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VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
Výroční zpráva základní školy je zpracována ve smyslu ustanovení § 10, odst.2 zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a v souladu s § 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTÍ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE BYLA OSLAVA
40.VÝROČÍ ZAHÁJENÍ VÝUKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BÍTOVSKÁ.
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ČLÁNEK I.
1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum
posledního vydání rozhodnutí
Název:
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 14.5.2007
2. Zřizovatel
Zřizovatel :

Úřad Městské části Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45

3. Charakteristika školy
Adresa:
Bítovská 1/1246, Praha 4 - Michle, PSČ 140 00
IČO,DIČ, IZO: IČO : 45242810
DIČ: CZ45242810 IZO : 600 037 053
Bank.spoj.:
ČS a.s. Praha 4, Budějovická 1126; č.ú. 2000837379/0800
Škola sdružuje: a) základní škola
b) školní jídelna
c) školní družina
Hospodaření:
Právní subjekt - příspěvková organizace od 1.1.1992
Zaměření:
Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou
4. Vzdělávací program
Vzdělávací program

Počet tříd

Počet žáků

19

423

Počet učitelů

Počet vychovatelek

Celkem

27

6

33

Obecná škola
5. Pedagogičtí pracovníci školy
a) Počet

b) Věková struktura pedag.pracovníků (včetně vychovatelů ŠD) k 30.6.2007
Věk

do 30 l.

do 40 l.

do 50 l.

do 60 l.

nad 60 l.

z toho důchodci

počet

7

5

12

7

2

1

z toho žen

4

4

11

5

2

1

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 42 let
c) Kvalifikace pedagogických pracovníků
Školní rok

kvalifikovaní pracovníci

nekvalifikovaní pracovníci

2006/2007

počet + vyjádření v %

počet + vyjádření v %

1.stupeň

8 – 80,0%

2 – 20,0%

2.stupeň

16 – 94,1%

1 – 5,9%

Vychovatelé

6 – 100%

0

d) Aprobovanost výuky v %
počet hodin na 1.stupni
počet hodin na 2.stupni
počet hodin škola celkem

= 254, z toho aprobovaně 231, tj.
= 300, z toho aprobovaně 277, tj.
= 554, z toho aprobovaně 508, tj.

90,9%
92,3%
91,7%
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali akcí pořádaných vzdělávacími centry
(semináře,kurzy) ve smyslu zvyšování vlastní kvalifikace. Jednalo se zejména o proškolení a kurzy
se zaměřením k tvorbě Školního vzdělávacího programu, školení v rámci SIPVZ a další interní
školení k využití výpočetní techniky v administraci učitelů (program Bakaláři, Internet, komunikace
elektronickou poštou) a využití PC a interaktivní tabule ve výuce. V souladu se zákonem č.563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících čerpali pedagogové volno k samostudiu.
Počet kurzů a seminářů ve šk.roce 2006/2007: 20
Účast na uvedených akcích: 40 pedagogických pracovníků (včetně ŠD)
7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2007/2008 a odkladů školní docházky na školní rok
2007/2008
Počet prvních
tříd

Počet dětí zapsaných Počet dětí přijatých
pro školní rok
pro školní rok
2007/2008
2007/2008

2

68

46

Počet odkladů
na školní rok
2007/2008

Odešlo po
zápisu na jinou
školu

11

11

8. Školní družina - klub
Počet oddělení

Počet žáků

Školní družina

6

176

Školní klub

0

0

Hodnocení činnosti : Velmi dobrá práce kroužků v rámci ŠD. Ze strany pedagogů i rodičů kladně
hodnoceny návštěvy divadelních představení, exkurze do ZOO, výlet parníkem a další akce
(Drakiáda, barevné dny apod.). V rámci ŠD jsou také organizovány prázdninové pobyty pro žáky a
rodiče u moře (Španělsko, Itálie). Pro využití ŠD bylo vybudováno nové hřiště s prolézačkami a
dalšími prvky.
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9. Poradenské služby školy - výchovné poradenství – činnost, spolupráce s PPP,
speciálními pedagogy, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně
dalšími subjekty
Precizní práce výchovného poradce po celý školní rok. Účast VP na školeních a seminářích
PPP, kontakt a řešení problémů s rodiči. Velmi dobrá spolupráce s PPP pro Prahu 4.
Pravidelné seznamování rodičů a žáků 9.ročníku s nabídkami školských zařízení a učebních
oborů. Organizovány informační schůzky k volbě povolání, jichž se zúčastnili i náboroví pracovníci.
Organizovány návštěvy žáků 9.ročníku na Úřadu práce, exkurze do podniků. V rámci projektu
Obecná škola organizován pro všechny ročníky 2.stupně kurz „Úvod do světa práce“.
V rámci předmětů Čj a M v 1. - 4.ročníku je našimi učiteli (se zaměřením na spec.
pedagogiku) vyučován předmět (Dys) se zaměřením na nápravy specifických poruch učení.
Organizovány besedy s Policií ČR, Městskou policií a Vězeňskou službou ČR.
V rámci prevence negativních jevů byla v tomto školním roce řešena ve spolupráci
s příslušnými odbory Úřadu MČ Praha 4 a Policií ČR problematika šikany mezi žáky školy.
Pedagogy bylo zjištěno, že žáci 6. a 7.ročníků se „baví“ po vyučování předem dohodnutými tzv.
„souboji“, kdy si vzájemné rvačky natáčejí na mobilní telefony. Za přispění zmíněných orgánů a
zákonných zástupců žáků se vedení školy podařilo včas tento problém eliminovat. Všichni
zúčastnění žáci byli příkladně kázeňsky potrestáni a vlastní iniciátor šikany na žádost rodičů změnil
školu.
10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy včetně mezinárodní spolupráce,
mimoškolní aktivity, účast školy v rozvojových programech
Spolupráce s řadou rodičů je na velmi dobré úrovni. Rodiče se zapojili do přípravy a realizace
dětských muzikálů (výroba kostýmů, propagace apod.). Pro rodiče jsou pravidelně organizovány
„Dny otevřených dveří“, vánoční besídky a další společenské akce. Taktéž v rámci školní družiny
byly zorganizovány pro žáky a jejich rodiče prázdninové pobyty u moře ve Španělsku a v Itálii.
Ze strany školy byla zdůrazněna snaha o pravidelnou a aktuální informovanost rodičů o dění
ve škole prostřednictvím webových stránek školy a dalších zveřejňovaných informací. Na velmi
dobré úrovni je styk s bývalými zaměstnanci školy – důchodci.
Škola spolupracuje také s fotbalovým oddílem AFK Slavoj Podolí Praha. Výsledkem
dlouhodobé spolupráce je otevření sportovních tříd se zaměřením na kopanou k 1.9.2004.
Škola se přihlásila k Národnímu onkologickému programu, který si mimo jiné klade za cíl
snížením kouření u mládeže preventivně bojovat proti vzniku nádorových onemocnění.
Na základě ověřeného zájmu rodičů se vedení školy rozhodlo zapojit do programu „Školní
mléko“, který umožňuje žákům zakoupení dotovaných mléčných výrobků. 1.1.2007 byl ve
prostorách školy nainstalován automat na výdej těchto výrobků. Dle sdělení dodavatele a příslušných
pracovníků Státního zemědělského integračního fondu, který celý program organizuje a financuje, je
naše škola v tomto směru výjimkou nejen v České republice, ale i v EU.
11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky
Vznikem sportovních tříd byla dána možnost talentovaným chlapcům dále rozvíjet jejich
sportovní růst i v rámci výuky tělesné výchovy.
12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňování dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí do ZŠ
Ve škole nejsou přípravné třídy ani žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí.

6

13. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, včetně počtu dětí ze tří nejsilněji
zastoupených států, zkušenosti s integrací a dalším začleňování dětí cizinců do prostředí
ZŠ
Státy EU

Počet žáků

Slovensko

2

Ostatní státy

Počet žáků

Mongolsko

2

Zambie

1

Moldavsko

1

Bulharsko

1

Čína

1

Korea

1

Vietnamská social. republika

4

Ukrajina

5

Celkem

18

Pozn.: Integrace dětí do kolektivu tříd je vcelku bezproblémová, dodržována zásada individuálního
přístupu ze strany učitelů. U některých cizinců, kteří neovládají český jazyk vznikají určité počáteční
problémy s komunikací; je na ně při klasifikaci brán ohled.
14. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.Prahy.
Kraj

Počet žáků

1.stupeň

Středočeský

34

2.stupeň

Středočeský

9

15. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité.
I. Úspěšnost žáků ZŠ při přijímacích zkouškách na střední školy
Počty
žáků

Gymnáz.

OA

SPŠ

SOŠ

SOU

Soukromé
školy

%
úspěšnosti

9.ročník

51

6

8

13

10

6

8

100%

7.ročník

9

2

-

-

-

-

-

22%

5.ročník

5

2

-

-

-

-

-

40%

Všichni žáci 9.ročníku byli přijati na vybrané školy.
II. Prevence sociálně patologických jevů
Specifická prevence
a) vzdělávání pedagogů
 semináře pro metodika prevence sociálně patologických jevů
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 semináře a cvičení s lektorem CPP pro učitele školy /zejména se zaměřením na práci
s třídními kolektivy a rozpoznání a prevence šikany/
b) tématické bloky v rozsahu 2 - 4 vyučovacích hodin za pololetí:
 1. stupeň: hry, práce s omalovánkami „Co je správné, co ne“, práce s učebnicí „Nenič své
tělo“, besedy s Policií ČR
 2. stupeň: hry, dlouhodobá kontinuální spolupráce s lektorem CPP – „Nenechte se chytit
do pasti“, spolupráce se sdružením Prak – besedy o sociálně patologických jevech, účast
na protidrogovém programu v KC12, promítání videokazet, práce s kufříkem Pozor
drogy, nástěnné materiály.
c) zařazení drogové problematiky v předmětech
 český jazyk (úvahy)
 přírodopis, chemie (účinky a působení drog na organismus)
 rodinná a občanská výchova (multimediální programy Drogy-smrtelné nebezpečí a
SANANIM)
d) Protidrogová problematika v bloku „Úvod do světa práce“ (výběr životní cesty, hodnot,
stylu)
Nespecifická prevence
nabídka různých činností k využití volného času formou zájmových kroužků a dalších akcí
organizovaných školou
 zájmové kroužky
Sportovní kroužky : Gymnastický (ŠD), Florbalový I. (ŠD), Florbalový II. (ŠD), Aerobic
(ŠD), Jóga (ŠD), Florbalový III. (1.stupeň), Turistický (1.stupeň), Sportovní hry
(2.stupeň), Šachový (1.a 2.stupeň)
Hudební, taneční a dramatické kroužky: Flétna (1.stupeň), Pěvecký I. (1.ročník), Pěvecký
II. (1.+2.stupeň), Trampská kytara (ŠD), Taneční (1.stupeň), Klub mladého diváka
(2.stupeň),
Výtvarné kroužky : Keramický (1.+ 2.stupeň), Výtvarný I. (ŠD), Výtvarný II.
(1.+2.stupeň)
Jazykové kroužky : Angličtina I. (ŠD), Angličtina II. (1.ročník), Angličtina III. (2.ročník),
Počítačové kroužky : Práce na počítači I. (1.ročník), Práce na počítači II. (2.-5.ročník),
Internet (1.stupeň), Baltík (1.stupeň), Psaní všemi deseti (2.stupeň), Tvorba www
(2.stupeň), Digitální fotografie (2.stupeň)
Předmětové kroužky: Přírodovědný (1.stupeň)
 možnost využití školního hřiště a tělocvičny v odpoledních hodinách a o víkendech
 víkendové výlety, vycházky a zájezdy
III. Kamerový monitorovací systém
V rámci prevence krádeží dalších nežádoucích jevů ve škole byl v květnu 2007 nainstalován
kamerový monitorovací systém se záznamem. V prostorách školy je 16 kamer, které
monitorují venkovní prostory areálu a vstupy do jednotlivých pavilonů. Systém je registrován
na ÚOOÚ.
IV. Získání grantů a účelových dotací
Ve školní roce bylo školou zažádáno o přidělení těchto grantů a účelových dotací:
 Oblast primární specifické prevence
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 V této oblasti žádala škola o přidělení grantů celkem na 8 projektů. Finanční
prostředky obdržela na projekty „Nenechte se chytit do pasti“ /MHMP + MČ/,
„Prázdniny ve škole“ /MČ/ a „Ekolístky“ /MČ/. Celková přidělená částka je ve výši
75.600,- Kč.
 Rekonstrukce školního hřiště
 V roce 2006 byl škole přiznán grant MHMP na rekonstrukci běžecké dráhy
s rovinkou a doskočištěm pro skok daleký. Investice v celkové výši cca 3,5 mil. Kč,
na které se mimo financí z rozpočtu MHMP a MČ Prahy 4 podílí svými finančními
prostředky z FRIM i ZŠ /731 tis./, byl realizován a dokončen v květnu roku 2007.
V. Vybavení výpočetní a didaktickou technikou
V rámci modernizace vybavení výpočetní a didaktickou technikou bylo zrealizováno
rozšíření počtu žákovských pracovních stanic v multimediální pracovně. Škola nakoupila další 2ks
výukových interaktivních tabulí včetně dataprojektorů a PC, které slouží pro potřeby výuky na 1. a
2.stupni. Jako sponzorský dar obdržela škola další interaktivní tabuli od formy 3M.
VI. Školící středisko ICT
Ve Školícím středisku SIPVZ s certifikací MŠMT v rámci projektu MŠMT PI – „Informační
gramotnost pro učitele“, proběhla řada kurzů pro pedagogy naší školy i z jiných ZŠ a MŠ
v souvislosti s přípravou pedagogů v rámci projektu počítačové gramotnosti a k organizaci kurzů pro
veřejnost pod vedením lektorky Mgr.Čistotové.
VII. Humanitánní akce
V rámci školního roku se žáci a zaměstnanci zapojili do řady akcí humanitánního zaměření.
Mimo pravidelných sběrových akcí, kdy z výtěžku těchto akcí je přispíváno na chov želvy obrovské
v pražské ZOO, ve škole proběhlo několik „Srdíčkových dnů“, na základě impulzu ze strany Školské
rady proběhla sbírka ošacení a hraček pro Kojenecký ústav v Praze 4. Žáci zapojení do činnosti
sboru „Bítováček“ vystoupili se svým programem v Domově důchodců.
VIII. Úspěchy žáků
Ve školním roce se naši žáci zúčastnili mnoha vědomostních, výtvarných a sportovních
soutěží. Vesměs úspěšně. Ve sportovních soutěžích získali řadu předních míst, bohužel se však žáci
sportovních tříd nemohou zúčastnit soutěží v kopané, kde jsou považováni za „profesionály“.
IX. Oslavy 40.výročí zahájení výuky na škole
Ve dnech 25. – 27.9.2006 byly uspořádány v areálu školy oslavy 40.výročí otevření školy.
V rámci oslav proběhla řada kulturní pořadů, sportovních soutěží a společenských akcí. Oslavy byly
zakončeny ohňostrojem.
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ČLÁNEK II.
EKONOMICKÁ ČÁST - ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Základní škola Bítovská je zřízena jako škola s právní subjektivitou ke dni 1.ledna 1992.
Hospodaření školy probíhá podle pravidel hospodaření příspěvkové organizace. Příspěvek na
hospodaření školy je rozdělen na dotace z Magistrátu hl.m.Prahy (státní rozpočet) a z Obvodního
úřadu Městské části Praha 4. V hospodaření školy se dále promítají příjmy a výdaje z vedlejší
hospodářské činnosti. V tomto smyslu je i proveden rozbor hospodaření s finančními prostředky za
rok 2006 a I.pololetí roku 2007.
1. Tabulkový přehled hospodaření
TABULKA č.1
Hospodaření s prostředky od zřizovatele v hlavní činnosti /MČ Praha 4/
/v tis.Kč/

k 31.12.2006

k 30.6.2007

Celkem

PŘÍJMY
příspěvek, dotace

4.646

2.233

6.879

vlastní příjmy z HČ

2.601

1.130

3.731

Příjmy celkem

7.247

3.363

10.610

VÝDAJE
Neinvestiční náklady celkem

7.247

3.401

10.648

Výdaje celkem

7.247

3.401

10.648

0

- 38

Hospodářský výsledek

TABULKA č.2
Hospodaření s prostředky ve vedlejší hospodářské činnosti
/v tis.Kč/

k 31.12.2006

k 30.6.2007

Celkem

0

0

0

vlastní příjmy z VHČ

1.769

900

2.669

Příjmy celkem

1.769

900

2.669

PŘÍJMY
příspěvek, dotace

VÝDAJE
Neinvestiční náklady celkem

1.729

830

2.559

Výdaje celkem

1.729

830

2.559

40

70

110

Hospodářský výsledek
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TABULKA č.4
Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu /MHMP/
/v tis.Kč/

k 31.12.2006

k 30.6.2007

Celkem

14.105

9.874

23.979

dotace účelové

290

0

290

Příjmy celkem

14.395

8.536

24.269

PŘÍJMY
dotace neinvestiční

VÝDAJE
platy

10.095

4.915

15.010

OON

25

28

53

3.523

1.721

5.244

příděl FKSP

202

98

300

učebnice a učební pomůcky

174

200

374

další vzdělávání ped.prac.

23

4

27

účelová dotace

290

0

290

ostatní provozní náklady

63

46

109

14.395

7.012

21.407

0

0

0

zákonné odvody

Výdaje celkem
Hospodářský výsledek

TABULKA č.4
Čerpání a tvorba fondů v roce 2006 a 2007
FONDY

Stav
k 1.1.2006

Tvorba
v r.2006

Čerpání
v r.2006

Stav
k 31.12.2006

Tvorba
v r.2007

Čerpání
v r.2007

Stav
k 30.06.2007

FO

294.932

100.000

0

394.932

0

0

394.932

RF

570.457

38.212

140.257

468.412

39.594

360.462

167.544

FKSP

175.860

201.906

209.802

167.964

47.791

15.791

199.964

FRIM

800.956

685.433

500.000

637.677

547.756

1.082.305 1.197.827

2. Komentář k hospodaření
V oblasti hospodaření se v průběhu školního roku 2006/2007 škola nedostala do vážných
problémů, které by přesáhly úroveň obecné problematiky financování školství. Byly zapojeny značné
finanční prostředky z fondů, které byly vytvořeny dlouhodobým a dobrým hospodařením školy, na
pokrytí nákladů spojených s obnovou zařízení školy, nákupem výpočetní techniky a dalších učebních
pomůcek. V hospodaření se také promítl finanční dar ve výši 150 tis. od firmy Hochtief.
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V průběhu roku 2006 bylo čerpáno 140.257,- Kč z RF na vykrytí nákupů materiálu,
učebnic a učebních pomůcek. Do tvorby FRIM je mimo odpisy zahrnuta účelová investiční dotace
SIPVZ ve výši 170.000,- Kč. Z FRIM čerpáno v roce 2006 1.197.827,- Kč, z toho je částka ve výši
731.619,50 Kč jako příspěvek školy na rekonstrukci běžecké dráhy v rámci přiznaného grantu
MHMP. Zůstatek čerpání byl věnován na nákup a obnovu výpočetní techniky a interaktivních
výukových tabulí.
V průběhu roku 2007 bylo čerpáno 360.462,- Kč z RF na vykrytí nákupu výukových
programů, vybavení ŠD a ŠJ, počítačů pro sklad učebnic a knihovnu. Z FRIM bylo v roce 2007
čerpáno 637.677,- Kč na nákup víceúčelové sekačky na trávu, kopírku pro učitele, notebook a
kamerový monitorovací systém.
V rámci VHČ škola zajišťuje stravování pro docházející důchodce. Pronájem nebytových
prostor bez úplaty je pro mimoškolní činnost žáků ZŠ (kroužky) a pro členy fotbalového oddílu AFK
Slavoj Podolí Praha. V rámci VHČ škola poskytuje pronájem nebytových prostor, tělocvičny,
školního hřiště a pronájem pozemku reklamním agenturám za úplatu.
V hospodaření v hlavní činnosti za rok 2006 byl vcelku vyrovnaný hospodářský výsledek.
Zůstatek ze zlepšeného hospodářského výsledku VHČ byl rozdělen do fondů.
V roce 2006 proběhla kontrola PSSZ, v kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny závady.
V červnu 2007 proběhla finanční kontrola MHMP se zaměřením na průběh a financování
rekonstrukce běžecké dráhy. Kontrolou nebyly zjištěny závady.
ČLÁNEK III.
ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
Výsledky práce vedení školy, pedagogického sboru a všech ostatních zaměstnanců ZŠ
s RVTv Bítovská ve školním roce 2006/2007 lze celkově hodnotit velmi dobře. V oblasti výchovně
vzdělávací činnosti i v oblasti hospodaření se ve školním roce 2006/07 podařilo dosáhnout řady
pozitivních výsledků. Na začátku školního roku došlo k několika personálním změnám
v pedagogickém sboru. Většina personálních změn souvisela s odchodem některých učitelek na MD,
případně s odchodem některých učitelů ze školství. Věkový průměr pedagogického sboru byl
v letošním školním roce 42 let.
V oblasti výchovně vzdělávacího procesu navazujeme na předcházející školní roky. Ve
školním roce 2006/07 probíhala výuka v 1.- 9.ročníku podle vzdělávacího programu Obecná škola.
Pedagogičtí zaměstnanci začali v průběhu školního roku pracovat na vlastním školním vzdělávacím
programu s pracovním názvem „Okna dokořán“. Podle tohoto vzdělávací programu bude zahájena
výuka v 1. a 6.ročníku od 3.září 2007.
Opět jsme zaznamenali nárůst počtu zapsaných žáků do 1.ročníku, což znamená, že
nedochází v novém školním roce k úbytku počtu žáků. Zájem rodičů o zapsání či přestup dětí na naši
školu je jistě dobrou vizitkou školy. V této souvislosti jistě není zanedbatelné, že řada rodičů
vybírala školu na základě informací získaných z webových stránek školy.
Škola tradičně organizovala výjezdy na školy v přírodě, ozdravné pobyty a lyžařské zájezdy.
V rámci školní družiny bylo uskutečněno několik akcí mimo školu včetně víkendových akcí.
Nadále je oboustranně velmi kladně hodnocena spolupráce s PPP pro Prahu 4. Potěšující je i
snaha a zvýšený zájem pedagogických pracovníků o další vzdělávání. Také spolupráce s ostatními
úřady a institucemi je velmi dobrá. Zejména v oblasti výchovných problémů a dětské kriminality
(záškoláctví, šikana apod.) oslovené subjekty pomáhaly řešit vzniklé problémy. Škola spolupracuje
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se spádovými MŠ Sedlčanská a MŠ Přímětická. Žákům MŠ Sedlčanská bylo bezplatně
poskytnuto tělovýchovné zařízení pro činnost fotbalového kroužku. Žáci MŠ jsou zváni na akce
školy, které odpovídají jejich věku.
V oblasti zájmové činnosti a organizace využití volného času škola organizovala řadu
činností v souladu s koncepcí ZŠ s RVTv Bítovská v protidrogové prevenci. Při škole působí
devátým rokem cyklistický oddíl. Žák naší školy je pětinásobným Mistrem ČR. Zájem žáků o
sportovní činnost v době volného času se výrazně zvýšil. Žáci se zúčastnili řady sportovních soutěží
obvodního, celopražského i celostátního významu, kde dosáhli řady úspěchů. V uplynulém školním
roce byla organizována činnost ve 29 zájmových kroužcích. Na škole je vydáván školní časopis, jsou
organizovány exkurze s národopisným a ekologickým zaměřením, akce pro žáky (Mikuláš,
Halloween, Dětský den, Karneval, Vánoční a Velikonoční trhy apod.), návštěvy obvodní knihovny.
Je organizována řada dalších činností pro zaměstnance, žáky a rodiče. Jedná se o různé společenské
akce a výjezdy.
Škola spolupracuje se sdružením Partnerství pro Budějovické náměstí a obchodní domem
DBK. V rámci této spolupráce se žáci školy zapojili do řady pořádaných akcí.
V oblasti kulturní a umělecké působil na škole pěvecký a dramatický kroužek. V rámci jeho
činnosti se uskutečnila premiéra dalšího dětského muzikálu „ Robin Hood a jeho přátelé“.
Školou jsou organizovány pravidelné sběrové akce. Výtěžek ze sběru papíru je částečně
poukazován ZOO Praha, ve které jsou žáci školy adoptivními rodiči želvy obrovské. Želva je také
logem školy.
ZŠ s RVTv Bítovská v oblasti materiálního zabezpečení výuky patří ke školám s vyšším
standardem vybavení. V uplynulém školním roce byl kladen důraz na zkvalitnění a používání
výpočetní techniky v práci učitele.
Činnost školní knihovny pro žáky a učitele je dobré úrovni. V této souvislosti připravujeme
přesun knihovny do pracovny ČJ – literární výchovy, kde bude mimo knihovny zřízena také
multimediální pracovna.
Výrazným úspěchem pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy bylo získání grantu na
rekonstrukci běžecké dráhy a její následní realizace. V prostorách školy ještě chceme dokončit
rekonstrukci školního hřiště (zřízení venkovního hřiště na florbal a plážový volejbal) a případně
realizovat stavbu druhého víceúčelového hřiště s celoročním zakrytím přetlakovou halou. Stále je
nedořešena výstavba druhé tělocvičny v rámci výstavby nájezdu na ulici 5.května.
V souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb., byla Školská rada ustavena k 1.1.2006. Ve
školním roce 2006/07 se ŠR sešla pouze v květnu 2007.
Výroční zpráva byla projednána při zasedání pedagogické rady školy 26.9.2007 a bude
projednána na nejbližším zasedání Školské rady, která se doposud nesešla i přes výzvu vedení školy.

V Praze, dne 15.října 2007

Dr.Michal Novák
ředitel ZŠ s RVTv Bítovská

