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NAŠE ŠKOLA

Základní škola má svá specifika a tím se liší od ostatních škol. Zejména se jedná o malý kolektiv
učitelů i žáků, v rozpětí 1. - 5. ročníku. Nabízí se tak zaměření na rodinnou atmosféru a individuální
přístup k žákům, rozvíjení jejich tvořivosti a nadání. Proto jsme si vybrali název Tvořivá škola i pro
náš školní vzdělávací program. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší. Základní
vzdělávání na 1. stupni je zaměřeno na přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do
povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. To je založeno na poznávání, respektování a
rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Charakter výuky by měl motivovat
žáky k dalšímu učení a vést je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a
nalézat vhodnou cestu řešení problémů. Ve školním roce 2009/2010 byla zavedena rozšířená výuka
jazyků. Podle našeho školního vzdělávacího programu je výuka cizího jazyka od prvního ročníku
povinná.

Naší vizí je vychovat Vaše děti pro úspěšný život.
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1. Základní údaje o škole
1.1. Základní údaje o škole
Název školy :
Adresa školy :
IČ :
Bankovní spojení :
DIČ :
Telefon :
E-mail :
Adresa internetové stránky :
Právní forma :
Zařazení do sítě škol :
Název zřizovatele :
Součásti školy :

Přehled oborů vzdělání :
Ředitelka školy :

Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace
U školy 48, Zdiby 250 66
71004408
181694127/0300
CZ71004408
284 590 704
info@skolazdiby.cz
www.skolazdiby.cz
příspěvková organizace
1.11.2002
Obec Zdiby
Základní škola (1. stupeň) IZO 102 438 251
Mateřská škola IZO 107 516 225
Školní družina IZO 108 056 210
Školní jídelna IZO 113 800 681
79-01-C/01 Základní škola
Mgr. Ludmila Koktanová

1.2. Součásti školy

Součásti školy

Kapacita

Stav k 30. 6. 2017

Základní škola

200

142

Mateřská škola

125

125

Školní družina

143

111

Školní jídelna

300

264

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)
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2. Zásadní změny v síti ve školním roce 2016/2017
V tomto školním roce nedošlo k žádným změnám.

3. Personální údaje

3. 1. Pedagogičtí pracovníci, pedagogičtí asistenti a vychovatelé základní školy

Počet

Vzdělání

Pedagogové

10

VŠ

Asistenti

3

SŠ

Vychovatelé

4

SŠ, VŠ

3.2. Členění pedagogických pracovníků základní školy podle věku a pohlaví

Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

do 31 let

0

3

3

20

31 - 40 let

0

2

2

14

41 - 50 let

0

6

6

40

51 - 60 let

0

3

3

20

61 a více let

0

1

1

6

celkem

0

15

15

100

%

0

100

100

x

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 39
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4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název akce

Počet pracovníků

Poruchy autistického spektra

1

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

3

Let´s Motivate 2016 - výuka AJ

1

Online Jazyky

11

První pomoc - Vitalus

10

5. Vzdělávací program školy
5.1. Vzdělávací program

Vzdělávací program

Zařazené třídy

Tvořivá škola

6

5.2. Učební plán školy
a) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -Tvořivá škola s platností od 1. 9. 2007
Ve školním roce 2009/2010 byla zavedena rozšířená výuka jazyků. Podle školního vzdělávacího
programu je výuka cizího jazyka od prvního ročníku povinná. V hodinách jsou začleněny
didaktické hry a elementární činnosti s prvky seberealizace. Ve všech ročnících se ve výuce
používá metoda CLIL.
b) I v tomto školním roce byl kladen důraz na Finanční gramotnost. Ta je součástí výuky ve všech
ročnících.
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5.3 Zájmové kroužky
Obecně prospěšná společnost Kroužky pořádala po celý školní rok pro žáky tyto kroužky: florbal,
hra na flétnu, vědecké pokusy, elektro kroužek, aerobic.
Občanské sdružení Ekodomov vedlo kroužek Malý průzkumník přírody.
Klecanský Vitalus zajišťoval kroužek První pomoci.
Zároveň probíhal ve škole pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Mgr. Marcely Sládkové.
I tento školní rok spolupracovala škola s dalšími subjekty při výuce anglického jazyka. Celkem
probíhaly tři kroužky anglického jazyka pro žáky 2. až 4. ročníku a kroužek anglického jazyka pro
pátý ročník.
Římskokatolická farnost Odolena Voda zajišťovala vedení kroužku náboženství.

6. Počty žáků
6.1. Počty žáků školy

Ročník

Počet žáků

Z toho chlapci

Z toho dívky

první

43

24

19

druhý

27

14

13

třetí

26

13

13

čtvrtý

23

10

13

pátý

23

12

11

Celkem

142

73

69

6.2. Výsledky zápisu do 1. třídy 2016/2017

Počet

Počet dětí u zápisu do první
třídy

Počet přijatých dětí

Odklady

73

56

13
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6.3. Počty žáků přijatých do vyšších ročníků školy

Ročník

První

Druhý

Třetí

Čtvrtý

Pátý

Počet

0

0

0

0

0

6.4. Počty žáků přijatých na osmiletá gymnázia

5

7. Hodnocení žáků
7.1. Hodnocení prospěchu

Ročník

Prospěli s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

1

43

0

0

2

27

0

0

3

24

2

0

4

13

10

0

5

19

4

0

7.2. Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně,

kombi-

nací obou způsobů)

Ročník

Hodnocení
klasifikačním stupněm

Hodnocení slovní

Kombinace obou způsobů

první

43

0

0

druhý

27

0

0

třetí

26

0

0

čtvrtý

23

0

0

pátý

23

0

0
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7.3. Výchovná opatření – pochvaly

Ročník

Pochvala ředitele školy

Pochvala třídního učitele

první

0

0

druhý

0

0

třetí

6

0

čtvrtý

1

0

pátý

0

0

7.4. Výchovná opatření – napomenutí a důtky

Ročník

Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele

Důtka ředitele

první

0

0

0

druhý

0

0

0

třetí

0

0

1

čtvrtý

0

0

0

pátý

0

0

0

Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 126 (88,73%) žáků prospělo s
vyznamenáním, 16 (11,27%) prospělo.
Zákonní zástupci nepodali pochybnost proti správnosti hodnocení.

8. Zájmové vzdělávání: školní družina
8.1. Školní družina

Oddělení

Počet žáků

Počet vychovatelek

I.

30

1

II.

30

1

III.

23

1

IV

28

1

Celkem

111

4
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8.2. Materiálně technické vybavení

Prostory školní družiny V ZŠ fungují čtyři oddělení ŠD. Jedno oddělení sídlí ve vlastní třídě, ze
které je přímý vstup na venkovní terasu. Další tři oddělení pracují v
učebnách, kde využívají vybavený hrací koutek. K pobytu venku ŠD
využívá školní zahradu a hřiště a také venkovní terasu.
Vybavení školní družiny Hry, stavebnice, video, CD přehrávače, klávesy, práce a hry na
interaktivní tabuli.

Školní družina:




probíhá v odpoledních hodinách, ranní družina pak před počátkem vyučování. Vzdělávání v
ŠD není pokračováním školního vyučování.
Hlavním cílem je zabezpečení zájmových činností, odpočinku a relaxace žáků.
Ve veškerém programu se promítá výchova sebeobslužnosti, výchova k sociálnímu cítění a
dodržování zásad bezpečnosti.

1. Aktivity
o společné hry
o nácvik divadýlka
o stolní hry
o společné zpracování projektů
o výtvarné a modelovací tvoření
o vědomostní soutěže a kvízy
o pěvecká soutěž (Super Star)
o příprava dárků pro budoucí žáky prvních tříd
o tvoření vánočních přání pro seniory
2. Venkovní aktivity
o procházky do přírody a na hřiště
o venkovní sporty a hry
o společné práce na terase
Každé oddělení pracovalo po celý školní rok na projektech jako: sledování počasí, roční období,
světadíly.
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9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
9.1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Speciální vzdělávací
potřeby

Počet žáků

Forma vzdělávání
(individuální nebo
skupinová integrace)

Individuální
vzdělávací plán

zdravotní postižení

1

0

1

zdravotní
znevýhodnění

16

individuální

10

sociální znevýhodnění

0

0

0

9.2. Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou

Třída

Rozšířená výuka předmětů

Počet žáků

0

0

0

9.3. Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku
Přeřazení mimořádně nadaného žáka do
vyššího ročníku

Počet

z třídy ….do třídy ….

0

Pro integrované žáky, vyžadující podpůrná opatření, byly vypracovány PLPP (plány pedagogické
podpory) a IVP (individuální vzdělávací plány). Na základě odborných posudků z poradenských
zařízení PPP – pro Prahu – Východ se sídlem Praha Hloubětín a Mělník jsme pro 11 žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami vytvářeli Individuální vzdělávací plány. Ty sloužily ke
kompenzaci obtíží při vzdělávání žáků formou různých úprav ve školní výuce, zohlednění
pracovního tempa, možné redukci učiva, využívání podpůrných pomůcek a úpravě domácí přípravy
a úkolů, byly akceptovány aktuální potřeby dítěte a jeho možnosti a schopnosti.
Všichni pedagogové na pedagogických radách byli pravidelně informováni a aktivně se podíleli na
úpravách PLPP a IVP. Tři žáci měli asistenta pedagoga.
Pokud se u žáků projevilo nadání v nějakém oboru, byly jim zadávány rozšiřující úkoly, popř.
činnost na PC k vyhledávání rozšiřujících informací k učivu.
O slovní hodnocení výsledků studia dle IVP v tomto školním roce nikdo ze zákonných zástupců
nezažádal.
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10. Škola, její reprezentace a výsledky
10.1. Akce školy a prezentace na veřejnosti








































Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník
Vodní hry pro 4. - 5. ročník
Ovoce do škol
Mléko do škol
Pohár dobrého srdce
Výročí vzniku ČR
Návštěva zdibské knihovny
Divadlo Minor - Bitva u Lipan - 4. a 5. ročník
Divadlo Minor - O klukovi, který neuměl zlobit - 2. ročník
Návštěva ZOO Praha
Návštěva zoologické zahrady Cats Paradise Zdiby - 1. ročník
Návštěva Rotundy Sv. Jiří
Návštěva Historického parku - výlet do Ledčic, představení práce archeologů
Návštěva hradu Bezděz
Linka Bezpečí - návštěva pracovníků - přednáška a aktivity na téma Bezpečný internet
Exkurze letiště Letňany - 4. a 5. ročník
Orientační běh - 1. ročník
Zpívání u vánočního stromečku – OÚ
Setkání žáků s přespáním
Noc s Andersenem
Šplhavci - sdružení Ornita
Pitva rousnice - 4. ročník
Terénní práce - 4. a 5. roční
Vánoční program pro seniory
Vánoční koncert - pěvecké vystoupení žáků v rámci školního koncertu
Vystupování žáků na vítání občánků
Projekt Zdravé zuby - přednáška o správném čištění zubů
Vitalus - přednáška o zásadách 1. pomoci
Dobročinná sbírka pro Fond SIDUS
Den dětí - program ke dni dětí
Turistický kurz v Krkonoších - 4. a 5. ročník
Karaoke - pěvecká soutěž v anglickém jazyce
Den zvířat
Den her
Recyklohraní - sběr elektroodpadu
Fyzikální pokusy pro 4. a 5. ročník
Jak řešit konflikt
Medová snídaně
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10.2. Soutěže









Matematický klokan
Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Come and Show
celoroční soutěž o Pohár dobrého srdce
Líbeznická bublina - recitační soutěž
Hálkovo pírko - recitační soutěž
Sazka - Olympijský víceboj - projekt Česko sportuje

10. 3. Projekty


Šachy do škol - celorepublikový projekt

10. 4. Výběrového zjišťování výsledků žáků - Testování 5. až 9. ročník

Anglický jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy: 85,5%

Matematika
Průměrná úspěšnost žáků školy: 63,39%
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Český jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy: 83,56%

10.5. Výsledky v anglické soutěži COME AND SHOW
1. místo – 3. třída s dramatizací The Fourth Little Pig
2. místo – Katarína Klinerová recitace
3. místo – Barbora Bínová recitace
3. místo – Lucie Tošnarová recitace
3. místo – Dorothea Reiserová recitace
3. místo – Marek Vaněček recitace

11. Spolupráce školy s rodiči
Formy spolupráce


Školská rada se schází pravidelně min. 4x ročně, vykonává své působnosti dle dikce
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělání (školský zákon).

Volby do ŠR
Jméno a příjmení
Funkce
Za zřizovatel
Zdeněk Jurkeník
člen ŠR
Za ped. pracovníky
Mgr. Jitka Laburdová
předseda ŠR
Za rodiče
Mgr. Miloslava Pecháčková
člen ŠR
 Probíhají třídní schůzky, konzultace pro rodiče, třídní schůzka zákonných zástupců
budoucích žáků 1. ročníku, konzultace s vyučujícími, kdykoli po dohodě


Proběhl Den otevřených dveří pro zákonné zástupce budoucích žáků



Informace rodičům žáků se předávají prostřednictvím žákovských knížek, zavedených
notýsků, webových stránek, e-mailů, konzultačních schůzek, písemných informací,
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telefonicky popř. výzvou nebo písemně prostřednictvím třídních učitelek anebo vedením
školy.

12. Prevence rizikového chování
Vzdělávání
Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Mikovcová

Pedagogičtí pracovníci

Třídní učitelé jednotlivých ročníků

Školní vzdělávací program
Právní výchova a etika

Vyučovací předměty: Prvouka, Vlastivěda
(Dětská práva)

Výchova k prevenci v jednotlivých předmětech
Výchova ke zdravému životnímu stylu

V rámci jednotlivých předmětů, Den prevence
Vyučovací předměty: Prvouka, Vlastivěda
(Projekty Zdravé zuby, Medová snídaně, Ovoce
do škol, Mléko do škol, Zdravý způsob života,
Zdravé mlsání)

Metody a formy působení na žáky vhodné pro
osobnostní a sociální rozvoj

Skupinová práce, projekty, besedy, divadelní
představení, přednášky

Organizace prevence
Minimální preventivní program

Škola aktualizuje a doplňuje MPP.

Poradenská služba školního metodika
Průběžné sledování podmínek a situace ve škole
z hlediska rizik výskytu sociálně patologických
jevů

Po domluvě kdykoli
Zajišťuje školní metodik prevence ve spolupráci
s vedením školy a pedagogickým sborem.

Zajištění poradenských služeb

Pedagogicko psychologická poradna,
odborný preventista Vít Hrbáček

Spolupráce s Linkou bezpečí
Vybavení školy odbornými a metodickými
materiály
Školní řád

Odborné knihy, metodiky, letáky, DVD
ŠŘ obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a
zneužívání návykových látek ve škole

Využití volného času žáků

Školní družina, kroužky, mimoškolní aktivity

13. Kontroly uskutečněné ve školním roce 2016/2017



Kontrola ČŠI - Inspekční činností nebylo zjištěno porušování právních předpisů.
Veřejnosprávní kontroly Obce Zdiby
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Kontrola Specializovaného finančního úřadu

14. Přehled o poskytnutých informacích
Ve školním roce 2016/2017 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo
umístěním na webových stránkách školy.

15. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
__________

16. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Vzdělávání

Způsob zapojení školy

-

-

17. Projekty financované z cizích zdrojů
Zadavatel

Realizace

-

-

18. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Organizace

Forma spolupráce

Obecní úřad Zdiby

Vítání občánků, Rozsvěcení vánočního stromečku,
Dopoledne s hasiči

PPP

Specifické poruchy učení

Ornita

Environmentální výchova

Římskokatolická farnost Odolena Voda

Kroužek náboženství, pravidelná vystoupení v
kostele

Orbit Klub

Projekt Zdravé zuby

ASEKOL

Projekt Recyklohraní

Fond SIDUS

Dobročinný projekt
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Knižní klub Fragment

Podpora čtenářské gramotnosti

Knižní klub Albatros

Podpora čtenářské gramotnosti

19. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016
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Zdibech, dne 4. 9. 2017

Mgr. Ludmila Koktanová, ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla projednána pedagogickou radou
dne 5. 10. 2017 a schválena Školskou radou dne ..... 10. 2017.

PŘÍLOHY
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Příloha č. 1
VÝLET NA VOJENSKÉ LETIŠTĚ KBELY
Dne 19. 10. 20016 jsme jeli se školou na vojenské letiště v Praze - Kbely.
Po letišti nás provázel pan Nadpraporčík Soukup. Ukázal nám různé stíhačky a letadla. Viděli jsme
také odlétat letadlo, které se nazývalo Airbus 319 CJ. Bylo to pro mě úžasné, protože jsem z takové
blízkosti nikdy letadlo neviděla odlétat.
Když už jsme si všechno prohlédli, tak jsme se šli podívat do muzea. Tam nás zase prováděl pan
Burger. Ten nám ukázal staré letadla, která se používala v dřívějších dobách. Letadla se nám moc líbila.
Byla jsem moc ráda, že jsme tam jeli, protože jsme si mohli vyzkoušet, jak si žijí vojáci. Bylo to
tam moc pěkné až na to, že počasí nám nepřálo a měla jsem úplně mokré ponožky.
Vendulka Klusová, 4. třída
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Příloha č. 2
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZDIBSKÉM KOSTELE
Tomu, kdo nemohl přijít, či se nevešel do kostelíka, podává přehled o vánočním programu žákyně
5. třídy B. Mikovcová :
V úterý, dne 20. 12. 2016 ZŠ Zdiby vystupovala ve zdejším kostele. Přípravy byly namáhavé, výsledek stál za to.
Představení zahájila 2. třída. Sbor zazpíval pár písní a už jsme byly na řadě my, pátá třída. Připravily jsme si mírně legrační divadlo o sčítání lidu. Divadlo se velmi líbilo.
Po skončení hry na jevišti zůstala jen Marie, Josef a malý Ježíšek a sbor starších žáků (tam jsem
byla i já). Zpívali jsme koledy, které měly být pro Ježíška, proto také zůstal na scéně.
Potom nastoupil dospělý klecanský sbor Klenota (tam je i moje máma), Po pár písničkách se přidaly
i ostatní sbory a společně zazpívaly píseň Pod kostelíčkem tráva zelená.
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Ozval se bouřlivý potlesk, což znamená, že se VYSTOUPENÍ VŠEM LÍBILO.
B. Mikovcová, žákyně 5. třídy

Příloha č. 3
NOC S ANDERSENEM OČIMA DRUHÁKŮ ZE ZŠ

V pátek jsme byli na Noci s Andersenem. Šli jsme do knihovny za paní Jandovskou, která nám četla
pohádku. Když jsme se vrátili, tak jsme si hráli na piráty. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme šli strašidelnou chodbou, protože to bylo velké dobrodružství. Štěpán Homola
31. března byla Noc s Andersenem. Šli jsme do knihovny. Čekala tam na nás paní knihovnice, četla
nám plno hezkých pohádek. Pak jsme šli do školy. Bylo tam zamčeno. Piráti ji obsadili. Pak jsme
hledali věci, zazpívali jsme písničku Dva roky prázdnin. Z okna nám piráti spustili košík a dali jsme
tam všechny věci a oni nám dali klíč. Ve třídě jsme měli plno aktivit a večer byla stezka odvahy. Byl
to můj nejlepší den. Anetka Hlaváčková
Nejvíc se mi líbilo, že jsme se museli převléknout za piráty. Dělali jsme to pro Bludného Holanďana a Margareth. Nakonec jsme mu odevzdali zlaťáky a on si vzal svoji milovanou Margareth. A byli
šťastní, až do smrti. Barunka Seyfriedová
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V knihovně to bylo výborné. Prohlíželi jsme si Čtyřlístek a detektivky. Pak nám paní knihovnice začala číst různé jarní zvyky. Ve škole jsme si hráli na piráty. Chtěli jsme pomoci Bludnému Holanďanovi a Margareth. Měli jsme vyplnit těžké úkoly. Třeba projít zhasnutou chodbou se strašidly.
Bylo to prostě výborné, protože to bylo strašidelné, velmi napínavé a zajímavé.
Cyril Nešpor

Příloha č. 4
ŠPLHAVCI V ZŠ ZDIBY
Dne 13. 1. 2017 k nám opět zavítala ORNITA, tentokrát představila program. Šplhavci a obyvatelé
dutin“. Děti se seznámily s datlem černým, strakapoudem či žlunou a i s méně známými šplhavci.
Následně byly seznámeny s ptáky a savci, kteří dutiny po šplhavcích využívají. Přednáška byla jako
vždy velice poutavá a pro děti obohacují.

Bc. Tereza Korbelyi
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Příloha č. 5
LINKA BEZPEČÍ
Téma - Bezpečný internet
Do školy přijeli pracovníci Linky bezpečí i se svým filmovým štábem. Natěšené děti nejdříve
vyprávěly samy o svých zkušenostech v navazování přátelství na internetu. Žáci měli povědomí o
nebezpečí zneužívání důvěřivosti dětí.
Potom si v různých interaktivních hrách vyzkoušeli situace, které by mohly nastat na sociálních
sítích, a poučili se, jak postupovat, když si nejsou úplně jisti, s kým si píší. Vytvořili si společně
pravidla pro bezpečné užívání sociálních sítí a práce na internetu.
Takovéto programy mají určitě smysl, pouhé poučování nestačí. V interaktivní hře se děti dostanou
do dané situace a musí rychle reagovat a tak si nejlépe uvědomit, kde případně dělají chyby.

Mg. Iva Jačková
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Příloha č. 6
TURISTICKÝ KURZ V KRKONOŠÍCH

Na turistický kurz do Bedřichova v Krkonoších vyjela letos 30. května do 4. června, tak jak se stalo
pravidlem, pátá a čtvrtá třída. Je to proto, že se každý den zdolá 5 - 15 km v horském terénu bez
ohledu na počasí - ať je vedro či mrholí. Tentokrát byly děti například u Dívčích a Mužských
kamenů.
Cestou do hor se děti zúčastnili exkurze ve sklárně v Harrachově, kde se během prohlídky dostali
do těsné blízkosti pracujících sklářů. Součástí je i návštěva historické brusírny skla.
Dopoledne se vždy učí, odpoledne se vychází na túry, večer se děti podílí na zábavném programu.
Prověřují si svou samostatnost, výdrž a nefňukání při zdolávání při zdolávání kopců, více se mezi
sebou poznávají- jak s kamarády, tak se svými učitelkami.

23

Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace
Výroční zpráva 2016/2017
Mgr. Iva Jačková

Příloha č. 7
SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

I tento školní rok se žáci celé školy zúčastnili Olympijského víceboje. Tato aktivita dokáže zapojit
všechny děti do sportovních činností. Motem bylo sportování pro radost, s cílem zapojit všechny
děti. Hlavním cílem však bylo ukázat sport jako přirozenou součást zdravého životního stylu. Stejně
jako minulý rok naše škola získala třetí místo a bronzovou medaili.

Mgr. Jitka Laburdová
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Příloha č. 8
NAŠI ŽÁCI I LETOS NAVÁZALI NA ÚSPĚCHY V SOUTĚŽI „COME AND SHOW“
Letos se se žáci naší školy už po sedmé zúčastnili celopražského kola soutěže v anglickém jazyce
Come and Show.
Tento rok se do příprav na soutěž zapojili žáci druhé, třetí a čtvrté třídy. V soutěži jednotlivců nás
reprezentovali Bára Bínová, Lucinka Tošnarová, Dorotka Reiserová, Katarínka Klinerová a Marek
Vaněček. Do kategorie skupin jsme vyslali třeťáky: Aničku Trbuškovou, Vojtu Macka, Andrejku
Moníkovou, Martina Klementa, Davida Černocha, Klárku Wiesnerovou a Anetku Frýbertovou, kteří
si připravili veršované představení pohádky The Fourth Little Pig (Čtvrté malé prasátko). Jejich
spolužáci ze třídy je podpořili tím, že hru nacvičili spolu s nimi, aby je mohli v případě nemoci
zastoupit, a také tím, že pro představení vyrobili krásné kulisy.
Letošní ročník byl pro naši školu zatím nejúspěšnější, protože všichni naši žáci se umístili, na
některém z vítězných míst. Získali jsme:
1. místo – 3. třída s dramatizací The Fourth Little Pig
2. místo – Katarína Klinerová recitace
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3. místo – Barbora Bínová recitace
3. místo – Lucie Tošnarová recitace
3. místo – Dorothea Reiserová recitace
3. místo – Marek Vaněček recitace
Ocenění nás jako vždy velice těší, zvlášť vzhledem k tomu, že se soutěže účastnilo 250 žáků
z dvacítky škol. Je však třeba zdůraznit, že získání ocenění není hlavní důvod, proč se soutěže
účastníme. Cílem soutěže totiž není jen vybrat vítěze, nýbrž především podělit se o radost z toho,
jak děti umí využít znalostí, které během výuky dosud získaly, a nadchnout všechny zúčastněné
žáky, nejen ty excelentní, pro hlubší studium jazyka. Na soutěži vládne mimořádně příjemná
atmosféra. V hledišti není cítit soutěživost, ale děti se nadšeně těší na to, co si jejich vrstevníci
připravili. Dobré výkony jsou pak odměňovány velkorysým potleskem. Letošní ročník soutěže se
opět velice vydařil a děti se už těší na příští a začínají přemýšlet, s čím by za rok mohly naši školu
reprezentovat.
Mgr. Jana Vojtková
Příloha č. 9
ORIENTAČNÍ BĚH 8. 6. 2016
Maruška a Honza Kučerovi (rodiče Kačky a Kubíka z 1. B.) s celou rodinou připravili pro prvňáky
úžasný orientační běh na Zlatém Kopci. Začali jsme ráno ve škole, kde Maruška Kučerová vysvětlila všem dětem jak číst v mapě a jaký je princip závodu. Pak už jsme se vydali na Zlatý Kopec.
Organizace byla naprosto profesionální, včetně občerstvení na zahradě babičky a dědečka a odvoz
batůžků na místo cíle. Děti startovaly ve dvojicích po dvou minutách. Běžely podle fáborků a mapy.
Za úkol měly označit 4 správné kontroly. Dětem se akce moc líbila a už si plánovaly, jaké to bude,
až se zase poběží takový závod.
Vyhlášení pak bylo na dvoře školy. Všechny děti dostaly diplom, fidorkovou medaili a malou
sladkost. Vše opět zajistili Kučerovi, kterým bych chtěla tímto ještě jednou moc poděkovat za skvělou akci, která je jistě stála hodně úsilí a času. Děkuji také Tereze Mulačové a Lucii Nedvědové za
pomoc s dětmi během akce.
Mgr. Daniela Kozlíková
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Příloha č. 10
KARAOKE SHOW 2017
15. června 2017 se konal třetí ročník celoškolní soutěže Karaoke Show. Tentokrát se jí zúčastnilo
celkem 39 žáků z 2. – 5. ročníku, kteří si připravili a předvedli své oblíbené anglické písně.
Porota složená ze zástupců každé třídy i učitelského sboru rozhodla, že:
1. místo získal čtvrťák Jonáš Kučera s písní While my Guitar Gently Weeps od Beatles
2. místo získala děvčata z 3. třídy Evelínka Kuchařová, Anička Trbušková, Dorotka Reiserová,
Anička Mertlová, Klárka Wiesnerová a Andrejka Moníková s písní z filmu Titanic My Heart Will
Go on
3. místo získala patnáctičlenná skupina druháků s písní The Lion Sleeps Tonight.
Soutěž se konala se spoluúčastí rodilého mluvčího a probíhala v prostorách Sokolovny. Vládla na ní
atmosféra nadšeného očekávání a vzájemné podpory. Na závěr uspořádal rodilý mluvčí pro žáky
diskotéku. Akce měla mezi žáky velmi pozitivní odezvu a splnila svůj účel, kterým je podpora
přirozeného zájmu žáků o cizí jazyk.

27

Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace
Výroční zpráva 2016/2017
Mgr. Jana Vojtková
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