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1. Základní údaje o škole 

1.1. Základní údaje o škole

Název školy :                             Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha - východ
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. 2016

Základní škola 200 133

Mateřská škola 125 125

Školní družina 143 83

Školní jídelna 300 226

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)
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2. Zásadní změny v síti škol ve školním roce 2015/2016

Nejvyšší povolený počet žáků v základní škole  a v oboru 79-01-C/01 Základní škola se 
navyšuje od 1. 9. 2016 ze 130 na 200 žáků.
Nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině se navyšuje od 1. 9. 2016 z 83 na 143 
žáků.

3. Personální údaje 

3.1.  Členění pedagogických pracovníků základní školy podle vzdělání

Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem %

úplné střední 0 1 1 10

vyšší odborné 0 0 0 0

vysokoškolské 1 8 9 90

celkem 1 9 10 100

3.2.  Členění pedagogických pracovníků základní školy podle odborné kvalifikace

Stav Pedagogičtí pracovníci
celkem

Pedagogičtí pracovníci
s odbornou kvalifikací

[ % ]

Pedagogičtí pracovníci
bez odborné kvalifikace

[ %]

k 30. 6. 2016 10 70 30

3.3.  Členění pedagogických pracovníků základní školy podle věku a pohlaví

Věk Muži Ženy Celkem %

do 31 let 1 1 2 20

31 - 40 let 0 1 1 10

41 - 50 let 0 3 3 30

51 - 60 let 0 2 2 20

61 a více let 0 2 2 20

celkem 1 9 10 100

% 10 90 100 x
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Průměrný věk pedagogických pracovníků:
46

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název akce Počet pracovníků

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi 
základních škol

2

Jak učit historii na 1. stupni ZŠ 1

Společné vzdělávání - inkluze v hodinách angličtiny 1

FRED - názorná výuka s pomocí on-line materiálů 1

Online Jazyky 9

První pomoc - Vitalus 11

5. Vzdělávací program školy 

5.1. Vzdělávací program 

Vzdělávací program Zařazené třídy

Tvořivá škola 5

  

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.

_____________________________________________________________________________________
Strana 4



Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha - východ
Výroční zpráva 2015/2016

____________________________________________________________________________________

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 1. až 4. ročníku a kroužek anglického jazyka pro pátý ročník. 

Škola spolupracovala s organizací EWTO, kroužek byl zaměřen na předcházení fyzickému útoku.

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 28 15 13

druhý 28 14 14

třetí 25 11 14

čtvrtý 25 14 11

pátý 27 12 15

Celkem 133 66 67

 

6.2. Výsledky zápisu do 1. třídy 2016/2017

Počet dětí u zápisu do první
třídy

Počet přijatých dětí Odklady

Počet 74 61 11
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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 
                                                                                                           

7

7. Hodnocení žáků 

7.1. Hodnocení prospěchu

Ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli

1 28 0 0

2 27 1 0

3 17 8 0

4 19 6 0

5 15 12 0

7.2. Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, 
slovně, kombinací obou způsobů) 

Ročník Hodnocení
klasifikačním stupněm

Hodnocení slovní Kombinace obou způsobů

první 26 2 0

druhý 28 0 0

třetí 25 0 0

čtvrtý 25 0 0

pátý 27 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 0 0

čtvrtý 0 0

pátý 2 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 0

čtvrtý 1 2 0

pátý 0 2 0

Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 103 (77,45 %) žáků prospělo s 
vyznamenáním, 27 (22,55%) 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

Celkem 83 3

 ____________________________________________________________________________________
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8.2.  Materiálně technické vybavení

Prostory školní družiny V ZŠ fungují tří oddělení ŠD. Jedno oddělení sídlí ve vlastní třídě, ze 
které je přímý vstup na venkovní terasu. Další dvě 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.

ŠD  probíhá  v  odpoledních  hodinách,  případně  před  počátkem  vyučování.  Vzdělávání  v  ŠD  není
pokračováním školního  vyučování.   Hlavním cílem je  zabezpečení  zájmových  činností,  odpočinku a
relaxace žáků. Mezi aktivity ŠD patří: výtvarné, divadelní, sportovní, pěvecká (Super Star). Ve veškerém
programu  se  promítá  výchova  sebeobslužnosti,  výchova  k  sociálnímu  cítění  a  dodržování  zásad
bezpečnosti.
Vychovatelky se s dětmi podílely na přípravě dárků pro budoucí žáky prvních tříd a předmětů  na vánoční
setkání se seniory a také rodiči.
Organizační  záležitosti  a  přípravy  společných  akcí  byly  projednávány  na  pravidelných  měsíčních
poradách. Vedoucí vychovatelka se účastnila porad širšího vedení. 

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 0 0 0

zdravotní
znevýhodnění

12 individuální 12

sociální znevýhodnění 0 0 0

9.2.  Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou

Třída Rozšířená výuka předmětů Počet žáků

0 0 0

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

vyššího ročníku
Počet

z třídy ….do třídy  …. 0

Na základě odborných posudků z poradenských zařízení PPP – pro Prahu – Východ se sídlem Praha
Hloubětín  a  Mělník  jsme  pro  12  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. 

Pravidelně během celého školního roku byly vyhodnocovány IVP, dle potřeb dítěte byly po konzultaci s
PPP upravovány a doplňovány. Všichni pedagogové na pedagogických radách byli průběžně informováni
a aktivně se podíleli na úpravách IVP.

O  slovní  hodnocení  výsledků  studia  dle  IVP v  tomto  školním  roce  nikdo  ze  zákonných  zástupců
nezažádal.

          ________________________________________________________________________________
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10. Akce školy 

10.1.  Akce školy a prezentace na veřejnosti
 Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník
 Exkurze do České televize
 Vodní hry pro 4. - 5. ročník
 Ovoce do škol
 Mléko do škol
 Pohár dobrého srdce
 Hudební pořad - elektrické hudební nástroje
 IPODEC - výukový program zaměřený na tříděný odpad
 Tajemství z jezírka - divadelní představení zaměřené na třídění odpadu
 Výročí vzniku ČR
 Návštěva zdibské knihovny
 Divadlo Minor - Jak kohouti obarvili svět - pro 4. a 5. ročník
 Divadlo Minor - Vánoce - Vánoční příběh
 Divadlo Minor - Lipany
 Návštěva Národního divadlo - prohlídka - pro 4. a 5. ročník
 Návštěva Pražského hradu - 4. a 5. ročník
 Jackie and the horrible family - 3. až 5. ročník
 Návštěva ZOO Praha
 Zpívání u vánočního stromečku – OÚ
 Vystoupení Školního pěveckého sboru - NÚDZ
 Setkání žáků s přespáním
 Noc s Andersenem
 Vodní ptáci - sdružení Ornita
 Vánoční program pro seniory
 Vystupování žáků na vítání občánků
 Projekt Zdravé zuby
 Dobročinná sbírka pro Fond SIDUS
 Návštěva Kokořínského dolu - 1. - 3. třída
 Den dětí - program ke dni dětí
 Literární přednáška  Karolíny Krajčové - tvorba básní a příběhů
 Indiánský den - program s indiánskou tématikou pro 2. třídu
 Počítačová gramotnost
 Turistický kurz v Krkonoších
 Program Přírodovědecké fakulty UK 
 Den zvířat
 Den her
 Recyklohraní - sběr elektroodpadu
 Fyzikální pokusy pro 4. a 5. ročník
 Vztahy ve třídě – celodenní akce odborného preventisty Víta Hrbáčka
 Jak řešit konflikt – program pro celou školu
 Návštěva Velké Británie – 5. ročník (viz. příloha)
 Návštěva Památníku Lidice

_____________________________________________________________________________________
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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

11. Spolupráce školy s rodiči 

11.1 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). 

       Třídní schůzky, konzultace pro rodiče, třídní schůzka zákonných zástupců   
                   budoucích žáků 1. ročníku, konzultace s vyučujícími, kdykoli po dohodě

        Den otevřených dveří pro zákonné zástupce budoucích žáků
        Do programu školy se zapojují i rodiče žáků – informační setkání o povoláních                   

rodičů, počítačová gramotnost

12.  Prevence rizikového chování

Vzdělávání

Školní metodik prevence Jaroslava Kloučková

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

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 2015/2016

 15. 12. 2015 - Kontrola hospodaření školy, Jan Mikáč, pověřen zřizovatelem.
 14. - 16. 3. 2016 - Kontrola ČŠI - kontrolované období rok 2015
 16. 3. 2016 - Okresní inspektorát práce pro Sředočeský kraj - kontrolované období rok 2015
 5. 5. 2016 - Kontrola OSSZ Praha - východ, kontrolované období 1. 1. 2013 - 31. 3. 2016
 2. 6. 2016 - Veřejnosprávní kontrola obce Zdiby
 23. 8. 2016 - VZP, kontrola plateb zdrav. pojistného, kontrolované období 11/2011 - 8/2016
 30. 8. 2016 - Veřejnosprávní kontrola obce Zdiby

14. Přehled o poskytnutých informacích

Ve  školním  roce  2015/2016  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  
       
                                                    _____

_____________________________________________________________________________________
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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, aktivní účast na akcích

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

_____________________________________________________________________________________
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19. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015

_____________________________________________________________________________________
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Číslo účtu Název účtu
Obraty za 
období D

Obraty rozdíl
Stav k 

31.12.2015
602200 Školné 503400,00 503400,00 503400,00
602300 Družina 98800,00 98800,00 98800,00
60x Výnosy z vlastních výkonů a zboží 602200,00 602200,00 602200,00
644000 Výnosy z prodeje materiálu 280,00 280,00 280,00
649000 Ostatní výnosy z činnosti 450,00 450,00 450,00
649200 Dary 37438,00 37438,00 37438,00
64x Ostatní výnosy 38168,00 38168,00 38168,00
662000 Úroky 1592,74 1592,74 1592,74

66x Finanční výnosy 1592,74 1592,74 1592,74
672400 ÚP refundace mzdy 81787,00 81787,00 81787,00

67400 ÚP refundace mzdy 81787,00 81787,00 81787,00

Vlastní výnosy celkem 723747,74 723747,74 723747,74

672000 Příspěvky OÚ 500000,00 500000,00 500000,00

Výnosy celkem 1223747,74 1223747,74 1223747,74

Výnosy

Číslo účtu Název účtu
Obraty za 

období MD
Obraty za 
období D

Obraty rozdíl
Stav k 

31.12.2015
501100 Spotřeba materiálu 279200,82 0,00 279200,82 279200,82
501111 Spotřeba materiálu EU školám 1357,63 0,00 1357,63 1357,63
501200 Spotřeba DDHM OTE 45343,32 0,00 45343,32 45343,32
501300 Školní pomůcky 3331,5 0,00 3331,50 3331,50
502100 Spotřeba elektřiny 392173 0,00 392173,00 392173,00
502200 Spotřeba plynu 135613 0,00 135613,00 135613,00
502300 Spotřeba vody 153270 0,00 153270,00 153270,00

50x Spotřebované nákupy 1010289,27 0,00 1010289,27 1010289,27
511000 Opravy a udržování 156163,20 0,00 156163,20 156163,20
512000 Cestovné 786,00 0,00 786,00 786,00
518100 Ostatní služby 547292,08 0,00 547292,08 547292,08
518200 poštovné 9205,00 0,00 9205,00 9205,00
518300 telefony 67606,45 0,00 67606,45 67606,45
518401 školné 43000,00 0,00 43000,00 43000,00
518500 plavání 43708,00 0,00 43708,00 43708,00
518700 Angličtina 8238,00 0,00 8238,00 8238,00
51x Služby 875998,73 0,00 875998,73 875998,73
521110 Mzdové náklady OÚ 145452,00 0,00 145452,00 145452,00
521120 Mzdové náklady ÚP 71848,00 0,00 71848,00 71848,00
524110 Zákonné sociální pojištění OÚ 36362,00 0,00 36362,00 36362,00
524112 Zákonné sociální pojištění ÚP 17961,00 0,00 17961,00 17961,00
524210 Zákonné zdravotní pojištění OÚ 13089,00 0,00 13089,00 13089,00
524212 Zákonné zdravotní pojištění ÚP 6466,00 0,00 6466,00 6466,00
525100 Kooperativa OÚ 611,00 0,00 611,00 611,00
525212 Kooperativa ÚP 302,00 0,00 302,00 302,00
527000 Zák.soc. náklady nemoc 935,00 0,00 935,00 935,00
527110 Příděl FKSP OÚ 1455,00 0,00 1455,00 1455,00
527112 Příděl FKSP ÚP 718,00 0,00 718,00 718,00
52x Osobní náklady 295199 0,00 295199 295199
542000 Jiné pokuty a penále 672,00  0,00 672,00 672,00

54x Ostatní náklady 672 0,00 672 672
551002 Odpisy dlouhodobého majetku 47044,00 0,00 47044,00 47044,00
558000 DDHM 133193,76 0,00 133193,76 133193,76
55x Odpisy, rezervy a opravné položky 180237,76 0,00 180237,76 180237,76
569000 Ostatní finanční náklady 40387,07 75,00 40312,07 40312,07

56x Finanční náklady 40387,07 75,00 40312,07 40312,07

Náklady celkem 2402783,83 75,00 2402708,83 2402708,83

Náklady



Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha - východ
Výroční zpráva 2015/2016

_____________________________________________________________________________________

Hospodářský výsledek

Výnosy 1223747,74

Náklady 2402708,83

Hospodářský výsledek - Ztráta -1178961,09

Ve Zdibech    dne   6. 10. 2016                                           Mgr. Ludmila Koktanová, ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla projednána pedagogickou radou dne  
6. 10. 2016 a schválena Školskou radou dne 13. 10. 2016. 

_____________________________________________________________________________________
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PŘÍLOHY



Příloha č. 1

HUDBA VE ŠKOLE

Ve středu 9. září se nesly základní školou neuvěřitelné zvuky. Chvíli se budova otřásala v rytmu disca, v
zápětí pohladily ucho posluchače tóny indiánské flétny a vše jistil nezaměnitelný zvuk saxofonu. Tyto a
jiné zajímavé nástroje  představil  ve svém poutavě vystavěném pořadu plzeňský multiinstrumentalista
Pavel Hrabě. Děti zaujala kouzelná flétna plná hudby, tzv. elektrický dechový nástroj, která sice vzdáleně
připomínala svou „dřevěnou předchůdkyni“, ale ovládáním se mnohem víc blížila dnešním dotykovým
přístrojům. Pan Hrabě se nechal na dálku doprovázet celým orchestrem, takže dostal do varu všechny
třídy. Nezávislý divák by se pokochal pohledem na překřikující se děti, které si chtěly vyzkoušet hru na
nástroje, určitě by obdivoval nadšené zpěváky zmítající se v proudu hudby a beze sporu by se přidal ke
skandujícím druhákům, kteří si spletli hokejové šílenství s tím hudebním.

Zářijové dopoledne ve zdibské škole potvrdilo, že hudba má neuvěřitelnou moc spojovat a probouzet v
posluchačích ty nejkrásnější pocity. 

Mgr. Marcela Sládková

MILEŠOVKA 15. 9. 2015

Dne 15. září jsme vyjeli v 7.30 hod. autobusem na Milešovku. Cesta trvala přibližně jednu hodinu. Po
příjezdu k Milešovce jsme se po cestě vydali až na její vrchol, který měří 836,5m n. m. Po cestě jsme
viděli spoustu mloků skvrnitých. Rostou zde rostliny jako medvědice lékařská a jeřabina. Při výhledu
jsme mohli vidět hory vytvořené sopečnou činností, např. Říp, Kozel, Bezděz a Milešovský Kloc. Zpátky
ke škole jsme se vrátili po druhé hodině odpoledne

Honza Machek, 5.ročník ZŠ

                    



Příloha č. 2

NOC S ANDERSENEM

Jako každý rok i tento se naši druháci zapojili do celorepublikové akce škol a knihoven s názvem „Noc s
Andersenem“. Tato dlouho očekávaná noc se uskutečnila 1. dubna. A opravdu stála za to!

Nejdříve jsme navštívili zdibskou knihovnu, kde nám paní Jandovská připravila poutavý program, čtení a
povídání o pohádce „Malá mořská víla“. Na závěr děti obdařila hromadou knih - encyklopedií. Odezva na
tento nádherný dárek byla obrovská.

Již cestou z knihovny jsme začali plnit úkoly, neboť celý večer se nesl v duchu knihy „Vrťapka sebrané
spisy č. „. Všechny děti se radostně zapojovaly do plnění úkolů, pozorování, tvoření, statečně zvládly v
závěru programu i stezku odvahy. Úspěšně se jim podařilo projít všemi zapeklitými nástrahami a splnit
všechny úkoly. Odměnou jim bylo nalezení pokladu. Radost byla zasloužená. Po vyspání se většina dětí
pustila do čtení knih z pokladu a ani se jim nechtělo jít domů.

Mgr. Jitka Laburdová



Příloha č. 3

NÁVŠTĚVA VELKÉ BRITÁNIE

Cestovní deník z     prosincového pobytu našich páťáků v Anglii

8.12.
Dnes měly děti první lekce AJ ve škole, jsou ve dvou skupinách, mají sympatické učitele a jsou prý velice
šikovné.
Odpoledne jsme se jeli podívat na útesy Seven Sisters, které jsou součástí Doverských útesů. Opět jsme
měli štěstí na počasí, protože než jsme tam dojeli, přestalo pršet a vysvitlo sluníčko. 
Pokračovali  jsme  historickým centrem malebného  městečka  Eastbourne,  ve  kterém jsme  mimo  jiné
navštívili výstavu o životě v dobách dávno či méně dávno minulých. Děti se seznámili s tím, jak vypadaly
obchody, lékárny, nálevny a domácnosti na začátku 20. století nebo za 2. světové války.
Děti jsou Anglií čím dál nadšenější, tak nevím, jestli se mnou vůbec někdo bude chtít vrátit do  Čech ?

9. 12. 
Ráno jsme šli  podél pobřeží za dohledu (sochy)  královny Viktorie do školy,  kde jsme si  hráli,  pilně
studovali a stejně pilně o přestávkách odpočívali. Pak jsme si dali skvělý oběd a vyrazili jsme na výlet. 
Dnes jsme byli v Brightonu. Nejprve v Sea Life Museum, kde byl úchvatný pohled na nejrůznější ryby
včetně žraloků a jiné mořské živočichy a taky jsme se mohli dotýkat mořských sasanek a hvězdic. 
Pak jsme u Brightonskeho mola slavnostně vhodili do moře prsť, kterou jsme nabrali pod naší zdibskou
školní lípou. Chtěli jsme tak vyjádřit přátelskou náklonnost k této zemi, která dala světu angličtinu a
Shakespeara a také přání zase se do Anglie někdy vrátit. Dále následovala návštěva Royal Pavilionu a
zábavního mola Brighton Pier s dětskými atrakcemi. Stále platí, že jsme všichni naším pobytem zde stále
nadšenější. Zdá se, že Anglie předčila všechna naše očekávání.

10.12.
Dnes jsme měli  pošmourno a velice větrno.  Odpoledne jsme byli  v úžasném vědeckém centru,  které
velice praktickou a hravou formou seznamuje děti se základními fyzikálními zákony. Děti si to báječné
užily  a  nikomu  se  nechtělo  odcházet.  Pak  už  jen  poslední  nákupy a  večerní  balení.  Zítra  nás  čeká
celodenní Londýn s jedním velkým překvapením: pojedeme na vyhlídkovou plavbu po Temži. Velice
rychle nám to celé uteklo a dětem se prý ani nezastesklo po domově, protože na to není vůbec prostor.
Cestou domů se ale určitě začnou všechny moc těšit. 

11.12.

Páteční den začal docela zostra, když jsme museli vstávat v 5:30 (někteří i  dřív), abychom v 7 hodin
vyrazili směr Londýn. Brzký start byl nutný, abychom nezůstali trčet v ranní zácpě, kdy se do Londýna
sjíždějí zaměstnanci z okolí a rodiče, kteří vozí své děti do školy. Na průzkum Londýna jsme vyrazili v  9
hodin od vyhlídkového ruského kola London Eye. Na protějším břehu jsme s nadšením zaznamenali Big
Ben, který je vlastně součástí Westminsterského paláce, a jehož oficiální jméno je Elisabeth Tower (Big
Ben je přezdívka, vzešlá ze jména slavného zvonu ve věži). 
Pokračovali  jsme k Westminsterskému opatství,  kde byli  korunováni všichni Angličtí  a později britští
panovníci  a  kde  se  poměrně  nedávno  dovršil  téměř  pohádkový  příběh  prince  Williama  a  Kate
Middletonové. Odtud jsme pokračovali ulicí Whitehall, kde je mnoho vládních a ministerských budov,
nahlédli jsme přes bránu do Downing street, viděli jsme také stráže na koních.  Přes park, ve kterém na
nás  čekaly  různé  druhy  ptactva  a  ochočené  veverky,  jsme  vyrazili  ke  královninu  hlavnímu  sídlu
Buckinghamskému paláci. Právě probíhala výměna stráží, ale jelikož kolem paláce bylo opravdu hodně 
lidí, a ceremoniál trvá hodinu (a nás tlačil čas), sledovali jsme dění zpovzdálí a kochali jsme se produkcí
vojenských hudebníků, kteří hráli gardě pochodující kolem nás do kroku.



Už jsme byli dost unavení, tak jsme se posilnili sendviči, které jsme dostali v rámci obědového balíčku, a
pokračovali jsme na Trafalgarské náměstí. Obdivovali jsme sloup se sochou admirála Nelsona a vyslechli
jsme jeho příběh i pověst o čtyřech obrovských lvech, kteří mají podobný úkol, jako naši Blaničtí rytíři.
Pak nás čekalo Leicesterské náměstí se svými kiny a kasiny. Odolali jsme pokušení podlehnout hráčské
vášni a vyrazili jsme na pouť a vzali jsme ztečí obchody se suvenýry. Jelikož jsme neměli dost času, aby
mladší  z nás  (byli  tam s námi  i  třeťáci  z jiné  školy),  navštívili  jsme místo  Britského muzea Národní
galerii,  která je přímo na Trafalgarském náměstí.  Stihli jsme jen jeden sál,  ve kterém byly vystaveny
obrazy Diega Velázqueze. Někteří místnost obešli, jiní si obrazy prohlíželi z pohodlí velkých kožených
pohovek, které byly uprostřed sálu.  Valentýna nám podala výklad ohledně modrých odstínů šatů Panny
Marie, které můžeme pozorovat téměř na všech jejích vyobrazeních (tajemství spočívá v tom, že modrá
barva byla v minulosti nejdražší, protože se do ní přidávaly namleté drahokamy ;-)). Ještě krátká návštěva
muzejního giftshopu a hurá na loď. 
Určitě chápete, že už jsme byli opravdu velice uondaní a tak jsme velice uvítali pohodlná sedadla, ze
kterých jsme se mohli spokojeně kochat úchvatnými pohledy na Londýn. Loď nás dopravila až k O2
Areně, kde na nás čekal autobus. A my jsme velice unavení, ale šťastní a spokojení vyrazili směrem
k doverskému přístavu a pak rovnou domů…



Příloha č. 4

VODNÍ PTÁCI V ZŠ ZDIBY

Jako každý rok se nám i dnes dostalo velmi vřelého přijetí pedagogů a dětí prvního stupně Základní školy
Zdiby. Skutečnost, že do místní školy jezdíme s našimi programy již několik let se výrazně projevila na
ornitologických znalostech všech zúčastněných dětí. Dokonce i děti z první třídy si pamatovaly mnohé z
naší loňské návštěvy jejich mateřské školy.

Mnoho přírodovědných informací jsme se dověděli již od samotných dětí, například proč se samci pávů
pyšní tak krásnými pery nebo jaká jiná zvířata mají ještě mezi prsty plovací blány.

Všechny děti byly moc šikovné a pozorně naslouchaly dalším zajímavostem tentokrát ze života vodních
ptáků. K tomu, aby na naše vodní ptáky nezapomněly, přispěly opět nejvíce ukázky živých zvířat, která si
děti mohly prohlédnout zblízka a některé dokonce i pohladit.

Děkujeme za velmi příjemnou atmosféru a těšíme se na další setkání. 

Dana Adamová, Ornita

       
 



Příloha č. 5

             BARUNKA MIKOVCOVÁ
1. místo v soutěži "ROSTEME S KNIHOU"

Také v tomto školním roce se zúčastnili žáci naší školy celostátní literární soutěže Rosteme s knihou –
Město jako literární kulisa u příležitosti  22. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu
Svět knihy Praha 2016. I letos jsme se umístili. Slavnostní vyhlášení proběhlo 13. května 2016 v Praze
na Výstavišti. Barunka Mikovcová ze 4. třídy se svojí povídkou Všude dobře, doma nejlíp vyhrála 1.
místo ve své kategorii.

Mgr. Iva Jačková, třídní učitelka

      



Příloha č. 6

TURISTICKÝ KURZ V KRKONOŠÍCH

Ve dnech 23. - 27. června 2016 probíhal turistický kurz v Krkonoších pro 4 a 5. ročník.
Žáci byli na exkurzi ve Výletním areálu Pěnčín, kde shlédli výrobnu sýrů, výběhy chovaných koz, ovcí,
masných plemen skotu,  prasat,  králíků,  velký kozí výběh. Také navštívili  výrobnu korálků.  Účastníci
kurzu vyráželi každý den na výlety po horách, nejdelším byl výlet k Pramenům Labe.......



Příloha č. 7

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Žáci  celé  školy se zúčastnili  Olympijského víceboje,  který nabízel sportovní  náplň pro všechny děti.
Cílem této akce bylo povzbudit děti ke sportování pro radost nebo v nich probudit touhu ukázat sportovní
talent.  Hlavním cílem však  bylo  ukázat  sport  jako  přirozenou  součást  zdravého  životního  stylu.  Při
finálním vyhlašování výsledků naše škola získala krásné třetí místo a bronzovou medaili.

COME AND SHOW

Letos na jaře se naše škola jako každý rok zúčastnila recitační soutěže v anglickém jazyce Come nad
Show. Tentokrát se jednalo o jubilejní desátý ročník této celopražské soutěže a my jsme se jí zúčastnili
pošesté. 
Letos naši školu reprezentovali žáci čtvrté třídy s dramatizací pohádky Snow White and the Seven Dwarfs
(Sněhurka  a  sedm trpaslíků).  Představení  mělo  velký  úspěch,  publikum velice  spontánně  reagovalo.
Několik učitelů z jiných škol nám dokonce přišlo naše vystoupení osobně pochválit. Výkon našich žáků
ocenila i porota, která nám v naší kategorii udělila krásné druhé místo. 
Ocenění nás jako vždy velice těší - zatím jsme se pokaždé umístili na některém z vítězných míst. Je však
třeba zdůraznit, že to není hlavní důvod, proč se soutěže účastníme. Cílem soutěže totiž není jen vybrat
vítěze,  ale  především umožnit  dětem využít  znalosti,  které  dosud během výuky získaly,  a nadchnout
všechny účastníky pro hlubší studium jazyka. Soutěž má velice příjemnou atmosféru. V publiku není cítit
soutěživost nýbrž zvědavé očekávání dětí, co si jejich vrstevníci připravili. Dobrá představení jsou pak
odměňována velkorysým potleskem. Letošní ročník soutěže se opět velice vydařil. Děti se už těší na příští
ročník a začínají přemýšlet, s čím budou naši školu reprezentovat příště.

Mgr. Jana Vojtková
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