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Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 
 

Výroční zpráva 2007/2008 
 

1. Základní údaje o škole 
 
název školy:              Základní škola, Praha 4, V Ladech 6  
 
jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá,  

od 26.2. 2008 statutární zástupkyně Mgr. Hana Tichá   
 
kontaktní údaje    -    telefon :           244 911 792 

- fax                   244 913 670 
- e-mail               zs.vladech@seznam.cz 
- www stránky    www.zs-vladech.wz.cz 

 
2. Zkušenosti s realizací vzdělávacích programů pro základní vzdělávání: 
Školní vzdělávací program u nás vznikal spontánně na základě dlouhodobé snahy o postupné 
začleňování a pokusné ověřování cílových kompetencí do výchovně vzdělávacího procesu. 
Oficiální zavedení školního vzdělávacího programu tedy neznamenalo velkou změnu. Jako 
pozitivní hodnotíme výuku anglického jazyka v 1. ročníku a důraz na sebehodnocení a vnitřní 
motivaci. 
 
3. Údaje o pracovnících školy   

 
      a) personální zabezpečení 
         (i pracovníci ŠD a ŠK)      
 

pracovníci k 30. 6. 2007 
fyzické osoby 

k 30. 6. 2007 
přepoč. pracovníci 

k 30. 6. 2008 
fyzické osoby 

k 30. 6. 2008 
přepoč. pracovníci 

pedagogičtí 9 7,929 8 7,385 
nepedagogičtí 3 2,118 4 3,096 
celkem 12 10,047 12 10,481 
 

b) průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 43 let 
 
c) kvalifikovanost  pedagogických pracovníků  podle zákona č. 563/2004 Sb. v % 

učitelé: 71,5%  vychovatelé: 100% 
d) další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Jazyky hrou – 1 účastník 150 hodin 
PAU fest – 3 účastníci po 8 hodinách 

 
 
4. Prostorové podmínky: 

a) Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny): 1 
b) Koexistence s dalšími vzdělávacími subjekty: 0 
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5. Počet tříd  
 
      I. stupeň  II. stupeň celkem 
k 30. 6. 2007             5 - 5 
k 30. 6. 2008             5  - 5 
předpoklad k 1. 9. 08              5 - 5 
 
Bez specializovaných tříd 
 
6. Počet žáků  
   
 I. stupeň II. stupeň Celkem 
k 30. 6. 2007 93 - 93 
k 30. 6. 2008 84 - 84 
 
7. Počet žáků 
 

 Z jiné městské části Z jiné obce 
Název městské části Počet dětí Název obce, kraj Počet dětí 
Praha 4 - Kunratice 2 

Jesenice 
3 

           Praha 4 - JM 4 Vestec 7 
           Praha 9 1   

    
Celkem:    

 
8. Průměrný počet žáků 
   

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr  
běžné třídy specializované 

třídy 
běžné třídy specializované 

třídy 
za I. a II. st. 
běžných tříd 

17 - - - 17 
 
9. Zaměření tříd s rozšířenou výukou  
  
předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. 
počet tříd - - - - - - - 
počet žáků - - - - - - - 
 
 
10. Počet integrovaných dětí celkem: 0 
 
11. Výsledky zápisů do prvních tříd 
 

Počet prvních tříd Počet zapsaných dětí 
pro šk. rok 2008/09 

Počet odkladů na  
školní rok 2008/09 

1 32 7 
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12. Výsledky přijímacího řízení  
 
a) na víceletá gymnázia přijato: 
  
 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 
gymnázia zřiz. krajem 3 - 
soukromá gymnázia 2 - 
církevní gymnázia 0 - 
 
  
 
13. Chování žáků 
 
zameškané hodiny 

neomluvené 
Šk. rok 

2006/2007 
počet hodin 

Šk. rok 
2006/2007 

počet žáků, kteří se 
podíleli na vzniku 

neomluv. hod. 

Šk. rok 
2007/2008 
počet hodin 

Šk. rok 
2007/2008 

počet žáků, kteří se 
podíleli na vzniku 

neomluv. hod. 
I. stupeň 0 0 0 0 
II. stupeň - - - - 
Celkem 0 0 0 0 
 
14. Prospěch žáků 
 
celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 
I. stupeň 1,11 1,15 
II. stupeň - - 
Celkem 1,11 1,15 
 
 
 
 
15. Školní družina – klub 
     
 počet oddělení počet žáků 
Školní družina 2 48 
Školní klub - - 
 
16. Účast žáků v soutěžích  
Žáci 1. ročníku vyhráli výtvarnou soutěž k pohádce Sněhová královna, kterou vyhlásilo 
Národní divadlo. Celá třída se za odměnu představení zúčastnila. Během školního roku 
probíhalo několik soutěží v rámci tříd (recitační, výtvarná) 
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17. Poradenské služby škol  
Nadále probíhá spolupráce s PPP Vejvanovského, Praha 4. Poradna poskytuje konzultační 
činnost rodičům i dětem, pedagogům pomáhá v podchycování specifických poruch učení, 
zajišťuje jejich diagnostiku. 
 
18. Hodnocení  prevence sociálně patologických jevů  
Ve škole jsou velmi dobré vztahy nejen mezi žáky a pedagogy, ale i mezi dětmi navzájem. 
Přátelské a rodinné prostředí v naší škole eliminuje výskyt sociálně patologických jevů. 
 
19. Zkušenosti s péčí o nadané děti 
Nadaným žákům věnují učitelé individuální pozornost. Připravují pro ně náročnější 
problémové úkoly. Pro žádného žáka nebyl vypracován individuální vzdělávací plán. 
 
20. Přípravné třídy nemáme. 
 
21. Počet dětí cizinců  
 
a) ze zemí EU 
Stát EU počet dětí 
Slovenská republika 1 
  
  
Celkem  

 
c) z ostatních zemí  

Stát  počet dětí 
Čína 2 
Ukrajina  1 
  
Celkem  

 
 
 
22. Školní stravování 

 
počty stravovaných žáků: 83   z toho počty žáků z jiných škol: 0 
 
počet jídelen: 0    počet výdejen: 1 
                   
 
23. Výjezdy žáků mimo objekt školy  
(hodnocení výjezdů lze doplnit v textové části) 
 
 počet výjezdů počet žáků 
vzdělávací výjezdy 1 14 
ŠvP 1 74 
lyžařské kurzy 0 0 
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24. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 
V říjnu proběhla ve škole tematická kontrola ČŠI – bezpečnost a ochrana zdraví. Škola ve 
všech bodech vyhověla požadavkům kontroly. 
 
25. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol 

v rozvojových programech 
Rodiče projevují o chod školy zájem. Pomáhají učitelům i při doprovodu na akce školy a na 
plavecký výcvik. S mateřskou školou probíhá úzká spolupráce, dochází k propojení některých 
aktivit. 
 
26. Další aktivity školy  
Učitelé pravidelně zařazují do výuky návštěvu vzdělávacích pořadů v knihovně Opatov a na 
Toulcově dvoře. V rámci ekologické výchovy proběhl ve škole pořad o třídění elektroodpadu 
a beseda s aktivistou Greenpeace. Cyklus hudebních dílen studia Rolnička měl čtyři části, 
zaměřené podle ročních období. Žáci se také účastnili představení v divadle Minor, navštívili 
Planetárium, muzea i výstavy, účastnili se besed. Letos se poprvé podařil uskutečnit 
poznávací zájezd do Velké Británie s pobytem žáků v rodinách. 
Tradicí se staly vánoční besídka i velikonoční jarmark. 
Žáci i učitelé pravidelně přispívají do časopisu Zpravodaj, vydávaný MČ Šeberov. 
 
27. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité  
V rámci grantu vybudoval zřizovatel na školní zahradě víceúčelové hřiště, které škola 
postrádala. 
 
28. Stížnosti na školu (i ŠJ) 
Na školu nebyla podána žádná stížnost. 
 
29. Připomínky a návrhy ke spolupráci se zřizovatelem 
Zřizovatel vychází požadavkům školy vstříc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vypracovala: Mgr. Hana Tichá 
 
 
 


