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VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006
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.

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: 16.7.2004
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
Obecná škola

Počet tříd

Počet žáků

19

427

2

5. Pedagogičtí pracovníci školy
a) Počet
Počet učitelů

Počet vychovatelek

Celkem

28

6

34

b) Věková struktura pedag.pracovníků (včetně vychovatelů ŠD) k 30.6.2006
Věk

do 30 l.

do 40 l.

do 50 l.

do 60 l.

nad 60 l.

z toho důchodci

počet

7

6

10

7

4

3

z toho žen

5

5

9

5

4

3

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 43,3 let
c) Kvalifikace pedagogických pracovníků
Školní rok

kvalifikovaní pracovníci

nekvalifikovaní pracovníci

2005/2006

počet + vyjádření v %

počet + vyjádření v %

1.stupeň

9 – 90,0%

1 – 10,0%

2.stupeň

17 – 94,4%

1 – 5,6%

Vychovatelé

6 – 100%

0

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

= 258, z toho aprobovaně 236, tj.
= 281, z toho aprobovaně 259, tj.
= 539, z toho aprobovaně 495, tj.

91,5%
92,2,6%
91,8%

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. Bylo provedeno proškolení úrovně „Z“,
„PO“ a „P“ ped.zaměstnanců v rámci projektu 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. V červnu 2006 proběhla ve škole tématická
inspekce ČŠI, jejíž náplní bylo i šetření o průběhu a organizaci DVVP. Hodnocení inspekce v této
oblasti bylo velmi pozitivní.
Počet kurzů a seminářů ve šk.roce 2005/2006: 19
Účast na uvedených akcích: 92 pedagogických pracovníků (včetně ŠD)
7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2006/2007 a odkladů školní docházky na školní rok
2006/2007
Počet prvních
tříd
2

Počet dětí zapsaných Počet dětí přijatých
pro školní rok
pro školní rok
2006/2007
2006/2007
76

52

Počet odkladů
na školní rok
2006/2007

Odešlo po
zápisu na jinou
školu

12

12

3

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.
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.
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“.
Velmi dobrá spolupráce s PPP, Dr. Süsslandová pravidelně navštěvuje školu a řeší problémy
ve spolupráci s TU a příslušnými vyučujícími.
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. Žáci 9.ročníků
absolvovali exkurzi do vazební věznice Příbram s následnou besedou se zaměřením na problematiku
kriminality.
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.
K 1.1.2006 byla v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. ustavena Školská rada při ZŠ s RVTv
Bítovská.
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. Jednomu žáku 1.stupně, vzhledem k jeho nadání,
bylo umožněno vzdělávání v matematice ve vyšším ročníku.
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12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací
znevýhodněného prostředí do ZŠ

a

dalším

začleňování

dětí

ze

sociálně

Ve škole nejsou přípravné třídy ani žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí.
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

Vietnamská social. republika

6

Ukrajina

2

Celkem

10

Pozn.: Integrace dětí do kolektivu tříd je bezproblémová, dodržována zásada individuálního přístupu
ze strany učitelů.
14. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.Prahy.
Kraj

Počet žáků

1.stupeň

Středočeský

22

2.stupeň

Středočeský

17

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

Gymnáz.

OA

SPŠ

SOŠ

SOU

Soukromé
školy

%
úspěšnosti

9.ročník

50

9

9

10

8

6

8

100%

7.ročník

6

6

-

-

-

-

-

100%

5.ročník

5

4

-

-

-

-

-

80,0%

Všichni žáci 9.ročníku byli přijati na vybrané školy.
b) Prevence sociálně patologických jevů
Specifická prevence
a) vzdělávání pedagogů = metodiků prevence sociálně patologických jevů:
 semináře pro metodiky – preventisty
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 Sdružení TEENCHALLENGE – „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.
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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
 kroužky keramiky, dramatický kroužek, paličkování, flétna, sportovní výchova,
přírodovědný kroužek, výtvarný kroužek, florbal, gymnastika, aerobic, cyklistický
kroužek a oddíl, pěvecký kroužek, počítače, angličtina, francouzština, němčina
 možnost využití školního hřiště a tělocvičny v odpoledních hodinách a o víkendech
 víkendové výlety, vycházky a zájezdy
c) Inspekce ČŠI
V červnu 2006 proběhla ve škole inspekce ČŠI se zaměřením na realizaci výchovy ke zdraví
na 1.stupni a na řízení a personální podmínky pro výchovu a vzdělání s velmi kladným hodnocením
v závěrečné zprávě.
d) Získání grantů a účelových dotací
Ve školní roce bylo školou zažádáno o přidělení těchto grantů a účelových dotací:
 Oblast primární specifické prevence
 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.
 SIPVZ
 Podle rozvojového programu MŠMT v rámci SIPVZ škola získala účelovou dotaci na
zajištění standardu ICT ve výši 290 tis.Kč. Dotace bude využita na nákup software a
hardware pro výuku a na školení pedagogů.
 Rekonstrukce školního hřiště
 V letošním roce 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, bude realizována na podzim roku 2006.
e) Vybavení výpočetní a didaktickou technikou
V rámci modernizace vybavení výpočetní a didaktickou technikou byla zrealizována
kompletní výměna výpočetní techniky pro potřeby pedagogů v kabinetech. Dále byl rozšířen počet
žákovských pracovních stanic v multimediální pracovně. Škola nakoupila 2ks výukových
interaktivních tabulí včetně dataprojektorů a PC, které slouží pro potřeby výuky matematiky a
dalších předmětů. Veškeré pracovní stanice jsou připojeny na Internet.
f) Školící středisko ICT
Na základě žádosti školy bylo při ZŠ s RVTv Bítovská nově zřízeno Školící středisko SIPVZ
s certifikací MŠMT v rámci projektu MŠMT PI – „Informační gramotnost pro učitele“, které bude
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využito k přípravě pedagogů v rámci projektu počítačové gramotnosti a k organizaci kurzů pro
veřejnost.
g) Humanitární akce
V rámci školního roku se žáci a zaměstnanci zapojili do řady akcí humanitárního zaměření.
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.
h) 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“.
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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 2005 a I.pololetí roku 2006.
1. Tabulkový přehled hospodaření
TABULKA č.1
Hospodaření s prostředky od zřizovatele v hlavní činnosti /MČ Praha 4/
/v tis.Kč/

k 31.12.2005

k 30.6.2006

Celkem

PŘÍJMY
příspěvek, dotace

4.358

2.067

6.425

vlastní příjmy z HČ

2.087

1.344

1.431

620

0

620

7.065

3.411

10.476

použití fondů
Příjmy celkem

VÝDAJE
Neinvestiční náklady celkem

7.063

2.959

10.022

Výdaje celkem

7.063

2.959

10.022

2

452

Hospodářský výsledek

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

k 31.12.2005

k 30.6.2006

Celkem

0

0

0

1.897

849

2.746

0

0

0

1.897

849

2.746

PŘÍJMY
příspěvek, dotace
vlastní příjmy z VHČ
použití fondů
Příjmy celkem

VÝDAJE
Neinvestiční náklady celkem

1.599

710

2.309

Výdaje celkem

1.599

710

2.309

298

139

Hospodářský výsledek
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TABULKA č.3
Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu /MHMP/
/v tis.Kč/

k 31.12.2005

k 30.6.2006

Celkem

12.483

8.513

20.996

dotace účelové

170

22

192

Příjmy celkem

12.653

8.536

21.189

PŘÍJMY
dotace neinvestiční

VÝDAJE
platy

8.927

4.732

13.659

OON

35

8

43

3.142

1.656

4.798

příděl FKSP

179

48

227

učebnice a učební pomůcky

140

129

269

další vzdělávání ped.prac.

10

4

14

účelová dotace

170

22

192

ostatní provozní náklady

50

22

72

12.653

6.621

19.274

0

0

zákonné odvody

Výdaje celkem
Hospodářský výsledek

TABULKA č.4
Čerpání a tvorba fondů v roce 2005 a 2006
FONDY

Stav
k 1.1.2005

Tvorba
v r.2005

Čerpání
v r.2005

Stav
k 31.12.2005

Tvorba
v r.2006

Stav
k 30.06.2006

FO

350.000,-

0

55.068,-

294.932,-

100.000,-

394.932,-

RF

1.135.393,-

0

564.936,-

570.457,-

38.212,-

608.670,-

FKSP

133.927,-

178.600,-

136.667

175.860,-

47.791,-

175.860,-

FRIM

260.817,-

890.059,-

349.919,-

800.597,-

0,-

800.597,-

V oblasti hospodaření se v průběhu školního roku 2005/2006 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.
Ve vedlejší hospodářské činnosti je škola od 1.4.2005 plátcem DPH. V rámci VHČ škola
zajišťuje stravování pro docházející důchodce. Pronájem nebytových prostor bez úplaty je pro
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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 2005 byl vcelku vyrovnaný hospodářský výsledek.
Z hospodářského výsledku ve vedlejší hospodářské činnosti v roce 2005 byl vyrovnán deficit za rok
2004 v souvislosti s krytím některých nákladů (vybavení ubytovny) ve výši 138 tis. Kč. Zůstatek ze
zlepšeného hospodářského výsledku VHČ byl rozdělen do fondů.
ČLÁNEK III.
ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
Výsledky práce vedení školy, pedagogického sboru a všech ostatních zaměstnanců ZŠ
s RVTv Bítovská ve školním roce 2005/2006 lze celkově hodnotit velmi dobře. V oblasti výchovně
vzdělávací činnosti i v oblasti hospodaření se ve školním roce 2005/06 podařilo dosáhnout řady
pozitivních výsledků. Na začátku školního roku a v jeho průběhu 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 43,3 let.
V oblasti výchovně vzdělávacího procesu navazujeme na předcházející školní roky. Ve
školním roce 2005/06 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 Bítovské dokořán“. V průběhu června 2006 byla ve škole
provedena inspekce ČŠI s velmi pozitivním výsledkem.
Pozitivním zjištěním je nárůst počtu zapsaných žáků do 1.ročníku, což znamená, že po letech
nedochází v novém školním roce k úbytku počtu žáků. Zájem rodičů o zapsání či přestup dětí na naši
školu je jistě dobrou vizitkou školy. Poprvé muselo vedení školy řešit převis zájemců do 1.tříd.
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.
V průběhu letních měsíců roku 2005 bylo upraveno dětské hřiště školní družiny tak, aby
odpovídalo příslušným předpisům. Pro příští školní rok plánujeme jeho rozšíření o další prvky.
Nadále je oboustranně velmi kladně hodnocena spolupráce s PPP pro Prahu 4. Ke 30.červnu
došlo k reorganizaci PPP a naší novou spolupracovnicí v této oblasti se stala Mgr.,PhDr,
Borovičková. 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 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 osmým
rokem cyklistický oddíl. 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 v 19 zájmových kroužcích. Na
škole je vydáván školní časopis, jsou organizovány exkurze s národopisným a ekologickým
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zaměřením, akce pro žáky (Mikuláš, Halloween, Dětský den, 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. 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 „ Hudební škola chrousta Emila“.
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. Ve školním roce 2005/06 byla zahájena činnost školní knihovny.
Výrazným úspěchem pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy bylo získání grantu na
rekonstrukci běžecké dráhy. Vlastní realizace tohoto projektu proběhne v podzimních měsících roku
2006. V této souvislosti je nutno připomenout, že již dlouhodobě je připravována výstavba druhé
tělocvičny v areálu školy v rámci investiční akce výstavby nájezdové rampy na komunikaci 5.května.
Výhledově se pracuje na projektu výstavby tréninkové sportovní haly v areálu školy, která by měla
sloužit jako tréninkové centrum pro dívky – basketbalistky SK Folimanka. V případě realizace
tohoto projektu se také počítá se začleněním dívek do stávajících sportovních tříd. Tím by byla dána
možnost pro sportovní organizovanou činnost dívkám naší školy, po které volají i rodiče.
Zatím stále zůstává otevřena otázka řešení dopravně bezpečnostní situace v okolí školy,
zejména řešení přechodu pro chodce přes ulici Vyskočilova. I když se zlepšila spolupráce
s Městskou policií, problém zůstává a bude zřejmě narůstat s další plánovanou výstavbou
komerčních budov v okolí školy.
V souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb. byla Školská rada ustavena k 1.1.2006. Přínosem
činnosti Školské rady je vzájemná spolupráce se snahou o větší aktivitu a zapojení rodičů do činnosti
školy a jejich pomoc při dalším zkvalitnění výuky, ostatních činností organizovaných školou,
prostředí a vnitřního klimatu ve škole.
Ve školním roce 2006/2007 proběhnou oslavy 40.výročí otevření ZŠ Bítovská.
Výroční zpráva bude projednána na nejbližším zasedání Školské rady a při zasedání
pedagogické rady školy.

V Praze, dne 10.října 2006

Dr.Michal Novák
ředitel ZŠ s RVTv Bítovská

