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Výro�ní zpráva základní školy 
      za školní rok 2009/2010 

 
 
 

1. Název školy:   Základní škola Norbertov 
    Praha 6, Norbertov 1 
     

Poslední rozhodnutí o za�azení do sít� škol: 15.2.2006 
 
2. Z�izovatel:    M�stská �ást Praha 6, �s. armády 23, 160 52  Praha 6 
 
3. Charakteristika školy: Fakultní škola Pedagogické fakulty UK   
    Datum ud�lení statutu fakultní školy : 1.6.1997 
    Úplná základní škola s 1. – 9. ro�níkem, 
    sou�ástí je ŠD, ŠK a ŠJ 
 
4. Údaje o vedení školy: Mgr. Karolína �ermáková – �editelka školy 
    Mgr. Hana Vozábová – zástupkyn� �editelky 
 
5. Adresa pro dálkový p�ístup, další kontaktní údaje: 
    skola@norbertov.cz  
    karolina.cermakova@norbertov.cz 
    www.norbertov.cz 
 
6. Vzd�lávací program školy : 1684/96-2, Základní škola   
 

1. stupe� 2. stupe� vzd�lávací program po�et t�íd po�et žák� po�et t�íd po�et žák� 
Základní škola 2 52 1 23 
Obecná škola --- --- --- --- 
Národní škola --- --- --- --- 
S chutí spolu II 6 139 3 71 
Celkem 8 191 4 94 

 
7. Stru�né hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký 
p�ehled akcí sm��ujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskute�n�ných ve školním roce 
2009/10; výsledky vzd�lávání žák� podle cíl� ŠVP dle vyhlášky �. 15/2005 Sb., bod e)  
 

Od zá�í 2007 se u�ilo na naší škole podle školního vzd�lávacího programu S chutí 
spolu I. Po roce výuky byly zjišt�ny n�které nedostatky a chyby, a proto byl tento program 
upravený a od roku 2009 u�íme podle školního vzd�lávacího programu S chutí spolu II.  

Na za�átku školního roku 2009/2010 jsme p�edložili školní vzd�lávací program �eské 
školní inspekci, která nás upozornila na n�které nedostatky (nap�. mezinárodní spolupráce, 
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pé�e v�novaná zdravotn� postiženým žák�m a u n�kterých p�edm�t� nebyla uvedena strategie 
výuky). Tyto nedostatky jsme odstranili p�ílohami. 

Školní vzd�lávací program S chutí spolu II je zam��ený na jazyky, pop�. na estetickou 
výchovu. Se zam��ením školy souvisí i rozd�lení disponibilních hodin. V�tšina se týká jazyk� 
(zvýšený po�et hodin anglického jazyka v n�kterých t�ídách, vyu�ování druhého cizího jazyka 
od 6.t�ídy) nebo estetické výchovy (od 6.t�ídy), pop�. výtvarné výchovy. Krom� toho jsou 
disponibilní hodiny zam��ené na informatiku. Do výuky jsme za�adili i nový p�edm�t -
digitální technologie, který se vyu�uje v 8.t�íd� namísto informatiky 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby vyjád�ili vlastní názor a obhájili jej vhodnou 
argumentací. Vyu�ovací hodiny mají v naprosté v�tšin� p�ípad� otev�ené, vst�ícné a vlídné 
klima, �ímž je významn� podporován rozvoj sebev�domí žák�. 

N�kdy si pedagogové dodržování kázn� musí vynucovat. Složit�jší situace jsou �ešeny 
za p�isp�ní t�ídního u�itele, výchovného poradce a metodika sociáln� patologických jev� a 
v neposlední �ad� vedení školy. 

Rozvrh hodin maximáln� respektuje zásady školní psychohygieny vzhledem k daným 
podmínkám školy, optimáln� využívá materiálních a personálních možností školy (odborných 
u�eben, informa�ních a komunika�ních technologií aj.). Je stabilní, ke zm�nám dochází pouze 
v nejnutn�jších p�ípadech.    

Velmi d�ležitou sou�ástí výuky jsou projekty, které napomáhají propojení teorie 
s praxí. Staly se její b�žnou sou�ástí, probíhají na úrovni t�íd (projekt husité), stup�� (kraje 
�eské republiky, pohádkové postavy), celé školy (Poznej památky Prahy, �arod�jnice) a 
školní družiny (návšt�va skláren). 

Sou�ástí školního vzd�lávacího programu jsou i p�ílohy: školní �ád, se kterým jsou jak 
žáci, tak i rodi�e seznamováni vždy na za�átku roku (školní �ád podporuje realizaci ŠVP, 
je p�im��en� akceptován žáky, rodi�i a pracovníky), �ád školní jídelny, �ád školní družiny a 
plán EVVO – zvláš� pro 1.stupe� a zvláš� pro 2.stupe�.  

Ve vzd�lávání dosahujeme velmi dobrých výsledk�. Naše t�ídy se zapojují 
do plošného šet�ení SCIO. Nap�. 9.t�ída dosáhla vynikajících výsledk� v �eském jazyce 
(jedna žákyn� obsadila 2.místo mezi všemi testovanými) a v anglickém jazyce. I ostatní t�ídy 
dosahují ve SCIO testech dobrého umíst�ní (lehce nad pr�m�rem nebo nadpr�m�rné). Se ZŠ 
Marjánka již n�kolik let p�ipravujeme pro 9.t�ídy zkoušky nane�isto z �eského jazyka a 
z matematiky a i zde se naši žáci umís�ují na p�edních místech. 
 
8. Údaje o pracovnících školy  (hlavní �innost školy) 
 
a) personální zabezpe�ení 
 

 pracovníci k 30. 6. 2009  k 30. 6. 2010  
u�itelé 21 19 
vychovatelé 4 4 
spec. pedagogové --- --- 
psychologové 1 1 
pedagog. vol. �asu --- --- 
asistenti pedagoga --- --- 
trené�i --- --- 
pedagogi�tí celkem 26 23 
nepedagogi�tí 15 15 
celkem všichni 41 38 
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b) v�ková struktura pedagogických pracovník� k 31.12. 2009 (fyzické osoby) 
 

v�k do 30 let 
v�etn� 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let z toho 

d�chodci 
u�itelé 1 3 7 8 --- --- 
vychovatelé 1 1 1 1 --- --- 
spec.pedagog. --- --- --- --- --- --- 
psychologové --- --- 1 --- --- --- 
pedag.vol. �asu --- --- --- --- --- --- 
asistenti pedag. --- --- --- --- --- --- 
Trené�i --- --- --- --- --- --- 
pedag. celkem 2 4 9 9 --- --- 

z toho žen 1 3 7 8 --- --- 
 
 
 
c) odb. kvalifikace pedagogických pracovník� k 31.12. 2009  (fyzických osob) 
 
 PP  celkem PP s odb. kvalifikací PP  bez odb. 

kvalifikace 
u�itelé I. stupn� ZŠ 9 7 2 
u�itelé II. stupn� ZŠ 10 9 1 
vychovatelé 4 4 --- 
speciální pedagogové --- --- --- 
psychologové 1 1 --- 
pedagogové volného �asu --- --- --- 
asistenti pedagoga --- --- --- 
trené�i --- --- --- 
 
 
 
d) jazykové vzd�lávání a jeho podpora  
po�et u�itel� cizích jazyk�  k 31.12.09 
 
po�et u�itel� cj celkem  6 z toho rodilých mluv�ích 1 
celkem u�itel� cj 
s odbornou kvalifikací 4 celkem u�itel� cj  

bez odborné kvalifikace 2 

 
 
 
po�ty jazykov� vzd�lávaných žák� k 31.12.2009 (fyzické osoby): 
 

 žáci u�ící se cj  
jako povinný p�edm�t 

žáci u�ící se cj 
jako povinn� 

volitelný p�edm�t 
žáci u�ící se cj  

jako nepovinný p�edm�t 

 1.  stupe� 2. stupe� 2. stupe� 1. stupe� 2. stupe� 
AJ 163 94 --- --- --- 
NJ --- 55 --- --- --- 
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Na naší škole se u�í od prvního ro�níku anglický jazyk (1. a 2.t�ída jedna hodina 
týdn�, v ostatních t�ídách 3, pop�. 4 hodiny týdn�). Na druhém stupni je povinná 1 hodina 
anglické konverzace s rodilým mluv�ím. Spolupracujeme s agenurou Akcent, která nabízí 
našim žák�m od 1.- 3. t�ídy t�i hodiny týdn� anglického jazyka s rodilými mluv�ími. V tomto 
školním roce jsme zahájili spolupráci s agenturou Caledonian school, která po�ádala hodiny 
anglické konverzace vedené rodilými mluv�ími  pro žáky 2.stupn�. 

V 6.ro�níku si mohou zvolit žáci jako povinný p�edm�t n�mecký jazyk, který se 
vyu�uje 3 hodiny týdn�. V kroužcích nabízíme žák�m konverzaci v n�meckém jazyce.  
 
e) výuka n�kterých p�edm�t� v cizím jazyku  
 
 Na naší škole se žádný p�edm�t nevyu�uje v cizím jazyce. 
 
f) odchody pedagogických pracovník� v daném školním roce (po�et)    0 
 
 
g) nov� p�ijatí pedagogi�tí pracovníci v daném školním roce (po�et)  2 
 
 
h) nov� p�ijatí absolventi u�itelského studia v daném školním roce (po�et) 0 
 
i) 
 nov� p�ijatí absolventi neu�itelského studia v daném školním roce (po�et) 0 
 
 
j) další vzd�lávání pedagogických pracovník� ( po�et a formy)    
 
 

DLOUHODOBÉ STUDIUM 
 

studium ke spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad� 

 délka studia (let, 
m�síc�, týdn�, hodin)*/ 

 
po�et ú�astník� 

studium v oblasti pedagogických 
v�d --- --- 

studium pedagogiky --- --- 
studium pro asistenty pedagoga --- --- 
studium pro �editele škol a 
školských za�ízení --- --- 

studium k rozší�ení odborné 
kvalifikace --- --- 

další vysokoškolské studium – 
výchovný poradce 
koordinátor ŠVP 

 
2 roky 
1 rok 

 
1 
1 

celkem studium ke spln�ní 
kvalifika�ních p�edpoklad� xxxxxx 2 
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studium ke spln�ní dalších kvalifika�ních p�edpoklad� 

 délka studia (let, 
m�síc�, týdn�, hodin)*/ po�et ú�astník� 

studium pro vedoucí 
pedagogické pracovníky --- --- 

studium pro výchovné poradce 2 roky 1 
celkem studium ke spln�ní 
dalších kvalifika�ních 
p�edpoklad� 

xxxxxx 1 

 
 
 

KRÁTKODOBÉ STUDIUM 
 

studium k prohlubování odborné kvalifikace 

kurzy a seminá�e 
délka studia 
(m�síc�, týdn�, 

hodin) 
po�et ú�astník� 

Poznej a chra� naši p�írodu 4 hodiny 2 
Didaktické využití expozic VHÚ  
ve výuce d�jepisu 4 hodiny 1 

Problematika dyslexie a komunikace 4 hodiny 1 
Finan�ní gramotnost 4 hodiny 2 
Novela školského zákona 6 hodin 1 
Prezenta�ní dovednosti  
a vystupování na ve�ejnosti  16 hodin 1 

Krizové situace ve výuce 6 hodin 1 
Angli�tina pro d�ti s dyslexií 18 hodin 2 
Školení první pomoci  8 hodin 12 
Hospita�ní �innost �editele školy 7 hodin 1 
Jak úsp�šn� komunikovat nejen s rodi�i 7 hodin 1 
Práce s chybou 5 hodin 2 
Mediální výchova 6 hodin 2 
celkem krátkodobé studium xxxxxx 29 
 
 
 
9. Zam��ení t�íd s rozší�enou výukou: 
  
p�edm�t jazyky M P�. informatika VV HV TV jiné*) 
po�et t�íd 12 --- --- --- 3 --- --- --- 
po�et žák� 257 --- --- --- 40 --- --- --- 
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10. Složení specializovaných t�íd k 30. 6. 2010: 
 
 celkem z toho  

poruchy u�ení 
z toho  

poruchy chování 
z toho 

p�ípravné t�ídy 
po�et žák� ve 
specializovaných t�ídách --- --- --- --- 

 
 
 
11. Žáci vzd�lávaní v zahrani�í (dle § 38, zák. �. 561/2004 Sb.), žáci individuáln� vzd�lávaní 
(dle § 41, zák. �. 561/2004 Sb.)  a vzd�lávání žák� s hlubokým mentálním postižením (dle § 
42, zák. �. 561/2004 Sb.)  k 30. 6. 2010: 
 
 celkem z toho § 38 z toho § 41 z toho § 42 
po�et žák� vzd�lávaných 
dle § 38, 41 a 42 27 26 1 --- 

 
 
 
12. Formy pé�e o nadané žáky (organizace jejich vzd�lávání, nabídka školy) a zkušenosti 
v této oblasti  
 

U žák� mimo�ádn� nadaných se snažíme o rozvoj vyšší úrovn� myšlení. U�itelé 
uplat�ují podle svého uvážení vhodné vyu�ovací metody, podporující samostatnost, kritické 
myšlení, p�edstavivost. Individuální plány pro mimo�ádn� nadané d�ti jsme nevypracovávali. 

Hodn� nadaných d�tí odchází po 5.t�íd� studovat na víceletá gymnázia. 
Zp�soby výuky 

� vycházet z princip� individualizace a vnit�ní diferenciace 
� individuální vzd�lávací plán 
� dopln�ní, rozší�ení a prohloubení vzd�lávacího obsahu 
� zadávání specifických úkol� 
� zapojení do samostatných a rozsáhlých prací a projekt� 
� vnit�ní diferenciace žák� v n�kterých p�edm�tech 
� ob�asné (do�asné) vytvá�ení skupin pro vybrané p�edm�ty s otev�enou možností 

volby na stran� žáka 
� ú�ast ve výuce n�kterých p�edm�t� ve vyšších ro�nících 
� talentovaní žáci budou pracovat na náro�ných úkolech v rámci diferencované výuky 

v jednotlivých p�edm�tech 
 
 
13. Po�et integrovaných d�tí k 30. 6. 2010     -  9 žák� 
  

z toho postižení: celkem 
SPU zrakové sluchové �e�i t�lesné mentální kombinované 

10 9 --- --- --- --- --- --- 
 

Žáky s menšími poruchami u�ení, pop�. chování zapojujeme do t�ídních kolektiv�. 
Vyu�ující p�ihlížejí k r�zným dysfunkcím, a to jak p�i zadávání úkol�, tak i p�i hodnocení. Na 
škole se u�í 8 žák�, pro které byl na základ� posudku z PPP vypracován IVP, který vymezuje 
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obsah  u�iva s ohledem na jejich možnosti. Plány jsou vypracovávány vyu�ujícími 
jednotlivých p�edm�t� ve spolupráci s výchovným poradcem. S tímto plánem jsou seznámeni 
všichni vyu�ující žáka, rodi�e a �editel školy. 

Vyu�ující zadávají t�mto žák�m p�i práci v hodinách leh�í  úkoly. P�i hodnocení je 
p�ihlíženo k jejich poruchám. V n�kterých p�ípadech jsou tito žáci na žádost rodi�� a 
doporu�ení PPP hodnoceni slovn�. V letošním školním roce docházeli žáci z 1.stupn� k pí 
u�itelce, která absolvovala  kurzy, týkající se jednotlivých poruch. 

Tyto d�ti se úsp�šn� zapojují do t�ídních kolektiv�, získávají kamarády, nestojí tzv. 
stranou. Spolupráce s rodi�i je na dobré úrovni, rodi�e v�tšinou dodržují rady pedagog�, 
d�tem se doma v�nují. Problémy se snažíme �ešit v pr�b�hu celého roku. 

U žák�, kde není nutný individuální vzd�lávací plán, se nám da�í zapojovat je do práce 
t�ídního kolektivu, aniž by m�li pocit, že je jejich práce zbyte�ná a že mají samé neúsp�chy.  
Žáci dostávají leh�í úkoly, mají více �asu na pln�ní svých úkol�, nedostávají nap�. známku, 
ale pouze po�et chyb. 
 
 
 
14. Výsledky zápis� do prvních t�íd pro školní rok 2010/2011 
 

plánovaný 
po�et 

prvních t�íd 

po�et d�tí 
zapsaných do 
prvních t�íd 

po�et d�tí 
p�ijatých do 
prvních t�íd 

z toho po�et d�tí s odkladem 
pro školní rok 2009/10, 

které nastoupí v zá�í 2010 

po�et odklad� pro  
školní rok 2010/2011 

2 69 68 9 5 
 
 
15.Výsledky p�ijímacího �ízení  
 
a) po�et p�ijatých žák� na víceletá gymnázia: 
 
 z pátého ro�níku ze sedmého ro�níku 
gymnázia z�izovaná krajem 5 --- 
soukromá gymnázia --- --- 
církevní gymnázia --- --- 
 
 
b) po�et p�ijatých žák� na SŠ z devátých ro�ník� (pokud je známo): 
 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

pr�myslové 
školy 

ostatní st�ední 
školy 

st�ední 
odb.u�ilišt� Celkem 

12 4 --- 6 --- --- 22 
 
 
c) po�et p�ijatých žák� do u�ebních obor� ukon�ených záv�re�nou zkouškou (pokud je 
známo): 
 

z devátých ro�ník� z nižších ro�ník� 
--- --- 
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16. Po�et žák�, kte�í ukon�ili povinnou školní docházku a odešli ze školy 
 
 - v devátém ro�níku:  22   - v nižším ro�níku: --- 
 
 
 
17. Volitelné a nepovinné p�edm�ty:  
 

Na naší škole mají všichni žáci zam��ení na jazyky nebo na estetickou výchovu. 
Vzhledem k U�ebním plán�m vzd�lávacích program� základního vzd�lání vydaného 
Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy nejsou na naší škole žádné volitelné ani 
nepovinné p�edm�ty. 
 
 
 
18. Kroužky 
 

název kroužku po�et žák� 
keramika 24 
stolní tenis 11 
street dance 15 
spole�enské hry 14 
zem�pisn� – d�jepisný seminá� 18 
informatika  4. - 5.t�ída 20 
dramatický kroužek 21 
florbal pro 1. a 2.t�ídu 18 
florbal pro 3. až 4.t�ídu 16 
konverzace v AJ – rodilí mluv�í II.st. 26 
anglické divadlo 17 
karate 14 
bojové um�ní 13 
Konverzace v AJ –  rodilí mluv�í I.st. 53 
cvi�ení z matematiky pro žáky 9. ro�. 18 
konverzace v NJ 13 
šikovné ruce 20 
celkový po�et žák� 331 
 

Ve školním roce 2009/2010 bylo pro žáky otev�eno 12 kroužk�, krom� t�í všechny 
vedené našimi pedagogickými pracovníky. Dev�t kroužk� nebylo pro malý zájem  otev�eno 
(nap�. hrátky s �eštinou, ruský jazyk, flétna).  

Kroužky jsou r�zného zam��ení – sportovní (florbal pro 1.stupe�, karate, bojové 
um�ní, stolní tenis), um�lecké (keramika), v�domostní (zem�pisn�-d�jepisný seminá� pro 6. – 
9.t�ídu, informatika pro 1.stupe�, cvi�ení z matematiky pro 9.ro�ník, konverzace v n�meckém 
jazyce pro 7. – 9.t�ídu). 

Všechny kroužky probíhaly v u�ebnách nebo v t�locvi�n� naší školy. 
D�ti v našich kroužcích sportují, vzd�lávají se, v�nují se um�ní a aktivn� odpo�ívají. 

Pozitivn� rozvíjíme jejich osobnost, talent a kamarádské vztahy mezi spolužáky. Tím, že 
kroužek navšt�vují d�ti z r�zných ro�ník�, u�í se  spolupracovat d�ti r�zného v�ku, poznávají 
se mezi sebou a t�ídy tak p�estávají být uzav�enou jednotkou.  Další výhodou  kroužk� ve 
škole je nezanedbatelný fakt, že rodi��m odpadá starost dopravit dít� na kroužek. 
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19. Školní družina – klub 
 
 po�et odd�lení po�et žák� 
školní družina 4 100 
školní klub 1 17 
 

Na škole pracovala 4 odd�lení školní družiny a školní klub. Vedoucí školní družiny 
se stala pí vychovatelka Renata Švihlíková. V únoru k nám nastoupil nový pan vychovatel. 
Každá paní vychovatelka vedla v rámci družiny kroužek, který ovšem mohly navšt�vovat i 
nedružinové d�ti. M�li jsme tedy kroužek šikovných rukou, kde d�ti vyráb�ly velmi zajímavé 
v�ci z provázk�,  dramatický kroužek, ve kterém d�ti nacvi�ily divadelní p�edstavení, 
pohybové hry a dramatický 
kroužek v angli�tin�.  Krom� 
toho, že se školní družina 
zapojila do akcí po�ádaných 
školou (Adventní odpoledne – 
vystoupení dramatického 
kroužku „Cesta do Betléma“ a 
anglické vystoupení „Jak Jack 
hledal št�stí“, �arod�jnice, 
maškarní rej), organizovala i 
své akce, nap�. drakiádu, 
návšt�vu skanzenu v P�erov� 
nad Labem, exkurzi do sklárny 
v Nižboru, 3. a 4. od��lení 
navštívilo park Techmánie v 
Plzni. Zde jsou vystaveny r�zné 
p�ístroje, které si d�ti mohou 
vyzkoušet (nap�. detektory zbraní, které se používají na letišti).  

D�ti z prvních t�íd – odd�lení Opi�ky – se zú�astnily jako každý rok projektu  
UNICEF. Vyrobily r�zné šperky z korálk� a prodávaly je rodi��m. Za získané peníze  
nakoupily medvídky. Peníze byly uloženy na konto UNICEF a pozd�ji jsou použity podle 
uvážení na pomoc d�tem z rozvojových zemí (o�kování, stavba studní, aj.). Tato akce je jak 
mezi d�tmi, tak i mezi rodi�i velmi oblíbená. 

Na ja�e se d�ti z 3.odd�lení šly podívat do ZOO na sojkovce karmínového, kterého 
adoptovaly rok p�edtím. 

Práce školní družiny se v posledních dvou letech velmi zlepšila. Úsp�šn� se zapojila 
do výchovn� - vzd�lávacího procesu, ve svých kroužcích rozvíjí talenty d�tí, podporuje jejich 
zájem o r�zné aktivity. Pí vychovatelky úzce spolupracují s u�iteli na 1. stupni, koordinují 
s nimi svoji práci. 
 
 
 
20. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volb� povolání, pomoc 
školy p�i za�le�ování d�tí ze znevýhodn�ného prost�edí, spolupráce s PPP, SPC, speciálními 
pedagogy, policií �R, psychology, sociálními odbory, rodi�i, p�ípadn� dalšími subjekty 

 
V práci výchovného poradce pokra�uje Mgr.Jaroslava J�zková. Naše škola 

spolupracuje s Mgr. Zorou Reitermannovou. Díky grantu, který jsme získali, je paní 
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magistra  ve škole k dispozici žák�m a jejich rodi��m vždy ve st�edu od 13 – 15 hodin. Její 
p�ítomnosti využívali rodi�e a žáci nejen z 1.stupn�, ale i z 2.stupn�. Hodn� pozornosti 
v�novala Mgr. Reitermannová 2. a 7.t�íd�, ve kterých se objevily problémy v kolektivech t�íd 
(náznaky šikany, nezvladatelné chování žáka 2.t�ídy apod., v 7.t�. prob�hlo sociometrické 
šet�ení). V 8.t�íd� se v�novala kyberšikan� a nebezpe�í získávání nových kontakt� p�es 
po�íta�. 

Za paní magistrou docházejí i samotní žáci se svými školními problémy – nap�. 
neúsp�chy p�i studiu, špatná pozice v t�ídním kolektivu. Tyto problémy se �eší ve spolupráci 
s t�ídními u�iteli, vyu�ujícími jednotlivých p�edm�t�  a �editelkou školy.  

Na základ� vyšet�ení v PPP se u�ilo 8 d�tí podle individuálního vzd�lávacího plánu. 
Šest d�tí je na 1.stupni, dva žáci na 2.stupni. D�tem z 1.stupn� se v�novala pí u�itelka 
v hodinách mimo výuku, d�tem z druhého stupn� se v�novali jejich vyu�ující �eského jazyka 
(též mimo hodiny �eštiny). Vyšet�ení žák� probíhala pr�b�žn� po celý rok.  

Do 1.t�ídy nastoupil žák, který žije pouze s matkou a mladším bratrem. Matka 
neposílala chlapce do p�edškolního za�ízení, až do nástupu do školy ho od ostatních d�tí spíše 
izolovala. Chlapec se nenau�il pracovat v kolektivu d�tí, hrát si s nimi, apod. Na po�átku 
školní docházky nerozum�l ani základním povel�m ze strany u�itelky. Matka m�la docházet 
se synem do PPP, ale její návšt�vy byly nepravidelné. Ve druhém pololetí p�estal  docházet 
chlapec do školy, matka si neustále st�žovala, že je chlapec ze strany spolužák� šikanován. 
T�ídní u�itelka i vedení školy spolupracovalo se školní psycholožkou, sociální pracovnicí a i 
s Policií �R. Matka spolupráci odmítala, na jakékoli výzvy nereagovala, do PPP  s chlapcem 
nedocházela. Chlapec neukon�il 1.t�ídu a v p�íštím školním roce bude tuto t�ídu opakovat. 

V oblasti volby povolání mohli zájemci z osmé t�ídy navštívit PPP, kde vypracovali 
testy orientované na volbu povolání. Na základ� t�chto test� potom Mgr.Reitermannová 
hovo�ila jak se žáky, tak i s rodi�i.  

Žáci 2.stupn� se zú�astnili r�zných p�ednášek v KD Barikádník� – 7.A „Kriminalita 
mládeže“, 8. a 9.t�. „Sexuální výchova“ a „Terorismus, pedofile, d�tská pornografie“. 
 
 
 
21. Hodnocení prevence sociáln� patologických jev� na základ� minimálních preventivních 
program�, grant�, hodnocení �innosti metodika školní prevence, ú�ast na pravidelných a 
v�tších akcích 
 

I nadále z�stává naším hlavním protidrogovým koordinátorem Mgr.Vojt�ch Sk�epský.  
Hlavní úkol vidíme v boji proti drogám, šikan� a ve zlepšování vztah� mezi žáky. 

Úzce spolupracujeme s Prev-Centrem na Praze 6.  
�innosti metodika primární prevence ve školním roce 2009/2010: 

- ú�ast na pravidelných sch�zkách metodik� primární prevence Prahy 6 konaných 
v prostorách sdružení Prev-Centrum a Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 6 

- ú�ast na besedách o problematice sociáln�-patologických jev� 
- ú�ast na výchovných komisích souvisejících s problematikou sociáln�-patologických 

jev� 
- spolupráce s ob�anským sdružením Prev-Centrum  
- spolupráce s Policií �R – prezentace videokazet s danou problematikou 
- doporu�ení n�kterým problémovým žák�m (a nejen jim) navšt�vovat klub Suterén 

nacházejícím se v o.s. Prev-Centru 
- zajišt�ní blok� primární prevence pro žáky 6., 7., 8. a 9.ro�ník� (Prev-Centrum) a 

následná spolupráce s lektory primární prevence 
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- �ešení problém� se šikanou, alkoholem, lehkými drogami s žáky všech ro�ník� a jejich 
rodi�i  

- �ešení porušování školního �ádu s žáky, u�iteli i rodi���
- p�íprava a uskute�n�ní zážitkového kurzu pro žáky 6.t�ídy ve Stráži nad Nežárkou 
- p�íprava projekt� pro p�íští školní rok 
 

Po celý rok probíhaly ve 3. – 5.t�ídách p�ednášky na téma Život bez drog, které  byly 
hrazeny z grantu M� Prahy 6. I na druhém stupni jsme se v�novali protidrogové prevenci, a 
to ve spolupráci s Prev-Centrem. 

Žáci 6.A se zú�astnili se svým t�ídním u�itelem Mgr.Vojt�chem Sk�epským a s pí 
u�itelkou Mgr. J.J�zkovou seznamovacího kurzu ve Stráži nad Nežárkou. Cílem bylo zapojit 
nové žáky do t�ídního kolektivu a seznámit se s novým t�ídním u�itelem. Akce se zú�astnili i 
u�itelé z FTVS , kte�í m�li pro d�ti p�ipravené skv�lé seznamovací hry, takže se d�ti ani 
chvilku nenudily (nap�. sla�ování, chození po lan�, sít�, atd.). 

Pro d�ti ze 3.A a 3.B p�ipravil pan MUDr. J.Votruba p�ednášku o škodlivosti kou�ení. 
Žáci 9. t�ídy se zú�astnili po�adu „Trenažér totality“ (sou�ást programu Futurama), kterou 
p�ipravila pro žáky 9.t�íd spole�nost Opona. Cílem tohoto programu je seznámit d�ti 
zážitkovou formou s obdobím budování komunismu, prožít na vlastní k�ži specifika té doby. 
Po�ad byl financován z komunitárního programu „Evropa pro ob�any“. A jak po�ad hodnotili 
sami žáci? V�tšin� z nich se po�ad líbil, n�kte�í žáci ho hodnotili jako „nedotažený“.  

V Prev-Centru uspo�ádala naše škola výstavu kreseb žák� 2.stupn� naší školy, kterou 
zorganizoval p.u�itel Sk�epský. Výstava s názvem „Pr��ez“ trvala od po�átku �ervna až do 
za�átku dalšího školního roku. Plakát k výstav� nakreslila žákyn� 6.A Kate�ina Mužíková. 

Na po�átku druhého poletí navštívili naši školu pracovníci Prev-Centra a seznámili 
žáky 8. + 9.t�íd s projektem Suterén, který nabízí d�tem smysluplné využití volného �asu.  
 
 
 
22. Školská rada – obm�na, �etnost zasedání, hodnocení �innosti (spolupráce �editelství s RŠ)  
 

Školská rada pracovala ve školním roce 2009/2010 ve složení: 
Zástupci rodi��: Ing. Michal Horálek a Lubor Soch�rek 
Zástupci M� Praha 6: Prof. Ing. Ji�í Fárek, CSc a Ing. arch.Jan Winkler 
Zástupci školy:  Mgr.Jan Bart�šek (p�edseda) a Mgr.Jaroslava Jelínková 

Paní u�itelce Jelínkové skon�ilo volební období, a proto prob�hla dne 12.4.2010 volba 
nového zástupce u�itel�. Jediným kandidátem byla pí u�itelka Eva Haubertová, která byla 
zvolena po�tem 21 hlas�. E.Haubertová se ujala své funkce od 1.6.2010. 

 Školská rada se sešla 2x ve školním roce. �lenové školské rady se podle svých 
možností zapojují do života školy, zajímají se o problémy, zú�ast�ují se r�zných jednání nap�. 
s rodi�i. 
 
 
 
 
23. Další formy spolupráce s rodi�i a ostatními partnery školy, její zam��ení; u „sdružení 
rodi��“ uve�te p�esný název organizace, její právní formu (ob�anské sdružení, OPS…) 
 

Již tradi�n� jsme se zú�astnili na podzim B�evnovského posvícení, které jako každý 
rok po�ádal Svaz b�evnovských živnostník� a podnikatel�. Pro tuto p�íležitost vyrobily d�ti 
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mnoho zajímavých p�edm�t� (velký úsp�ch m�ly nap�. zdobené kachle, sví�ky, keramické 
výrobky). Zájemci si mohli koupit tri�ka s logem naší školy. Na této akci se podíleli skoro 
všichni žáci naší školy (svými výrobky nebo službami ve stánku) a i u�itelé. Výt�žek byl 
použit na pom�cky pro výtvarnou výchovu. 

Na podzim také pokra�ovala naše spolupráce s Domovem sv.Rodiny. Žáci ze sedmé 
t�ídy pomáhali p�i podzimních pracích na zahrad� ( hrabání listí). Klienti Domova se ú�astnili 
mnohých akcí ve škole (nap�. Adventního odpoledne). Do Domova jsme také p�edali nap�. 
r�zné �etízky, náušnice aj., které d�ti ve škole ztratily, ale nikdo se o n� po celý rok 
nep�ihlásil. Se spoluprací po�ítáme i p�íští rok. 

V lednu prob�hl velmi úsp�šn� Den otev�ených dve�í.  Škola byla p�ístupná pro 
zájemce z �ad rodi�� od 9 h do 17 hodin. Rodi�e se mohli zú�astnit vyu�ovacích hodin, 
prohlédnout si celou školu. Toho využili hlavn� ti rodi�e, kte�í se rozhodovali, kam dají své 
dít� do 1.t�ídy. Zájem byl opravdu velký. Zárove� naši školu navštívili i p�edškoláci Mate�ské 
školy Parlé�ova, kte�í se zú�astnili vyu�ování, prohlédli si školu a na památku dostali malé 
dáre�ky. 

I nadále spolupracujeme se Svazem bojovník� za svobodu na Praze 6. Dva �lenové 
položili v kv�tnu u pam�tní desky v�ne�ek, pomohli jsme zorganizovat výro�ní sch�zi S�BS 
(prop�j�ení prostor, namnožení informa�ních materiál�). Na ja�e se pod záštitou �SBS 
uskute�nil zájezd do Lán, Stochova a Lidic, kterého se zú�astnili žáci 8. – 9.t�íd a i n�kte�í 
�lenové �SBS.  

�eský svaz bojovník� za svobodu nejen škole uhradil  finan�ní náklady na autobus, 
ale poskytl žák�m ješt� n�co d�ležit�jšího. Pr�vodkyní po památných místech se totiž s 
ochotou  stala paní Kettnerová, �lenka S�BS, ale zejména pam�tnice období  2. sv�tové 
války.  A poda�ilo se jí n�co velmi cenného – p�iblížila žák�m  odkaz T. G Masaryka a hlavn� 
tragické události spojené s obcí Lidice s takovou naléhavostí, že se její poselství d�tem vrylo 
jist� nejen do pam�ti, ale i do srdce.  Nejlépe to vystihují slova jedné žákyn� 9. t�ídy: „Na 
zájezd jsme se t�šili, protože to znamenalo,  že se nebudeme u�it. Nikdy by mne ale 
nenapadlo, že mne expozice v Lidicích a vypráv�ní paní Kettnerové tak zasáhne. Odjížd�li 
jsme moc smutní, ale jsem ráda, že jsme tam byli.“ 

Velmi d�ležitý byl také kurz „První pomoc d�tem“ (pro 8. a 9.t�.) zajišt�ný hasi�i. 
Cílem bylo nau�it d�ti dát první pomoc svému zran�nému spolužákovi.  

V prosinci vystoupilo 18 žák� p�evážn� ze 3. t�íd v Ošet�ovatelském domov� na 
Praze 3 s váno�ním pásmem. D�ti klient�m domova zahrály váno�ní pohádku „O t�ech 
synech“, zazpívaly moderní písni�ku „Rampouchy“ a nakonec si s klienty zazpívaly koledy. 
Dokonce na záv�r celého pásma zpívaly i na p�ání. Nakonec d�ti rozdaly babi�kám a 
d�de�k�m malé váno�ní dárky. Klienti domova byli dojati a vystoupení m�lo úsp�ch. 

22.3. vystoupily op�t d�ti v Ošet�ovatelském domov� na Praze 3. Protože se naše 
první vystoupení babi�kám a d�de�k�m líbilo, poprosily nás sest�i�ky, zda bychom je mohli 
ješt� jednou navštívit. Pí u�itelka Soch�rková si tentokrát p�ipravila pásmo lidových 
velikono�ních zvyk�. Na konci  si všichni zazpívali lidové písni�ky, nap�. Beskyde, Beskyde 
nebo Kalamajka, Holka modrooká. Na úplný záv�r jsme klient�m domova rozdali na památku 
kyti�ky, které vyrobily d�ti v 1.odd. družiny. Slíbili jsme, že se do Ošet�ovatelského domova 
vrátíme i p�íští školní rok. 

Jak se stalo již tradicí, vystoupili naši žáci p�ed Vánoci ve stanu na Vít�zném nám�stí. 
Krom� hudebních vystoupení zahrály d�ti ze 3.t�íd váno�ní pohádku „O t�ech synech“. 

Rodi�e se zú�ast�ují mnoha akcí (nap�. maškarní ples, �arod�jnice, atd.), �asto nám 
pomáhají se zajišt�ním akce.  
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24. Školní stravování   
 
po�ty stravovaných žák�:  251   z toho po�ty žák� z jiných škol: 0 
 
 
 
25. Výjezdy žák� mimo objekt školy  
 
 po�et výjezd� po�et žák� 
vzd�lávací výjezdy --- --- 
OPEN WORLD  - výukový pobytový zájezd (Londýn, 
Torquy) 2 42 

ŠvP (v�etn� výjezd� organizovaných jako zážitkové 
kurzy) 13 275 

lyža�ské kurzy (v�etn� kurz� organizovaných jako 
zážitkové kurzy 1 40 

lyža�ský zájezd do Rakouských Alp (7 dní) 1 12 
seznamovací kurz pro 6.t�ídu 1 24 
Exkurze do Hrozenkova 1 22 
Rafty na Vltav� 1 23 
Exkurze do skláren – Nižbor 1 45 
Lidice, Lány, Stochov 1 40 
Skanzem – P�erov nad Labem 1 43 
celkem 23 566 
 
 
 
26. Spolupráce školy se zahrani�ím, specifika zahrani�ní spolupráce, zejm. rozvojové 
programy (název partnerských subjekt�, stát, druh spolupráce, �etnost, zkušenosti) 
 

Ve školním roce 2008/9 jsme se spojili s univerzitou Hartwick ze státu New York 
z USA. Naše spolupráce pokra�ovala i ve školním roce 2009/2010. Naši školu navštívilo  22 
student� z této univerzity, kte�í se sešli s žáky prvních, druhých a devátých t�íd. Prv�áci, kte�í 

teprve s angli�tinou za�ínají, 
zazpívali  student�m z USA 
anglickou písni�ku, druháci 
p�edvedli scénku v angli�tin� a 
poté se snažili se studenty 
konverzovat. Samoz�ejm�, že 
ob� strany používaly pouze 
jednoduchá slovní spojení. 
Lepší komunikace byla v deváté 
t�íd�. Vždy jeden americký 
student a jeden žák 9.t�ídy spolu 
hovo�ili o své zemi, o škole, o 
zp�sobu života, o svých 
zájmech atd. Pro naše žáky to 
byla vítaná p�íležitost procvi�it 
se v konverzaci v anglickém 
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jazyce s rodilými mluv�ími a hlavn� si vyzkoušeli „nep�ipravený“ rozhovor. Nejzajímav�jší 
byl konec hodiny, kdy se naši žáci u�ili r�zné slangové výrazy, které v u�ebnicích nenajdou. 
 
 
27. Výsledky kontrol �ŠI, p�ípadn� jiných kontrol; uve�te kontrolní orgán, datum a p�edm�t 
kontroly, záv�r a opat�ení p�ijatá školou 
 

Na za�átku školního roku 2009/2010 jsme p�edložili náš školní vzd�lávací program 
�eské školní inspekci, která nás upozornila na n�které nedostatky (nap�. mezinárodní 
spolupráce, pé�e v�novaná zdravotn� postiženým žák�m a u n�kterých p�edm�t� nebyla 
uvedena strategie výuky). Tyto nedostatky jsme odstranili p�ílohami. 

Jiná kontrola �ŠI na naší škole neprob�hla. 
 
 
 
28. Ú�ast žák� v sout�žích  
 
a) vyhlašovaných centráln� 
 
 název sout�že po�et 

ú�ast. umíst�ní 

D�jepisná olympiáda 20 školní kolo 

Hledání �eského grálu  12 
8x1.místo celopražské kolo 
    2.místo celopražské kolo 
2x3.místo celopražské kolo 

Pythágoriáda 28 školní kolo 
Putování vody – MZ �R 15 --- 
Ohe� v um�ní a 
v architektu�e 25 3., 5.,6. místo– celopražské kolo 

Olympiáda v AJ 3 5. místo – obvodní kolo 

v�domostních 

OPEN WORD 10 obvodní kolo 
O pohár starosty P6 – šachy 6 obvodní kolo 
Florbal o pohár Prahy 6 8 5. místo – obvodní kolo 
Aerobic 2 2. místo – obvodní kolo 
Dopravní sout�ž mladých 
cyklist� (DDM) 8 1.místo - ml. žáci - obv.kolo 

1.místo - st.žáci - obv.kolo 
Sout�ž mladých cyklist� 
(Min.Dopravy a BESIP) 8 3.místo – ml. žáci celopražské kolo 

4.místo – st.žáci celopražské kolo 
Šachový turnaj (DDM) 6 1. místo – obvodní kolo 
Florbal – o putovní pohár 
M� P6 12 2. místo – ml. žáci – obvodní kolo 

sportovních 

P�etahování lanem 10  

Pražská snítka 7 
2.místo – ml. žákyn� – obv. kolo 
3. místo – vícehlas – obv. kolo 
3. místo – st. žáci – obv.kolo 

Co pro m� znamená voda – 
výtvarná sout�ž 1 3.místo – celopražské kolo 

Pražské poetické setkání 36 školní kolo 

um�leckých 

O nejhez�í váno�ní ozdobu 95 1. místo – obvodní kolo  
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b) ostatních  
 
 název sout�že po�et 

ú�ast umíst�ní 

�tení m� baví – ZŠ Nám Svobody 6 2.místo – obvodní kolo v�domostních  
Norbertovské sudoku    - ZŠ Norbertov 59 školní kolo 

ostatních Sb�r papíru a hliníku – ZŠ Norbertov  255 --- 
Orienta�ní b�h Norbertovým - ZŠ Norb. 63 --- sportovních  
P�espolní b�h – ZŠ Nebušice 10 4.-15.místo – obvodní kolo 

 
Naši žáci se �asto zapojují do internetových sout�ží. V letošním školním roce to byla 

sout�ž Hledání �eského grálu, která se týkala historie Prahy 8. Sout�ž byla n�kolika kolová, 
otázky byly z r�zných oblastí Prahy 8 (historie, doprava aj.). 

Jako každý rok jsme se úsp�šn� zú�astnili Dopravní sout�že mladých cyklist�. 
V obvodním kole jsme obsadili 1. místa v kategorii mladších žák� i  v kategorii starších žák�. 
V celopražském kole  se umístili mladší žáci na 3.míst�, starší žáci na 4.míst�. Tato sout�ž má 
na naší škole již dlouholetou tradici, pravideln� se naše družstva umis�ují na p�edních 
místech..  

Dob�e jsme si vedli i ve sportovních sout�žích. Naše žákyn� obsadily v aerobicu 2. a 
3.místo v obvodním kole, v šachovém turnaji O pohár starosty Prahy 6 jsme získali 1.místo, 
v sout�ži Pohár Prahy 6 obsadilo naše družstvo 5.místo. Úsp�šní jsme byli v sout�žích ve 
florbale (v sout�ži O putovní pohár Prahy 6 jsme obsadili v kategorii mladších žák� 2. 
místo). Naši žáci sout�žili v p�espolním b�hu, kde jsme obsadili místa od 4. do 15. 

Naše škola se zú�astnila i výtvarných sout�ží – O nejhez�í váno�ní ozdobu, která 
byla vyhlášena M� Praha 6 (získali jsme 1.místo),  usp�li jsme i v sout�ži „Co pro m� 
znamená voda“ – v celopražském kole jsme obsadili 3.místo.  

Zú�astnili jsme se i jazykové sout�že  Open World, po�ádanou Obecním ú�adem 
Praha 6. A i když jsme se neumístili na p�edních místech, naše vystoupení bylo dob�e 
p�ipravené a též dob�e zrealizované. 

Naše škola zorganizovala 3 sout�že. Jako každý rok prob�hl v okolí školy Orienta�ní 
b�h Norbertovem, kterého se ú�astní nejen r�zné základní školy, ale i mate�ské školky. P�i 
této akce každoro�n� spolupracujeme s m�stskou policií, která nám pomáhá zajistit 
bezpe�nost d�tí na trase. Druhou sout�ží je Norbertovské sudoku. Tato sout�ž je ur�ena pro 
žáky naší školy. A poslední sout�ží je Pražské snítka. Zde po�ádáme jak školní kolo, tak i 
kolo obvodní. Porotu tvo�í zástupci r�zných škol a hudební odborníci z �ad rodi��. 
V obvodním kole jsme získali 2.místo a dv� t�etí místa. 
 
 
29. Po�et žák� s trvalým bydlišt�m mimo hl.m. Prahu: 
 

kraj po�et žák� 
St�edo�eský 36 

 
 
30. Cizí státní p�íslušníci 
 
Stát po�et žák� 
Arménie 3 
B�loruská republika 1 
Ekvádor 1 
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Polská republika 1 
Ruská federace 6 
Slovenská republika 2 
Turecko 1 
Ukrajina 5 
Celkem 20 
 

Žáci - cizinci se lépe za�le�ují do t�ídního kolektivu  a dosahují lepších výsledk� v 
nižších ro�nících. Ke všem t�mto žák�m p�istupujeme individuáln�, velice úzce 
spolupracujeme s rodi�i dít�te. 
 
 
 
31. Akreditované programy dalšího vzd�lávání, pop�. existence st�ediska dalšího vzd�lávání; 
jejich zam��ení, výstupy za školní rok, po�ty frekventant� a absolvent� 
 

Plán DVPP vychází z pot�eb školy a ze zájm� pedagog�.  O dalším vzd�lávání 
rozhoduje �editelka školy na základ� nabídky a finan�ních možností školy.  

Plán DVPP byl vytvo�en na za�átku školního roku 2009/2010. Je zam��en na 
dokon�ení vysokoškolského studia, na zahájení studia (dopln�ní vzd�lání a rozší�ení 
aprobací) a na r�zné seminá�e v pr�b�hu celého školního roku, které souvisí s rozší�ením 
odbornosti u�itel�. 

U�itelé si vybírají kurzy podle svých zájm� a podle svého zam��ení. Pro všechny 
pedagogy byl zajišt�no interaktivní kurz první pomoci. 

 
 
 

32. Zapojení školy do dalšího vzd�lávání v rámci celoživotního u�ení   
 
Již druhým rokem se uskute�nilo pro seniory z Prahy 6 kurz „Nebojte se po�íta��“, 

který byl zahájen 24.b�ezna a skon�il 26.kv�tna. Konal se vždy ve st�edu od 14 hodin. 
Lektorem byla pí Mgr. Jitka Krouská, u�itelka informatiky. Zájem senior�, ale i obyvatel 
St�ešovic byl ješt� v�tší než minulý školní rok, dokonce jsme museli n�které seniory 
odmítnout (po�et ú�astník� 20). Lekce, které m�ly trvat 60 minut, byly z d�vodu velkého 
zájmu prodlouženy na 90 minut.  
Ú�astníci kurzu byli celkem v 10 
lekcích seznámeni se základním 
ovládáním po�íta�e, textovým a 
tabulkovým editorem, 
s vyhledáváním na internetu, 
založením e-mailových stránek, 
s Power pointovou prezentací, ale 
také s ochranou PC. 

Kurzy pro seniory jsou 
velmi d�ležité jednak z hlediska 
zapojení školy do ve�ejného života, 
jednak umož�ují starším 
spoluob�an�m seznámit se 
s novými technologiemi, používat 
je, nebát se jich. 



 20

S t�mito kurzy po�ítáme i ve školním roce 2010/2011. Již te� víme, že zájemc� bude 
op�t mnoho. 
 
 
 
33. Enviromentální výchova 
 

Pr��ezové téma bylo uplat�ováno ve všech vzd�lávacích oblastech b�hem celého 
školního roku. P�i pln�ní jednotlivých tematických okruh� jsme si stanovili vždy cíle, 
o�ekávané výstupy, uplat�ovali oborové i životní kompetence a nedílnou sou�ástí bylo i 
hodnocení. Žáci se u�ili ur�itým v�domostem a dovednostem v oblasti EV. Snažili jsme se o 
to, aby se rozvíjely postoje a životní hodnoty žák�. Využívali jsme takové metody, formy a  
postupy práce, které jsou založené na prožitcích a zkušenostech žák�. Jedná se zejména o 
kooperativní u�ení (skupinové �ešení problém�, diskuze, simulace, hraní rolí, projekty), ale 
také o formy a metody na rozhraní kooperativního a individuálního u�ení (experimenty a 
laboratorní práce) nebo individuálního u�ení (seminární práce, referáty, exkurze). 
Enviromentální výchova na naší škole byla hlavn� zam��ena na: 

- režim dne, zásady zdravé výživy, zásady správného stolování, dodržování pitného 
režimu, zásady osobní hygieny 

- oblast zdravých zub� – prevence p�ed zubním kazem, ústní hygiena  
- vytvá�ení zdravých životních návyk� 
- prohlubovat u d�tí zájem o sport a pohyb obecn� 
- vytvá�et kladný vztah ke všem živým bytostem 
- ochrana životní prost�edí 
- naše m�sto – pé�e o zele�, t�íd�ní odpadu, ochrana památek 

�

Ekologická výchova se prolíná všemi p�edm�ty, ale hlavní t�žišt� spo�ívá v hodinách 
rodinné výchovy, ob�anské výchovy a p�írodopisu. 

Naši žáci se zapojili do mnoha akcí. Pravideln� probíhá ve škole sb�r papíru a sb�r 
hliníku. Ve školách jsou umíst�ny na každém pat�e kontejnery na plastový odpad. Žáci jsou 
vedeni k dodržování po�ádku v okolí školy. 

Samoz�ejmostí jsou procházky po okolí školy, ale i t�eba do Stromovky, na Pet�ín, 
prohlídky r�zných pražských pam�tihodností (v rámci projektových dn�). 

Krom� r�zných zem�pisných vycházek  uskute�nili naši žáci i n�kolik exkurzí. 9.A 
navštívila Informa�ní centrum životního prost�edí, první t�ídy se seznámily s výrobou 
sví�ek, osmá t�ída se zú�astnila interaktivního programu o vod� v Ekotechnickém muzeu. 
Nejvíce se d�ti v�novaly enviromentální výchov�  v rámci škol v p�írod�. 
 
 
 
34. Multikulturní výchova  
 

Multikulturní výchovu neza�azujeme do výuky jako samostatný p�edm�t, ale jako 
oblast, která se objevuje v r�zných �ástech u�iva jednotlivých p�edm�t�, která prostupuje 
klimatem každé t�ídy i školy jako celku. V rámci této výchovy vedeme žáky k rasové 
toleranci, k odmítání násilí, k respektu k jiným kulturám, k vytvá�ení zdravého postoje v��i 
migrant�m a jejich (n�kdy odlišným) hodnotám. Celkov� jde o to, aby si žáci osvojili tzv. 
interkulturní kompetence – tj. postoje, které podporují chápání kulturních specifi�ností jiných 
etnických skupin. Velmi d�ležitá je zde spolupráce s rodi�i. I oni musí vést svého potomka k 
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respektování lidských a ob�anských práv, k akceptování rozdílné kultury, k bezbariérové 
komunikaci s p�íslušníky jiné rasy, jiného etnika atd. 

Vzhledem k pom�rn� velkému po�tu cizinc� v naší škole se práv� v rámci 
multikulturní výchovy snažíme o jejich nenásilné v�len�ní do kolektiv� jednotlivých t�íd. Jde 
o vzájemné nenásilné p�ibližování kultur, jazyk� a zvyk� daných národ�. Jako vhodné se 
ukázaly zejména tyto formy spolupráce: cvi�ení na kontakt a sociální komunikaci, 
skupinovou citlivost, d�v�ru a spolupráci, dále nám�tové hry, které se bezprost�edn� zabývají 
sociálními vztahy a také na dramatické improvizaci založené na mezilidském kontaktu a 
komunikaci, na setkávání r�zných jedinc� v r�zných situacích. 

Integrace žák� - cizinc� klade vysoké nároky na práci pedagog�, pro žáky – cizince je 
velmi náro�ná, obzvlášt� ve vyšších ro�nících, kdy se u�í nejenom �esky mluvit a porozum�t, 
ale taky obsáhnout veškerou gramatiku. Vztah mezi žákem – cizincem a vyu�ujícím je 
pozitivní, u�itelé ochotn� žákovi pomáhají se za�len�ním i ve volném �ase. Žáci mají 
možnost využívat v odpoledních hodinách po�íta�ovou u�ebnu a software k výuce �eského 
jazyka, využít nabídky konzultací školního psychologa.   

Ve škole nebyly zaznamenány žádné zásadní problémy mezi žáky a žáky – cizinci. 
Naopak, d�ti si s ochotou pomáhají, pomáhají svým spolužák�m p�ekonat jazykové bariéry. 
 
 
 
 
35. Stru�ná informace o využití vn�jších evalua�ních prost�edk�  
 

Krom� test� Scio jsme používali i testy, pop�. dotazníky jiných organizací. Všechny 
tyto dotazníky nám sloužili ke zjišt�ní r�zných informací o škole, o spokojenosti žák�, rodi�� 
i u�itel�, k tomu, abychom zjistili, co je t�eba zlepšit, jaké nové prvky za�adit do vyu�ování, 
jak vylepšit prost�edí ve škole, jaké jsou vztahy mezi u�iteli, žáky, jak se žáci ve škole cítí. 

 
V �íjnu prob�hlo testování 6.ro�níku (Stonožka), a to z matematiky, �eského jazyka a 

obecných studijních p�edpoklad�. Žáci dosáhli výborných výsledk� v �eském jazyce 
(p�iblížili se ke výsledk�m gymnázií) a v obecných studijních p�edpokladech. Nejlepších 
výsledk� dosáhli v mluvnici. V matematice byly výsledky slabší, t�ída skon�ila lehce pod 
pr�m�rem. 

Na otázky odpovídali i rodi�e žák�. Ti jsou s prací školy spokojeni, škola odpovídá 
jejich pot�ebám, kvalita u�itel� je velmi dobrá, jsou spokojeni i s vybavením školy, líbí se jim 
prost�edí ve škole. Kladn� hodnotí vztahy ve škole, a to jak žák – žák, tak i žák – u�itel.  

V listopadu prob�hlo testování v 9.t�íd�, taktéž z �eského jazyka, z matematiky, 
z anglického jazyka a obecných studijních p�edpoklad�. Výsledky testování v �eském jazyce 
jsou špi�kové, naše škola pat�í mezi 10% nejúsp�šn�jších škol v testování. Výsledky žák� 
jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních p�edpoklad�, žáci pracují nad 
své možnosti.  Žákyn� Adéla Horáková získala ocen�ní za druhý nejlepší výsledek mezi žáky 
základních škol v Praze. 

Velmi dobrých výsledk� dosáhli žáci také v anglickém jazyce a obecných studijních 
p�edpokladech. V obou testovaných p�edm�tech se umístili vysoko nad pr�m�rem. Výsledky 
v matematice se �adí naše škola mez pr�m�rné školy. 
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36. Stru�ná informace o autoevaluaci, dosavadních zkušenostech  
 

Ve školním roce 2010/2011 vypracujeme autoevalua�ní zprávu, která bude 
k nahlédnutí v �editeln� školy.           Viz bod 35 
 
 
 
37. Informace o grantech ve škol. roce 2009/2010 v následující struktu�e: 
 

název grantu žádáno    (v 
K�) 

poskytnuto 
(v K�) poskytovatel grantu 

�arod�jnice na Norbertov� – aktivity 
pro rodi�e a žáky 25 500,- 5 000,- M� Praha 6 

Rodilí mluv�í na Norbertov� – u�itel 
konverzace AJ na II.stupni --- 48 000,- M� Praha 6 

Adventní odpoledne – aktivity pro 
rodi�e a žáky 26 000,- 8 000,- M� Praha 6 

Nebojte se po�íta�� – kurzy pro seniory 30 000,- 10 000,- M� Praha 6 
Seznamovací kurz pro 6.t�ídu – 
utvá�ení nového t�ídního kolektivu- 
„t�ídní smlouva“,seznámení t�ídního 
u�itele s žáky, seznámení žák� 
navzájem 

30 960,- 10 000,- M� Praha 6 

Zdraví a život bez drog –besedy 
s lektory - – rady na vytvá�ení zdravého 
životního stylu pro žáky I.stupn� 

14 000,- 14 000,- M� Praha 6 

Jedeme se u�it do Torquay - zahrani�ní 
studijní pobyt žák� a student� 180 000,- 174 000,- M� Praha 6 

Kv�tinová výzdoba 1 500,- 1 528,- M� Praha 6 
Jedeme se u�it do Londýna - zahrani�ní 
studijní pobyt žák� a student� 102 000,- 102 000,- M� Praha 6 

 
 
 
38. Konkrétní formy spolupráce v oblasti Ve�ejná služba pro ú�ely grantových žádostí  
 

Na podzim pokra�ovala naše spolupráce s Domovem sv. Rodiny. Žáci ze sedmé t�ídy 
pomáhali p�i podzimních pracích na zahrad� ( hrabání listí). Klienti Domova se ú�astnili 
mnohých akcí ve škole (nap�. vystoupení d�tí p�i Dnu otev�ených dve�í, Adventního 
odpoledne). Do Domova jsme také p�edali nap�. r�zné �etízky, náušnice aj., které d�ti ve 
škole ztratily, ale nikdo se o n�co po celý rok nep�ihlásil. Se spoluprací po�ítáme i p�íští rok. 

V prosinci vystoupilo 18 žák� p�evážn� ze 3. t�íd v Ošet�ovatelském domov� na 
Praze 3 s váno�ním pásmem. D�ti klient�m domova zahrály váno�ní pohádku „O t�ech 
synech“, zazpívaly moderní písni�ku „Rampouchy“ a nakonec si s klienty zazpívaly koledy. 
Dokonce na záv�r celého pásma zpívaly i na p�ání. Nakonec d�ti rozdaly babi�kám a 
d�de�k�m malé váno�ní dárky. Klienti domova byli dojati a vystoupení m�lo úsp�ch. 
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22.3. vystoupily op�t d�ti v Ošet�ovatelském domov� na Praze 3. Protože se naše 
první vystoupení babi�kám a 
d�de�k�m líbilo, poprosily nás 
sest�i�ky, zda bychom je mohli 
ješt� jednou navštívit. Pí u�itelka 
Soch�rková si tentokrát 
p�ipravila pásmo lidových 
velikono�ních zvyk�. Na konci 
jsme si všichni zazpívali lidové 
písni�ky, nap�. Beskyde, Beskyde 
nebo Kalamajka, Holka 
modrooká. Na úplný záv�r jsme 
klient�m domova rozdali na 
památku kyti�ky, které vyrobily 
d�ti v 1.odd. družiny. Slíbili 
jsme, že se do Ošet�ovatelského 
domova vrátíme i p�íští školní 
rok. 
 
 
 
39. Další údaje o ZŠ, které považujete za d�ležité (napl�ování cíl� a priorit a jiné) 
 

Naše škole je zam��ena na 
výuku jazyk� a na výuku estetické 
výchovy.  Na druhém stupni již n�kolik 
let spolupracujeme s rodilým 
mluv�ím,který u nás u�í hodiny 
anglické konverzace, které jsou sou�ástí 
anglického jazyka. Snažíme se každý 
rok alespo� jednou vyjet s d�tmi na 

jazykový zájezd do Anglie, kde se d�ti  u�í 
v tam�jší škole angli�tinu. V letošním školním roce 
se nám poda�ilo uskute�nit zájezdy dokonce dva.  

V prosinci se uskute�nil 6 denní výukový 
pobyt v Londýn� s jednodenní návšt�vou váno�ní 
Pa�íže. Se 17 d�tmi vyjela pí �editelka a pí 
zástupkyn�. Zájezd byl velmi úsp�šný, žáci bydleli 
v rodinách, navšt�vovali anglickou školu a 
samoz�ejm� si prohlédli i významné památky 
Londýna (Westminster Abbey, Houses of 
Parlament, Big Ben, Whitehall, Trafalgar Square, 
Piccadilly Cirkus aj.)  Ve Francii p�espali v hotelu 
F1 v Calais a ráno p�ejeli do Pa�íže. Prohlédli  si 
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Eiffelovku, Národní galerii, Notre Dame a mnoho jiných zajímavostí. Sm�lu  m�li 
s návšt�vou Louvru – zam�stnanci stávkovali, a tak  se dovnit� nedostali. Váno�ní Pa�íž se 
všem moc líbila. Na p�íprav� a uskute�n�ní zájezdu  spolupracoval Naše škola se ZŠ 
Marjánka v Praze 6. 

Ve dnech od 22.5. – 29.5. se 27 žák� zú�astnilo jazykového zájezdu do Anglie, 
tentokrát do p�ímo�ského m�ste�ka Torquay. Program byl opravdu bohatý. Dopoledne se d�ti 
u�ily v místním vzd�lávacím centru, odpoledne  podnikaly r�zné výlety. Navštívily  nap�íklad 
Babbacombe Model Village, zábavní park Woodlands, m�sto Exeter s jeho vyhlášenou 
katedrálou, Eden project nebo v�esovišt� v Dartmooru. Zájezd byl zakon�en jednodenní 
prohlídkou Londýna. Program byl velmi r�znorodý, a proto se jak d�tem, tak doprovázejícím 
pedagog�m opravdu líbil. 

Ve školním roce 2009/2010 jsme otvírali dv� první t�ídy. Prv�á�ci se shromáždili se 
svými rodi�i a prarodi�i v 8,15 
hodin ve školní jídeln�, kam je 
odvedli  naši devá�áci. Zde 
dostali upomínkové p�edm�ty a 
tri�ka s logem školy. Po 
slavnostním uvítání paní 
�editelkou a prof. Fárkem 
(zástupcem M� Praha 6)  si je již 
p�evzali paní u�itelky. Doufáme, 
že se d�tem jejich první den ve 
škole líbil. Vzhledem k tomu, že 
jsme navázali úzkou spolupráci se 
sousední školou Park Lane, 
nastoupilo do našich prvních t�íd 
p�ed 20 prv�á�k�, kte�í u nás 
budou pouze d�lat dopl�ující 
zkoušky na konci školního roku. 

V zá�í zorganizovali naši u�itelé Orienta�ní b�h Norbertovem. Zú�astnili se ho nejen 
žáci naší školy, ale i jiných základních škol na Praze 6, a dokonce i d�ti z blízkých 
mate�ských škol. Bezpe�nost d�tí na trati nám pomáhala zajiš�ovat m�stská policie. D�ti 
obdržely p�ed startem mapu okolí školy s vyzna�enou trasou. Menší d�ti závodily ve 
dvojicích, starší jako jednotlivci. Žáci 9.t�íd, kte�í nezávodili, stáli na jednotlivých 
stanovištích. Ihned po závod� byli 
vyhlášeni vít�zové, kte�í obdrželi 
�okoládové medaile a diplomy. 

I v letošním školním roce se 
uskute�nily projektové dny s názvem 
„P�edstavte svoji t�ídu“. D�ti 
nepracovaly po  skupinách, ale po 
t�ídách. Cílem bylo, jak už název 
napovídá, p�edstavit ostatním svoji t�ídu, 
zd�raznit to, co je pro ni typické, 
vyzdvihnout úsp�chy t�ídy. Projekty 
byly velmi zajímavé. N�které t�ídy 
pojaly své vystoupení jako divadelní 
p�edstavení, jiná t�ída si složila písni�ku 
(každý žák se v ní p�edstavit), jiná t�ída 
použila audio techniku, aj. S výstupy byli seznámeni na t�ídních sch�zkách rodi�e. 
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Další, již tradi�ní akcí bylo 
Adventní odpoledne. Ú�ast rodi��, 
prarodi��, bývalých žák� i jejich 
známých byla hojná. Pro všechny 
návšt�vníky byl p�ipravený bohatý 
program, do kterého se zapojila každá 
t�ídy. Žáci 9.t�íd vystupovali v roli 
po�adatel�. Program se skládal 
z písni�ek, básni�ek, tane�ních 
vystoupení, divadelních her aj. 
Program trval asi 90 minut. I letos 
m�la otev�eno kavárni�ka, kterou 
p�ipravili žáci 6.t�ídy (za pomoci 
svých maminek a babi�ek) a také zde 
obsluhovali. V kavárni�ce jste mohli posed�t a pohovo�it se známými. Dále zde byla výstava 
prací z projektových dn�. V rámci Adventní odpoledne prob�hla i výtvarná sout�ž 
„Št�drove�erní ve�e�e“. Adventní odpoledne bylo op�t velmi úsp�šné.  

V únoru op�t vyrazili p�íznivci lyžování s pí u�itelkami J.J�zkovou a E.Haubertovou 
do rakouských Alp, konkrétn� do Hohentauernu do skicentra Moscher. Ú�astníci byli 
ubytováni v šaletech ve dvoul�žkových pokojích. Letos bylo sn�hu dost, a tak si všichni užili 
lyžování na místních sjezdovkách.  

T�sn� p�ed Vánoci se uskute�nilo setkání s d�chodci – bývalými pracovníky školy. 
P�ipraveno pro n� bylo ob�erstvení a malé dáre�ky od d�tí. Bývalí kolegové byli rádi, že se 
op�t po roce sešli. Škoda, že se n�kte�í nemohli zú�astnit. Myslíme si, že je t�eba v této tradici 
pokra�ovat.  

Po�átkem února prob�hl zápis do 1.t�íd  naší školy. Zájemc� bylo velmi mnoho. 
Celkem jsme zapsali 78 budoucích prv�á�k�, z toho m�lo 5 d�tí odklad. D�ti pí u�itelkám 
zazpívaly, �ekly básni�ku, ukázaly, co se doma již nau�ily. Každé dít� si mohlo vybrat a 
odnést malý dárek jako vzpomínku na zápis.  Do naší školy se zapsalo i mnoho budoucích 
prv�á�k�, kte�í budou navšt�vovat sousední školu Park Lane a u nás budou pouze skládat na 
konci roku zkoušky z �eského jazyka. 

V polovin� února se d�ti mohly zú�astnit maškarního reje v jídeln� naší školy. Mohli 
jste vid�t masky všeho druhu – princezny, kominí�ka, vodníky, �erty, piráty, rusalky.  Po celé 
odpoledne se v jídeln� tan�ilo, sout�žilo a zpívalo. A že n�kdo nem�l masku? To nikomu 
nevadilo. Bavili se všichni. 

Každý rok vyjížd�jí sedmé t�ídy na lyža�ský výcvik do Kramolína na Šumav�. Toto 
zimní st�edisko je zajímavé tím, že v cen� zájezdu je i vstup ve ve�erních hodinách do 
bazénu. Takže d�ti p�es den lyžují a ve�er plavou. V letošním roce vyjelo celkem 39 d�tí. A 
protože našt�stí bylo letos plno sn�hu, všem se výcvik líbil. Dokonce se ani nikdo nezranil, 
všichni se vrátili v po�ádku. 

V b�eznu prob�hly na škole dv� akce, které se spíš �adí do kategorie “humorné“. 
Nejprve p�išly Velikonoce a všechny t�ídy dostaly úkol vyrobit zají�ka. Po pomlázce a 
kraslic a ku�átku  další symbol Velikonoc. A zají�k� se sešlo na chodbách školy opravdu 
hodn� a z r�zných materiál� – vlny, hlíny, papíru, vají�ek, papírových krabic, obru�í. Zají�ci 
byli po celé škole. 
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Na první jarní den byl vyhlášen tzv. kv�tinkový den. Úkolem t�íd bylo rozmístit po 
t�íd� co nejvíce kv�t� z jakéhokoli 
materiálu. Kv�ty byly všude a 
škola byla velmi barevná a veselá. 
Sout�ž vyhrála t�ída, která 
umístila po sk�í�kách, nást�nkách 
a zdech celkem 853 kv�t�. 

V dubnu p�ed p�ijímacími 
zkouškami jsme p�ipravili pro 
žáky 9.t�íd p�ijímací zkoušky 
nane�isto na Základní škole 
Marjánka. Naše pí zástupkyn� 
p�ipravovala a vyhodnocovala 
všechny testy z �eského jazyka, pí 
u�itelka ze ZŠ Marjánka 
p�ipravila a ohodnotila zkoušky z 
matematiky. Výsledky všech d�tí 
jsme nakonec porovnali a d�ti 

jsme s nimi seznámili. Je ovšem fakt, že v nyn�jší dob� v�tšina st�edních škol (mimo 
gymnázií) p�ijímá žáky podle dosaženého pr�m�ru, a tak v té dob� již hodn� žák� 9.t�ídy 
v�d�lo, že jsou p�ijati bez p�ijímacích zkoušek. Z naší školy se p�ijíma�ek nane�isto 
zú�astnilo 12 žák�. 

Naše škola se zapojila do projektu �lov�k v tísni – P�íb�hy bezpráví, v rámci n�hož 
se na školách promítají filmy mapující naši novodobou historii, konají se besedy s pam�tníky, 
historiky �i režiséry a další doprovodné akce pro žáky i širokou ve�ejnost. Na naší škole se 
uskute�nila beseda s pí Kottovou o holocaustu. Pí Kottová d�ti velmi zaujala, protože 
vypráv�la o svých zážitcích z Osv�timi. Nebyl to tedy pouze suchý popis událostí, ale 
autentický p�íb�h jedné ženy. 

Již tradi�n� má velký úsp�ch u d�tí, hlavn� z 1.stupn�, slet �arod�jnic a �arod�j�. 
Celkem se jich na náš dv�r 
slétlo n�co p�es sedmdesát, 
dokonce p�išli i ti, kte�í k nám 
do školy ješt� ani nechodí. 
Po�así nám letos p�álo, proto 
mohl prob�hnout celý program 
na dvo�e školy. Poté jsme se 
p�esunuli na zahradu. Páni 
u�itelé zapálili za p�ítomnosti 
hasi�� ohe�, upálili jsme 
�arod�jnici a opekli si vu�ty. 
na kterých si všichni 
pochutnali.  Ani  rodi��m ani 
d�tem se necht�lo dom�. 

Po�átkem kv�tna jsme 
oslavili Den matek. Pro 
maminky byl p�ipravený v 
jídeln� program – r�zná 
vystoupení d�tí. Na konci dostala každá maminka dárek, který d�ti samy vyrobily. 
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Dne 18.6. prob�hl na naší škole Den IZS 
(integrovaného záchranného systému). Pro 2. – 
4.t�ídy bylo p�ipraveno 5 stanoviš� (dobrovolní 
hasi�i, dopravní výchova, záchraná�i, Policie �R a 
Armáda �R), pro 5. – 9.t�ídy sedm stanoviš� 
(Policie �R, Hasi�ský záchranný sbor, Armáda 
�R, Svaz CO, m�stská policie, záchraná�i, 
Sdružení vále�ných veterán�). Všechny d�ti pak 
zhlédly na zahrad� vystoupení kynolog�. Bohužel 
v tomto okamžiku vydatn� pršelo, a proto byla 
ukázka práce záchraná�ských ps� zkrácena. Jinak 

to byl opravdu zajímavý den. 
V polovin� �ervna odjeli žáci 

9.t�ídy na exkurzi do Nového 
Hrozenkova. Ubytováni  byli op�t ve 
staré škole (bohužel již ne zadarmo, 
ale za mírný poplatek) a hlavní náplní 
byly výlety do okolí. D�ti navštívily 
skanzen v Rožnov� pod Radhošt�m, 
Vsetín, prohlédly si Nový Hrozenkov, 

obdivovaly 
místní p�írodu. 

Letos se poprvé uskute�nil sjezd Vltavy na 
raftech, a to pro žáky 7. a 8.t�íd. Výlet byl 
poznamenán nep�ízní po�así, do poslední chvíle se 
nev�d�lo, jestli se  v�bec uskute�ní. Nakonec byl 
zkrácen o jeden den. Ú�astníci nasedli na rafty pod 
vedením zkušených instruktor� v �eském Krumlov�, 
p�espali ve Zlaté Korun� a další den pokra�ovali do  
Boršova nad Vltavou. Celá akce byla provázena 
silnými dešti, takže d�ti byly celé promo�ené, ale 
š�astné.  

 Jako jsme vítali na za�átku roku prv�á�ky, tak 
jsme se na konci roku lou�ili s 9.t�ídou. D�ti m�ly 
p�ipravené poslední zvon�ní – obcházely jednotlivé 
vyu�ující, rozlou�ily se s nimi kyti�kou, ve t�ídách 
zpívaly svoji písni�ku. To vše v r�zných kostýmech. 
Pak je �ekal slavnostní ob�d s t�ídní paní u�itelkou a 
vedením školy.  

B�hem školního roku 2009/2010 navštívily 
n�které t�ídy knihovnu na Pet�inách (1.A a 1.B), kde 

byl pro n� p�ipravený zajímavý program, jehož cílem bylo ukázat d�tem krásu knihy. T�ídy 
3.A a 3.B navštívila Technickou knihovnu v Praze – Dejvicích. Ve t�íd� 1.B prob�hla pod 
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vedením pí u�itelky Z.Schäfferové �tená�ská slavnost za p�ítomnosti rodi��. Žáci p�edvedli, 
jak už umí �íst, �ešili r�zné hlavolamy a pak každý dostal na památku knížku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  datum       podpis �editelky školy 
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-1- 
P�íloha �. 1 
 
Základní škola Norbertov 
Ekonomická �ást výro�ní zprávy za školní rok 2009/2010 
          rok 2009   1. pololetí 2010 
P�íjmy 
I. Dotace na investice                     0,--         0,--          
II.Celkové p�íjmy (výnosy)    17.537.694,64      8.242.951,23 
Z toho:  
1/ Poplatky  
    a/ školní družina          161.460,--         101.250,-- 
    b/ stravné                   1.042.122,--                     620.656,-- 
    c/ ostatní výnosy                 717,--             7.712,16 
2/ P�íjmy z hospodá�ské �innosti         
    a/ stravné               1.260,--                         3.942,24 
    b/ nájmy           374.801,--          207.016,-- 
    c/ zájmová �innost          143.946,--            79.774,-- 
    d/ ostatní            0,--      690,50 
3/ Ostatní p�íjmy 
    a/ dotace HM Praha     11.139.000,--      5.363.257,-- 
    b/ dotace M� Praha 6      3.309.816,--      1.831.100,-- 
        v tom: granty             66.421,--         221.000,-- 
    d/ ostatní  
        úroky                1.032,75      190,72 
        �erpání rezervního fondu                      84.495,69            27.362,61 
        v tom: �erpání dar�             20.000,--                      32.680,-- 
        �erpání fondu odm�n             46.830,--          0,-- 
        �erpání investi�ního fondu na opray           46.146,20         0,-- 
 
Výdaje 
I.  Investi�ní výdaje celkem         163.317,--                     135.763,-- 
II. Neinvesti�ní výdaje celkem (náklady)  17.410.350,90      7.700.919,83 
 
Z toho: 
 
A/ Náklady hrazené z p�ísp�vku HM Praha   12.142.000,--                 5.363.257,-- 
     v tom: 
     1/ náklady na platy pracovník� školy     8.195.329,--      3.855.608,-- 
     2/ OON           150.000,--           47.010,-- 
     3/ zákonné odvody      
         zdravotní pojišt�ní          740.407,--         346.922,-- 
         sociální pojišt�ní       1.973.249,--                     963.506,-- 
         náhrada mzdy p�i DPN                       21.227,--            10.201,-- 
         zákonné pojišt�ní            33.279,--                     18.446,-- 
         odvod do FKSP          163.900,--            77.113,-- 
     4/ další výdaje hrazené HM Praha  
         šk. pom�cky a u�ebnice + ost. materiál      726.642,60                         1.995,-- 
         ostatní služby (vzd�lávání)        131.184,40                       32.684,-- 
         cestovní náhrady              6.782,--              9.772,-- 
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 -2- 
 

 
B/ Ostatní provozní náklady      5.268.350,90      2.337.662,83 
      v tom:  
      náklady na platy hrazené z p�ísp�vku M�       211.514,--         129.868,-- 
      zákonné odvody hrazené z p�ísp�vku M�         82.966,--           43.656,-- 
      potraviny        1.041.686,58        539.030,95 
      odpisy           316.872,--                   151.159,-- 
      náklady H�           392.663,26                  227.374,-- 
 
 
Hospodá�ský výsledek          127.343,74                  542.031,40 
P�evod do rezervního fondu            77.343,74     -  
P�evod do fondu odm�n                50.000,--     - 
 
 

Poskytnutá dotace od HM Praha �inila v roce 2009 K� 12.142.000,--, poskytnutá dotace od 
M� Praha 6  �inila v�etn� grant� K� 3.492.884,--, ob� dotace byly  �erpány v plné výši.   

Hospodá�ský výsledek organizace za rok 2009 (rozdíl výnos� a náklad�) je K� 127.343,74. 
Toto je také hospodá�ský výsledek hospodá�ské  �innosti viz. p�íjmy H� a náklady H�.  
Poskytnutá dotace od HM Praha �inila v 1. pololetí 2010 K� 7.124.000,--, z toho bylo �erpáno 
K� 5.363.257,--, poskytnutá dotace od M� Praha 6 �inila v 1. pololetí 2009 K� 1.831.100,-- 
z toho bylo �erpáno K� 1.434.742,39. Hospodá�ský výsledek za 1. pololetí 2010 ve výši  
K� 542.031,40 je sou�et hospodá�ského výsledku z hlavní �innosti (nevy�erpané dotace + 
rozdílu mezi stravným a nákupem potravin) a hospodá�ského výsledku z hospodá�ské  
�innosti (K� 64.048,74). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 2. 9. 2010 
Zpracovala: Denisa Vondráková (ú�etní ZŠ Norbertov) 


