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I. Charakteristika školy
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy

kontakt

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

Základní škola Chmelnice
K Lučinám 18/2500, 130 00, Praha 3
příspěvková organizace
638 31 350
102 073 376
6000 31 341
ředitel: Mgr. Bc. Václav Havelka
zástupce ředitele: Mgr. Petr Jaroš
Mgr. Alice Zelenková
tel.: 284 820 233
e-mail: reditel@zschmelnice.cz
web: www.zschmelnice.cz

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
tel.: 222 116 111
fax: 222 781 339 – odbor školství

1.3 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt

30. 12. 2005
6
reditel@zschmelnice.cz

1.4 součásti školy
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna ZŠ

kapacita
700
350
750

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny ŠD
Odborné pracovny, multimediální učebny
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení
Dílny a pozemky
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.

10 heren školní družiny, 2 tělocvičny, 26 učeben
9 odborných pracoven, 28 multifunkčních pracoven,
dílna, počítačová učebna, cvičná kuchyň
školní hřiště, zahrada, relaxační centrum
atletický areál, víceúčelové hřiště
1 dílna – dřevo, kov, keramika
všechny třídy jsou vybaveny zánovním výškově
nastavitelným nábytkem
velmi dobré
3
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Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty dobré, dle platných norem
Vybavení kabinetů a učeben pomůckami
dobré
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
velmi dobré
technikou
Začátkem školního roku byl dokončen výtah a bezbariérové toalety určené pro vozíčkáře. Díky těmto
úpravám se výrazně rozšířily možnosti školy ve smyslu vzdělávání handicapovaných žáků.
Během prázdnin byly vymalovány 4 třídy a pokračuje obměna nábytku. Nakoupeny byly také nové
učebnice a další učební pomůcky. Pravidelně jsou dokupovány míče a pomůcky pro výuku tělesné
výchovy. Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Nově byla touto technikou
vybavena i jedna herna školní družiny.
2. Změny v síti škol
Během školního roku 2018/2019 nedošlo ke změně v síti škol.
3. Zhodnocení školního vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Chmelnice, č.j. 250/2017, byl realizován ve všech
ročnících a za jeho přednosti i nadále považujeme především posílení výuky anglického jazyka, tělesné
výchovy, informatiky, mediální a dramatické výchovy a také výchovy ke zdraví.
Podařilo se zajistit většinu z učebních textů vhodných k realizaci programu. K výuce jsou využívány též
interaktivní učebnice nakladatelství Fraus, jehož jsme partnerskou školou.
4. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Vyučovací jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk

Aj
Nj

Počet učitelů
11
2

Z toho rodilí mluvčí
1
0

Odborná kvalifikace v %
81
100

žáci učící se cizí jazyk jako povinný
předmět
1. stupeň
2. stupeň
388
248
0
173

žáci učící se cizí jazyk
jako pov.vol. předmět
2. stupeň
0
0

žáci učící se cizí jazyk
jako nepovinný předmět
1. stupeň
2. stupeň
0
0
0
0

5. Pedagogičtí pracovníci
ped. pracovníků
s odbornou kvalifikací

ped. pracovníků celkem
počet fyzických osob
k 31.12. 2018

48

ped. pracovníků bez
odborné kvalifikace

48

100 % pedagogických pracovníků má odbornou kvalifikaci podle zákona č.563/2004 Sb.

4

0
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6. Věková struktura pedagogických pracovníků
věk

méně než 30
let

30-40

41-50

51-60

7

11

15

11

počet osob
k 31.12. 2018

61 a více

4

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet účastníků průběžného vzdělávání:
zaměření

počet
účastníků

GDPR

38

Seminář metodiků dopravní výchovy

1

průměrná
délka
vzdělávání
2
na osobu
(hod)
2

Setkání metodiků prevence

1

6

Zeměpis Evropy

1

6

Kurz anglického jazyka

1

40

GDPR v praxi

1

4

Aktuální novely právních předpisů

1

4

Kreativní tvoření

3

4

Dyslexie a dysgrafie prakticky

1

6

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

1

20

Společné vzdělávání

2

6

Práce s žáky s psychiatrickými diagnózami ve školním prostředí

2

3

Chemie pro život

1

8

Novinky a pokroky v chemii

1

8

Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve škole

1

6

5
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Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci:
počet
studujících

délka studia

DAMU, katedra výchovné dramatiky

1

2

PedF UK, Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň

1

3

PedF UHK sociální pedagogika

1

2

škola

8. Počet zapsaných dětí a počet odkladů školní docházky pro školní rok 2019 / 2020

Počet

zapsané děti

přijaté děti

odklady školní docházky

100

84

16

9. Hodnocení práce školní družiny
Školní družina měla v roce 2018/2019 celkem 11 oddělení s 312 dětmi. V průběhu roku probíhaly různé
akce a pracovala celá řada kroužků. Činnost školní družiny je opakovaně hodnocena jako velmi dobrá.
Podrobnější informace naleznete v kapitole Zpráva o činnosti školní družiny.
10. Poradenské služby školy
Poradenské služby školy Poradenskou pomoc žákům, učitelům a rodičům poskytovaly výchovné
poradkyně H. Krejčová (1. – 4. ročník) a A. Zelenková (5. – 9. ročník).
Účastnily se jednání třídních učitelů s rodiči při řešení výukových a výchovných problémů. Společně
hledaly způsoby, jak žákům pomoci. Pokud se jednání v této rovině míjelo účinkem, konaly se další
schůzky za účasti ředitele školy. Případně bylo rodičům navrženo vyšetření v PPP. Průběžně
konzultovaly s učiteli prospěch a chování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovné
poradkyně poskytovaly metodickou podporu učitelům při tvorbě PLPP, PPPO a IVP pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytování podpůrných opatření je průběžně sledováno
a nejméně 2 krát ročně vyhodnocováno.
Výchovné poradkyně opět úzce spolupracovaly s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3
a 9, garantem pro naši školu je psycholožka Mgr. D. Majerová. Poradna pro školu zajišťuje vyšetření
žáků s prospěchovými a kázeňskými problémy, následné konzultace, diagnostiku profesní orientace.
Psycholožka docházela do školy pravidelně 1 x za 2 týdny. Spolupracuje s výchovnými poradkyněmi,
s učiteli vyšetřených a problémových žáků a s ředitelem školy.
H. Krejčová též úzce spolupracovala se SPC (Praha 2, Vinohradská ulice). V závažných případech škola
spolupracuje s oddělením sociálně právní ochrany dětí podle místa bydliště dětí.
A. Zelenková poskytovala žákům a rodičům poradenskou pomoc při volbě střední školy. Žáci 9. ročníku
(a zájemci o studium na VG z 5. a 7. ročníku) a jejich rodiče byli průběžně informováni o jednotlivých
fázích přijímacího řízení. V září proběhla tradiční informační schůzka o přijímacím řízení pro rodiče
žáků 9. ročníku. Stejně jako v předchozích letech se osvědčilo zprostředkování nákupu informačních
brožur o středních školách.
Žáci 9. ročníku absolvovali besedu na Úřadu práce hl. m. Prahy – oddělení pro volbu povolání. Naši
školu navštívilo v průběhu I. pololetí několik zástupců pražských středních škol, kteří informovali žáky
9. ročníku o možnostech studia na jejich školách.
6
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Žákům 8. ročníku byla nabídnuta možnost testů a konzultací k profesní orientaci v Pedagogickopsychologické poradně pro Prahu 3.
Žáci 8. a 9. ročníku tradičně navštívili výstavu Schola Pragensis. Důležité informace k přijímacímu
řízení byly aktualizovány na www.zschmelnice.cz.
Výchovné poradkyně spolupracovaly průběžně se školním metodikem prevence (F. Fialková) při řešení
problémových situací žáků a při organizaci preventivních besed a přednášek.
Výchovné poradkyně absolvovaly seminář na téma Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa
(Zřetel, s. r. o.) a přednášku MUDr. Skácelové - Práce s žáky s psychiatrickými diagnózami v prostředí
školy (PPP pro Prahu 3 a 9)
11. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
Klub příznivců školy - občanské sdružení
Na pravidelných schůzkách jsou zástupci rodičů informováni o výchovně vzdělávací práci, o akcích
pořádaných školou, o vybavenosti školy učebnicemi a školními pomůckami a také o chystaných
rekonstrukcích. Klub příznivců školy přispívá na zajišťování výletů, exkurzí a odměn pro žáky, kteří
byli úspěšní v soutěžích a olympiádách. Škola dostává též finanční prostředky na vybavení školní
družiny a dokoupení učebních pomůcek.
Školská rada
Rada se schází dle potřeby několikrát během školního roku. Projednává Výroční zprávu a činnost školy.
12. Účast školy v mezinárodních programech
Nadále pokračujeme v programu Ekoškola. Ekotýmy Prostředí školy, Doprava, Voda, Odpady, Menu
pro změnu a Energie se zaměřovaly na zlepšení provozu školy v jednotlivých oblastech a také na
ekologickou osvětu. Přesný výčet ekologických činností je uveden v kapitole Výchovně vzdělávací akce
žáků.
Stejně jako v loňském roce se naše škola zapojila do charitativního projektu Run and Help
organizovaného Kontem Bariéry, při kterém se nám podařilo vybrat téměř 13 911 Kč.
Nově jsme zrealizovali projekt Voda pro Afriku pod patronací Člověka v tísni, jehož výdělek 41.822 Kč
byl věnován na vybudování a provoz studny v Africe.
13. Zkušenosti s péčí o nadané žáky
Nadaným žákům jsou v rámci výuky zadávány úkoly, které dále rozvíjejí jejich schopnosti. Mají
možnost se realizovat v olympiádách, vědomostních i sportovních soutěžích a zájmových útvarech.
Vzhledem k častému odchodu těchto žáků na víceletá gymnázia, jich však ve škole zůstává velice málo.
14. Polytechnická výchova
Zájmové útvary:
Instrumentální soubor-flétna – 1. až 6. ročník
Instrumentální soubor-kytara – 4. až 9. ročník
Zpívánky 1. – 2. ročník
Výuka anglického jazyka

7
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Zájmové útvary a kroužky pořádané školou ve spolupráci s DDM Praha 8:
Badminton
Florbal
Stolní tenis
Sálová kopaná
Sportovní hry
Keramika
Kreativní dílna
Legorobotika
Disco tanec
Dramatický kroužek
15. Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Při integraci a začleňování žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí je nejdůležitější spolupráce
třídního učitele s rodiči těchto žáků, dále se školní psycholožkou i se sociálním odborem v místě
bydliště žáka. Tato spolupráce se nám jeví jako velice úspěšná a až na drobné výjimky nemáme s těmito
žáky ani jejich rodiči problémy. V rámci projektu Šablony pokračuje doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem.
16. Vzdělávání cizinců

stát

počet žáků ve škole

Slovenská republika
Ukrajina
Ruská federace
Běloruská republika
Kazachstán
Rumunsko
Moldavská republika
Vietnamská soc. republika
Bulharská republika
celkem

6
17
2
1
4
1
3
4
1
39

17. Environmentální výchova
Je vypracován plán environmentální výchovy, jehož součástí je i ekologická výchova. Jednotlivá témata
jsou zařazena do příslušných předmětů. Vzhledem k zapojení do projektu Ekoškola a pravidelné
spolupráci s ekologickými sdruženími Tereza, Koniklec, Toulcův dvůr, Ekodomov, Lesy hl. m. Prahy
a dalšími subjekty je plán zcela splněn. Tato výchova patří k prioritám školy. V příštím školním roce nás
čeká obhajoba titulu Ekoškola.
18. Multikulturní výchova
Tomuto tématu se věnujeme nejenom v občanské výchově, ale i v dalších předmětech podle obsahu
probírané látky a také na třídnických hodinách.
8
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19. Prevence rizikového chování
Školní metodička prevence pí. uč. F. Fialková v průběhu roku pravidelně spolupracovala s hlavní
metodičkou Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 3 Bc. Lenkou Háse, se školní psycholožkou,
sociálními pracovnicemi a organizací Život bez závislostí. Spolupráci nově navázala také s těmito
organizacemi: MP Education,s.r.o, Alfa Human Servis, Humanitas Afrika o.p.s., Okno do Afriky,
Paměť národa. S problematikou průběžně seznamovala své kolegy. Na druhém stupni zadala
sociometrické dotazníky, které byly založeny na pozorování, popisu a srovnávacím hodnocení
jednotlivých žáků. Po vyhodnocení dotazníků byli s výsledky seznámeni především třídní učitelé
a vedení školy. Byly splněny zásady minimálního preventivního programu.
Svoji celoroční činnost shrnula ve školním dokumentu Navržená – realizovaná opatření prevence
sociálně patologických jevů a jejich zhodnocení 2018 / 2019.
20. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

z toho
nově přijatí

0

1

0

1

Zlínský

Pardubický

Celkem
6

Ústecký

Středočeský
4

Olomoucký

1

Liberecký

1

kraj

Vysočina

počet žáků celkem

Jihočeský

Plzeňský

Moravskoslezský

Královéhradecký

Karlovarský

Jihomoravský

Kraj

21. Žáci s trvalým pobytem v jiné městské části
Praha

počet
žáků

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0

0

3

0

1

0

1

131

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

22. Odchody žáků na SŠ
Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
gymnázia zřizovaná krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

z pátého ročníku
7
0
0

9

ze sedmého ročníku
8
0
0
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b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků
přijato:
gymnázia
6

obchodní
akademie
2

zdravotní
školy
4

průmyslové
školy
7

ostatní
střední školy
3

střední
odb.učiliště
1

celkem
23

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia

obchodní
akademie

zdravotní
školy

průmyslové
školy

ostatní
střední školy

střední
odb.učiliště

celkem

3

0

0

0

5

0

8

d) do učebních oborů (krajských i soukromých) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:
z devátých ročníků
5

z nižších ročníků
0

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy:
v devátém ročníku: 36
v nižším ročníku: 0
23. Vzdělávací program, učební plány
Vzdělávací programy
Vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Chmelnice čj. 250/2017

počet tříd / žáků
26/ 636

Učební plány
Učební plán I. stupně
Předmět/ ročník
Český jazyk
Matematika
Cizí jazyk – Aj
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Med. a dram.vých.
Informatika
Celkem hodin

1.
8
4
2
2
1
1
1
2
21

2.
8
5
2
2
1
1
1
2
22

3.
9
5
3
2
1
1
1
2
1
25
10

4.
8
5
3
2
1
2
1
1
2
25

5.
7
5
3
1
2
2
1
1
2
1
25
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Učební plán II. stupně
Předmět / ročník
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Výchova ke zdraví
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Inf./Med.a dram.vých.
Další cizí jazyk–Nj
Celkem hodin

6.
5
5
3
2
2
2
2
1
2
1
3
1
1
30

7.
4
4
3
2
2
2
2
1
2
1
3
1
1
2
30

8.
4
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
3
1
2
31

9.
5
5
4
2
2
2
1
2
1
1
1
3
2
31

Zájmové útvary:
Instrumentální soubor-flétna – 1. až 6. ročník
Instrumentální soubor-kytara – 4. až 9. ročník
Zpívánky 1. – 2. ročník
Kromě naplnění cílů daných vzdělávacím programem Chmelnice č.j. 250/2017, je ve škole rozvíjena
výuka anglického jazyka, environmentální, ekologická a tělesná výchova, družinová a mimoškolní
zájmová činnost žáků.
24. Počet tříd

k 30.6. 2018
k 30.6. 2019

I. stupeň
15
15

II. stupeň
10
11

celkem
25
26

II. stupeň
0
0

celkem
0
0

z toho počet specializovaných tříd

k 30.6. 2018
k 30.6. 2019

I. stupeň
0
0
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25. Počet žáků
celkový počet:
I. stupeň
335
388

k 30.6. 2018
k 30.6. 2019

II. stupeň
276
248

Celkem
611
636

na třídu:
I. stupeň

I. stupeň
specializované
třídy
0

běžné třídy
25,86

II. stupeň
běžné třídy
22,54

II. stupeň
specializované
třídy
0

průměr
za I. a II. st.
běžných tříd
24,46

II. stupeň
specializované
třídy
0

průměr
za I. a II. st.
běžných tříd
16,73

na učitele:
I. stupeň

I. stupeň
specializované
třídy
0

běžné třídy
22,82

II. stupeň
běžné třídy
11,80

Zaměření tříd s rozšířenou výukou:
předmět

M+Př

TV

jazyky

HV

VV

informatika

jiné předm.

0

0

0

0

0

0

0

počet tříd
počet žáků

26. Chování žáků
a) klasifikace chování
chování
velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé

1. pololetí

2. pololetí

žáci
633
4
0

%
99,37
0,63
0

žáci
631
3
0

%
99,52
0,48
0

Šk. rok
2017/2018
počet hodin
0
96
96

Šk. rok
2018/2019
počet žáků
0
1
1

Šk. rok
2017/2018
počet hodin
0
138
138

Šk. rok
2018/2019
počet žáků
0
6
6

b) zameškané hodiny
zameškané hodiny
neomluvené
I. stupeň
II. stupeň
Celkem

12
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27. Prospěch žáků
Prospěch
Klasifikováni I. st.
II. st.
Prospěli
I. st.
II. st.
z toho s vyznam.
Neprospěli I. st.
II. st.
Neklasifikov. I. st.
II. st.

1. pololetí
počet žáků
388
249
388
246
462
0
3
0
0

celkový průměr
I. stupeň
II. stupeň
Celkem

1. pololetí
%
100
100
100
98,79
72,52
0
1,21
0
0

1. pololetí
1,04
1,58
1,31

2. pololetí
počet žáků
386
248
386
247
450
0
1
0
0

2. pololetí
%
100
100
100
99,60
70,97
0
0,40
0
0

2. pololetí
1,14
1,63
1,39

28. Výsledky vědomostního testu Kalibro

třída
V.A

předmět
český jazyk
matematika
anglický jazyk

republikový průměr
62,9 %
54,0 %
55,1 %

průměr třídy
66,2 %
61,6 %
55,7 %

V.B

český jazyk
matematika
anglický jazyk

62,9 %
54,0 %
55,1 %

62,6 %
53,7 %
54,5 %

V.C

český jazyk
matematika
anglický jazyk

62,9 %
54,0 %
55,1 %

65,7 %
64,7 %
58,1 %

třída
IX.A

předmět
český jazyk
matematika
anglický jazyk

republikový průměr
68,6 %
48,7 %
67,5 %

průměr třídy
72,1 %
52,5 %
76,0 %

IX.B

český jazyk
matematika
anglický jazyk

68,6 %
48,7 %
67,5 %

71,5 %
51,7 %
74,0 %
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29. Školní stravování
Počty stravovaných žáků: 650
Žáci mají možnost vybrat si ze dvou jídel pomocí čipu nebo přes internet. Do jídelníčku zařazujeme
přirozeně bezlepkovou stravu i bezmasé pokrmy, vaříme dva druhy diet pod dohledem nutriční
terapeutky Prahy 3. V rámci plnění programu Ekoškoly proběhl také Den Menu pro změnu. Škola na
základě zapojení do projektu získala certifikát Zdravá školní jídelna. Jsou dodržovány předepsané
normy, při kontrolách nebyly shledány žádné závady.
Stalo se již pravidlem, že školní jídelna každoročně vyhlašuje nejlepšího strávníka. Po náročném
rozhodování byly nakonec ohodnoceny Marko Salievič ze 4.A a Lukáš Srba z 9.A.
30. Výsledky kontrol ČŠI a BOZP
Ve školním roce 2018/2019 neproběhly na škole žádné kontroly.
31. Účast žáků v soutěžích
a) vyhlašovaných MŠMT
vědomostních
Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Olympiáda v českém jazyce
Biologická olympiáda
Chemická olympiáda
Olympiáda v anglickém jazyce
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda

sportovních

uměleckých

sportovních
Pohár starosty Prahy 3

uměleckých
Pražská snítka

Sazka olympijský víceboj

AntiFETfest

b) ostatních
vědomostních

Žižkovský kolík
Mc Donald´s Cup
O pohár Františka Josefa
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Výsledky soutěží a olympiád (obvodní kola – do 10. místa) :
Matematická olympiáda
kategorie Z 5
1. místo – A. Lukáš 5.C
4. – 6. místo – T. Řezníčková 5.A
7. – 10. místo – E. Janečková 5.A
kategorie Z 7
1. místo – D. Ulmajer 7.C
2. místo – Z. Filaková 7.A
kategorie Z 8
3. – 6. místo – D. Hanna 8.A
7. – 9. místo – K. Rybka 7.B
9. – 13. místo – E. Hošková 8.A
kategorie Z 9
4. místo – Y. Balash 9.B
Pythagoriáda
5. ročník
1. místo – T. Řezníčková 5.A
4. – 11. místo – A. Lukáš 5.C
7. ročník
3. – 8 místo –D. Ulmajer 7.C
8. ročník
7. – 11. místo – E. Hošková 8.A
7. – 11. místo – L. Macek 8.C
Olympiáda v českém jazyce
kategorie I.
5. místo – A. Hodačová 9.A
6. – 8. místo – D. Pelikán 9.B
Olympiáda v anglickém jazyce
kategorie I.
6. místo – Š. Jiránek 7.B
7. místo – J. Rybka 7.B
kategorie II.
7. místo – J. Varvařovský 9.A
10. místo – A. Moravec 9.A
Chemická olympiáda
kategorie D
4. místo – A. Hodačová 9.A
5. místo – D. Pelikán 9.B
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Biologická olympiáda
kategorie C
3. místo – A. Hodačová 9.A
9 místo – B. Šulcová 9.A
kategorie D
1. místo – T. Hromádková 7.B
6. místo – J. Průšová 6.C
Dějepisná olympiáda
10. místo – E. Hošková 8.A
Zeměpisná olympiáda
kategorie B
5. místo – M. Jaroš 7.C
kategorie C
1. místo – A. Moravec 9.A
5. místo – D. Hanna 8.A
Pražská snítka
0. kategorie
1. místo – L. Pham 1.A
I. kategorie
2. místo – M. Macháčková 3.B
II. kategorie
1. místo – A. Culková 4.B
2. místo – M. Dolejš 4.A
3. místo D. Spurná 5.A
IV. kategorie
1. místo – J. Klumpar 8.C
AntiFetFest
2. místo – V. Kolarevičová 8.B, M. Skálová 8.B, S. Bláhová 8.B
Žáci, kteří opakovaně úspěšně reprezentovali školu na olympiádách a vědomostních soutěžích:
Tereza Řezníčková 5.A, Antoním Lukáš 5.C, Jan Rybka 7.B, David Ulmajer 7.C, Emma Hošková 8.A,
Daniel Hanna 8.A, Adéla Hodačová 9.A, Adam Moravec 9.A, David Pelikán 9.B
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Sportovní soutěže (umístění do 3. místa)
Přehazovaná – mladší dívky
Florbal – mladší chlapci
1. stupeň
Košíková – starší dívky
starší chlapci
Volejbal – starší chlapci
Přespolní běh – starší dívky
mladší chlapci
Pohár rozhlasu – starší chlapci
mladší chlapci
starší dívky
Kopaná – mladší chlapci
Sazka olympijský víceboj
Mc Donald´s Cup – mladší žáci
starší žáci

3. místo
2. místo
1. místo
2. místo
2. místo
1. místo
1. místo
3. místo
2. místo
3. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1. místo

Republikové finále Sazka olympijského víceboje
2. místo Sára Bláhová 8.B
6. místo Pavlína Sosnová 8.C
Sportovci roku 2018 /2019:
1. místo
2. místo
3. místo

Andrea Nová 8.B
Nikola Tučková 9.A
Sabina Derková 8.B

1. místo
2. místo
3. místo

Vojtěch Poledník 9.A
Tobiáš Jelínek 8.C
Jakub Pekárek 9.B

32. Výchovně vzdělávací akce žáků
Pobytové akce
2. – 5. ročník – škola v přírodě
6. ročník – Poznávací zájezd do Švédska
7. ročník - Lyžařský výcvikový kurz
8. ročník - Sportovní kurz
9. ročník – Vodácký kurz
8. ročník – Jazykový zájezd do VB
Akce opakované pravidelné v průběhu školního roku
4. - 5. ročník Dopravní hřiště
3. - 4. ročník Plavání
3. – 9. Ročník Bruslení pod Žižkovskou věží
Akce společné pro více ročníků a tříd
8. – 9. ročník Schola Pragensis (veletrh SŠ)
8. – 9. ročník Hodiny moderní chemie
1. a 6. ročník Tonda obal (ekoprogram – třídění odpadu)
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I.A

Ekoprogram v Třešňovce
Putování do Betléma (Divadlo Minaret)
Pražské služby „Potkani“ – ekoprogram
Divadlo v kufru
Zdravé zuby (komplexní celoplošný výukový program péče o chrup)
Mirákulum
Den dětí v Ulitě
Dj Dozer ( Beatbox Session s Dozerem)

I.B

Ekoprogram v Třešňovce
Putování do Betléma (Divadlo Minaret)
Pražské služby „Potkani“ - ekoprogram
Zdravé zuby (komplexní celoplošný výukový program péče o chrup)
Divadlo v kufru
Mirákulum
Den dětí v Ulitě
Dj Dozer ( Beatbox Session s Dozerem)
Piknik na školní zahradě (s rodiči)
Letní zdravá strava

I.C

Ekoprogram v Třešňovce
Putování do Betléma (Divadlo Minaret)
Pražské služby „Potkani“ - ekoprogram
Zdravé zuby (komplexní celoplošný výukový program péče o chrup)
Divadlo v kufru
Mirákulum
Den dětí v Ulitě
Dj Dozer ( Beatbox Session s Dozerem)

II.A

Ekoprogram v Třešňovce
Hasík (preventivní program v hasičské stanici)
Tajemství lesa (ekoprogram)
Divadlo v kufru (2x)
Divadlo Minor (Libozvuky)

II.B

Ekoprogram v Třešňovce
Hasík (preventivní program v hasičské stanici)
Tajemství lesa (ekoprogram)
Divadlo v kufru (2x)
Divadlo Minor (Libozvuky)

II.C

Hasík (preventivní program v hasičské stanici)
Tajemství lesa (ekoprogram)
Putování do Betléma (Divadlo Minaret)
Divadlo v kufru (2x)
Divadlo Minor (Libozvuky)
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III.A

Atrium (divadlo)
Světlo a živost (NM)
Vánoční leporelo (Muzeum hl. m. Prahy – workshop)
Bezvědomí není spánek (zdravotnický kurz)
Exkurze ZOO Praha
Divadlo Minor
Festival Žižkovská loutka (Atrium)
Sportovně vědomostní dopoledne (Třešňovka)

III.B

Atrium (divadlo)
Vánoce (Muzeum hl. m. Prahy – workshop)
Bezvědomí není spánek (zdravotnický kurz)
Exkurze ZOO Praha
Divadlo Minor
Sportovně vědomostní dopoledne (Třešňovka)

III.C

Atrium (divadlo)
Rozmanitost života na Zemi (NM)
Exkurze ZOO Praha
Bezvědomí není spánek (zdravotnický kurz)
Divadlo Minor

IV.A

Krokodýlí ZOO
On line I. (preventivní program)
On line I. (preventivní program)
Přes hranice – divadlo
Z housenky motýlem (beseda – sexuální výchova)
Adventní čekání (program Pedagogického centra - Arcibiskupství pražského)
Vztahy ve třídě ( beseda s psycholožkou PPP – prevence)
Povídání o lesní zvěři – šelmy (ekoprogram – Lesy hl. m. Prahy)
Hra o přežití! (Besedárium – zeměpisně-přírodovědný program)
Betlémská kaple (exkurze)
Mise Vyšehrad

IV.B

Krokodýlí ZOO
On line I. (preventivní program)
Přes hranice - divadlo
Adventní čekání (program Pedagogického centra - Arcibiskupství pražského)
Z housenky motýlem (beseda – sexuální výchova)
Povídání o lesní zvěři – šelmy (ekoprogram – Lesy hl. m. Prahy)
Hra o přežití! (Besedárium – zeměpisně-přírodovědný program)
Mise Vyšehrad
Letiště V. Havla - exkurze

IV.C

NZM Za tajemstvím potravin aneb víš, co jíš?
Krokodýlí ZOO
On line I. (preventivní program)
Přes hranice - divadlo
Adventní čekání (program Pedagogického centra - Arcibiskupství pražského)
Z housenky motýlem (beseda – sexuální výchova)
Povídání o lesní zvěři – šelmy (ekoprogram – Lesy hl. m. Prahy)
Hra o přežití! (Besedárium – zeměpisně-přírodovědný program)
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Betlémská kaple (exkurze)
Divadlo v Dlouhé (O líné babičce)
V.A

NTM (Technika je budoucnost)
Ekoprogram – energie
100. výročí vzniku Československa (Pedagogické centrum - Arcibiskupství pražské)
Planetárium (Vesmír kolem nás)
Adam a Eva (beseda – sexuální výchova)
The Fortyfingers (koncert)
Preventivní program (šikana)
Botanicus
Hon na jednorožce (Divadlo Minor)
Královna černé magie (Tančírna)

V.B

Ekoprogram – energie
100. výročí vzniku Československa (Pedagogické centrum - Arcibiskupství pražské)
Přes hranice - divadlo
Planetárium (Vesmír kolem nás)
Adam a Eva (beseda – sexuální výchova)
The Fortyfingers (koncert)

V.C

Ekoprogram – energie
100. výročí vzniku Československa (Pedagogické centrum - Arcibiskupství pražské)
Přes hranice - divadlo
Vozovna Střešovice – exkurze
Planetárium (Vesmír kolem nás)
Adam a Eva (beseda – sexuální výchova)
The Fortyfingers (koncert)
Botanicus

VI.A

Dospívám, aneb život plný změn (přednáška pro dívky)
Na startu mužnosti I. (přednáška pro chlapce)
Multikulturní výchova (projekt DDM Ulita)
Přes hranice - divadlo
Čistírna odpadních vod (Bubeneč)
Hasík (preventivní program v hasičské stanici)
Pohyblivé obrázky (výchovný koncert)
Beseda o českém rozhlase
Šlechetný rytíř P. P. (workshop MY.AKTIVITY o.p.s. – P. Pitter)

VI.B

Dospívám, aneb život plný změn (přednáška pro dívky)
Na startu mužnosti I. (přednáška pro chlapce)
Multikulturní výchova (projekt DDM Ulita)
Čistírna odpadních vod (Bubeneč)
Hasík (preventivní program v hasičské stanici)
Pohyblivé obrázky (výchovný koncert)
Šlechetný rytíř P. P. (workshop MY.AKTIVITY o.p.s. – P. Pitter)

VI. C

Dospívám, aneb život plný změn (přednáška pro dívky)
Na startu mužnosti I. (přednáška pro chlapce)
Multikulturní výchova (projekt DDM Ulita)
Čistírna odpadních vod (Bubeneč)
20
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Hasík (preventivní program v hasičské stanici)
Pohyblivé obrázky (výchovný koncert)
Šlechetný rytíř P. P. (workshop MY.AKTIVITY o.p.s. – P. Pitter)
VII.A

Koncert Čtvero ročních dob (kostel sv. Šimona a Judy)
Nenechám se vyprovokovat (prevence)
On line II (beseda – kyberšikana, nebezpečí na internetu)
Umím říci ne (prevence)
Čas proměn (beseda pro dívky – sexuální výchova)
Na startu mužnosti 2 (beseda pro chlapce – sexuální výchova)
Zájezd Weiden (vánoční trhy)
Homevideo (Divadlo v Dlouhé)
Ekoprogram – odchyt ptactva na školní zahradě
Exkurze ZOO Praha
Kolumbie (Kino Světozor)
Základy resuscitace (zdravotnický kurz)
Karlštejn - výlet

VII.B

Koncert Čtvero ročních dob (kostel sv. Šimona a Judy)
On line II (beseda – kyberšikana, nebezpečí na internetu)
Nenechám se vyprovokovat (prevence)
Umím říci ne (prevence)
Čas proměn (beseda pro dívky – sexuální výchova)
Na startu mužnosti 2 (beseda pro chlapce – sexuální výchova)
Zájezd Weiden (vánoční trhy)
Homevideo (Divadlo v Dlouhé)
Ekoprogram – odchyt ptactva na školní zahradě
Exkurze ZOO Praha
Kolumbie (Kino Světozor)
Preventivní program (šikana)
Základy resuscitace (zdravotnický kurz)
Karlštejn - výlet

VII. C

Koncert Čtvero ročních dob (kostel sv. Šimona a Judy)
Nenechám se vyprovokovat (prevence)
On line II (beseda – kyberšikana, nebezpečí na internetu)
Umím říci ne (prevence)
Čas proměn (beseda pro dívky – sexuální výchova)
Na startu mužnosti 2 (beseda pro chlapce – sexuální výchova)
Zájezd Weiden (vánoční trhy)
Homevideo (Divadlo v Dlouhé)
Exkurze ZOO Praha
Ekoprogram – odchyt ptactva na školní zahradě
Kolumbie (Kino Světozor)
Základy resuscitace (zdravotnický kurz)
Projekt – Žižkov
Karlštejn - výlet

VIII.A Beatles revival (výchovný koncert)
Bát či nebát se (preventivní program)
Velká chuchle (ekoprogram)
Periodická tabulka (výstava – PřF UK)
21

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHMELNICE 2018/2019

VIII.B Bát či nebát se (preventivní program)
Beatles revival (výchovný koncert)
Velká chuchle (ekoprogram)
Periodická tabulka (výstava – PřF UK)
Výlet a piknik Senohraby
VIII.C Beatles revival (výchovný koncert)
Bát či nebát se (preventivní program)
Velká chuchle (ekoprogram)
Periodická tabulka (výstava – PřF UK)
IX.A

Úřad práce (volba povolání)
Zájezd Wachau
Koncert – veřejná generálka – obecní dům
Žena jako symbol života (beseda – sexuální výchova) – dívky
Cesta k mužnosti (beseda – sexuální výchova) – chlapci
Doma a jinde (workshop – paměť národa)
Painball Game

IX.B

Úřad práce (volba povolání)
Zájezd Wachau
Koncert – veřejná generálka – obecní dům
Žena jako symbol života (beseda – sexuální výchova) – dívky
Cesta k mužnosti (beseda – sexuální výchova) - chlapci
Doma a jinde (workshop – paměť národa)
Painball Game

33. Školní projekty
Projekty, které byly při výuce realizovány, obohatily nejen vědomosti žáků, ale naučily je i týmové
práci.
1.A – Marcela Bocková
Příroda na jaře
V rámci hodin prvouky žáci pozorovali přírodu se zaměřením na květiny. Žáci pracovali ve skupinách
po 4. Průběžně nosili do školy jarní květiny, u kterých podle atlasu určovali názvy. Tyto květiny lisovali
a vytvářeli herbář. Také jsme si povídali o léčivých účincích některých bylin. Projekt obohatil hodiny
prvouky a jazyka českého.

Obchod
Projekt byl zaměřen na procvičování finanční gramotnosti dětí. Cílem bylo naučit děti, jak mají správně
hospodařit s financemi. Žáci byli odměňování - za každou jedničku dostali jednu korunu. Jednou týdně
si mohli za ušetřené peníze nakoupit v obchůdku. Žáci se naučili hospodařit s penězi a motivovali se
k dosažení lepších výsledků v hodinách matematiky.
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Japonské jezírko
V rámci projektu Studna pro Afriku, jsme jako třída zpracovali téma „Japonské jezírko“. Žáci vytvořili
panel s jezírkem na základě získaných informací o Japonsku, historii jezírka, životě kolem a vně jezírka.
Ke každé prezentaci byla aktivita, kdy si žáci mohli vyzkoušet napsat japonské písmo na zahradní
kameny. Práce se dětem moc líbila a obohatila je v předmětech prvouky, výtvarné výchovy a pracovních
činností.
2.A – Věra Benháková
Voda v lidském těle
V rámci Dne Země se na naší škole uskutečnil dne 24. 4. 2019 Den vody s názvem Voda pro Afriku.
Třída 2. A si vylosovala téma Voda v lidském těle. Na toto téma si děti samy vytvořily veliký panel. V
učebnicích si nejen samy zjišťovaly úlohu vody v lidském těle, ale i ve škole společně besedovaly
o tom, jak je voda pro lidské tělo velmi důležitá. Seznámily se tak s nebezpečím nedostatku tekutin,
s úlohou tekutin v lidském těle, s nutností dodržovat správný pitný režim. Poznaly i vhodné nápoje,
které se mají přijímat při dodržování správného pitného režimu. V rámci aktivity o Dni vody si děti
připravily otázky na kartičkách, které se týkaly úlohy vody v lidském těle. Účastníci této aktivity si pak
tahali tyto otázky a odpovídali na ně. Odpovědi si pak mohli zkontrolovat na vystaveném panelu. Za
správnou odpověď dostal každý účastník této aktivity malou sladkou odměnu.
2.C – D.Práchenská
Projekt 100 let ČR
Žáci zhlédli video Dějiny udatného národa českého, vypracovali pracovní list, četli text věnovaný výročí
vzniku republiky, vybarvovali vlajku, zpívali hymnu – napříč vyučovacími předměty.
Projekt Voda pro Afriku
Žáci se seznámili s různými podobami vody v přírodě, zhlédli krátké video o životě v Africe, četli text
o nedostatku vody v Keni, kreslili obrázky afrických žen s nádobami, vyrobili kelímek Kapka vody pro
život a rybku Ďas africký – dárky do sbírky pro Afriku. Vše napříč předměty.
Projekt Ferda
Celoroční hra – boduje se nezapomínání pomůcek, hezké chování, dobrý skutek, ekosoutěž apod.
Výherci jsou odměněni na konci roku.
Projekt Čítálek
V průběhu roku žáci čtou několik knih, které si zaznamenávají na skřítka Čítálka, spolu s tím si knihu
zapisují do čtenářského deníku a prezentují ostatním.
4.A – Vladimíra Hovančíková
Putování dějinami českého národa
Jedním z mnoha třídních projektů bylo i vlastivědné Putování dějinami českého národa. Odehrávalo se
nejen učivem z učebnice, ale dějiny od Libuše po Marii Terezii jsme promítli i do výtvarné výchovy,
českého jazyka – formou veršů, balad a ukázek z vlastních knih. Výborným počinem byly i exkurze do
Betlémské kaple a na Vyšehrad. V programech, které nám průvodci na míru připravili jsme se tak ocitli
přímo v srdci husitských časů nebo v době počátků českého státu na Vyšehradě. Žáci tak měli možnost
vnímat časovou osu prostřednictvím vlastních zážitků v identickém prostředí historických objektů,
obrazů, filmů, architektury i dobových předmětů.
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4.C – P. Balcárková
Václav IV.
Žáci se názorným způsobem seznamují s informacemi o osobnosti knížete Václava. Plnění úkolů,
pracovních listů, sestavení pětilístku, práce s knihou, pověstí, mapou, výtvarný seriál, tvorba
svatováclavské koruny.
Cesta ke chlebu
Projekt ke světovému dni chleba. Vyhledávání informací o základní lidské potravině a zároveň
připomenutí významu pekařské profese. Děti se dozvěděly, jak se chléb peče, zkoumaly druhy mouky,
další přísady, druhy chlebů nejen u nás, ale i ve světě, ochutnávka, vytvořené informační plachty.
Voda
Projekt zaměřený na přípravu celoškolního projektu ke Dni Země. Voda nejprve jako obecné téma, poté
zaměření na zvolené téma vodní nádrž. Zpracování informací, co vše okolo nás je vodní nadrží,
společná diskuze nad konkrétním zpracováním, návrhy, hlasování. Vítězné téma Kašna zpracováno na
plachty, výroba kašny, vymýšlení aktivit pro děti, soutěže s plněním úkolů.
Karel IV.
Využili jsme knihy, internet, interaktivní tabuli, děti se učily lépe spolupracovat ve skupině, třídit
a zapisovat získané informace. Úkoly a pracovní listy zaměřeny na život a úspěchy Karla IV, manželky
a tehdejší dobu rytířskou. Vymezení pojmu středověk, život ve středověku, nemoci, hygiena, oblékání,
školství, stavební sloh. Pracovní list zaměřený na čtenářskou gramotnost – vyhledání v textech odpovědi
na otázky týkajících se života ve středověku.
Husité v dějinách českého národa
Historický projekt o životě a bojích v době husitské. Pomocí komiksů, vyprávění z knih a filmů jsme si
vysvětlili důležité pojmy, bojovou taktiku, dobovou zbroj a zbraně. Připomněli si myšlenky Jana Husa
a boj za ně, za pravdu, pro kterou byl ochoten obětovat svůj život. Návštěva Betlémské kaple, sochy na
Staroměstském náměstí.
8.A, 8.B, 8.C – Lucie Kuthanová
Spisovatelé národního obrození
Letošní rok se žáci 8. tříd zabývali národním obrozením v literatuře i v dějepise. Zaměřili jsme se proto
na propojení historie, české literatury, médií i výtvarných technik. Žáci se rozdělili do skupin a každá
skupina si zvolila jednoho spisovatele působícího právě v období národního obrození. Každý ze skupiny
měl za úkol v nějakém médiu (kniha, encyklopedie, internetové stránky atd.) najít informace o zvoleném
spisovateli. Dané informace pak společně zpracovávali na velký formát čtvrtky tak, aby mohli referovat
ostatním skupinám o získaných zjištěních a zároveň aby vytvořili reprezentativní plakát, který by se
poté umístil na nástěnku. Skupiny se práce zhostili s velkým nasazením a vzniklé plakáty přitahovaly
pozornost až do konce školního roku.
8.B – L. Kroc
AntiFETfest
V rámci výuky mediální a dramatické výchovy se žákyně 8. B zúčastnily obvodní filmové soutěže
AntiFETfest, což je soutěžní festival amatérských filmů s tématikou rizikového chování (drogová
závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd.) pro školy, školská
zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež. V rámci obvodního kola dívky skončily na 2. místě
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8. a 9. ročník – Renata Vykoukalová
Hodina moderní chemie (chemie)
Školu navštívili studenti VŠCHT se zajímavými pokusy na téma „Úvod do chemie“ a „Chemie a životní
prostředí“. Program byl zajímavý, experimenty dobře uvedené a doprovázené objasněním probíhaných
jevů. Program se žákům velice líbil.
9. ročník – Renata Vykoukalová
Pokusy pro prvňáčky (chemie)
Žáci devátých ročníků si připravili a natrénovali několik efektních chemických pokusů, které potom
předvedli prvňáčkům. Hodinové pásmo barevných, občas nevoňavých a překvapivých experimentů se
prvňáčkům moc líbilo a také deváťáci si novou roli před tabulí pochvalovali. 
9.ročník – Renata Vykoukalová
Chemizace a životní prostředí (chemie)
Žáci se rozdělili do skupinek a zamýšleli se nad tím, do jaké míry využívat chemických prostředků,
abychom naše životní prostředí a zdraví spíše chránili. Jednotlivá témata: Voda, Půda, Ovzduší,
Potraviny a Odpady si jednotlivé skupiny samy vybraly a své zamyšlení a podněty zpracovaly na karton
jako motivující plakát.
8. ročník – Renata Vykoukalová
„Mein Tier“ (německý jazyk)
Žáci samostatně nakreslili své zvíře a popsali ho několika větami. Kdo žádného zvířecího přítele nemá,
popisoval a nakreslil mazlíčka, kterého by rád měl. Své dílo potom prezentovali ostatním. Práce se
zdařily a mnohé z nich byly skutečně vynikající nejen bezchybnou němčinou, ale i nádherným
výtvarným zpracováním.
7. ročník – Renata Vykoukalová
„Das bin ich“ (německý jazyk)
Každý žák vytvořil plakát, na kterém popsal své zájmy a záliby a nastínil některé údaje, podle kterých
ho měli spolužáci poznat. Všechny práce se pak v hodině předčítaly – žák si vylosoval plakát (ne svůj) a
přečetl všechny informace, nakonec položil otázku „Wer weiß, wer das ist?“. Autor byl většinou rychle
odhalen .
Ekotřída
1. – 9. třídy
V tomto celoročním projektu jsme soutěžili o nejlepší ekotřídu na škole. Do soutěže se započítávaly
body za sběr papíru, chleba, víček, mobilních telefonů a nově i baterií. Ve velice dramatickém boji se
nakonec na 1. stupni zvítězila 2.A a na 2. stupni se Ekotřídou stala 8.B. Třídy získaly nejen prestižní
titul Ekotřída roku 2018/2019, ale také odměnu 3000 Kč.
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Den Vody (Voda pro Afriku)
1. – 9. třídy
Den vody se uskutečnil 24. dubna na školní zahradě a vyvrcholil tím projekt Voda pro Afriku. Ten začal
již na podzim, kdy si každá třída vylosovala téma, které nějak souviselo s vodou. Během zimy pak žáci
zpracovávali toto téma formou nástěnných obrazů, výrobků a různých aktivit a her. Běhen Dne vody
pak prezentovali své téma a prodávali výrobky. Výtěžek z akce byl použit na výrobu a provoz studny
v Africe.
Svatomartinské čtení
V duchu hesla „Poznejte naši školu jinak“ proběhl v naší škole již 4. ročník čtení z dětských knih.
Dětem 1.stupně a jejich rodičům četli učitelé i žáci naší školy, autoři dětských knih a herci. Po čtení se
účastníci mohli občerstvit v naší literární kavárně. Zde mohli návštěvníci ochutnat náš speciální
„Dobročaj“. Jeho cena byla totiž více než příznivá – stačilo vybrat si kartičku s dobrým skutkem
a přislíbit jeho splnění. Jsme rádi, že jste s výběrem neváhali a rádi pomáháte ostatním.
Školou také projížděl sv. Martin na bílém koni. Čtení mělo již tradičně úspěch a hojnou účast a proběhlo
v nádherné atmosféře svíčkami osvětlené školy.
Divadelní pouť
Akce se zúčastnilo osm divadelních skupin, které zahrály představení různých žánrů od muzikálu,
činohry, přes pohybové divadlo, a dokonce vznikla i filmová projekce. Všechny děti se divadelních
výkonů zhostily profesionálně. Vše probíhalo jako na klasickém divadle. Hledání tématu a námětu
představení, výtvarné zpracování scény a kostýmů, tvorbu scénáře a samotných zkoušek a fixace
představení. Po celou dobu byla na dětech znát radost z práce.
Potravinová sbírka – ekotým Menu pro změnu
V listopadu jsme stejně jako v loňském roce uspořádali školní potravinovou sbírku, která je součástí
celostátní Potravinové sbírky. I tentokrát se žáků i zaměstnanců školy zapojilo tolik, že jsme zvládli
nasbírat a odeslat přes 210 kg potravin a drogerie. Zboží pak dál putovalo všem, kteří potřebují pomoci
v nouzi.
Neplýtváme tím, co jíme - ekotýmy Menu pro změnu a odpady
V týdnu 19. 11. 2018 – 23. 11. 2018 znovu proběhla školní akce Neplýtváme tím, co jíme. Tentokrát se
ekotýmy Odpady a Menu pro změnu na akci pečlivě připravily – ekotým Menu pro změnu společně
s vedoucí školní jídelny paní Tikalovou sestavily jídelníček, po škole pak byly s předstihem rozvěšené
jídelní lístky, aby se dopředu vědělo, z čeho bude vybírat, a nakonec pomohli i třídní učitelé, kteří ještě
žáky upozornili, aby si nezapomněli včas zvolit vybrané jídlo. A výsledek se dostavil. Oproti loňskému
roku se nám podařilo snížit množství odpadu o více než třetinu.
34. Další aktivity
Flétnový soubor – vede paní učitelka Eliška Lesniaková
vystoupení: Vánoční vystoupení pro rodiče
Vystoupení v MŠ Na Balkáně
Vystoupení v MŠ Na Vrcholu
Den učitelů
Kytarový soubor – vede paní učitelka Daniela Práchenská
vystoupení: Vystoupení v Mš Na Balkáně
Den učitelů
Společný táborák s rodiči
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Klub mladých diváků – vede paní učitelka Jana Chuchrová
Členové klubu shlédli tato představení:
Tančírna – Divadlo ABC
Trhák – Divadlo Brodway
Famílie – Divadlo na Fidlovačce
Eva tropí hlouposti - Divadlo na Fidlovačce
Časopis Chmelníček
Šéfredaktory jsou pan učitel Pavel Peklo a paní učitelka Jana Chuchrová. Časopis vychází
v elektronické podobě a je k dispozici na webových stránkách školy a zároveň každá třída obdrží jeden
výtisk. Žáci i rodiče se zde mohou dočíst o akcích probíhajících ve škole. Nechybí ekologie, naučné
články, sportovní okénko a na své si přijdou i milovníci hlavolamů a křížovek. Nově vznikly rubriky
Fauna a flora naší školní zahrady a Školní pomocníci.
Charitativní akce
V rámci Charitativního dne, který se konal 15.5., proběhla pod vedením paní učitelky Chuchrové sbírka na
boj proti rakovině. Výtěžek 11 620 Kč putoval na prevenci a léčbu rakoviny tlustého střeva.
Stejně jako loňský rok jsme se zúčastnili projektu Run and Help a nově Voda pro Afriku (podrobnosti
v kapitole 12.
Voda
35. Školní družina – klub
Školní družina
Školní klub

počet oddělení
11
0

počet žáků
312
0

36. Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2018 / 2019
V letošním školním roce bylo do školní družiny přihlášeno 312 žáků z 1. – 5. tříd. Jedenáct oddělení ŠD
vedlo 10 vychovatelek a 1 vychovatel. Provozní doba ŠD byla denně od 6:30 do 7:40 a od 11:40 do
17:30.
Výchovná a vzdělávací činnost se skládala z činností odpočinkových, rekreačních, zájmových
a v neposlední řadě z přípravy na vyučování. Cílem výchovné práce byla snaha vytvořit pro žáky
smysluplnou náplň volného času širokou nabídkou zájmové činnosti, taktéž využitím skvělého prostoru
školního hřiště – nového hřiště Dračí ostrov, příležitostně též keramické dílny či tělocvičny.
Akce ŠD
Srpen: Příměstský tábor 20. – 24. 8. 2017 – třetí ročník, přihlášeno 56 dětí, program – návštěva ZOO,
návštěva lanového centra, vodní hrátky na Gutovce, návštěva pohádkové výstavy v České televizi, výlet
na Vyšehrad. Tábor měl u dětí velký úspěch, zájem o účast na táboře každým rokem stoupá.
Září: Svatováclavské posvícení na školním hřišti – soutěže, hry, koláčky, pamlsky
Říjen: Výstava ve vestibulu školy ke stému výročí založení Československé republiky. Sportovní den na
školním hřišti.
Prosinec: Vánoční jarmark – tradiční akce s prodejem dětských výrobků za zvuku vánočních koled a
sváteční atmosféry.
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Leden: Návštěva kina Aero – Asterix a kouzelný lektvar.
Únor: Karneval konaný v tělocvičně – rej masek, soutěže, tombola, disko. Některá oddělení se
zúčastnila přehlídky divadelních představení s názvem Divadelní pout (Hudební vystoupení žákyň druhé
třídy, O veliké řepě, film Útěk ze školy). Představení měla veliký úspěch.
Březen: Velikonoční a jarní výstava
Duben: Aktivně jsme se zúčastnili dobročinné akce Den vody – vyrábění a prodej drobných předmětů.
Květen: První jarní buřtík – opékání buřtíků na školním hřišti, zpěv táborových písní s kytarou.
Sportovní den ke Dni dětí – soutěžní odpoledne na školním hřišti (atletika, fotbal, florbal, házení míče
apod.), cukrová vata, nafukovací skluzavka, nové zábavné atrakce a aktivity pro děti.
Červen: Škola v přírodě – procházky lesem po blízkém okolí, hry, disko, turnaje. Divadelní představení
Povídky ze staré Prahy. Pravidelné návštěvy lektorů z DDM Ulita – netradiční sporty.
Srpen: Příměstský tábor.

28

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHMELNICE 2018/2019

37. Public relations

Soutěž mladých cyklistů
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Den Země - Voda pro Afriku
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Zájezd Anglie

Zájezd Weiden

Zájezd Švédsko
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Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 23. září 2019.

V Praze dne 23. září 2019

Mgr. Bc. Václav Havelka
ředitel školy
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