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NAŠE ŠKOLA 

 

Škola byla založena v roce 1898, v 80. letech minulého století proběhla rozsáhlá rekonstrukce, v 

letech 2009-2010 pak došlo k přistavení nového křídla. V historické budově jsou čtyři učebny, v 

přístavbě další dvě. Chodby jsou upraveny pro další aktivity dětí - stolní fotbal, stolní tenis, 

knihovnička pro žáky s posezením. K výuce tělesné výchovy je využívána tělocvična a hřiště 

místního Sokola. Školní areál je oplocen, pozemek školy nabízí všestranné využití, jak pro žáky 

během vyučování, tak i pro děti ve družině, bohužel vzhledem k navyšujícímu se počtu dětí areál 

kapacitně nevyhovuje. Součástí školy je také budova mateřské školy se školní kuchyní a jídelnou. Od 

školního roku 2018/19 se také využívá nástavba nad MŠ, kde jsou vybudované čtyři třídy. V tomto 

školním roce byly otevřeny paralelní třídy pro 1. - 4. ročník. 

Základní škola ve Zdibech 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.  

Snažíme se pečovat o svou školu a snižovat ekologický dopad provozu školy a svého jednání na 

životní prostředí. Podílíme se na grafické výzdobě stěn prostor školy a snažíme se o zlepšení 

prostředí v okolí školy. Pečujeme o rostliny. Dbáme na šetření energií a vody. Máme na starosti 

třídění různých druhů odpadů. Pravidelně sbíráme papír, hliník, plasty, staré baterie, víčka, staré 

mobily a vysloužilé elektrospotřebiče. Pomáháme v různých charitativních akcích.  

 

 

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 :                             Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace 

Adresa školy :                             U Školy 48, Zdiby 250 66 

IČ :                                              71004408 

Bankovní spojení :                      181694127/0300 

DIČ :                                           CZ71004408 

Telefon :                                      284 590 704 

E-mail :                                       info@skolazdiby.cz 

Adresa internetové stránky :       www.skolazdiby.cz 

Právní forma :                             příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol :                 1.11.2002 

Název zřizovatele :                     Obec Zdiby 

Součásti školy :                           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 

Přehled oborů vzdělání :             79-01-C/01   Základní škola 

Ředitelka školy :                         Mgr. Ludmila Koktanová 

 

 

 

1.2. Součásti školy 

 

Součásti školy Kapacita Stav k 30. 6. 2019 

Základní škola 200 196 

Mateřská škola 125 119 

Školní družina 143 143 

Školní jídelna 500 264 

 

 

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 

 

 

2. Zásadní změny v síti škol ve školním roce 2018/2019 

    
 V tomto školním roce byla navýšena kapacita školní jídelny a místem poskytovaného 

základního vzdělávání jsou i prostory v budově MŠ na adrese Na Lada 144 Zdiby. 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2019/2020 

 

4 

 

 

3. Personální údaje  

 

 

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

  

 Počet Vzdělání 

Pedagogové 13 VŠ, SŠ 

Asistenti 5 VŠ, SŠ 

Vychovatelé 5 VŠ, SŠ 

 

 

 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 

Název akce Počet pracovníků 

Čtenářská gramotnost 1 

Matematická gramotnost 3 

Formativní hodnocení 1 

Online Jazyky 12 

Education Republic - O učení - Tomáš Hruda 12 

RWCT - kritické myšlení 1 

GDPR pro učitele 12 

Hodnocení cizince v českém jazyce 1 

IT- Zabezpečení dokumentů a zpráv 6 

   

 

 

5. Vzdělávací program školy  

 

5.1. Vzdělávací program  

 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Tvořivá škola 8 
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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.  

 

b) I v tomto školním roce byl kladen důraz na matematickou, čtenářskou, finanční a informační  

gramotnost.  

 

c) V letošním školním roce se podařilo dále rozvíjet gramotnost přírodovědnou, kterou pokládáme 

zejména v dnešní přetechnizované době za velmi důležitou. V předchozích letech jsme tuto 

gramotnost realizovali nad rámec výuky chovem drobných živočichů přímo ve třídách či 

chodbách školy (afrických obloukovek, strašilek, rousnic apod.), přímým pozorováním živočichů 

v přírodě, projektovými dny o přírodě, přednáškami sdružení ORNITA. 

     Tento rok jsme nadále pokračovali v projektu - ZOO koutek (v interiéru školy), který je určen pro 

chov zvířat a dle zásad a kritérií welfare - životní pohody zvířat. Najdeme zde zástupce 

obratlovců: osmáky degu (savci), potkany laboratorní, agapornise řůžohrdlé (ptáci),  gekončíky 

noční, agamy vousaté a drápatky vodní (obojživelníci), želvu zelenavou, sumečky a paví očka 

(ryby) a také bezobratlých: mnohonožky, martináče hedvábné, sarančata, cvrčky domácí a další.    

Živočichové získávají pozornost žáků lépe než rostliny a další organismy, proto mohou učitelům 

účinně pomoci při výchově k odpovědnému vztahu k přírodě.  Kontakt se zvířaty má velmi kladný 

vliv na znalosti o přírodě a na chování žáků. Dítě se od živočicha, který je na člověku plně závislý, 

může naučit rozumět citům a potřebám druhých, což mu pomáhá také při vcítění se do svých 

bližních.  

     Pedagogové využívají chov živočichů k obohacení výuky prvouky a přírodovědy, k badatelsky 

orientovanému učení a ke školním projektům.  

      

5.3 Zájmové kroužky  

 

Nově se otevřel Klub nadaných dětí - Mensa. 

 

Obecně prospěšná společnost Kroužky pořádala po celý školní rok pro žáky tyto kroužky: badatelský 

klub, vědecké pokusy. 

Centrum nadání zajišťovalo kroužek Zábavná logika. 

 

Občanské sdružení Ekodomov vedlo několik úrovní kroužků Malý průzkumník přírody. 

 

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, Tanečky s úsměvem. 

 

Římskokatolická farnost Odolena Voda zajišťovala vedení kroužku náboženství.  
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6. Počty žáků  

 

6.1. Počty žáků školy 

 

Ročník Počet žáků Z toho chlapci Z toho dívky 

první 46 24 22 

druhý 48 20 28 

třetí 48 25 23 

čtvrtý 27 14 13 

pátý 27 14 13 

Celkem 196 97 99 

  

6.2. Výsledky zápisu do 1. třídy 2019/2020 

 

 Počet dětí u zápisu do první 

třídy 

Počet přijatých dětí Odklady 

Počet 64 51 11 

 

(viz příloha str. 20) 

 

6.3.  Počty žáků přijatých do vyšších ročníků školy 

 

Ročník První Druhý Třetí Čtvrtý Pátý 

Počet 0 1 2 0 0 

 

6.4.  Počty žáků přijatých na osmiletá gymnázia  

                                                                                                            

3  
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7. Hodnocení žáků  

 

7.1. Hodnocení prospěchu 

 

Ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1 44 0 0 

2 41 7 0 

3 35 12 0 

4 19 6 0 

5 18 9 0 

 

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

kombinací obou způsobů)  

 

Ročník Hodnocení 

klasifikačním stupněm 

Hodnocení slovní Kombinace obou způsobů 

první 46 0 0 

druhý 48 0 0 

třetí 47 0 1 

čtvrtý 27 0 0 

pátý 27 0 0 

 

7.3.  Výchovná opatření – pochvaly  

 

Ročník Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele 

první 0 0 

druhý 2 0 

třetí 12 0 

čtvrtý 17 2 

pátý 9 0 

 

Pochvaly žákům ZŠ Zdiby ve školním roce 2019/2020 

6 x Pochvala ředitele školy za vzornou reprezentaci školy na recitační soutěži. 

23 x Pochvala ředitele školy za vzornou reprezentaci školního pěveckého sboru a za šíření dobrého 

jména školy. 

2 x Pochvala třídního učitele za citlivý a přátelský přístup ke spolužákům. 

12 x Pochvalné list za vzorné plnění studijních povinností a kamarádské chování, za 

nejvšestrannějšího čtenáře, za empatický přístup, za příkladnou práci v chovatelském kroužku apod. 
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7.4.  Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

 

Ročník Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele 

první 0 0 0 

druhý 0 0 2 

třetí 1 0 1 

čtvrtý 0 0 0 

pátý 0 0 0 

 

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 30 1 

V. 30 1 

Celkem 143 5 

 

 

8.2.  Materiálně technické vybavení 

 

Školní družina: 

 

Skladba družiny: 

V současné době se družina skládá celkem z 5 oddělení. Jedno oddělení má k dispozici vlastní 

místnost, ke které náleží i venkovní terasa. Zbylá 4 oddělení sídlí v běžných učebnách, které jsou ale 

vybaveny herní a odpočinkovou zónou. K venkovním aktivitám má družina možnost využívat školní 

pozemek a přírodu v blízkém okolí školy. 

 

Vybavení: 

Každé oddělení je vybaveno tak, aby bylo schopno nabízet dětem širokou škálu volnočasových 

vzdělávacích aktivit. Mezi vybavení patří: deskové hry, stavebnice, knihy, časopisy, cd přehrávač, 

interaktivní tabule, venkovní vybavení (míč, křídy, švihadla, gymnastické obruče atd.) a také materiál 

potřebný k výtvarným aktivitám.  

 

 



Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2019/2020 

 

9 

 

Provozní doba: 

Školní družina začíná fungovat v 6:45 a končí v 7:45, kdy si učitelé přebírají žáky z oddělení ranní 

družiny. Odpolední školní družina pak začíná v 11:40 a končí v 17:00. Vzdělávání ve školní družině 

není pokračováním školního vyučování. 

 

Programová náplň: 

Školní družina je výchovně vzdělávací zařízení, které nabízí dětem širokou škálu zájmově 

vzdělávacích aktivit, nechybí však ani čas k odpočinku a regeneraci sil. Školní družina se snaží o 

vytváření příjemného nekonfliktního prostředí, ve kterém si děti především formou her upevňují a 

rozšiřují své dovednosti a znalosti. Mimo to však školní družina zařazuje do svého programu i velmi 

důležitá témata jako je výchova ke zdraví, výchova k sociálnímu cítění aj. Velký důraz je kladen na 

dodržování zásad bezpečnosti, nejen v prostředí školy.  

 

Akce:  Den vody 

 Příprava k výstavám a vystoupením k výročí republiky  

 

1. Aktivity 

o společné hry 

o nácvik divadélka 

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 

 

3. Chovatelský kroužek 

o v rámci školní družiny kroužek probíhal třikrát týdně. Děti se teoreticky i prakticky 

seznamovaly s chovem živočichů.  

 

 

9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci  

 
Škola pracuje s třístupňovým modelem péče o děti s poruchami učení a chování navrhovaným 

MŠMT, jehož cílem je předcházet selhávání žáka: 

1. stupeň – individualizovaná pomoc učitele v rámci běžných vyučovacích hodin. Jde o pedagogický 

postup, který je plně v kompetenci školy. Jedná se o děti, které selhávají ve výuce z důvodu ne příliš 

závažných nedostatků (percepční nezralosti, pomalejší tempo, úzkostnost, sociální obtíže, 

nepozornost). V rámci 1. stupně jde o kompenzaci mírných obtíží formou drobných úprav v režimu 

výuky, domácí přípravy, ve struktuře vyučovacích hodin.  

2. stupeň – plán pedagogické podpory, pokud nedošlo k úpravě obtíží, měl by být vytvořen 

strukturovaný plán pedagogické podpory. Problémy žáka jsou již většího rozsahu, nelze je 

kompenzovat pouze podpůrnými opatřeními z 1. stupně. Obtíže vyžadují dílčí úpravy v organizaci a 

metodách výuky, stanovení postupu a forem nápravy.  
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3. stupeň – přetrvávají-li obtíže žáka, je zapotřebí specializované intervence PPP (pedagogicko-

psychologické poradny), ev. SPC (speciálně-pedagogického centra) k potvrzení či vyvrácení diagnóz. 

V rámci tohoto stupně škola vytváří individuální vzdělávací program (IVP). Péče o integrované žáky 

v naší škole začíná již se zápisem do prvních tříd a končí s ukončením školní docházky na naší škole.  

 

9.1.  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

Počet žáků Forma vzdělávání 

(individuální nebo 

skupinová integrace) 

Individuální 

vzdělávací plán 

zdravotní postižení 0 0 0 

zdravotní 

znevýhodnění 

21 individuální 17 

sociální znevýhodnění 0 0 0 

nadaní 2 0 2 

 

 

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 

 

 

 Nadaní žáci jsou motivováni k rozšiřování základního učiva, zejména ve vyučovacích předmětech, 

které reprezentují nadání dítěte. Je jim umožněno pracovat na počítači (vzdělávací programy), 

individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy) i navštívit 

vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších předmětech jsou jim zadávány náročnější 

samostatné úkoly, jsou pověřováni řízením skupin. Nadaní žáci jsou vedeni k rovnému přístupu k 

méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Na základě doporučení PPP, SPC 

je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.  
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10. Škola, její reprezentace a výsledky 

 

10.1.  Akce školy a prezentace na veřejnosti 

 

o Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník 

o Pohár dobrého srdce 

o Výročí vzniku ČR - uspořádání „Osmičkového koncertu“ 

o Návštěva zdibské knihovny 

o Návštěva ZOO Praha 

o Návštěva Historického parku - výlet do Ledčic, představení práce archeologů 

o Návštěva divadla Minor  

o Česká vánoční mše J. J. Ryby - Praha - kostel Sv. Šimona a Judy 

o Hvězdárna Ďáblice  

o Setkání žáků s přespáním 

o Noc s Andersenem 

o Terénní práce v rámci přírodovědy - 4. a 5. ročník 

o Vystupování žáků na vítání občánků 

o Mikuláš ve škole 

o Dopoledne s Harry Potterem 

o Hudební pořad pro 4. a 5. ročník 

o Karneval - 1. r. 

o Jak se žilo před 100 lety - výstava  

o Jak se točí pohádky - návštěva studia v Přemýšlení 

o Velikonoční hrátky pro všechny žáky 

o Den vody  

o Dobročinná sbírka pro Fond SIDUS 

o Turistický kurz v Krkonoších - 4. a 5. ročník 

o Karaoke - pěvecká soutěž v anglickém jazyce 

o Den her 

o Ornita - interaktivní pořad o ptactvu 

o Akademie věd - Ústav pro výzkum hornin 

o Bruslení 

o Dopravní akce s OP 

o Putování Kokořínskem 

o Hmatová výstava 

o Návštěva Vyšehradu 

o Ochutnávky exotického ovoce a různých mléčných výrobků 

o Posviť si citronem na duhu - chemické pokusy 

o Music Family - Vystoupení žáků školy v hudební skupině 

o Výlet podél Vltavy 

o Fyzikální pokusy se studenty gymnázia 

o Přednáška o zdravém způsobu života - Mudr. Hana Skalová 

o Návštěva Národního muzea při příležitosti jeho znovuotevření 

o Anglické divadlo - The Bear Theatre 

o Stanování v přírodě 

o Návštěva Národního divadla - 5. ročník 

o Svěcení zvonů ve Zdibském kostele 

 

¨ 
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Akce pro rodiče: 

o Týden ochutnávek pro rodiče - zdravá výživa 

o Bezpečný internet - spolupráce s Linkou bezpečí 

o Správné držení a posilování těla u dětí 

o Zdravé sladkosti 

o Pedagogové školy vedli setkání s rodiči dětí z MŠ na téma: nadané dítě 

 

Pro děti: 

o Jóga pro děti 

 

10.2.  Soutěže 

o Matematický klokan  

o Matematická olympiáda 

o Pythagoriáda 

o Come and Show 

o celoroční soutěž o Pohár dobrého srdce  

o Líbeznická bublina - recitační soutěž 

o Hálkovo pírko - recitační soutěž 

o Sazka - Olympijský víceboj - projekt Česko sportuje 

o Pangea 

o Výtvarná soutěž - Den vody 

 

10. 3. Projekty 

o Ovoce do škol 

o Mléko do škol 

o Recyklohraní - sběr elektroodpadu 

o Projekt Zdravé zuby - přednáška o správném čištění zubů 

 

 

10.4. Výsledky v anglické soutěži COME AND SHOW 

 

Výuka anglického jazyka na naší škole je jednou z priorit 

 

Naši žáci i letos navázali na úspěchy v soutěži Come and Show 

 

Před velikonočními prázdninami se žáci naší školy už devátým rokem zúčastnili celopražského kola 

soutěže v anglickém jazyce Come and Show.  

Tento rok se do příprav na soutěž zapojili žáci čtvrté třídy. Nastudovali pohádku The Snow White and 

the Seven Dwarfs (Sněhurka a sedm trpaslíků). V pohádce vystupovalo 13 postav. Do příprav se však 

zapojili i další čtvrťáci, kteří své spolužáky podpořili tím, že hru nacvičili spolu s nimi, aby je mohli 

v případě nemoci zastoupit, a také tím, že s paní učitelkou Sládkovou vyrobili pro představení krásné 

kulisy. 
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Osoby a obsazení: 

Barbora Bínová – vypravěč, Lucie Tošnarová - vypravěč 2, Karolína Macková- Sněhurka, Rozálie 

Jirků - Sněhurka 2, Magdaléna Mikovcová – královna, Stella Wagnerová – královna 2, David Horák 

– myslivec, Dominik Houba – princ, Cyril Nešpor – princ 2, Ondřej Hlava – zrcadlo, Ondřej Pátek - 

1. trpaslík, Amélie Laburdová - 2. trpaslík, Ema Hašková - 3. trpaslík, Aneta Hlaváčková - 4. trpaslík 

Adéla Klinerová – 4. trpaslík, Bára Seyfriedová - 5. trpaslík, Tomáš Jakoubek - 6. trpaslík Jan Srb - 7. 

trpaslík      

V naší kategorii „Beginners skupiny“ porota hodnotila dvacet soutěžních představení, přičemž 

důležitými kritérii byla správná výslovnost, znalost textu, a celkové provedení. 

 Naše představení získalo spolu s vystoupením žáků ze ZŠ Chabry nejvyšší ocenění.  

Ocenění nás jako vždy velice těší, zvlášť vzhledem k tomu, že se soutěže účastnili žáci z dvacítky 

pražských škol. Je však třeba zdůraznit, že získání ocenění není hlavním důvodem naší účasti 

v soutěži. Cílem Come and Show 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 

 

 

10. 5. Přehled o činnosti kabinetu anglického jazyka 

 

Důrazy pro školní rok 2018/19: 

- V prvním a druhém ročníku jsme se zaměřili na to, aby se žáci seznámili s jazykem 

přirozenou, hravou, formou – pohybové aktivity, písničky, říkanky, hry, s důrazem na 

kolektivní aktivity, uvolněnou atmosféru a spontánní zapojení žáků do výuky. 

- Ve třetím ročníku jsme se snažili především o vybudování základní slovní zásoby, s větším 

důrazem na individuální projev jednotlivců. 

- Ve čtvrtém a pátém ročníku se žáci začali seznamovat s gramatickými jevy se stále větším 

důrazem na individuální výkon (testy, dobrovolné úkoly, projekty). V rámci rozvoje jazykové 

gramotnosti četli žáci anglické časopisy a páťáci četli zjednodušenou literaturu. 

- Všem pedagogům byla doporučena účast na některém semináři pro učitele prvního stupně z 

nabídky Oxford University Press, Pearson Longman či British Council. 

- Tradičně jsme zařadili účast v soutěži Come and Show, návštěvu anglofonního divadelního 

souboru ve škole, soutěž v karaoke a účast v mezinárodním projektu Flat Stanley. 

 

Činnost kabinetu v průběhu školního roku: 

 

1. Schůzka předmětové komise proběhla 30.8. Ve školním roce 2018/19 učila angličtinu      

Mgr. Jana Vojtková, Mgr. Jitka Laburdová, Mgr. Tereza Binderová, Mgr. Lenka Šimůnková,  

Mgr. Pavlína Chalupská, Mgr. Štěpánka Štočková. Nově příchozím byly poskytnuty 
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informace o systému výuky AJ v naší škole, byly nastíněny společné strategie a cíle pro nový 

školní rok a navázána spolupráce mezi jednotlivými pedagogy. 

 

 Výuka AJ se spoluúčastí rodilého mluvčího 

Opět jsme zvýšili frekvenci návštěv rodilého mluvčího, aby mohl častěji pracovat s menšími 

skupinami žáků. Rodilý mluvčí nyní dochází do školy každý týden.                                   

  

2. Studium AJ pro pedagogy 

Zajistili jsme pravidelné konverzační lekce AJ s rodilým mluvčím pro pedagogické 

pracovníky školy. Lekce probíhají v budově školy. Učitelé měli možnost studovat AJ i jiné 

jazyky prostřednictvím e-learningových kurzů. 

 

3. Představení anglického divadla 

27. 5. 2019 jsme do školy pozvali divadlo The Bear Theatre, které uvedlo pro žáky 3 - 5. 

ročníku anglické představení. Soubor letos vystoupil s představením Jackie and the Horrible 

Family. Jako každý rok i tentokrát mělo představení mezi žáky velký ohlas.  

    

4. Celopražská soutěž Come and Show 17. 4. 2019 

viz. 10.4 

 

5. Mezinárodní projekt Flat Stanley 

V průběhu posledního čtvrtletí se naši žáci zapojili do mezinárodního projektu Flat Stanley. 

Tentokrát jsme měli dvě partnerské školy: španělskou školu CRA Picos de Europa z oblasti 

Asturias a základní školu v Christopher Lake v provincii Saskatchewan v Kanadě.  Žáci si 

vyměnili mnoho zajímavých informací o životě ve svých zemích, připravili osobní dopisy i 

elektronické prezentace o sobě i své kultuře.  

 

6. Soutěž Karaoke Show 

25. 6. 2019 se konal 5. ročník tradiční celoškolní soutěže Karaoke Show. Tentokrát se soutěže 

zúčastnilo celkem 28 žáků 3. - 5. ročníku, kteří si připravili a předvedli své oblíbené anglické 

hity.  

Porota složená ze zástupců žáků a učitelského sboru rozhodla takto:  

Kategorie skupin: 

1. místo Black Night (Natálka Urbánková, Anetka Tesařová) 

2. místo Dark Angels (Laura Samadi, Kája Procházková, Veronika Pospěchová) 

3. místo Burn (A. Trbušková, A. Mertlová, E. Kuchařová, D. Reiserová, M. Schreiberová) 

Sólová kategorie: 

1. místo Martin Klement 

2. místo Bára Bínová 

3. místo Dorothea Reiserová 

Soutěž opět probíhala v atmosféře nadšeného očekávání a vzájemné podpory a měla mezi žáky velmi 

pozitivní odezvu. I tentokrát Karaoke Show splnila svůj účel podpořit přirozený zájmem žáků o 

anglický jazyk.    
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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 zřizovatele   Ing. Jitka Homolová, Ph. D   člen ŠR 

Za ped. pracovníky  Mgr. Jitka Laburdová    předseda ŠR 

Za rodiče   Mgr. Petra Reiserová    člen ŠR 

 

 Probíhají třídní schůzky, konzultace pro rodiče, tripartitní schůzky s rodiči a žáky, 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, 

telefonicky popř. výzvou nebo písemně prostřednictvím třídních učitelek anebo vedením 

školy.  

 

 

12.  Prevence rizikového chování 
 

 

Ve škole se řídíme Preventivním programem. Ten je každý rok aktualizován, obsahuje výčet 

preventivních aktivit pro 1. - 5. ročník. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s odborným 

preventistou Vítem Hrbáčkem. Také pravidelně spolupracujeme s Linkou bezpečí. PP je propojen 

také s nabídkou programů pro volný čas - zájmové kroužky, školní družina. Vzájemně spolupracují 

třídní učitelé, výchovný poradce i metodik prevence. 

  

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 V rámci jednotlivých předmětů, Den prevence 

Výchova ke zdravému životnímu stylu Vyučovací předměty: Prvouka, Vlastivěda 

(Projekty Zdravé zuby, 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 
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Organizace prevence  

Minimální preventivní program Škola aktualizuje a doplňuje MPP. 

Poradenská služba školního metodika Po domluvě kdykoli 

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole 

z hlediska rizik výskytu sociálně patologických 

jevů 

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 Program - Bezpečný internet 

Vybavení školy odbornými a metodickými 

materiály 

Odborné knihy, metodiky, letáky, DVD 

Školní řád  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 2018/2019 

 
 Veřejnosprávní kontrola Obce Zdiby 

 ČŠI - Inspekční činnost ve škole - závěrečná zpráva je zveřejněna na stránkách školy 

 
 

14. Přehled o poskytnutých informacích 

 
Ve školním roce 2018/2019 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 

- - 
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17. Projekty financované z cizích zdrojů 

 
V tomto školním roce se pokračovalo v realizaci projektu „Šablony 2017 pro ZŠ a MŠ Zdiby“ s 

registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007578. Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblastech čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti, 

inkluze, logopedických vad a např. na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 

 

18. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Organizace Forma spolupráce 

Obecní úřad Zdiby Vítání občánků 

 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 

Knižní klub Fragment Podpora čtenářské gramotnosti 

Knižní klub Albatros Podpora čtenářské gramotnosti 

VITALUS První pomoc prakticky 
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19. Činnost školní jídelny 
 

1. Základní údaje 

 

 Školní jídelna je součástí subjektu Základní školy a Mateřské školy Zdiby, přísp. organizace. 

 ŠJ se nachází v budově mateřské a základní školy. Je zde školní kuchyně, školní jídelna, 

sklady a sociální zázemí pro zaměstnance ŠJ. 

 Jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance základní školy, mateřské školy a školní 

jídelny. Děti MŠ se stravují přímo v MŠ. 

 Výdej jídel: dle rozvrhu školy (obědy) 

        : dle potřeb školky (2x svačinky, obědy) 

  

2. Údaje o provozu 

 

 ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. - tzn. výživovou normou a finančním rozpětím 

stanoveným k nákupu potravin. 

 Financování obědů je hrazeno strávníky 

 Hygiena - zaměstnanci ŠJ dodržují požadavky na hygienu ve stravovacích službách. Nosí 

ochranné pracovní oděvy a obuv. 

 Jídelníček se vyvěšuje na web. stránkách školy a v tištěné formě v budovách školy. 

 Informace o ŠJ jsou rovněž uvedené na web. stránkách školy. 

 

3. Stravování 

 

 Oběd tvoří polévka, hlavní jídlo, nápoj (džusy, šťáva, voda). Jako doplňky jsou připravovány 

zeleninové saláty, mléčné dezerty, cereální tyčinky, moučníky a různé druhy čerstvého ovoce. 

Žáci mají možnost přidání jídla. 

 V MŠ děti dostávají ke svačince pečivo s pomazánkou, ovoce nebo zeleninu, mléčné výrobky. 

 Vždy je k dispozici dostatečné množství tekutin. 

 Jídelníček je sestavován dle požadavků spotřebního koše 

 Jídla jsou připravována ze surovin, nepoužívají se polotovary. Zařazují se nové potraviny, 

které jsou součástí zdravého životního stylu. 

 V týdnu od 13. do 17. května byl ŠJ připraven „Týden ochutnávek pro rodiče“. V tomto týdnu 

od 13.00 do 15.00 hod. mohli rodiče navštívit a ochutnat jídlo, které se daný den vařilo 

k obědu. Také byly připraveny informační tabule s aktuálními fotografiemi a popisy jídel. 

 

     
 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2019/2020 

 

19 

 

   

19. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 
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20. ZÁVĚR 

 

 

 

 
Ve Zdibech, dne 27. 8. 2019                                               Mgr. Ludmila Koktanová, ředitelka školy 

                 Mgr. Jitka Laburdová, zástupce 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla projednána pedagogickou radou 

dne 28. 8. 2019 a schválena Školskou radou dne 14. 10. 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 
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Příloha č. 1 
 

CHOVATELSKÝ KROUŽEK 

 

Chovatelský kroužek v ZOO koutku pokračuje i v tomto školním roce. Děti se scházejí třikrát týdně. 

V dopoledních hodinách je k dispozici při výuce prvouky a přírodovědy. Rovněž družinové děti 

využívají možnosti vidět a postarat se o zvířátka. Žáci se tady seznamují se životy zvířat, nejdříve 

teoreticky a následně pak prakticky využívají svých znalostí při péči o zvířata.  Umí vyčistit terária a 

klece, připravit správnou potravu a zvířátka nakrmit. 

 

Najdeme zde:  

DRÁPATKY VODNÍ - Xenopus leavis 

OSMÁKY DEGU - Otodon degus 

AGAPORNISE RŮŽOHRDLÉ  - Lutino 

AGAMY VOUSATÉ - Pogona vitticeps 

GEKONČÍKY NOČNÍ - Eublepharis macularius 

GEKONY PANENSKÉ - Lepidodactylus lugubris 

MNOHONOŽKY - Telodeinopus aoutii 

CVRČKY DOMÁCÍ - Acheta domesticus 

SARANČATA - Caelifera 

MARTINÁČE HEDVÁBNÉHO - Samia cynthia ricini 

POTEMNÍKY MOUČNÉ - Tenebrio molitor 

TROPICKÉ STÍNKY - Trichorhina tomentosa 

SUMEČKY - Ancistrus 

PAVÍ OČKA - Poeciliidae 

ŽELVA ZELENAVÁ - Testudo hermanni 

POTKAN LABORATORNÍ - Rattus norvegicus 
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Příloha č. 2 
 

DOPOLEDNE S HARRY POTTEREM 

 

V listopadu se ve škole čarovalo. V čarodějnické třídě u čtvrťáků si všechny děti mohly vyzkoušet 

hod famfrpálem, odvážlivci sahali do krabice plné pavouků a další havěti, řešily se rébusy a tajemná 

zaklínadla, hledaly se drahokamy a nechyběla ani ochutnávka pokrmů z čarodějné kuchyně. 

Všichni si kouzlení moc užili a těší se na příště. 

  

Mgr. Marcela Sládková 
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Příloha č. 3 

 

NOC S ANDERSENEM  

 

NOC S ANDERSENEM 

V pátek 29. 3. děti z druhých tříd prožily opravdu dobrodružnou Noc. Tato akce je na naší 

škole pro druhé ročníky již dlouholetou tradicí. Celý program byl inspirován knihou Dopis pro krále.  

Začali jsme návštěvou zdibské knihovny a moc touto cestou děkujeme za vřelé přijetí paní 

Jandovskou, která dokázala navodit tu správnou atmosféru. Vyslechli jsme si pohádku, prohlédli si 

knihovnu a čekalo na nás také milé pohoštění. 

Po návratu do školy a krátké večeři nás při četbě zaskočilo zaklepání na okno. Tajemná 

postava nás požádala o doručení dopisu rytíři s bílým štítem. Úkol jsme samozřejmě přijali. Vydali 

jsme se na cestu vybaveni baterkami vstříc velké tmě. Rytíře jsme sice záhy objevili, ale byl vážně 

zraněn, nést dopis určený králi (jak jsme od rytíře zjistili) jsme tak ve vší tajnosti museli dál. Jako 

královi spojenci jsme dostali poznávací znamení - svítící barevné náramky. 

Čekalo nás několik těžkých zkoušek: projít mezi strážními věžemi, které se v pravidelných 

intervalech zhasínaly a rozsvěcely, poznat nejznámější souhvězdí, najít poztrácené modré náramky, 

jež nás měly chránit před nebezpečím.  Opravdu těžký úkol na nás čekal u výběrčích mýta na 

hranicích království. Abychom mohli doručit dopis, aniž by ho u nás strážci našli, musel se každý 

z nás naučit zpaměti část dopisu, který jsme pak tajně spálili. Naštěstí všichni přes mýto prošli, 

museli jsme však k naší nelibosti odevzdat modrý náramek jako povinný poplatek.  

     Plni očekávání jsme se rozhodli vydat za králem s naší důležitou zprávou. Byli jsme však uvrženi 

do hladomorny! Neuměli jsme se totiž správně chovat, ba co víc, král našemu dopisu vůbec 

nerozuměl! V žaláři nám neznámá spřízněná duše nechala šifrovací klíč. Vyluštili jsme správné znění 

dopisu a se strachem jsme zkusili štěstí u krále podruhé. Uspěli jsme!  

Za to, že jsme předali důležitou zprávu, nás král štědře odměnil. Po složení přísahy, nás 

pasoval na rytíře. Dostali jsme pečeť, pamětní list a pokladnici plnou toho největšího bohatství - 

knížek. Podle reakcí dětí si to všichni opravdu užili a byli z naší společné Noci a následného 

přespávání opravdu nadšení! 

2.A + 2.B 
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Příloha č. 4 

 

DRAVCI A SOKOLI V ZŠ ZDIBY 

PTÁCI NA OBZORU 

 

Program představil  změny v přístupu lidí k ochraně volně žijících ptáků a zajímavé poznatky o 

soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině střední Evropy. V programu se žáci seznámili se 

životem vybraných druhů ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývali, nebo jak člověk jejich 

výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, rozsáhlých energetických sítí či změnami v 

zemědělském hospodaření.  

Povídání bylo doprovázeno  promítáním videí a ukázkami živých ochočených jedinců, se kterými se 

tak posluchači seznámili velmi zblízka.  

Ornita  
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Příloha č. 5 

 

KLUB NADANÝCH DĚTÍ  

 

Klub nadaných dětí při ZŠ Zdiby vznikl v říjnu 2018 po předchozím testování IQ společností 

Mensa, kterého se zúčastnilo 74 žáků zdibské školy. Klub po celý školní rok 2018/2019 navštěvovalo 

14 dětí z prvních až pátých tříd, jejichž intelekt jsme se snažili rozvíjet pomocí kvízů, hlavolamů, 

rébusů a jiných logických hádanek.  

Program KND byl koncipován pestře, přáním bylo organizovat různorodé exkurze, besedy se 

zajímavými odborníky, interaktivní výstavy, chemické a fyzikální pokusy a hrát poznávací a deskové 

hry, hry v přírodě.  

Během školního roku jsme navštívili následující zajímavé ústavy a instituce a pozvali jsme si 

i nevšední návštěvy. V teplých dnech jsme se vydali na louku nad školou a hráli jsme bojovky, při 

nepřízni počasí jsme se naopak uchýlili do útulné třídy a hráli společně deskové hry, řešili Vrťapku 

nebo šifry.  

 

 

 

Program KLUBU v krátkém sestřihu  

 

 2. 11. 2018 jsme se společně vydali do badatelského centra PALS, kde jsme obdivovali obří 

jódový laserový systém, jeden ze tří největších v Evropě. Díky odbornému výkladu pana 

Ing.Jana Dosála bylo dětem vysvětleno fungování laseru, jeho principy a využití.  
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 7. 12. jsme se vypravili na Ústav fyzikální chemie, kde jsme si nejprve prohlédli výstavu prací 

vědců a 3D obrázky a poté experimentovali ve skutečné laboratoři s chlorofylem v listech  

    

 25. 1. jsme se vydali společně hromadnou dopravou do centra Prahy, kde jsme si vyzkoušeli, 

jak nás dokáží mást naše vlastní smysly. Muzeum smyslů bylo skutečným zážitkem pro 

všechny. 

 

             
 

 
     

 

Řada z nás zde potrápila svůj mozeček s řadou hlavolamů a optických klamů.  
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 15. 3. jsme navštívili Státní okresní archiv ve Zdibech. Děti si zde vyzkoušely písařskou 

dílnu, seznámily se s archiváliemi a měly možnost shlédnout i vysvědčení z minulého století 

 

 

 
 

 

 Hvězdárna v Ďáblicích byla naším dalším cílem. Exkurzi jsme podnikli za krásného 

březnového počasí a spojili ji s jarní procházkou vonícím ďáblickým hájem. Děti měly 

možnost i kouknout se dalekohledem na Slunce. 
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 14. 4. si pro nás připravil experimenty jeden z členů Klubu, Vojta Španiel. Ukázal nám reakci 

peroxidu vodíku a výrobu sloní pasty. 

  

 
 

 

 Na poslední červnovou schůzku Klubu jsme si pozvali paní RNDr. Pátkovou, která nám 

erudovaně a poutavě vyprávěla o archeologii od klasického terénního výzkumu až po 

zpracování keramiky a kosterních pozůstatků. Donesla nám ukázat i původní keramiku a 

kopii vzácné románské dlaždice. 
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Ráda bych závěrem chtěla poděkovat všem institucím, které nám poskytly možnost konat u 

nich exkurzi, podaly nám zajímavé informace a možnost vidět do zákulisí.  

 

Náš dík patří i paní PhDr. Janě Pátkové, Ph.D. za erudovanou přednášku o archeologii a panu 

Ing. Janu Dostálovi, Ph.D. za umožnění prohlídky Palsu a paní Ing. Květoslavě Stejskalové 

CSc. za poutavé pokusy na Ústavu fyzikální chemie. 

 

Mgr. Pavlína Chalupská 
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Příloha č. 6 

 

TURISTICKÝ KURZ V KRKONOŠÍCH 

 

Letošní turistický kurz strávila 4. a 5. třída na Benecku. Společně jsme vystoupali na rozhlednu Žalý, 

užili si sportovní den, plnili úkoly jako správní lufťáci a hlavně jsme po celou dobu poznávali se 

síťkami a atlasy zdejší faunu a flóru. Sluncem zalité Krkonoše se nám po pěti dnech ani nechtělo 

opouštět. Tak zase příště! 

 

Mgr. Marcela Sládková 
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Příloha č. 7  

 

CELOPRAŽSKÁ SOUTĚŽ „COME AND SHOW“  

 

Naši žáci i letos navázali na úspěchy v soutěži Come and Show 

 

Před velikonočními prázdninami se žáci naší školy už devátým rokem zúčastnili celopražského kola 

soutěže v anglickém jazyce Come and Show.  

Tento rok se do příprav na soutěž zapojili žáci čtvrté třídy. Nastudovali pohádku The Snow White and 

the Seven Dwarfs (Sněhurka a sedm trpaslíků). V pohádce vystupovalo 13 postav. Do příprav se však 

zapojili i další čtvrťáci, kteří své spolužáky podpořili tím, že hru nacvičili spolu s nimi, aby je mohli 

v případě nemoci zastoupit, a také tím, že s paní učitelkou Sládkovou vyrobili pro představení krásné 

kulisy. 

Osoby a obsazení: 

Barbora Bínová – vypravěč, Lucie Tošnarová - vypravěč 2, Karolína Macková- Sněhurka, Rozálie 

Jirků - Sněhurka 2, Magdaléna Mikovcová – královna,  Stella Wagnerová – královna 2, David Horák 

– myslivec, Dominik Houba – princ, Cyril Nešpor – princ 2, Ondřej Hlava – zrcadlo, Ondřej Pátek - 

1. trpaslík, Amélie Laburdová - 2. trpaslík, Ema Hašková - 3. trpaslík, Aneta Hlaváčková - 4. trpaslík 

Adéla Klinerová – 4. trpaslík, Bára Seyfriedová - 5. trpaslík, Tomáš Jakoubek - 6. trpaslík  Jan Srb - 

7. trpaslík      

V naší kategorii „Beginners skupiny“ porota hodnotila dvacet soutěžních představení, přičemž 

důležitými kritérii byla správná výslovnost, znalost textu, a celkové provedení. 

 Naše představení získalo spolu s vystoupením žáků ze ZŠ Chabry nejvyšší ocenění.  

Ocenění nás jako vždy velice těší, zvlášť vzhledem k tomu, že se soutěže účastnili žáci z dvacítky 

pražských škol. Je však třeba zdůraznit, že získání ocenění není hlavním důvodem naší účasti 

v soutěži. Cílem Come and Show 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 
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Příloha č. 8  

 

KARAOKE SHOW 2019 

25. 6. 2019 se konal 5. ročník tradiční celoškolní soutěže Karaoke Show. Tentokrát se soutěže 

zúčastnilo celkem 28 žáků 3. - 5. ročníku, kteří si připravili a předvedli své oblíbené anglické 

hity.  

Porota složená ze zástupců žáků a učitelského sboru rozhodla takto:  

Kategorie skupin: 

1. místo Black Night (Natálka Urbánková, Anetka Tesařová) 

2. místo Dark Angels (Laura Samadi, Kája Procházková, Veronika Pospěchová) 

3. místo Burn (A. Trbušková, A. Mertlová, E. Kuchařová, D. Reiserová, M. Schreiberová) 

Sólová kategorie: 

1. místo Martin Klement 

2. místo Bára Bínová 

3. místo Dorothea Reiserová 

Soutěž opět probíhala v atmosféře nadšeného očekávání a vzájemné podpory a měla mezi žáky velmi 

pozitivní odezvu. I tentokrát Karaoke Show splnila svůj účel podpořit přirozený zájmem žáků o 

anglický jazyk. 

 

Mgr. Jana Vojtková 
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Příloha č. 9  

 

PŘESPÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 

 

Třídy 2. A a 3. A stanovaly ze 13. na 14. 6. na zahradě MŠ.  Trempové dorazili  do kempu okolo 19 

hodiny, postavili stany a zařídili se v nich. Večer se šlo na procházku a zpívalo se. Ráno po rozcvičce, 

snídani a zabalení věcí se šlo rovnou do školy. Bylo to velké dobrodružství, zvlášť když v noci začalo 

pršet a oblohu v dálce pročísly blesky.   

 

Mgr. Iva Jačková 
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Příloha č. 10  

 

CESTA KOLEM SVĚTA 

 
Obě druhé třídy  vyrazily 29. 5. 2019  na "cestu kolem světa" několika dopravními prostředky. 

Nejdříve děti šlapaly pěšky do Klecánek, pak pluly pramicí přívozu na druhý břeh Vltavy. Aby všem cesta 

rychleji ubíhala, letěly pomyslným letadlem na železniční zastávku do Roztok. Zde  nastoupily do 

dvoupatrového vlaku, kterým se přepravily do Řeže. Přes most  přeběhly na dětské hřiště, kde se na cvičícím 

stroji projely na kole. Pak zbývalo jen skočit do autobusu a vrátit se zpět do Zdib. 

 

Mgr. Iva Jačková 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2017/2018 

 

38 

Příloha č. 11 

 

NÁVŠTĚVA NÁRODNÍHO MUZEA 

 

5.prosince 2018 - tři třídy (2.A , 2.B a 3.A) navštívily znovuotevřené Národní muzeum. Prohlédly si 

výstavu 2 x 100 - prezentaci těch nejvzácnějších "pokladů " ze sbírek muzea. 

 

Mgr. Iva Jačková 
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Příloha č. 12 

 

OSLAVY 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 

 

V říjnu jsme si připomněli významné výročí 100 let od vzniku Československé republiky. 

Nejprve se všechny třídy podílely na představení 8 + 1 významná událost naší země, které se konalo 

25. října ve zdibském kostele. Diváci mohli nahlédnout do dob Velké Moravy, vyslechnout 

zajímavosti o vládě Přemysla Otakara II. a Karla IV. Přenesli jsme se také do dob třicetileté války, 

která vyústila pražskou defenestrací. Nejsilnějšími momenty byly pro většinu diváků události 

dvacátého století, vznik ČSR, druhá světová válka, nástup komunistické totality a její sametové 

ukončení. Celé představení propojovalo a jedinečnou atmosféru dokreslovalo hudební vystoupení 

školního sboru s paní učitelkou Marcelou Sládkovou. 

 Ve čtvrtek 8. 11. se celá škola přenesla do doby první republiky. Paní učitelky i žáci se stylově 

oblékli a zažili si jeden den jako před sto lety. Atmosféru této doby také pomohla navodit výstava, 

kterou uspořádaly druhé třídy a pozvaly ostatní spolužáky na návštěvu.  

Velmi významně nám pomohly i paní kuchařky, které se rozhodly po celý týden vyvářet podle 

prvorepublikových receptů. Můžeme tak s jistotou říci, že jsme dobu před sto lety mohli vnímat 

opravdu všemi smysly. 

 

Mgr. Štěpánka Štočková 
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Příloha č. 13  

 

ZPÍVÁME PRO UNICEF 

 

Dětský sbor ZŠ Zdiby se 20. března zapojil do celorepublikového koncertování v rámci charitativní 

akce Zpíváme pro Unicef. Děti vystoupily společně s klecanským pěveckým sborem Klenota a 

pražskou Nashirou v kostele sv. Václava v areálu bohnické léčebny, aby tak podpořily program 

Unicef Dobrý start do života. Rozlehlým prostorem zněly písně a skladby z celého světa. Sbory 

zpívaly doslova o život, aby miminka v nejchudších zemích světa dostala šanci žít. Zdibské děti svou 

energií a zpěvem okouzlily snad všechny návštěvníky kostela. 

Celý koncert zakončila dnes už zlidovělá Truvérská mše Petra Ebena. „Nám radostí, jsi Pane ty a já 

to dlouho nevěděl, snad proto, že jsem necítil, že dětská ruka je tak malá…..“ . Krásný text Zdeny 

Lomové zpívaly v závěru všechny tři sbory. 

Naši školáci měli obrovskou radost z částky, kterou darovali štědří posluchači. Vždyť se vybralo 

neuvěřitelných 13 532,- Kč. Ještě jednou děkujeme vám všem, kteří jste podpořili Dobrý start do 

života. Společně jsme „zachránili“ 14 dětí. 

 

Mgr. Marcela Sládková 
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Příloha č. 14 

 

SVĚCENÍ ZVONŮ VE ZDIBSKÉM KOSTELE 

 

V neděli 12. 5. zazpívaly pěvecké sbory novým zvonům sv. Anně a sv. Heleně při jejich vysvěcení. 

Celý koncert zahájili zpěváčci ze základní školy skladbou Anička a Helena, která měla nové zvony 

přivítat do zdibského kostela. Děti vystupovaly společně s klecanským pěveckým sborem Klenota. 

Návštěvníkům koncertu zazpívaly mimo jiné Truvérskou mši Petra Ebena. Na závěr zazněla za 

přítomnosti pana kardinála Duky píseň Ring-o-ding. Její text a melodie zněly v uších po zbytek 

neděle nejednomu z přítomných „zvonkových lidí“.  

Mgr. Marcela Sládková 
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V polovině května se v kostele Povýšení svatého Kříže ve Zdibech rozezvučely dva nové zvony - 

Svatá Anna a Svatá Helena. Zvony odlila až v Holandsku česká rodinná firma Zvonařství Manoušek 

sídlící v Praze na Zbraslavi. K financování zvonů byla ve Zdibech uspořádána veřejná sbírka.  

Všichni žáci naší školy se zapojili do výroby keramických zvonečků, jejichž prodejem o Vánocích 

přispěli do této veřejné sbírky. Vybralo se neuvěřitelných 27 040 Kč. Každá třída si zvolila jiný tvar i 

zdobení, každý zvonek byl originální. Děti práce těšila, jako všechny obyvatele Zdib nyní těší dva 

nové zvony Svatá Anna a Svatá Helena. 

 

Mgr. Lenka Mikovcová 
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