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ÚvodÚvodÚvodÚvod    
 

Základní a mateřská škola Jesenice ve školním roce 2005/2006 pracovala v nové budově 
K Rybníku 800 již třetím rokem. Druhý stupeň byl plně obsazený,  v devátém ročníku byla 
jedna třída s 27 žáky. 
 
Důležitým mezníkem v dění základní školy byla opětovná změna názvu příspěvkové 
organizace na Základní škola a Mateřská škola Jesenice na základě usnesení obecního 
zastupitelstva č. 1/2006 ze dne 21. 3. 2006 v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. 
odst. 8 § 8 a zřízení Školské rady k 1.12.2005 na základě usnesení Rady obce Jesenice č. 
11/2005 ze dne 31.5.2005. 
    
    
Charakteristika školCharakteristika školCharakteristika školCharakteristika škol    
    

Název školyNázev školyNázev školyNázev školy  Základní a mateřská škola Jesenice  
 Základní škola a Mateřská škola Jesenice (od 21.3.2006)     
SídloSídloSídloSídlo  K Rybníku 800 
 252 42 Jesenice 
 
PPPPrávní formarávní formarávní formarávní forma Příspěvková organizace, IČO: 70 10 70 17 
 
ZřizovatelZřizovatelZřizovatelZřizovatel  Obec Jesenice 
    
SídloSídloSídloSídlo  Budějovická 303  
 252 42 Jesenice 
 právní forma: obec, IČO: 00 241 318 
 
Ředitel školyŘeditel školyŘeditel školyŘeditel školy  PaedDr. Vladislava Hluchá 
    
Součásti školySoučásti školySoučásti školySoučásti školy  Školní družina 
 Školní jídelna 
 Mateřská škola se sídlem V Úvoze 344, Jesenice 
 Školní jídelna MŠ se sídlem V úvoze 344, Jesenice 
 Mateřská škola se sídlem Školní 49, Osnice 
 Školní jídelna MŠ - výdejna se sídlem Školní 49, Osnice 
    
KontaktKontaktKontaktKontaktyyyy Základní škola Jesenice 
 tel.: 241 004 200, fax: 241 004 241, e-mail: zsjesenice@cmail.cz 
 Školní družina základní školy Jesenice 
 tel.: 241 004 205 
 Školní jídelna základní školy Jesenice 
 tel.: 241 004 227, e-mail: skolnijidelna@cbox.cz 
 Mateřská škola Jesenice 
 tel.: 241 932 108 
 Mateřská škola Osnice 

 tel.: 241 932 157 
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Statutární zástupce ředitele školyStatutární zástupce ředitele školyStatutární zástupce ředitele školyStatutární zástupce ředitele školy   
a za za za zástupce II. stupněástupce II. stupněástupce II. stupněástupce II. stupně  Mgr. Jan Purkar 
Výchovný poradce Výchovný poradce Výchovný poradce Výchovný poradce ---- volba povolání: volba povolání: volba povolání: volba povolání:  Mgr. Jan Purkar 
 
Zástupce I. stupněZástupce I. stupněZástupce I. stupněZástupce I. stupně  PaedDr. Anna Antesová 
a va va va výchoýchoýchoýchovný poradce vný poradce vný poradce vný poradce ---- preventista preventista preventista preventista  PaedDr. Anna Antesová 
 
Správce počítačové sítěSprávce počítačové sítěSprávce počítačové sítěSprávce počítačové sítě  Martin Vondráček 
Ekonom školyEkonom školyEkonom školyEkonom školy   Olga Hájková 
    
Pedagogický sborPedagogický sborPedagogický sborPedagogický sbor    
    
1.A1.A1.A1.A    Mgr. Romana Šílová 6.A6.A6.A6.A    Gabriela Žuchadarová    
1.B1.B1.B1.B    Bc. Květoslava Brixiová 6.B6.B6.B6.B PaedDr. Anna Antesová 
1.C1.C1.C1.C    Mgr. Jarmila Hrdličková 7.A7.A7.A7.A    MVDr. Vít Lohr    
2.A2.A2.A2.A    Mgr. Irena Přibilová 7.B7.B7.B7.B Mgr. Světlana Vrbková  
2.B2.B2.B2.B    Blažena Dlouhá 8.A8.A8.A8.A Mgr. Anna Šolcová 
2.C2.C2.C2.C Mgr. Jaroslava Vážanová 8.B8.B8.B8.B Ing. Eva Krňanská (do 31.1.2006) 
3.A3.A3.A3.A    Mgr. Gisela Wohlgemuthová  Mgr. Irena Šitová (od 1.2.2006) 
3.B3.B3.B3.B Mgr. Marie Voříšková 9999.A.A.A.A    Mgr. Jiří Hospodář (do 31.3.2005)    
3.C3.C3.C3.C                Hana Pátková  Mgr. Šárka Pajačová (od 1.4.2005)    
4.A4.A4.A4.A Mgr. Jindra Palachová Netřídní :Netřídní :Netřídní :Netřídní :    
4.B4.B4.B4.B    Mgr. Josef Brynych     Lyubov Gonchar    
5.A5.A5.A5.A Jana Richterová  Vladimír Meissner 
5.B5.B5.B5.B Mgr. Eva Baladová  Robert Řehák  
            Jana Poustecká 
    
Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina     
    
VVVVedoucí vychovatelkaedoucí vychovatelkaedoucí vychovatelkaedoucí vychovatelka  Martina Hánová  
 
VVVVychovatelkyychovatelkyychovatelkyychovatelky  Jana Černá 
   Hana Hádková 
   Jana Hesová (pondělí - čtvrtek) 
   Monika Nováčková (pouze pátky) 
   Kateřina Marková 
   Ivana Micková 
   Ivana Skřivanová 
    
VeVeVeVedoucí doucí doucí doucí MMMMateřské školyateřské školyateřské školyateřské školy        Jaroslava Šilhanová 
vvvv    Jesenici  a OsniciJesenici  a OsniciJesenici  a OsniciJesenici  a Osnici    
   
Pedagogický sborPedagogický sborPedagogický sborPedagogický sbor Radka Dandová 
 Klára Jandová 
 Romana Kozáková 
  Jarmila Malinová 
  Milena Steffanová 
  Věra Zvířecí 
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Školní jídelna:Školní jídelna:Školní jídelna:Školní jídelna:    
    
vedoucí ŠJvedoucí ŠJvedoucí ŠJvedoucí ŠJ    

  Zdeňka Šinková 
vedoucí kuchařkavedoucí kuchařkavedoucí kuchařkavedoucí kuchařka:::: Gabriela Miksová 
hlavní kuchařkahlavní kuchařkahlavní kuchařkahlavní kuchařka:::: Soňa Janoušková   
 
kuchařkykuchařkykuchařkykuchařky:::: Marie Endrysová  
  Jaroslava Holečková 
  Jana Novotná 
  Dana Pálová 
  Miroslava Říhová 
 
Hospodářka ŠJ MŠHospodářka ŠJ MŠHospodářka ŠJ MŠHospodářka ŠJ MŠ    Olga Hájková 
 
HHHHlavní kuchařkalavní kuchařkalavní kuchařkalavní kuchařka MŠ  MŠ  MŠ  MŠ  Judita Papírníková 
 
KKKKuchařka MŠ Osnicuchařka MŠ Osnicuchařka MŠ Osnicuchařka MŠ Osniceeee Marie Zadražilová 
 
    
    
SSSSprávní zaměstnanciprávní zaměstnanciprávní zaměstnanciprávní zaměstnanci    
 
Školník ZŠŠkolník ZŠŠkolník ZŠŠkolník ZŠ Petr Papírník 
 
UklízečkyUklízečkyUklízečkyUklízečky Světluše Soukupová 
  Zuzana Janková 
  Dagmar Dvořáčková 
  Monika Vernerová 
   
 
Školnice MŠ JeseniceŠkolnice MŠ JeseniceŠkolnice MŠ JeseniceŠkolnice MŠ Jesenice Iveta Gerstnerová 
    
Školnice MŠ OsniceŠkolnice MŠ OsniceŠkolnice MŠ OsniceŠkolnice MŠ Osnice Jana Solčániová 
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Vzdělávací programVzdělávací programVzdělávací programVzdělávací program    
    

Základní škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola schváleného MŠMT ČR, 
dne 20. 4. 1996 pod číslem jednacím 16 847/96-2. Ve školním roce 2005/2006 byla školou 
s již 1. až 9. ročníkem. 
Školní rok byl zahájen se 484 žáky a ukončen s 476 žáky. V průběhu II. pololetí šk. roku 
2005/2006 někteří žáci odešli do speciálních škol nebo škol s menším počtem dětí ve třídě. 
V naší škole je průměrně 24  žáků ve třídě. 
 
Předmětem činnosti základní školy je: 
 
 - vzdělávací a výchovná činnost 
 - služba pro školní výuku SPUCH 
 - prezentace výsledků žákovských prací 
 - zajišťování školního stravování  
 - osvětová činnost 
 - vzdělávací kurzy 
 - zájmová činnost 
 
Učební plány Mateřské školy v Jesenici a Osnici jsou sestaveny v souladu s MŠMT do 
Rámcového vzdělávacího programu. 
Děti jsou vedeny k: 
 
 - samostatnosti 
 - upevňování hygienických návyků 
 - rozvoji individuálních schopností a dovedností 
 - vytváření podmínek tělesné a duševní pohody 
 
Činnost základní školy a mateřských škol je vedena tak, aby děti do zařízení docházely rády, 
aby se jim zde líbilo, byly spokojené a děti ze ZŠ byly dobře připravené pro další typy škol. 
 
 
Do Mateřské školy v Jesenici chodí ve dvou odděleních celkem 52 dětí a v Mateřské škole 
v Osnici ve dvou odděleních je 38 dětí. 
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Personální zabezpečeníPersonální zabezpečeníPersonální zabezpečeníPersonální zabezpečení    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Věková struktura pedagogických pracovníků (stav kVěková struktura pedagogických pracovníků (stav kVěková struktura pedagogických pracovníků (stav kVěková struktura pedagogických pracovníků (stav k    30. 6. 20030. 6. 20030. 6. 20030. 6. 2006666))))    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Kvalifikovanost pedagogických pracovníkůKvalifikovanost pedagogických pracovníkůKvalifikovanost pedagogických pracovníkůKvalifikovanost pedagogických pracovníků    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav k 30. 6. 2006 
Pracovníci 

Fyzický stav Přepočtený stav 

% zastoupení 
mužů 

Pedagogičtí I.stupeň 14         11,14             7,14 

 II. stupeň 14        11,04 42,86 

 ŠD  8 7,00 - 

 MŠ 7  7,00 - 

Nepedagogičtí ZŠ 11 10,09 18,18 

 ŠJ 8 8,00 - 

 MŠ 6 5,44 - 

 

Stav k 30. 6. 
2006 

Průměrný věk do 30 let 31 - 40 41- 50 51 - 60 důchodci 

ZŠ 45,04 4 7 7 8 2 

ŠD 41,38 - 3 5 - - 

MŠ 46,57 - 1 4 2 - 

 

 Kvalifikovaní pracovníci Nekvalifikovaní pracovníci 

I. stupeň 13 92,86 % 1 7,14 % 

II. stupeň 11 78,57 % 3       21,43  % 

ŠD 7        100 % - - 

MŠ 7        100 % - - 
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Údaje o žácíchÚdaje o žácíchÚdaje o žácíchÚdaje o žácích    
    

Ve školním roce 2005/2006 byly otevřeny tři první třídy s celkovým počtem 59 žáků. Odklad 
školní docházky o jeden rok po splnění podmínek má povoleno 11 dětí, 19 žáků z důvodů 
vyčerpané kapacity budoucích prvních tříd nebylo přijato do naší školy. Jednalo se o žáky, 
kteří nebydlí v působnosti Obecního úřadu Jesenice, nebo nastoupili do jiné školy.  
 
 
PřehledPřehledPřehledPřehled žáků v žáků v žáků v žáků v    jednotlivých třídáchjednotlivých třídáchjednotlivých třídáchjednotlivých třídách    
 

TřídaTřídaTřídaTřída    Stav kStav kStav kStav k    15. 9. 200515. 9. 200515. 9. 200515. 9. 2005    Stav kStav kStav kStav k    30. 6. 200630. 6. 200630. 6. 200630. 6. 2006    

1.A 20 19 

1.B 20 19 

1.C 19 21 

2.A 20 19 

2.B 20 19 

2.C 21 23 

3.A 23 23 

3.B 23 22 

3.C 24 23 

4.A 28 27 

4.B 25 24 

5.A 27 27 

5.B 28 28 

6.A 25 24 

6.B 20 23 

7.A 28 28 

7.B 29 29 

8.A 27 26 

8.B 28 25 

9.A 27 27 

Celkem 482 476 
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Počet tříd ve školním roce 200Počet tříd ve školním roce 200Počet tříd ve školním roce 200Počet tříd ve školním roce 2005555/200/200/200/2006666 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet žáků kPočet žáků kPočet žáků kPočet žáků k    15. 9. 20015. 9. 20015. 9. 20015. 9. 2005555 a 30. 6. 200 a 30. 6. 200 a 30. 6. 200 a 30. 6. 2006666    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průměrný počet žáků ve třídě kPrůměrný počet žáků ve třídě kPrůměrný počet žáků ve třídě kPrůměrný počet žáků ve třídě k    15151515. 9. 2005. 9. 2005. 9. 2005. 9. 2005 a 30. 6. 200 a 30. 6. 200 a 30. 6. 200 a 30. 6. 2006666    
 
 
 
  
    

      
 
 
 
    
Průměrný počet žáků na učitelePrůměrný počet žáků na učitelePrůměrný počet žáků na učitelePrůměrný počet žáků na učitele    

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

ZŠ 13 7 20 

MŠ - - 4 

ŠD - - 7 

 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

 k 15. 9. 05 k 30. 6. 06 k 15. 9. 05 k 30. 6. 06 k 15. 9. 05 k 30. 6. 06 

ZŠ 298 294 184 182 482 476 

MŠ - - - - 90 90 

ŠD - - - - 200 200 

 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

 k 15. 9. 05 k 30. 6. 06 k 15. 9. 05 k 30. 6. 06 k 15. 9. 05 k 30. 6. 06 

ZŠ 22,92 22,62 26,29 26,00 24,10 23,80 

MŠ - - - - 22,50 22,50 

ŠD - - - - 28,57 28,57 

 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

ZŠ 22,92 23,00 24,10 

MŠ - - 12,86 

ŠD - - 28.57 
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Přehled nespádových žákůPřehled nespádových žákůPřehled nespádových žákůPřehled nespádových žáků naší školy ve školním roce 2005/2006 naší školy ve školním roce 2005/2006 naší školy ve školním roce 2005/2006 naší školy ve školním roce 2005/2006    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Název městské části Počet žáků Název obce Počet žáků 

Praha 2 1 Dobřejovice 12 

Praha 4 22 Dolní Břežany 27 

Praha 5 1 Jílové u Prahy 12 

Praha 10 4 Kamenice 5 

        Psáry 57 

        Vestec 37 

  Zlatníky 3 

  Ohrobec 1 

  Radějovice 2 

  Sulice 5 

  Štiřín 2 

  Černošice 1 

  Libeř 1 

  Petrov u Prahy 1 

  Černošice 1 

  Pyšely 1 

  Slaný 1 

  Želivec 1 

CelkemCelkemCelkemCelkem    28 CelkemCelkemCelkemCelkem    131 
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Abychom mohli co možná nejobjektivněji porovnávat jednotlivé třídy mezi sebou, hodnotící 
písemné práce či testy jsou zpracovány a vyhodnoceny jednotně pro daný ročník. Jde nám o 
to, aby získaná známka z daného předmětu co nejvíce odpovídala úrovni vědomostí a 
schopnostem žáka, aby naši žáci byli úspěšní v porovnání se žáky z ostatních škol, byli 
schopni se prosadit v konkurenci např. u přijímacích zkoušek atp. 
    
    
Hodnocení tříd vHodnocení tříd vHodnocení tříd vHodnocení tříd v    hlavních předmětech za I. ahlavních předmětech za I. ahlavních předmětech za I. ahlavních předmětech za I. a II. pololetí školního roku 2005/2006 II. pololetí školního roku 2005/2006 II. pololetí školního roku 2005/2006 II. pololetí školního roku 2005/2006    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  1. POLOLETÍ1. POLOLETÍ1. POLOLETÍ1. POLOLETÍ                            2. POLOLETÍ2. POLOLETÍ2. POLOLETÍ2. POLOLETÍ      

  ČJČJČJČJ    MAMAMAMA    AJAJAJAJ    ČJČJČJČJ    MAMAMAMA    AJAJAJAJ    

1.A1.A1.A1.A    1,05 1,05 - 1,16 1,05 - 

1.B1.B1.B1.B    1,00 1,00 - 1,00 1,00 - 

1.C1.C1.C1.C    1,00 1,00 - 1,10 1,10 - 

2.A2.A2.A2.A    1,37 1,05 - 1,32 1,16 - 

2.B2.B2.B2.B    1,37 1,20 - 1,21 1,32 - 

2.C2.C2.C2.C    1,37 1,20 - 1,21 1,32 - 

3.A3.A3.A3.A    1,40 1,22 - 1,57 1,44 - 

3.B3.B3.B3.B    1,39 1,39 - 1,23 1,32 - 

3.C3.C3.C3.C    1,91 1,68 - 1,96 2,00 - 

4.A4.A4.A4.A    1,68 1,64 1,43 1,74 1,78 1,41 

4.B4.B4.B4.B    1,92 2,32 1,68 1,92 1,96 1,63 

5.A5.A5.A5.A    2,50 2,07 2,25 2,52 2,19 2,33 

5.B5.B5.B5.B    1,86 1,46 1,64 2,11 1,61 1,75 

6.A6.A6.A6.A    2,54 2,79 2,54 2,58 2,70 2,44 

6.B6.B6.B6.B    1,81 2,38 2,19 1,87 2,44 2,35 

7.A7.A7.A7.A    2,54 2,50 1,96 2,71 3,00 2,21 

7.B7.B7.B7.B    2,55 2,48 2,21 2,70 2,80 2,14 

8.A8.A8.A8.A    2,07 2,70 1,89 1,73 2,77 2,15 

8.B8.B8.B8.B    2,16 3,00 2,24 1,85 2,62 2,27 

9.A9.A9.A9.A    1,74 2,96 2,15 1,93 2,93 2,33 
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Průměrné hodnocení tříd za I. aPrůměrné hodnocení tříd za I. aPrůměrné hodnocení tříd za I. aPrůměrné hodnocení tříd za I. a II. pololetí školního roku 2005/2006 II. pololetí školního roku 2005/2006 II. pololetí školního roku 2005/2006 II. pololetí školního roku 2005/2006 třídách třídách třídách třídách    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Někteří žáci z 5. a 7. tříd využili možnosti podat si přihlášku na víceletá gymnázia. Úspěšnost 
přijetí byla u žáků z 5. ročníků vysoká. Tím se potvrdila nutnost a správnost nastoupené 
„cesty“ - hodnotit žáky podle jejich skutečných znalostí, co nejobjektivněji. Žáci druhých tříd 
měli možnost podat si přihlášku na jazykové školy. 
 
    
    
Zájemci o přestup na víceletá gymnázia event. jazykové školy (z 2. ročníků) pro školní Zájemci o přestup na víceletá gymnázia event. jazykové školy (z 2. ročníků) pro školní Zájemci o přestup na víceletá gymnázia event. jazykové školy (z 2. ročníků) pro školní Zájemci o přestup na víceletá gymnázia event. jazykové školy (z 2. ročníků) pro školní 
rok 2005/2006rok 2005/2006rok 2005/2006rok 2005/2006    
 
Třída 

Počet 
zájemců 

Přijatí 
Přijatí po 
odvolání 

Úspěšnost 
přijetí % 

Neúspěšnost 
Neúspěšnost 

v % 

5. r. 13 7 2 69,3 4 30,7 

7. r. 9 3 - 33,3 6 66,7 

2. r. 7 6 1 100 - - 

 

 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 

1. pololetí 1,01 1,00 1,00 1,06 1,12 1,12 1,11 1,24 1,34 1,27 

2. pololetí 1,05 1,00 1,03 1,08 1,10 1,10 1,20 1,20 1,42 1,33 

           

 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 

1. pololetí 1,68 1,88 1,39 1,82 1,65 1,67 1,68 1,71 1,80 1,68 

2. pololetí 1,48 1,91 1,53 1,73 1,62 1,70 1,77 1,70 1,74 1,70 
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ZápisZápisZápisZápis    
 

Dne 7. února 2006 se konal zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2006/2007. Vzhledem 
k očekávanému převisu budoucích prvňáčků nad kapacitními možnostmi školy byla 
vyhlášena kritéria přijetí do naší ZŠ. Základní podmínka vychází ze školského zákona 
561/2004 Sb. § 36 odst. 5 - trvalý pobyt v působnosti obce Jesenice. 
Zapsáni byli 80 žáků, z loňského roku mělo 17 dětí odklad povinné školní docházky o 1 rok. 
Po splnění podmínek bylo uděleno 11 odkladů, 9 žáků se přihlásilo na jinou základní školu. 
Do budoucích tří prvních tříd bylo přijato 69 dětí.      
 

Integrovaní žáciIntegrovaní žáciIntegrovaní žáciIntegrovaní žáci    
    
Žáci se SPUCH jsou integrováni do běžných tříd, jednotliví vyučující s nimi pracují dle jejich 
individuálních vzdělávacích plánů ve vyučování  s využitím vhodných pomůcek či se 
zohledněním jejich pracovního tempa. 
Nápravy probíhají jak v rámci rozvrhu, tak i mimo vyučování a to pod vedením odborně 
proškolených pedagogů. 
 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníkůDalší vzdělávání pedagogických pracovníkůDalší vzdělávání pedagogických pracovníkůDalší vzdělávání pedagogických pracovníků    
 
V průběhu školního roku pro získávání nových informací a trendů využívají pedagogičtí 
pracovníci vedle odborné literatury i odborné časopisy jako např. 
 
Informatorium 
Komenský 
Mateřídouška 
Moderní vyučování 
Pastelka 
PC pro každého 
Rodina a škola 
Řízení ve školství 
Sluníčko 
Školství 
Tvořivý Amos 
Učitelské noviny 
Výživa 
 
K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků jsme ve školním roce 2005/2006 využívali 
zejména nabídky seminářů a kurzů z Učitelského centra Praha 3 a Střediska služeb školám 
Kladno a SSŠ Středočeského kraje.  
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Velkým problémem DVPP je čas konání akcí, neboť probíhají v převážné míře v dopoledních 
hodinách. Uvolňování pedagogů narušuje vyučování. Přesto jsme se snažili zúčastňovat se 
takových kurzů a seminářů, které pomohou zkvalitnit výuku, přinesou nové poznatky v práci 
s dětmi atp. 
Ačkoliv o některé vzdělávací akce byl velký zájem ze strany našich pedagogů, zúčastnil se jí 
pouze vybraný učitel, který pak na setkání všech učitelů předával získané poznatky ostatním. 
Pro program primární prevence sociálně patologických jevů a výchovné poradenství jsme 
využívali semináře pořádané OPPP Praha západ. 
Finanční náklady na DVPP byly plně hrazeny z prostředků školy. 
 
 
Přehled Přehled Přehled Přehled vzdělávacvzdělávacvzdělávacvzdělávacích ích ích ích akcíakcíakcíakcí    
 

Český jazykČeský jazykČeský jazykČeský jazyk    
Poruchy a vady v dětském písmu a učení 
Celokrajské fórum učitelů k ČJ 
Splývavé čtení 
Náprava grafomotorických obtíží 
Výuka cizinců ČJ 
Příběh české vsi Lidice  
Cizí jazykCizí jazykCizí jazykCizí jazyk    
Brána jazyků 
 
Hudební výchovaHudební výchovaHudební výchovaHudební výchova    
3 semináře k výuce hudební výchovy – moderní přístupy 
 
Tělesná výchovaTělesná výchovaTělesná výchovaTělesná výchova    
Moderní přístupy k vyučování TV na 1. st. 
 
InformatikaInformatikaInformatikaInformatika    
Aktualizace webových stránek 
 
Výchovné poradenstvíVýchovné poradenstvíVýchovné poradenstvíVýchovné poradenství    
Práce se žáky se SPUCH 
Seminář k legislativě VP 
Dyslexie na 1. a 2. st. 
 
Program PPSP jevůProgram PPSP jevůProgram PPSP jevůProgram PPSP jevů    
Seminář k protidrogové prevenci 
Rozpoznání a řešení agresivity a šikany 
Evropská síť škol podporující zdraví 
 
Školská legislativaŠkolská legislativaŠkolská legislativaŠkolská legislativa    
Seminář ke školskému zákonu 
Legislativa a nové trendy ve školství 
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Školní družinaŠkolní družinaŠkolní družinaŠkolní družina    
Nové formy práce ve ŠD 
 
Kurz 1. pomociKurz 1. pomociKurz 1. pomociKurz 1. pomoci    
Rozvoj pamětiRozvoj pamětiRozvoj pamětiRozvoj paměti    
Alternativní Alternativní Alternativní Alternativní formy práce se třídouformy práce se třídouformy práce se třídouformy práce se třídou    
Pozitivní změny ve vyučováníPozitivní změny ve vyučováníPozitivní změny ve vyučováníPozitivní změny ve vyučování 
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Aktivity vAktivity vAktivity vAktivity v    průběhu školního rokuprůběhu školního rokuprůběhu školního rokuprůběhu školního roku    
 

Již od druhého týdne v září začal dětem 2. a 3. ročníků plavecký výcvik. Plavání je  součástí 
tělesné výchovy a žáci těchto ročníků ho mají zdarma, hradí si pouze dopravu. Plavecký výcvik 
probíhá pod vedením zkušených, odborně kvalifikovaných zaměstnanců TJ Sokol - Praha 2, 
Královské Vinohrady, Riegerovy sady. Výuku plavání započalo 115 žáků ze 131 a dokončili 
103 žáci. Během výcviku se někteří žáci naučili plavat, jiní získali dobré základy, nebo se 
přestali bát vody. V každém případě měli možnost utužit si své zdraví, posilnit imunitu a získat 
další obratnost a zkušenost. Hlavními důvody k předčasnému ukončení plaveckého výcviku 
byly zdravotní - výskyt ekzému a nechuť dětí učit se plavat. V závěru kurzu byli žáci odměněni, 
ke své velké radosti, tzv. mokrým vysvědčením. 
V týdnech od 12. září probíhal sběr starého papíru. Do kontejneru u školní jídelny žáci spolu 
s rodiči postupně nanosili celkem úctyhodných 35 255,50 kilogramů ! 
Z utržených finančních prostředků jsou odměněny tři nejlepší třídy finanční částkou 300, 200, 
100 KČ a tři nejlepší žáci věcnými odměnami. Další finanční prostředky jsou využívány na 
nákup odměn pro děti za různé soutěže a školní akce, doprava a event. občerstvení na 
okresní kola sportovních soutěží. 
Z těchto finančních prostředků - 2.000 KČ byl uhrazen i příspěvek na zoborožce nosorožčíhozoborožce nosorožčíhozoborožce nosorožčíhozoborožce nosorožčího, 
ptáka z pražské ZOO,  jehož je škola adoptivním rodičem. 
  
V listopadu proběhlo již tradiční setkání rodičů prvňáčků v jednotlivých třídám, kde děti 
předvedly, co se již stačily naučit. V závěru vystoupení žáci své rodiče pohostili vlastnoručně 
vyrobenými chlebíčky. Také se uskutečnila pěvecká soutěž – 2. ročník -  a to i za účasti dětí 
z mateřské školy.  V závěru měsíce žáci ze školní družiny předvedli svoji zručnost v pouštění 
draka.   
 
Koncem listopadu žáci ze Žákovského parlamentu vyhlásili soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 
k Vánocům a dála byla vyhlášena soutěž o nejlepšího doma zhotoveného čerta, Mikuláše a 
anděla. Z přinesených výtvorů byla ve vestibulu školy instalována výstava.  
Vyhodnocení soutěže proběhlo 6. prosince, kdy do naší školy dorazil Mikuláš. 
Mikuláš se svou družinou procházel třídami i v obou mateřských školách. Vyslechl spoustu 
básniček a písniček. Každému dítěti nadělil čokoládový balíček a v MŠ navíc i balíčky 
s ovocem, které přinesl Mikuláš z obecního úřadu. 
Advent si žáci připomenuli hned od začátku prosince, kdy se každý týden v pondělí scházeli na 
schodech ve vestibulu školy a při zpívání vánočních koled postupně zapalovali svíčky na 
adventním věnci. 
 
V tomto období 2. 12. 2005 byly zorganizovány již druhé vánoční dílny zakončené odpoledním 
vánočním jarmarkem. Ve spolupráci s rodiči byla vytvořena stanoviště, kde byly předváděny 
jednotlivé práce spojené s Vánocemi - pečení vánoček, cukroví, výroba ozdob různými 
technikami a za pomoci různých materiálů, děti se seznamovaly s některými, pro ně již 
neznámými lidovými tradicemi atp. 
Odpoledne, na jarmarku, si třídní kolektivy vlastnoručně vyrobené výrobky vystavily 
v improvizovaných stáncích. Nadšení rodiče jejich snahu oceňovali peněžními sponzorskými 
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dary. Nejen pro vymrzlé „prodejce“, ale i návštěvníky bylo ve školní jídelně připraveno malé 
pohoštění - teplý čaj a káva s vánočním cukrovím. 
 
V lednu (11. 1. 2006), v období před zápisem žáků do prvních tříd, se konal Den otevřených 
dveří v ZŠ. V tento den naši školu a vyučovací hodiny navštívily nejen děti z mateřských škol 
v Jesenici a Osnici, ale i rodiče rádi shlédli výuku i prostory školy. 
Poslední den v lednu byl žákům předán výpis z pololetního vysvědčení.  
 
První den v měsíci únoru v odpoledních hodinách probíhal zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 
2006/2007. 
Žáci sedmých tříd v Krkonoších během únorového týdne získávali dovednosti na lyžařském 
výcviku. 
 
V polovině března proběhl zápis dětí do MŠ. Během zápisu se o děti postaraly pohádkové 
bytosti, žáci 8. a 9. tříd ZŠ. 
V tomto měsíci se konala recitační soutěž O jesenické vajíčko. Porota i tento rok měla 
nelehký úkol vybrat z každé soutěžní kategorie vítěze. 
 
Počátkem dubna byla vyhlášena soutěž O nejhezčí kraslici, ve školním rozhlase probíhaly 
relace o historii Velikonoc, které končily soutěžní otázkou. 
 V týdnu před Velikonocemi vedoucí florbalového kroužku zorganizoval Velikonoční turnaj. 
Vítězové z obou kategorií – za I. a II. stupeň získali vedle medailí i putovní poháry.  
Vyhodnocení vědomostních soutěží  proběhlo dopoledne 11. 4. před zahájením velikonočních 
dílen. Letos, již třetí ročník velikonočních dílen, opět někteří rodiče si připravili a vedli 
jednotlivá stanoviště. Odpolední velikonoční jarmark se vydařil - děti pracovaly na přípravě jak 
doma, tak i při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. 
Příjemnou slavnostní atmosféru vhodně doplnilo kulturní vystoupení žáků školní družiny.  
Jako zdařilý školní den byl žáky označen poslední dubnový den tzv. Den naruby, kdy si žáci 
vyzkoušeli vést vyučovací hodinu.  
V odpoledních hodinách vychovatelky školní družiny pro žáky ZŠ, děti MŠ a jejich rodiče 
připravily zábavné hry, vyvrcholením bylo pálení nakreslených čarodějnic spojené s opékáním 
buřtů.  
 
V průběhu měsíce května se konaly výjezdy tříd do škol v přírodě. Ve třídách MŠ a I. stupně ZŠ 
probíhaly besídky ke svátku matek. 
 
Poslední školní měsíc byl zahájen sportovně kulturním dopolednem, oslavou MDD. 
V tělocvičnách probíhala soutěž ve vybíjené, přehazované, před školou byla stanoviště 
s různými sportovními a soutěžními úkoly a skákací hrad. 
Vychovatelky ŠD zorganizovaly taneční soutěž ŠKRPÁL, která měla mimořádný ohlas mezi 
žáky. 
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Koncem června se uskutečnilo setkání rodičů budoucích prvňáčků, kde se představily paní 
učitelky 1. tříd, rodiče se dozvěděli potřebné informace ohledně organizace prvních zářijových 
dnů.   
Závěr školního roku v obou MŠ vyvrcholil setkáním rodičů,  vystoupením předškoláčků a 
táborákem. 

    
Minimální preventivní pMinimální preventivní pMinimální preventivní pMinimální preventivní programrogramrogramrogram    
 

Prevence v průběhu školního roku byla opětovně zaměřena na ovlivňování chování dětí, 
podporu zdraví, rozvoje sebekontroly, sebekázně, seberealizace a duševních schopností. 
Tato prevence je realizována v průběhu vyučování, s využitím mezipředmětových vztahů a 
nabídkou školních volnočasových aktivit.  
 
Na škole pracovalo několik kroužků dle jednotlivých věkových kategorií se zaměřením na 
další vzdělávání (anglický a německý jazyk), rukodělné (keramika, aranžování, výtvarný 
kroužek), hudební kroužky (hra na kytaru, flétnu, pěvecký), sportovní (atletika, fotbal, florbal, 
sportovní hry, baketbal, cyklistika), taneční, počítačová grafika, šachy.  
 
Dále pak do výuky byly zařazovány zajímavé vzdělávací, kulturní i sportovní akce. Např. 
divadelní představení v angličtině pro žáky I. A II. stupně, loutkové divadlo, div. Představení 
Noc na Karlštejně, Čertův švagr, Zahrada, Divotvorný hrnec,, divadlo Š+H, sami žáci 6. A 
nacvičili pro žáky 1. tříd divadelní představení Čert a Káča, žáci ŠD zase nastudovali muzikál 
Popelka.  
Některé třídy si doplňovaly poznatky formou exkurzí např. Pražského hradu, Petřínské 
rozhledny, Štefánikovy hvězdárny,  Národního muzea, knihovny Opatov, zoo Praha, Terezína. 
Ve svém volnu se mohli žáci zúčastnit např. i lampiónového průvodu či cyklistických závodů. 
Výuku vhodně doplnili i kulturní pořady Jak válčili husité, Kouzlo Vánoc i koncert vážné hudby  
Adamusova tria. Dětmi oblíbené jsou i ekologické programy v Toulcově dvoře, či letové 
ukázky dravců doplněné výkladem např.  o jejich smyslech. 
Naši žáci se též aktivně zapojili i do okresních kol, mnohdy i úspěšně, sportovních soutěží 
např. florbalového přeboru v Průhonicích, Mc Donald Cup. Úspěšní jsme byli i ve vědomostní 
soutěži  Helpíkův pohár  a literární soutěži Moje maminka. 
V neposlední řadě se žáci naší školy zúčastnili i celostátních testovacích soutěží Pythagoriáda 
a Kalibro. 
 
Na naší škole byla umístěna výstava a zároveň zde probíhal projekt Hrou proti AIDS pro žáky 
8.a 9. tříd základních škol Prahy západ. 
 
Někteří žáci jako odměnu za práci v tomto školním roce měli možnost zúčastnit se zájezdu do 
Anglie.   
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SpolupráceSpolupráceSpolupráceSpolupráce    
    
Vedení školy aktivně spolupracovalo se Žákovským parlamentemŽákovským parlamentemŽákovským parlamentemŽákovským parlamentem, kdy na měsíčních 
schůzkách se jednalo o plánovaných akcích, hodnotily se proběhnuté akce, žáci vznášeli 
dotazy a naopak vedení školy žádalo zástupce jednotlivých tříd o spolupráci při nápravě 
nevhodných jevů. 
Jako plně funkční se jeví spolupráce vedení školy se zástupci rodičůzástupci rodičůzástupci rodičůzástupci rodičů jednotlivých tříd. Četnost 
těchto schůzek se nakonec ustálila na frekvenci po dvou měsících. 
Jednotliví vyučující jsou pro rodiče k dispozici každý měsíc ve vypsaných konzultakonzultakonzultakonzultačních čních čních čních 
hodinách.hodinách.hodinách.hodinách.    
Dobře se začala rozvíjet i spolupráce s nově založenou Radou školy.Radou školy.Radou školy.Radou školy.    
Již tradičně je velmi dobrá spolupráce s OÚ resp. školskou komisíOÚ resp. školskou komisíOÚ resp. školskou komisíOÚ resp. školskou komisí.... Žáci základní školy či děti 
z mateřské školy vystupují na Vítání občánků, učitelé a žáci pravidelně přispívají svými 
příspěvky do Jesenického kurýra. Ve spolupráci se ŠK OÚ jsou připravovány akce na začátku 
školního roku, vánoční nadílka, akce k MDD.  
 


