamské národnosti). Snaha speciálního pedagoga byla 
v tomto pUípadE zamEUena k jejich úspEšné integraci do kolektivu české tUídy a školy, k rozvoji 
jejich slovní zásoby a komunikačních dovedností. Ve skupinE byli i žáci, u nichž individuální 
reedukaci vedl speciální pedagog s ohledem na sníženou úroveO jejich rozumových pUedpoklad]. 
Práce s tEmito dEtmi je zamEUena pUedevším na rozvoj logického a praktického myšlení a nácvik 
Uešení bEžných životních situací. U žák] s poruchami chování se speciální pedagog snažil pomoci 
pUedevším pUi jejich sociálním začlenEní do kolektivu kmenové tUídy a rovnEž pUi formování 
zdravého žebUíčku hodnot a sociálního chování.  

Speciální pedagog Mgr. E. Zárubová rovnEž zajiš[uje, objednává a vede pUehlednou evidenci 
potUebných speciálních školních pom]cek a didaktických materiál] pro žáky se speciálními 
výukovými potUebami (v pr]bEhu celého školního roku. 
 
Výchovné poradenství  
 
Na škole je výchovné poradenství zajiš[ováno prostUednictvím výchovné poradkynE Mgr. Lenky 
Zúbkové a metodičky prevence sociálnE patologických jev] Mgr. Jany Venclíčkové. Výchovná 
poradkynE spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou v KrálovE DvoUe a s SPC 
Zlíchov, které se specializuje na žáky s poruchami chování .  
PUi diagnostice žák] mimoUádnE nadaných spolupracujeme rovnEž s PPP Král]v Dv]r. Výchovná 
poradkynE má určené konzultační hodiny, nicménE operativnE svolává sch]zky s rodiči žáka 
v okamžiku, kdy se objeví konkrétní problém. Problematika volby povolání je Uešena 
prostUednictvím konzultací s žáky ř. tUíd s výchovnou poradkyní a dále prostUednictvím 
vzdElávacího obsahu vEnovaného problematice profesního rozvoje. Žáci každoročnE navštEvují 
veletrh Scholu Pragensis, pUehlídku stUedního a vyššího odborného školství, kde studenti 
stUedních školy a stUedních odborných učiliš[ pod vedením svých učitel] prezentují své školy a 
tím napomáhají našim žák]m v rozhodování pUi volbE povolání. StejnE tak pomáhá i úUad práce 
pro Prahu západ.  
 
Ve školním roce 2016 /2017 byly pr]bEžnE plnEny hlavní cíle preventivního programu 
v oblastech zneužívání návykových látek a v oblasti boje proti sociálnE patologickým jev]m. 
Podle jednotlivých pUedmEt] výuky probíhalo ve všech tUídách naší školy systémové zavádEní 
výchovy ke zdravému životnímu stylu. Žáci byli soustavnE vedeni k posilování odolnosti proti 
stresu, k odolnosti proti negativním zážitk]m a škodlivým vliv]m. Konkrétní námEty jsou 
součástí tematických plán]. NapUíklad odmítání nabídky ke zneužívání návykových látek je 
zapracováno do plánu učiva prvouky pro první až tUetí tUídu, do plánu pUírodovEdy a informatiky 
čtvrtého a pátého ročníku. Dále se škodlivosti drog vEnuje učivo pracovních činností pro sedmé 



             Základní škola Černošice, pUíspEvková organizace 
Pod Školou 447, 252 2Ř Černošice 

 
 

  Výroční zpráva 2016/2017 20 

ročníky, učivo pUírodopisu ročník] osmých. Podrobné rozpracování dalších témat je nedílnou 
součástí preventivního plánu. TémEU v každém pUedmEtu nalézají vyučující námEty  
pro aktualizaci témat s ohledem na konkrétní dEní ve škole. 
 
Škola má standardnE vypracován pro každý školní rok plán prevence sociálnE patologických 
jev], který podrobnE informuje o začlenEní vzdElávacího obsahu této problematiky pUímo do 
výuky pUedmEt]. V rámci prevence patologických jev] spolupracujeme s mEstskou policií. Ve 
škole probEhly bezpečnostní dny, kdy se žáci mEli možnost seznámit s prací policie a byli 
poučeni o bezpečném chování pUi cestE do školy. V rámci dopravní výchovy škola využívá služeb 
společnosti BESIP, která seznamuje žáky s teorií pravidel silničního provozu. 

Letos se naše škola se zaregistrovala do systému NENECH TO BÝT 

Jde o internetový systém a mobilní aplikaci bojující proti šikanE a vylučování z kolektivu           
na školách po celé ČR. S podporou MŠMT pUináší efektivní zp]sob odhalování tEchto problém] 
ještE v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou 
poradnou Brno. 

Systém je zdarma pUístupný všem žák]m i jejich rodič]m na adrese https://nntb.cz/s/tj06r, odkud 
si m]žete stáhnout doplOující mobilní aplikaci. Tento systém by mEl pomoci v budování 
pohodové atmosféry na naší škole. 

 
7. Školní družina  
 
 

Mﾗデデﾗ ﾐ;ジｹ Sヴ┌┥ｷﾐ┞ぎ  
ずNWS[ﾉWﾃ Sヴ┌ｴYﾏ┌ デﾗが Iﾗ ﾐWIｴIWジが ;H┞ ﾗﾐ S[ﾉ;ﾉ デﾗH[くさ 

 
 Počet oddElení Počet žák] 

Školní družina 10 291 
Školní klub 0 0 
 
VzdElávání ve školní družinE probíhalo v 10 oddEleních (Ř oddElení v budovE ZŠ Pod Školou,  
2 oddElení v budovE ZŠ Komenského) podle vzdElávacího programu pro činnost školní 
družiny.V rámci činností byly realizovány společné akce školní družiny i projekty jednotlivých  
oddElení ŠD.  
 

Společné akce ve školní družinE (ul. Pod Školou a ul. Komenského):  
 
Začátek školního roku byl z d]vodu stavebních prací o 14 dní posunutý, proto byla od 1. ř.  
do 16. 9. 2016 v provozu jenom školní družina v ul. Pod Školou. Družina byla otevUena celý den 
pro družinové i nedružinové dEti, byla naplnEna 4 oddElení, navštEvovalo je 114 dEtí.  
 

https://nntb.cz/s/tj06r


             Základní škola Černošice, pUíspEvková organizace 
Pod Školou 447, 252 2Ř Černošice 

 
 

  Výroční zpráva 2016/2017 21 

Od 1ř. ř. 2016 bylo naplnEno všech 10 oddElení (Ř odd. v ŠD v ul. Pod Školou a 2 odd. v ŠD ul. 
Komenského). Celkem navštEvovalo školní družinu 2ř1 dEtí. 
V duchu výše uvedeného motta vychovatel/ky vedli dEti po celý školní rok. Učili je 
kamarádským vztah]m, vštEpovali jim základy slušného chování a pravidla bezpečného chování. 
 
 
Školní družina v ul. Pod Školou 
 
DEti se hned v Uíjnu účastnily celodružinového projektu Veselá podzimní olympiáda, pUi kterém 
soutEžily v pEti netradičních veselých disciplínách. 
 
Listopad a prosinec probíhal v duchu vánočních pUíprav. DEti se zúčastnily charitativní akce 
„DEti dEtem“, kterou poUádala škola. VyrábEly vánoční ozdoby a dekorace, které pak prodávaly 
na mikulášských trzích v centru Vráž. VýtEžek z prodeje byl vEnován DEtskému domovu  
v Letech na vánoční dárky a část penEz dEti získaly na vybavení svojí ŠD. 
Tradicí naší školní družiny je, že si všechny dEti vyrábEjí adventní kalendáUe z krabiček  
od sirek, do kterých jim pak vychovatelky ukrývají dárečky.  
NechybEly ani vánoční besídky ve všech oddEleních, pUi kterých si dEti užívaly plno her, soutEží 
a tancování. 
 
V lednu nás navštívil kouzelník Reno, který dEti pobavil kouzelnickými triky a interaktivní 
show. 
 
Od února jsme začali s dEtmi pravidelnE navštEvovat školní knihovnu, kde se dEti seznámily 
s knižními novinkami a mohly si knížky prohlížet i p]jčit dom].   
 
V bUeznu se dEti pustily do vyrábEní drobných dárečk] pro nové prvOáčky k zápisu, aby jim 
zpUíjemnily vstup do školy. 
Navštívili jsme s dEtmi projekci „Nezkrocená Brazílie“ v Club KinE Černošice, na kterém se 
dEti dozvEdEly zajímavosti o životE zvíUat a lidí žijících v této zemi. Cestovatelka paní Motani 
dEtem nejenom promítala filmy z Brazílie, ale poutavE vyprávEla zážitky, které na cestách 
zažívala. 
Koncem bUezna probEhl čtvrtý ročník celodružinové soutEže Družina hledá talent, pUi které dEti 
pUedvedly své dovednosti, schopnosti a sv]j talent. 
 
Na sobotu 1. 4. 2017 si vychovatel/ky pUipravili pro dEti na jarní trhy v centru Vráž dílničky  
s jarní a velikonoční tématikou. Dílničky mEly velký úspEch. 
V dubnu probEhl celodružinový projekt „Bezpečné chování na silnici“, pUi kterém dEti ve všech 
oddEleních procvičovaly formou her a soutEží základní pravidla pro chodce a pro cyklisty. 
ZávErem si dEti vyzkoušely na kolobEžkách a jízdních kolech na dopravním hUišti praktickou 
jízdu podle dopravních značek a získaly pr]kaz cyklisty. 
 
KvEten jsme v ŠD vEnovali rodinE a maminkám, dEti si vyrobily pro své maminky šperky 
z korálk], srdíčka a starší dEti vyrábEly tapiko obrázky. 
DEti ze 7. a Ř. oddElení nacvičovaly vystoupení country tanc] na školní akademii „PoUád se 
nEco dEje“ . Úkol byl velmi tEžký, jelikož bylo nutné nejdUíve vymyslet choreografii na hudbu P. 
Bobka a M. Tučného a pak nacvičit s dEtmi náročné figury. Celou choreografii však dEti zvládly 
výbornE. 
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V červnu jsme se s dEtmi rozloučili celodenním výletem do ZOO a Dinoparku v Plzni , starší 
dEti navštívily i plzeOskou Techmanii . 
Poslední červnová akce, probEhla na hUišti pUed školou, což bylo odpoledne s mokropeskými 
hasiči, kteUí pUijeli netradičním zp]sobem osvEžit dEti stUíkáním z hasičské hadice. Ukázali dEtem 
nové hasičské auto a vysvEtlili jim d]ležitost hasičského zásahu. Na rozloučenou nechybElo ani 
hasičské zahoukání . 
 
 
 
Kroužky školní družiny v ul. Pod Školou 
 
Kreslení pravou mozkovou hemisférou – Drahomíra Kocourková 
 
Kurz je rozdElen do nEkolika okruh], v daném okruhu jsme se vždy zabývali jednou výtvarnou 
technikou. DEti v pr]bEhu roku poznaly kreslení tužkou, pastelkou, akvarelovou pastelkou, 
linerem, barevným pastelem a uhlem. 

V druhém pololetí  jsme navázali na metodu zvanou Zentangle, což je antistresová metoda, pUi 
které dEti rozvíjí svoji fantazii a nápaditost. PostupnE jsme vyzkoušeli všechny výtvarné techniky 
a naučili jsme se používat r]zné výtvarné pom]cky. 

Na závEr jsme s dEtmi zhodnotili, která metoda je nejvíce bavila, diskutovali jsme, která témata 
dEti kreslily nejradEji a čemu by se chtEly vEnovat pUíští rok. DEti bEhem školního roku celkovE 
zlepšily svoji koncentraci, naučily se vEtší trpElivosti a spolupráci se svými spolužáky, 
prohlubovaly svoji kreativitu a tvoUivost.  

ÚspEšný rok jsme zakončili výstavou obrázk] pro rodiče a pUátele, která se konala na školní 
akademii ,,PoUád se nEco dEje“. 
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Kroužek country tance – Václav Pavel a Ivana Cullen 
 
Žáci si nejprve zopakovali loOské tanečky (double mixer, mexiko, rankankatia, finsko), na které 
navázali novými druhy tance.Zvvládli  další sérii tanečk] jako je main mixer, waltz, zuzana, 
Uecko apod. 
Tancování společnE se staršími dEtmi bylo pro menší dEti pUínosem, nebo[ se snáz a rychleji 
naučily dané tance. 
 
Školní družina ul. Komenského 
 
V letošním školním roce se dEti vEnovaly finanční  gramotnosti (reklamE, penEz]m, bankách, 
platebním kartám a čtení smlouvy). S tEmito tématy se seznamovaly za pomoci pohádek z knihy 
"Zlatý poklad". 
BEhem roku probEhly tyto soutEže - puzzliáda, týden rekord] (každý den jiná sportovní aktivita), 
týden bystrých hlaviček, jahodový týden.  
BEhem roku vychovatelky s dEtmi rozvíjely etiketu pro kluky a holky, myšlenkové mapy, 
artefiletiku, dEtskou jogu a tai-či, dechová a relexační cvičení.  
Školní rok jsme uzavUeli celodenním výletem do Tevnic (dEti se seznámily s r]znými 
sportovnímí aktivitami napU. petangue, letadýlka s prakem, plážový volejbal v písku), výlet jsme 
ukončili brannou hrou v okolí Lesního divadla. 
 
8. Školní knihovna   
 
Školní knihovna sídlí v podkroví budovy B . V tomto prostoru funguje od dubna 2016. Knižní fond je 

uložen v multifunkčním prostoru knihovny a v pUíručním skladu v budovE C. Část fondu se nachází také 

v kabinetu družiny (budova A)a v budovE v Komenského ulici. Součástí knihovny je i studovna a malá 

počítačová učebna. 

Fond obsahuje pUes 5000 knih, které jsou určeny pro žáky, pedagogy i další zamEstnance zdejší školy. 

VEtšinu fondu tvoUí dEtská beletrie, dále beletrie pro dospElé, poezie a odborná literatura pro dEti a dospElé 

(pUíručky, encyklopedie, slovníky). Učitel]m knihovna nabízí literaturu, kterou mohou využívat ke svému 

osobnostnímu a profesnímu r]stu. 

V tomto školním roce bylo do knihovny zakoupeno 16Ř ks knih a časopis] v částce 21.127,- Kč, a to mj. 

díky laskavému daru organizátor] Černošického bEhu (18.100,- Kč). 

PTÍR¥STKY - KS (údaje z el. katalogu Clavius)        

  záUí-Uíjen listopad prosinec leden únor bUezen duben kvEten červen celkem 

pUír]stky - nákup 7 59 8 16 11 8 71 2 1 183 

pUír]stky - dary 63 32 19 113 169 109 3 131 182 821 

pUír]stky celkem 70 91 27 129 180 117 74 133 183 1004 

 

Část knihovního fondu je zapsána v elektronickém knihovním systému Clavius (používán od pUedchozího 

školního roku). Seznam knih je aktualizován 1 x mEsíčnE a je k nahlédnutí na webových stránkách školy 

(záložka Školní knihovna). Aktualizace text] probíhají pUes tiskovou mluvčí školy.  
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Knihovnu vede druhým rokem na 0,5 úvazku školní knihovnice S. Kysilková Šnajperková, která zajiš[uje 

všechny činnosti knihovního provozu: p]jčování, akvizici, nákup, katalogizaci, články  

o činnosti (pro školní web a do Informačního listu Černošic), dozor nad pUítomnými žáky, rešerše a 

poradenské služby pro žáky pUi zpracovávání projekt]. Knihovnice rovnEž pr]bEžnE informovala 

pedagogy o zajímavých a aktuálních projektech, týkajících se školních dEtí, z knihovní konference. 

Knihovnice dále jako tzv. d]vErnice Klubu mladého čtenáUe zajiš[ovala 5 x ročnE nákup knížek pro žáky i 

pedagogy prostUednictvím rozdávaných katalog] z nakladatelství Albatros Media, Mladá fronta a Grada, 

coby dalším nástrojem rozšiUování čtenáUské gramotnosti. 

Od začátku školního roku, kdy se podkroví budovy B otevUelo pro bEžný provoz, došlo díky pravidelnému 

využívání sousedního výtvarného ateliéru k nár]stu návštEvník] knihovny.  Knihovnu začali oproti 

pUedchozím rok]m navštEvovat ve vEtší míUe žáci 2. stupnE. Žáci si p]jčovali knihy zejména o 

pUestávkách, rádi zde trávili čas mezi a po vyučování.  Prostor jim nabízí pUíjemné klidové prostUedí pro 

trávení volného času. Knihovna má k dispozici také radio/CD pUehrávač a barevnou 

tiskárnu/kopírku/skener, které mohou zájemci prostUednictvím knihovnice použít. 

NÁVŠTDVNOST (zapsaní v knize)        

  záUí-Uíjen listopad prosinec leden únor bUezen duben kvEten červen celkem 

jednotliví žáci 57 38 51 63 69 81 65 43 32 499 

zapsané tUídy 0 7 1 3 6 7 11 21 31 87 

exkurze apod. 0 0 0 2 5 5 6 2 5 25 

 

V knihovnE se za celý školní rok uskutečnilo Ř exkurzí pro školní tUídy. Dále knihovnu 2x navštívily dEti 

z mateUských škol. PravidelnE navštEvovala knihovnu oddElení družiny se svými vychovatelkami. 

V dubnu se školní knihovna zapojila do tradiční Noci s Andersenem. Letos se zúčastnilo 55 žák] opEt 

s pUespáním a besedou s černošickou autorkou Hankou Jelínkovou.  

 
ČTENÁTI (žáci)           

  záUí-Uíjen listopad prosinec leden únor bUezen duben kvEten červen celkem 

čtenáUi noví 6 4 5 2 37 48 14 7 1 124 

čtenáUi celkem 117 69 41 40 80 109 80 60 5 601 

 

Z celkového počtu 7Řř žák] školy (z toho 120 na budovE v Komenského ulici) navštívilo knihovnu 124 

nových dEtí. CelkovE bylo v tomto školním roce p]jčeno 601 žák]m (o 400 žák] ménE oproti loOskému 

roku) ř45 knih, tzn. pr]mErnE 66 knih/mEsíc. 

ŽÁCI / UČITELÉ / POČET KNIH         

  záUí-Uíjen listopad prosinec leden únor bUezen duben kvEten červen celkem 

výp]jčky - žáci 115 85 49 47 92 127 98 96 5 714 

výp]jčky - učitelé 30 40 24 79 4 14 8 23 9 231 

výp]jčky celkem 145 125 73 126 96 141 106 119 14 945 

 



             Základní škola Černošice, pUíspEvková organizace 
Pod Školou 447, 252 2Ř Černošice 

 
 

  Výroční zpráva 2016/2017 25 

 

       
 
    
 
9. Mimoškolní činnost, prezentace žák] a školy na veUejnosti a další aktivity 
 
Škola vyvíjí nadstandardnE rozsáhlou a pravidelnou mimoškolní činnost. KromE kroužk] r]zného 
zamEUení a činností sportovních oddíl] se škola snaží zapojit žáky i do dalších nepravidelných 
akcí. Ve školním roce 2015/2016 to byly zejména: 
 

 návštEvy divadel, výstav a dalších kulturních akcí, 
 ekologické aktivity (RELMA, Tonda na cestách aj.), 
 3 lyžaUské kurzy, 
 výuka plavání 1. + 2. ročník ( Ottománek, Radlice), 
 bruslení (využití místního zimního stadionu),  
 exkurze,  
 výchovnE vzdElávací pUednášky (téma: prevence šikany, závislostí, bezpečné užívání 

internetu, problematika dospívání, pUírodovEdná témata), 
 školy v pUírodE 
 tvorba školního časopisu Pod lavicí– vychází každé čtvrtletí 

 
 
 

Pokračuje i nedávno zavedená tradice Noc s Andersenem, která byla zorganizována již novém 
prostoru školní knihovny za účasti černošické autorky Hany Jelínkové, autorky mnoha knížek pro 
dEti.  
 
OsvEdčil se  Den otevUených dveUí, o který mEli zájem  zejména rodiče budoucích prvOáčk]. Byly 
vytvoUeny „prohlídkové okruhy“ a žákovské „pr]vodcovské“ týmy. 
 
Škola se tradičnE účastní značného množství nejr]znEjších soutEží, exkurzí a výchovnE 
vzdElávacích program] organizovaných jinými institucemi. Účast se Uídí nabídkou a zajiš[ují ji 
jednotliví učitelé po dohodE s vedením školy. 
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Všechny ročníky se pod vedením svých vyučujících zapojily do celoškolního projektu Den 
ZemE. Žáci 5.ročníku v budovE ZŠ v Komenského ulici vysázeli na VišOovce za vydatné 
podpory technických služeb 10 tUímetrových višní a vytvoUili tak višOovou alej, která dElá čest 
dosud neopodstatnEnému názvu „VišOovka“. 
 
 

  
 
 
Na jaUe se rozbEhl pod vedením učitelek Zálešákové a Odložilíkové projekt „Učíme se 
navzájem“. Žáci, kteUí projevili zájem, se na 1 vyučovací hodinu stali „učiteli“ svých mladších 
spolužák]. Bylo realizováno Ř vyučovacích hodin a z nadšených reakcí vyplývá, že projekt plnE 
naplnil očekávání a bude pokračovat i v pUíštím školním roce. 
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Další projekt má název „ Učíme se na schodech“.  Bylo využito schodištE v budovE B  ke 
každodennímu nenásilnému opakování anglických nepravidelných sloves. V pUíštím školním roce 
chceme podobnE využít i druhé schodištE. 
             

           

 

ŽákynE 5.C  Olga Bláhová a Júlia Pavlová obsadily 3. místo v krajském kole Helpíkova 
poháru 2017 a reprezentovaly naši školu v celostátním kole ve Velkých Losinách. 
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Ve dnech 2. – 5.5. navštívilo nEkolik žák] naší školy malebné mEstečko Themar v nEmeckém 
Durynsku. Jednalo se o výmEnný pobyt a tato akce se mohla uskutečnit díky spolupráci školy se 
Spolkem pro pUátelství evropských mEst – jak černošickým, tak i themarským. 
 

                  

 

Naše škola již tradičnE poUádá na jaUe a na podzim v rámci ekologické výchovy sbEr starého 
papíru. Zúčastnilo se 35 tUíd a celkem bylo sesbíráno témEU 20 tun papíru. V rámci tUíd byli již 
potUetí nejúspEšnEjší žáci 5. A, kteUí za rok sesbírali témEU 2 tuny papíru. Celou akci jako každý 
rok úspEšnE zorganizovala pí uč. Olšiaková.  
 
ZávEr školního roku vyvrcholil prvním ročníkem školní akademií, která nesla název „PoUád se 
nEco dEje“. 
  
Program akademie se odvíjel od názvu: „PoUád se nEco dEje“, byl tedy zamEUen na r]zná výročí 
z rozmanitých oblastí: historie, sport, vEda a technika, literatura a populární hudba. MEli jsme tak 
možnost pUipomenout si životní jubilea významných osobností, sportovní úspEchy i vynálezy a 
objevy z historie. 

Naši žáci 1. i 2. stupnE, pod vedením svých pedagog], natrénovali krátká vystoupení na témata, 
která si vybrali a jsou jejich srdci blízká. PoctivE se na každé vystoupení nEkolik mEsíc] 
pUipravovali, vyrobili si vlastní kulisy, zajistili dobové kostýmy, zvolili si hudební doprovod, 
sestavili si scénáU, apod. 

Celá akce byla zahájena dne Ř. 6. 2017 v 17,00 hod. ve sportovní hale VEry Čáslavské. O hladký 
pr]bEh celé akademie se postarali moderátoUi – pečlivE pUipravení žáci 1. stupnE naší školy. Pro 
naše účinkující i diváky bylo zajištEno profesionální zvukaUské zaUízení a celý program byl 
pUenášen na obUí obrazovku, aby prožitek z celé akce byl co možná nejlepší. 
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Na počet divák] jsme si opravdu nemohli stEžovat, sportovní hala praskala ve švech. Sešli se zde 
kamarádi, rodiče i prarodiče zkrátka pUátelé naší školy, pro které bylo pUipravené občerstvení – 
nEco malého na zub i na zapití v Café Vera. Diváci odmEOovali všechna vystoupení obrovským 
potleskem, účinkující zvládli svá vystoupení na jedničku a v hale zavládla pozitivní pUátelská 
atmosféra. Velký dík patUí jak tEm, kteUí se podíleli na pUípravE a pr]bEhu celé akademie, tak i 
tEm, kteUí nás pUišli podpoUit coby diváci.  PUi ohlédnutí za touto akcí musíme konstatovat, že 
první ročník se povedl výbornE a m]žeme se tEšit na další ročník. 

 

 
Skokan roku -  akce vyhlášená starostou mEsta s cílem motivovat žáky k zlepšování svých 
výsledk], byla zveUejnEna na konci školního roku 2016/2017.  Z každé tUídy byl určen 1 žák, 
který dosáhl nejvEtšího pokroku ve studiu. NejvýraznEjšího zlepšení a superskokanem roku se 
stal žák ř.B Martin SOBOTA. Všem skokan]m byly pUedány odmEny z rukou pana starosty ve 
sportovní hale. 
 
 

10. Účast žák] v soutEžích 
 

KaždoročnE škola dosahuje v žákovských soutEžích mimoUádných úspEch]. Informace o úspEších 
jsou uvádEny pUedevším na webových stránkách školy (www.zscernosice.cz). 
 
 
10.1. VEdomostní soutEže  
 
Olympiády Školní kolo Okresní, krajské, celostátní kolo 

Pythagoriáda 
V okresním kole byli úspEšní: 

Slíva Jan, 5.A – 2. místo 
Pavel Krauz, 6.B - 2.místo 
Neubergová Markéta, 7.A – 2. místo 

http://www.zscernosice.cz/
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Matematický 
KLOKAN  

V celostátní kole byli úspEšní: 

1. místo v kategorii Cvrček: 
František KUížek, 3.D 
1. místo v kategorii Klokánek: 
Jan Slíva, 5.ů 

Matematika 
 

V okresním kole byli úspEšní: 5.r.  – 2. místo - Jan Slíva, 5.A 
6. r. – 1. místo – Pavel Krauz, 6.B 
7. r. – 1. místo –Ester Johanovská, 7.D 
Markéta Neubergová,7.A 
8. r. – 3. místo – Benjamín Rais, 8.B 
 

DEjepis 
 

Do okresního kola postoupil žák Ř.B 
Theodor Sticzay. 
 

 

ZemEpis 
6.ročník: Ema Morávková, Jan Kraus 
7.ročník: Anna Václavková 
ř.ročník: Miroslav Koníček 

Do krajského kola postoupil Jan Kraus ze 
6.B. 

Český jazyk 

Dne 28.11. 2016 probEhlo školní kolo 
OČJ. 
Zúčastnilo se: 6 žák] 
 
 
 

43. ročníku okresního kola OČJ se 
zúčastnily: 
Tereza Roztočilová  
Tereza Velinská z 9.B skončily se stejným 
výsledkem na 16.místE 

Anglický 
jazyk 

 

Petra Tumpachová,….. získala 
v konkurenci 66 žák] z 1ř škol 1.místo 
v okresním kole olympiády v anglickém 
jazyce. 

Výtvarná 
výchova Namaluj si sv]j svEt 

PoUádala: Techmania PlzeO 
    

     
2. místo – tUída 6.B 

 

 
   

    

10.2. Sportovní soutEže 
  
Ve školním roce 2016/ 2017 se zejména žáci 2. stupnE pod vedením Martina Vodičky zúčastnili 
všech soutEží vypsaných Asociací školních sportovních klub] ČR s níže uvedenými výsledky. 
V rámci škol okresu Praha-západ se naše škola umístila na 1. místE pUed ZŠ Rudná a ZŠ Tevnice. 
  
 

Turnaj   Účast UmístEní pozn. 

pUespolní bEh hoši 2.stupeO 5. 
 

pUespolní bEh dívky 2.stupeO 7. 
 

minifotbal hoši 2. stupeO 
vypadnutí v zákl. 
sk.  
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florbal 
dívky + 
hoši 1.stupeO 3. 

 

florbal hoši 6.,7. tU. 2. 
 

florbal hoši Ř.,ř. tU. 1. postup do KK 

florbal dívky Ř.,ř. tU. 10. 
 

florbal dívky 6.,7. tU. 6. 
 

florbal – krajské kolo hoši Ř.,ř. tU. 4. 
 

minihokej 
dívky + 
hoši 1.stupeO 1. 

 

minihokej 
dívky + 
hoši 2.stupeO 1. 

 

házená dívky 2.stupeO 2. 
 

házená hoši 2.stupeO 2. 
 

basketbal dívky 2.stupeO 1. 
postup do KK-
3.místo 

basketbal hoši 2.stupeO 2. 
 

volejbal dívky 2.stupeO 5. 
 

volejbal hoši 2.stupeO 2. 
 

basketbal – krajské 
kolo 

dívky 2.stupeO 3. 
 

stolní tenis hoši 2.stupeO 3. 
 

stolní tenis dívky 2.stupeO 1. 
 

vybíjená dívky 1.stupeO 2. 
 

vybíjená – otevUená 
dívky + 
hoši 1.stupeO 3. 

 

McDonalds Cup hoši 1.stupeO 2. 
 

Pohár rozhlasu – 
atletika 

hoši 6.,7. tU. 2. 
 

Pohár rozhlasu – 
atletika 

dívky 6.,7. tU. 2. 
 

Pohár rozhlasu – 
atletika 

hoši Ř.,ř. tU. 1. postup do KK 

Pohár rozhlasu – 
atletika 

dívky Ř.,ř. tU. 3. 
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Česko se hýbe – soutEž pohybových skladeb 

ŽákynE 6. D a 7. A, C, D reprezentovaly naši školu v celorepublikové soutEži skupinových 
skladeb dEtí a mládeže od 5 do 1Ř let. SoutEž probíhala pod záštitou projektu Česko se hýbe  
ve školách plných zdraví (organizuje Český svaz aerobiku). Cílem soutEže je motivovat českou 
populaci k pravidelnému pohybu a zdravEjšímu životnímu stylu. Pod vedením paní učitelky 
Vovsové se žákynE 2. 6. 2017 zúčastnily republikového finále soutEže v BrnE.  
 

 
 
 
11. Inspekční a kontrolní činnost provedená v daném školním roce ČŠI,  

zUizovatelem, pUípadnE dalšími kontrolními orgány a její výsledky  
 
 
V letošním školním roce na naší škole pUímé kontroly ČŠI neprobEhly. 
Škola spolupracovala s ČŠI a vykazovala činnost prostUednictvím elektronického sbEru dat  
a vyplOováním kontrolních hlášení týkajících se výchovnE vzdElávacího procesu. 
 
Provedenou kontrolou hospodaUení ZŠ Černošice za rok 2016 (24. 11. 2016) nebylo zjištEno 
žádné závažné pochybení. Drobné nedostatky ve vedení dokumentace byly po upozornEní 
odstranEny. Realizovaný výdej prostUedk] je doložen pUíslušnými doklady a odsouhlasen 
statutární zástupkyní povEUenou vedením školy. Evidence o pohybu finančních prostUedk] je 
vykázána v knize účetnictví a doložena bankovními výpisy a dalšími účetními doklady. 
Informace o provedení opatUení jsou realizována v daných termínech, informace byly zaslány na 
MEÚ Černošice. 
 
Kontrola z krajské hygienické stanice StUedočeského kraje z bUezna 2017 nezjistila žádná 
pochybení, pouze upozornila na nedostačující svEtelné podmínky v učebnE B0Ř. Od nového 
školního roku bude tato místnost opEt sloužit jako sborovna. 
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12. MateriálnE technické zajištEní školy 
 

12. 1. Školní jídelna 
 
Školní jídelnu od školního roku 2016/17 provozuje firma GTH zaUízení školního stravování,která  
zajiš[uje stravování v naší škole dle zásad zdravé výživy. 
Po začátečních zmatcích daných zmEnou celého systému objednávání jídel včetnE výmEny kontaktních 
čip] za bezkontaktní se postupnE ustálil a novE zrekonstruovaná jídelna s nabídkou 3 jídel funguje  
bez problém]. 
Do jídelníčku jsou zaUazována jídla úplnE nová nebo jídla vaUená ze surovin, které odpovídají 
alternativním výživovým smEr]m a zásadám zdravé výživy. Výjimkou nejsou ani potraviny  
v BIO kvalitE. Jmenovat m]žeme napU. jáhly, cizrnu, pohanku, kuskus, robi maso (smEs rostlinných 
bílkovin, která si svou konzistencí, vzhledem, chutí i podílem bílkovin plnE vyrovná masu), čerstvou 
zeleninu, bulgur, tofu, červenou čočku nebo divokou rýži. Jmenované suroviny jsou součástí polévek nebo 
hlavních jídel. Strávníci si mohou vybírat ze tUí jídel, jídelníček je zveUejOován na webových stránkách 
školy. Byl vylepšen elektronický jídelníček. Byla zUízena stravovací komise se 2 zástupci rodič], školy a 
provozovatele GTH, která se v pUípadE potUeby schází a Ueší pUípadné problémy. 
V prostoru školy v Mokropsech je umístEn 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. 
 
Díky spolupráci školy a nadace WOMEN FOR WOMEN byly po celý školní rok hrazeny obEdy   
16 dEtem z projektu ObEdy pro dEti. Celková částka na finanční pokrytí obEd] činila 67 662 Kč. 
 
 
12. 2. Stavební práce 
 
V letošním školním roce byly dokončeny dva stavební projekty. Z d]vodu tEchto stavebních 
úprav začal školní rok 2016/2017 až 1ř. záUí. 2016. 
 
V záUí 2016 jsme začali používat novE zrekonstruovaný a zvEtšený prostor školní jídelny. 
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V lednu 2017 byla dokončena stavba centrální šatny, která propojuje budovy B a C. Každý žák 
má k dispozici svoji skUíOku, nechybí ani vrátnice, která funguje od 7 – 19 hodin. 
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13.   Základní údaje o hospodaUení školy  
 
Údaje jsou uvedeny za kalendáUní rok 2016. 
 

 
  

   

a) PUíjmy PUehled v Kč 2015-16 
 
PUehled v Kč 2016-17 

Celkové pUíjmy  43 548 308,33  45 092 072,00 

Z toho provozní pUíjmy    5 743 397,00    5 821 688,15 

Z toho transfery a granty  37 524 669,00  38 554 779,62 

PUíjmy z doplOkové činnosti 275 962,39 710 747,00 

Ostatní pUíjmy 0 0 

Použití fond] 0 0 

Úroky 4 279,94 4 857,23 

   

b) Výdaje  Kč 
 
Kč 

Výdaje celkem 42 619 052,22 44 595 585,08 

Investiční výdaje celkem 0 445 565,00 

Neinvestiční výdaje celkem 11 228 564,02 7 645 467,07 

Náklady na platy pracovník] 22 512 163,00 24 456 844,00 

Zák. odvody zdrav. a soc. pojištEní 7 824 573,76 8 807 853,06 

Ostatní provozní náklady 0 0 

Náklady doplOkové činnosti 249 751,44 327 940,07 

Manka, škody, pokuty 0 0 

Odpisy 804 000,00 2 911 735,88 

 
 

 

14.  Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy  
 
Škola se podílí na veUejném životE obce. Spolupráce s MEÚ je na kvalitní úrovni. MEsto (rada 
mEsta a zastupitelstvo) vychází škole vstUíc. Stará se o materiální rozvoj školy. Plánuje investiční 
akce a organizuje výbErová Uízení. 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 tUídní 
učitelkou na společné tUídní sch]zce, kdy se pUedstavují i noví vyučující. Pokračujeme v modelu 
konzultací rodič-žák-učitel, který se dle zjištEní setkal s pUíznivými ohlasy . Tento model vede 
žáky k sebehodnocení své práce. Učitelé vEtšinou komunikují s rodiči mailem nebo telefonicky,  
v pUípadE potUeby bEhem konzultačních hodin i mimo nE. Učitelé vycházeli rodič]m vstUíc a 
pečlivE zvažovali pUipomínky, pUání a pUípadné výtky.  
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Pro rodiče našich žák] probíhala i Uada netradičních akcí – 1. adventní nedEli jsme uspoUádali pro 
rodiče a veUejnost v budovE ZŠ v Komenského ulici pUedvánoční akci nazvanou AndElské 
zvonEní. KromE pUipravených pUedstavení jednotlivých tUíd byly pUipraveny i stánky s výrobky 
žák]. Akce byla spojena s prodejem výrobk] našich žák], které vytvoUili žáci v hodinách 
výtvarné výchovy a ve školní družinE. 
 

V tomto škol.roce již naplno fungovaly nové webové stránky, na kterých je veUejnost  pravidelnE 
informována o aktuálním dEní v naší škole. Na tEchto stránkách lze využít i elektronickou 
žákovskou knížku, kde je pr]bEžnE zaznamenáván prospEch žáka v jednotlivých pUedmEtech. 
V pUíštím období chceme zajistit pUehlednEjší podobu webových stránek a lepší dohledání 
potUebných informací. 
 

 

15.  ZávEr 
 
Cíle v oblasti výchovnE vzdElávací 
 

 Cíle a zámEry ŠVP byly realizovány, byl plnEn plán práce, plány výchovnE vzdElávací 
činnosti, byl revidován minimální preventivní program a probíhalo další vzdElávání 
pedagogických pracovník]. 

 Pokračovaly oba pilotní projekty ve výuce tzv.MIND a CLIL. 
 Žáci byli pUipravování na vEdomostní, umElecké a sportovní soutEže, ve kterých dosáhli 

velmi dobrých výsledk]. 
 Byla zajištEna výuka volitelných a povinnE volitelných pUedmEt], škola poskytovala 

prostor nejen školním kroužk]m až do večerních hodin. 
 Byla podporována činnost žákovského parlamentu, vytváUeli jsme podmínky k realizaci 

podnEt] a nápad]. 
 Školní poradenské centrum i letos významnE pUispElo k podpoUe inkluze žák] se SPU 

           i výchovnými problémy.  
 

 K zápisu pUišel opEt vysoký počet dEtí do budoucího 1. ročníku, naplánovali jsme a 
pUipravili otevUení pEti 1. tUíd. 

 Žáci z celé školy mEli možnost využít v dobE velkých pUestávek prostor malé tElocvičny a 
knihovny s čítárnou, která byla otevUena i odpoledních hodinách. 

 Zaznamenali jsme rostoucí zájem rodič] o umístEní dEtí v naší škole, a to i z Uad cizinc]. 
PUedpokládaný počet žák] ve školním roce 2017/201Ř bude vyšší o 40 žák], pUibude 1 
tUída na 2. stupni. 

 
VýchovnE vzdElávací činnost byla prezentována ve škole i pro veUejnost v rámci Dne otevUených 
dveUí, vystoupení žák] pUed rodiči, prezentací školy na webových stránkách i prostUednictvím 
místního tisku. 
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Cíle pro oblast personální: 
 

 Snažíme se o vybudování plnE kvalifikovaného pedagogického sboru, což je dlouhý 
proces vymezený školním rokem.  

 TUi pedagožky dokončily v rámci CŽV kvalifikační studium, čtyUi učitelky si kvalifikační 
studium v rámci CŽV  dodElávají. Koordinátorka ŠVP Lenka Strnadová dokončila 
specializační studium.  

 Metodičkou prevence sociálnE patologických jev] se stala paní Jana Venclíčková. 
 Teditelka školy ukončila povinné studium školského managementu. 

 
Cíle pro oblast kontrolní: 
 

 Byl vypracován a dodržován  plán  hospitací a kontrol . 
 ProvádEli jsme pravidelné kontroly školní dokumentace. 
 Sledovali jsme dodržování pUedpis] a norem v oblasti BOZP, PO a CO, zamEstnanci byli 

UádnE proškoleni na začátku školního roku. 
 
V kontrolovaných oblastech nebyla zjištEna žádná vážná pochybení. 
 
 
Cíle pro oblast spolupráce s rodiči a veUejností: 
 

 Spolupracovali jsme se Školskou radou. 
 VeUejnost byla prostUednictvím našich webových stránek a místního tisku, tUídních 

sch]zek informována o dEní ve škole. 
 Pozvali jsme rodiče na Den otevUených dveUí a ke dvEma akcím souvisejících se zápisem  

            do 1. tUíd. 
 PodaUilo se navázat spolupráci s nadací Women for Women a financovat žák]m  

ze sociálnE slabých rodin obEdy. 
 Úzce jsme spolupracovali s rodiči žák] s výukovými a výchovnými problémy. 
 Seznamovali jsme rodiče s výsledky práce jejich dEtí (ŽK, výsledky soutEží, výstava 

výtvarných prací, tUídní sch]zky – konzultace apod.). 
 Naše společné úsilí smEUuje k tomu, aby škola byla nejen výchovnE vzdElávací institucí 

pro žáky, ale i místem otevUeným a spolupracujícím s rodičovskou veUejností, komunitou 
obce a dalšími institucemi, které její chod ovlivOují. 

 
Cíle pro oblast materiálnE technickou: 
 
Dobrá spolupráce mezi školou a zUizovatelem se mimo jiné projevuje i pokračováním revitalizace 
školního areálu. Byla dokončena a zahájena Uada staveb a stavebních úprav. V záUí 2016 byla 
dokončena rekonstrukce školní jídelny a v lednu 2017 byla dostavEna a pUedána k užívání 
centrální šatna, škola získala nepUehlédnutelný hlavní vchod s vrátnicí. 
 

 Z vlastních zdroj] jsme zakoupili 4 interaktivní tabule, takže budova C má všechny 
učebny vybaveny interaktivní tabulí. 

 Do celé budovy B byly z vlastních zdroj] instalovány rolety, které plní funkci stínící i 
zatemOovací. 
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 Zajistili jsme nákup nových učebnic pro žáky budoucích 1.tUíd a dalších učebnic podle 
požadavk] vyučujících. Sklad učebnic a související práce pUevzala od p. uč. Radomíry  
Lehnertové, která odchází do d]chodu p. učitelka Markéta Drhová. 

 Využívali jsme internetové pUipojení do všech tUíd a kabinet], chystáme zavedení 
elektronické tUídní knihy. 

 
 
ZjištEné nedostatky a námEty pro zlepšení: 
 

 Ve výuce stále ještE pUevládá frontální výuka (obzvláštE na 2. stupni). ZamEUíme se na 
častEjší zaUazování i jiných metod pedagogické práce a jejich prolínání ve výuce s cílem 
výraznEji aktivizovat žáky v rámci výuky. 

 VýraznE pUibývá žák] s poruchami učení, chování, koncentrace pozornosti, s vadami Ueči. 
Nar]stá počet asistent] pedagoga. Je potUeba zamEUit se na DVPP v této oblasti.  

 Tendence nEkterých rodič] dávat pUednost osmiletým gymnáziím pUed 2. stupnEm ZŠ.  
 Tešíme personální problémy s kvalifikovaností pedagog] zvláštE pro 1. stupeO.  

 
S pUihlédnutím ke všemu, co bylo Uečeno, hodnotím uplynulý školní rok jako úspEšný.  
 
 
 
 
 
 
Datum projednání pedagogickou radou školy: 2ř. Ř. 2017 
 
Schváleno školskou radou: 9. 10. 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Mgr. Ludmila Zhoufová, Ueditelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Základní škola Černošice, pUíspEvková organizace 
Pod Školou 447, 252 2Ř Černošice 

 
 

  Výroční zpráva 2016/2017 39 

 
AutoUi dílčích pUíspEvk]: 
 
 
PhDr. Alena Obeidová – ŠPC – školní psycholog 
 
Mgr. Eva Zárubová - ŠPC – speciální pedagog 
 
Mgr. Lenka Zúbková – výchovné poradenství 
 
Jana Marková – školní družina 
 
MgA. Simona Kysilková Šnajperková – školní knihovna 
 
Hana Bílová a Mgr. Tereza Povýšilová – školní akademie 
 
Bc. Martin Vodička – údaje o žácích, sportovní soutEže 
 
Ing. Milada Stárková – základní údaje o hospodaUení školy 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko školy a podpis Ueditelky školy: 
 
Mgr. Ludmila Zhoufová 
 
 
 
 

 
 

 
 


