
Základní škola a mateřská škola 

Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 
se sídlem U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice 

IČO: 709 30 716 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDKLÁDÁ: Mgr. Josef Buchal 

ZPRACOVALI: Mgr. Josef Buchal, PhDr. Mgr. Bc. Jan Hoštička, Věra Dusová, Mgr. Tomáš 

Novotný, Vlasta Poláčková, Mgr. David Pařík, Mgr. Viktor Černohorský, 

Alena Votavová, Mgr. Radka Nosková, Ing. Lenka Zrzavá a další 

pedagogové školy 

 

 

 

 

 

31. říjen 2018  



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

Strana 2 (celkem 56) 

Úvodní slovo ředitele školy 
 

Ďáblická škola znovuotevřena 

Slavnostní znovuotevření ďáblické školy a zasazení památné školní lípy. Čestné občanství Městské 

části Praha-Ďáblice pro pana Zdeňka Corna , ředitele školy v letech 1959-1970. Školní žákovská rada. 

Oborové dny pro žáky 2. stupně ZŠ. 1. ročník Atletických závodů. 30. ročník Jarního petrklíče. 

Shromáždění školy u své lípy. Obnoven provoz školní knihovny a rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Elektronická žákovská knížka a třídní kniha. Společné aktivity základní školy a mateřské školy. 

Periodická vnitřní evaluace – sebehodnocení školy. 

 

Po nesmírně náročné a vyčerpávající dvouleté generální rekonstrukci budovy školy spojené s přístavbou 

nové budovy jsme 6. října 2017 slavnostně znovuotevřeli školu, (datum bylo zvoleno symbolicky, neboť 

původní ďáblická škola byla vysvěcena 6. října 1901). Dopolední část oslav byla určena pro žáky a 

zaměstnance školy. Všichni se shromáždili na nově vzniklém (obnoveném) školním rynku okolo 

narozeninového dortu. Zazněly tóny české hymny, proslov ředitele školy, úryvky ze záznamů ve školní 

kronice v podání žáků 7. ročníku. Za potlesku přítomných byl odhalen nový nápis „ŠKOLA“ nad portálem 

budovy. Symbolické nakrojení dortu a jeho rozebrání do všech tříd zakončilo toto úvodní setkání. 

Podvečerní program byl zahájen opět na školním rynku. Zúčastnila se ho široká veřejnost, vedle 

zaměstnanců a dětí, rovněž rodiče, prarodiče žáků, ďábličtí rodáci, přátelé a podporovatelé školy. Přišli i 

členové zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice, školské rady. K přítomným nejprve promluvil ředitel školy 

Josef Buchal, následován starostou MČ Milošem Růžičkou, kterého doplnili i starostové MČ Praha-Dolní 

Chabry, Praha-Suchdol a starostka Praha-Satalice. Shromážděné pozdravila radní Hlavního města Prahy 

Jana Plamínková. Architektonický záměr stavby a rekonstrukce představil jeho autor Václav Škarda, na 

kterého navázal za realizátora díla obchodní ředitel stavební společnosti VW Wachal Dušan Gelien. 

Děkan Pedagogické fakulty UK v Praze Michal Nedělka podtrhl velký význam takové slavnosti pro život 

školy. Škole společně požehnali farářka Církve československé husitské Renata Wesleyová a velmistr 

Rytířského řádu křižovníků Josef Šedivý. Po projevech byla zasazena památná školní lípa a ceremoniál 

zakončila státní hymna. Během večera si návštěvníci prohlédli prostory budovy. Program zahrnoval i 

opětovné zahájení provozu školní knihovny ve zbrusu nových pěkných prostorách. Na rozšíření 

knižního fondu se významně podílel a podílí důležitý partner školy Spolek Parkán. V salonku a školní 

jídelně si zúčastnění pochutnali na dobrotách, které zahrnoval bohatý a vonný ovocný raut, na kterém 

se sešly dobroty napečené a nachystané rodiči a blízkými našich žáků. Bylo toho mnoho, co ještě tvořilo 

program a atmosféru oslavy. Dojemná byla setkání mnohých pamětníků a jejich oprávněná hrdost a 

nefalšovaná radost při vzpomínání.  

Výroční slavnost se stala významným milníkem v historii školy. 

Završení stavebních prací umožnilo škole soustředit se opět intenzivně na výchovně vzdělávací program 

a naplňování školních tradic. 

Nově organizované Oborové dny pro žáky druhého stupně umožňují realizaci propojení teoretické 

výuky s cílenou smysluplnou zážitkovou pedagogikou. Učitelé v úvodu školního roku žákům představují 

obsah oborů, které na příslušný školní rok pro zájemce nachystali. Všichni žáci se napříč druhým 

stupněm ZŠ přihlásí k jednotlivým učitelům. S nimi absolvují během školního roku čtyři exkurze – 

pracovní výpravy za poznáním.  Každý žák průběžně zpracovává svou roční práci. Všichni účastníci 
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sestavují zprávy z jednotlivých výprav. Starší žáci (8. a 9. ročníku) navíc zpracovávají oborovou práci na 

individuálně zadané odborné téma. Tyto práce v závěru školního roku všichni žáci 2. stupně představují 

ve svých skupinách a žáci 9. ročníku (případně i žáci 8. ročníku s mimořádně zdařilou prací) je následně 

veřejně prezentují. 

Uspořádali jsme úspěšný dvoudenní 1. ročník Atletických závodů. Žáci sportovali v rámci svého ročníku. 

Své síly změřili ve sprintu, vytrvalostním běhu, házeli míčkem/granátem a skákali do dálky z místa. 

Škola mezi své tradice zařadila i spolupořadatelství dětského hudebního festivalu Jarní petrklíč, na 

jehož jubilejní 30. ročník tradičně dorazilo na pět set muzicírujících dětí z mnoha koutů naší vlasti. 

Velké pozornosti žáků i veřejnosti se těší slavnostní shromáždění školy u své památné lípy v předvečer 

některých státních svátků. Společně vzpomínáme a přibližujeme si význam 28. října 1918, 17. listopadu 

1939 a 1989 i slavných májových dní 1945. U lípy rovněž zahajujeme nový školní rok. Obdobně se u ní 

škola schází ke konci školního roku, aby bilancovala uplynulý školní rok. 

Rozvoj čtenářské gramotnosti podpořily i aktivity učitelů a vychovatelů 1. a 2. stupně ZŠ. Uspořádali 

několik setkání s názvy: Velcí čtou malým, Malí čtou velkým. Setkali se při nich v roli čtenářů žáci 6. 

ročníku, kteří předčítali dětem z 1. stupně. Ke konci školního roku zavítali šesťáci do 1. tříd, kde 

každému z nich předčítali individuálně žáci prvních tříd. Byl to pro prvňáčky sváteční okamžik, kdy sobě i 

druhým ukázali, jak se naučili číst. Po zásluze byli odměněni čtenářskými medailemi. 

Škola se zapojila do významné události v životě obce. Městská část Praha-Ďáblice udělila čestné 

občanství panu Zdeňku Cornovi (in memoriam), bývalému řediteli naší školy (1959-1970) a zakladateli 

ďáblické hvězdárny. Slavnost začala právě v observatoři. Následně se účastníci přesunuli do školy do 

knihovny. Za účasti rodiny převzala paní Cornová (manželka) z rukou pana starosty M. Růžičky ocenění. 

Slavnostnímu setkání přihlíželi někdejší i současní pedagogové, žáci a veřejnost. Žáci školy si připravili 

milé hudebně recitační vystoupení, které přítomní uznale vyslechli. Celá akce proběhla v laskavé, 

dojemné atmosféře. V následujících dnech jsme si vyměnili s blízkými vyznamenaného korespondenci, 

načež škola byla od Cornových odměněna milým dárkem, kytarou. 

Tradičně prolínají některé společně aktivity základní školy a mateřské školy. V průběhu 2. pololetí 

navštívili před zápisem do 1. tříd předškoláci z naší i březiněveské MŠ výuku v 1. třídách. Žáci osmého 

ročníku zavítali v průběhu června za předškoláky do MŠ, aby se coby budoucí partnerské 1. a 9. třídy 

seznámily v prostředí školky. Budoucí školáci si pro osmáky nachystali malé kulturní vystoupení a potom 

si spolu hráli – stavěli ze stavebnic, malovali, házeli míčkem, zkrátka se při důležitém setkání přirozeně 

poznali. 

Ve škole zahájila svou smysluplnou, významnou činnost Školní žákovská rada, která je složena ze 

žákovských zástupců 3.-9. tříd. Už v roce svého ustavení se spolupodílela na budování programu a 

organizace života školy. Například zorganizovala Květinový den, sbírku na podporu boje proti rakovině. 

Připravila příjemné překvapení a uznalé poděkování všem pedagogům školy v den jejich březnového 

svátku. Navíc spolupracovala při této příležitosti i se Spolkem Parkán. Společně nachystali pedagogům 

příjemnou snídani, kterou ještě doplnili o drobné stolní hrátky. Pro strávníky a paní kuchařky vytvořila 

Knihu přání a poděkování do školní jídelny. 

Nový školní web (www.skoladablice.cz), zavedení elektronické žákovské knížky a elektronické třídní 

knihy umožnilo zdokonalení vzájemné informovanosti mezi školou a rodinou. 

http://www.skoladablice.cz/
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Na jaře proběhla periodická vnitřní evaluace (sebehodnocení školy v intervalu 3 let). Je to důležité 

společné zamyšlení se a vyhodnocení dosavadního vývoje školy, ze kterého bude škola mj. čerpat při 

stanovování příští koncepce dalšího svého rozvoje. Dotazníkovým šetřením byli osloveni všichni rodiče, 

žáci 3.-9. tříd. Pedagogický sbor vypracoval SWOT analýzu a zúčastnil se dotazníkového šetření 

„Sebehodnocení školy a řízení změny“. Evaluační šetření významně potvrdilo podporu současnému 

výchovně vzdělávacímu programu a úsilí školy. 

Ve škole cíleně podporujeme příznivou atmosféru, tolik potřebnou pro soustředěnou, tvořivou a 
poctivou práci. Ochraňujme si pozitivní klima! 

 

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy  
 

 

4. ZÁŘÍ 2017 – První školní den. Žáci 

devátého ročníku odvedli nové 

prvňáčky do tříd. 

 

 

6. ŘÍJNA 2017 – Oslava 

znovuotevření školy a 116. výročí 

jejího založení. Škola uspořádala 

bohatý program nejen pro žáky, ale i 

večer pro rodiče a přátele školy. U 

této příležitosti byla na rynku před 

budovou zasazena památná lípa. 

 

 

 

25. ŘÍJNA 2017 – Tradiční setkání u 

lípy u příležitosti 99. výročí vzniku 

ČSR. Na akci byl přítomen pan 

generál Pavel Vranský.  
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16. LISTOPADU 2017 – Setkání školy 

u památné lípy a připomenutí Dne 

boje za svobodu a demokracii. 

 

 

 

 

 

1. PROSINCE 2017 – Adventní 

tvoření s dětmi a jejich rodiči 

uspořádané ve školní jídelně.  

 

 

 

 

7. PROSINCE 2017 – Adventní trh, na 

kterém jednotlivé třídy prodávaly 

vlastnoručně vyrobené vánoční 

dekorace, nebo připravovaly 

občerstvení.  

 

 

 

30. LEDNA 2018 – pěvecká soutěž 

Ďáblický slavíček, jehož výherci 

budou reprezentovat školu na 

hudební přehlídce Jarní petrklíč.  
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31. LEDNA 2018 – Pololetní 

vysvědčení. Žáky, kteří obdrželi 

ředitelskou pochvalu, pohostil pan 

ředitel v ředitelně.  

 

 

 

 

Od října probíhaly ve škole taneční 

lekce pro žáky devátého ročníku. 

Během výuky měli prodlouženou a 

závěrečný věneček, které se konaly 

ve společenském centru na Jarově.  

 

 

 

22. ÚNORA 2018 – Ďáblické vajíčko, 

přehlídka recitátorů pro žáky prvního 

i druhého stupně. 

 

 

 

 

28. ÚNORA 2018 – Ve školní 

knihovně bylo uděleno čestné 

občanství in memoriam panu 

Cornovi, které převzala jeho 

manželka. 
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22. BŘEZNA 2018 – JARNÍ PETRKLÍČ  

jubilejní 30. ročník dětského 

hudebního festivalu   

 

 

 

23. BŘEZNA 2018 – Velikonoční 

tvoření pro děti a jejich rodiče. 

 

 

 

 

 

 

28. BŘEZNA 2018 – Den učitelů, 

který pořádala Školní žákovská rada 

v součinnosti se Spolkem Parkán. 

 

 

 

 

4. KVĚTNA 2018 – Setkání u 

památné lípy u příležitosti oslav 

májových dnů 1945 za přítomnosti 

pana generála Miloslava Masopusta. 
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10. KVĚTNA 2018 – Velcí čtou 

malým, akce, do které se zapojili 

především žáci šestého ročníku a 

v knihovně předčítali prvňáčkům. 

 

 

 

 

16. KVĚTNA 2018 – Květinový den 

poprvé organizovaný Školní 

žákovskou radou v Ďáblicích. 

 

 

 

 

 

18. KVĚTNA 2018 - Cvičný požární 

poplach i s efektním kouřem a 

příjezdem čtyř hasičských aut. 

Někteří žáci byli v budově schováni a 

byla simulována jejich záchrana.  

 

 

 

 

6. a 8. ČERVNA 2018 – Atletické 

závody pro žáky prvního i druhého 

stupně u příležitosti Mezinárodního 

dne dětí. 
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7. ČERVNA 2018 – Obhajoby 

oborových prací. 

 

 

 

 

 

11. ČERVNA 2018 – V rámci Projektu 

Edison navštívili školu zahraniční 

studenti a přiblížili žákům své země. 

 

 

 

 

 

18. ČERVNA 2018 - Pasování 

prvňáčků na čtenáře aneb Malí čtou 

velkým. 

 

 

 

 

 

27. ČERVNA 2018 - Tradiční setkání u 

lípy a vyhlášení úspěšných žáků 

z každé třídy. 
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29. ČERVNA 2018 – Poslední zvonění 

pro žáky devátého ročníku a 

rozloučení se s nimi u slavnostního 

oběda, výdej vysvědčení. 
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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 

zástupce řed. pro program Mgr. Tomáš Novotný 

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.  

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 186 158 Konverzace 
v Aj –35 žáků 

0 0 

Nj 0 112 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. 2017 
38 34 4 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 

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

počet 7 8 9 8 6 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pro celou sborovnu: 

 Kurz zdravotníka 

 Metodika oborů a sdílení: Matematická dílna A. Vávrové, seminář ICT (uživatelské 

dovednosti, Bakaláři atd.) 

 Seminář k tvorbě ŠVP ZV  

 Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci – 2. stupeň, Kočičí zahrada – 1. stupeň 

(blok seminářů Magdalena o. p. s.) 

 Právní semináře pro sborovnu s Mgr. Veselou – Jak vést obtížný rozhovor; Stížnosti – 

předcházení, řešení (z pohledu učitele) 

 Seminář Vedení třídnických hodin  

 Realizace lokálních sítí – manipulativní činnost, předmatematické představy (MŠ i ZŠ) 

Pro vedení  a rozšířené vedení: 

 Kolokvium ředitelů a zástupců ředitelů škol, seminář k aktuální školské problematice 

(ekonomie, právo, GDPR) 

 Aktuální právní problematika (seminář M. Veselé) 

Individuální  

 V rámci evaluace DVPP a péče o zaměstnance proběhly tradiční osobní pohovory - 

individuální setkání jednotlivých pedagogů s vedením školy 
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 Metodické kurzy v rámci příchozí nabídky dle zájmu pedagogů     
 Seminář matematické gramotnosti (NUV) 

 Efektní pokusy pro mladé badatele 

 E-leargningové vzdělávání pro výchovné poradce ZŠ (organizace přijímacího řízení na 

SŠ a jednotné přijímací zkoušky; vyplnění přihlášky ke vzdělávání ve střední škole) 

 Konference pro asistenty pedagoga 

 Minimalizace šikany (společnost Aisis) 

 Odborný panel matematické gramotnosti - v rámci PPUČ  

 Odborný panel čtenářské a pisatelské gramotnosti - v rámci PPUČ 
 

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2018/2019 a odkladů školní docházky 

na školní rok 2018/2019 (z výkazů pro daný školní rok) 

 

 
zapsané děti přijaté děti 

nastoupily do 1. 

ročníku 

odklady škol. 

docházky 

počet 85 77 52 8 

 

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

u zápisu pomáhali žáci osmého ročníku, kde tématem byl mořský svět. Děti vstupovaly za 

doprovodu žáků osmého ročníku do tříd, kde po své cestě, ale i ve třídě plnily nejrůznější úkoly. 

Paní učitelky vše sledovali a byli zde nápomocny.   

 

10. Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 

 

a) počty  

  počet oddělení zapsaní účastníci 

školní družina 7 177 

školní klub 1 21 

 

b) hodnocení  

Ve školním roce 2017/2018 pokračoval zvyšující se trend docházky žáků do ranní ŠD. 

Přecházení dětí do dvou 2. tříd z detašovaného pracoviště v MŠ probíhalo bez problémů. 

Činnost jednotlivých oddělení ŠD v tomto školním roce vycházela, jak z celoročního 

družinového projektu „Už vím jak….“, který byl rozpracován do jednotlivých měsíčních 

tematických plánů, tak i z akcí, které se setkaly u dětí i rodičovské veřejnosti v předešlých letech 

s kladným ohlasem a staly se pro naši družinu tradičními. Jmenovat můžeme například společné 

zdobení dýní, či již tradiční tvůrčí Adventní či Velikonoční dílny. I v tomto školním roce 

pokračovala dobrá spolupráce s jednotlivými TU prvního stupně a nově i s asistenty pedagoga 

v rámci inkluze.  

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 několikrát pozvali k nám, do 

budovy naší školy. Velmi jsme v odděleních školní družiny ocenili možnost celotýdenního 

využití tělocvičny ve škole. Tělocvičnu pro pohybové aktivity jsme využívaly zejména 

v zimním období a při nepřízni počasí. Umožnilo nám to zpestřit činnost trochu jiným 
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způsobem. Nově jsme se zapojili do interaktivní akce, pořádané podnikem Lesy hl.m. Praha, o 

zvířatech volně žijících v našich lesích. Pro děti nová byla i zkušenost při návštěvě Tiché 

kavárny, kde se seznámili s prostředím neslyšících. V činnosti školní družiny jsme opět 

několikrát využili nabídku DDM Spirála, s jejímiž programy počítáme i pro další školní rok. 

Do pátého ročníku „Ďáblického slavíčka“ se již po druhé zapojili i žáci druhého stupně a nově i 

dva školní pěvecké sbory. Vítězové následně úspěšně reprezentovali naší školu v celopražské 

hudební přehlídce Jarní petrklíč, jehož hlavním organizátorem je naše škola, a získali několik 

ocenění. 

 Mezi již tradiční akce můžeme také zařadit exkurzi ve svíčkárně Rodas, která má mnoho 

zajímavých interaktivních programů pro žáky všech věkových kategorií. Ale také například i 

návštěvu ZOO s permanentní vstupenkou, kterou nám zajišťuje Spolek Parkán nebo závěrečné 

výlety jednotlivých oddělení. V tomto školním roce to byly výlety na Karlštejn, do Botanicus 

Ostrá či do Mirákula v Milovicích.  Během května se uskutečnily školy v přírodě, kam 

vychovatelé školní družiny vyjeli se svými odděleními jako pedagogický doprovod. V závěru 

školního roku proběhla také celodružinová přehlídka „Ukaž, co umíš“ a vyhodnocení celoroční 

družinové hry se slavnostními posezeními jednotlivých oddělení v cukrárně či místním KC 

Vlna. 

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

pokračovala v nastaveném trendu. Žáci zde nejen v přestávce mezi odpoledním vyučováním 

trávili volný čas hraním společenských her, přípravou na vyučování, zajímavým tvořením nebo 

jen vypravováním či turnaji ve stolním fotbálku. A to nejen v místnosti školního klubu, ale i v 

nově vytvořených prostorách školy. Velkou oblibu si zejména u nejstarších žáků získala tzv. 

„vířivka“ či celodenně přístupný pingpongový stůl, kam chodili žáci hrát i během přestávek 

mezi jednotlivými hodinami. Podle zájmu a časových možností se žáci klubu zapojovali i do 

akcí organizovaných školní družinou. Velkému zájmu se těšil Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

či návštěva a prohlídka zákulisí divadla Říše loutek.  

Velké množství polštářků, které bylo v průběhu zakoupeno, pak dotvářelo přívětivé prostředí 

školní družiny i školního klubu.  

O plnění hlavního cíle, kterým byla v celém školním roce spokojenost dětí i rodičů, svědčí 

děkovné ohlasy rodičů a uznání veřejnosti. Tato situace nás samozřejmě velice těší. 

 

11. Poradenské služby školy 

Poradenskou činnost školy zajišťoval výchovný poradce, a to včetně poradenství k volbě 

povolání. Výchovný poradce úzce spolupracuje se školním metodikem prevence, ostatními 

učiteli i rodiči. Škola zajišťuje spolupráci s PPP, SPC, 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. 
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Formy spolupráce a komunikace s rodiči: třídní schůzky, konzultační hodiny pro rodiče, 

konzultace ve třech, tedy žák – rodič – učitel, informace dle potřeby osobně nebo 

prostřednictvím nových webových stránek školy, e-žákovské knížky či e-mailem, dny 

otevřených dveří, spolupráce se Školskou radou, spolupráce se Spolkem Parkán, programové 

ladění s místní Vlnou. 

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. 

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).  

 

12.1. Školská rada 

Školská rada v letošním školním roce působila ve složení: zástupci rodičů – Mgr. Lukáš Krump 

(místopředseda), PhD. a PharmDr. Jitka Soukupová, zástupci zřizovatele PhDr. Václav Trojan a 

Mgr. Simona Dvořáková, zástupci pedagogů Alena Votavová (předsedkyně) a Mgr. Zdeněk 

Rajtr.  

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

rozvojem programu. 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.  

Spolek se významně podílel na dovybavení školní knihovny, podporoval aktivity školy, z jeho 

finančních prostředků byly hrazeny například květiny pro prvňáky a deváťáky (první zvonění, 

Poslední zvonění), pro pracovníky školy (poděkování na konci školního roku), uspořádal pro 

pedagogy školy příjemnou ranní oslavu Dne učitelů ve spolupráci se Školní žákovskou radou. 

Delegoval své členy do odborných komisí pro veřejné obhajoby oborových prací žáků 9. a 8. 

ročníku. V mateřské škole zaštítil aktivity Dne země.  

 

12.3. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta 

V uplynulém školním roce pokračovala spolupráce s pedagogickou fakultou. Škola uvítala 

delegaci učitelů a vysokoškolských studentů z Kazachstánu, kteří byli hosty fakulty, a 

představila jim organizaci výchovně vzdělávacího procesu a života školy. Kazašští hosté byli 

fascinováni příznivou atmosférou a množstvím různorodých didaktických metod, které zhlédli 

ve vyučovacím procesu. Příznivou náladu ještě umocnilo jejich setkání se žáky deváté třídy, 

kteří je navštívili v podobě mikulášské družiny, aby jim představili českou tradici mikulášské 

nadílky. Návštěva se totiž uskutečnila 5. prosince a nejstarší žáci mířili primárně s nadílkou, 

v duchu školní tradice, za nejmladšími žáky. 

http://www.skoladablice.cz/
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Učitelé využili nabídku fakulty na další ročník úspěšného sdílení zkušeností Dva dny 

s didaktikou matematiky. 

Katedra hudební výchovy a osobně i pan děkan fakulty se angažovali v realizaci 30. ročníku 

Jarního petrklíče, který obě instituce, ještě ve spolupráci s PORGem – gymnáziem z pražské 

Libně, pořádají. 

 

12.4. Sbor dobrovolných hasičů 

Ve spolupráci s místními hasiči byla na jaře zorganizována úspěšná a důležitá cvičná evakuace 

školy, za účasti záchranných sborů z pražských Ďáblic, Březiněvsi, Čakovic a Holešovic. 

Škola se zapojila i do celopražské výtvarné soutěže, jejíž ďáblické kolo naši hasiči pořádali. 

 

12.5. Tradiční akce školy 

 

Ve školním roce 2017/2018 se nám opět 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. Při příležitostí významných státních svátků jsme se setkávali celá škola 

s pozvanými hosty na rynku před školou pod památnou lípou a připomínali si smysl svátků a 

tradic. Uspořádali jsme tradiční hudební soutěž Ďáblický slavíček a poetické Ďáblické vajíčko. 

Naše škola v tomto roce též oslavila 116. 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 v neposlední řadě i naše paní kuchařky ze školní jídelny.  

  

V rámci tradičního 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. 

 

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 MČ Ďáblice škola spolupořádala v budově školy pravidelné 

přátelské setkání ďáblických seniorů před Vánoci a Velikonocemi. 
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13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

Škola je partnerem v programech: 

 Strategické řízení a plánování ve školách a v územích – SRP  

 Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a 

základním vzdělávání (NÚV). 

 

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 (7. ročník). Jeho nadání je kombinováno se středně 

závažnou poruchou učení a mírnou poruchou chování. 

 

15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme nabídli dětem zájmové činnosti, které se již osvědčily a nabídli 

opět nové. Sportovně – pohybové kroužky – florbal, taneční kurzy latinsko-amerických tanců, 

karate, tenis, sportovní hry, gymnastika. 

Kulturně – estetické kroužky – dramatický kroužek, keramika, náboženství, redaktorský kroužek, hra na 

flétnu, kytaru či klavír. Nechyběla ani již osvědčená Věda nás baví a angličtina včetně nového 

chovatelského kroužku. 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 2017/2018 pořádala naše základní 

škola  kurz  zvaný Školák 2018.  Po tři dubnová odpoledne mohly zapsané děti hravou formou 

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

50 přihlášených dětí bylo rozděleno o 2 skupin. 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 3 

Maďarsko 4 

Bulharsko 1 

Rumunsko 1 

 

ostatní evropské státy počet žáků 

Ukrajina 9 

Moldavsko 1 

Ruská federace 2 

 

ostatní státy světa počet žáků 

Vietnam 1 

Stát Izrael 2 

 

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 bezproblémových žáků. 

 

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 2017/2018 sběrové akce, které 

byly zaměřené na sběr starého papíru.  

Žáci školy jsou vedeni k šetření elektrickou energií a vodou, 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 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 
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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 

v Pracovní výchově, Českém jazyce a literatuře, Výtvarné výchově, Světu práce 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.  

Environmentální výchova se též objevuje v nabídce projektu Oborové dny, kde žáci druhého 

stupně dle vybraného oboru vyjíždí za poznáním.  

 

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. 
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 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 

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, 

- 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 
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počet žáků 
celkem 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 67 0 0 69 

z toho 
nově přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 2018-2019. 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.) 

 

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 2 

Znalost ČJ s potřebou doučování 3 

 

25. Výsledky vzdělávání 

 

Ve školním roce 2017/2018 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 8 3 24 

 

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 

 

V tomto školním roce nebyla provedena inspekční činnost. 

 

27. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 

 

Hospodaření v roce 2017 v Kč 

Celkové příjmy 42290053,20 

Celkové výdaje 41917870,81 

  

Hospodářský výsledek r. 2017 v Kč 

Hlavní činnost 0 

Hospodářská činnost 372182,39 

 

28. Další údaje o škole, které považujeme za důležité 
 

Projekt EDISON 

Cílem Projektu EDISON je spojit mladé lidi odlišných kultur a národností a seznámit je s jejich 

zvyky a tradicemi. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti 

s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a 

stereotypů. 

Ďáblickou školu navštívilo ve dnech 11.-17. června 2018 osm studentů z Brazílie, Hongkongu, 

Indie, Jižní Koreje, Kanady, Německa, Ruska a USA. Ubytováni byli v rodinách nebo na 

ubytovně. Průvodci jim po celou dobu byli vybraní žáci naší školy. Dorozumívacím jazykem 

byla především angličtina. V každé třídě, kterou studenti navštívili, mluvili o své zemi, zvycích, 

gastronomii, historii a kultuře. 

 

Eco fashion show 

Eco fashion show se uskutečnila 14. června 2018 a byla určena pro všechny žáky od 1. do 9. 

tříd. Jedná se o specifickou módní přehlídka, kdy si účastníci vytvoří svépomocí modely z 

různého recyklovatelného materiálu, například z kartonu, igelitových pytlů na odpadky, PET 

lahví, roliček od toaletního papíru atd. Důležitá je fantazie i tvůrčí schopnost tvůrců modelů a 

zároveň předvádějících. Podstatou akce je zvýšit povědomí o ekologii a recyklaci, užít si 

netradiční tvořivou práci při vytváření kostýmů a v neposlední řadě si i užít legraci. 
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Oborové dny 2017/2018 

Výběr a obsah oborových dnů vychází ze Školního vzdělávacího programu Škola – klíč 

k poznání. Oborové dny jsou propojením praktické výuky „mimo školní lavice“ s nabytými 

teoretickými znalostmi během klasického vyučovacího procesu. Ve školním roce 2017/2018 

nabídla škola obory s tematikou geografie, umění, biologie, hospodářství, historie, techniky aj.  

 

učitel 

vedoucí oboru 

název oboru stručná anotace 
pro 

ročníky 

blízký 

předmět 

1 Radka Nosková Pojď si zatančit! Pohlédneme na tanec jako na sport. Ukážeme a 
vyzkoušíme si využití tanečních prvků ve sportech jiných, 
a to i v těch zvířecích. 

6. - 9.  
Tv, Hv, 

P 

2 Jitka Stoklasová 
Výtvarné umění 

dnes a v minulosti  
Jak pracuje a tvoří významný malíř žijící v Ďáblicích, 
výstava na hradě Grabštejn, galerie výtvarného umění, 
vlastní tvorba. 

6. - 9. VV 

3 

Viktor 

Černohorský 

Jan Kruchina 

Československý 

odboj za 2. sv. války 

Na pozadí čs. odboje proti nacismu budeme mapovat 

atentát na Reinharda Heydricha. 6. - 9. D 

4 

Jan Hoštička 

Tomáš Novotný 

Významné firmy 

v Česku 

Navštívíme vybrané významné firmy působící v Česku. 

Seznámíme se s jejich historií i současností. Poznáme 

osudy významných podnikatelů a vysvětlíme si, co vedlo 

k jejich úspěchům i neúspěchům. 

6. - 9. 
Z, D, 
PD 

5 Dunajová Kamila 
Nejzajímavější 

místa ČR 
Přiblížení architektury a života v dobách minulých, poznání 
přírodních úkazů a krás Česka.  

6. - 9. Z, D 

6 

Jiří Zeman 

Lenka Zrzavá 

Příroda kolem nás 

Jsme součástí přírody, a proto je dobré ji poznat. 
Navštívíme zvířata v pražské Zoo, podíváme se za 
hospodářskými zvířaty v Toulcově dvoře, na jaře 
navštívíme Botanickou zahradu v Troji a Národní 
zemědělské muzeum, kde jsou interaktivní expozice o 
vztahu lidí k přírodě. 

6. - 9 P 

7 Jan Ficek Tajemství hřbitovů Žáci se vydají v doprovodu učitele na významné pražské 
hřbitovy, kde dostanou za úkol vyhledat známé osobnosti 
českých dějiny a po té k nim dohledají další informace. 

6. - 9.  ČJ, D 

8 Tamás Besskó Canada - 150 Canada is 150 years old this year. If you want to celebrate 
their birthday, play lacrosse and have fun? Join us! 

7.- 9. AJ 

 

Žáci 6. až 9. ročníku si na začátku školního roku vybírali jeden z oborů vypsaných učiteli, který 

v průběhu čtyř dnů (dva v prvním pololetí a dva v pololetí druhém) navštěvovali.  

Výstupem projektu jsou u žáků 6. a 7. ročníku čtyři zprávy z oborových dnů, výstupem žáků 8. a 

9. ročníku je oborová práce vytvořená na dané téma dle předem zadaných kritérií.  Žáci 

devátých tříd oborové práce veřejně obhajují za využití prezentace na konci školního roku a 

usilují o získání titulu „magistr z Ďáblic“ nebo mohou získat titul „doktor z Ďáblic“ v případě 

získání titulu „magistr z Ďáblic“ v 8. ročníku. 

Výborná práce žáka osmého ročníku může být navržena vedoucím oborové práce k obhajobě 

společně s pracemi žáků devátých tříd. Po úspěšné obhajobě může tento žák v devátém ročníku 

usilovat o „doktorát“. 

Úspěšné práce se zařazují do fondu školní knihovny. 
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Důležité termíny oborových dnů 2017/2018: 

1. oborový den - 27. 9. - středa 

2. oborový den - 19. 10. - čtvrtek 

3. oborový den - 14. 3. - středa 

4. oborový den - 20. 4. - pátek 

Veřejné obhajoby oborových prací 9. ročníku - 7. 6. – čtvrtek 

Hodnocení oborových prací: 

Doktor z ďáblic (v případě zisku titulu magistr z Ďáblic v 8. r.) - Magistr z Ďáblic – čestné 

uznání – splnil - nesplnil 

 

Abecední seznam úspěšných žáků - 9. třída (TU Mgr. Radka Nosková) 

třída příjmení jméno název oborové skupiny zadané téma oborové práce 
Hodnocení 

9. Brdíčková  Adéla Tajemství hřbitovů Vyšehradský hřbitov (Slavín) magistr z Ďáblic 

9. Husák Marek Nejzajímavější místa ČR Hluboká nad Vltavou magistr z Ďáblic 

9. Kratochvílová  Sára Čs. odboj za 2. světové války Reinhard Heydrich magistr z Ďáblic 

9. Mošničková Michaela Tajemství hřbitovů Ďáblický a vyšehradský hřbitov magistr z Ďáblic 

9. Mužátko Milan Významné firmy v Česku Služby letiště Václava Havla magistr z Ďáblic 

9. Tomášek  Petr Čs. odboj za 2. světové války Protektorát Čechy a Morava magistr z Ďáblic 

9. Tvrdková  Adéla Canada - 150 Lakros magistr z Ďáblic 

      

Abecední seznam úspěšných žáků - 8. třídy (TU Mgr. Jan Kruchina, Mgr. Viktor Černohorský) 

třída příjmení jméno název oborové skupiny zadané téma oborové práce 
Hodnocení 

8.B Arnoštová Hana Canada - 150 Školství v Kanadě magistr z Ďáblic 

8.B Baťková Šárka Nejzajímavější místa ČR Krasové jeskyně na území ČR magistr z Ďáblic 

8.A Domdjoni Nikoleta Pojď si zatančit! Hip hop a jeho styly magistr z Ďáblic 

8.A Gabrielová Kristýna Canada - 150 Kanadské národní parky magistr z Ďáblic 

8.A Kostěncová Kristina Canada - 150 Cestovní ruch v Kanadě magistr z Ďáblic 

8.A Procházka Teodor Významné firmy v Česku Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. magistr z Ďáblic 

8.A Žežulková Aneta Čs. odboj za 2. světové války Lidické ženy magistr z Ďáblic 

Školní žákovská rada (ŠŽR) 

Školní žákovská rada je plnohodnotnou žákovskou samosprávou ďáblické školy od září roku 

2017. Tvoří ji žákovští zástupci z každé třídy 3.-9. ročníku. Schůzky ŠŽR se zpravidla realizují 

v salonku školy pod vedením dvou pedagogů. V průběhu školního roku 2017/2018 ŠŽR 

prokázala, že je smysluplnou institucí, která významně pomáhá při tvorbě programu školy a 

progresivně spoluvytváří pozitivní klima školy. 

Výběr z činností ŠŽR během školního roku 2017/2018 

 celkem 12 jednání ŠŽR  

 volba předsedy a místopředsedy ŠŽR, vytvoření funkcí ŠŽR – propagátoři/nástěnkáři, 

fotografové, zapisovatelé,… 

 pravidelné schůzky předsedy ŠŽR s panem ředitelem 

 jednání se zaměstnanci školy  

 dislokace míst ve školní budově pro presovače a nádoby na plasty  

 proslov místopředsedkyně ŠŽR u příležitosti státního svátku 17. listopadu na 

slavnostním shromáždění u školní lípy  
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 aktivní účast členů ŠZR na slavnostních shromážděních školy u příležitosti státních 

svátků 

 účast předsedy a místopředsedkyně ŠŽR na slavnostním udělení prvního čestného 

občanství panu Zdeňku Cornovi v ďáblické hvězdárně a ve škole 

 jednání se zástupkyněmi komunitního centra Vlna a se zástupkyněmi Spolku Parkán 

 vytvoření a správa Knihy poděkování a přání školní jídelně 

 propagace sběru starého papíru (školní rozhlas a tvorba plakátů)  

 spolupořádání velkých akcí - Den učitelů (28. 3.) – výběr, přání a předání dárku 

učitelům; Květinový den (16. 5.) - realizace sbírky zaměřené na prevenci a léčbu 

rakovinových onemocnění 

29. Z článků o škole 

Slavnostní znovuotevření ďáblické školy 

Dne 6. října 2017 si městská část Praha Ďáblice připomínala 116. výročí vysvěcení školní 

budovy. Nejednalo se o kulaté výročí, ale přesto se toto datum nepochybně významně zapíše do 

historie zdejší školy. Na počátku školního roku byla totiž dokončena rozsáhlá rekonstrukce 

původního objektu a zároveň byla dokončena i zcela nová přístavba. 

Jelikož se jednalo o významnou událost, byla oslava realizována ve dvou blocích. Dopolední 

program byl zasvěcen školákům a jejich pedagogům. V 9.40 hodin se sešli všichni žáci i 

zaměstnanci na rynku před novou přístavbou. Setkání zahájily tóny české státní hymny, na něž 

navázal svým slavnostním proslovem pan ředitel Mgr. Josef Buchal. Přítomní posléze 

potleskem ocenili slavnostní odhalení nového nápisu ŠKOLA nad hlavním vchodem. Posledním 

bodem programu, jenž obohacoval především ducha, byla četba úryvků ze starých školních 

kronik, kterou výborně zvládli žáci 7. ročníku. To však již nastal čas potěšit i chuťové buňky. 

Dorty připravené paními kuchařkami skutečně lákaly k ochutnání. Na jednom z nich zaplály 

svíčky a poté byl slavnostně nakrojen. Pro ostatní dorty si přišly děti nebo jejich paní učitelky a 

společně si je odnesly do učeben. Tím byla společná část oslavy završena.  

Odpolední program pro širokou veřejnost a vzácné hosty začal v 17 hodin opět na rynku před 

novou školní budovou. Přítomné pozdravil ředitel školy Mgr. Josef Buchal. Vzápětí jej 

vystřídali žáci 7. třídy, kteří přenesli publikum na krátký čas prostřednictvím vybraných pasáží 

ze školních kronik do minulosti. K slavnostnímu shromáždění promluvil pan starosta Ing. Miloš 

Růžička a rovněž starostové blízkých obcí, projev pronesla radní hlavního města Prahy paní 

RNDr. Jana Plamínková, následovaly proslovy Ing. arch. Václava Škardy, obchodního ředitele 

stavební společnosti VW Wachal Dušana Geliena a děkana Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze prof. Michala Nedělky. Závěrem škole společně požehnali farářka Církve 

československé husitské Mgr. Renata Wesleyová a velmistr Rytířského řádu křižovníků dr. 

Josef Šedivý. 

To se však již přiblížil slavnostní akt – symbolické zasazení památné školní lípy, která je 

umístěna v samém centru školního rynku. Všichni vzácní hosté přiložili trochu zeminy, mezi 

nimi i pan místostarosta Ing. Martin Tumpach, zástupce školské rady Mgr. Zdeněk Rajtr, 

členové pedagogického vedení školy, děti z žákovské samosprávy a v neposlední řadě doyenky 

pedagogického sboru, paní učitelky Naděžda Franková a Vladimíra Nepomucká. 

Slavnostní program na rynku ukončila česká státní hymna. 
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Venku mohli hosté ještě po celý večer ochutnat dobroty z grilu, zapít je sklenicí čepovaného 

piva a pro dobrou náladu jim k tomu hrál, navzdory chladnému podzimnímu podvečernímu 

počasí, orchestr ZUŠ Taussigova pana učitele Sevruka.  

Většina návštěvníků se postupně přemístila k prohlídkám do zrekonstruované a stále novotou 

vonící školní budovy. Jednu prohlídkovou skupinu vedl osobně pan starosta Růžička, druhé 

skupině se věnoval pan ředitel Buchal. Po celé prohlídkové trase byli hostům k dispozici 

průvodci z řad žáků 8. a 9. ročníku připravení poradit a pomoci.  

V 18 hodin byla slavnostně přestřižena páska do školní knihovny, kterou novými knihami 

postupně dovybavuje významný partner školy - Spolek Parkán.  V nedalekém salonku mohli 

návštěvníci ochutnat bohatý ovocný raut připravený rodiči našich žáků.  

V učebnách a dalších prostorách bylo možné zhlédnout prezentace školních kronik, škol 

v přírodě, elektronického systému Bakaláři, představení dramatického kroužku, kulturní 

vystoupení žáků V.C, zajímavostí byla populární disciplína zvaná Králičí hop. Na závěr 

prohlídky mohli hosté vystoupat až na střešní prostor nové budovy, kde bylo možné obdivovat 

venkovní učebnu s krásným výhledem na Ďáblice a jejich okolí.  

Na školním rynku a v prostorách školy jsme mohli v průběhu večera potkat stovky hostů. Byla 

mezi nimi i bývalá paní ředitelka ďáblické školy Mgr. Milada Bulirschová (ředitelka v letech 

2002-2012).  

S radostí jsme pozorovali opravdový zájem mnoha hostů o život školy. V tvářích některých 

návštěvnic a návštěvníků bylo patrné i dojetí. Babičky a dědečkové vzpomínali na dobu, kdy 

sami byli dětmi a sedávali ve školních škamnách nebo stáli v roli učitelů před tabulí. O své 

vzpomínky se dělili s dětmi nebo vnoučaty. Zastavovali se u klasických didaktických materiálů, 

pozornost přilákaly například dnes již legendární nástěnné obrazy Zdeňka Buriana představující 

život pravěkých lovců, obrázky zachycující život na vesnici, ale rovněž se intenzivně zajímali o 

nejnovější technologie, jako je například elektronická žákovská knížka.  

Pokud hosté na chvíli zpomalili, potěšili se v družném rozhovoru s přáteli a třeba se alespoň na 

moment vrátili do svých dětských let, můžeme jistě oslavu považovat za úspěšnou.   

Závěrem bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům, kteří se do náročných příprav oslavy 

zapojili, poděkování patří rovněž žákům, již se velmi dobře ujali svých rolí. V neposlední řadě si 

nepochybně uznání zaslouží i pan ředitel Buchal, který školu za plného provozu tímto náročným 

obdobím provedl. 

Za Základní školu a mateřskou školu Ďáblice 

Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele pro program 

Oslava státního svátku Dne vzniku Československa v ďáblické škole 

V letošním školním roce jsme v ZŠ a MŠ Ďáblice položili základy nové tradice, a to 

připomínání a oslavu státních svátků u lípy, českého národního symbolu, na rynku před 

budovou školy. První takové shromáždění mělo připomenout 28. říjen 1918, den, kdy před 99 

lety vzniklo Československo.  

Slavnostní shromáždění žáků a učitelů se uskutečnilo 25. října 2017 v průběhu třetí vyučovací 

hodiny za přítomnosti velmi vzácného hosta, veterána bojů druhé světové války, pana 

brigádního generála ve výslužbě Pavla Vranského.  

Shromáždění bylo zahájeno nástupem státní a obecní vlajky na tóny husitského chorálu Ktož jsú 

boží bojovníci. Ředitel školy Mgr. Josef Buchal v krátkém úvodním proslovu vyzdvihl význam 

státního svátku; historické souvislosti a osobnost T. G. Masaryka uvedl Mgr. Tomáš Novotný.  
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Vrcholem programu byl velmi autentický a dojemný proslov pana generála Vranského. Hovořil 

o lásce k domovu, k místu, kde jsme se narodili a prožili dětství, o lásce k našim nejbližším – 

maminkám a tatínkům - a o lásce k vlasti. Rovněž připomněl, že zemi, kterou máme rádi, jakož i 

demokracii, svobodu a další ideály, na nichž republiku vybudoval se svými spolupracovníky 

Masaryk, je však nutné stále opatrovat a někdy třeba i bránit se zbraní v ruce. Myslím, že nijak 

nepřeháním, když uvedu, že jeho laskavá a srozumitelná slova na všechny přítomné velmi 

intenzivně zapůsobila. 

Následně zazněla v podání žáků pana učitele Zdeňka Rajtra za houslového doprovodu Šimona 

Tomka ze VII. B a kytarového doprovodu paní učitelky Zuzany Světlíkové Masarykova 

oblíbená lidová píseň Ach synku, synku. Během této skladby odnesli předseda a 

místopředsedkyně Školní žákovské rady květinu k nedalekému památníku věnovanému 

ďáblickým obětem obou světových válek. Slavnostní shromáždění ukončily tóny 

československé státní hymny. 

Následovala beseda pana generála s našimi deváťáky, která se nakonec protáhla 

z předpokládané jedné hodiny na dvě vyučovací hodiny, neboť pan generál je stále velmi 

dobrým a poutavým vypravěčem. Nás učitele potěšilo, že se žáci neostýchali a v závěru besedy 

položili několik zvídavých dotazů. 

Věříme, že v žácích zůstal silný zážitek, který přispěje k prohloubení jejich zájmu nejen o naše 

dějiny. Vždyť díky znalosti historie a jejím prostřednictvím můžeme hledat a nalézat odpovědi 

na řadu palčivých otázek dnešních dnů.  

Za ďáblickou školu Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy 

Slavnostní setkání školy u památné lípy u příležitosti oslavy státního svátku 17. listopadu 

Dne 16. listopadu 2017 se setkali žáci i učitelé u památné lípy na rynku školy k oslavě státního 

svátku Dne boje za svobodu a demokracii.  

Oslavu jsme zahájili tím, že vlajková četa přinesla k lípě českou a ďáblickou vlajku. Následně 

měl proslov pan ředitel Josef Buchal, historické události let 1939 a 1989 připomněl pan zástupce 

Tomáš Novotný. O svobodě a demokracii promluvila místopředsedkyně Školní žákovské rady 

Nikol Koleva. Na shromáždění byl pozvaný i pan doktor Srdečný, pamětník událostí roku 1939, 

který ale onemocněl, a tak se zúčastnit bohužel nemohl.  

Na školním rynku zazněly tóny písně Jednou budem dál a československá hymna, kterou 

společně zazpívali na Václavském náměstí v roce 1989 Karel Gott a Karel Kryl. Shromáždění 

bylo ukončené symbolickým cinkáním klíčů a položením svíček k památníčku. 

17. listopadu si připomínáme dvě historické události. V roce 1939 byly nacisty uzavřeny vysoké 

školy, někteří studenti byli popraveni, mnoho studentů bylo odvlečeno do koncentračního 

tábora; v roce 1989 končila událostmi sametové revoluce v Československu vláda jedné strany. 

Myslíme si, že je důležité si tento státní svátek připomínat. 

Z textů Eriky Šilhové, Lucie Procházkové, Jiřího Krumpa (VI.A) a Amélie Zítkové (VI.B) vybral a sestavil 

T. Novotný, zástupce ředitele 

Ďáblický slavíček 

Určitě všichni, kdo mají děti v ZŠ U Parkánu, ví o čem je řeč. Ano, původně celodružinová pěvecká 

přehlídka, nyní celoškolní pěvecká a instrumentální postupová přehlídka.  

V něčem drobné změny, ale v podstatě to nejdůležitější zůstává. Aby se v dětech pěstoval vztah 

k hudbě, učily se veřejnému vystupování a možná i uvědomění si, že pokud chce člověk něčeho 
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dosáhnout, musí holt něco obětovat a zapracovat na tom. Stejně jako v předešlých ročnících děti na 

Ďáblickém slavíčkovi ukázaly, že je v naší škole spousta těch, kteří kromě talentu mají i dostatečnou 

dávku zodpovědnosti, trpělivosti a odvahy. 

Letošní ročník byl zajímavý tím, že ve školním kole byla zastoupena i  kategorie sbory a 

soubory. V této skupině vystoupila třeba  téměř celá třída 8.B a ještě čtyři dívky z 9. třídy, taktéž 

školní pěvecký soubor Nevyjeme, který vede paní učitelka Zuzana Světlíková. Obě vystoupení 

si žáci sami doprovázeli na rytmické nástroje.  

Pestrá byla i  kategorie instrumentalistů, kde zazněla spousta nástrojů, zobcová flétna, klavír, 

housle a dokonce i altová flétna. 

Rozhodně se nikdo nenudil ani při ostatních kategoriích (mladší zpěváci sóla, starší zpěváci 

sóla...), protože každý, kdo vystupoval, byl jedinečný a zajímavý svým projevem. Proto byla 

úloha poroty, která byla letos ve složení RNDr. Zbyněk Blecha, paní vychovatelka Barbora 

Zezulová, paní učitelky Jitka Stoklasová a Zuzana Světlíková, nelehká.  

A to, že býti porotcem není jednoduché, si letos vyzkoušeli i loňští reprezentanti školy na Jarním 

petrklíči - Kateřina Přibáňová a Šimon Tomek, kteří zasedli do poroty žákovské.  

 Moc děkuji všem zúčastněným dětem za účast, porotě i rodičům za trpělivost a paním 

vychovatelkám a panu vychovateli ze ŠD za pomoc při organizaci v průběhu školního kola. 

Dětem, které postupují do Jarního petrklíče držíme palce. 

Za ďáblickou školu Markéta Skalová, organizátor školního kola 

Přehlídka recitátorů Ďáblické vajíčko 2018 

„Jazyk poezie je čarovný a sdělí více významů, než mají slova sama.“ Fudžiwara no Kintó 

Dne 22. února 2018 se v učebně 3.A konalo školní kolo přehlídky recitátorů Ďáblické vajíčko. 

Účast byla velká, vždyť své umění představilo 36 malých recitátorů, kteří byli rozděleni do pěti 

kategorií: 0. kategorie (1. ročník), 1. kategorie (2. a 3. ročník), 2. kategorie (4. a 5. ročník), 3. 

kategorie (6. a 7. ročník) a nakonec 4. kategorie (8. a 9. ročník).  

Odpoledním programem provázela paní učitelka Olga Koudelková, jíž se podařilo ve spolupráci 

s publikem vytvořit recitátorům velmi příjemnou, přátelskou a pozitivní atmosféru. Vystupující 

přišli podpořit někteří spolužáci a učitelé, mezi nimi i pan ředitel. Program rovněž navštívili 

zástupci redakce školního časopisu ĎaZ pod vedením paní učitelky Lenky Zrzavé. 

Všichni recitátoři publikum i odbornou porotu svým vystoupením potěšili. Mnozí žáci 

překvapili výběrem náročných básní, uměleckým projevem, někteří i pobavili humornými texty. 

Členové poroty tak neměli svou úlohu vůbec jednoduchou. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, 

že smyslem přehlídek recitátorů, mezi něž Ďáblické vajíčko patří, je posluchače především 

obohatit o umělecký a estetický zážitek z krásy poezie, potěšit duši kouzlem slova... Neexistují 

tedy vítězové a poražení. Vystupující jsou proto hodnoceni ve třech pásmech – zeleném, žlutém 

a červeném. V pátek 23. 2. 2018 během slavnostního vyhlášení ve školní knihovně obdržel 

každý recitátor diplom a čokoládové vajíčko příslušné barvy. 

Z každé postupové kategorie (1. – 4.) byli vybráni jeden až dva zástupci, kteří budou 

reprezentovat naší školu na Pražském poetickém setkání v březnu tohoto roku. 

Závěrem děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se na přípravě a realizaci Ďáblického vajíčka 

podíleli, jmenovitě především členům poroty Olze Koudelkové, Vladimíře Nepomucké, Jitce 

Kuvinkové, Marku Sichrovskému a Tereze Pandadisové. 
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Mezi nejlepšími recitátory se umístili tito žáci: 

1. třídy 

Šimon Hruška,  I.B 

Johanka Novotná,  I.B 

2. – 3. třídy 

Karolína Kulhánková,  II.B 

Eliška Königsmarková, III.A  - postupující 

Filip Šmrha, III.B - postupující 

4. – 5. třídy: 

Antonín Blahník, V.A 

Sophie Pischnothová a Lucie Rambousková, IV.B 

Veronika Brožová, V.A – postupující 

Daniel Krauz, V.A - postupující 

6. – 7. třídy: 

Kateřina Přibáňová, VII.B - postupující 

8. – 9. třídy 

Lucie Szabö,  VIII.B – postupující 

Sára Kratochvílová, IX. tř. - postupující 

Za odbornou porotu Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy pro program 

Vzpomínka (nejen) na májové dny roku 1945  

Na jaře letošního roku si připomínáme již 73. výročí od konce druhé světové války v Evropě. A 

tak se v pátek 4. května 2018 i v Praze-Ďáblicích u školní lípy shromáždili žáci a zaměstnanci 

zdejší školy, aby společně vzpomněli na události, které se odehrály nejen v prvních květnových 

dnech roku 1945. Naši školu u této příležitosti poctil a potěšil svou návštěvou vzácný host, pan 

brigádní generál  ve výslužbě Miloslav Masopust, přímý účastník bojů na východní frontě. 

Shromáždění bylo již v duchu tradice zahájeno nástupem státní a ďáblické vlajky na tóny 

husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Pan ředitel následně uvítal dalšího vzácného hosta, 

pana starostu Ing. Miloše Růžičku, a pozdravil všechny přítomné. Následně si přítomní 

vyslechli dvě významné písně, Kaťušu a Roll out the Barrel, jež si zpívali spojenečtí vojáci 

bojující na východní nebo západní frontě. Čestné místo na pódiu patřilo historickým vlajkám 

symbolizujícím čtyři vítězné mocnosti druhé světové války. 

Účastníci byli také seznámeni se základními historickými událostmi, jež vedly k druhé světové 

válce, jakož i s průběhem tohoto nejničivějšího konfliktu v lidských dějinách, s jeho obětmi a 

něco málo se dozvěděli o některých hrdinech z řad Čechoslováků.  

Poté již k shromáždění promluvil pan generál Masopust, který temperamentním proslovem 

sugestivně přiblížil své osobní válečné nasazení v rámci 1. československého armádního sboru 

pod velením Ludvíka Svobody a Karla Klapálka. Rovněž připojil několik vzpomínek na 

osvobozování Československa v letech 1944-1945. V závěru svého proslovu vyjádřil důležitost 

vztahu k rodné zemi, k vlasti. Za svá slova si vysloužil bouřlivý potlesk zaplněného školního 

rynku  a z rukou žáků druhé třídy i květinu.  

Následoval krátký proslov pana starosty, v němž zdůraznil, že válka nepřichází z žádné světové 

strany, ale že je ukryta v lidech samotných, v jejich myšlení. Často se přiblíží velmi nenápadně, 

aby pak zničila i ty, kteří ji pomáhali vyvolat. 
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Slavnost uzavřela historická československá hymna a po jejím skončení odnesli vybraní žáci 8. 

ročníku se svými učiteli květinu k ďáblickému pomníku obětem první a druhé světové války.  

Věříme, že si mnozí žáci ze shromáždění odnesli nejen poučení a zážitek ze setkání s aktivním 

pamětníkem závěrečných bojů druhé světové války, ale i mnoho podnětů k přemýšlení například 

o ceně, již naši předci museli zaplatit za to, abychom dnes žili ve svobodné zemi, v relativním 

blahobytu a hlavně v míru. 

Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele 

Velcí čtou malým aneb odpoledne s literaturou 

V půvabném prostředí knihovny ďáblické školy se ve čtvrtek 10. května 2018 v odpoledních 

hodinách uskutečnila netradiční akce pojmenovaná Velcí čtou malým. Dva příběhy z knih 

Josefa Čapka a Mary Pavese si pro své mladší spolužáky z 2. a 3. tříd připravili šesťáci a dvě 

žákyně z 8. třídy. Celý program byl tedy skoro výhradně v režii dětí, učitelé působili pouze 

v roli moderátorů.   

Velká zodpovědnost, s kterou žáci druhého stupně ke čtení přistoupili, a tak umožnili svým 

mladším spolužákům zajímavý estetický zážitek, nás velmi potěšila.   

Třeťáci a druháci poslouchali se zatajeným dětem. Bylo vidět, že je příběhy zaujaly a snad i 

inspirovaly k dalšímu objevování tajů a krás literatury. Atmosféra byla zkrátka velmi pozitivní, 

příjemná.  

Program pokračuje v průběhu května čtením prvňáčkům. Vyvrcholení přijde v samém závěru 

školního roku, kdy právě naši nejmladší žáci ukáží na oplátku starším, jak umí číst a na základě 

toho budou pasováni na čtenáře. 

Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele 

Český den proti rakovině 2018 v Ďáblicích 
Ve středu 16. května 2018 se na území celé České republiky uskutečnil Český den proti 

rakovině známý také pod názvem Květinový den. Cílem letošní sbírky bylo podpořit prevenci a 

léčbu rakoviny tlustého střeva.  

Naše škola se do této charitativní akce zapojila poprvé, a tak jsme byli trochu nervózní,  trochu 

zvědaví a zároveň plní očekávání, jak vše dopadne. Již v půl sedmé se žáci oblékli do žlutých 

triček a vyrazili na určená stanoviště. Vidět jste je mohli v podstatě po celých Ďáblicích - před 

školou, u pošty, poblíž vybraných autobusových  zastávek, před budovou školky, ale také 

v Březiněvsi u tamější mateřské školy. Květ měsíčku lékařského, který je již tradičním 

symbolem této nadace, bylo možné zakoupit za 20 Kč. Přestože počasí nebylo příliš přívětivé, 

mnoho lidí bylo milých, ochotných a neváhalo na dobrou věc přispět, a umožnit tak nemocným 

lidem prožít svůj život lépe.  

Sbírku vnímáme jako úspěšnou, jelikož se nám podařilo vybrat potěšujících 17 383 korun. 

Jménem vedení školy bych závěrem chtěl moc poděkovat všem žákovským dobrovolníkům z 9. 

třídy a členům Školní žákovské rady, bez nichž bychom tuto prospěšnou akci nezvládli 

zrealizovat. V neposlední řadě děkujeme také paní učitelce Radce Noskové za pomoc 

s přípravou a realizací Květinového dne. Doufáme, že se do akce zapojíme i příští rok, neboť 

pomáhat má smysl.   

Tomáš Novotný, zástupce ředitele 
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Školní atletické závody - 1. ročník 

Červen bývá  jedním  z nejhezčích měsíců v roce, alespoň pro děti už jenom proto, že  jeho 

první den slaví na celém světě svůj svátek. Také se kvapem blíží prázdniny a  teplé, slunečné 

dny lákají všechny  ven. Nejinak tomu bylo i letos.  Aby si žáci z naší školy užili sluníčko a 

zároveň oslavili svůj svátek,  byly pro ně v prvním červnovém týdnu uspořádány atletické 

závody, které se konaly na ďáblickém fotbalovém hřišti.  

Druhý stupeň měl svůj den 5. 6., kdy si děti z 6. až 9. tříd vyzkoušely atletický víceboj - sprint 

na 90 m, hod granátem, skok do dálky z místa a vytrvalostní  běh na 600 m.  Soutěžili vždy 

chlapci a dívky zvlášť a kategorie byly hodnoceny a vyhlášeny dle jednotlivých ročníků. Dětem 

z 1. stupně patřil pátek 8. 6. Jejich počet byl téměř dvojnásobný, ale díky veliké pomoci žáků a 

žákyň z druhého stupně, kteří měli své závody již za sebou a na hřišti působili jako časoměřiči, 

si  mohly užít svůj den i 1.-5. třídy. Tentokrát se běžel sprint na 50 m, házelo se kriketovým 

míčkem, skákalo se do dálky z místa, ale okruh pro delší běh měřil jen 300 m. Celkově jsme 

ocenili především houževnatost a odhodlanost dětí, jejich sportovního ducha a  vzájemnou 

podporu. Odměnou za vyvinuté úsilí byly všem výhercům medaile, diplomy a ananas.   

Myslím si, že atletické dny se vydařily a i přes drobné šrámy, které v průběhu zápolení děti 

utržily, můžeme být na naše žáky právem pyšní, nikdo totiž závod nevzdal.  Pro mnohé to byly 

vůbec první atletické závody a všem patří  velký obdiv nás dospělých. Moc se těšíme na další 

ročník. 

Andrea Pischnothová, asistentka pedagoga a startérka 

Malí čtou velkým 

Společnou hodinu nad knihami opět prožili naši šesťáci a prvňáci. Tentokrát však čtenáři byly 

nejmenší děti a pozornými  posluchači se stali žáci z 6. tříd.  Program jsme realizovali v pondělí 

18. června pro 1.B a v pátek 22. června pro 1.A. Každý šesťák si vybral jednoho prvňáka a 

poslouchal, jak čte. Prvňáčci se opravdu snažili, někteří měli možná trochu i trému.  

Následně paní učitelka Koudelková provedla slavnostní pasování na čtenáře a každý šesťák dal 

„svému“ svěřenci placku jako potvrzení o tom, že je skutečně dobrým čtenářem. 

Velké poděkování patří paní učitelce Olze Koudelkové, která celý program vymyslela a 

organizovala a také oběma paním učitelkám v 1. třídách – Nadě Frankové a Julii Martaskové za 

to, jak naše prvňáky dobře připravily a probudily v nich zájem o čtení. 

Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele 

Poslední týden školního roku 2017/2018 

V týdnu od 25. do 29. června jsme se ve škole věnovali vyhodnocení uplynulého školního roky, 

třídní učitelé zrealizovali se svými žáky výlety na nejrůznější místa a věnovali se závěrečným 

organizačním pracím. 

Během tzv. Dnů třídy navštívili naši žáci např. Hvězdárnu Ďáblice, Ďáblický háj, Pražský hrad, 

Lom Mušlovka, Vyšehrad, pražskou ZOO a botanickou zahradu, Vyšehrad, řeku Sázavu, 

JumpArenu, Lovoš v Českém středohoří, Koněpruské jeskyně, Národní zemědělské muzeum i 

Berlín. 

Ve středu 27. června se celá škola v průběhu dopoledne sešla na rynku u lípy, kde poděkování a 

květinu za celoroční náročnou práci nejen z rukou pana ředitele a zástupkyní Spolku Parkán, ale 

i od pana starosty dostali všichni pracovníci.  
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Ve čtvrtek 28. června se uskutečnil Společenský večer žáků 9. ročníku a některých osmáků ve 

dvoraně školy, kterým byly za přítomnosti některých rodičů předány diplomy za kvalitní 

zpracování a prezentování ročníkových oborových prací. Těší nás, že velká většina žáků k těmto 

pracím přistoupila velmi zodpovědně. 

Vyvrcholení školního roku přišlo 29. června, kdy děti obdržely vysvědčení a pro žáky 9. třídy 

nastal čas posledního zvonění, které symbolicky ukončilo jejich docházku do ďáblické základní 

školy. Průvodem celou školní budovou je vyprovodili prvňáci až do školní jídelny, kde byl 

připraven slavnostní oběd. Paní kuchařky připravily výborné menu. Tabuli a servis perfektně 

připravili a zrealizovali žáci 8. tříd pod vedením svých učitelů. Přípitek  se závěrečným 

poselstvím pronesli pan ředitel, paní učitelka Nosková a i samotní žáci. 

Byl to dobrý a úspěšný rok. 

Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy 

 

30. Informační technologie a další vývoj 

Škola prošla celkovou rekonstrukcí a to i strukturou datové sítě. Ve školním roce 2017/18 byl 

nasazen nový server a pokryta část školy wifi připojením. Všichni učitelé byli vybaveni 

notebookem. Byla připojena budova mateřské školy do společné počítačové sítě. Postupně byly 

instalovány původní počítače do učeben i do učebny ICT. Dále byly do učeben nainstalovány 

postupně původní interaktivní tabule a projektory. Do učebny hudební výchovy byla nově 

instalována interaktivní tabule s pojezdem. 

V srpnu 2018 byla zapojena první část datové sítě v mateřské škole a připojena multifunkční 

tiskárna. Ve dvoraně byly nainstalovány dva projektory. Jsou pořízeny monitory 

pro zobrazování informací (suplování, týdenní plány, prezentace z akcí, …) do dvorany, 

na chodbu před kancelářemi vedení a do sborovny.  

Ve školním roce 2017/18 byl zprovozněn systém Bakaláři (třídní kniha, e-žákovská knížka, 

webové rozhraní), nové webové stránky. Na přelomu školního roku byl zaveden nový systém 

pro platby – Školní program.  

Pedagogové a další zaměstnanci školy se postupně se systémy seznamují. Plánujeme cílená 

školení v oblasti IT na minimální úrovni uživatelské znalosti.  

Je nutné v budově mateřské školy dobudovat strukturu datové sítě a doplnit technologie. 

S ohledem na vzrůstající objem dat bude nutné rozšíření vybavení o datové úložiště. Dále bude 

nutná obnova hardwaru (projektory, počítače, monitory), který je zastaralý a přestává 

vyhovovat. V rámci revitalizace ICT učebny je nutná úprava stolů a dovybavit učebnu 

vyhovujícími židlemi. 

Pro využití elektronického prostředí ve školní družině chceme vybavit vychovatele patřičným 

zařízením – tablety. V plánu je také migrace emailů z důvodu navýšení kapacity a zlepšení 

podmínek pro provoz. 

 

Přílohy  
1. Přehled prospěchu tříd 1. stupně školy za 1. pololetí školního roku 2017/2018  

2. Přehled prospěchu tříd 1. stupně školy za 2. pololetí školního roku 2017/2018 

3. Přehled prospěchu tříd 2. stupně školy za 1. pololetí školního roku 2017/2018 

4. Přehled prospěchu tříd 2. stupně školy za 2. pololetí školního roku 2017/2018 

5. Přehled prospěchu školy za 1. pololetí školního roku 2017/2018 

6. Přehled prospěchu školy za 2. pololetí školního roku 2017/2018 
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Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2017/18 
  

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

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  292   -   -   -   -   - 292 1.000 
 Čj  146 115  29   1   -   1 291 1.605 
 Aj  120  54   7   2   -   - 183 1.404 
 M  187  88  15   2   -   - 292 1.425 
 Inf   64   4   -   -   -   - 68 1.059 
 Prv  152  12   -   -   -   - 164 1.073 
 Vl   65  53  10   -   -   - 128 1.570 
 Př   59  57  11   1   -   - 128 1.641 
 Hv  290   2   -   -   -   - 292 1.007 
 Vv  284   8   -   -   -   - 292 1.027 
 Tv  285   6   1   -   -   - 292 1.027 
 Pv  286   6   -   -   -   - 292 1.021 

 Celkový průměrný prospěch 1.235 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 240 omluvených 9688 33.065 
 hodnocení prospěl 52 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
 

Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2017/18 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

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

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  297   -   -   -   -   - 297 1.000 
 Čj  135 128  32   2   -   1 297 1.667 
 Aj  114  57  12   2   -   1 185 1.470 
 M  166  99  28   3   -   1 296 1.554 
 Inf   36  29   4   1   -   - 70 1.571 
 Prv  154  12   1   -   -   - 167 1.084 
 Vl   69  43  19   -   -   - 131 1.618 
 Př   70  53   7   -   -   - 130 1.515 
 Hv  297   -   -   -   -   - 297 1.000 
 Vv  295   2   -   -   -   - 297 1.007 
 Tv  295   1   1   -   -   - 297 1.010 
 Pv  293   4   -   -   -   - 297 1.013 

 Celkový průměrný prospěch 1.268 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 247 omluvených 13358 44.826 
 hodnocení prospěl 51 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
 
  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   S  

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   S  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Informatika  
Prvouka  
Vlastivěda  
Přírodověda  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  
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Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2017/18 
  

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

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  157   -   -   -   -   1   - 157 1.000 
 Čj   33  78  39   5   -   3   - 155 2.103 
 Aj   62  51  31  12   -   2   - 156 1.955 
 Nj   51  44  16   1   -   -   - 112 1.705 
 M   38  60  40  17   2   1   - 157 2.268 
 Inf   98  28   7   -   -   1   - 133 1.316 
 D   69  51  29   6   1   2   - 156 1.840 
 Ov  102  41  13   1   -   1   - 157 1.446 
 Vsz  157   -   -   -   -   -   - 157 1.000 
 Pd   27  13   5   -   -   -   - 45 1.511 
 F   50  66  35   5   -   2   - 156 1.968 
 Ch    8  24  23   5   1   2   - 61 2.459 
 P   36  63  41  14   1   3   - 155 2.232 
 Z   93  49  13   2   -   1   - 157 1.516 
 Hv  138  10   9   -   -   1   - 157 1.178 
 Vv  132  20   5   -   -   1   - 157 1.191 
 Vz    -   -   -   -   -   1   - 0 0.000 
 Tv  127  25   3   -   -   1   2 155 1.200 
 Sp   95   6   6   -   -   1   - 107 1.168 
 Ajk   28   2   4   -   -   -   - 34 1.294 
 Ms   21   9   5   1   -   -   - 36 1.611 
 Sh   34   6   2   -   -   -   - 42 1.238 

 Celkový průměrný prospěch 1.624 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 59 omluvených 7023 43.086 
 hodnocení prospěl 92 neomluvených 4 0.025 
 prospěchu neprospěl 3 

 nehodnocen 4 

 

 

  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   N   U  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Matematika  
Informatika  
Dějepis  
Občanská výchova  
Výchova pro školu a život  
Podnikavost  
Fyzika  
Chemie  
Přírodopis  
Zeměpis  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Tělesná výchova  
Svět práce  
Konverzace v anglickém jazyce  
Seminář z matematiky  
Sportovní hry  
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Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2017/18 
  

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

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  158   -   -   -   -   - 158 1.000 
 Čj   41  73  39   5   -   - 158 2.051 
 Aj   83  45  24   6   -   - 158 1.703 
 Nj   60  33  15   4   -   - 112 1.670 
 M   44  58  34  22   -   - 158 2.215 
 Inf   91  38   5   -   -   - 134 1.358 
 D   77  49  26   6   -   - 158 1.753 
 Ov  108  43   7   -   -   - 158 1.361 
 Vsz  157   1   -   -   -   - 158 1.006 
 Pd   21  10  11   4   -   - 46 1.957 
 F   75  58  21   4   -   - 158 1.709 
 Ch   27  11  18   6   -   - 62 2.048 
 P   61  61  31   5   -   - 158 1.873 
 Z   75  57  25   1   -   - 158 1.696 
 Hv  126  25   7   -   -   - 158 1.247 
 Vv  142  15   1   -   -   - 158 1.108 
 Tv  140   8   6   1   -   3 155 1.148 
 Sp   89  18   1   -   -   - 108 1.185 
 Ajk   25   8   2   -   -   - 35 1.343 
 Ms   24  12   -   -   -   - 36 1.333 
 Sh   39   -   2   -   -   - 41 1.098 

 Celkový průměrný prospěch 1.553 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 74 omluvených 10241 62.445 
 hodnocení prospěl 84 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  
Dějepis  
Občanská výchova  
Výchova pro školu a život  
Podnikavost  
Fyzika  
Chemie  
Přírodopis  
Zeměpis  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Svět práce  
Konverzace v anglickém jazyce  
Seminář z matematiky  
Sportovní hry  
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 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2017/18 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 2.A 2.B 2.C 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.A 8.B 9. 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  449   -   -   -   -   1   - 449 1.000 
 Čj  179 193  68   6   -   3   1 446 1.778 
 Aj  182 105  38  14   -   2   - 339 1.658 
 Nj   51  44  16   1   -   -   - 112 1.705 
 M  225 148  55  19   2   1   - 449 1.719 
 Inf  162  32   7   -   -   1   - 201 1.229 
 Prv  152  12   -   -   -   -   - 164 1.073 
 Vl   65  53  10   -   -   -   - 128 1.570 
 Př   59  57  11   1   -   -   - 128 1.641 
 D   69  51  29   6   1   2   - 156 1.840 
 Ov  102  41  13   1   -   1   - 157 1.446 
 Vsz  157   -   -   -   -   -   - 157 1.000 
 Pd   27  13   5   -   -   -   - 45 1.511 
 F   50  66  35   5   -   2   - 156 1.968 
 Ch    8  24  23   5   1   2   - 61 2.459 
 P   36  63  41  14   1   3   - 155 2.232 
 Z   93  49  13   2   -   1   - 157 1.516 
 Hv  428  12   9   -   -   1   - 449 1.067 
 Vv  416  28   5   -   -   1   - 449 1.085 
 Vz    -   -   -   -   -   1   - 0 0.000 
 Tv  412  31   4   -   -   1   - 447 1.087 
 Pv  286   6   -   -   -   -   - 292 1.021 
 Sp   95   6   6   -   -   1   - 107 1.168 
 Ajk   28   2   4   -   -   -   - 34 1.294 
 Ms   21   9   5   1   -   -   - 36 1.611 
 Sh   34   6   2   -   -   -   - 42 1.238 

 Celkový průměrný prospěch 1.430 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 299 omluvených 16711 36.249 
 hodnocení prospěl 144 neomluvených 4 0.009 
 prospěchu neprospěl 3 

 nehodnocen 4 

 
 

  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   N   S  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Matematika  
Informatika  
Prvouka  
Vlastivěda  
Přírodověda  
Dějepis  
Občanská výchova  
Výchova pro školu a život  
Podnikavost  
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  
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 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2017/18 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 2.A 2.B 2.C 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.A 8.B 9. 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  455   -   -   -   -   -   - 455 1.000 
 Čj  177 201  71   7   -   1   - 456 1.798 
 Aj  197 102  36   8   -   1   - 343 1.577 
 Nj   60  33  15   4   -   -   - 112 1.670 
 M  210 157  62  25   -   1   - 454 1.784 
 Inf  127  67   9   1   -   -   - 204 1.431 
 Prv  154  12   1   -   -   -   - 167 1.084 
 Vl   69  43  19   -   -   -   - 131 1.618 
 Př   70  53   7   -   -   -   - 130 1.515 
 D   77  49  26   6   -   -   - 158 1.753 
 Ov  108  43   7   -   -   -   - 158 1.361 
 Vsz  157   1   -   -   -   -   - 158 1.006 
 Pd   21  10  11   4   -   -   - 46 1.957 
 F   75  58  21   4   -   -   - 158 1.709 
 Ch   27  11  18   6   -   -   - 62 2.048 
 P   61  61  31   5   -   -   - 158 1.873 
 Z   75  57  25   1   -   -   - 158 1.696 
 Hv  423  25   7   -   -   -   - 455 1.086 
 Vv  437  17   1   -   -   -   - 455 1.042 
 Tv  435   9   7   1   -   -   3 452 1.058 
 Pv  293   4   -   -   -   -   - 297 1.013 
 Sp   89  18   1   -   -   -   - 108 1.185 
 Ajk   25   8   2   -   -   -   - 35 1.343 
 Ms   24  12   -   -   -   -   - 36 1.333 
 Sh   39   -   2   -   -   -   - 41 1.098 

 Celkový průměrný prospěch 1.411 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 322 omluvených 23599 50.533 
 hodnocení prospěl 135 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 

 

 

 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   S   U  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Matematika  
Informatika  
Prvouka  
Vlastivěda  
Přírodověda  
Dějepis  
Občanská výchova  
Výchova pro školu a život  
Podnikavost  
Fyzika  
Chemie  
Přírodopis  
Zeměpis  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  
Svět práce  
Konverzace v anglickém jazyce  
Seminář z matematiky  
Sportovní hry  



 

 

 



Informace o činnosti mateřské školy 

 

2017 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDKLÁDÁ: Mgr. Josef Buchal 

ZPRACOVALI: Věra Dusová 

 

 

 

V Praze dne 13. října 2018       



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

2 

 

A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2017/2018 

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 2017/2018. 

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. Josef Buchal 

zástupkyně ředitele:  Věra Dusová 

e-mail:    vera.dusova@skoladablice.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. 
 

mailto:vera.dusova@skoladablice.cz
mailto:reditel@skoladablice.cz
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5. MŠ s internátním provozem 

ne 

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. 2017 
15 14 1 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2017 

a) věková struktura  

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

Počet 3 2 7 2 1 

Z toho žen 3 2 7 2 1 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a) pedagogičtí pracovníci doplňující si odbornou kvalifikaci: 

Odbornou kvalifikaci si doplňuje jedna učitelka. 

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 2018/2019 
 

 

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). V mateřské škole pracuje speciální pedagog.  

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 

32 11 19 32 11 19 44 
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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 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 

ostatní evropské státy počet žáků 

Ukrajina 2 

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.  
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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 se děti z jednotlivých tříd 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 1 29 

 

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 a 

Slovenska. 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. 
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17. Účast MŠ v rozvojových a mezinárodních programech 
 

ne 
 
18. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji  
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poče
t dětí 
celke

m 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44 

z 
toho 

nově 
přija

tí 

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. 
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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. 

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 2017 – 2018 se v mateřské škole za podpory asistenta pedagoga 

integrovaly dvě děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

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 1 

Znalost ČJ s potřebou doučování 1 

 

B) Přílohy  

1. Příloha – Akce MŠ – Školní rok 2017 – 2018 
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Akce MŠ ve školním roce 2017 - 2018 

Září 2017 

Zahájení provozu mateřské školy 

Třídní schůzky v jednotlivých třídách 

Návštěva „pohádkové zahrádky“ v ulici Zákupská - Motýlci 

Vycházka do lesa, sběr přírodnin - Berušky 

Vycházka za zvířátky – Motýlci 

Příprava ovocného salátu – Koťata 

Divadelní představení „Hrnečku vař!“ 

Zdravotní sestra v MŠ – Koťata 

Horolezecká stěna – Berušky 

Štrůdlování – Broučci 

Plyšáčkový den – Ptáčci 

Barevný den – vítání podzimu –Slůňata 

Vítání podzimu – hry se skřítkem Podzimníčkem v lese – Tuleni 

Sázení tulipánů na zahradě MŠ – Tuleni 

Přírodovědná vycházka do Ďáblického lesa – Slůňat 

Adaptace nových dětí – Ptáčci, Motýlci, Slůňata 

Říjen 2017 

Výroba „Bramboráčků“- panáčci a zvířátka z brambor – Slůňata 

Návštěva Planetária – Koťata 

Hračkový den – Tuleni 

Krmení koziček – Tuleni 

Výlov rybníka v Počernicích – Broučci 

Zdobení dýní – zahradnictví – Líbeznice – Berušky, Broučci 

Ochutnávka ovocné a zeleninové mísy – Slůňata 

Pouštění draků – Berušky 

Heloween – výroba strašidla – Slůňata 

Výroba strašidelných svícnů – Motýlci 

Podzimní tvoření – Ptáčci 

Dýňování v MŠ – Broučci, Tuleni, Koťata 

„Dýňová strašidla“ – výroba – Berušky 

Karneval – Broučci 

Listopad 2017 

Dušičková vycházka – Tuleni 

Sypání do krmítek – Slůňata 

Hudební představení 

Pečení svatomartinských rohlíčků – Koťata 

Loupání oříšků pro ptáčky – Motýlci 

Lezecká stěna – Berušky, Koťata 

Bublinkový den – Ptáčci 

Vzdělávací program ZOO Praha – Koťata, Berušky 

Naučný program v knihovně Ďáblice – Slůňata 

Divadelní představení 

Návštěva divadelního představení v Divadle K. Hackera – Broučci 

Hvězdárna Ďáblice – Berušky 

Prosinec 2017 

Mikulášská nadílka 
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Pečení perníčků – Koťata, Broučci, Berušky 

Návštěva solné jeskyně – Berušky, Koťata 

Vánoční besídka – Motýlci, Slůňata, Broučci, Berušky, Ptáčci, Tuleni 

Zdobení perníčků – Tuleni 

Nadělování dárků pod stromeček – Motýlci, Slůňata 

Prohlídka Betlému Karlštejn – Motýlci, Koťata, Berušky 

Návštěva divadelního představení v divadle K. Hackera – Broučci 

Ukázka vánočních zvyků a tradic – Slůňata 

Vánoční dílna s rodiči – Koťata 

Prohlídka jesliček v kostele – Tuleni 

Leden 2018 

Vánoční nadílka – Ptáčci, Berušky 

Návštěva Kaple – zpěv koled – Ptáčci, Tuleni 

Průvod Tříkrálový – Koťata 

Hračkový den – Motýlci, Berušky, Broučci 

Planetárium Holešovice – Tuleni, Slůňata 

Divadelní představení v MŠ 

Zimní radovánky – Ptáčci 

Výprava do Ďáblického háje – Tuleni, Broučci 

Návštěva knihovny – Berušky 

Zimní olympijské hry – Broučci 

Únor 2018 

Divadelní představení v MŠ 

Muzeum lega – Koťata, Berušky 

Pečení šátečků – Broučci 

Masopustní karneval 

Výroba krmení pro ptáčky – Tuleni 

Výprava do Ďáblického háje, zavěšení krmítek – Tuleni 

Zimní olympiáda – Berušky, Koťata 

Návštěva poštovního úřadu – Tuleni 

Návštěva představení v Divadle K. Hackera – Broučci 

Planetárium Holešovice – Slůňata, Tuleni 

Březen 2018 

Canisterapie – Berušky, Slůňata, Ptáčci, Tuleni, Motýlci, Koťata 

Den s pohádkovou knihou – Ptáčci 

Solná jeskyně Letňany – Tuleni, Slůňata 

Návštěva hasičů – Berušky, Motýlci 

Divadelní představení v MŠ 

Setí velikonočního osení – Slůňata 

Vítání jara – Berušky 

Vyhánění Morény – Koťata 

Pískování – velikonoční téma – Broučci 

Setí velikonočního osení – Motýlci, Tuleni, Koťata 

Barvení velikonočních kraslic – Berušky 

Knihovna Ďáblice – Broučci 

Pečení velikonočního mazance – Koťata 

Duben 2018 

Divadelní představení v MŠ 



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

11 

 

Den s knihou – Motýlci 

Návštěva knihovny – Motýlci 

Čokoládovna Šestajovice – Broučci 

Průzkum hudebnosti – předškolní děti 

Hrátky se zvířátky v komunitním centru Vlna – Tuleni 

Stavba domečků v lese – Motýlci 

Pečení štrůdlu na Den Země – Broučci 

Den země v MŠ 

Čokoládovna Šestajovice – Tuleni, Slůňata 

Vycházka k pohádkovým postavičkám – Ptáčci 

Karneval čarodějnic  

Fotografování dětí 

Květen 2018 

Divadelní představení v MŠ 

Zápis do MŠ 

Pečení pro maminky k svátku – Motýlci 

Vycházka do Ďáblického háje – Ptáčci 

Dopravní hřiště – Koťata 

Pony park Měšice – Broučci 

Den rodiny – výstava fotografií – Slůňata 

Celodenní výlet Staré Hrady – Tuleni, Slůňata 

Výroba ovocného salátu – Berušky 

Květinový den – Ptáčci 

Celodenní výlet – Motýlci 

Oslava Dne dětí – Slůňata 

Červen 2018 

Oslava Dne dětí  

Rozloučení s předškoláky  

Muzeum dopravy – Koťata, Berušky 

Celodenní výlet – Broučci, Ptáčci 

Čokoládovna Šestajovice – Motýlci 

Divadelní vystoupení ochotnického divadla 

Pohádková noc – přespání v MŠ – Koťata 

Prohlídka venkovní voliéry – Tuleni 

Návštěva žáků ZŠ v předškolních třídách MŠ 

Sférické kino v MŠ 

Duhový den – Broučci 

Ďáblický háj – Tuleni 

Škola v přírodě 

Sladké rozloučení se školním rokem - Slůňata 

Celodenní výlet Zeměráj – Koťata, Berušky 

Rozloučení se školním rokem – Ptáčci 
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