Základní škola a Mateřská škola
Dolní Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Školní rok 2006/2007

„Správně vzdělávat znamená učit žáky, jak mají myslet,
a ne, co si mají myslet.“
J. Krumpholc

Výroční zprávu vypracovala v říjnu 2007 Ing. Iva Fischerová, ředitelka školy
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1. Název školy
Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany
Na Vršku 290
252 41 Dolní Břežany
registrace do sítě škol ke dni 1. září 1996
IČ 62935747
IZO 00 0241202

2. Zřizovatel
Obec Dolní Břežany
5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany

3. Charakteristika školy
Základní škola s devíti ročníky. Učební plán: Základní škola, č.j. 16847/96

4. Součásti školy
V budově na adrese Na Vršku 290, Dolní Břežany sídlí:
Základní škola
Kapacita: skutečná 262 žáků, cílová270 žáků
IZO: 000 241 202
Školní družina
Kapacita:125 žáků
IZO: 113 900 104
Školní jídelna
IZO: 102 738 840
V budově na adrese Na Drahách 20, Dolní Břežany sídlí:
Mateřská škola
Kapacita : 38
IZO: 107 516 632

5. Údaje o vedení školy, kontakty
Ředitelka: Ing. Iva Fischerová
Statutární zástupce: Mgr. Hana Šeráková
Vedoucí učitelka MŠ: Dana Petráková
Všechny důležité kontakty jsou na webových stránkách školy: www.zsdb.cz
e-mail: zsdb@zsdb.cz
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6. Prostorové a materiální podmínky základní školy
Vyučuje se v jedné budově, která se skládá z několika propojených bloků.

Blok učeben: v přízemí jsou třídy I. stupně a školní družiny. V 1. nadzemním podlaží učebny
II. stupně a odborná učebna chemie a anglického jazyka.
Vstupní blok: počítačová učebna, kanceláře vedení školy, hala, šatny.
Blok školní jídelny: v prvním patře kuchyň s jídelnou, v přízemí sklady a technické zázemí.
V těsném sousedství školy jsou dva útulné tělocvičné sály. Byly vybudovány z bývalé kotelny
a uhelny a slavnostně otevřeny v únoru 2004. Za budovou školy je pozemek s prostory na
sportování.
V létě roku 2004 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí. Proběhla výměna všech oken a
dveří, generální oprava střech,zateplení obvodového pláště a obložení fasády dřevem.
Kompletně byla zrekonstruována také kuchyň, jídelna a přilehlé technické zázemí.
Ve škole jsme za aktivního přispění zřizovatele postupně obměnili zastaralý žákovský
nábytek a modernizujeme učební pomůcky.
Během letních prázdnin 2005 jsme malou a již nevyhovující počítačovou učebnu rozšířili o
sousední třídu školní družiny a získali tak prostornou a moderním nábytkem vybavenou
počítačovou učebnu s 26 žákovskými počítači s trvalým a neomezeným připojením na
internet. Učebna je také vybavena dataprojektorem. Takto rozšířenou učebnu nyní mohou
využívat všechny třídy ve všech předmětech.
Kromě počítačů v učebně jsou na síti s možností přístupu k internetu i dva počítače ve
sborovně, počítače v kancelářích vedení školy a v kanceláři školní jídelny.
V květnu 2006 jsme v těsném sousedství školy zahájili stavbu zcela nové budovy mateřské
školy pro 75 dětí. Školka bude v provozu od září 2007.
V listopadu 2006 jsme dokončili rekonstrukci bývalého služebního bytu, který jsme přestavěli
na dvě samostatné garsoniéry pro ubytování učitelů.

-4-

7. Vzdělávací program školy
Základní škola, č.j. 16847/96

Učební plán
Předmět

Počet hodin

ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk a literatura 9 10 8 7 7 4 4 4 4
Anglický jazyk
0 0 3 4 4 3 3 3 3
Matematika
4 5 5 5 5 4 4 4 4
Prvouka
2 2 3 0 0 0 0 0 0
Vlastivěda
0 0 0 1 2 0 0 0 0
Přírodověda
0 0 0 2 2 0 0 0 0
Dějepis
0 0 0 0 0 2 2 2 2
Zeměpis
0 0 0 0 0 2 2 2 1
Přírodopis
0 0 0 0 0 2 2 2 2
Fyzika
0 0 0 0 0 2 2 2 2
Chemie
0 0 0 0 0 0 0 2 2
Občanská výchova
0 0 0 0 0 1 1 1 1
Rodinná výchova
0 0 0 0 0 1 1 1 1
Hudební výchova
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova
1 1 1 2 2 2 2 1 2
Praktické činnosti
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelné předměty
0 0 0 0 0 0 2 2 2
Disponibilní hodiny
0 0 0 0 0 2 1 1 1
Nepovinné předměty
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Týdenní dotace
20 22 24 25 26 29 30 31 31
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Disponibilní hodiny
ročník
6.

7.
8.
9.

název předmětu
Matematika
Český jazyk
Anglická
konverzace
Matematika
Dějepis
Zeměpis

Učitel
Mgr. Marie Florianová
Mgr. Marta Lískovcová
Mgr. Zdeňka
Gruberová
Mgr. Marie Florianová
Iva Vrchotková
Mgr. Jiří Budíček

Povinně volitelné předměty
ročník
7.

8.

9.

název předmětu
Dějepisný seminář
Plavání
Přírodovědný
seminář
Plavání
Matematický
seminář
Seminář z českého
jazyka
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Učitel
Iva Vrchotková
Mgr. Jiří Budíček
Mgr. Marie Florianová
Mgr. Jiří Budíček
Iva Vrchotková
Mgr. Marta Lískovcová

8. Přehled pracovníků školy ve šk.roce 2006/2007
ředitelka školy
zástupkyně ředitelky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

učitelé ZŠ

vychovatelky družiny

učitelky MŠ

hospodářka
školník ZŠ
školnice MŠ
uklízečky

vedoucí školní jídelny
kuchařky

Ing. Iva FISCHEROVÁ
Mgr. Hana ŠERÁKOVÁ
Mgr. Ivana VESELÁ
1.A
Mgr. Tereza BĚHUNKOVÁ
1.B
Kateřina LANDOVÁ
2.A
Jitka MOSKALIEVOVÁ
2.B
Mgr. Magda MARKOVÁ
3.
Mgr. Jana ZAPOTILOVÁ
4.
Mgr. Přemysl HROMÁDKO
5.
M.A. Helena GÜTTNEROVÁ
6.
Mgr. Zdeňka GRUBEROVÁ
7.
Mgr. Marie FLORIANOVÁ
8.
Iva VRCHOTKOVÁ
9.
netřídní Mgr. Marta LÍSKOVCOVÁ
Mgr. Jiří BUDÍČEK
Tomáš JÁNSKÝ
Jiřina BARTOŠOVÁ
Jitka KYSELICOVÁ
Mgr. Jaroslava ŠINDELKOVÁ
Dana Petráková
Hana Durdilová
Viola Schneiderová
Hana Mašková
Romana Koubová
Dana Hytková
Václav Oktávec
Jarmila Zimová
Miluše Oktávcová
Martina Kovářová
Miluše Mozoliová
Jarmila Krištůfková
Zdeňka Povolná
Jana Moudrá
Petra Holadová
Jiřina Tolarová
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9. Věková struktura pracovníků školy
Věkové složení zaměstnanců- fyzické osoby
do 30 let do 40 let do 50 let do 60 od 60 let

učitelé ZŠ
vychovatelé družin
nepedagogičtí zaměst. ZŠ
učitelé MŠ
nepedagogičtí zaměst. MŠ
školní jídelna
celkem

1
0
0
2
0
1
4

6
0
4
0
0
0
10

5
2
2
2
1
3
15

3
1
1
0
0
1
6

1
0
0
0
0

celkový
počet

16
3
7
4
1
5
36

1

Věkové složení zaměstnanců přepočtené na úvazky
do 30 let do 40 let do 50 let do 60 od 60 let

učitelé ZŠ
vychovatelé družin
nepedagogičtí zaměst. ZŠ
učitelé MŠ
nepedagogičtí zaměst. MŠ
školní jídelna
celkem

1
0
0
1,9
0
1
3,9

5,227
0
3,8
0
0
0
9,027

celkový
počet

6
2,045 0,955 15,227
0,857 1,777
0
2,634
1
1
0
5,8
1,9
0
0
3,8
2
0
0
0,8
2,525
1
4,525
14,282 5,822 0,955 32,786

7
6

do 30 let

5

do 40 let

4

do 50 let

3

do 60

2

od 60 let

Věkový průměr pracovníků školy je 42 let.
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školní jídelna

nepedagogičtí
zaměst. MŠ

učitelé MŠ

nepedagogičtí
zaměst. ZŠ

učitelé ZŠ

0

vychovatelé
družin

1

10. Předměty, kterým pedagogové vyučují, aprobovanost
školní rok 2006/2007
I.stupeň
Jméno
Ivana Veselá, Mgr.
Tereza Běhunková, Mgr.
Kateřina Landová
Jitka Moskalievová
Magda Marková, Mgr.
Jana Zapotilová,Mgr.
Přemysl Hromádko, Mgr.
Hana Šeráková, Mgr.

Třídní
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
4
5.

Předměty na 1.st.
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny, AJ
všechny
M, P, PČ, TV
Č, VL,

II.stupeň
Jméno
Třídní Předměty na 1.st.
Helena Güttnerová, M.A.
6. AJ
Zdeňka Gruberová, Mgr.
7. AJ
Marie Florianová, Mgr.
8.
Iva Vrchotková
9.
Marta Lískovcová, Mgr.
Jiří Budíček, Mgr.
Tomáš Janský
Iva Fischerova, Ing.
Jaroslava Šindelková, Mgr.
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Předměty na 2.st.

VV

CH, PŘ., PČ,
PČ

Předměty na 2.st.
AJ, VV
AJ, TV, VV, RV
M, PŘ, PČ
M, F, D
Čj, RV
Z, TV, OV
HV
F
RV

Aprobovanost předmětů

Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Praktické činnosti
Dějepisný seminář
Přírodovědný seminář
Matematický seminář
Plavání
Seminář z českého
jazyka

Počet
hodin

Odučených

celkem

aprobovaně neaprobovaně

Aprobovanost v %
aprobovaně

neaprobovaně

77
45
51
11
4
3
9
4
4
8
4
8
8
11
15
22
14
2
2
2
4

57
45
37
7
2
3
0
0
0
4
4
8
0
5
12
18
12
0
2
0
4

20
0
14
4
2
0
9
4
4
4
0
0
8
6
3
4
2
2
0
2
0

74,03
100,00
72,55
63,64
50,00
100,00
0,00
0,00
0,00
50,00
100,00
100,00
0,00
45,45
80,00
81,82
85,71
0,00
100,00
0,00
100,00

25,97
0,00
27,45
36,36
50,00
0,00
100,00
100,00
100,00
50,00
0,00
0,00
100,00
54,55
20,00
18,18
14,29
100,00
0,00
100,00
0,00

2
310

2
222

0
88

100,00
71,61

0,00
28,39

Za aprobovaně vyučovaný předmět je považován ten, který vyučuje pedagog s plnou
kvalifikací předepsanou novým školským zákonem. Od 1.1. 2005 je tedy nutno považovat za
neaprobované i učitele, kteří svůj předmět kvalitně učí mnoho let, průběžně se vzdělávají, ale
nemají předepsané vysokoškolské vzdělání. Na prvním stupni jsou takové učitelky dvě, jedna
z nich od září 2006 vysokou školu studuje. Na druhém stupni je bez vysokoškolského
vzdělání jedna učitelka.
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11. Personální změny pedagogických pracovníků
Na konci školního roku odešli tito učitelé: Mgr. Helena Šediváková (odchod na speciální
školu), Mgr. Martina Římanová ( odchod blíž bydlišti), Mgr. Petr Ševčík (působil u nás jen na
zkrácený úvazek) a Mgr. Jiří Podlaha (rozhodl se profesionálně věnovat práci v domě dětí a
mládeže).
Na začátku nového školního roku nastoupili: Mgr. Ivana Veselá ( aprobovaná uč. I. stupně),
Mgr. Magda Marková (aprobovaná uč. I.stupně), Mgr. Přemysl Hromádko
(aprobovaný učitel II. stupně - biologie, chemie), Mgr. Jiří Budíček (aprobovaný učitel
II.stupně – TV) a hudební výchovu začal učit profesionální hudebník pan Tomáš Jánský, který
v předchozích letech u nás vedl individuální hodiny klavíru a flétny.

12. Přehled tříd, třídních učitelů a klasifikace
Školní rok

2006/2007

třída
chlapců dívek klas.I.pol. klas.II.pol. třídní učitelka
I.A
13
10
1,00
1,02
Mgr. Ivana Veselá
I.B
9
11
1,00
1,00
Mgr. Tereza Běhunková
II.A
8
10
1,00
1,06
Kateřina Landová
II.B
11
7
1,00
1,05
Jitka Moskalievová
III.
4
12
1,09
1,11
Mgr. Magda Marková
IV.
11
18
1,24
1,22
Mgr. Jana Zapotilová
V.
17
11
1,50
1,51
Mgr. Přemysl Hromádko
VI.
12
12
1,56
1,53
M.A. Helena Güttnerová
VII.
14
14
1,66
1,68
Mbr. Zdeňka Gruberová
VIII.
15
13
1,63
1,64
Mgr. Marie Florianová
IX.
12
8
1,72
1,80
Iva Vrchotková
Celkem 126
126
1,31
1,33
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13. Historie počtu tříd a žáků
Školní
rok

Počet
tříd

Počet
žáků

1984/85

7

213

Počet
žáků
na třídu
30

1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07

8
10
10
11
9
11
10
9
8
8
8
9
9
10
10
11
10
10
9
9
10
11

246
254
243
243
243
204
206
176
171
162
143
176
179
196
209
221
229
219
220
227
245
262

31
25
24
22
27
19
21
20
21
20
18
20
20
20
21
20
23
22
24
25
25
24

Počet žáků
300
250
200
150
100
50
0

19
85
/8
6
19
87
/8
8
19
89
/9
0
19
91
/9
2
19
93
/9
4
19
95
/9
6
19
97
/9
8
19
99
/0
0
20
01
/0
2
20
03
/0
4
20
05
/0
6

14. Zápis do 1. tříd
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14. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Pedagogové naší školy se zúčastňují odborných seminářů, zaměřených jak na nové výukové
metody, tak na osobnostní růst. Využíváme akreditovaných kurzů Národního institutu pro
další vzdělávání, Pedagogického centra a mnoha dalších institucí.
V tomto školním roce jsme se přidali do sítě Tvořivých škol. Toto sdružení se
prostřednictvím svých lektorů z řad úspěšných učitelů věnuje popularizaci činnostního
vyučování. V poslední době využíváme především těchto kurzů.

15. Zápis do prvních tříd
Zápis do prvních tříd proběhl ve středu 7. 2. 2007 odpoledne ve slavnostním duchu.
K zápisu přišlo celkem 74 dětí z celého okolí, z toho 11 rodičů požádalo o odklad školní
docházky. Děti byly moc šikovné, za statečnost dostaly malé dárky, sladkou odměnu a
pamětní list školy.
Z prostorových a kapacitních důvodů jsme otevírali pouze dvě první třídy, proto jsme mohli
přijmout pouze děti z Dolních Břežan. Přijali jsme tedy 49 dětí, 14 dětí jsme, bohužel, museli
odmítnout.
Dne 3.9.2007 do dvou prvních tříd nastoupilo 47 prvňáčků.
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16. Výsledky přijímacího řízení na střední školy
Obor
Víceletá gymnázia
Žáci 9.ročníku
Gymnázia
Akademické gym. Hl. m. Prahy
Karlínské gymnázium
celkem

Střední odborné školy
SOŠ specializační Artia
Střední pedagogická škola
Střední policejní škola
SOŠ, obor strojírenství
Střední průmyslová škola
SPŠ stavební J.Gočára
SOŠ stavební a zahradnická
Obchodní akademie
Obchodní akademie veřejná

Management turismu
Pedagogické lyceum
Bezpečnostně právní čin.
Stroj.a elektr.zařízení
Stroj. technic.zaříz.budov
Pozemní stavitelství
Management ve
stavebnictví
Informatika v ekonomice
Obch.akad.,čtyřleté studium
celkem

Střední odborná učiliště
SOU potravinářské
SŠ gastronomická a hotelová
SOU obchodní
SOŠ a SOU Praha
Zahradnická škola

Kuchař-číšník
Číšník, kuchař,cukrářka
Prodavač-textil,oděvy,obuv
Automechanik
Zahradník
celkem

celkem z 9. ročníku

počet
žáků
0

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
3
3
1
1
1
9
20

17. Údaje o výsledcích vnějších kontrol a inspekcí
Pracovníci České školní inspekce ve školním roce 2006/2007 školu nenavštívili.
V říjnu 2006 provedl ing. Svoboda účetní audit školy za rok 2004. Až na drobné formální
nedostatky bylo vedení účetnictví shledáno bezchybným.
V červnu 2007 proběhla, jako každoročně, kontrola finančního výboru OÚ, která prověřuje
oprávněnost a správnost čerpání provozní dotace. Jednalo se o období 1.1.2006 až
31.12.2006. Zjištěné drobné nedostatky byly neprodleně odstraněny.
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18. Aktivity školy
Lyžařský kurz
V lednu 2007 (14.1. až 21.1.) škola pořádala lyžařský kurz pro 6. a 7. třídu v Pasekách nad
Jizerou. Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám děti lyžovaly pouze tři dny. Následující
tři dny bylo nutno zvolit náhradní program (celodenní výlet do Harrachova, orientační běh,
hry v přírodě). Ve zbylém čase si žáci měli možnost zahrát stolní tenis, navštívit saunu a
věnovat se společenským hrám.
Pedagogický doprovod byl ve složení: Mgr. Zdenka Gruberová (vedoucí kurzu), Helena
Güttnerová, M.A., Ing. Jiří Budíček a Mgr. Přemysl Hromádko.

Plavecký kurz
V druhém pololetí se žáci druhých tříd účastnili plaveckého výcviku v příjemném prostředí
plaveckého stadionu v Benešově.
Školy v přírodě
V červnu 2006 (6. - 11.6.) byla 1. a 3. třída na škole v přírodě v Kašperských horách. Děti
podnikaly vycházky a výlety (Churáňov, Kašperské hory, hrad Kašperk), pozorovaly přírodu
a rostliny, poznávaly krajinu Kašperských hor, soutěžily a sportovaly. Odpolední program byl
zaměřen především na turistiku. Každý den děti ušly několik kilometrů, které si zapisovaly do
příslušné tabulky. Během celé školy v přírodě děti sbíraly mince (1. B) a bankovky (3. třída),
za které si poslední den mohly nakoupit rozličné věci na jarmarku.
Pedagogický doprovod: Mgr. Tereza Běhunková a Mgr. Magda Marková.
Olympiády
Okresního kola olympiády v českém jazyce se v letošním školním roce, pod vedením
Mgr. Marty Lískovcové, zúčastnily dvě žákyně. Karolína Litschová (8.tř.) obsadila 9. – 11.
místo a Vít Matěja (9.tř.) 15. – 16. místo. Okresní kolo hostila naše škola.
V olympiádě z biologie (ZŠ Vrané n.Vltavou) letos naši žáci, pod vedením paní
učitelky Florianové, zaznamenali velké úspěchy! V okresním kole jsme ve starší věkové
kategorii obsadili přední místa: Kamila Krejčová (8.tř.) první, David Landa (8.tř.) byl druhý
a v mladší kategorii byla první Michaela Zázvorková (7.tř.) a třetí Kateřina Šeráková (7.tř.).
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V olympiádě z matematiky (ZŠ Černošice) si letos naši žáci, pod vedením paní
učitelky Florianové, vedli také velmi dobře. V okresním kole jsme v mladší věkové kategorii
obsadili místa: Eva Šetková (6.tř.) byla na 3. – 4. místě.

Olympiády v anglickém jazyce se letos naši žáci, pod vedením paní učitelky
Güttnerové, zúčastnili poprvé. Eva Šetková (6.tř.), Kateřina Mrázová ( 7.tř.) a Martina
Mikulová (8.tř) se dostaly do okresního kola v Jesenici.

V březnu se opět v hale školy konala soutěž Paragraf 11/55, která prověřila znalosti zákonů
mezi žáky druhého stupně. Akci měla pod svou záštitou paní vychovatelka Mgr. Jaroslava
Šindelková.
Výsledky soutěže:
l. místo –7. tř.
2. místo –8. tř.
3. místo – 6. tř.
4. místo – 9. tř.
Vítězné družstvo postoupilo do oblastního kola, kde se umístilo na třetím místě.

Kulturní a další akce

V sobotu 14. října 2OO6 jsme oslavili 180. výročí otevření první školní budovy v Dolních
Břežanech (více k této události v další kapitole).
V prosinci byl jeden den věnován vánočním dílnám. Žáci se mohli naučit vyrábět vánoční
dárky asi dvanácti různými technikami.
Těsně před Vánoci jsme v hale školy přivítali rodiče na vánočním bazaru žákovských
výrobků. Výtěžek z prodeje (13.042,-Kč) byl, mimo jiné, věnován na uhrazení školného pro
naši adoptovanou africkou dívku Jenifar.
20. 04. 2007, kdy byl Den Země, jsme věnovali výsadbě stromů a úklidu lesa. Celá škola se
vypravila do obecního lesa ve Lhotě, kde měl pan Šimák pro každou třídu připravený strom,
který žáci společně vysadili a označili přinesenou cedulkou. V dalších letech se třídy budou
chodit dívat, jak jim „jejich“ strom roste.
První červnový den jsme si připomněli, jako každý rok, celosvětový svátek – Den dětí a
mládeže. Věnovali jsme jej velké oslavě a s hravostí sobě vlastní jsme si ho užili při
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celoškolní hře nazvané Cesta tam a zase zpátky aneb boj o poklad čaroděje Dobroděje.
Učitelé připravili pro žáky netradiční cestu okolím i samotnými Břežany. Celé třídy dostaly
mapu cesty za pokladem, která jim měla pomoci najít ukryté klíče od truhlice se sladkou
odměnou. To ale nebylo všechno. Cestou museli naši dobrodruzi hledat písmenka, ze kterých
složili nakonec zaklínadlo, jímž pokladnici otevřeli. Písmena najít nebylo zrovna snadné,
ukrývala se na různých místech – značkách, stromech, lavičkách či plotech. K tomu, aby je
našli, měli cestovatelé z prvního stupně označena místa úkrytu fáborky, zatímco
druhostupňoví lovci pokladů dostali k nalezení písmen indicie.
Poslední den školního roku proběhlo v hale školy tradiční slavnostní zhodnocení školního
roku, spojené s vyhlášením „nej, nej“ žáka z každé třídy, oceněním dětí, které uspěly
v olympiádách a další ocenění. Také jsme se slavnostně rozloučili s absolventy 9. třídy a
popřáli jim mnoho štěstí v dalším životě a studiu.

19. Oslavy 180. výročí školy
V sobotu 14. října 2OO6 jsme oslavili 180. výročí otevření první školní budovy v Dolních
Břežanech. Byli jsme velice poctěni, že naše pozvání přijal a celého programu se zúčastnil
Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český. Navázal tak
na historickou tradici, jelikož školu v Břežanech
založil v roce 1826 jeho předchůdce, arcibiskup pražský Václav Leopold Chlumčanský a po
mnoho dalších let pak byla škola s arcibiskupstvím úzce spjata.
Od 15 hodin sloužil pan kardinál Miloslav Vlk spolu s vikářem Petrem Kouteckým
slavnostní mši svatou v zámecké kapli Máří Magdaleny za účasti velkého počtu lidí. Pan
kardinál zde požehnal škole i obci a popřál do dalších let vše dobré.
Pak se hosté odebrali před budovu současné školy, kde byla panem kardinálem Vlkem,
ředitelkou školy Ivou Fischerovou, panem starostou Věslavem Michalikem a dalšími hosty
na památku toho významného dne zasazena lípa.
V aule školy pak paní ředitelka přednesla úvodní řeč, ve které zmínila minulost i současnost
školy a připomněla krátkou citací zakladatele první školní kroniky a dlouholetého řídícího
učitele Damase Muchku.
Poté promluvil pan kardinál Vlk především o významu vzdělání a intelektu v dnešním světě
s akcentem na pěstování duchovních hodnot i o záměrech, které má arcibiskupství v Dolních
Břežanech v dalších letech.
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Pan starosta Michalik vyzdvihl význam fungující školy pro integritu obecního života. Ocenil
také úzkou a rozvíjející se spolupráci mezi arcibiskupstvím a obcí, která slibuje, že se podaří
uskutečnit několik zásadních společných projektů.
Potom už patřilo pódium dětem. Nejprve zazpíval pěvecký sbor školy, který vedla pí.uč.
Magda Marková, pak vystoupili žáci čtvrté třídy pod vedením pí.uč. Jany Zapotilové
s pásmem na motivy historické školní kroniky. Následovala krátká a úsměvná dramatizace,
opět čerpající z kroniky, kterou se svými sedmáky připravila pí.uč. Zdeňka Gruberová.

20. Adopce na dálku
V roce 2005 navázala naše škola spolupráci s Humanistickým centrem NAROVINU, které se
zabývá adopcí afrických dětí na dálku. Tato problematika děti velmi zaujala, proto jsme se
v roce 2006 stali adoptivními rodiči dívky jménem Jenifar Akinay (nar. 2000, Keňa). Díky
naší podpoře navštěvuje Jenifar od května 2006 školu.
Roční příspěvek pro naši Jenifar (7200,-Kč) získáváme tradičně z „Vánočního bazaru“ a sběru
papíru. Z výtěžku z těchto akcí jsme v červnu 2007 Jenifar zakoupili také sportovní oblečení a
míč, radost jí určitě udělal i náš vánoční dárek – panenka Barbie.
V květnu 2007 se hala školy proměnila v pravou indiánskou vesnici. Čtvrťáci tu totiž, pod
vedením paní učitelky Jany Zapotilové, pořádali svoje divadelní představení „Indiánské
pohádky“. Navázali tak na tradici započatou v roce 2006, kdy svými „Africkými pohádkami“
získali peníze na nákup jízdního kola pro Jenifar. Výtěžek z letošního představení se děti
rozhodly věnovat patnáctiletému africkému chlapci Kennedymu Okothovi, který potřeboval
nákladnou operaci zlomené nohy.
Jenifar nám pravidelně posílá své vysvědčení a fotografie, jsme s ní stále v kontaktu.
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21. Zájmové kroužky
Zájmové kroužky organizuje Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Dolní Břežany nebo škola
samotná. Kroužky jsou placené, z výtěžku jsou placeni lektoři kroužků a náklady na činnost.
O kroužky je mezi dětmi velký zájem, mnoho dětí navštěvuje kroužků hned několik.

Kroužky ve šk. roce 2006/2007
Den
Pondělí
Angličtina 1.tř.
Angličtina 2.tř.
Sportovní hry
Basket
Počítačová grafika a
tvorba www stránek
Kurz sebeobrany a juda
Flétna, klavír- lekce
dle dohody s lektorem
Úterý
Školní sbor (neplatí se)
Kytarový kroužek
Středa
Angličtina 1.tř.
Angličtina 2.tř.
Anglická konverzace
Počítačový kroužek
Počítačový kroužek
Čtvrtek
Sportovní hry
Základy sport.gymnastiky
Výtvarný kroužek
Pátek
Aerobik
Aerobik
Florbal
Florbal
Individ.lekce flétna,klavír
Individ. lekce němčiny

Vedoucí kroužku

Třída

Ing.Mgr.Michaela Merzová
Ing.Mgr.Michaela Merzová
p.Kateřina Landová
Mgr.Zdeňka Gruberová
Mgr.Přemysl Hromádko

1.
2.
3. a 4.
II. stupeň
II.stupeň

p.Karel Vrchota
p.Tomáš Janský

I. stupeň
všechny

Mgr.Magda Marková
Mgr.Magda Marková

I.stupeň
všechny

Ing.Mgr.Michaela Merzová
Ing.Mgr.Michaela Merzová
Ing.Mgr.Michaela Merzová
p. Tomáš Svoboda
p. Tomáš Svoboda

1.
2.
II.stupeň
I.stupeň
I.stupeň

p.Kateřina Landová
Mgr. Zdeňka Gruberová
p.Kateřina Landová

1.a 2.
I.stupeň
I.stupeň

Michaela Černá
Michaela Černá
Mgr. Jiří Podlaha
Mgr. Jiří Podlaha

mladší
starší
mladší
starší

Mgr. Magda Marková
Mgr.Tereza Běhunková

všechny
všechny
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22. Výchovné poradenství
Výchovné poradenství se věnuje několika okruhům:
•

Výchova a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování
V těchto případech spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a
následně s rodiči při hledání vhodného přístupu k jednotlivým žákům. Snažíme se
podchytit problémy žáků již v I. ročníku.

•

Volba povolání
Pravidelně spolupracujeme s Úřadem práce, rodičům doporučujeme individuální
návštěvu tohoto pracoviště. Žáci mají přehled o nabídce Dnů otevřených dveří na
středních školách. Nabídku a brožury jednotlivých škol mají možnost si
prohlédnout na nástěnce k volbě povolání.

Ve spolupráci s pedagogicko-

psychologickou poradnou vypracovali žáci testy profesionální orientace, jejichž
vyhodnocení bylo spojeno s konzultacemi pro rodiče přímo ve škole.
•

Spolupráce s rodiči
Výchovná poradkyně spolupracuje s třídními učiteli a rodiči v rámci konzultačních
hodin, osobních návštěv rodičů a třídních schůzek. Všechny problémy se snažíme
řešit neprodleně, citlivě, ale rozhodně.

23. Preventivní program
Garantem preventivního programu školy je paní učitelka Mgr. Marie Florianová.
V rámci protidrogové prevence byla, ve spolupráci s informační skupinou policie ČR, pro
žáky I. i II. stupně zorganizována přednáška spojená s besedou. Tisková mluvčí okresního
ředitelství Praha-venkov nprap. Jana Žďárská se svým kolegou vysvětlili dětem problematiku
trestné činnosti dětí a mládeže, šikany a návykových látek.
Žáci 8. a 9. třídy zhlédli v kině Cinema City psychologický film Pravidla lži, který se
odehrává v prostředí terapeutické komunity. Následovala beseda s PhDr. Helenou Vrbkovou o
protidrogové tématice. Vyprávěla dětem o životě v komunitě, kde se mladí lidé léčí ze
závislostí.
V květnu 2007 se čtyři pedagogové zúčastnili semináře „Proč děti lákají drogy?“, který v ZŠ
Vrané vedla PhDr. Pavla Doležalová.
Škola se již podruhé zapojila do soutěže § 11-55, která je zaměřená na právní povědomí dětí
(podrobněji viz kapitola Aktivity školy).
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Dne 22. 11. 2006 proběhla v 8. třídě a dne 29. 11. 2006 v 9. třídě přednáška „HIV to je tvá
volba“. Přednášku v rozsahu dvou hodin pro nás zdarma uspořádala organizace ACET Česká
republika, přednášející byl pan Vladimír Vácha. Děti získaly podrobné informace o objevení
viru HIV, o způsobech přenosu, o rizikovém chování a hlavně o nutnosti a způsobech
prevence. Přednáška byla doplněna řadou konkrétních příkladů, názornými grafy a
fotografiemi.

24. Rada školy
Rada školy je zřízena obcí Dolní Břežany jako její poradní orgán. Vznikla 31. 10. 2001 a je
desetičlenná. Tvoří ji tři zastupitelé obce, tři pedagogičtí pracovníci školy a čtyři zástupci
z řad rodičů žáků ZŠ i MŠ. Rada pravidelně zasedá a plní všechny své funkce, především
funkci veřejné kontroly školy.

25. Sdružení rodičů
Sdružení rodičů pracuje při základní škole od listopadu 2002 a zaměřuje se především na
organizaci mimoškolní činnosti. Bohatá škála zájmových kroužků je popsána výše. Dále
spolupracuje se školou na pořádání kulturních a sportovních akcí.
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26. Sponzorské dary
Hmotné dary
- Nadační fond VEOLIA - Kufřík na pokusy „Tajemství vody“ v hodnotě 10.000,-Kč
- Pavel Špaček – stolní fotbal v hodnotě 15.000,- Kč.

Finanční dary na vybavení školy
Staving Olomouc

15.000,- Kč

AGRO Jesenice a.s.

10.000,- Kč

Agentura FALA s.r.o.

6.000,- Kč

Jiří Budil

5.000,- Kč

Rada školy

6.000,- Kč (výtěžek tomboly na Svatováclavských slavnostech)

Vánoční trhy

13.042,- Kč

Výtěžek oslav výročí školy

1.290,- Kč

Sběr papíru

4.700,- Kč

Fialka Jiří

10.000,- Kč

Kukata s.r.o.

10.000,- Kč

Lang Petr

5.000,- Kč

AJ Albrecht s.r.o.

15.000,- Kč

Hejkalová Ingrid

1.000,- Kč

Sýkora Pavel

1.000,- Kč

Rojčíková Radana

3.000,- Kč

Macháčková Kristýna

500,- Kč

Güomberová Petra

500,- Kč

Indiánské pohádky-výtěžek

2.000,- Kč
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27. Mateřská škola
Mateřská škola Dolní Břežany byla sloučena se Základní školou Dolní Břežany
k datu 1.1.2004. Vedením Mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka Dana Petráková,
která zpracovala následující informace o mateřské škole:
.

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy
školní rok 2006/2007
A. Charakteristika školy
Mateřská škola v Dolních Břežanech je od ledna 2004 organizační součástí Základní školy.

Adresa MŠ:

Na Drahách 20, Dolní Břežany 252 41

Provoz školy:

celodenní provoz od 7.00 – 17.00 hod

Počet tříd:

2 třídy

Počet dětí:

38 dětí

Počet pedagogických zaměstnanců:

4 kvalifikované učitelky

Počet provozních pracovníků :

školnice, pomocná kuchařka

B. Demografický vývoj a změny zaznamenané v průběhu roku

počet dětí v malé třídě :

16

věková kategorie

4-5 let

:

počet dětí ve velké třídě:

22

věková kategorie

6-7 let

počet dětí s odkladem školní docházky: 4
zápis do MŠ:

v březnu 2006 si podalo žádost 59 dětí
bylo přijato 22 dětí

počet dětí odcházejících do ZŠ:

22

výše školného :

450,- Kč měsíčně
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C. Výchovně vzdělávací proces

Výchovu dětí v mateřské škole jsme realizovali podle vlastního výchovného plánu,
rozděleného na čtyři etapy - navzájem tematicky propojené - podle ročních období.
Výchova probíhala ve dvou úrovních – pro děti předškolního věku a pro děti ve věku 4-5
let v modré třídě, kde byla výuka kombinovaná, protože tato třída byla heterogenní.
Specifické výchovné cíle jsme plnili konkrétně stanovenými činnostmi pro každý
měsíc.
Letos jsme museli řešit agresivní chování některých dětí cíleným výchovným působením na
dotyčné jedince ve spolupráci s rodinou.
Pomáhali jsme dětem zvládat stresové situace a řešit je, naučit je sebeovládání,
komunikovat přiměřeně svému věku, s ostatními dětmi i dospělými utvářet kolektiv.
Pomáhali jsme dětem zvyšovat jejich sebevědomí a vědomí vlastní jedinečnosti, uvědomit si,
že mají možnost říct „ne“, pokud s něčím nesouhlasí, naučit se spolupracovat na plánech akcí
a samostatně vymýšlet možné eventuality a kolektivní řešení problémů.

D. Aktivity mateřské školy

Zájmové činnosti v MŠ:

pěvecký sbor

- pí uč. Mašková

keramika

- pí uč. Schneiderová

flétna

- pí uč. Durdilová

aerobik, angličtina (v ZŠ)
Další aktivity MŠ:
•

každý měsíc proběhlo divadelní představení

•

v listopadu se uskutečnil výlet na Karlštejn, kde probíhala výstava perníkových betlémů

•

v prosinci za námi přišel Mikuláš, čert i anděl s nadílkou

•

na Vánoce Ježíšek nadělil dětem spoustu dárků, některé hračky si mohly odnést domů
(holčičky panenky a kluci autíčka), dále jsme pořádali ve spolupráci s rodiči a obecním
úřadem jarmark, na kterém děti nabízely své výrobky a za výtěžek jsme nakoupili hračky
na zahradu a do školky
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•

v zimním období využívaly děti jednou týdně tělocvičnu ZŠ

•

od února děti jezdily na plaveckou výuku do Benešova spolu s dětmi ze ZŠ

•

všechny děti si zařádily na maškarním karnevalu ve školce

•

navštívili jsme hasičskou stanici v Praze 4 – děti si mohly vyzkoušet přilbu, jak se drží
hasičská sekera i hadice při hašení; hasiči dětem ukázali veškeré své technické
vybavení i jak probíhá zásah na vysokých domech s použitím hasičského žebříku, jak se
hasí z hasičského auta vodním dělem i jak vybíhají k poplachu a sjíždějí po tyči
z prvního patra

•

za dětmi přijel cirkus Adonis a kouzelník je naučil i pár svých triků

•

děti shlédly ukázky výcviku asistenčního psa

•

na Den dětí jsme zajeli do pražské ZOO podívat se na exotická zvířátka, měli jsme
štěstí, že jsme mohli vidět nově narozené mládě gorily Tatoo, děti dostaly sladký dárek
i s malou hračkou

•

soutěžili jsme opět na celopražské sportovní soutěži mateřských škol a umístili jsme
se na 4. místě

•

spolu s rodiči si děti zasoutěžily v kouzelnických disciplínách na zahradě při „Pálení
čarodějnic“ a opékaly si buřty

•

ukázaly co umí i na závěrečné zahradní slavnosti, kde své umění a dovednosti předvedly
i děti ze zájmových kroužků a kde jsme se také všichni slavnostně rozloučili
s předškoláky, kteří byli dekorováni šerpou, korunou a dostali na památku knihu
a pamětní list

Aktivity pěveckého sboru:
•

slavnostní rozsvěcení „Břežanského vánočního stromu“, děti zazpívaly pásmo koled

•

vánoční soutěžní přehlídka „Hvězdičky“ – tentokrát na téma Strašidla

•

hudební soutěž mateřských škol „Pražská Mateřinka“

•

společné vystoupení s ženským sborem Luccicante v kapli sv.Máří Magdaleny v Dolních
Břežanech na Jarním koncertě

•

vystoupení na oslavě Slunovratu v Dolních Břežanech

•

vystoupení v koncertní síni gymnázia J.Nerudy v Praze 1
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E. Spolupráce s odborníky:

Na podzim nás navštívila logopedická pracovnice paní Šedivková, aby rodičům, kteří měli o
vyšetření svého dítěte zájem, sdělila, zda by jejich dítě mělo navštěvovat logopedickou
poradnu, či nikoliv.
Z umělecké školy na Jižním Městě k nám jezdí odborná pracovnice vybírat hudebně
talentované děti.

F. Výsledky kontrolní a hospitační činnosti vedoucí učitelky:

Učitelky jsou dětem vzorem v každém ohledu, ať se to týká verbálního projevu,
hygienických návyků, komunikace s ostatními, rozvíjení fantazie, vytváření sociálního
cítění. Respektují potřeby dětí, dávají jim dostatek prostoru, nenásilnou formou působí na
jejich vzdělávání a vývoj přiměřeně jejich věku. Zároveň přihlížejí k jejich individuálním
potřebám; pomáhají dětem řešit vzniklé problémy a vyrovnávat se s nezdary. Posilují jejich
kompetence a sebevědomí, schopnost orientovat se v krizových situacích, podílet se na
aktivitách třídy i školy a úspěšně plnit dané úkoly.
Všechny učitelky vedou diagnostické záznamy o jednotlivých dětech i individuální vzdělávací
plány pro děti s odkladem školní docházky.
Vytvářejí dětem příjemné a klidné prostředí, jsou vstřícné a jejich pozitivní a kreativní
přístup kladně ovlivňuje emocionální cítění dětí.

G. Spolupráce s rodiči:

Rodiče mají možnost kdykoliv se informovat o vývoji a potřebách svého dítěte, konzultovat
s kteroukoliv učitelkou případné výchovné i jiné problémy, případně si dohodnout
individuální výchovný plán pro své dítě.
Důležité informace a aktuální zprávy mohli rodiče sledovat na hlavních nástěnkách v chodbě
mateřské školy.Nacházel se zde i box na případné připomínky či návrhy rodičů.
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V průběhu roku jsou rodiče pravidelně informováni o činnosti školy na rodičovských
schůzkách a mají možnost podílet se na různých aktivitách školy.

Rodiče se zúčastnili například těchto akcí MŠ:
•

čarodějnických oslav

•

soutěže Hvězdičky

•

výletu do ZOO

•

pomáhali nám na podzim sklízet ovoce na zahradě (300kg jablek, z kterých jsme nechali
pro děti vylisovat výborný mošt)

•

dále nám pomohli s výrobky na jarmark, věnovali nám k prodeji své vlastní práce,
vyráběli s námi adventní věnce. (Chvojí nám věnoval pan Šimák a myslivci z Dolních
Břežan)

H. Údaje o pracovnících MŠ

-

Dana Petráková, ( SPgŠ)

vedoucí učitelka MŠ, pracovní poměr od:
1.8.2004, řídí provoz MŠ, vede dokumentaci
školy, vytváří ŠVP, individuální plány

-

Hana Durdilová, Bc. (PFUK)

učitelka MŠ, pracovní poměr od: 1.9.2004,
vede kroužek flétny, metodický kabinet

- Viola Schneiderová, (SOŠ)

učitelka MŠ, pracovní poměr od: 11.10.2004,
vede keramický kroužek

-

Hana Mašková, (SPgŠ)

učitelka MŠ, pracovní poměr od: 1.9.2006
vede pěvecký sbor
zajišťuje výzdobu školy, informační nástěnky

-

Jarmila Zimová

školnice, stará se o úklid, prádlo, pomáhá
učitelkám v šatně a s přípravou na spaní,
zajišťuje veškeré opravy a kontroly v MŠ

-

Jiřina Tolarová

pomocná kuchařka , pracovní poměr
od:1.1.2005
stará se o stravování dětí i dospělých v MŠ
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Všechny zaměstnankyně pomáhaly organizovat veškeré akce pořádané školou pro děti i
rodiče, včetně plaveckého výcviku, pečení vánočního cukroví a koláčků pro maminky, jež
pekly společně s dětmi, čarodějnického řádění, besídky pro rodiče, výletu do ZOO
i závěrečné školní akademie a rozloučení s předškoláky.

I. Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí
•

o školní zahradu se celý rok staral pan Šimák – sekal trávu, prořezával ovocné stromy…

•

o hasicí přístroje a jejich údržbu pečoval pan Mičan

•

během léta byla provedena v mateřské škole oprava prasklého vodovodního potrubí

•

o údržbu se staral pan školník Oktávec

Nákupy:
Za výtěžek z podzimního sběru papíru a jarmarku jsme pořídili dětem dvě
„odstrkovadla“, hračky na zahradu a didaktické hry do MŠ.

Finanční dary - sponzoři:
Pan Dörrer věnoval mateřské škole peněžní dar 3000,- Kč. Koupili jsme dvě
magnetické tabule do tříd.
Pan Cihelka nechal připravit pro všechny děti z mateřské školy „Mikulášské balíčky“
se sladkostmi, věnoval školce 2855,- Kč, za které jsme koupili dvě tříkolky.
Pod stromeček nadělil dětem sestavu na cvičení v hodnotě 7498,- Kč.
Paní Mašková nám darovala sněžný kluzák.
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J. Závěry pro práci MŠ v příštím školním roce

Rozdělení dětí do tříd podle věku se nám osvědčilo a budeme v něm pokračovat i nadále.
Podařilo se nám více zapojovat rodiče do různých akcí a spolupráce se nám oboustranně
líbila. V této tradici chceme rozhodně pokračovat.
Zájmové kroužky budeme organizovat po pracovní době a budou plně hrazeny rodiči.
Podařilo se nám obnovit spolupráci s logopedkou paní Šedivkovou a vzhledem k zájmu
rodičů bude dále trvat.
Navázali jsme kontakt s hasičskou stanicí v Praze 4 a seznámili děti s prací hasičů,
s prevencí proti ohni a domluvili si trvalou spolupráci.
Dana Petráková
vedoucí učitelka MŠ

Výroční zprávu ZŠ a MŠ Dolní Břežany za školní rok 2006/2007
vypracovala Ing. Iva Fischerová, ředitelka školy.
Dolní Břežany, říjen 2007
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