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Úvodní slovo ředitele školy 
 

Generální rekonstrukce školy 

 

Velká a nelehká obměna pedagogického sboru ZŠ, generální rekonstrukce budovy školy i 

nová přístavba školní budovy, naplňování školních tradic a jejich další rozvoj, vybudování 

užitkové zahrádky v mateřské škole, diskuzní kavárna v mateřské škole, zápis do 1. ročníku 

ZŠ poprvé až v dubnu, zápis do mateřské školy v květnu. 

 

Ve škole jsme za velmi náročných a tíživých podmínek úspěšně přestáli generální rekonstrukci a 

přístavbu školy. V průběhu celého školního roku probíhala kontinuální rekonstrukce všech 

učeben a kabinetů historické budovy, podlah chodeb v jednotlivých patrech, školní jídelny 

a kuchyně.  Ve třídách byly vytrhány staré podlahy a na jejich místo se pokládaly dřevěné 

parkety, byla provedena výměna dveří a dveřních futer, byla rozvedena nová elektroinstalace 

– silnoproudá i slaboproudá. To umožnilo umístění nových krásných výkonných lustrů (velké 

bílé skleněné koule), standardní nasvícení tabulí i světel nad umyvadly. Nové slaboproudé 

rozvody v původním záměru nebyly, ale protože síť těch dosavadních byla velmi nepřehledná a 

často nefunkční, bylo dobře, že se zřizovateli podařilo na návrh vedení školy dofinancovat i tyto 

technologie. Ve všech třídách jsou rozvody pro připojení PC učitele, pro napojení interaktivních 

tabulí. Zjednodušeně řečeno, učebny 1. stupně ZŠ většinou disponují interaktivními tabulemi, na 

2. stupni ZŠ jen některé. Tam kde není interaktivní tabule, je k dispozici dataprojektor. V celé 

škole je síťové internetové připojení. Ve vybraných prostorách (např. kanceláře) je ještě wifi 

připojení. Všechny prostory byly vymalovány a dodatečně se ve spodní části lakovaly 

bezbarvým nátěrem (na místo emailového laku). Na školních chodbách bylo opraveno, resp. 

vybudováno nové teraco, zavěšeny pěkné, výkonné lustry (stejné skleněné koule jako 

v učebnách) a byly vymalovány. Na chodbách se rovněž zapouštěly do zdí radiátory ústředního 

topení. Ostatně i kotelna byla vybavena novými technologiemi. V průběhu roku jsme 

omezovali provoz některých prostor. Například od 2. pololetí byla zrušena šatna 2. stupně 

z důvodu výkopových prací za účelem vybudování tunelu pro vzduchotechniku, která nově ústí 

na severní straně. Šatní skříňky se do konce školního roku přestěhovaly na chodby školy 

v jednotlivých podlažích. 

Vzhledem k „šibeničnímu“ pouze dvouměsíčnímu období hlavních prázdnin (červenec-srpen 

2017), při kterých se měla tato zásadní a rozsáhlá rekonstrukce stihnout, bylo nanejvýš vhodné a 

nutné, aby škola a stavebníci maximálně spolupracovali a vyhověli si. Po celou dobu jsme 

měli všichni na paměti, aby byl nový školní rok 2017/18 zahájen po úspěšné kolaudaci 4. září 

2017. I z těchto důvodů byl předchozí rok 2016/17 ukončen o týden dříve, v pátek 23. června. 

Prakticky všechny „vedlejší“ prázdniny a dny volna byly maximálně efektivně využity pro 

stavební činnost. Rušné práce konali stavaři až v odpoledních a večerních hodinách. 

V době hlavních prázdnin byla dobudována přístavba nové budovy, kde se nacházejí 

kanceláře a nové třídy, v přízemí je novostavba součástí nádherné rozlehlé dvorany a na střeše 

dominuje venkovní učebna s bezúdržbovou skalkou a dřevěným posezením. Nově jsou chodby 

ve všech podlažích průchozí „dokola“ a navíc lze korzovat a posedět na střeše dvorany. 

Významnou proměnou prošla i školní jídelna, která je součástí dvorany. I tady se podařilo 

zřizovateli na návrh vedení školy s dodatečnými finančními injekcemi rozšířit původní záměr. 

Nový je moderní pult pro výdej stravy u dvou samostatných výdejních míst. Strávníci mají 

každý den možnost volit k obvyklé skladbě oběda doplněk hlavního jídla z nabídky 3-4 pochutin 

(saláty ovocné, zeleninové, zákusky, pudingy, krémy…) z chlazených vitrín. Do kuchyně se 

instalovaly nové technologie – druhý konvektomat, polyfunkční pánev, vysokokapacitní myčka 

bílého nádobí, myčka černého nádobí. Upravovala se vzduchotechnika. 

Je toho ještě mnoho, co bylo vybudováno. 

Pro provoz a rozvoj školy je podstatné to, že se stavební firmě podařilo dodržet termín 

dokončení a od nového školního roku se tak můžeme v maximální míře soustředit na 

programový rozvoj školy, jeho výchovně-vzdělávací proces.  
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Vedle stavební firmy a představitelů MČ Praha-Ďáblice patří významné ocenění pracovníkům 

školy a jejím žákům za jejich porozumění pro celou mimořádně náročnou situaci a 

za toleranci, s jakou většina z nich ke stavebnímu ruchu přistupovala. 

 

Stavba nebyla jedinou zatěžkávací zkouškou. Ve škole bylo nutné vypořádat se s úskalími, která 

přináší výrazná obměna pedagogického sboru. Před jmenováním nového ředitele školy 

v červnu 2016 se rozhodly 2/3 učitelů ZŠ k odchodu ze školy, nový byl i management školy. 

Přes všechny tyto překážky se škole podařilo splnit její úkoly. 

 

V mateřské škole vybudovali rodiče, pedagogové a přátelé školy novou užitkovou zahrádku, 

ve které naši předškoláci pěstují a sklízí zeleninu a květiny. Pilířem tohoto budovatelského 

záměru byl ochotný Spolek Parkán, který tuto aktivitu přichystal ke Dni Země. 

 

Jedním ze základních programových pilířů školy je udržování a rozvoj školních tradic. I 

v letošním roce byly zorganizovány například: zářijové První zvonění, prosincové Adventní 

tvoření a Vánoční trh, zimní Ďáblický slavíček (hudební žákovská přehlídka), jarní Předškolák 

(příprava budoucích žáků 1. ročníku ZŠ) a školy v přírodě, květnový Sportovní den, týdny sběru 

papíru, červnové rozlučkové Poslední zvonění (slavnostní špalír pro žáky 9. ročníku)… Škola se 

nově stala spoluorganizátorem dětského hudebního festivalu Jarní petrklíč, na který se 

pravidelně první jarní čtvrtek sjíždí na 500 malých a mladých muzikantů z mnoha koutů České 

republiky. Potěšující je, že na letošním 29. ročníku se úspěšně prosadila v tak široké konkurenci 

i řada našich žáků. 

 

Nově se konal zápis žáků do 1. ročníku ZŠ až v dubnu z důvodu dosažené školní zralosti 

procentuálně vyšším počtem předškoláků. V květnu navázal i zápis do mateřské školy. 

V tomto školním roce jsme v mateřské škole nově zařadili březnovou diskuzní kavárnu, ve které 

se mohli nad problematikou přípravy předškoláků pro úspěšný vstup do základní školy společně 

zamýšlet rodiče žáků, pedagogové MŠ a ZŠ, školní psycholog a členové vedení školy. 

 

Máme za sebou rok naplněný překonáváním velmi nelehkých nástrah. Zvládli jsme je se ctí 

i vyčerpáním a nyní oprávněně hledíme vpřed k budování vlastního programu školy. 

Ať se nám podaří naplnit naše smělé sny. 

 

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy  
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1. Zřizovatel: 

 

název:  Městská část Praha-Ďáblice 

sídlo:  Úřad MČ, Květnová 52, Praha 8 – Ďáblice, 182 00 

 

 

2. Název právnické osoby, sídlo, adresa pro dálkový přístup, údaje o vedení 

školy: 

 

přesný název:   Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 

adresa školy:   U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 - Ďáblice 

ředitel:    Mgr. Bc. Josef Buchal 

zástupce ředitele:  PhDr. Mgr. Bc. Jan Hoštička 

email:    reditel@skoladablice.cz 

webové stránky:  www.skoladablice.cz 

datum vydání rozhodnutí: 1. 9. 2010 a 1. 10. 2010 

kapacita ZŠ:   600 

kapacita ŠD:   210 

kapacita ŠK:   24 

 

3. Zásadní změny v síti škol (počet a důvody): 

 

V tomto školním roce nedošlo k zásadním změnám v síti škol. 

 

4. Vzdělávací programy, zhodnocení ŠVP a specifika školy: 

 

Ve všech ročnících základní školy probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání – Škola klíč k poznání. 

 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora  

 

Ve škole se jako první cizí jazyk vyučoval předmět Anglický jazyk, a to od 3. třídy. Aj ve škole 

vyučovalo 5 kvalifikovaných učitelů.  

Na 2. stupni si žáci v oblasti volitelných předmětů volili předmět Konverzace v anglickém 

jazyce, jenž vyučovali učitelé školy.  

Škola se zapojila do soutěže Come and show. Žáci napříč prvním i druhým stupněm předváděli 

svá vystoupení v anglickém jazyce a umístili se na prvních příčkách. Dále se žáci zúčastnili 

anglické olympiády, zejména v konverzaci měli úspěch. Žáci devátých ročníků absolvovali 

soutěž Holešovice OPEN.  

Na 2. stupni jsme pokračovali ve výuce dalšího cizího jazyka – Německého jazyka. Výuku 

zajišťovali 2 kvalifikovaní učitelé a to od sedmého do devátého ročníku.  

 

  

mailto:reditel@skoladablice.cz
http://www.skoladablice.cz/
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Tabulka s počty žáků učících se cizí jazyk 

 

 žáci učící se cizí jazyk jako 
povinný předmět 

žáci učící se 
cizí jazyk jako 

povinně 
volitelný 
předmět 

žáci učící se cizí jazyk jako 
nepovinný předmět 

 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 

Aj 190 137 Konverzace 
v Aj – 46 žáků 

0 0 

Nj 0 88 0 0 0 

Fj 0 0 0 0 0 

Šj 0 0 0 0 0 

Rj 0 0 0 0 0 

ostatní 0 0 0 0 0 
 

6. Údaje o pracovnících školy – včetně vedení školy 

 

personální zabezpečení – pedagogičtí pracovníci 

 
pedagogičtí pracovníci 

celkem 

pedagogičtí pracovníci 

s odbornou kvalifikací 

pedagogičtí pracovníci 

bez odborné 

kvalifikace 

Počet (fyzické osoby) 

k 31. 12. 2016 
39 38 1 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 

věk do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let nad 60 let 

počet 8 8 9 9 5 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 Školení pro celou sborovnu: Hudební seminář prof. Jenčkové (Čertovské dovádění – 

Rytmy zimy, Vánoční hudební nadílka), Školení s Mgr. Veselou (Právo ve škole)  

 Školení pro vedení školy: Kolokvium ředitelů a zástupců ředitelů škol (Mentoring) 

 Školení pro rozšířený management školy: Školení s Mgr. Veselou (Vedení 

problematického rozhovoru) 

 Pro zájemce: Dva dny s didaktikou matematiky, Hudební seminář prof. Jenčkové (Tóny 

jara)   

 Erasmus+: Metodický a jazykový kurz ve Slovinsku (1 pedagog), Metodický a jazykový 

kurz v Německu (1 pedagog)  

 Individuální: Jak upravit ŠVP v běžné ZŠ v souvislosti se společným vzděláváním (ZŘ), 

Inkluze (VP) 

 Individuální: metodické kurzy v rámci příchozí nabídky dle zájmu pedagogů     

 V rámci evaluace DVPP a péče o zaměstnance proběhly tradiční individuální setkání 

jednotlivých pedagogů s vedením školy. 
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9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2017/2018 a odkladů školní docházky 

na školní rok 2017/2018 (z výkazů pro daný školní rok) 

 

 
zapsané děti přijaté děti 

nastoupily do 1. 

ročníku 

odklady škol. 

docházky 

počet 75 64 45 11 

 

Zápis do 1. ročníku v naší základní škole již tradičně probíhá hravou formou. V letošním roce 

u zápisu pomáhali žáci osmého ročníku převlečení za pohádkové postavy. Zápis se uskutečnil 

za omezených podmínek kvůli probíhající stavební rekonstrukci. Děti vstupovaly 

do pohádkových tříd, kde si povídaly s paní učitelkou.   

 

10. Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 

 

a) počty  

  počet oddělení zapsaní účastníci 

školní družina 7 195 

školní klub 1 18 

 

b) hodnocení  

I ve školním roce 2016/2017 pokračoval zvyšující se trend docházky žáků do ranní ŠD. 

Přecházení dětí do dvou 3. tříd z detašovaného pracoviště v MŠ probíhalo bez problémů a 

za velmi dobré spolupráce s třídními učitelkami jmenovaných tříd. 

Činnost jednotlivých oddělení ŠD vycházela, jak z celoročního družinového projektu „Barevná 

družina“, který byl rozpracován do jednotlivých tematických plánů, tak i z akcí, které měly 

u dětí i rodičovské veřejnosti v předešlých letech úspěch a stávají se pro naši družinu tradičními. 

Jmenovat můžeme například Adventní tvoření. Prostřednictvím projektu jsme pokračovali 

v utužování vztahů dětí napříč celou družinou, v jejich zapojení do školní i mimoškolní činnosti. 

Také v tomto školním roce byla dobrá spolupráce s jednotlivými TU prvního stupně.  

Tradiční ozdravné pobyty v Solné jeskyni, kam pravidelně dojížděly děti rozdělené 

do tří skupin, se konaly v Letňanech. Během školního roku jednotlivá oddělení využila předem 

rezervovaných představení v Divadle Jiskra. Divadla jsme si také  3x pozvali k nám, do budovy 

naší školy. Do „Ďáblického slavíčka“, již čtvrtý ročník, se v letošním roce zapojili i žáci 

druhého stupně.  Vítězové Ďáblického slavíčka následně reprezentovali naší školu v celopražské 

hudební přehlídce Jarní petrklíč, jehož hlavním organizátorem byla naše škola. 

V činnosti školní družiny jsme opět několikrát využili nabídku DDM Spirála, s jejímiž 

programy počítáme i pro další školní rok. Mezi již tradiční akce můžeme také zařadit exkurzi 

ve svíčkárně Rodas, ale i návštěvu ZOO s permanentní vstupenkou nebo výlet do Mirákula 

v Milovicích. Vychovatelé školní družiny rovněž vyjeli se svými odděleními jako pedagogický 

doprovod na školy v přírodě, které se uskutečnily během května. V závěru školního roku 

proběhlo vyhodnocení celoroční družinové hry se slavnostním posezením v cukrárně či místním 

KC Vlna. Školní rok byl z důvodu přestavby školy ukončen o jeden týden dříve. Pro přihlášené 

zájemce zajistili vychovatelé školní družiny pestrý poznávací program. Tuto možnost využilo 
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více jak 35 rodičů, kteří nejen velmi kladně hodnotili pestrost programu, ale i profesionální 

přístup všech zúčastněných vychovatelů. 

Činnost Školního klubu v tomto školním roce, pod vedením vychovatelky sl. Zezulové, 

pokračovala v nastaveném trendu z uplynulého školního roku. Žáci zde nejen v přestávce mezi 

odpoledním vyučováním trávili volný čas hraním společenských her, přípravou na vyučování, 

psaním úkolů, zajímavým tvořením nebo jen vypravováním. Podle zájmu a časových možností 

se žáci klubu zapojovali i do akcí organizovaných školní družinou. Velkému zájmu se těšila i 

výprava na cvičnou lezeckou stěnu.  

Množství výtvarných prací a výrobků, které zhotovily děti společně s vychovatelkami, výrazně 

ovlivnilo výzdobu přízemních prostor v budově školy a školní jídelny.   

Pro každý ročník uspořádali vychovatelé družinový výlet autobusem, prvňáčci a drzáčci byli 

například v Milovickém Mirákulu. Oddělení třetích a čtvrtých tříd spolu se školním klubem se 

vydaly na turistický výlet na Kokořínsko. 

Plnění hlavního cíle, kterým byla v tomto celém školním roce, kdy jsme pracovali ve ztížených 

podmínkách v průběhu stavebního ruchu ve škole i v jejím okolí, spokojenost dětí i rodičů, což 

se nám podařilo. Svědčí o tom i děkovné ohlasy rodičů a uznání veřejnosti. Tato situace nás 

samozřejmě velice těší. 

 

11. Poradenské služby školy 

Poradenskou činnost školy zajišťovala výchovná poradkyně, a to včetně poradenství k volbě 

povolání. Výchovná poradkyně úzce spolupracuje se školním metodikem prevence, ostatními 

učiteli i rodiči. Škola zajišťuje spolupráci s PPP, SPC, CSS Triangl, Policií ČR, psychology, 

oddělením sociální péče, rodiči, případně dalšími subjekty. Spolupráce s rodiči, s PPP Praha 8, 

Glowackého 6/555 (PhDr. Kyselová a Mgr. Valouchová), oddělením sociální péče Prahy 8, 

Policií ČR je na velmi dobré úrovni. 

 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

 

 Naše základní škola je školou 

otevřenou nejen pro děti, ale i pro jejich 

rodiče, příbuzné a ostatní přátele školy. 

Formy spolupráce s rodiči: třídní 

schůzky, konzultační hodiny pro rodiče, 

konzultace ve formě žák – rodič – 

učitel, informace dle potřeby osobně či 

e-mailem, dny otevřených dveří, 

spolupráce se Školskou radou, 

spolupráce se Spolkem Parkán. 

Dobrá spolupráce probíhala i 

s Městskou částí Praha – Ďáblice a 

komisemi zřízenými při ÚMČ Praha – Ďáblice (školskou a kulturní a sportovní a sociální). 

Rovněž i spolupráce s OŠ Praha 8 a dalšími organizacemi v Ďáblicích – Diakonie, Komunitní 

centrum Vlna, Sbor dobrovolných hasičů, Městská policie – probíhala vstřícně. 
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Mezi významné mimoškolní aktivity patří účast 

na akcích pořádaných školou (KMD, KMČ, 

koncerty našich žáků, kteří jsou zároveň žáky 

Základní umělecké školy Taussigova, výtvarné 

dílny, jarmarky, divadelní představení 

dramatického kroužku na akcích pořádaných 

mimo školu, sběr starého papíru) i externími 

organizacemi – Helpíkův pohár, McDonald Cup, 

Celé česko čte dětem. 

 

12.1. Školská rada 

Školaská rada v letošním školním roce ukončila svou působnost ve složení 2 zástupci rodičů 

(Lukáš Krump, Gabriela Viačková), 2 zástupci zřizovatele (Simona Dačeva, Pavlína 

Hrdličková), 2 zástupci pedagogů (Alena Votavová, Zdena Tačovská). 

Uskutečnili se nové volby do ŠR a jako zástupci rodičů byli jmenováni a zvoleni – Mgr. Lukáš 

Krump, PhD. a PharmDr. Jitka Soukupová, za zřizovatele PhDr.Václav Trojan a Mgr. Simona 

Dvořáková, za pracovníky školy Alena Votavová a Mgr. Zdeněk Rajtr.  

Školská rada se i v letošním školním roce  pravidelně podrobně seznamovala s činností školy a 

s vývojem přestavby, rekonstrukce a dostavby školy. Rodiče mají též v rámci třídních schůzek 

možnost posílat ŠR podněty a témata k projednávání. 

 

12.2. Spolek Parkán 

Ve školním roce 2015/2016 byl založen Spolek Parkán, který sdružuje rodiče, učitele a 

přátele ďáblické základní školy. Navazuje na tradice SRPŠ a jeho cílem je podporovat kvalitu 

vzdělávání, rozvíjet spolupráci rodičů, pedagogů a občanů a pomáhat tak uskutečňovat vizi 

komunitní školy.  

 

12.3 Komunitní akce školy 

 

Ve školním roce 2016/2017 byl z důvodu rekonstrukce a výstavby nových prostor školy provoz 

v budově částečně omezen. Přesto i v těchto ztížených podmínkách se nám podařilo uspořádat 

již tradiční akce pro žáky a veřejnost jako jsou páteční výtvarné dílny, jarmarky, sběr starého 

papíru, představení dramatického kroužku či setkání všech pedagogů – současných i bývalých 

na akci S Komenským v kole. 

Naše škola v tomto roce též oslavila 115. výročí 

vysvěcení a zahájení činnosti.  

 

Adventní tvoření již tradičně otevřelo 

předvánoční čas a rodiče s dětmi měli příležitost 

vyrobit si s pomocí našich pedagogů vánoční 

dekorace všeho druhu. Vše za zvuku koled, vůně 

cukroví, dobré kávy a sousedského povídání. Na 

organizaci těchto akcí se aktivně podílejí 

vychovatelky školní družiny, učitelky 1. stupně a 

http://www.skoladablice.cz/
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v neposlední řadě i naše paní kuchařky ze školní jídelny.  

  

V rámci Vánočního jarmarku v polovině prosince 

zase žáci ze všech tříd nabízeli příchozím 

vlastnoruční výrobky s vánoční tematikou, 

občerstvení a zastavení i společné zazpívání 

koled pod vánočním stromem.  

Velikonoční tvoření krátce před velikonočními 

prázdninami opět přispělo k výzdobě našich bytů, 

domků a zahrad. Vychovatelky ŠD společně 

s kuchařkami v rámci páteční výtvarné dílny 

nabídly dětem a jejich rodičům a přátelům možnost si vyrobit vlastnoruční velikonoční dekoraci, 

ozdobit vajíčka či uplést vlastní pomlázku. 

 

Letos naše škola také spolupořádala akci Jarní petrklíč – hudební festival malých a mladých 

muzikantů. Festival se konal v KD Krakov v Praze 8 a i naše škola zde měla své zástupce z řad 

muzikantů, zpěváků a komorních souborů.   

 
 

S Kulturní a sociální komisí MÚ Ďáblice škola spolupořádala v budově školy pravidelné 

přátelské setkání ďáblických seniorů před Vánoci a Velikonocemi. 

 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

 

Škola se v tomto roce neúčastnila žádného programu. 

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, a příslušnými vyhláškami, 

byl ve škole evidován jeden nadaný žák (6. ročník). Jeho nadání je kombinováno se středně 

závažnou poruchou učení a mírnou poruchou chování. 
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15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) 

 

V tomto školním roce jsme nabídli dětem opět 

zájmové činnosti, které se již osvědčily. Sportovně 

– pohybové kroužky – florbal, taneční kurzy 

latinsko-amerických tanců, salsa, karate, stolní 

tenis, gymnastika. 

Kulturně – estetické kroužky – výtvarné tvoření, 

dramatický kroužek, keramika, hra na flétnu, 

kytaru či klavír. Nechyběla ani již osvědčená Věda 

nás baví a angličtina. Vedení veškeré zájmové 

činnosti se ujali naši pedagogové s pomocí 

pedagogů ZUŠ Taussigova, trenéři SK Kamiwaza, SK Black Angels, lektorka TŠ Ivy 

Langerové, trenér Ludus Magnus či  lektorka agentury Věda nás baví. 

 

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí 

ze sociálně znevýhodněného prostředí do základní školy 

 

Přípravné třídy nebyly zřízeny, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí škola neevidovala, 

s dodatečným odkladem školní docházky nebyli v ZŠ žádní žáci. 

 

16.1. Přípravný kurz pro předškoláky 

 

V návaznosti na zápis dětí do první třídy na školní rok 2016/2017 pořádala naše základní 

škola  kurz  zvaný Školák 2017.  Po tři dubnová odpoledne mohly zapsané děti hravou formou 

rozvíjet své schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků první třídy. Téměř 80 

přihlášených dětí bylo rozděleno o 4 skupin. Každá skupina dostala jinou barvu, pro lepší 

zapamatování, kam patří. Skupinu vždy vedly dvě paní učitelky bez přítomnosti rodičů. Učitelky 

s dětmi, za pomoci známých českých pohádek, procvičovaly jemnou motoriku, správné držení 

tužky, paměť, početní představy nebo postřeh či soustředění, také nezbytné zrakové i sluchové 

vnímání, vyjadřovací schopnosti, orientace v prostoru. Nechyběla ani prohlídka školy - 

tělocvična, jídelna, šatny, ředitelna. Po posledním setkání měli rodiče možnost s paní učitelkou 

prokonzultovat pokroky, případné obavy, chybné návyky a možné nápravy. Touto nenásilnou 

formou se budoucí školáci seznámili s prostředím školy, aby jejich nástup do první třídy byl co 

nejpříjemnější. 
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17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců 

ze států EU, ostatních evropských států a ostatních států světa, zkušenosti 

s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

 

a) rozdělení podle jednotlivých států 

 

státy EU počet žáků 

Slovensko 2 

Maďarsko 4 

Bulharsko 1 

Rumunsko 1 

 

ostatní evropské státy počet žáků 

Ukrajina 10 

Moldavsko 1 

 

ostatní státy světa počet žáků 

Vietnam 1 

 

b) hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

Začleňování bez problémů, dobrá spolupráce s rodinami, výuka českého jazyka, anglického 

jazyka, matematiky a ostatních předmětů bez komplikací. Bez problémů je i začlenění do 

kolektivu žáků bez problémů. 

 

18. Environmentální výchova 

 

V rámci školního programu EVVO v daném roce proběhlo několik akcí, které nám pomohly 

splnit dané cíle.  

Důležitou součástí EVVO na naší škole byly ve školním roce 2016/2017 sběrové akce, které 

byly zaměřené na sběr starého papíru.  

Žáci školy jsou vedeni ke třídění odpadu ve škole a to především papíru a plastu.  

Součástí některých tříd jsou domácí mazlíčci, o které se děti starají, zajišťují každodenní péči o 

ně a užívají si i zábavu, kterou jim mohou zvířátka poskytnout. Taktéž cenná jsou i pozorování 

těchto tvorů. Mezi zvířata chovaná ve třídách patří např. šneci nebo morčata. 

Na začátku května se celá škola zúčastnila sportovního dne, v rámci kterého se vždy snažíme 

pěstovat kladný vztah k pohybu, seznamovat děti s různými sportovními aktivitami i významem 

sportu, jako takového. 

Za zmínku stojí i nabídka zdravých svačin organizovaná jako sousedská výpomoc a nabídka 

Ovocňáku (ovocný mošt a dřeň), formou automatu.  

V neposlední řadě v souvislosti s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou je nutné 

zmínit její zařazování do předmětů formou realizace jednotlivých tematických okruhů 

Environmentální výchovy jako průřezového tématu. K této integraci dochází zejména v rámci 

Prvouky a Přírodovědy na prvním stupni a v rámci Přírodopisu, Zeměpisu a Občanské výchovy 

na stupni druhém. Jako průřezové téma se ale objevuje i v mnoha jiných předmětech, například 
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v Pracovní výchově, Českém jazyce a literatuře, Výtvarné výchově a dalších. Ve vyučování také 

pedagogové běžně využívají vycházky do okolí školy, především do Ďáblického háje, kde se 

děti setkávají s různými druhy dřevin a bylin, i divokými zvířaty. 

 

19. Multikulturní výchova 

 

Průřezové téma Multikulturní výchova probíhá v naší škole napříč jednotlivými vzdělávacími 

oblastmi. Zároveň je přirozenou součástí školních projektů a celoškolních akcí.  

Interkulturní přístup ve vzdělávání se snaží naplňovat všichni pedagogové naší školy a to 

zejména v oblastech jako jsou jazyky, historie, společenskovědní předměty, ale také při 

jakékoliv kooperaci mezi žáky. Zároveň se při průběžném plnění jednotlivých aktivit či projektů 

učí všichni společně pěstovat a ctít rovné mezilidské vztahy, pěstovat respekt k jiným kulturním 

zvykům, stejně jako rozvíjet spolupráci a podřídit své osobní zájmy společnému cíli a s tím 

související kritické myšlení. 

Za prioritní témata, jimž se věnuje mimořádná pozornost zvláště ve vzdělávacích oblastech 

společenskovědních a v oblasti jazykového vzdělávání a komunikace, jsou považována rasismus 

a xenofobie, boření kulturních stereotypů, porušování lidských práv, antisemitismus a holocaust, 

extremistická hnutí, globální a rozvojová pomoc či migrace. Žáci nejsou jen teoreticky 

poučováni o nebezpečí a důsledcích extremistického jednání, porušování práv, antisemitských, 

rasistických výroků, ale také mají možnost vidět skutečnost, proto využíváme uměleckého 

zpracování daných témat (promítání filmů, literárně dramatické úpravy apod.). Součástí všech 

jmenovaných aktivit jsou sdílení zkušeností, společná diskuze, reflexe, hledání způsobů řešení 

problémů, případně hraní rolí v modelových situacích. 

Úspěšnost v oblasti multikulturní výchovy se v konečném důsledku odráží v citlivém přístupu k 

integraci národnostních menšin na základě respektu, úcty a vzájemné tolerance. Důraz na 

interkulturní přístup je vidět přímo i ve třídních skupinách, kdy začlenění žáků z odlišného 

kulturního prostředí u nás není problém. Sami dostávají prostor, pokud chtějí, představit svým 

spolužákům kulturní prostředí, z něhož pocházejí. 

 

20. Prevence rizikového chování 

 

Primární prevence má na naší škole již více než desetiletou tradici. Organizaci tohoto programu, 

stanovení cílů, koordinaci činností a kontrolu plnění zajišťuje vedení školy ve spolupráci se 

školním metodikem prevence. Ovšem na plnění všech bodů prevence spolupracuje celý 

pedagogický sbor školy. 

Na základě dlouhodobého mapování situace na škole (rozhovory se žáky, práce třídních učitelů, 

sociometrické šetření, spolupráce s rodiči…) je prevence zaměřena zejména na budování 

třídního kolektivu, prevenci šikany, vytváření otevřeného přátelského prostředí. Samozřejmě 

pozornost věnujeme prevenci závislostí a vytváření možností pro volnočasové aktivity. 

Prevenci rizikového chování věnujeme velkou pozornost. Náš program má v zásadě tři části. 

 Práce s našimi žáky: jedná se zejména o primární preventivní program, který nám 

zajišťuje externí profesionální organizace. Dále je to pak celá řada jednorázových aktivit, 

zejména spolupráce s Policií ČR, sportovní a kulturní aktivity, mimořádnou pozornost 
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věnujeme volnočasovým aktivitám (kroužky). A dále jsou to desítky dalších aktivit, 

kterými se snažíme vést naše žáky ke smysluplnému trávení volného času. 

 Další vzdělávání pedagogického sboru: jde opět o mnoho profesionálních kurzů a 

seminářů, které jsou garantovány MŠMT (např. Minimalizace šikany). Časté a důležité 

jsou kurzy pro třídní učitele věnované zlepšení práce s třídními kolektivy – seminář Mgr. 

Dubce. 

 Práce s rodiči a širokou veřejností: snažíme se rodiče vtáhnout do dění v naší škole, 

například prostřednictvím různých školních akcí, koncertů, vystoupení pěveckého sboru, 

podstatné jsou v této oblasti i vánoční trhy, tvůrčí dílny a další.  

Škola dlouhodobě spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8 

na vytváření vlastního programu primární prevence. 

Vedení školy věnuje mimořádnou pozornost nabídce volnočasových aktivit na škole, či 

prezentaci aktivit, které jsou našim žákům nabízeny spolupracujícími subjekty mimo školu. Jde 

o pestrou nabídku školních kroužků. Ty jsou opět zajišťovány kmenovými pedagogy, či 

externisty. Rozsah kroužků je minimálně jedna hodina týdně. 

Pozornost věnujeme celé řadě jednorázových aktivit. Jsou to např.: 

- turnaje žáků v kopané, florbalu, 

- prevence pro 1. stupeň v DDM, 

- sportovní turnaje škol Prahy 8, 

- Mc. Donald cup, 

- účast v Klubu mladých diváků a Klubu mladých čtenářů, 

- posilování třídních kolektivů v rámci školy v přírodě, 

- besedy s Policií ČR i s městskou policií. 

Pro žáky obou stupňů základní školy jsme ve školním roce pořádali sportovní den, v němž 

spolupracovala smíšená družstva napříč všemi ročníky. 

S problematikou prevence soc. patologických jevů jsou rodiče pravidelně seznamováni na 

třídních schůzkách. Je-li potřeba, jsou rodiče vyzýváni ke spolupráci a jsou zváni na konzultace 

neprodleně. 

 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 

 

 

 

kraj 

 

 

K r a j 

Ji
h

o
če

sk
ý

 

Ji
h

o
m

o
ra

v
sk

ý
 

K
ar

lo
v

ar
sk

ý
 

V
y

so
či

n
a 

K
rá

lo
vé

hr
ad

ec
ký

 

L
ib

er
ec

k
ý
 

M
or

av
sk

os
le

zs
ký

 

O
lo

m
o

u
ck

ý
 

P
ar

d
u

b
ic

k
ý
 

P
lz

eň
sk

ý
 

S
tř

ed
o

če
sk

ý
 

Ú
st

ec
k

ý
 

Z
lí

n
sk

ý
 

C
el

k
em

  

počet žáků 
celkem 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 68 0 0 70 

z toho 
nově přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 
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22. Další důležité údaje o ZŠ 

Zřizovatelem Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 je Městská část 

Praha-Ďáblice. Do spádové oblasti školy patří rovněž Městská část Březiněves. 

Škola je v právní subjektivitě od 1. 9. 2001 a sdružuje základní školu, školní družinu, školní 

klub, mateřskou školu a školní jídelnu při MŠ. 

Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol. 

 

23. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020. 

 

 S pedagogy proběhlo vyhodnocení stávajícího ŠVP, výsledkem je nutná revize ŠVP, 

která je plánována na školní rok 2017-2018. Jedním z důležitých bodů je podpora 

gramotností.  

 V průběhu školního roku proběhla nutná úprava ŠVP v oblasti vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Žáci se účastnili olympiády v anglickém jazyce. 

 DVPP (Právo ve škole, hudební seminář, aj.) 

 Proběhla rozsáhlá rekonstrukce celé školní budovy (nové rozvody slaboproudu, IT 

technologie), revitalizace okolí školy – školní zahrada 

 

24. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem 

ve vztahu ke znalosti českého jazyka 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 0 

Nedostatečná znalost ČJ 1 

Znalost ČJ s potřebou doučování 3 

 

25. Výsledky vzdělávání 

 

Ve školním roce 2016/2017 všichni žáci úspěšně postoupili do dalšího ročníku. Podrobné 

výsledky vzdělávání viz přílohy.  

 

 z 5. ročníku ze 7. ročníku z 9. ročníku 

počet přijatých na SŠ 18 5 25 

 

Po 9. ročníku byli všichni žáci úspěšně přijati ke studiu na středních školách. 
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26. Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce 

 

Dne 25. 5. 2017 byla vykonána inspekční činnost na podnět podle § 174 odst. 6 školského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných 

ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů. V žádné 

z kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno porušení daného právního předpisu.  

 

27. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016 

 

Hospodaření v roce 2016 v Kč 

Celkové příjmy 37696833,71 

Celkové výdaje 36779998,39 

  

Hospodářský výsledek r. 2016 v Kč 

Hlavní činnost 916835,32 

Hospodářská činnost 275696,16 

 

28. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola nebyla zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních programů. 

 

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

 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

30. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

Projektem financovaným z cizích zdrojů byl mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+ 

(2014-1-CZ01-KA101-001071), jež byl ukončen v polovině prosince roku 2016 a jehož 

závěrečnou zprávu škola odevzdala na začátku roku 2017. 

 

31. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů 

 

Ve škole není odborová organizace 

 

Přílohy  
1. Přehled prospěchu tříd 1. stupně školy za 1. pololetí školního roku 2016/2017  

2. Přehled prospěchu tříd 1. stupně školy za 2. pololetí školního roku 2016/2017 

3. Přehled prospěchu tříd 2. stupně školy za 1. pololetí školního roku 2016/2017 

4. Přehled prospěchu tříd 2. stupně školy za 2. pololetí školního roku 2016/2017 

5. Přehled prospěchu školy za 1. pololetí školního roku 2016/2017 

6. Přehled prospěchu školy za 2. pololetí školního roku 2016/2017 
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Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2016/17 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  313   -   -   -   -   1   - 313 1.000 
 Čj  175 119  19   -   -   1   - 313 1.502 
 Aj  121  58  13   -   -   -   - 192 1.438 
 M  208  88  16   1   -   1   - 313 1.393 
 Inf   61   8   2   -   -   -   - 71 1.169 
 Prv  155  23   1   -   -   1   - 179 1.140 
 Vl   78  44  11   1   -   -   - 134 1.515 
 Př   96  34   4   -   -   -   - 134 1.313 
 Hv  313   -   -   -   -   1   - 313 1.000 
 Vv  307   5   -   -   -   1   1 312 1.016 
 Tv  310   1   -   -   -   1   2 311 1.003 
 Pv  311   2   -   -   -   1   - 313 1.006 

 Celkový průměrný prospěch 1.201 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 269 omluvených 9776 31.035 
 hodnocení prospěl 44 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 1 
 

Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2016/17 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  312   -   -   -   -   - 312 1.000 
 Čj  149 126  35   3   -   - 313 1.655 
 Aj  126  52  12   1   -   - 191 1.414 
 M  194  93  24   1   -   - 312 1.462 
 Inf   71   -   -   -   -   - 71 1.000 
 Prv  138  33   7   -   -   - 178 1.264 
 Vl   83  45   6   -   -   - 134 1.425 
 Př   93  38   3   -   -   - 134 1.328 
 Hv  311   1   -   -   -   - 312 1.003 
 Vv  301  11   -   -   -   - 312 1.035 
 Tv  309   3   -   -   -   - 312 1.010 
 Pv  304   7   -   -   -   1 311 1.023 

 Celkový průměrný prospěch 1.232 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 261 omluvených 16344 52.217 
 hodnocení prospěl 52 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
 
  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   N   U  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Informatika  
Prvouka  
Vlastivěda  
Přírodověda  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   U  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Informatika  
Prvouka  
Vlastivěda  
Přírodověda  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  



Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 

Strana 18 (celkem 38) 

Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2016/17 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 6.A 6.B 7.A 7.B 8. 9. 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  137   1   -   -   -   - 138 1.007 
 Čj   20  82  27   9   -   - 138 2.181 
 Aj   52  46  30   9   1   - 138 1.993 
 Nj   26  37  20   6   -   - 89 2.067 
 M   43  50  29  15   1   - 138 2.138 
 Inf   67  42   5   -   -   - 114 1.456 
 D   67  44  22   5   -   - 138 1.746 
 Ov  125  13   -   -   -   - 138 1.094 
 F   63  48  20   7   -   - 138 1.790 
 Ch   34  11   2   -   -   - 47 1.319 
 P   45  60  30   3   -   - 138 1.935 
 Z   75  51   8   4   -   - 138 1.572 
 Hv  123  12   3   -   -   - 138 1.130 
 Vv  121  14   2   -   -   1 137 1.131 
 Vz  104   9   1   -   -   - 114 1.096 
 Tv  108  28   2   -   -   - 138 1.232 
 Sp   41   6   -   -   -   - 47 1.128 
 Ajk   35   8   2   1   -   - 46 1.326 
 Ms   29  13   5   -   -   - 47 1.489 
 Sh   44   -   -   -   -   1 44 1.000 
 Eov  133   4   -   -   -   1 137 1.029 

 Celkový průměrný prospěch 1.535 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 59 omluvených 6566 46.239 
 hodnocení prospěl 79 neomluvených 49 0.345 
 prospěchu neprospěl 2 

 nehodnocen 0 

 

  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   U  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Matematika  
Informatika  
Dějepis  
Občanská výchova  
Fyzika  
Chemie  
Přírodopis  
Zeměpis  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Tělesná výchova  
Svět práce  
Konverzace v anglickém jazyce  
Seminář z matematiky  
Sportovní hry  
Etická a osobnostní výchova  
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Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2016/17 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 6.A 6.B 7.A 7.B 8. 9. 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  137   -   -   -   - 137 1.000 
 Čj   34  55  39  10   - 138 2.181 
 Aj   61  50  22   4   - 137 1.774 
 Nj   33  32  14   9   - 88 1.989 
 M   48  48  25  16   - 137 2.066 
 Inf   99  12   2   -   - 113 1.142 
 D   62  47  23   6   - 138 1.804 
 Ov  113  23   1   -   - 137 1.182 
 F   60  52  21   4   - 137 1.774 
 Ch   30   9   7   -   - 46 1.500 
 P   35  62  35   5   - 137 2.073 
 Z   71  49  15   2   - 137 1.620 
 Hv  109  21   7   -   - 137 1.255 
 Vv  127   9   1   -   - 137 1.080 
 Vz  104   7   2   -   - 113 1.097 
 Tv  114  17   6   -   - 137 1.212 
 Sp   38   8   -   -   - 46 1.174 
 Ajk   37   6   3   -   - 46 1.261 
 Ms   30  14   3   -   - 47 1.426 
 Sh   44   -   -   -   - 44 1.000 
 Eov  135   1   1   -   - 137 1.022 

 Celkový průměrný prospěch 1.523 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 68 omluvených 9644 68.397 
 hodnocení prospěl 70 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 

 

  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Matematika  
Informatika  
Dějepis  
Občanská výchova  
Fyzika  
Chemie  
Přírodopis  
Zeměpis  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Tělesná výchova  
Svět práce  
Konverzace v anglickém jazyce  
Seminář z matematiky  
Sportovní hry  
Etická a osobnostní výchova  
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 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2016/17 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 7.A 7.B 8. 9. 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  450   1   -   -   -   1   - 451 1.002 
 Čj  195 201  46   9   -   1   - 451 1.710 
 Aj  173 104  43   9   1   -   - 330 1.670 
 Nj   26  37  20   6   -   -   - 89 2.067 
 M  251 138  45  16   1   1   - 451 1.621 
 Inf  128  50   7   -   -   -   - 185 1.346 
 Prv  155  23   1   -   -   1   - 179 1.140 
 Vl   78  44  11   1   -   -   - 134 1.515 
 Př   96  34   4   -   -   -   - 134 1.313 
 D   67  44  22   5   -   -   - 138 1.746 
 Ov  125  13   -   -   -   -   - 138 1.094 
 F   63  48  20   7   -   -   - 138 1.790 
 Ch   34  11   2   -   -   -   - 47 1.319 
 P   45  60  30   3   -   -   - 138 1.935 
 Z   75  51   8   4   -   -   - 138 1.572 
 Hv  436  12   3   -   -   1   - 451 1.040 
 Vv  428  19   2   -   -   1   2 449 1.051 
 Vz  104   9   1   -   -   -   - 114 1.096 
 Tv  418  29   2   -   -   1   2 449 1.073 
 Pv  311   2   -   -   -   1   - 313 1.006 
 Sp   41   6   -   -   -   -   - 47 1.128 
 Ajk   35   8   2   1   -   -   - 46 1.326 
 Ms   29  13   5   -   -   -   - 47 1.489 
 Sh   44   -   -   -   -   -   1 44 1.000 
 Eov  133   4   -   -   -   -   1 137 1.029 

 Celkový průměrný prospěch 1.355 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 328 omluvených 16342 35.220 
 hodnocení prospěl 123 neomluvených 49 0.106 
 prospěchu neprospěl 2 

 nehodnocen 1 
 

  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   N   U  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Matematika  
Informatika  
Prvouka  
Vlastivěda  
Přírodověda  
Dějepis  
Občanská výchova  
Fyzika  
Chemie  
Přírodopis  
Zeměpis  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  
Svět práce  
Konverzace v anglickém jazyce  
Seminář z matematiky  
Sportovní hry  
Etická a osobnostní výchova  
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 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2016/17 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 7.A 7.B 8. 9. 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  449   -   -   -   -   - 449 1.000 
 Čj  187 181  74  13   -   - 455 1.809 
 Aj  187 102  34   5   -   - 328 1.564 
 Nj   33  32  14   9   -   - 88 1.989 
 M  242 141  49  17   -   - 449 1.646 
 Inf  170  12   2   -   -   - 184 1.087 
 Prv  138  33   7   -   -   - 178 1.264 
 Vl   84  45   6   -   -   - 135 1.422 
 Př   93  38   3   -   -   - 134 1.328 
 D   62  47  23   6   -   - 138 1.804 
 Ov  113  23   1   -   -   - 137 1.182 
 F   60  52  21   4   -   - 137 1.774 
 Ch   30   9   7   -   -   - 46 1.500 
 P   35  62  35   5   -   - 137 2.073 
 Z   71  49  15   2   -   - 137 1.620 
 Hv  420  22   7   -   -   - 449 1.080 
 Vv  428  20   1   -   -   - 449 1.049 
 Vz  104   7   2   -   -   - 113 1.097 
 Tv  423  20   6   -   -   - 449 1.071 
 Pv  304   7   -   -   -   1 311 1.023 
 Sp   38   8   -   -   -   - 46 1.174 
 Ajk   37   6   3   -   -   - 46 1.261 
 Ms   30  14   3   -   -   - 47 1.426 
 Sh   44   -   -   -   -   - 44 1.000 
 Eov  135   1   1   -   -   - 137 1.022 

 Celkový průměrný prospěch 1.365 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 333 omluvených 25988 56.373 
 hodnocení prospěl 122 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 

 

  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   U  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Matematika  
Informatika  
Prvouka  
Vlastivěda  
Přírodověda  
Dějepis  
Občanská výchova  
Fyzika  
Chemie  
Přírodopis  
Zeměpis  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  
Svět práce  
Konverzace v anglickém jazyce  
Seminář z matematiky  
Sportovní hry  
Etická a osobnostní výchova  
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Informace o činnosti mateřské školy 

 

2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 27. září 2017       
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A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2016/2017 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 15/2005 Sb. 

předkládám výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2016/2017. 

1. Zřizovatel:  

název: Městská část Praha – Ďáblice 

sídlo: ÚMČ, Květnová 52, Praha 8 – Ďáblice, 182 00 
 
2. Název právnické osoby, sídlo, adresa pro dálkový přístup, údaje o vedení školy 
 

přesný název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, 

U Parkánu 17 

adresa školy:   U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice 
ředitel:   Mgr. Bc. Josef Buchal 

zástupkyně ředitelky:  Věra Dusová 

e-mail:    mskucerove@volny.cz, reditel@skoladablice.cz 

web:    www.skoladablice.cz 

datum vydání rozhodnutí: 13. 9. 2009 
kapacita MŠ:   196 
 

3. Zásadní změny v síti škol (počet a důvody) 

V tomto školním roce žádné zásadní změny neproběhly. 

4. Vzdělávací programy a specifika školy 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Náš svět je v souladu s RVP PV, 
vychází z tohoto programu a je nastaven pro podmínky naší MŠ. Základní snahou je umožnit 
každému dítěti rozvoj podle jeho individuálních potřeb, schopností a možností. Cílem programu 
je zdravý rozvoj tělesné i duševní stránky dětí a prohlubování sociálních vztahů. Učitelky 
v mateřské škole vytvářejí podnětné a bezpečné sociální prostředí. Ve své výchovně vzdělávací 
práci využívají formy her, prožitkového a situačního učení, kooperativního učení založené na 
spolupráci dětí a pedagogů, řízených individuálních a skupinových činností. Spontánní i řízené 
aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené. Výchovně vzdělávací práce je rovněž zaměřena 
na dodržování přirozených lidských potřeb a podporu volného pohybu dětí, na výchovu ke 
zdraví a tělesné pohodě. 
5. MŠ s internátním provozem 

ne 

mailto:mskucerove@volny.cz
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6. Údaje o pracovnících školy 

(zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném 
znění) 
 
a) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
 

 Pedagogičtí 
pracovníci celkem 

Pedagogičtí 
pracovníci s odbornou 

kvalifikací 

Pedagogičtí 
pracovníci bez 

odborné kvalifikace  

počet fyz. osob 
k  

31. 12. 2016 
15 11 4 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2016 

a) věková struktura  

Věk do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 let a více 

Počet 3 4 5 3 0 

Z toho žen 3 4 5 3 0 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a) pedagogičtí pracovníci doplňující si odbornou kvalifikaci: 

Odbornou kvalifikaci si doplňují 4 učitelky. 

b) DVPP – témata průběžného vzdělávání 

Nejčastější témata: 

Předškolní pedagogika, vedení školské dokumentace, řízení mateřské školy, mezilidské 

vztahy se zaměřením na vztahy mezi učiteli a rodiči, právo ve škole, pohybové hry v MŠ. 
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9. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018  
 

 

10. Využití poradenských služeb pro MŠ 

Spolupráce s PPP Praha 8, Glowackého 6/555 (Dr. Kyselová) a s SPC Klíč Praha 1, 

Národní 961/25 (PhDr. Měchurová). Speciální pedagog v MŠ nepracuje.  

11. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

a) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

Mateřská škola velmi úzce spolupracuje s rodiči dětí (třídní schůzky, průběžné 

informování o dění v mateřské škole a jejich dětech formou individuálních rozhovorů, 

nástěnek, webových stránek mateřské školy, besídky, divadelní představení, loučení 

s předškoláky, výlety, škola v přírodě, organizování jednotlivých třídních akcí). Rodiče jsou bráni 

jako nejdůležitější partneři mateřské školy. Spolupráce s nimi je založena na vzájemné důvěře, 

vstřícnosti a vzájemném respektování. Pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy se snaží 

podporovat rodinnou výchovu. 

Každoročně před zápisem nových dětí do mateřské školy se koná Den otevřených dveří. 

Rodiče a jejich děti mají možnost nahlédnout do tříd, zapojit se do probíhajících aktivit a projít 

si prostory, kam budou děti nastupovat. V červnu probíhá setkání s rodiči dětí, které v září 

nastoupí do mateřské školy. Zde rodiče získávají potřebné informace o chodu naší mateřské 

školy. 

Dobrá spolupráce probíhá i se zřizovatelem MČ Praha – Ďáblice, se Školskou a kulturní 

komisí a Sportovní komisí při ÚMČ Praha – Ďáblice. Dále mateřská škola aktivně spolupracuje 

se Základní školou U Parkánu (přípravný kurz pro předškolní děti, zápis do ZŠ, výstavy, akce 

připravované dětmi ze ZŠ apod.) a Spolkem Parkán. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou 

Městská knihovna Ládví, Hvězdárna Ďáblice, Městská policie, Záchranný a hasičský sbor. 

b) Mezinárodní spolupráce 

Škola nespolupracovala na mezinárodní úrovni s žádnou mateřskou školou. 

  

 přihlášené děti  přijaté děti 

děti odcházející 

do ZŠ 

počet 

z toho: z toho: 

MČ z HMP 
z ost. 

krajů 
MČ z HMP 

z ost. 

krajů 

38 6 22 38 6 22 61 
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c) Mimoškolní aktivity  

Účast na akcích pořádaných ZŠ, Školskou a kulturní komisí, Sociální komisí a Sportovní 

komisí při ÚMČ Praha – Ďáblice, spolupráce s hasičským a záchranným sborem, Policií ČR. 

Sportovní spolupráci rozvíjí mateřská škola se Sportovním klubem Ďáblice. Mateřská škola 

pořádá i volnočasové aktivity – kroužky: seznámení s anglickým jazykem, výtvarný kroužek, 

kroužek logopedické prevence, tanečky pro nejmenší, kroužek sportovní a kroužek Maxík – 

předškolní příprava dětí. Některé kroužky byly zajištěny spolupracujícími agenturami, kroužek 

logopedické prevence, výtvarný kroužek a kroužek Maxík byly zajištěny pedagogy mateřské 

školy. 

12. Zkušenosti s jazykovou výchovou v rámci vzdělávacího programu školy 
V rámci školního vzdělávacího programu se na výuku cizího jazyka nezaměřujeme. 

Výuka anglického jazyka probíhá formou zájmového kroužku v MŠ. Je zajišťována agenturou 
Lingua Nova. Samotná výuka se uskutečňuje nenásilnou přirozenou formou,  
a to nabídkou her a aktivit pro děti.  
13. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a 

ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ 

a) rozdělení podle jednotlivých států 

EU státy počet žáků 

Slovensko 2 

Velká Británie 1 

ostatní evropské státy počet žáků 

Ukrajina 3 

Rusko 1 

 

b) hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ 

Integrace dětí cizinců probíhala bez problémů, neboť děti rozuměly a mluvily plynně 

česky. Češtinu běžně používaly, přirozeně se zapojovaly do her a dobře komunikovaly 

s ostatními dětmi. S jejich rodiči probíhala velmi dobrá spolupráce. K těmto dětem se 

přistupovalo individuálně. Cílem bylo, aby děti získaly pocit bezpečí. Učitelky jim vytvářely 

vhodné prostředí pro integraci. Do začleňování těchto dětí byla zapojována celá dětská 

skupina. V tomto školním roce jsme spolupracovali s Poradnou pro integraci, která u nás 

pořádala kurzy českého jazyka pro předškolní děti z rusky mluvících zemí. Tyto kurzy měly za cíl 

usnadnit těmto dětem vstup do základní školy. 
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14. Environmentální výchova  

Mateřská škola velmi dobře využívá vlastního rozlehlého zahradního areálu a podmínek 

v okolí školy. Na zahradě MŠ jsou rozmístěny různé herní prvky, které slouží nejen k radosti 

dětí, ale i k podpoře jejich zdravého fyziologického vývoje. K rozvoji tvořivosti dětí jsou 

využívána pískoviště, kde kromě her mají děti možnost experimentování s přírodním 

materiálem. V areálu MŠ byl za pomoci rodičů vybudován záhon s okrasnými keři a umístěn 

„hmyzí dům“, který vyrobily samy děti. V rámci akce Den Země byly v areálu mateřské školy 

vybudovány zvýšené záhony, kde děti z jednotlivých tříd se podílejí na pěstování užitkové 

zeleniny a bylinek. 

 Pro seznamování s přírodou, rozvoj pohybových dovedností i tvořivých her v přírodě je 

využíván nedaleký Ďáblický háj. Dále děti využívají park v centru obce a účastní se výletů do 

přírody. 

Mateřská škola je zapojena do mezinárodního enviromentálního vzdělávacího 

programu Ekoškola. Cílem tohoto programu je děti naučit správnému chování a vztahu 

k životnímu prostředí a ke svému okolí. 

Škola v přírodě 

 počet výjezdů počet dětí 

ŠvP 0 0 

 

15. Multikulturní výchova  

Multikulturní výchova probíhá v mateřské škole nenásilnou formou po celý rok. Cílem 

multikulturní výchovy je naučit děti porozumět lidem s odlišností a vytvářet prostor 

pro tolerantní soužití. Výchova v MŠ probíhá formou her, básniček, písniček i pohádek 

podporujících multikulturní výchovu. Do MŠ docházely děti původem z Ukrajiny, Ruska, 

Slovenska a Velké Británie. V třídním kolektivu se u dětí nikdy neprojevily žádné náznaky 

rasové nesnášenlivosti. Třídní učitelky se této problematice věnují na velmi dobré úrovni.  

16. Prevence rizikového chování 

Prevence rizikového chování je zajišťována průběžně třídními učitelkami nenásilnou 

formou – hry, vyprávění, modelové situace. Plánované akce a aktivity jsou přizpůsobeny 

chápání dětí a věkovému složení dané třídy. Zejména se jedná o výchovu ke zdravému 

životnímu stylu a rozvoj přátelských vztahů založených na spolupráci a kooperaci. Nevhodné 

projevy dětí učitelky průběžně usměrňují. Účinně tomu napomáhají s dětmi dohodnutá 

pravidla, vybudované pozitivní sociální klima a v neposlední řadě také široká škála aktivit. 

17. Účast MŠ v rozvojových a mezinárodních programech 
ne 
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18. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji  
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t dětí 
celke
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0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 68 0 0 69 

z 
toho 

nově 
přijat

í 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 

 

19. Další údaje o MŠ 

Předškolní děti v průběhu školního roku navštěvují 1. třídu ZŠ. Seznamují se 

s prostředím, pomůckami a vybavením třídy ZŠ. Seznamují se rovněž s učitelkami ZŠ, 

vychovatelkami školní družiny a s novými kamarády. Se způsobem výuky a dalšími pravidly v ZŠ 

se děti seznamují také při přípravném kurzu pro předškolní děti, který organizuje ZŠ. Děti 

poznávají také školní budovu, učí se v ní orientovat a mají tak usnadněný přechod do 1. třídy, 

lépe se na novou situaci adaptují. 

Dále děti ze ZŠ připravují různé akce pro mladší kamarády v MŠ. Například zvládly 

připravit divadelní vystoupení a sportovní aktivity pro malé kamarády. Žáci osmých tříd 

navštívili děti v předškolních třídách a společně strávili část dne při hrách a sportu. 

Spolupráce obou škol se netýká pouze dětí, ale i pedagogického sboru a vychovatelek ve 

školní družině. Paní učitelky si navzájem předávají své poznatky a zkušenosti při výchově a 

vzdělávání dětí různých věkových skupin.  

Naše mateřská škola se zapojila do projektu Realizace lokálních sítí mateřských škol 

v gramotnostech. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě 

spolupráce mateřských škol a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje 

učitelů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu 

dětí na základní školu. 

20. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020 

Naše mateřská škola má k dispozici sedm běžných tříd s celkovou kapacitou 196 dětí. 

Daří se nám uspokojit zájem všech rodičů dětí ze spádové oblasti umístit své děti do naší 

mateřské školy. 
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Již druhým rokem se věnujeme logopedické prevenci předškolních dětí formou 

pořádání kroužku. Kroužek je veden logopedickým asistentem z řad pedagogů naší mateřské 

školy. 

Ve školním roce 2016 – 2017 se v mateřské škole za podpory asistenta pedagoga 

integrovaly dvě děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V tomto školním roce jsme spolupracovali s Poradnou pro integraci, která u nás 

pořádala kurzy českého jazyka pro předškolní děti z rusky mluvících zemí. Tyto kurzy měly za cíl 

usnadnit těmto dětem vstup do základní školy. 

21. Informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti 

českého jazyka 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 0 

Nedostatečná znalost ČJ 2 

Znalost ČJ s potřebou doučování 2 

 

B) Přílohy  

 

1. Příloha – Akce MŠ – Školní rok 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Buchal 

      ředitel školy 
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Akce MŠ ve školním roce 2016 - 2017 

Září 2016 

Zahájení provozu mateřské školy 

Třídní schůzky v jednotlivých třídách 

Kouzelný les – Ptáčci 

Výstava drobného zvířectva – Ptáčci, Motýlci, Slůňata 

Přírodovědná vycházka do Ďáblického háje – Slůňata 

Výprava do lesa a na hvězdárnu – Tuleni 

Příprava ovocného salátu – Koťata 

Prohlídka exotického ptactva – Tuleni 

Vycházka do lesa – sběr přírodnin – Motýlci, Koťata 

EKO program v Ďáblickém háji - Ptáčci 

Zdravotní sestra v MŠ – Koťata 

Setkání s hasiči – Motýlci, Tuleni, Slůňata 

Hasiči Pražského hradu – Broučci 

Barevný den – vítání podzimu – Slůňata 

Štrúdlování - Broučci 

Návštěva „pohádkové zahrádky“ v ulici Zákupská – Motýlci, Tuleni 

Adaptace nových dětí – Broučci, Tuleni, Slůňata 

Říjen 2016 

Divadelní představení Pohádka o neposlušných telátkách 

Makovičkový týden 

Ptačí cirkus – divadelní představení 

Houbařská pohádka 

Sbírání kaštanů – Motýlci 

Dětský zábavný pořad o dopravě 

Sbírání přírodnin, pozorování proměn lesa v Ďáblickém háji – Tuleni 

Drakiáda – Koťata 

Kukuřičné dny – Slůňata 

Výstava „Večerníček slaví narozeniny“ – Ptáčci, Motýlci 

Podzimní výprava s tuleněm Ďáblíkem – Tuleni 

Návštěva Planetária Praha – Koťata 

Tvoření z dýní - Ptáčci 

Vyřezávání dýní v zahradnictví Líbeznice – Broučci 

Dlabání dýní – Berušky, Koťata 

Listopad 2016 

Moje foto „Já a déšť“ – Berušky 

Dušičkový den – Slůňata 

Koláč z listů – Berušky 

Vystoupení sokolníka – ukázka dravců 

Pozorování změn v lese – Tuleni 

Pečení svatomartinských rohlíčků – Koťata 

Návštěva divadla v Kobylisích – Ptáčci 

Hudební vystoupení 

Svatomartinská slavnost – Ptáčci, Koťata 

Výlet do ZOO – Koťata 
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Strašidelný den v Ďáblickém háji – Slůňata 

Lampiónový průvod – Koťata 

Vánoční výzdoba třídy – Berušky 

Zavěšování lojových koulí pro ptáčky – Motýlci 

Příprava ptáčků na zimu – Koťata 

Pískování – Broučci 

Zdobení stromečku – Koťata 

Zdravý den – Ptáčci 

Krmení zvířátek v lese – Motýlci 

Vánoční příprava třídy – Motýlci 

Příprava těsta na vánoční pečení – Ptáčci 

Pečení vánočního cukroví – Motýlci 

Krmení ptáčků – Berušky 

Vánoční putování s anděly – divadelní představení 

Prosinec 2016 

Tvoření obrázku s lektorkou – technika pískování – Broučci 

Pečení perníčků – Ptáčci, Broučci, Koťata, Slůňata 

Mikulášská nadílka – všechny třídy 

Zdobení vánočního stromku – Motýlci 

Divadlo kouzel – „Kouzlo Vánoc“ – Berušky 

Zdobení stromku pro zvířátka – Tuleni 

Nadílka pro zvířátka v lese - Ptáčci 

Pošťák ve školce – odevzdání dopisů Ježíškovi - Koťata 

Vánoční besídka pro rodiče – všechny třídy 

Leden 2017 

Návštěva zámecké kaple Nejsvětější trojice a sv. Václava Ďáblice – zpěv koled - Slůňata, Ptáčci, Koťata 

Tříkrálový průvod – Koťata 

Dárečkový den – Ptáčci 

Ukázka Canisterapie – všechny třídy 

Zimní olympijské hry – Broučci 

Návštěva lesoparku – sypání do krmítek – Slůňata 

Návštěva čokoládovny – Ptáčci 

Divadelní představení 

Bobování na kopci Ládví – všechny tídy 

Den hraček – přinesení hračky od Ježíška – Berušky, Motýlci, Slůňata 

Výprava do lesa – příprava krmení pro ptáčky - Tuleni 

Únor 2017 

Divadelní představení 

Masopustní karneval – všechny třídy 

Záchranný kamion – Ptáčci 

Výprava do Ďáblického háje – Broučci 

Návštěva předškolních dětí v ZŠ 

Vycházka do Ďáblického lesa - Ptáčci 

Březen 2017 

Sluníčkový den – Ptáčci 

Beseda v knihovně Ďáblice – Slůňata 
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Noemova archa  - Národní muzeum Praha – Koťata 

Návštěva ZOO – Vzdělávací program – Motýlci, Berušky, Koťata 

Návštěva knihovny Ďáblice – Motýlci, Ptáčci, Broučci 

Miniolympiáda v ďáblickém háji – Tuleni 

Otvírání jara – Berušky 

Vycházka v okolí Mratínského potoka – Ptáčci 

Pečení jablečného závinu – Tuleni 

Divadelní představení 

Žlutý den- vítání jara – Slůňata 

Vynášení Morény – vítání jara – Koťata, Tuleni 

Návštěva knihovny Ládví – Koťata 

Svíčkárna šestajovice – Broučci 

Duben 2017 

Velikonoční tvořivá dílna s rodiči – Slůňata 

Hudební představení 

Velikonoční tvoření – Ptáčci 

Hvězdárna Ďáblice – vzdělávací program – Koťata, Slůňata 

Jarní setí semínek – Ptáčci 

Návštěvy knihovny Ládví – Berušky 

Prohlídka Hvězdárny Ďáblice – Motýlci, Broučci 

Den Země 

Sportovní dopoledne v ďáblickém háji – Tuleni 

Vzdělávací pořad – všechny třídy 

Karneval čarodějnic – všechny třídy 

Čokoládovna Šestajovice – Slůňata 

Fotografování tříd 

Květen 2017 

Divadelní představení 

Den otevřených dveří v MŠ 

Sportovní den – Motýlci 

Návštěva Planetária Holešovice – Berušky 

Setí semínek a sázení jahod na záhon v MŠ – Motýlci 

Dopravní hřiště – Koťata 

Zápis do MŠ 

Fotografování dětí 

Sázení rajčat a setí bylinek – Tuleni 

Celodenní výlet Mirakulum – Koťata, Berušky 

Akce Záchranář – Berušky, Ptáčci 

Exkurze na letiště Václava Havla – Motýlci 

Dopolední výlet na farmu Měšice – Tuleni 

Květinový den – Ptáčci 

Lanové hřiště Prosek – Ptáčci 

Spaní v mateřské škole – Ptáčci 

Výchovný koncert – Ptáčci 

Projekt Čtení dětem – Tuleni 

Výstava domácích zvířátek – Slůňata 
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Včelka a její kamarádi z louky – Ďáblický les - Slůňata 

Červen 2017 

Oslava Dne dětí – všechny třídy 

Rozloučení s předškoláky 

Výlet na farmu Měšice – Broučci 

Vystoupení dětí z dramatického kroužku ZŠ 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí 

Celodenní výlet Berchtold – Broučci 

Celodenní výlet Staré Hrady – Motýlci, Slůňata, Ptáčci 

Setkání žáků 8.třídy ZŠ s předškolními dětmi v MŠ 

Vystoupení v Domově seniorů – Ptáčci 

Návštěva koncertu v ZUŠ – Ptáčci 

Ekologický výukový program – všechny třídy 

Ukázka a přednáška – prevence Policie – Motýlci, Slůňata, Koťata, broučci, Berušky a Tuleni 

Výlet na Ládví – Tuleni 

Pečení jahodové buchty – Tuleni 

Indiánská noc - Koťata 
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