 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 
  
  
1.     Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum 
      posledního  vydání rozhodnutí:
       ZŠ Praha-Radotín, Loučanská 3 
       27.9.2001 
     na území zřizovatele jediná ZŠ 
2.  Zřizovatel (název, sídlo) 
     MČ Praha-Radotín 
     V.Balého 23 
     153 00 Praha-Radotín 
Seznam městských částí na území zřizovatele: 
	MČ Praha-Lochkov 
   	MČ Praha-Radotín 
	MČ Praha-Velká Chuchle 
	MČ Praha-Lipence 
	MČ Praha-Zbraslav 
  
    Zásadní změny v síti: V současné době připravuje MČ Praha-Radotín ve spolupráci se svou přísp. organizací ZŠ Loučanská podklady žádosti o změně zařazení v síti škol v souvislosti s § 144 zák. 561/2004 Sb., připravovaným projektem rozšířené výuky tělesné výchovy, tvorbou školního vzdělávacího programu a změnách v limitech počtu dětí v ŠD podle vyhlášky MŠMT  č. 74/2005. 
    
3. Charakteristika školy
     Škola se nachází ve třech  budovách, zasazena do pěkného, klidného prostředí. Naší prioritou je otevřenost a spolupráce s rodiči. Čtvrtým rokem probíhají pravidelné schůzky se zástupci rodičů jednotl. tříd a setkání se žákovským parlamentem. Před dvěma lety byla ustavena Rada školy. Dále preferujeme rozmanitost, individualitu a mimoškol. činnost. S tím souvisí nabídka alter. programu Začít spolu, zřízení tříd s rozš. výukou jazyků, bohatá nabídka povinně volitelných předmětů a kroužků v odpoledních a večerních hodinách v rámci našeho komunitního vzdělávacího centra určeného jak pro školní i neškolní děti, tak pro dospělé. V průběhu roku se koná množství tradičních sportovních a kulturních akcí a toto vše vyžaduje koordinaci a osvětu. Proto jsou ustaveny  funkce správce poč. sítě, webových stránek a koordinátora pro volný čas dětí.
 
Snažíme se při výuce klást důraz na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, mezipředmětových vazeb, vzájemnou spolupráci, zprostředkovat žákům zážitek z poznání, neobjevovat za ně a také brát na zřetel  míru využití (aplikovatelnost) učiva. Pedagogický sbor prochází dlouhodobým projektem týmových dovedností a v současnosti zpracovává SWOT analýzu pro tvorbu školního vzd. programu.  
  
  
4. Vzdělávací program školy - přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 
( u vlastního doložit kopii souhlasu MŠMT) 
  
vzdělávací program 
počet škol 
počet tříd 
počet žáků 
základní škola
             1 
            21 
           512 
obecná škola 
  
  
  
národní škola 
  
  
  
waldorfská škola 
  
  
  
montessori škola 
  
  
  
začít spolu 
  
              3 
            79 
zdrava škola 
  
  
  
příp. doplnit další 
  
  
  
  
  
5. Údaje o pracovnících školy  (hlavní činnost školy) 
  
a) personální zabezpečení 
   (i pracovníci ŠD a ŠK)     
  
pracovníci 
k 30.6. 2004 fyzické osoby 
k 30.6. 2004 přepoč.pracovníci 
k 30.6. 2005 fyzické osoby 
k 30.6. 2005 přepoč. pracovníci 
pedagogičtí 
42 
36,52 
       39 
      32,95 
nepedagogičtí 
8 
8+0,5 
       8 
      8,72+0,5 
celkem 
50 
45,02 
       47 
      42,17 
  
  
  
b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2005 
  
  
věk 
do 30 let 
včetně 
31-40 let 
41-50 let 
51-60 let 
nad 60 let 
z toho důchodci 
počet 
9 
12 
9 
3 
2 
2 
z toho žen 
8 
10 
9 
2 
2 
2 
  
  
Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy:	39,7 
  
c) kvalifikace pedagogických pracovníků k  30.6. 2005 
 

kvalifikovaní pracovníci 0,79% 
nekvalifikovaní pracovníci 0,21% 
I. stupeň 
12
3   
II. stupeň   
13 

vychovatelé   
 4   
1
 
d) aprobovanost výuky v % : 65,59 % 
 
e) další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
Naprostá většina učitelů se zúčastnila v průběhu školního roku různých vzdělávacích seminářů, kurzů a dílen povětšinou organizovaných PG centrem pro Prahu či Středočeský kraj (celkově 150 kurzů).Vždy se jednalo o prezenční, případně kombinovanou formu studia. V rámci zvyšování týmových dovedností sbor absolvoval víkendový kurz vedený PhDr. Pavlem Vackem z katedry psychologie PedF UHK. Celý sbor se také zúčastnil a dále zúčastňuje osmdesátihodinové dílny Kritického myšlení organizované vzdělávací společností Čtením  psaním ke kritickému myšlení (RWCT ČR). 
  
f) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují  nebo rozšiřují vzdělání: 
Z 34 učitelů je 27 pedagogicky i odborně způsobilých. Šest učitelů není způsobilých – přičemž 3 z nich pracují na velmi malý úvazek, dva jsou způsobilí pouze odborně. Tři učitelé si doplňují kvalifikaci prezenčním, nebo kombinovaným studiem na pedagogické fakultě. 
Z pěti vychovatelů jsou 4 způsobilí, jedna vychovatelka si doplňuje vzdělání kombinovanou formou. 
  
  
6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny): 
Vyučuje se ve třech plně vybavených budovách. Budova prvního stupně má k dispozici malou tělocvičnu, počítačovou a jazykovou učebnu. V budově školní dužiny je 5 barevně odlišených oddělení vybavených hračkami, didaktickými hrami a staršími počítači. V teplých měsících má na školní zahradě dužina k dispozici bazén. V budově druhého stupně se nacházejí dvě tělocvičny, zubní ordinace, keramická a pracovní dílna, hudebna, školní klub, počítačová učebna, odborné učeby F, Ch a Př, jazyková a multimediální učebna. Ve všech třech budovách je k dispozici pevné připojení k Internetu.
  
  
7. Výsledky zápisů do prvních tříd: 
  
  
Počet prvních tříd 
Počet dětí přijatých do prvních tříd 
  
Počet odkladů ve  škol. roce 2005/2006 
3 
66 
  
21 
  
  
  
8. Hodnocení činnosti školní družiny. 
  
Školní družinu v loňském roce navštěvovalo 120 dětí, které byly rozděleny do 5 oddělení. Celoročně s dětmi pracovalo 5 pedagogických pracovníků podle ročního plánu. 
Akce pro děti: 
Návštěvy divadla Minor, Jungleland Radlice, pouštění draků, návštěva Zoo Praha, Aquapark Kladno, mikulášská nadílka v Příbrami, Vánoční besídka s dárky pro rodiče, mořský svět Holešovice, pohádkový karneval, tvorba dárků pro budoucí prvňáčky, výlet do Toulcova Dvora, Zoo - Dvůr Králové, besídka pro maminky s pohoštěním, MDD - soutěže a hry, ozdravný pobyt v Itálii, výlet do minizoo na Karlštejně opékání špekáčků na závěr školního roku s dětmi i rodiči. 
Pro sportovní vyžití bylo celoročně využíváno víceúčelové hřiště a pozemek v areálu školy, kde mohly děti využívat nově instalované prolézačky a houpačky. V letním období se koupaly v bazénu, který patří do vybavení školní družiny a který byl z části pořízen ze sponzorských darů rodičů. 
  
  
9. Hodnocení činnosti školního klubu KLÍČ 
  
V klubu Klíč žáci neplatí se žádný poplatek, mohou přicházet a odcházet podle své vůle a potřeby. Provoz klubu je o každé velké přestávce, kdy se třídy kvůli velkému zájmu pravidelně střídají, dále je velmi obsazován před odpoledním vyučováním a kroužky. Odpoledne je otevřen v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin. Mimořádné akce se konají i v jiných volných dnech, též o víkendech. 
Klub získává finanční prostředky na svoji činnost také prostřednictvím grantů vyhlašovaných Magistrátem hl. m. Prahy nebo Městskou částí Prahy 16. 
V r. 2004 jsme obdrželi dotaci Kč 38 000,- od Magistrátu hl. m. P. 
V r. 2005 jsme obdrželi dotaci Kč 55 000,- od Magistrátu hl. m. P.  a dotaci Kč 16 000,- od MÚ Prahy 16. 
Do konce roku 2004 byl klub  dovybaven novými čalouněnými židlemi, elektronickými šipkami, knihami, novými tágy na kulečník, šachovými hodinami .Díky grantu se uskutečnila řada velkých akcí, zejména Vánoční dílny, které navštívila široká veřejnost. V letošním roce – jaro 2005 - se pořídil do ŠK osobní počítač. V květnu 2005 byl pořádán Běh T. Foxe s doprovodným programem (hudba, letečtí modeláři, vodění koní, soutěže dětí). 
Seznam akcí: 
Orientační běh lesem, setkání s kosmetičkou, turnaj ve stolním fotbálku, sobotní plavání v Letňanech, pečení vánočních perníčků, Vánoční dílny, vánoční šachový turnaj, beseda o vesmíru, jarní šachový turnaj, běh do schodů s vejcem, Velikonoční dílny, soutěž o nejlepšího kadeřníka, zájezd do aquaparku Kladno, Běh Terryho Foxe, návštěva ZOO a Den dětí, Odpoledne s keramikou, víkendový výlet pod stany.                                 
  
  
10. Poradenské služby 
  
  
Poradenské služby na škole poskytuje výchovný poradce. Ve spolupráci s třídními učiteli se podílí na řešení výchovných a výukových problémů žáků. Školního psychologa škola nemá, velmi úzce však spolupracuje s OPPP pro Prahu 5, jmenovitě s Mgr.Žalmánkovou, která pravidelně do školy dochází.Tato poradna také zajišťuje pedagogicko-psychologické vyšetření našich žáků – v loňském roce to bylo 48 žáků. 
Poradenství k volbě povolání je průběžně uskutečňováno v hodinách občanské a rodinné výchovy. Většina žáků devátých tříd využívá možnosti Profi vyšetření v OPPP s následným pohovorem (žák, rodič, psycholog), to jim má pomoci v jejich rozhodování. ( V loňském roce se tohoto vyšetření zúčastnilo cca 4O žáků). V rámci výchovy k volbě povolání mají také žáci 9.tříd možnost navštívit výstavu Schola Pragensis – zde se představují téměř všechny střední školy z Prahy a okolí. 
Škola pravidelně spolupracuje se sociálním kurátorem pro Prahu 16. V loňském roce jsme navázali kontakt i s SPC v Modřanech. 
V rámci prevence spolupracujeme i s policií ČR, Městská policie každoročně zajišťuje pro naše žáky program ke Dni dětí ( s ukázkami policejní práce a techniky). 
  
  
11. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů
  
Primární prevence probíhá  na naší škole od r. 2004 podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů. Tento program vychází ze zásad zdravého životního stylu, byl vypracován podle školních osnov pro základní školu, takže se zde pracuje v jednotlivých vyučovacích předmětech a navíc vhodně využívá mezipředmětových vztahů. Za plnění MPPP zodpovídá v každé třídě třídní učitel, samozřejmě v těsné spolupráci s ostatními učiteli, kteří zde vyučují a prevenci provádějí. Průměrně připadá na třídu 1 vyučovací hodina měsíčně. 
Jako nadstavba zde probíhá projekt „Můj zdravý život bez drog I + II“, na který jsme díky úspěšnému grantu získali finanční prostředky od Magistrátu hl. m. Prahy. V roce 2004 jsme získali finanční dotaci 80. 000,- Kč, v roce 2005 pak 164. 800,- Kč. Tento dlouhodobý projekt na škole realizuje o. s. MISE, lektorka Jarmila Honsová s kolegy. 
V každé třídě probíhají 2 hodinové bloky, při kterých lektoři pracují s dětmi zážitkovými metodami a které dokáží rozkrýt situaci v daném kolektivu. Spolupráce s p. Honsovou se na naší škole velmi osvědčila. Děti rády spolupracují se známými lektory, ke kterým získaly důvěru a dokáží otevřeně vyjádřit své postoje, pocity i se svěřit se svými zkušenostmi nebo problémy. Zlepšují se i vztahy třídních učitelů se žáky, děti vítají jejich přítomnost na přednášce. Díky tomu se dokáží včas vyřešit vznikající problémové situace. Navíc po každém bloku se třídou se lektor společně s tř. učitelem věnuje rozboru atmosféry ve třídě i problémům jednotlivých dětí. 
Pozornost věnujeme také vzdělávání našich pedagogů – jen tak mohou fundovaně prevenci provádět. Všichni učitelé 1. i 2. stupně absolvovali několik celodenních seminářů, kde sami pracovali zážitkovými metodami. Školní metodička prevence se také zúčastňuje seminářů pořádaných např. Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 5. 
Nezapomínáme ani na oslovování rodičů našich žáků, neboť vše začíná jejich zájmem  o své děti, o to, jak ony tráví volný čas a zda je jejich chování v pořádku. Na rodičovských schůzkách byly rodičům představeny MUDr. Gita Pekárková – vedoucí lékařka léčby závislostí v Bohnicích, garant a supervizor našeho projektu a Jarmila Honsová - lektorka - a seznámily je s důležitostí prováděné primární prevence. Byly přijaty velmi vstřícně a také uskutečnily v sále Koruny besedu pro rodičovskou veřejnost. 
Na projekt I + II navazuje projekt tzv. „Dílen“, kde se lektoři budou věnovat vybraným skupinám dětí, zejména novým kolektivům tvořeným z několika tříd. 
Spolupracujeme i s dalšími institucemi, jako je Policie České republiky, Městská policie – např. projekt „AJAX“, Dny s Městskou policií. Spolupráce probíhá i se sociálním odborem Místního úřadu Prahy 16 a důležitým partnerem je pro nás Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 5. 
Rádi bychom ještě získali k pravidelné spolupráci zástupce neziskových organizaci, např. TRIGON nebo SANANIM, kde by fungovala pravidelná poradenská činnost. 
   
  
12.    Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 
  
  
Ve škole jsou ustanoveni za každou třídu zástupci rodičů, kteří se pravidelně scházejí s vedením školy a výsledky jednání pak předávají ostatním rodičům na rodičovských schůzkách. Ke spolupráci rodičů s pedagogy dochází mj. na výchovných komisích, kde se řeší konkrétní případy dětí. 
Zájmu rodičů se těší alternativní program vyučování –„Začít spolu“, který na naší škole probíhá v 1., 2., 4. a 5. ročníku. Metoda individualizuje práci v hodině, děti pracují v tzv.centrech a rodiče se mohou tohoto vyučování (po domluvě s tř. učitelem) kdykoliv zúčastnit. Tuto možnost využívají zvláště rodiče dětí 1. třídy. Do dalšího šk. roku je hlášený zájem o otevření nového 1. ročníku „Začít spolu“. 
Rodiče také pomáhají při mimoškolních akcích- zvláště na školách v přírodě a výletech, kde zastávají funkci zdravotníka či pedagogického dozoru. 
Velkou akcí, kdy se rodiče chystají do školy, je Den otevřených dveří. Letos proběhl 9. dubna, přivítali jsme přes 300 návštěvníků. Tato akce byla pojata jako velký projekt „Radotín“, kde mnoho rodičů pomáhalo dětem při přípravě dílčích projektů. Tradiční akcí, kde se neformálně setkávají rodiče a škola, se stal Orientační běh dvojic. Dvojici tvoří rodič a dítě a závěr závodu probíhá v příjemné atmosféře při vyhlášení výsledků a společném občerstvení. Velmi významnou sportovní, a zejména humanitární událostí je Běh Terryho Foxe. Účast rodičů s dětmi tak podporuje výchovnou práci učitelů i prakticky dokazuje lidský přínos sbírky pro nemocné rakovinou. 
Velmi oceňujeme sponzorské dary rodičů naší školy určené jak pro jednotlivé akce, tak na vybavení do výuky ve třídách i společných prostorách. 
     
13.    Mimoškolní aktivity 
  
Mimoškolní aktivity jsou nedílnou součástí výuky a zvyšují celkovou úroveň našich žáků. 
  
1)      Jedná se o kulturní oblast, v které se i děti samy aktivně zapojují a dosahují mimořádných výsledků:  
-
Zbraslavský kos – pěvecká soutěž, kde naši žáci obsadili většinu prvních míst a Zbraslavský
 kos tak hnízdí v Radotíně
-
Družba Praha-Vídeň – proběhly „Loutkoherecké dílny“ (uskutečnilo se představení, následovala 2h pracovní dílna, dále se pracovalo ve smíšených skupinách, navazovala přehlídka skečů. Pokračovalo se rautem a na závěr proběhlo sportovní utkání ve vybíjené Děti se znaly ze vzájemné mailové pošty, vídenští hosté pobyli v Praze 2 dny.)  
-
Divadelní představení – nastudovali žáci dramatické výchovy a vystoupili v sále  Koruny s 2 povídkami R. Bradburyho Margot a Marionety, a.s..Zapojeni do děje byli herci i diváci.  
-
Žáci se dále zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce v divadle Reduta, koncertu „Vývoj moderní hudby“, Daniela Šeinerová z 9. roč. předvedla všem třídám hru na hudební nástroj „didgeridoo“, tradičně se žáci před Vánoci schází ke společnému zpívání u vánočního stromečku, pro které žáci nonverbální výchovy nastudovali své představení  
-
Žáci navštívili filmové představení „Život je zázrak“, uskutečnila se beseda o holocaustu + promítání filmu „Pianista“ pro 9. ročníky. V rámci Roku české hudby navštívili „Dětskou operu“ na Nové scéně ND, kde zpívají i žákyně naší školy. 1. stupeň pravidelně navštěvuje divadelní představení v divadélku Minor  
-
Další návštěvy kulturních akcí – výstava Schola Pragensis ve Veletržním paláci, výstava v Rudolfinu, Katedrála Sv. Víta, Karlštejn – betlémy, Královská obora, Městská knihovna – výstava, zámeček Řevnice- krajky, hvězdárna, Náprstkovo muzeum, Jablonné, Ještěd, Liberec   
2)      Akce zahrnující poznávání přírody a péči o ekologii 
Výčet: Převážná většina tříd se zúčastnila během šk. roku školy v přírodě. Všechny třídy vyjely na svůj závěrečný školní výlet. 7. třídy se zúčastnily lyžařského kurzu. Skupina našich žáků vyjela v květnu na poznávací zájezd do Anglie. Vybraní žáci se zúčastnili testu odvahy v Lanovém centru – „Expedice Karakoram“. Škola se zapojila do celostátního projektu „Sovy do škol“, kde naši žáci získali  přední umístění – tento projekt vyvrcholil společným soustředěním. V rámci projektu „Radotín“ děti zpracovaly i odpadovou tematiku našeho bydliště. Ve škole probíhá celoroční soutěž ve sběru papíru a samozřejmostí je třídění odpadu, na který máme ve škole instalovány sběrné boxy. 
  
3)      Komunitní centrum 
Na naší škole jsou prostřednictvím Komunitního centra nabízeny mimoškolní aktivity také bohatou nabídkou zájmových kroužků. 
V letošním šk. roce bylo nabídnuto dětem 30 kroužků: 
-         oblast výtvarná, keramika, foto, ruční práce 
-         oblast sportovní, taneční 
-         oblast učení, jazyků 
-         oblast hudební, dramatická výchova 
  
  
14.    Integrace, péče o nadané žáky, přípravné třídy 
  
Nadaným žákům je ze strany učitelů věnována zvýšená pozornost, zapojují se do různých projektů a soutěží, ve kterých často dosahují velmi dobrých výsledků. Mnozí z těchto žáků odcházejí na víceletá gymnázia, ti starší pak úspěšně studují na různých SŠ. 
Přípravné třídy na naší ZŠ nejsou, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou však bez větších problémů začleňovány do běžných tříd, ze strany učitelů je jim věnováno více pozornosti. Na 1.stupni tyto děti odpoledne většinou docházejí do školní družiny, na 2. stupni mohou odpoledne trávit ve školním  klubu. Na 1.stupni je v běžných třídách integrováno i několik žáků s různým typem postižení. 
  
  
15.    Žáci- cizinci 
  
  
Ukrajina 
6 
Slovensko 
5 
Vietnam 
5 
Kolumbie 
1 
  
   Děti cizinců jsou do jednotlivých tříd zařazovány podle svého věku, v určitých případech (hl. na 2.stupni) je takový žák zařazen do nižšího ročníku tak, aby měl dostatek času zvládnout český jazyk. Kontaktem s vrstevníky se tyto děti rychle začleňují do školního prostředí, ze strany učitelů je jim věnována individuální péče, v případě potřeby jsou doučovány i mimo běžnou výuku.  
  
  
16.    Akreditované programy DVPP 
  
Ve školním roce 2004/05 neměla škola akreditovaný žádný program DVPP. 
  
  
17.    Environmentální výchova 
  
  
Environmentální, neboli ekologická výchova se prolíná celým školním rokem napříč ročníky i vyučovacími předměty. Žáci jsou vedeni k šetření energií, k třídění odpadu a ohleduplnosti k živým organismům. 
Naše škola se zúčastnila soutěže ve sběru starého papíru. Ve školním roce 2004/05 bylo odevzdáno 2 754 kg papíru. Sběrné nádoby na starý papír (rozdělené na časopisy/noviny/ostatní) jsou umístěny před školou. Stojí zde také žlutá popelnice na třídění plastu. V šatně školy je speciální nádoba na sběr starých baterií a na chodbách v každém patře jsou umístěny malé kontejnery na plasty a na papír. 
Naše škola se zapojila do projektu Sovy do škol společnosti Arnika. Žáci 1. až 9. ročníku absolvovali přednášku s ukázkou zraněných sov a zúčastnili se výtvarné soutěže. Práce 10 dětí (1. i 2. stupně) byly vybrány a poslány do soutěže Naše sovy, v které na 2. místě skončil žák 9.A Jaroslav Čížek. 
Ve školním roce 2004/05 pracovala naše škola na projektu Radotín a okolí, který vyvrcholil Dnem otevřených dveří. V rámci tohoto projektu bylo také zpracováno několik ekologických témat (např. Třídění odpadu v Radotíně, Zpracování plastů, Drobné skládky v Radotíně a jejich odstranění, Ptáci v zimě na krmítku aj.). 
S udržováním zahrady na školním pozemku se žáci 2. stupně seznamují při pracovních činnostech. O květinovou výzdobu školního areálu se tradičně starají žáci navštěvující volitelný předmět přírodopisná praktika. Tento rok také vysadili 2 nové stromy ( javor a lípu). 
Tradiční pro naši školu je také nákup a využití permanentky  do ZOO Praha. V sezóně 2004/05 navštívilo ZOO  5 tříd v rámci hodin prvouky, přírodovědy a přírodopisu. 
Jednorázovými akcemi byly: film Medvědí bratři (1.-5. roč.), exkurze do společnosti Botanikus v Ostré nad Labem (3.A, 5.A), ukázka dravců (1.-5. roč.), beseda s kynologem (1. roč.), ukázka výcviku psů (1.-9. roč.), výlet do Safari ve Dvoře Králové (1.B), beseda s geologem M. Rakem (9. roč.). 
Environmentální výchova je dále využívána a aplikována při pobytech na školách v přírodě, na které vyjelo celkem 10 tříd. 
  
18.Výsledky přijímacího řízení v 9. ročnících 
  
	
  
gymnázia 
SOŠ 
1.kolo 
86% 
94% 
2.kolo 
- 
100% 
  
  
  
  
19.  Předmětové olympiády a sportovní úspěchy 
  
  
1. stupeň 
1. místo v celoobvodní soutěži Malý pohár DDM 
Po celý rok probíhá na naší škole interní sportovní soutěž, která se koná již 
14. rokem. Žáci získávají za účast pro sebe a třídu body a na konci roku obdrží hodnotné ceny. 
Soutěží se v těchto disciplinách: 
- jízda na koloběžkách, kuželky, bowling, běh do schodů, 
- jízda na saních, šplh, kroužení obručí 
- jízda na kolečkových bruslích, jízda zručnosti na kole 
  
2. stupeň 
2. místo v celoobvodní soutěži Velký pohár DDM 
Na tomto umístění se výrazně podíleli: 
Ondřej Herink – starší chlapci 
Marcel Šíd – mladší chlapci 
  
Výsledky jednotlivých soutěží družstev: 

chlapci	
dívky 

6.-7.tř. 
	8.-9.tř. 
6.-7.tř. 
 8.-9.tř. 
Přespolní běh 

1.*	
 2. 
3. 
Malá kopaná 
2. 



Stolní tenis 
3. 
	
1.*	
	 2. 
Plavání 
3. 


3. 
Florbal 


3. 
2. 
Basketbal 
2. 
3. 


Volejbal 

2. 


Nohejbal 
2 



Pohár rozhlasu
	2.* 
3. 
2.* 
2.* 
	    
  
* Postup do krajského (celopražského) kola 
  
Po celý  školní rok probíhala soutěž i na 2. stupni v těchto disciplinách: 
Atletický trojboj, skok vysoký, běh na lyžích, přehazovaná, basketbal, florbal, stolní tenis, skoky přes švihadlo, tenis. 
  
  
V loňském roce obsadili naši žáci na olympiádách: 
1. stupeň 
Uvažuj logicky - Mat. (Praha 5): 
2. místo – J. Mareš 
5. místo – J. Skřivánek 
Mladý Pythagoras - Mat. (celopražská soutěž): 
3. místo – v soutěži družstev 
V soutěži jednotlivců bylo všech 10 žáků úspěšnými řešiteli 
Klokánek: 
1. místo – šk. kolo A. Zábranský 
Soutěž Sovy do škol: 
M. Malinovský byl vybrán na týdenní ornitolog. soustředění 
2. stupeň 
Zbraslavský kos – pěvecká soutěž: 
1. místo – J.Vicena 
2. místo – M. Skalová, D. Benešová 
3. místo – J. Odcházel 
Olympiáda v Aj: 
2.místo obv. kolo – A. Švarcová 
2.místo obv. kolo – T. Bydžovský 
Olympiáda v Čj: 
2.místo v obv.kole – A. Švarcová (postup do měst.kola) 
Pythagoriáda: 
V. Bažant, D. Hoffmannová, D. Oppl – úspěšní řešitelé v OK 
Klokan: 
3. místo v celopražském kole – D. Oppl 
Olympiáda z Ch: 
5. místo v obv. kole A. Nikodýmová 
Eurorebus: 
B. Faltysová, Š. Havlíčková, P.Krajíčková – postup do oblastní soutěže 
Sovy do škol: 
2. místo v celorepublikové soutěži zaměřené na výtvarnou výchovu – J. Čížek 
  
  
  
20.  Základní partneři školy. 
  
Uvnitř i vně školy spolupracujeme s těmito partnery:  Komunitní centrum a obč. sdružení Klíč, KOŠ (Kolegium pro otevřenou školu - sdružení učitelů), Pedagogická rada oborové komise, Zástupci rodičů, Žákovský parlament, Školní redakce, Rada školy, Školská komise, zřizovatel školy. 
  
  
  
  
  
  
Zpracoval dne 2.11.2006: 
						
  
  
							…………………………………….. 
							       Roman Král, ředitel školy 


