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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  

A  HOSPODAŘENÍ   ZÁKLADNÍ   ŠKOLY        

ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2003/2004 
     Výroční zpráva základní školy je zpracována ve smyslu ustanovení §17e, odst.2 a 3 zákona 

č.139/95 Sb., který upravuje ustanovení zákona č.564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve 

školství. 

ČLÁNEK I. 

1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum 

posledního vydání rozhodnutí 

Název:   Základní škola       

Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol:   24.5.1996 

2. Zřizovatel 
      Zřizovatel :  Obvodní úřad Městské části Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45 

3. Charakteristika školy 

      Adresa:   Bítovská 1/1246, Praha 4 - Michle, PSČ 140 00 

      IČO, IZO:  IČO : 45242810       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 

4. Vzdělávací program 

      Vzdělávací program Počet škol Počet tříd Počet žáků 

Obecná škola 1 18 418 

5. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) 

a)  Personální zabezpečení 

Pracovníci 
Stav k 30.6.2003 Stav k 30.6.2004 

fyzické osoby přepoč.prac. fyzické osoby přepoč.prac. 

pedagogičtí  31 29,134 34 30,436 

nepedagogičtí  13 11,740 12 9,75 

celkem  44 40,874 46 40,186 

Civilní služba : počet pracovníků: 1 

   vykonávaná pracovní činnost: pomocné práce v areálu školy 
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b)  Věková struktura pedag.pracovníků (včetně vychovatelů ŠD) k 30.6.2004 

      Věk do 30 l. do 40 l. do 50 l. do 60 l. nad 60 l. z toho 

důchodci 

počet 10 8 7 7 2 4 

z toho žen 9 7 7 5 2 4 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 40 let  /bez ŠD 38 let/ 

c)  Kvalifikovanost pedag.pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost podle vyhlášky 

139/1977 Sb.) k 30.6.2004 

Školní rok 
kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 

2003/2004 

1.stupeň 11 0  

2.stupeň 14 4  

Vychovatelé 5 0 

   d) Aprobovanost výuky v %  

    - školní rok 2003/04  87,9%  

Pozn.: 100% aprobovanost nedosažena z důvodu výuky některých hodin učiteli bez příslušné 

aprobace pro příslušný předmět (Vv, Hv, ZPP, částečně Aj).   

   e) Odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 

      odcházející: - mimo školství:  4 + 1 MD 

   - do důchodu:  1 

   - jinam do školství: 1 

  f) Nově přijatí  absolventi učitelského studia v daném školním roce(počet)  

 - absolventi učitel.studia:  3  

  g) Nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet)   

         - absolventi neučit.studia:    2    

  h) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali akcí pořádaných PCVPP 

(semináře,kurzy) ve smyslu zvyšování vlastní kvalifikace. Jednalo se zejména o proškolení v 

programech Obecná škola, kurzy k předmětům I.st.,Dv,Rv,Aj,Z,D,Čj,Př,M apod. Bylo 

provedeno proškolení úrovně „Z“ a „P“ ped.zaměstnanců v rámci projektu INDOŠ.  

            Účast na uvedených akcích: 34 pedagogických pracovníků (včetně ŠD) 

ch) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání:   1 

  i) Případně jiné formy studia:  0 

 

6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičen): 7 jednopatrových pavilonů 
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7. Počet tříd     

Školní rok I.stupeň II.stupeň Celkem 

k 30.6.2003 10 8 18 

k 30.6.2004 10 8 18 

 z toho počet specializovaných tříd 

Školní rok I.stupeň II.stupeň Celkem 

k 30.6.2003 0 0 0 

k 30.6.2004 0 0 0 

8. Počet žáků 

 Školní rok I.stupeň II.stupeň Celkem 

k 30.6.2003 219 188 407 

k 30.6.2004 223 195 418 

9. Průměrný počet žáků 

a) na třídu: 

I.stupeň I.stupeň II.stupeň II.stupeň průměr                   

za I.a II. stupeň 

běžných tříd 
běžné třídy specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 

22,3 0 24,4 0 23,2 

b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): 

I.stupeň I.stupeň II.stupeň II.stupeň průměr                          

za I.a II. stupeň 

běžných tříd 
běžné třídy specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 

20,3 0 13,0 0 13,7 

Pozn.: I.stupeň dělení jazyků, Čj, M;  II.stupeň dělení jazyků, Tv, Rv, informatiky.  

10. Zaměření tříd s rozšířenou výukou  

předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. 

Počet tříd 0 0 0 0 0 0 0 

Počet žáků 0 0 0 0 0 0 0 

11. Zaměření specializovaných tříd  

 celkem 
z toho poruchy 

učení 

z toho poruchy 

chování 

Počet žáků ve 

specializovaných třídách 
0 0 0 
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12. Počet integrovaných žáků celkem:  20 

z toho postižení:     

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 

18 0 0 0 2 0 0 

13. Přeřazení do ZvŠ  

ročník 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 

Počet žáků 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Výsledky zápisů do prvních tříd 

Počet prvních 

tříd 

Počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

Z toho počet dětí 

starších 6ti let  

(nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro 

školní rok 2004/2005 

2 39 6 11 

15. Výsledky přijímacího řízení:  

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz.krajem 5 5 

soukromá gymnázia 1 5 

církevní gymnázia 0 0 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou 

z 9.ročníků přijato: 

Gymnázia 
Obchodní 

akademie 

Zdravotní 

školy 

Průmyslové 

školy 

Ostatní 

střední školy 

Střední 

odb.učiliště 
Celkem 

8 8 2 15 4 5 42 

c) na soukromé školy přijato:  

Gymnázia 
Obchodní 

akademie 

Zdravotní 

školy 

Průmyslové 

školy 

Ostatní 

střední školy 

Střední 

odb.učiliště 
Celkem 

0 0 0 0 5 1 6 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

z 9.ročníků z nižších ročníků 

2 0 

16. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

- v devátém ročníku: 50  - v nižším ročníku: 0 
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17. Chování žáků 

a) klasifikace chování 

Školní rok 1.pololetí 2.pololetí 

2003/04 Počet % Počet % 

velmi dobré 409 100 416 99,5 

uspokojivé 0 0 2 0,5 

neuspokojivé 0 0 0 0 

b) zameškané hodiny 

Zameškané 

hodiny 

neomluvené 

Školní rok  

2002/2003 

počet hodin 

Školní rok  

2002/2003 

počet žáků  

Školní rok  

2003/2004 

počet hodin 

Školní rok  

2003/2004 

počet žáků  

1.stupeň 0 219 0 223 

2.stupeň 60 188 0 195 

Celkem 60 407 0 418 

18. Prospěch žáků 

Prospěch 1.pololetí      

počet žáků 

1.pololetí            

v % 

2.pololetí      

počet žáků 

2.pololetí            

v % 

Klasifikováni 

1.stupeň 212 95,9 222 99,5 

2.stupeň 186 98,9 195 100 

Prospěli 

1.stupeň 212 100 222 100 

2.stupeň 185 99,5 195 100 

z toho vyznam. 117 50,6 108 46,8 

Neprospěli 

1.stupeň 0 0 0 0 

2.stupeň 1 0,5 0 0 

Neklasifikováni 

1.stupeň 9 4,1 1 0,5 

2.stupeň 2 1,1 0 0 

Celkový průměr klasifikace 

Celkový průměr 1.pololetí 2.pololetí 

I.stupeň 1,345 1,333 

II.stupeň 1,510 1,621 

Celkem 1,453 1,516 
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19. Školní družina – klub 

 Počet oddělení Počet žáků 

Školní družina 5 138 

Školní klub 0 0 

20. Poradenské služby školy - výchovné poradenství – činnost, spolupráce s PPP, 

speciálními pedagogy, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně 

dalšími subjekty 

 Precizní práce VP 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. Zorganizovány informační schůzky k volbě povolání, jichž se zúčastnili i 

náboroví pracovníci. Zorganizovány 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.  

21. Hodnocení prevence na základě minimálních preventivních programů 

Protidrogové programy pro žáky, rodiče a pedagogy  ZŠ 

1. Specifická prevence 

a) vzdělávání pedagogů = protidrogových koordinátorů: 

 seminář pořádaný střediskem DROPin 

Mgr.Dana Hapková (1.stupeň) 

RNDr.Monika Matějková (2.stupeň) 

b) tématické bloky v rozsahu 2 vyučovacích hodin za pololetí: 

 1. stupeň: hry, práce s omalovánkami „Co je správné, co ne“, práce s učebnicí „Nenič 

své tělo“ 

 2. stupeň: hry, besedy, promítání videokazet (Drogová závislost I.,II.; Drogová 

závislost a sexuální výchova; Oči hadů I.,II.,III.; AIDS – drogy; Ještě něco o 

drogách), práce s kufříkem Pozor drogy, nástěnné materiály. 

c) zařazení drogové problematiky v předmětech  

 český jazyk (úvahy) 

 biologie, chemie (účinky a působení drog na organismus) 

 rodinná a občanská výchova (životní styl) 

d) Protidrogová problematika v bloku „Úvod do světa práce“ (výběr životní cesty, hodnot, 

stylu) 

2. Nespecifická prevence 

 nabídka různých možností využití volného času: 

 kroužky keramiky, dramatický kroužek, paličkování, flétna, sportovní výchova, 

přírodovědný kroužek, výtvarný kroužek, florbal, cyklistický kroužek a oddíl, 

pěvecký kroužek, literární kroužek, počítačový  kroužek 

 možnost využití školního hřiště a tělocvičny v odpoledních hodinách a o víkendech 

22. Rada školy 

Dosud nebyla ustavena. V tomto smyslu je třeba konstatovat, že důvodem je především 

nezájem ze strany rodičů. 
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23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

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. Pro rodiče s 

dětmi jsou organizovány víkendové zájezdy na hory, pobyty u moře o prázdninách.  

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.  

24. Školní stravování 

 počty stravovaných žáků:  380  z toho počty žáků z jiných škol:  0 

počet jídelen     počet výdejen 

  ZŠ:   1    ZŠ:  0 

  MŠ:  0    MŠ: 0 

25. Výjezdy žáků mimo objekt školy 

 Počet výjezdů Počet žáků 

Vzdělávací výjezdy 0 0 

ŠvP, Ozdrav.pobyty 18 342 

Lyžařské kurzy 1 32 

Pozn.: V tabulce nejsou zahrnuty jednodenní výjezdy tříd na tématické výlety a exkurze. 

26. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

Ve školním roce 2003/2004 byla provedena kontrola PZSZ Prahy a několik kontrol HS 

hl.m.Prahy s výsledkem - bez závad.  

27. Spolupráce školy se zahraničím 

Škola spolupráce se zahraničními školami se letošním školním roce neuskutečnila.   

28. Účast žáků v soutěžích 

a)  účast žáků v soutěžích vyhlašovaných MŠMT 

vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) 

Matematický Klokan Fotbal. turnaj „COCA-COLA 

CUP“ 
 

Matem.soutěž Pythagoriáda Fotbal. turnaj „McDonald Cup“  

Olympiáda z českého jazyka   

Konverzační soutěž Aj   

Dějepisná olympiáda   
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b)  Účast v soutěžích ostatních 

vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) 

 Soutěže POPRASK Výtvar.soutěž „Země, 

po které chodím“ 

 
Cyklistické soutěže 

neregistrovaných 

Recitační soutěž 

„Pražské vajíčko“ 

 Hokejbal proti drogám 
Recitační soutěž 

„Pražská snítka“ 

  Pěvecká soutěž „Zlatá 

pěnkava“ 

29. Cizí státní příslušníci 

Stát Počet žáků 

Rusko 3 

Ukrajina 1 

Slovensko 3 

Svazová republika Jugoslávie 1 

USA 1 

Vietnam 5 

Celkem 13 

 

30. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího 

vzdělávání. 

0 

31. Ekologická výchova, resp. environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec 

osnov. 

0 

32. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité. 

Dne 6. srpna 2004 proběhla kolaudace areálu školy po celkové rekonstrukci. 
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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 a z Obvodního úřadu 

Městské části Praha 4. V tomto smyslu je i proveden rozbor hospodaření s finančními prostředky 

za rok 2003 a I.pololetí roku 2004. 

1. Tabulkový přehled hospodaření 

TABULKA č.1 - Příspěvek a výnosy 

  /v tis.Kč/ Rok MHMP MČ P4 Celkem 

Příspěvek 2003 10.760  4.944 15.704 

 2004 5.501 1.864 7.365 

Poplatky od 2003 / 127 127 

rodičů (ŠD) 2004 / 44 44 

Výnosy 2003 / 1.852 1.852 

HČ 2004 / 1.771 1.771 

Výnosy  2003 / 1.292 1.292 

VHČ 2004 / 833 833 

CELKEM 
2003 10.760 8.215 18.975 

2004 5.501 4.512 10.013 

Pozn.: Výnosy za rok 2004 jsou navýšeny o čerpání RF po dohodě s ÚMČ Praha 4. 

 

TABULKA č.2 - Čerpání fondů 

/v tis. Kč/ Rok Celkem 

Fond 2003 0 

odměn 2004 0 

Fond 2003 5 

rezervní 2004 587 

Fond reprodukce 2003 641 

investičního majetku 2004 615 

Fond 2003 149 

sociální 2004 15 

V návaznosti na tabulku č.1 je tabulka nákladů (3a,b) rozdělena na náklady HČ a VHČ. 
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TABULKA č.3a - Náklady hlavní činnosti 

/ v tis.Kč / Rok MHMP MČ P4 Celkem 

Investiční  2003 / / 0 

náklady celkem 2004 / / 0 

Neinvestiční 2003 10.758 6.328 17.086 

náklady celkem 2004 5.500 3.680 9.180 

Z toho     

Mzdové 2003 7.628 / 7.628 

náklady (včetně OPPP) 2004 3.920 / 3.920 

Zákonné 2003 2.625 / 2.625 

odvody 2004 1.356 / 1.356 

Učební 2003 214 / 214 

pomůcky 2004 115 / 115 

Ostatní 2003 138 6.328 6.466 

provozní náklady 2004 46 3.680 3.726 

FKSP 2003 153 / 153 

 2004 63 / 63 

 

 

TABULKA č.3b - Náklady vedlejší hospodářské činnosti       

/ v tis.Kč / Rok MČ P4 

Mzdové náklady 2003 577 

(včetně odvodů) 2004 453 

Provozní náklady 2003 449 

 2004 294 

CELKEM 2003 1.026 

 2004 747 
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TABULKA č.4 - Hospodářský výsledek za rok 2003 

Příděl do fondů /Kč/ Fondy MHMP MČ P4 Celkem 

 FO / / / 

Hlavní FKSP / / / 

činnost FRIM / / / 

 RF / 510.548 510.548 

 FO / 100.000 100.000 

Hospodářská FKSP / / / 

Činnost FRIM / / / 

 RF / 165.979 165.979 

Celkem   0 776.527 776.527 

2.  Výsledky kontrol v ekonomické oblasti 

V oblasti mzdové proběhla kontrola PSSZ. Kontrola prokázala, že ze strany vedení ZŠ 

nejsou porušovány platné zákony, směrnice a pokyny.   

Účetnictví je předkládáno zřizovateli pravidelně v měsíčních uzávěrkách, rozbory 

hospodaření ve směru k MHMP jsou předkládány ve čtvrtletních termínech. 

3.  Kopie účetních dokladů 

    Přílohy:            - č.1 Rozvaha příspěvkových org.   Úč ROPO 3-02 (9 listů) 

             - č.2 Výkaz zisku a ztráty         Úč ROPO 4-02 (4 listy) 

 

ČLÁNEK III. 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

Výsledky práce vedení školy, pedagogického sboru a všech ostatních zaměstnanců ZŠ 

Bítovská ve školním roce 2003/2004 lze celkově hodnotit velmi dobře. V oblasti výchovně 

vzdělávací činnosti i v oblasti hospodaření se v tomto školním roce podařilo dosáhnout řady 

pozitivních výsledků. Na začátku školního roku a v jeho průběhu došlo k několika personálním 

změnám, které pozitivně ovlivnily výchovně vzdělávací proces. Věkový průměr pedagogického 

sboru se v letošním školním roce snížil na 38 let.  

V oblasti výchovně vzdělávacího procesu navazujeme na předcházející školní roky. 

V letošním školním roce probíhala výuka v 1.- 9.ročníku podle vzdělávacího programu Obecná 

škola. Problémem jsou stále se snižující počty žáků. Snižují se počty nastupujících žáků do 

1.ročníků a také není zanedbatelný odchod žáků na víceletá gymnázia a do jazykových a 

sportovních ZŠ.  

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  
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kriminality (záškoláctví, šikana apod.) oslovené subjekty pomáhaly řešit vzniklé problémy. 

Škola spolupracuje se spádovými MŠ Sedlčanská a Přímětická. 

V oblasti zájmové činnosti a organizace využití volného času škola organizovala řadu 

kroužků a činností v souladu s koncepcí ZŠ Bítovská v protidrogové prevenci. Při škole působí 

šestým rokem cyklistický oddíl. Zájem žáků o sportovní činnost v době volného času se výrazně 

zvýšil. Z důvodu rekonstrukce areálu bylo dočasně zrušeno bezplatné půjčování sportovního 

náčiní, jízdních kol a kolečkových bruslí. Žáci se zúčastnili řady sportovních soutěží obvodního, 

celopražského i celostátního významu, kde dosáhli řady úspěchů.  

V oblasti kulturní a umělecké působil na škole pěvecký a dramatický kroužek.  

V uplynulém školním roce byla organizována činnost v 19 zájmových kroužcích. Na 

škole je vydáván školní časopis, jsou organizovány exkurze s národopisným a ekologickým 

zaměřením, akce pro žáky (Mikuláš, Halloween, Dětský den), návštěvy obvodní knihovny, je 

zajištěna preventivní zubní prohlídka.  Je organizována řada dalších činností pro zaměstnance, 

žáky a rodiče. Jedná se o různé společenské akce a výjezdy. 

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 Bítovská v oblasti materiálního zabezpečení výuky patří ke školám s vyšším 

standardem vybavení. V rámci rekonstrukce byla řada učeben a kabinetů vybavena novým 

nábytkem, byla zřízena nová multimediální učebna a cvičná školní kuchyňka. 

V oblasti hospodaření se v průběhu školního roku 2003/2004 škola nedostala do vážných 

problémů, které by přesáhly úroveň obecné problematiky financování školství. V souvislosti 

s probíhající rekonstrukcí školy 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 a zřízením ubytovny 

pro pedagogické pracovníky školy. 

V průběhu školního roku probíhala dlouhodobá rekonstrukce celého areálu školy. Z toho 

pohledu se škola potýkala s problémy, které se týkaly ztížených podmínek pro výuku a 

organizaci provozu. Pozitivní bylo, že se v průběhu rekonstrukce nestal žádný úraz, který by 

souvisel s probíhajícími pracemi. Kolaudace areálu školy po rekonstrukci proběhla 6.8.2004. 

         V rámci VHČ škola zajišťuje stravování pro docházející důchodce a pro MŠ Mendíků. 

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 

tělocvičny, školního hřiště a pronájem pozemku reklamním agenturám za úplatu. 

Vzhledem k nezájmu ze strany rodičů nebyla dosud ustavena Rada školy. 

Výroční zpráva za školní rok 2003/2004 byla projednána na zahajovací pedagogické radě 

ve školním roce 2004/05. 

 

V Praze, dne 31.srpna 2004     Dr.Michal Novák 

        ředitel ZŠ Bítovská 
 


