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1. Název školy 
Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany 
Na Vršku 290 
252 41 Dolní Břežany 

      
     registrace do sítě škol ke dni 1. září 1996 
 
 IČO 62935747 
 IZO  000241202 
 
2. Zřizovatel 
 Obec Dolní Břežany 
 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany 
 
 
3. Charakteristika školy  
     Základní škola s devíti ročníky. Učební plán: Základní škola, č.j. 16847/96  
 
 
4. Součásti školy 
V budově na adrese  Na Vršku 290, Dolní Břežany sídlí:  
 Základní škola 
 Kapacita: skutečná 245 žáků, cílová 270 žáků 
            IZO: 000 241 202 
            Školní družina 
            Kapacita:125 žáků 
            IZO: 113 900 104 
 Školní jídelna   
 IZO:  102 738 840 
 
V budově na adrese Na Drahách 20, Dolní Břežany sídlí: 
  Mateřská škola 
             Kapacita : 38 
             IZO: 107 516 632 
 
 
5. Údaje o vedení školy, kontakty  
 Ředitelka: Ing. Iva Fischerová 
 Statutární zástupce: Mgr. Hana Šeráková 
            Vedoucí učitelka MŠ: Dana Petráková 
 Všechny důležité kontakty jsou na webových stránkách školy: www.zsdb.cz 

              e-mail: zsdb@zsdb.cz 
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6. Prostorové a materiální  podmínky základní školy 

Vyučuje se v jedné budově, která se skládá z několika propojených bloků. 

 

Blok učeben: v přízemí jsou třídy I. stupně a školní družiny. V 1. nadzemním 

podlaží učebny   II. stupně a odborná učebna chemie a angl.jazyka. 

 

Vstupní blok: počítačová učebna, kanceláře vedení školy, hala, šatny.  

 

Blok školní jídelny: v prvním patře kuchyň s jídelnou, v přízemí sklady a techn. 

zázemí. V těsném sousedství školy jsou dva útulné tělocvičné sály. Byly 

vybudovány z bývalé kotelny a uhelny a slavnostně otevřeny  v únoru 2004. Za 

budovou školy je  pozemek s prostory na sportování. 

 

        V létě roku 2004 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí. Proběhla výměna všech oken 

a dveří, generální oprava střech,zateplení obvodového pláště a obložení fasády dřevem. 

Kompletně byla zrekonstruována také kuchyň, jídelna a přilehlé technické zázemí. 

 

         Ve škole jsme za aktivního přispění zřizovatele postupně obměnili zastaralý žákovský 

nábytek a modernizujeme učební pomůcky. 

 

        Během letních prázdnin 2005 jsme malou a již nevyhovující počítačovou učebnu rozšířili 

o sousední třídu školní družiny a získali tak prostornou  a moderním nábytkem vybavenou  

počítačovou učebnu s 26 žákovskými počítači s trvalým a neomezeným připojením na  

internet. Učebna je také vybavena dataprojektorem.  Takto rozšířenou učebnu nyní mohou 

využívat všechny třídy ve všech předmětech.  

 

         Kromě počítačů v učebně jsou na síti s možností přístupu k internetu i dva počítače ve 

sborovně, počítače v kancelářích vedení školy a v kanceláři školní jídelny.  

 

 

 

 



 

- 5 - 

 
7. Vzdělávací program školy 
 

Učební plán 
  

ročník 
Předmět 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk a literatura 9 10 10 7 7 4 4 4 4 
Anglický jazyk 0 0 0 3 3 3 3 3 3 
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
Prvouka 2 2 3 0 0 0 0 0 0 
Vlastivěda 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
Přírodověda 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
Dějepis 0 0 0 0 0 2 2 2 2 
Zeměpis 0 0 0 0 0 2 2 2 1 
Přírodopis 0 0 0 0 0 2 2 2 2 
Fyzika 0 0 0 0 0 2 2 2 2 
Chemie 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Občanská výchova 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Rodinná výchova 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 1 1 2 
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Volitelné předměty 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
Rozšířená hodina 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Nepovinné předměty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   týdenní dotace hodin 20 22 23 24 25 28 29 31 31 
 
 
   Povinně volitelné předměty 
  
ročník název předmětu Učitel 
7., 8., 9.  Přírodovědný seminář Mgr. Marie Florianová 
  Dějepisný seminář Iva Vrchotková 
  Seminář tvůrčího psaní           Mgr. Marta Lískovcová 
  Programování Mgr. Petr Ševčík 
  Rozšířená hodina 
  
ročník název předmětu Učitel 
6. Český jazyk Mgr. Marta Lískovcová 
7. Aplikovaná matematika Mgr. Marie Florianová 
8. Matematika Iva Vrchotková 
9. Matematika Mgr. Marie Florianová 
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8. Přehled pracovníků školy ve šk.roce 2005/2006 
 

1 ředitelka školy  Ing. Iva  FISCHEROVÁ 

2 zástupkyně ředitelky  Mgr. Hana  ŠERÁKOVÁ 

3 učitelé ZŠ I.A Kateřina  LANDOVÁ 

4  I.B Jitka  MOSKALIEVOVÁ 

5  II.tř. Mgr. Tereza  BĚHUNKOVÁ 

6  III tř. Mgr. Jana  ZAPOTILOVÁ 

7  IV.tř    Mgr. Helena ŠEDIVÁKOVÁ 

8  V.tř. Mgr. Martina  ŘÍMANOVÁ 

9  VI.tř. Mgr. Zdeňka GRUBEROVÁ 

10  VII.t ř. Mgr. Marie  FLORIANOVÁ 

11  VIII.t ř.    Iva  VRCHOTKOVÁ 

12  IX.tř. M.A. Helena  GÜTTNEROVÁ 

13  netřídní Mgr. Marta  LÍSKOVCOVÁ 

14   Mgr. Jaroslava  ŠINDELKOVÁ 

15      Mgr. Petr ŠEVČÍK 

16      Mgr. Jiří  PODLAHA 

17 vychovatelky družiny D 1 Jiřina  BARTOŠOVÁ 

18  D 2 Jitka  KYSELICOVÁ 

19  D 3 Mgr. Jaroslava  ŠINDELKOVÁ  

20 hospodářka školy  Romana KOUBOVÁ 

21 školník ZŠ  Václav OKTÁVEC  

22 uklízečky  Martina KOVÁŘOVÁ  

23   Miluše MOZOLIOVÁ  

24   Miluše OKTÁVCOVÁ  

25 vedoucí školní jídelny  Jarmila KRIŠTŮFKOVÁ  

26 kuchařky  Jana NOVOTNÁ  

27   Zděna POVOLNÁ  

28   Jana  MOUDRÁ  

29   Jiřina TOLAROVÁ  

30 učitelé MŠ ved.uč. Dana PETRÁKOVÁ   

31   Hana DURDILOVÁ  

32   Viola SCHNEIDEROVÁ  

33   Veronika KADEŘÁBKOVÁ (do 30.4.) 

34 školnice MŠ  Jarmila ZIMOVÁ 
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9. Věková struktura pracovníků školy 
 

  do 30 let do 40 let do 50 let od 50 let od 60 let celk. počet 

učitelé ZŠ 3 6 3 3 1 16 
Vychovatelé družin 0 0 2 1 0 3 
nepedagogičtí zaměst. ZŠ 0 3 4 2 0 9 
učitelé MŠ 3 0 1 0 0 4 
nepedagogičtí zaměst. MŠ 0 0 2 0 0 2 
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10. Předměty, kterým pedagogové vyučují, aprobovanost 
 

Jméno Předměty 
Bartošová Jiřina školní družina 
Běhunková Tereza,Mgr. 1.stupeň 
Fischerová Iva,Ing. fyzika  

Florianová Marie,Mgr. 
matematika, přírodopis, přírodovědný 
seminář, RV, OV 

Güttnerová Helena,M.A. angličtina, výtvarná výchova 
Gruberová Zdeňka, Mgr. angličtina, tělesná výchova, RV 
Kyselicová Jitka školní družina 
Landová Kateřina 1.stupeň 

Lískovcová Marta,Mgr. 
čeština, občanská výchova, seminář 
tvůrčího psaní 

Moskalievová Jitka 1.stupeň 
Podlaha Jiří, Mgr. zeměpis, chemie, tělesná výchova 
Římanová Martina,Mgr. 1.stupeň, hudební výchova 
Šediváková Helena, Mgr. 1.stupeň, výtvarná výchova 
Šeráková Hana,Mgr. 1.stupeň, praktické činnosti 

Ševčík Petr,Mgr. 
praktické činnosti, základy 
programování 

Šindelková Jaroslava,Mgr. rodinná výchova, školní družina 

Vrchotková Iva 
matematika,dějepis,fyzika,dějepisný 
seminář 

Zapotilová Jana, Mgr. 1.stupeň 
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Aprobovanost předmětů 

Předmět počet hodin Odučených  
% 

aprobovanosti 
 

 celkem Aprobovaně neaprobovaně aprobovaně neaprobovaně 

Český jazyk 69 51 18 73,91 26,09 
Matematika 46 29 17 63,04 36,96 
Anglický jazyk 33 33   100,00 0,00 
Dějepis 8 0 8 0,00 100,00 
Prvouka 9 5 4 55,56 44,44 
Vlastivěda 3 3   100,00 0,00 
Přírodověda 4 4   100,00 0,00 
Přírodopis 8 8   100,00 0,00 
Zeměpis 7 7   100,00 0,00 
Fyzika 8 4 4 50,00 50,00 
Chemie 4 0 4 0,00 100,00 
Občanský výchova 4 3 1 75,00 25,00 
Rodinná výchova 4 0 4 0,00 100,00 
Hudební výchova 10 10   100,00 0,00 
Výtvarná výchova 14 14   100,00 0,00 
Praktické činnosti 13 12 1 92,31 7,69 
Tělesná výchova 24 24   100,00 0,00 
Přírodopisný seminář 2 2   100,00 0,00 
Dějepisný seminář 2 2   100,00 0,00 
Seminář tvůrčího psaní 2 2   100,00 0,00 
Programování 2 2   100,00 0,00 
Aplikovaná matematika 1 1   100,00 0,00 
Celkem 277 216 61 77,98 22,02 

 

                    Za aprobovaně vyučovaný předmět je považován ten, který vyučuje pedagog s plnou 
kvalifikací předepsanou novým školským zákonem. Od 1.1. 2005 je tedy nutno považovat za 
neaprobované i učitele, kteří svůj předmět kvalitně učí mnoho let, ale nemají předepsané 
vysokoškolské vzdělání. Na prvním stupni jsou takové učitelky dvě, jedna z nich od září 2006 
vysokou školu začíná  studovat. Na druhém stupni je bez vysokoškolského vzdělání jedna 
učitelka.  
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11. Personální změny pedagogických pracovníků 

Na počátku října odešel z pracovních důvodů externí tělocvikář, kterého nahradil 
aprobovaný učitel TV – Z.  
 

Na konci června 2006 odešly dvě učitelky I. stupně, 1 učitel II. stupně a 1 externista. 
 

Pro nový školní rok 2006/2007 jsme přijali:  kvalifikovaného učitele PŘ – CH, 
kvalifikovaného učitele tělesné výchovy a  2 plně kvalifikované učitelky I.stupně. 
 

 

12. Přehled tříd, třídních učitelů a klasifikace  

 
Školní rok 2005/2006    
       
třída žáků chlapců dívek průměr  

klasifikace 
třídní učitelka 

        I.pol. II.pol.   
I.A 18 8 10 1,000 1,024 Kateřina Landová       
I.B 17 10 7 1,000 1,000 Jitka Moskalievová 
II. 26 14 12 1,038 1,060 Mgr. Tereza Běhunková 
III. 27 11 16 1,169 1,164 Mgr. Jana Zapotilová 
IV. 28 17 11 1,393 1,429 Mgr. Helena Šediváková 
V. 25 10 15 1,382 1,476 Mgr. Martina Římanová 
VI. 28 14 14 1,728 1,755 Mgr. Zdeňka Gruberová 
VII. 29 15 14 1,595 1,554 Mgr. Marie Florianová 
VIII. 23 13 10 1,973 1,930 Iva Vrchotková 
IX. 24 10 14 1,708 1,594 M.A. Güttnerová Helena 
  245 122 123 1,399 1,399 celá škola 
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13. Historie počtu tříd a žáků 
 

Školní 
rok 

Počet tříd 
Počet 
žáků 

Počet 
žáků ve 
třídě 

Počet 
žáků na 
učitele 

1999/00 10 210 21 15 
2000/01 11 221 20 16 
2001/02 10 229 23 17 
2002/03 10 219 22 17 
2003/04 9 220 24 17 
2004/05 9 227 25 17 
2005/06 10 245 25 17 
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14. Zápis do 1. tříd 
 
 Zápis do prvních tříd proběhl v úterý 31.1.2006  odpoledne ve slavnostním duchu. 

K zápisu přišlo celkem 55  dětí, z toho 10 rodičů požádalo o odklad školní docházky.  Děti 

byly moc šikovné, za statečnost dostaly malé dárky, sladkou odměnu a pamětní list školy. Do 

první třídy jsme přijali 45 dětí. 

 4. 9. 2006  skutečně nastoupilo do dvou prvních tříd 43 dětí. 
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15. Výsledky přijímacího řízení na střední školy 
 

Obor počet žáků 

Víceletá gymnázia 5 
Z 5. ročníku 4 
Ze 7. ročníku 1 

Celkem z nižších ročníků  5 

Gymnázia 3 

Postupická 1 
Budějovická 1 
Štěpánská 1 

Střední odborné školy 9 
Management turismu 2 
Ekonomické lyceum 4 
Ekonomika a podnikání 1 
Management aplikace počítačů 1 
Obchodní akademie 1 

Střední umělecké školy 2 
Návrhářství 1 
Výtvarnictví 1 

Střední odborná učiliště 10 
Kadeřník, kadeřnice 4 
Truhlář 1 
Spojovací mechanik 1 
Mechanik elektronického zařízení  1 
Kuchařka 1 
Automechanik 2 

Celkem z 9. ročníku 24 
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16. Analýza "Mapa školy"  

V prosinci roku 2005 proběhlo na naší škole rozsáhlé dotazníkové šetření mezi žáky, 
rodiči a učiteli, které zpracovávala společnost SCIO.cz. 

Cílem šetření bylo zmapovat: 
- stav, ve kterém se škola nachází a jaké má možnosti a perspektivy dalšího rozvoje 
- postoje, přání, cíle, potřeby, požadavky a očekávání aktérů školy (žáci,rodiče,učitelé) 
- klima a prostředí školy 
- názory na vzdělávání, výuku, výchovu a vztahy 
- představy o dalším zaměření školy. 
 

V dubnu 2006 jsme obdrželi výsledky. Projektu se zúčastnilo celkem 195 škol, 24 000 
žáků I. stupně, 25 000 žáků II. stupně, 38 000 rodičů a 3 300 učitelů.  

Všechny odpovědi na otázky byly rozděleny do tematických okruhů: 
 
1. Cíle školy 
2. Školní vzdělávací program 
3. Výběr školy 
4. Spokojenost se školou 
5. Kvalita a forma výuky 
6. Hodnocení 
7. Vztahy 
8. Bezpečné a zdravé prostředí školy 
9. Spolupráce 
10. Materiální zázemí 
11. Školní nej….. 
 

Výsledky jsou přehledně zpracovány do grafů ( cca 125 stran, 5,6MB ve formátu zip) 
a ke stažení jsou na našich webových stránkách www.zsdb.cz. Vzhledem k rozsahu analýzy, 
nelze výsledky shrnout do několika vět. Každý si po prostudování grafů udělá jistě vlastní 
závěr. Souhrnně můžeme konstatovat, že naše škola je všemi aktéry hodnocena poměrně 
pozitivně a ve srovnání s ostatními školami dopadla dobře. Analýza nám přinesla mnoho 
podnětů, které využijeme a zapracujeme do nového vzdělávacího programu školy, na kterém  
intenzivně pracujeme. 
 

17.Údaje o výsledcích vnějších kontrol a inspekcí 

 Pracovníci České školní inspekce ve školním roce 2005-2006 školu nenavštívili. 
  
V listopadu 2005 provedl ing. Svoboda účetní audit školy za rok 2004. Až na drobné 

formální nedostatky bylo vedení účetnictví shledáno bezchybným.  
 
V lednu 2006 proběhla, jako každoročně, kontrola  finančního výboru OÚ, která 

prověřuje oprávněnost a správnost čerpání provozní dotace. Kontrolní orgán shledal vše 
v pořádku. 
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18.Aktivity školy 

Lyžařský kurz 
 

V lednu 2006 (14.1.až 21.1.)  škola pořádala lyžařský kurz pro 7. a 8. třídu v Pasekách 
nad Jizerou. Kurz se vydařil, sněhu byl dostatek, lyžařské středisko příjemné a hotel Albert 
útulný. Pedagogický doprovod byl ve složení: Mgr. Zdenka Gruberová ( vedoucí kurzu),  
Helena Güttnerová, M.A.,  Ing. Iva Fischerová  a Romana Koubová. 

 
Školy v přírodě 
  

V březnu  2006 (19.3. - 25.3.)  vyjela  5. a 6. třída s p.uč. Římanovou a Gruberovou 
na týdenní školu v přírodě do Prkenného Dolu v Krkonoších. I v tomto jarním termínu bylo 
dost sněhu  a počasí krásné. Děti si zalyžovaly a všichni se vrátili zrekreovaní a spokojení. 
 

V červnu 2006 (5. - 12.6.)  byla 4. třída s p.uč. Šedivákovou v Horním Bradle na 
Česko-moravské vrchovině. Společně podnikli několik výletů ( zámek Slatiňany, skanzen 
Veselý kopec) a užili si soutěží a pobytu v přírodě. 

 
2. třída byla na škole v  přírodě v termínu 10.až16.6. v Brčálníku u Hojsovy Stráže. 

Děti podnikaly vycházky, pozorovaly přírodu a rostliny, poznávaly krajinu Šumavy, soutěžily 
a sportovaly. 
 

9. třída završila svou úspěšnou devítiletou docházku výjezdem na zážitkový kurz, 
který pořádala agentura Stan v Březové u Třebíče. Zde měli možnost vyzkoušet si různé 
adrenalinové sporty a týmové hry. S dětmi byla p.uč. Güttnerová a Lískovcová. 
 

Olympiády 
 

V biologické olympiádě  letos naši žáci, pod vedením paní učitelky Florianové, 
zaznamenali velké úspěchy!  V okresním kole jsme v mladší věkové kategorii obsadili  
všechna přední místa: David Landa (7.tř.) byl první  , Kamila Krejčová (7.tř.) druhá a 
Michaela Zázvorková (6.tř.)  třetí.  

 
Ve starší kategorii jsme konkurenci uvolnili jen jedno místo: Dominika Taxová (9.tř.) 

byla první a Martina Kršková (9.tř.) třetí.   
 
Žáci byli za skvělou reprezentaci školy odměněni na závěr školního roku na 

slavnostním vyhlašování. 
 
Okresního kola olympiády v českém jazyce se v letošním školním roce, pod vedením 

Mgr. Marty Lískovcové,  zúčastnily  dvě žákyně. Adéla Paclíková (9.tř.) obsadila 4. místo a 
Kamila Krejčová (7.tř.)  9. místo. 

 
V matematické soutěži „Klokan“ vyhrála okresní kolo Vendulka Fialková (3.tř.). 
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Kulturní a další akce 
 

Žáci 4. a 5. třídy během celého roku ( šest lekcí) navštěvovali  „Veselé taneční“ v KD 
v Modřanech. Učili se zde základy klasických a moderních tanců. 

V říjnu nás navštívili  pracovníci Společnosti  ochrany dravců a sov MERLIN , která 
zachraňuje a stará se o dravce a sovy. Žákům I. a II. stupně představili na travnaté ploše za 
školou asi 12 různých ptáků a připojili mnoho zajímavostí ze života dravců v přírodě. 

 Žáci 5. až 9. třídy navštívili představení muzikálu Noc na Karlštejně v Paláci 
kultury.  

V listopadu se v hale školy uskutečnila přednáška pracovnice humanitární organizace 
NAROVINU o situaci v Africe a o adopcích na dálku. Více v kapitole 19. 

V posledním listopadovém týdnu jsme na prvním stupni s dětmi pracovali dva dny na 
projektu  o kontinentech světa. Žáci II. stupně měli dvoudenní projekt o zemích Evropské 
unie, který zakončili vzájemnou prezentací. 

Pro žáky školy jsme spolu s pracovníky záchranky Praha –západ uspořádali  
přednášku o první pomoci. Přednáška byla velmi kvalitní a na závěr si děti na dvoře školy 
mohly prohlédnout interiér sanitky rychlé záchranné služby.  

V prosinci byl jeden den věnován vánočním dílnám. Žáci se mohli naučit vyrábět 
vánoční dárky asi dvanácti různými technikami.  

Těsně před vánoci jsme v hale školy přivítali rodiče na vánočním bazaru žákovských 
výrobků. V hale školy vystoupil  pro děti písničkář Pepa Nos. 

V únoru 2006 navštívil školu pan starosta Věslav Michalik. Na besedě seznámil žáky  
s tím, jak je organizován a čím se zabývá obecní úřad, co to je územní plán, jaké jsou záměry 
obecního zastupitelstva a odpověděl žákům na jejich dotazy. 

V březnu jsme se  připojili k soutěži Paragraf 11/55, kterou sponzoruje firma Philips 
Morris a je zaměřena na prevenci kouření a pití alkoholický nápojů mladistvými. Soutěžily 
smíšené týmy žáků II. stupně, soutěž byla skvěle připravena a dětem se velmi líbila.  

Žáci několika tříd opět  navštívili program, který pořádá pro školy Národní galerie ve 
Veletržním paláci. Navázali tak na tradici z loňského roku. 

V dubnu  vystoupil v hale školy pro žáky I. stupně  pan Kubec se svou skupinou 
s velmi zdařilým programem velikonočních písniček a povídání.  

1. června uspořádali žáci II. stupně pro první stupeň dětský den a dopravní soutěž. 
Jinak během školního roku děti jako každoročně navštívily několik divadelních představení, 
několik souborů naopak zavítalo do školy. Žáci byli na mnoha školních výletech, školách 
v přírodě, lyžařském kurzu, několikrát na ekologických pořadech a dílnách v Toulcově dvoře 
atd. 

Předposlední den školního roku proběhlo v hale školy tradiční slavnostní zhodnocení 
školního roku, spojené s vyhlášením „nej, nej“ žáka z každé třídy, oceněním dětí, které uspěly 
v olympiádách a další ocenění. 

Letos jsme ocenili také autorku našeho nového školního loga. Žákyně 9. třídy Tereza 
Mladenovská vytvořila, za pomoci a za spolupráce p.uč. Güttnerové, postavičku veselého, 
zvídavého, nadšeného, prostě typického žáka naší školy, kterého jsme pojmenovali Vykuk. 
Vykuka máme také vymodelovaného v nadživotní velikosti v hale školy. Tereza se dostala na 
uměleckou školu a přejeme jí mnoho úspěchů. 
  

 
 
 



 

- 16 - 

 
19. Adopce na dálku 
 

Na konci listopadu 2005 naši školu navštívila pracovnice Humanistického hnutí 
NAROVINU, které se zabývá humanitární pomocí africkým dětem a adopcí na dálku. Žáci 
prvního i druhého stupně si poslechli moc poutavou prezentaci aktivit této organizace a 
zhlédli i zajímavý film.  Na děti tato problematika udělala takový dojem, že  se rozhodly  do 
adopce také zapojit.   

Vybrali jsme si šestiletou holčičku Jenifar Akinyi z Keni. Děti mezi sebou uspořádaly 
sbírku a použili jsme i výtěžek z našeho školního vánočního bazaru. V únoru jsme zaslali 
roční rodičovský příspěvek 7 200 Kč a díky naší podpoře mohla Jenifar v květnu 2006 
nastoupit do první třídy. Protože její škola je vzdálená 10 km, byli jsme požádáni ještě o 
příspěvek na zakoupení jízdního kola. Děti ze 3. třídy si vzaly tento problém za svůj a s paní 
učitelkou Janou Zapotilovou nastudovaly divadelní představení „Africké pohádky“.  

Představení mělo premiéru v květnu 2006, sklidilo ohromný úspěch a z výtěžku bylo 
zakoupeno kolo pro naši „spolužačku“.  Ta nám už poslala i svoje první vysvědčení, 
fotografie a jsme stále v kontaktu. 
 
20. Zájmové  kroužky 
 

Zájmové kroužky organizuje Sdružení rodičů při ZŠ  a MŠ Dolní Břežany nebo škola 
samotná. Kroužky  jsou placené,  z výtěžku jsou placeni lektoři kroužků a náklady na činnost.   
O kroužky je mezi dětmi velký zájem, mnoho dětí navštěvuje kroužků hned několik. 
 
 

KROUŽKY   2005-2006 
Název kroužku Vedoucí kroužku Od      -   do délka  Smluvní vztah Místnost 

Angličtina 5 Hana Mäsiarová, Mgr. 13:00 - 13:45 45 min FAK V. třída 

Sportovní hry 1 Helena Gruberová, Mgr. 13:00 - 13:45 45 min DOP Tělocvična 

Výtvarný kroužek Kateřina Landová 13:00 - 14:15 75 min DOP I.A 

Kurz sebeobrany a základů džuda  Karel Vrchota 16:00 - 17:30 90 min  Tělocvična 

Flétna Tomáš Jánský 12:05 - 17:00   indiv. 
Společ.místnost, 
od 13:30 učebna 
chemie 

Angličtina 2 Markéta Praibišová, Mgr 11:50 - 12:35 45 min FAK II. třída 

Angličtina 3 Markéta Praibišová, Mgr 12:50 - 13:35 45 min FAK III. t řída 

Angličtina 4 Markéta Praibišová, Mgr 13:50 - 14:35 45 min FAK IV. třída 

Počítače 1 Petr Ševčík, Mgr. 12:45 - 13:30 45 min DOP Učebna PC 

Počítače 2 Petr Ševčík, Mgr. 15:30 - 16:15 45 min DOP Učebna PC 

Taneční průprava  (MŠ) Michaela Černá 15:30 - 16:30 60 min FAK Tělocvična 

Sportovní hry 2 Helena Šediváková, Mgr. 12:45 - 13:30 45 min DOP Tělocvična 

Aerobik 1 Michaela Černá 12:45 - 13:45 60 min FAK Tělocvična 

Keramika 1 Jana Hrubantová 13:00 - 14:30 90 min FAK Společenská 
místnost 

Keramika 2 Jana Hrubantová 14:30 - 16:00 90 min FAK Společenská 
místnost 

Florbal (ml.žáci) Jiří Snítil, Mgr. 12:45 - 13:30 45 min DOP Tělocvična 

Sportovní a míčové hry (st.žáci) Jiří Snítil, Mgr. 15:30 - 16:15 45 min DOP Tělocvična 

Sbor Martina Římanová, Mgr. 12:15 - 13:00 45 min DOP Učebna chemie 

Aerobik 2 Michaela Černá 13:30 - 14:30 60 min FAK Tělocvična 

Aerobik 3 Michaela Černá 14:30 - 15:30 60 min FAK Tělocvična 
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21. Výchovné poradenství 

Výchovné poradenství se věnuje několika okruhům: 
 

• Výchova a vzdělávání žáků se specifickými  poruchami  učení nebo chování. 
V těchto případech spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a 
následně s  rodiči při hledání vhodného přístupu k jednotlivým žákům. Snažíme se 
podchytit problémy žáků již v 1. ročníku.  
 

• Volba povolání. 
Pravidelně spolupracujeme s Úřadem práce, rodičům doporučujeme individuální 
návštěvu tohoto pracoviště. Žáci mají přehled o nabídce Dnů otevřených dveří na 
středních školách. Nabídku a brožury jednotlivých škol mají možnost si 
prohlédnout na nástěnce k volbě povolání.  Ve spolupráci s pedagogicko-
psychologickou poradnou vypracovali žáci testy profesionální orientace, jejichž 
vyhodnocení bylo spojeno s konzultacemi pro rodiče přímo ve škole. 
 

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

 
22. Preventivní program      
 
 Garantem preventivního programu školy je paní učitelka Mgr. Marta Lískovcová.  
Škola se již před pěti lety zapojila do preventivního programu „Sám sebou“ i do projektu 
„Škola bez drog“. Prvky tohoto projektu aplikujeme v hodinách OV, RV, ČJ, Aj a dalších. P. 
uč. Lískovcová uspořádala pro rodiče přednášku „ Může se to stát i Vašemu dítěti“. Dále se 
věnovala individuálním konzultacím s rizikovými žáky a jejich rodiči. 
 Zapojili jsme se do soutěže Paragraf 11/55, která se věnuje také protidrogové prevenci 
( více v kap. 18).  

V listopadu 205 byli žáci 8. a 9. třídy v ZŠ Jesenice na projektu „ Hrou proti AIDS“. 
Projekt připravili studenti VOŠ Zdravotnické. Bez přítomnosti učitelů žáci ve skupinkách 
absolvovali různá stanoviště, kde  se přístupným a zajímavým způsobem seznámili 
s problematikou AIDS a s prevencí. Žákům se program moc líbil. Velkým přínosem bylo, že 
jim informace sdělovali mladí lidé – studenti. 
  

 

 

 

 

 

 



 

- 18 - 

 

 

 

23. Rada školy  
 
 Rada školy je zřízena Obcí Dolní Břežany jako její poradní orgán. Vznikla 31.10.2001 
a v současné době má deset členů. Tvoří ji tři zastupitelé Obce, tři pedagogičtí pracovníci 
školy a čtyři zástupci z řad rodičů žáků. Rada  pravidelně zasedá a plní všechny své funkce, 
především funkci veřejné kontroly školy. 
 
 
24. Sdružení rodičů 
 
 Sdružení rodičů pracuje při základní škole od listopadu 2002 a zaměřuje se především 
na organizaci mimoškolní činnosti . Bohatá škála zájmových kroužků je popsána výše. Dále 
spolupracuje se školou na pořádání kulturních a sportovních akcí.  
 
Ve školním roce 2005/2006 Sdružení rodičů zakoupilo a věnovalo dary v hodnotě 21.051,-  Kč: 
 

• radiomagnetofon a hodiny v hodnotě 6.410,- Kč  
• kvalitní mikroskop v hodnotě 6.024,- Kč 
• dřevěná počítadla na I. stupeň v hodnotě 5.817,- Kč 
•  vodu BECK, na zajištění pitného režimu žáků v hodnotě 2.800,- Kč 
 

 
25. Sponzorské dary 
 
Hmotné dary 
  
 Naším největším a nejvěrnějším sponzorem je Sdružení rodičů ( viz. předchozí bod). 
Dále  věnovala paní Havlíčková mateřské škole bazének v hodnotě 10.000,- Kč a společnost 
CA IB, zastoupená Věslavem Michalikem, pět ks PC pro počítačovou učebnu. 
 
Finanční dary na vybavení školy 
 
Staving Olomouc   15.000,- Kč 
AGRO Jesenice      10.000,- Kč   
Rada školy             8.260,- Kč ( výtěžek tomboly na Svatováclavských slavnostech ) 
p.Havlíček              10.000,- Kč  
p.Budil                        2.000,- Kč 
pí. Hubeková               1.000,- Kč 
pí. Gubáňová               1.500,- Kč 
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26. MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 
Mateřská škola Dolní Břežany byla sloučena se Základní školou Dolní Břežany k datu 

1.1.2004. Vedením mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka Dana Petráková, která 

zpracovala následující informace o mateřské škole: 

 

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy 
školní rok  2005/2006 

 
 

 
 

A.  Charakteristika školy 
 
Mateřská škola Dolní Břežany je od ledna 2004 organizační součástí základní školy. 
 
Adresa MŠ: Na Drahách 20,Dolní Břežany 252 41. 
Provoz školy:   celodenní provoz od 7.00 – 17.00 hod 
Počet tříd:         2 třídy 
Počet dětí:        38 dětí 
Počet pedagogických zaměstnanců:  4 kvalifikované učitelky 
                                                              (od 1.7.2006  do 31.8.2006 pouze  3 uč.) 
Počet provozních pracovníků :   školnice,pomocná kuchařka 
 
B.  Demografický vývoj a změny zaznamenané v průběhu roku 
 
počet dětí v malé třídě :    16  
věková kategorie         :     4-5 let 
počet dětí ve velké třídě:   22 
věková kategorie:              6-7 let 
počet dětí s odkladem školní docházky:  4 
změny v přijetí:  v prosinci na vlastní žádost ukončil docházku Filip                                                         
Kubiska , v lednu 2006 byla do MŠ přijata Marta                                                                  
Bělohlávková 
zápis  do MŠ, přišlo:                                59 dětí 
počet dětí odcházejících do ZŠ:              17 
počet dětí s OŠD:                                      4 
výše školného :                                        300,-Kč měsíčně 
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C.  Výchovně vzdělávací proces 
 
                                
 Výchovně vzdělávací práci   v MŠ  jsme  realizovali  podle vlastního výchovného 
plánu ( RVP PV) s ohledem na věk dětí , jejich možnosti i na prostředí, ve kterém žijí. 
Učitelky mezi sebou spolupracují, aby výchovné působení na děti bylo jednotné a optimální.  
Plán jsme rozdělili  na čtyři etapy, které byly navzájem tematicky propojené. Specifické 
výchovné cíle jsme plnili podle konkrétně stanovených činností v každém měsíci. 
 Hlavním cílem naší činnosti bylo a je potlačit prvky agresivního chování a  vychovat 
z dětí samostatné jedince , schopné komunikovat se svým okolím a podílet se na společných 
plánech a činnostech.                                                                      
 
Aktivity školy:      
                
zájmové činnosti:    pěvecký sbor           - ved.uč. Petráková 
                                   keramika                  - pí uč. Schneiderová 
                                   flétna                        - pí uč. Durdilová 
                                   výtvarné činnosti     - pí uč. Kadeřábková 
 
- děti shlédly každý měsíc divadelní představení  
- spolu s rodiči si děti natřely veselými barvami  průlezky a stavby na zahradě    
- v zimním období jsme jeli spolu s 1.třídou ZŠ Dolní Břežany na výlet na Karlštejn, kde 

probíhala výstava perníkových Betlémů  
- přišel za námi Mikuláš i čert s nadílkou  
- na Vánoce  Ježíšek  nadělil dětem spoustu dárků mimo jiné  i terapeutický bazén s 

balónky 
- děti z pěveckého sboru  se zúčastnily slavnostního rozsvěcení „Břežanského vánočního 

stromu“ s  pásmem  koled 
- děti se účastnily vánoční soutěžní přehlídky „Hvězdičky“. Společně vytvořily postavičky 

z pohádek – rytíře a krtečka do přehlídky v rámci soutěže „Hvězdičky“a zúčastnily se  
hudební soutěže mateřských škol „Pražská Mateřinka“ 

- v zimním období využívaly děti jednou týdně školní tělocvičnu 
- zařádily si na maškarním karnevalu  jehož téma letos bylo „Středověk“ 
- za dětmi přijel cirkus Adonis a kouzelník je naučil  i pár svých triků 
- navštívily v Ohrobci u paní Šestákové koně Luciuse , pro kterého ve škole sbíraly starý 

chléb, protože naše mateřská škola je jeho patronem   
- zajely si do pražské ZOO podívat se na exotická zvířátka 
- soutěžily na 1.celopražské soutěži mateřských škol a umístily se na 6. místě 
- spolu s rodiči si děti zasoutěžily při „pálení čarodějnic“v kouzelnických disciplínách  
        a opékaly si buřty na zahradě 
- na dětský den dostaly dárečky a zařádily si se zpěvačkou Inkou Rybářovou 
- ukázaly co umí na Vánočních besídkách , na besídkách pro maminky i na závěrečné 

zahradní slavnosti , kde své umění a dovednosti předvedly i děti ze zájmových kroužků. 
Zde jsme se také všichni slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří byli dekorováni šerpou 
a dostali na památku knihu a pamětní list. 
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Spolupráce s odborníky: 
  
 V květnu proběhl v naší škole nábor do hudební školy Praha Jižní město - pro nadané 
děti s jehož výsledky byli rodiče seznámeni. 
 
 
Výsledky kontrolní a hospitační činnosti vedoucí učitelky: 
 
- Učitelky v MŠ jsou dětem vzorem v každém ohledu , ať se to týká verbálního projevu ,    
       hygienických návyků , komunikace s ostatními , rozvíjení fantazie , vytváření sociálního    
       cítění atd... 
-  jejich práce je na velmi dobré úrovni ,   respektují potřeby dětí , dávají jim dostatek  

prostoru, nenásilnou formou působí na jejich vzdělávání a vývoj   a přihlížejí k jejich 
 individuelním potřebám   

- vedou diagnostické záznamy o jednotlivých dětech i  individuelní vzdělávací plány pro 
děti s OŠD. 

- vytvářejí dětem příjemné, klidné prostředí a jsou vstřícné. Jejich pozitivní a kreativní 
přístup kladně ovlivňuje emocionální cítění dětí. 

 
                                                         
Spolupráce s rodiči: 
 
- Rodiče mají možnost kdykoli se informovat o vývoji a potřebách svých dětí, konzultovat 

s kteroukoliv učitelkou případné výchovné i jiné problémy,  dohodnout si s učitelkou 
individuelní výchovný plán pro své dítě  

- důležité informace a aktuální zprávy mohou rodiče sledovat na dvou hlavních nástěnkách    
      na chodbě mateřské školy.Nachází se zde i box na případné připomínky či návrhy 

rodičů.V průběhu roku jsou rodiče též informováni o činnosti školy na rodičovských 
schůzkách a mají možnost podílet  se  na různých aktivitách školy. 
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D.  Údaje o pracovnících MŠ 
 
- Dana Petráková -       SPgŠ –              vedoucí učitelka MŠ, pracovní poměr              
                                                                        Od 1.8.2004 ,  
                                                                        vede hudební kroužek, 
                                                                         provoz Mateřské  školy,dokumentaci školy 
 
- Hana Durdilová-          UK,ped.fak.-    učitelka MŠ ,pracovní poměr od  1.9.2004, 

                                                                 vede kroužek flétny,metodický kabinet   
                                                                     
- Viola Schneiderová-     SOŠ-                  učitelka MŠ , pracovní poměr od 11.10.2004, 

                                                                  vede keramický kroužek,zajišťuje výtvarné a    
                                                                  keramické potřeby 

- Veronika Kadeřábková- SOŠ -                 učitelka MŠ,pracovní poměr od 1.12.2004 
                                                                  vede výtvarný kroužek,stará se o informativní  
                                                                  nástěnky a výzdobu školy 
                                                                  pracovní poměr ukončila ke dni 30.04.2006 

- Jarmila Zimová                                         školnice,stará se o úklid,prádlo,pomáhá  
                                                                  učitelkám v šatně a před spaním,zajišťuje  
                                                                  veškeré opravy a kontroly 

- Jiřina Tolarová                                          pomocná kuchařka , pracovní poměr       
            od 1.1. 2005 

 
 Všechny pracovnice školy pomáhaly organizovat veškeré akce pořádané školou pro 
děti i rodiče, včetně pečení vánočního cukroví a koláčků pro maminky,jež pekly společně 
s dětmi. Učitelky  Petráková a Schneiderová zajišťovaly dohled nad dětmi v plaveckém 
bazénu v Benešově. 
 
E.   Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí 
 
- spolu s rodiči jsme opravili a znovu natřeli průlezky na školní zahradě 
- pan Mičan nám zabezpečil  zahradní  houpačku 
- o školní zahradu se celý rok staral pan Šimák – sekal trávu , prořezával ovocné stromy 
- o hasicí přístroje a jejich údržbu pečoval pan Mičan 

 

nákupy 
- ZŠ Dolní Břežany nám poskytla novou laserovou tiskárnu Canon  
- koupili jsme 23 ks overballů na zdravotní cvičení s dětmi – správné držení těla 

 

sponzoři: 
- od CV Petrol  děti dostaly  „dětskou kuchyňku“ 
- od  pana Lojdy jsme dostali starší počítač LG a monitor do kanceláře  
- fa La Madre – pan Šanda ,nám pro děti , které odcházely do školy vytiskla šerpy a pro   
                              pracovnice MŠ pracovní trička 
 

finanční dary: 
 pí Havlíčková – 10.000,-Kč -  za ně jsme pořídili terapeutický bazén s balónky. 
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F.  Závěry pro práci v příštím školním roce 
 
- rozdělení dětí do tříd podle věkových skupin se nám osvědčilo ,výchovné působení        

bylo intenzivnější a cílenější , dětem i nám vyhovovalo 
- pro příští rok bychom chtěli vztahy s rodiči dále prohlubovat, aby rodiče měli více 

možností  s námi spolupracovat 
- aktivity  zájmových činností nadále zůstanou  v odpoledních  hodinách 
- rádi bychom také obnovili spolupráci s logopedkou  
- v letošním roce se nám nepodařilo navázat spolupráci  s hasiči , doufáme , že příští školní 

rok  budeme úspěšnější. 
 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu zpracovala Ing.Iva Fischerová, ředitelka školy 
V Dolních Břežanech,  listopad 2006 
 
 
 


