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INFORMAČNÍ LIST ZŠ  -  školní rok 2013/2014 
(údaje uvádějte totožné s údaji v zahajovacím výkazu k 30.9.2013) 

č.j.: OŘ-35/2013 

 

Název školy (dle posledního rozhodnutí ve školském rejstříku) : 

 Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2  

 

Adresa školy (dle posledního rozhodnutí ve školském rejstříku) : 

 ZŠ nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 – Uhříněves 

 

Jednotlivé součásti školy (dle posledního rozhodnutí ve školském rejstříku) : 

1) ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 

2) ŠD, Praha 10, V Potokách 905 

3) ŠK, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 

 

Telefon ústředna: 267710828 

Ředitelna: 267713434    

Fax: 267712425 

E-mail: zsjandusu@zsjandusu.net, reditel@zsjandusu.net 

Internetová adresa: www.zsjandusu.net 

 

Ředitel:  Mgr. Jiří Měchura 

 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jitka Rothová 

 

Výchovní poradci:  

1) Mgr. Vlasta Zdobinská (pro I. st.) 

2) Ing. Iva Smrčková (pro II. st.) 

3) Mgr. Marcela Pecková (profesní, přihlášky na SŠ) 

 

Školní metodik prevence: Ing. Iva Smrčková 

 

Speciální pedagog: Mgr. Vlasta Zdobinská 

 

Vzdělávací program školy:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Věřit si a 

znát“  

 

Tab. – počet tříd a žáků ZŠ ve školním roce 2013/2014 
Kapacita ZŠ 

(dle rozhodnutí) 

Počet  

tříd 
(celkem) 

Počet 

žáků  
(celkem) 

Počet  

tříd / žáků  

I. stupně ZŠ  

Počet  

tříd / žáků  

II. stupně ZŠ  

Z toho počet 

speciálních 

tříd / žáků  

Počet 1. 

tříd / žáků 

Prům. počet 

žáků 

v běžných tř. 
686 23 548 14/336 9/212 0/0 3/74 23,8 

 

Tab. - počet oddělení a žáků ŠD, ŠK ve školním roce 2013/2014 

Školní družina Školní klub 

Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení  Počet žáků 

10 268 16 165 
 

Počet mimopražských žáků navštěvujících ZŠ (počet žáků vždy z konkrétního kraje): 

Středočeský kraj 51 žáků 

Jihočeský 2 žáci 

Liberecký 1 žák 

Moravskoslezský 1 žák 

Královéhradecký 1 žák 

Trenčianský 1 žák 
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Banskobystrický 1 žák 

Nitranský 1 žák 

 

Rozšířená výuka (ročníky, předměty): 

 --- 

 

Výuka cizích jazyků (které jazyky a od kterého ročníku): 

 Anglický jazyk v 1. - 9. ročníku 

 Německý jazyk v 7. -9. ročníku 

 

Speciální třídy (ročník a zaměření): 

 --- 

 

Volitelné předměty: 

 Komunikační cvičení (v 9. ročníku) 

 Konverzace v anglickém jazyce (v 6. ročníku) 

 Pohybové hry (v 6. ročníku) 

 Matematické praktikum (v 6. ročníku) 

 Výtvarné projekty (v 6. ročníku) 

 

Nepovinné předměty: 

 --- 

 

Kroužky nabízené ZŠ: 

 Dětský přípravný sbor Jiskřička (2x) 

 Keramika (2x) 

 Pohybové hry (1x) 

 Hravá angličtina (3x) 

 Deskové hry (1x) 

 Taneční gymnastika (2x) 

 Atletika (1x) 

 Posilování pro holky (1x) 

 Kondiční atletika (1x) 

 Kompenzační posilování (1x) 

 Chemický (1x) 

 

Dále spolupracujeme s DDM Dům Um Praha 10 a Salesiánského hnutí mládeže.  

 

Specifika ZŠ, případně další informace: 

 Výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu „Věřit si a znát“ 

od školního roku 2005/2006 

 Posílení předmětů Čj (celkem navíc 8 hodin týdně) a M (celkem navíc 10 

hodin týdně) oproti Rámcovému vzdělávacímu programu 

 Výuka anglického jazyka ve všech ročnících I. i II. stupně 

 Prvky otevřeného vyučování na I. stupni 

 Projektové vyučování – dva hlavní projekty v roce pro každou třídu, dále 

využití projektové výuky v jednotlivých předmětech 

 Zahraniční studijní pobyty žáků v Anglii 

 Sportovně branný kurz v 9. ročníku, lyžařský výcvikový kurz pro 6. a 7. 

ročník, školy v přírodě pro všechny ročníky 

 Každá třída navštíví min. 1x ročně divadelní představení, koncert, exkurzi 

a poznávací výlet 

 Školní parlament a Ekotým 
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 Mimoškolní činnost ve školním klubu  

 DPS Jiskřička, pěvecký sbor 

 Jedenáct multimediálních učeben s interaktivními tabulemi  

 Specializovaná učebna pro hudební výchovu s datovým projektorem 

 Odborná učebna fyziky-chemie a kuchyňka 

 Dvě počítačové učebny s datovými projektory 

 Spolupráce se Střediskem volného času Uhříněves, DDM, Studiem 

Popbalet  

 Výborné sportovní zázemí (tělocvična, venkovní hřiště a posilovna)  

 Školní družina (ŠD) ve vlastní budově sousedící se školním hřištěm  

 Dětské hřiště s dřevěnými herními prvky na pozemku ŠD 

 Vánoční zpívání koled všech žáků školy v kostele 

 Školní aktivity zaměřené na rodiče žáků i širokou veřejnost na vysoké 

úrovni 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 14.10.2013     ……………………………………  

podpis ředitele školy a razítko školy 

 


