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 ekonomický zástupce ředitelky Zdeňka Beránková 

 

1. Seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu 

 

2. Počet ZŠ a jejich přesné názvy k 30. 9. 2020 

 

3. Změny v síti škol 

Základní škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má 

odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola má devět ročníků, člení se na první stupeň 

a druhý stupeň. K žádným změnám v síti škol nedošlo. 

 

  

Přípravná třída 

 

1. stupeň 

 

II. stupeň 

 

celkem 

 

Počet tříd 

 

1 

 

16 

 

10 

 

27 

 

Počet žáků 

 

15 

 

405 

 

253 

 

658 

http://www.zsvn.cz/
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4. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 892/2018. 

Školní vzdělávací program podporuje sebehodnocení žáků, vyučující ho proto od prvního do 

devátého ročníku průběžně zařazují do výuky. Součástí sebehodnocení jsou i založená portfolia, 

která si žáci vedou na prvním stupni. 

Veškerý obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají, směřujeme k rozvoji klíčových 

kompetencí. Vedeme žáky k týmové spolupráci prostřednictvím projektů a skupinového 

vyučování. Podporujeme interaktivní výuku. Ve škole využíváme interaktivní tabule, 

dataprojektory, audiovizuální učebnu a tři počítačové učebny. 

 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Anglický jazyk 

Anglický jazyk vyučujeme v naší škole od 1. ročníku. 1. třídy mají jednu vyučovací hodinu 

týdně, 2. třídy mají dvě vyučovací hodiny týdně, od 3. ročníku výše mají žáci tři vyučovací 

hodiny týdně. Pro výuku využíváme učebnu anglického jazyka a většina kmenových tříd je plně 

vybavena audiovizuální technikou s interaktivní tabulí a interaktivním projektorem.  

Dále využíváme online procvičování a podporu poskytovanou nakladatelstvím Oxford Press, 

programy iTools k učebnicím angličtiny nakladatelství Oxford Press. Vyučujeme i v několika 

dalších odborných učebnách s audiovizuální technikou, kterou aktivně využíváme, stejně jako 

speciální pomůcky pro výuku anglického jazyka, např. gramatické mapy, hry. 

V letošním školním roce jsme začali používat novou řadu Oxford Press – Project Explore pro 

6. až 9. ročník. V nižších ročnících jsme i nadále používali osvědčené výukové materiály 

vydavatelství Oxford University Press - Happy House a Happy Street New Edition a Project 

Third Edition (třetí vydání) následujícím způsobem: Happy House New Edition 1 a 2 – 

učebnice, pracovní sešit a poslechové CD pro 1. a 2. ročník. Happy Street New Edition 1 a 2 – 

učebnice, pracovní sešit a poslechové CD pro 3. a 4. ročník. Project 1 pro pátý ročník, podpora 

online procvičování k pracovním sešitům i online podpora učebnice pro použití během školní 

výuky.  

Pro vyšší ročníky nově řada Project Explore 1 – 4, vše dostupné online i v tištěné verzi: 

učebnice, pracovní sešit a poslechové materiály pro 6. až 9. ročník. Všechny ročníky využívají 

aktivně online přístupů k výše uvedeným učebnicím Oxford Press na interaktivní tabuli. 
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Procvičování k pracovnímu sešitu má každý žák k dispozici online díky unikátnímu 

přístupovému kódu v pracovním sešitě.  

Každý pracovní sešit prvního stupně je doplněn CD ROM sloužícím k domácí přípravě žáků. 

Olympiády, soutěže  

Letos neproběhlo školní kolo olympiády anglického jazyka z důvodu uzavření škol kvůli 

epidemické situaci. 

Vzhledem k uzavření škol se nemohly konat další akce, např. na konci měsíce června se 

neuskutečnil další ročník anglické soutěže pro šikovné žáky prvního stupně. 

Rodilý mluvčí – kroužek  

Pro žáky byly letos sice plánovány kroužky angličtiny s rodilým mluvčím za přítomnosti našeho 

vyučujícího angličtiny, aby byl zajištěn maximální přínos pro žáky. Bohužel vzhledem 

k epidemické situaci byly kroužky nakonec odvolány a neproběhly. 

Rodilý mluvčí – výuka v rámci běžného rozvrhu 

Během tohoto školního roku ve třídách 8. a 9. ročníků byla plánována výuka anglického jazyka 

jednu hodinu týdně vedena společně naším vyučujícím a rodilým mluvčím. Bohužel kvůli 

uzavření škol nemohla být tato výuka uskutečněna. 

Český jazyk 

V letošním školním roce probíhal opět kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z českého 

jazyka pro žáky devátých ročníků. Pro velký zájem se kroužek konal pro tři skupiny zájemců 

v pondělí a ve středu odpoledne. Vzhledem k pandemické situaci a uzavření škol probíhaly tyto 

kroužky částečně online.  

Ruský jazyk 

Ruský jazyk se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk povinně od 7. ročníku do 9. ročníku. 

Časová dotace jsou 2 hodiny týdně. 

Pro výuku tohoto druhého cizího jazyka máme možnost používat počítačovou učebnu a jinak 

využíváme kmenové třídy.  

Výuka probíhá podle tematických plánů a používá se učebnice z nakladatelství Fraus s názvem 

Raduga po novomu + pracovní sešity a nahrávky k učebnici. Do budoucna chceme využít 

výukový program a plánujeme návštěvu ruského institutu.  

V každém ročníku je na závěr školního roku prezentován dětmi miniprojekt. 

V 7. ročníku to je projekt Evropské země a Moje rodina, v 8. ročníku – Škola a Moje záliby ve 

volném čase a v 9. ročníku Hlavní město Praha, Hlavní město Moskva 
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Francouzský jazyk 

Francouzský jazyk se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk povinně od 7. ročníku do 

9. ročníku. Časová dotace jsou 2 hodiny týdně. 

Výuka probíhá podle tematických plánů a používá se učebnice z nakladatelství Fraus s názvem 

En Francais + pracovní sešity a nahrávky k učebnici. Používáme program Podcastfrancais.com. 

a žáci mohou využívat jazykové učebny, kde jsou různé audiovizuální pomůcky. V rámci 

spolupráce s Francouzským institutem mají naši žáci možnost navštívit filmová představení 

Cinéma scolaire, kde slyší a vidí filmy v originále. Dále získáváme z tohoto institutu 

i obrázkový materiál pro zpestření výuky. 

V neposlední řadě se výuka zpestřuje i nabídkou poznávacích zájezdů do Francie, kde žáci 

nejenom poznávají mentalitu, tradice, kulturní zvyky, ale mohou navštívit i základní školu, kde 

se seznámí s formou výuky. 

V každém ročníku je na závěr školního roku prezentován dětmi miniprojekt, ale projekty 

zpracovávají děti skupinově i v průběhu roku. Projekty jsou zaměřeny na téma: Moje rodina, 

Týdenní program ve škole, Zvířata v různých světadílech, Průvodce po městech: Praha, Paříž. 

Německý jazyk 

Německý jazyk se na naší škole vyučuje jako další cizí jazyk od 7. do 9. ročníku. Časová dotace 

jsou 2 hodiny týdně. Počty žáku jsou zhruba 20 dětí v každé skupině. Výuka německého jazyka 

jako druhého cizího jazyka proběhla v učebnách s audiovizuální technikou. Pro zkvalitnění 

výuky je využíván internet, video programy, didaktické mapy, společenské a skupinové hry, 

práce s rolemi apod. Žáci se seznamovali i s reáliemi německy hovořících zemí –Vánoce, 

Velikonoce, Berlín, Doprava v Německu.  

Žáci 8. ročníku pracovali na videoprojektu: Im Restaurant 

Vzhledem k epidemické situaci nebylo letos možné vyjet na exkurzi do Berlína. 

 

6. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb.) 

 

 
Ped. prac. celkem 

Ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

Ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

Počet (fyz. osoby) 

k 31. 12. 2020 
64 56 8 
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7. Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

Věk 20 a méně 21 – 30let 31-40 let 41-50 let 51-60 let  61 a více  

Fyz. osoby 

k 31. 12. 2020 
0 6 12 20 15 11 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2020/21 jsme pokračovali v systematickém vzdělávání pedagogického sboru: 

a/ Doplňování odborné kvalifikace 

 3 vyučující si doplňovali odbornou kvalifikaci studiem na pedagogických fakultách 

b/Průběžné vzdělávání 

Pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře zaměřené na zkvalitňování své práce, v tomto 

školním roce především formou webinářů. 

Jednotlivé semináře podle zaměření 

 Školská legislativa – Na co se zaměřit v příštím školním roce, Pedagogická intervence 

 Předmětové – Kariérového poradenství, Role pedagoga v kariérovém poradenství, Kritické 

myšlení, Inovativní výuky cizích jazyků na ZŠ, Různé příležitosti aktivního učení 

v přírodovědných předmětech, Programování v jazyce Scratch na II. stupni, Hravá hudební 

výchova, 1. ročník s vydavatelstvím Taktik 

 Ostatní – Sexuální zneužívání dětí, součinnost OSPODU a policie, Školní psycholog 

a distanční péče, Krizová intervence, Změny v RVP 

 

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2020/2021 a odkladů školní docházky 

na školní rok 2021/2022 

 Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky 

počet 97 80 17 

 

Zápis do budoucích prvních tříd proběhl v dubnu 2021. Vzhledem k nouzovému stavu 

v souvislosti s pandemií koronaviru, proběhl pouze elektronicky, bez přítomnosti dětí.   
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10. Hodnocení činnosti školní družiny 

V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu v prvním pololetí 235 dětí, průměrný 

počet na jedno oddělení byl 29. V červnu 2021 navštěvovalo školní družinu 173 dětí, průměrný 

počet na jedno oddělení byl 24. Děti byly rozděleny v 1. pololetí do 8 oddělení. Na konci 

školního roku byly pak rozděleny do 7 oddělení.  

Oddělení školní družiny 2020 - 2021 

1. oddělení     PT, 3. C   Dana Maršíková 

2. oddělení     1. A, 4. A   Radka Medelská 

3. oddělení      1. B, 4. B    Pavla Černáková 

4. oddělení      1. C, 4. B   Jana Vydrová 

5. oddělení       2. A, 3. B   Jakub Voneš 

6. oddělení     2. B, 3. A, 4. C, 4. A  Denisa Koklarová 

7. oddělení       2. C, 3. C     Vladimíra Svobodová  

8. oddělení        2. D, 3. B    Soňa Kejmarová 

Od 1. 4. 2021 bylo 5. a 8. oddělení spojeno, vychovatel Jakub Voneš. 

Pracovali jsme podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Jeho součástí je roční 

plán školní družiny, projekty v každém oddělení a měsíční plány práce oddělení. 

V letošním školním roce jsme připravili projekt dopravní výchovy. Seznámili jsme děti 

s pravidly bezpečnosti v silničním provozu, bezpečného a ohleduplného chování. Poznávali 

jsme nejbližší okolí školy s ohledem na bezpečnost silničního provozu. V září a říjnu jsme měli 

možnost navštěvovat s dětmi školní družiny dopravní hřiště.  

Akce ve školní družině 

Děti ve školní družině třídily papíry a plasty. 

Pro pobyt v přírodě jsme s dětmi využívali i blízký lesopark, areály zdraví v okolí naší školy 

a také školní hřiště.  

Pravidelně jsme také s dětmi navštěvovali dětské dopravní hřiště v areálu naší školy. 

Vzhledem k uzavření školy z důvodu nařízení Vlády ČR jsme neuskutečnili většinu 

plánovaných akcí. 
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Ve školní družině pracovaly asistentky pedagoga, které pomáhaly vychovatelům. S dětmi 

pracovaly individuálně i ve skupinách. Pomáhaly dětem při doučování, při vypracování 

domácích úkolů apod.  

Veškeré problémy mezi dětmi jsme řešili okamžitě, tím jsme zároveň odstraňovali šikanu hned 

v zárodku. Během školního roku jsme spolupracovali s třídními učitelkami, s rodiči 

a s výchovnou poradkyní. Děti se mezi sebou chovaly kamarádsky a po celý školní rok nebylo 

nutné řešit žádné závažnější problémy. 

Plán prevence sociálně patologických jevů byl rozdělen do jednotlivých měsíců a jeho obsah 

se odrážel ve všech činnostech jednotlivých oddělení. 

Materiální podmínky 

Pro činnost školní družiny využíváme vlastní prostory. Využíváme i další prostory školy: 

tělocvičny, počítačové učebny a další odborné učebny.  

Ve školní družině využíváme také velké chodby na sportovní aktivity, stolní tenis a stolní hokej. 

V tomto školním roce jsme každý měsíc použili částku 500,- Kč na každé oddělení na nákup 

potřebných věcí. 

Kroužky školní družiny 

Anglický jazyk - 2. třída, S. Kejmarová 

Anglický jazyk - 3. třída, S. Kejmarová 

Hudebně dramatický kroužek - J. Voneš 

Hravá joga -  R. Medelská 

Keramika -  J. Vydrová, R. Medelská 

Kroužky školní družiny navštěvovali nejen děti školní družiny, ale i další žáci naší základní 

školy.  

Provoz kroužků byl přerušen z důvodu uzavření školy. 

Od 19. 10. 2020 škola uzavřena, distanční výuka 

Od 16. 11. 2020 školní družinu navštěvovaly pouze děti přípravné třídy, 1. a 2. tříd 

Od 30. 11. 2020 školní družinu navštěvovaly pouze děti přípravné třídy, 1. a 2. a 3. tříd 

Od 4. 1. 2021 školní družinu navštěvovaly pouze děti přípravné třídy, 1. a 2. tříd 

Od 8. 3. 2021 škola uzavřena, distanční výuka 

Od 12. 4. 2021 rotační výuka 

Školní družina v omezeném provozu, bez ranní školní družiny, koncová školní družina 

do 17 hodin, důvodem byla nemožnost slučování jednotlivých tříd v rámci zachování 

homogenity skupin. 

Od 17. 5. 2021 školní družina v obvyklém provozu, včetně ranní a koncové školní družiny. 



10 

 

Po dobu, kdy byly škola pro děti uzavřena, vychovatelé školní družiny také zajišťovali provoz 

školy pro děti rodičů, kteří pracují v IZS. 

 

11. Poradenské služby školy 

Poradenské služby byly zajišťovány: 

a/ pracovníky školy: 

 výchovnými poradkyněmi pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 kariérovou poradkyní 

 metodičkou prevence 

 metodičkou pro práci s žáky OMJ 

 školní psycholožkou 

 speciální pedagožkou 

 třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy 

O práci s žáky s SVP byli pedagogové pravidelně informováni jak na společných poradách, tak 

při osobních konzultacích s poradkyněmi. 

b/ externími spolupracovníky: 

 poradenskými pracovnicemi z PPP – telefonické a online konzultace 

 pracovníky středisek výchovné péče 

 pracovníky speciálně pedagogických center 

 odborníky dalších institucí 

c/ spoluprací s institucemi: 

 spoluprací s odbornými institucemi (neziskové organizace, IPS Úřadu práce hl. m. Prahy) 

 spoluprací s MČ Praha 15 (protidrogový koordinátor, kurátor, odbor péče o dítě) 

 s pedagogicko psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry 

 s terapeutickými pracovišti 

 se středisky výchovné péče 

 s oddělením prevence Policie ČR 

 se společností Proxima Sociale 

 se Životem bez závislostí 

d/zpracováním veškeré povinné dokumentace: 

 minimální preventivní program 

 roční plány jednotlivých poradců 
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 dokumentace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 záznamy o projednávaných problémech žáků 

e/ odbornou literaturou a informačními brožurami: 

 v  učitelské knihovně je k dispozici odborná literatura 

 odebíráme odborné časopisy: Učitelské noviny, Atlasy škol, Informační brožury o středních 

školách a učilištích 

 v učitelské studovně jsou metodické materiály pro inovaci výchovně vzdělávacího procesu 

(Kafomet, Raabe, Problémové dítě…) 

 v kabinetu výchovné poradkyně pro I. stupeň speciální kompenzační pomůcky a didaktické 

materiály 

 další odborná literatura se nachází v kabinetě výchovné poradkyně pro II. stupeň 

Ve škole pracuje školní parlament a je zřízena schránka důvěry. 

Výchovné poradenství 

Školní poradenské pracoviště tvořil tým šesti pracovníků – výchovná poradkyně pro II. stupeň, 

výchovná poradkyně pro I. stupeň, kariérní poradkyně, metodička prevence, metodička pro 

vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a školní psycholožka. I nadále probíhala úzká 

spolupráce s PPP Jabloňová, Praha 10, jejíž pracovnice poskytovaly konzultace jak 

pedagogickým pracovníkům, tak rodičům. Dle potřeby docházely do jednotlivých tříd na 

náslechy, následně navrhovaly řešení žákům, rodičům a učitelům. 

O nabídce služeb byli informováni žáci, rodiče a pracovníci školy prostřednictvím webových 

stránek školy. 

Pozornost byla také věnována žákům s odlišným mateřským jazykem, kteří měli možnost se 

účastnit Češtiny pro cizince. Tato výuka byla zajištěna kvalifikovanými učitelkami.  

Ve spolupráci s třídními učiteli byly vypracovány individuální plány pro některé žáky se SVP, 

byl sledován a vyhodnocován průběh vzdělávání žáků s asistenty pedagoga. Vyučující 

poskytovali podpůrná opatření žákům také formou pedagogické intervence, individuálního 

přístupu, pomocí didaktických a kompenzačních pomůcek, časovou dotací, vhodnou motivací 

a odpovídajícím formativním hodnocením. 

 Pedagogické intervence probíhaly v pátém, šestém, sedmém a osmém ročníku. V rámci 

doučování se s žáky probíralo a upevňovalo základní učivo českého jazyka, matematiky. 

Na doučování docházeli žáci jednou týdně na jednu vyučovací hodinu nebo se vzdělávali 

formou distanční výuky. Žáci pracovali jednotlivě i ve skupinách. 

Byly využívány kompenzační pomůcky i výukové programy odpovídající potřebám žáků. 
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Výchovná poradkyně pro II. stupeň byla v kontaktu s asistenty pedagoga a konzultovala 

aktuální situace. 

Všichni vyučující, včetně vychovatelů školní družiny, byli informováni o žácích s SVP. 

Současně byli také seznámeni s vhodnými způsoby práce s těmito žáky.  

Poradenské služby na 1. stupni základní školy jsou zaměřeny především na podporování 

správné motivace k učení, zlepšování sociálních dovedností a také pomoc při řešení 

komunikačních a vztahových problémů. 

Snažíme se zachytit již první signály budoucích problémů, které by mohly negativně působit 

ve vztazích mezi spolužáky nebo působit obtíže v osobním prožívání dětí. 

V průběhu školního roku probíhá setkávání vyučujících a vychovatelů s výchovnými 

poradkyněmi, na kterém jsou konzultovány metodické postupy a hodnocení žáků. 

Při naší práci dbáme na velmi úzkou spolupráci mezi všemi učiteli, vychovateli školní družiny 

a asistenty pedagoga. 

Vzhledem k epidemické situaci proběhla depistáž ve druhých třídách a následné konzultace 

s třídními učiteli a zákonnými zástupci až v květnu.  Dle potřeby žáků byla doporučena další 

péče. 

Všechna podpůrná opatření byla s rodiči probrána a na konci roku vyhodnocena při osobních 

konzultacích. 

Školní poradenský tým se v případě potřeby setkával a o své činnosti informoval vedení školy.   

V průběhu celého školního roku ŠPP poskytovalo a zajišťovalo individuální poradenské služby, 

konzultace, krizové intervence žákům a třídním kolektivům, metodickou podporu 

pedagogickým pracovníkům, doporučovalo a odkazovalo na odborná pracoviště, 

spolupracovalo s institucemi PPP, SPC, SVP, NAUTIS, ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ, 

PROXIMA SOCIALE, logopedická pracoviště atd.  

Během školního roku probíhaly programy k posílení vztahů v problémových kolektivech.  

Pro rodiče všech žáků jsou stanoveny konzultační hodiny, kdy mohou dle potřeby projednat 

výchovné a výukové problémy svých dětí. Rodiče a děti mohli využívat odbornou pomoc školní 

psycholožky. 

V tomto školním roce působila ve škole školní psycholožka již čtvrtým rokem a zabývala se 

následujícími činnostmi: 

- poskytovala poradenské, diagnostické a konzultační služby v oblasti psychologie pro žáky, 

rodiče a pedagogy (formou konzultací, poradenského a terapeutického vedení) 

- individuálně se věnovala žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

- prováděla náslechy a pozorování ve vyučovacích hodinách 
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- metodicky vedla třídní učitele při přípravě třídnických hodin; třídnické hodiny v některých 

třídách vedla spolu s třídním učitelem 

- zúčastňovala se společných setkání různých subjektů (např. učitel, rodič, vedení školy, 

výchovný poradce, metodik prevence, asistent pedagoga, vychovatelka) 

- byla v kontaktu s ostatními spolupracujícími odborníky a institucemi (PPP, OSPOD, SVP 

Klíčov, SPC Zlíchov, Remedium Praha) 

- aktivně pomáhala s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek pro žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

- v době uzavření škol z důvodu zhoršené epidemiologické situace kolem nemoci Covid - 19 

byla školní psycholožka nadále k dispozici jak telefonicky, tak e-mailem.  

- v době distanční výuky nabídla všem učitelům možnost pravidelných setkávání formou 

online schůzek v MST. Na schůzky se připravovala a vedla je tak, aby měli učitelé možnost 

mezi sebou sdílet zkušenosti a tipy v rámci online výuky. Rovněž pro učitele připravovala a 

sdílela jednotlivé techniky, které si mohli v rámci online setkání vyzkoušet a začlenit je do 

svých online třídnických hodin se žáky. 

- připravovala se na individuální konzultace, věnovala se administrativě – zápis z konzultací, 

vyřizování elektronické pošty, vedení knihy návštěv. 

Uskutečněné porady a konzultace: 

- setkávání členů ŠPP 

- konzultace s jednotlivými členy ŠPP průběžné 

- účast na skupinových konzultacích  

- konzultace s vedením školy průběžné 

- účast na online poradách vedení s pedagogy 

- pravidelná účast na pedagogických radách 

- průběžné konzultace s psychologem z PPP Jabloňová 

- průběžné konzultace s psychologem a speciálním pedagogem z SVP Klíčov 

- průběžné konzultace se sociálními pracovnicemi OSPOD při MČ Prahy 15 a OSPOD při 

MČ Prahy 10 

- komunikace s kolegy školními psychology 

- účast na dalším vzdělávání (kurz „Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí 

se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů“, online kurz „Základy práce 

s dítětem v krizi“, online webináře) 
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Volba povolání 

V září byli rodiče žáků 9. tříd a žáků se zájmem o víceletá gymnázia vzhledem ke karanténním 

opatřením školy informováni o přijímacím řízení pouze cestou školního webu a komunikačním 

prostředkem Bakaláři.  

Žáci si informativní přednášku mohli vyslechnout během výuky předmětu volby povolání. 

Rovněž si ji ale mohli probrat společně s rodiči prostřednictvím webové stránky školy.  

 Rodičům byly nabídnuty přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na zvolených středních 

školách opět pouze online formou, neboť karanténní opatření musely dodržovat všechny 

školy.  

 Zástupci středních škol tak iniciativně zasílali video prohlídky svých škol například 

• Prezentace Střední školy gastronomické, Vrbova 

• Prezentace Umělecké školy ART ECON 

 Exkurze 9. ročníku do Střední školy elektrotechniky a strojírenství Jesenická, spojená 

s projektovým dnem, letos tedy ze stejných příčin neproběhla. 

 Na virtuální návštěvu veletrhu Schola Pragensis byli žáci i rodiče upozorněni informačním 

kanálem Bakaláři.   

 Žáci měli možnost využívat Atlasy školství, Přehledy gymnázií, středních škol a odborných 

učilišť a v průběhu celého roku mohli individuálně konzultovat s výchovným poradcem. 

 Agenda přihlášek na SŠ proběhla centrálně. Poradenství při vyplňování přihlášek bylo 

realizováno průběžně na požádání. 

 Agenda zápisových lístků proběhla rovněž centrálním tiskem. Zápisové lístky si vyzvedávali 

žáci proti podpisu u třídních učitelů společně s pololetním vysvědčením 

 Škola v květnu 2021 pro zájemce z 8. ročníků zajistila konání Profitestů.  

 Návštěva Informačního a poradenského centra Úřadu práce Praha určená žákům 8. ročníků 

byla kvůli distanční formě výuky přesunuta na září 2021. 
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12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, 

mimoškolní aktivity, prezentace, tradiční akce školy 

Mezinárodní spolupráce 

 Kroužek pro žáky 1. – 4. ročníku s rodilým mluvčím a Rodilý mluvčí ve výuce angličtiny 

v 8. a 9. ročníku ve spolupráci s jazykovou školou Akcent nebylo možné v tomto roce 

realizovat. 

Další spolupráce a mimoškolní aktivity 

 Výbornou spolupráci máme se zástupkyní starosty pro školství, s odborem školství 

a ostatními odbory ÚMČ Praha 15, včetně protidrogového koordinátora, kurátora mládeže 

a oddělení péče o děti. 

 Úzce spolupracujeme s Policií ČR a s Městskou policií. 

 Již tradičně pokračujeme ve spolupráci s oběma MŠ Parmská a Komunitním centrem 

Praha 15. 

 V rámci výchovy ke zdraví nemohl proběhnout náš každoroční projekt devátých tříd 

v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15.  

 Pokračující spolupráce se Střední školou elektrotechniky a strojírenství, Jesenická, Praha 10. 

 Školní jídelna je zapojena do charitativního projektu Ivany a Pavla Tykačových WOMEN 

FOR WOMEN, který formou finančního daru umožňuje stravování dětem ze sociálně 

a ekonomicky slabých rodin. 

 Snažíme se naši školu vhodně prezentovat na veřejnosti. Využíváme k tomu venkovní 

nástěnky na škole, posíláme články do Hlasatele, aktualizujeme zprávy na webu naší školy. 

Informace o škole se dostávají k veřejnosti i při tradičních školních akcích, které v tomto roce 

bohužel nemohly proběhnout: 

 Dny otevřených dveří 

 Vánoce ve škole doplněné vánočním jarmarkem 

 Zpívání na schodech 

 sbírky pro zvířecí útulek, charita 

Zhodnocení školního roku spojené s poděkováním všem zaměstnancům školy 

a reprezentantům v různých soutěžích, tradiční zápis do 1. ročníku a „Škola před školou“ 

bohužel ve druhé části tohoto školního roku nemohly proběhnout. 

Vzhledem k rozvolnění epidemiologických opatření se na konci školního roku konalo 

slavnostní šerpování žáků 9. ročníků s následným občerstvením v jednotlivých třídách, které 

připravily naše kuchařky. 
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Spolupracujeme s agenturou Rodiče vítáni.  

Součinnost s místním oddělením Policie ČR a s protidrogovým koordinátorem MČ Praha 15 je 

na velmi dobré úrovni. 

Charitativní činnost 

Charitativní činnost má na naší škole již dlouhou tradici a my se zapojujeme prakticky do velké 

většiny dostupných charitativních akcí. Domníváme se, že v tomto směru máme u žáků, ale 

i u jejich rodičů plnou podporu. Jakýkoliv dobročinný projekt se u žáků setkává s velkou 

pomocí z jejich strany. Pravidelně se podílíme na organizování Srdíčkového dne. Vzhledem 

k současnému stavu, kdy z důvodu opatření proti Covidu 19, jsme velkou část roku nebyli ve 

škole, se však prodej letos neuskutečnil. Prodej je navíc možný pouze ve školních prostorách, 

takže nebyla možnost ani nabízet výrobky ve vrátnici školy. 

Další organizace, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, je Fond Sidus, kde prodej výrobků 

přispívá na nákup pomůcek a materiálu pro nemocné děti. 

V neposlední řadě za významné pomoci a podpory rodičů spolupracujeme s organizací 

Diakonie Broumov, která se zabývá sběrem šatstva pro potřebné. Sběr šatstva organizujeme 

vždy 2x ročně. Ani tuto akci jsme však nestihli uskutečnit. 

Žákovský parlament 

Členy žákovského parlamentu se ve školním roce 2020/2021 stali opět dva žáci z každé třídy 

od 4. - 9. ročníku. Činnost parlamentu několikátým rokem směřuje k organizaci celoškolních 

akcí, podpoře informovanosti napříč školou, řešení žákovských připomínek a podílení se na 

chodu školy. 

I letos jsme se zástupci parlamentu chtěli pokračovat v řadě projektů z minulých let a zároveň 

dát prostor projektům novým, ale naše aktivity a pravidelné osobní setkávání zkomplikovala 

epidemie koronaviru. Abychom byli stále ve spojení, ihned na začátku školního roku jsme si 

založili skupinu v MS Teams, kde jsme mezi sebou sdíleli různé informace, připomínky 

a uskutečnili několik online schůzek.  

Těšíme se, že příští školní rok budeme moci konečně realizovat nápady, které jsme nyní řešili 

pouze v online prostoru.  

Projekt SOJ – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 15 navštěvují žáci devátého ročníku naší 

základní školy již několik let. Cílem tohoto setkávání je propojení současné generace mladých 

lidí a seniorů. Tento úspěšný projekt, který je součástí výchovy ke zdraví, nemohl být z důvodů 

šíření koronaviru tento školní rok uskutečněn.  
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Školní kronika 

Každoročně je připravována během celého roku školní kronika. Akcím, které se na škole i mimo 

ni pořádají, je věnována většinou jedna strana, na které se objevuje základní text doplněný 

fotografiemi, pracemi dětí a v některých případech i originální ilustrací. 

Vzhledem k dlouhodobému zavedení distanční výuky a povinnosti žáků ve škole nosit roušku, 

jsme se v letošním školním roce rozhodli pravidelně vytvářenou školní kroniku nezpracovávat.  

Školní časopis 

Na vydávání školního časopisu Nautilus se v tomto školním roce podíleli stejní členové našeho 

pedagogického sboru jako v minulém roce a bohužel mělo na něj vliv uzavření škol v říjnu 

2020 v důsledku druhé vlny koronavirové pandemie a přechod na povinnou distanční výuku. 

Členové redakční rady se rozhodli vytvořit zimní číslo v době, kdy se začátkem prosince školy 

otevřely v režimu rotační výuky. Shodli jsme se na tom, že tato náročná doba ovlivnila naše 

životy, každý se snažil vyrovnat s touto těžkou dobou jiným způsobem, a proto žáci 9. A 

vytvořili velmi pěkné úvahy na téma „Co mi dala a vzala doba covidová“, které se staly hlavní 

náplní tohoto čísla, neboť i školní časopis se snaží  být aktuální. Dalším tématem byly Vánoce, 

vánoční výzdoba, recepty, tipy na výlety, trendy v odívání v zimě a kulturní rubrika, rozhovory 

s učiteli, knižní novinky, křížovky. 

Úvahy žáků z 9. A přinesly zajímavá zamyšlení, jak prožívala tuto obtížnou dobu mladá 

generace. 

Redakční radu tvořili v letošním školním roce tito žáci z osmých a devátých ročníků. 

Redakční rada pracovala prostřednictvím emailové komunikace, snažila se pokračovat ve svých 

zadaných rubrikách. V letošním školním roce jsme vydali jedno zimní číslo v prosinci 2020, 

které obsahovalo 13 stran.  

Bohužel v novém roce 2021 byly školy od 1. ledna opět uzavřeny. 

 

13. Účast v rozvojových a mezinárodních programech 

V rámci projektu Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka naše škola pátým rokem 

fungovala jako spádová pro oblast Praha 15. Jedenkrát týdně probíhala výuka češtiny pro 

cizince i pro žáky z okolních škol. Realizace výuky českého jazyka byla zaštítěna odbornou 

supervizí a finančně kryta prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy. Supervizi provedla Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy ve spolupráci s Asociací učitelů 

češtiny jako cizího jazyka. Tato výuka probíhala do 31. 12. 2020. 
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Úspěšně byl realizován grant v rámci rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání 

cizinců ve školách. 

V rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, 

Šablony pro MŠ a ZŠ, jsme pokračovali v čerpání finančních prostředků na tyto aktivity: 

 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

 Školní asistent ve školní družině 

Co se týká dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsme se nově zaměřili na oblasti: 

 Cizí jazyky 

 Kariérní poradenství 

 Polytechnická výchova 

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

Pro nadané žáky se snažíme vytvářet příznivé podmínky, formy a způsoby práce. Hledáme 

vhodnou motivaci pro rozvoj jejich nadání a uplatnění v konkrétních činnostech. Ze strany 

učitelů je zajištěn individuální přístup. Nadaní žáci si tak doplňují a rozšiřují základní učivo, 

zapojují se do soutěží a olympiád, pomáhají tvořit webové stránky třídy. Při výuce pomáhají 

slabším žákům, seznamují spolužáky s různými způsoby řešení. 

 

15. Polytechnická výchova 

Pracovní výchova je obsažena v předmětu Svět práce. Náplň práce se liší v každém ročníku 

II. stupně: 

Práce s technickými materiály – v 6. ročníku se žáci seznamují s druhy dřev, jejich vlastnostmi 

a možnostmi ručního opracování, v praxi si vyzkoušejí i některé práce na školním pozemku. 

V 7. ročníku pak poznávají kovy a plasty, jejich vlastnosti a využití. V praxi si zkouší s kovy 

a plasty pracovat. 

Pěstitelské práce v 6. ročníku - žáci pečují o čistotu a úpravu části školního pozemku a školního 

atria, dále pak o květiny v areálu školy. 

Technologie zpracování potravin – žáci 7. ročníku se v teoretické části seznamují s nutričními 

hodnotami některých druhů potravin a zásadami zdravé výživy. Praktická část výuky probíhá 

formou vaření. 

Vedení domácnosti – v 8. ročníku se žáci zabývají kulturou odívání, péčí o oděvy a domácnost. 

Prakticky si zkoušejí např. žehlení, ruční i strojové šití, čištění skvrn. 
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Volba povolání – v 8. a 9. ročníku se výuka zaměřuje na sebepoznání, sebehodnocení 

a orientaci na trhu práce.   

Estetická výchova je hlavní součástí předmětu výtvarná výchova, která probíhá 

v 6. a 7. ročníku dvě hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Žáci se seznamují 

s dějinami umění v návaznosti na učivo dějepisu. Při vlastní tvorbě vyjadřují vlastní estetické 

vnímání. 

Estetická výchova se však promítá do mnoha dalších vyučovacích předmětů a činností 

týkajících se pobytu žáků ve škole. Například již zmíněné pracovní činnosti s ní velmi úzce 

souvisí. Nedílnou součástí estetické výchovy je výzdoba tříd a dalších prostor školy, na které 

se podílejí sami žáci nebo jsou k výzdobě využity jejich práce. 

Zájmové kroužky 

V tomto školním roce měli žáci naší školy možnost navštěvovat velké množství různých 

zájmových útvarů. Bohužel k jejich skutečné realizaci nemohlo dojít. 

Některé kroužky ale probíhaly online - Český jazyk pro cizince – pro I. i II. stupeň, kroužek 

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků a Klub mladých dopravních znalců pro žáky 

z I. stupně.  

Většina kroužků se nemohla konat ani po návratu žáků do školy z důvodů zachování 

homogenity skupin. 

Volitelné předměty  

V sedmém ročníku zařazujeme pro všechny žáky Psaní všemi deseti. 

V osmém ročníku si v tomto školním roce mohli žáci vybrat z volitelných předmětů Výtvarný 

seminář, Anglická konverzace a Sportovní hry 

V 9. ročníku jsme žákům nabídli volitelné předměty Sportovní hry, Dílnu čtení, Dramatickou 

výchovu a Anglickou konverzaci 

 

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňování dětí 

ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 

Ve školním roce 2020 – 2021 navštěvovalo přípravný ročník 15 žáků v jedné přípravné třídě, 

8 chlapců a 7 dívek. Tito žáci vyžadovali osobní speciálně pedagogický přístup především 

vzhledem k jejich oslabení dílčích funkcí, percepcí a vzhledem ke školní nezralosti. Zvýšená 

pozornost byla také věnována dětem s odlišným mateřským jazykem. 

Výuku v přípravné třídě vedla speciální pedagožka. 
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K intervenci žáků, k optimálnímu rozvoji osobnosti každého dítěte, k rozvoji a stimulaci jejich 

oslabených dílčích funkcí byly a jsou využívány odpovídající formy a metody certifikovaných 

edukačních programů: 

- Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou šk. docházkou - MAXÍK 

- Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina 

- Instrumentální obohacení Ravena Feuersteina 

- Jak předcházet poruchám učení 

- Percepční a motorická oslabení ve školní praxi 

- Program pro edukativně – stimulační skupiny dětí předškolního věku 

- Do školy včas 

- KUPREV 

- HYPO 

- RAABE 

- Barevné kamínky 

Je využívána řada edukačních, reedukačních a didaktických pomůcek včetně interaktivní 

pomůcky MagicBox. Pomocí programů na interaktivním koberci jsou stimulovány oslabené 

dílčí funkce žáků. Při práci s úkoly je kladen důraz na intenzivní komunikaci a na rozvíjení 

řeči. Systematicky je proto u dětí rozšiřována nejen slovní zásoba, ale také obsahově 

i formálně přesné vyjadřování. Zcela přirozeně je podporován nejen rozvoj paměti, logického 

myšlení, postřehu, koncentrace i správného rozhodování, ale i motoriky, sociální a citová 

samostatnost, tj. emoční stabilita, schopnost kontrolovat a řídit své chování. Žáci přípravné 

třídy mají možnost využívat odborné pracovny a tělocvičnu školy, také venkovní hřiště, pokud 

to pandemická omezení dovolí. Stejně tak je v rámci možností věnována 1 hodina týdně výuce 

základů počítačové technologie, kdy je k tomu pravidelně využívána počítačová učebna. 

Pomocí motivace k učení je také usměrňována nadměrná kinetická aktivita dětí, je působeno 

proti pasivitě žáků, děti jsou vedeny k tomu, že jsou schopné podat výkon, je respektováno 

osobní tempo každého. Děti se učí pracovat s chybou jako běžnou a přirozenou součástí života. 

Jsou motivovány způsobem práce. Každému dítěti je umožněno, aby bylo úspěšné, je 

stimulováno otázkami. Důraz je kladen na spolupráci a naslouchání, děti se učí k opodstatněné 

toleranci k druhým, učí se vzájemně si pomáhat a jeden druhého podporovat na cestě při 

dosahování vzdělávacích cílů. Učí se tomu, že společnost je přirozeně rozmanitá a individuální 

odlišnosti druhých je třeba přijímat s respektem. Učí se myslet v souvislostech, jsou schopny 

se ze svých chyb poučit, naučit se reflektovat své myšlení a hodnotit své dovednosti. 
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V přípravných třídách nezapomínáme ani na environmentální výchovu, v podstatě probíhá 

celý školní rok a dotýká se všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu. Děti jsou 

vychovávány ke zdraví a zdravému způsobu života, jsou jim předávány a zprostředkovávány 

základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy 

a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. 

V celém edukačním procesu přípravných tříd je ke každému dítěti přistupováno individuálně 

dle doporučení PPP a SPC, dle diagnostik a diagnóz. Práce je to velmi náročná pro žáka, 

spolužáky i pro vyučující. Činnost v přípravné třídě, metody a formy práce jsou 

přizpůsobovány k uspokojování specifických potřeb, jsou zaměřeny na posilování deficitů 

a diagnóz u konkrétních dětí, které byly příčinou jejich odkladu školní docházky. 

Každý žák má od začátku školního roku založené potrfolio jeho prací, které je pravidelně 

doplňováno, koncem roku je předáno se slovním hodnocením rodičům. 

Vládním opatřením z října 2020 a z března 2021 byly školy uzavřeny, výuka žáků přípravné 

třídy byla překlopena z prezenční na distanční, kterou bylo v obou případech pokračováno 

plynule dále – práce byla denně zadávána rodičům a dětem s přesným metodickým návodem 

pomocí emailové pošty, telefonických hovorů i hovorů online. Rodičům byla pro práci s dětmi 

vždy předávána podrobná metodika k jednotlivým zadáním, byly posílány náměty na edukační 

činnosti s popisem a doporučením časových dotací včetně oskenovaných pracovních listů. 

Rodičům byl doporučen přístup k interaktivním programům, tematicky zaměřeným, s kterými 

je v přípravné třídě pravidelně pracováno pomocí MagicBoxu. Pro distanční interaktivní 

výuku byly nabídnuty i jiné online přístupy. Lze konstatovat, školní příprava dětí byla plně 

zajištěna, tím i jejich celkový rozvoj školní zralosti, navíc značná část prostřednictvím 

atraktivní a dětmi velmi oblíbené a žádané edukační činnosti. 

Začátkem října prošly všechny děti testem školní zralosti pomocí metody iSophi, kontrolní 

testování bylo uskutečněno koncem května, kdy se u všech dětí prokázal značný posun. 

Vyhodnocení testování z října bylo rodičům písemně předáno, stejně tak obdrží výsledek testu 

druhého a srovnávacího.  

Děti nemohly osobně svůj značný posun v rozvoji školní zralosti předvést u letošního zápisu 

do školy, přesto lze říci, že jsou na vstup do 1. ročníku ZŠ dobře připraveny, i když tři z nich 

budou vzhledem ke svým deficitům potřebovat pomoc asistenta pedagoga. 

V závěru školního roku bude na každého žáka vypracováno slovní hodnocení. 

Závěrečné hodnocení žáků obdrží rodiče písemně, jedno vyhotovení na každého žáka 

je předáno škole. 
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Dlouhodobé projekty 

Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou MAXÍK 

Jak předcházet poruchám učení 

KUPREV 

Do školy včas 

Celkový rozvoj s důrazem na přípravu do školy (seznamování s lidovými tradicemi) 

Rozvoj myšlení a řeči 

Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami 

RAABE 

Barevné kamínky 

Význam životního prostředí pro člověka 

Péče o životní prostředí (péče o pořádek, třídění odpadu, sběr papíru, starost o rostliny, ptáky, 

zvířata) 

Projekty dílčí: 

Moje rodina 

Kamarádi 

Podzim 

Děti a zdraví 

Zelené kilometry 

Zima 

Zvířata a jejich mláďata 

Vánoce 

Svět kolem nás 

Věci denní potřeby 

Dopravní škola a školička 

Jaro 

Velikonoce 

Voda kolem nás 

Lidské tělo 

Zápis do školy 

Les 

Zvířata a rostliny 

Léto 

Z pohádky do pohádky 
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Já jsem muzikant 

Čím budu – povolání 

Akce: 

Testování školní zralosti metodou iSophi (říjen, květen – kontrolní) 

Mikulášská besídka; Vánoční besídka 

Vzhledem k vládnímu opatření se neuskutečnily plánované akce: 

Přípravné třídy na dopravním hřišti – aktivní výcvik 

Dny otevřených dveří v přípravné třídě 

Logopedická depistáž 

Vánoce ve škole a vánoční zpívání 

Divoká školní zahrada 

Zpívání na schodech 

Workshopy pro návštěvy během celého školního roku, pro uč. a řed. MŠ, odbornou veřejnost. 

 

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Škola v rámci účinné integrace žáků s odlišným mateřským jazykem respektuje jejich základní 

kulturní a sociální rozdíly a individuální potřeby. Nově příchozí žáci byli po diagnostice 

zařazováni do příslušných tříd podle věku, odchozených let školní docházky a konkrétních 

potřeb. Pokud bylo nutné, byly jim sestavovány PLPP. 

Během celého školního roku probíhala výuka češtiny pro žáky s OMJ  odpoledne až dvakrát 

týdně v malých skupinách po dvou vyučovacích hodinách. Během nařízené distanční výuky 

nadále probíhala výuka online v prostředí Microsoft Teams. V období rotační výuky nadále 

probíhala výuka online a individuálně prezenčně v odpoledních hodinách. Výuku zajišťovaly 

tři kvalifikované učitelky. Financování bylo zajištěno z úspěšně realizovaného grantu v rámci 

rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v prvním pololetí. Z těchto 

prostředků byly nakoupeny pracovní sešity a další výukové materiály podle individuálních 

potřeb jednotlivých žáků. V druhém pololetí byl tento program financován Magistrátem 

Hlavního města Praha. 

Vyučující češtiny pro žáky s OMJ se průběžně věnovaly sebevzdělávání samostudiem 

a účastnily se seminářů podle nabídky. 

Podle individuálních potřeb jednotlivých třídních učitelů byli zajišťováni překladatelé 

z čínštiny, ukrajinštiny, ruštiny a angličtiny za pomoci NIDV a z vlastních jazykových kapacit 

učitelů. 



24 

 

Vyučující využívali materiály organizace META, převážně www.inkluzivniskola.cz, aplikaci 

Bakaláři, odkazy NPI ČR pro distanční výuku a Microsoft Teams. 

Počty vzdělávaných žáků s OMJ k 30. 6. 2021:  Celkem 79 

Mateřský jazyk Počet žáků 

Anglický 2 

Čínština 4 

Moldavština 2 

Mongolština 1 

Ruština 7 

Slovenština 10 

Ukrajinština 45 

Vietnamština 8 

 

18. Environmentální výchova 

V letošním školním roce jsme pokračovali ve sběru papíru. Tuto akci má na starosti žákovský 

parlament. Nadále sbíráme vysloužilé elektrospotřebiče a vybité baterie se školním 

vzdělávacím programem Recyklohraní. Na konci školního roku jsme od ŠVP Recyklohraní 

aneb Ukliďme si svět obdrželi diplom za vybrání 19 kg použitých baterií. 

Výuka v rámci EVVO byla realizována v souladu s akčním plánem EVVO, který vznikl na 

základě níže uvedených podkladů:  

1. tematických plánů jednotlivých předmětů (všech prolínajících se s náplní EVVO)  

2. mezipředmětových aktivit - exkurze, jednorázové akce, výukové programy pod patronací 

jiných organizací  

3. průběžně realizovaných akcí, které původně na začátku školního roku plánovány nebyly.  

Environmentální výchova ve třídách probíhá průběžně celý školní rok a dotýká se všech oblastí 

výchovně vzdělávacího procesu. Vychováváme žáky ke zdraví a zdravému způsobu života, 

předáváme a zprostředkováváme jim základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí 

skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování 

individuálních potřeb a zájmů. K realizaci výchovy žáků ke zdraví a zdravému způsobu života 

vytváříme předpoklady k získání samostatnosti, k rozvoji učení a poznávání v reálných 

souvislostech pomocí těchto prostředků při každodenní činnosti. 

Vzhledem k nastalé epidemiologické situaci nebylo možné tyto cíle zcela naplnit. 

1. ročník 

třídění odpadu, šetření energie, alternativní zdroje energie 

ochrana přírody, chráněné oblasti, chráněné druhy rostlin a zvířat, znečištění přírody, vodních 

zdrojů, vycházky do přírody, sběr přírodnin 

http://www.inkluzivniskola.cz/
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2. ročník  

vycházky do přírody, změny počasí, sběr přírodnin, výstavky podzimních plodů 

seznamování s okolím, ve kterém žijeme 

vzdělávací program od společnosti Penthea – dle aktuální nabídky 

vánoční zvyky a tradice, Velikonoce na statku, zvyky a tradice  

Toulcův dvůr – ekologické programy dle nabídky (třídění odpadu, hospodářská zvířata, 

na statku)  

Zdravá pětka – program o správné výživě  

3. ročník  

vycházky do přírody, sběr přírodnin 

třídění odpadu, šetření energie 

vzdělávací program od společnosti Penthea – dle aktuální nabídky 

Toulcův dvůr – ekologické programy dle nabídky (třídění odpadu, hospodářská zvířata, 

na statku) 

Cyklohrátky 

4. ročník  

vycházky do přírody, sběr přírodnin 

třídění odpadu, šetření energie 

vzdělávací program od společnosti Penthea – dle aktuální nabídky 

planetárium  

Toulcův dvůr  - ekologické programy dle nabídky (včelí společenstvo, setkání u lesa, 

půda - základ života) 

Jak se peče chleba 

Zdravá pětka – program o správné výživě  

5. ročník  

vycházky do přírody, sběr přírodnin 

setí, práce se zeminou, pozorování růstu rostlin 

třídění odpadu, šetření energie, alternativní zdroje energie 

vzdělávací program od společnosti Penthea – dle aktuální nabídky 

Toulcův dvůr  - ekologické programy dle nabídky (včelí společenstvo, setkání u lesa, 

půda - základ života) 

ekocentrum Koniklec  

Zdravá pětka – program o správné výživě  

Pragulic – poznej Prahu očima lidí bez domova (beseda, procházka Prahou) 
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2. stupeň 

9. ročník exkurze do spalovny odpadů Malešice 

 

19. Multikulturní výchova 

V současné době je velmi důležité položit si otázku, co to MKV je, z čeho vychází, proč se jí 

věnovat a co má škole a žákům přinést. Vysvětlit žákům, že v souvislosti s rozvojem 

globalizace je nezbytná i potřeba rozvíjet schopnosti jedinců v oblasti komunikace, kterou si 

vyžadují změny v kulturním složení společnosti. 

Tím, že byla MKV zavedena jako průřezové téma (dále PT) do ŠVP došlo ke kvalitativní změně 

v přístupu asi každého pedagogického pracovníka, pro nějž se MKV stala náplní práce. MKV 

na naší škole je úzce propojena s dalšími PT zejména OSV, VDO a VMEGS 

Obecným cílem MKV je zprostředkovat reflexi vlastního kulturního ukotvení, porozumění 

odlišnostem, rozvíjení smyslu pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Otevírá cestu 

k porozumění různým způsobům života, myšlení a vnímání světa. Usiluje o zmírnění napětí ve 

společnosti a podporuje nestereotypní pohled na všechny její členy. Je to jedna z možných cest 

k rozvoji pluralitní občanské společnosti, založené na principu rovných příležitostí 

a rovnoprávnosti všech jedinců a skupin. 

MKV máme zhruba rozdělenou podle náročnosti a závažnosti témat na 5 oblastí, které jsou 

vzájemně propojovány a zmiňovány i v jiných předmětech. Jedná se o Kulturní diference 

a Lidské vztahy (zhruba 6. a 7. ročník), Etnické a náboženské skupiny v ČR (převážně 

v 7. ročnících) a národnostní menšiny (rovněž v 7. ročnících), Multikulturní společnost 

a Princip sociálního smíru a solidarity (8. a 9. ročníky).  

Výstupem z těchto oblastí MKV jsou především znalosti pojmů jako je například: rasismus, 

diskriminace, xenofobie, etnikum, kultura, extremismus, nacionalismus, identita, gender, 

migrace apod;  ale také hlavně vytvoření vlastního názoru při posuzování reálné situace, se 

kterou byli žáci konfrontováni prostřednictvím médií.. 

Žákům byly poskytnuty základní znalosti, orientace v problematice pluralitní společnosti, 

využitelnost kontaktů k obohacení sebe i druhých, naučili se komunikaci s příslušníky 

odlišných sociokulturních skupin, respektovat práva druhých, rozpoznat projevy rasové 

nesnášenlivosti a uvědomění si možných dopadů verbální i neverbální komunikace vůči 

odlišnému okolí. 

V posledních třech letech se rovněž zaměřujeme na to, aby téma MKV bylo součástí požadavků  

v prevenci rizikového chování. V žádosti o granty se snažíme, aby zde byly zakomponovány 
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i témata MKV. Do těchto preventivních témat zařazujeme témata extremismus, rasismus, 

intolerance apod.  

20. Prevence rizikového chování 

V září 2020 jsme si opět vypracovali Preventivní plán školy, kde se každoročně snažíme, aby 

vždy odrážel potřeby naší školy a nebyl jen formální, ale naopak vycházel 

z aktuálních požadavků, dovedl operativně reagovat na různé problémy a obsahoval akce, které 

svým obsahem zvýší bezpečnost ve škole. Vycházíme vždy hlavně z četnosti projevů 

rizikového chování na škole během školního roku a dle toho provádíme cílenou prevenci 

na daný jev nebo nábor organizací, které se tímto problémem zabývají pro nadcházející rok. 

Evaluační proces je velmi obtížný především proto, že nemáme kontrolu nad dětmi, které 

ukončí povinnou školní docházku a odchází ze školy, nicméně jsme zaznamenali výsledky, 

které ukazují na snížení počtu některých rizikových problémů, Prevenci chápeme jako jednu 

z nejdůležitějších součástí pro chod školy, především dnes, v době inkluze, kdy se předpokládá, 

že ve třídě bude různorodé složení žáků a je nejvyšší nutností, aby bylo zajištěno dobré klima 

třídy i školy. Naším cílem je vytvořit žákům bezpečné prostředí ve škole i v třídním kolektivu. 

Jako nutnost vidíme nastolení vzájemné důvěry mezi žákem a učitelem, předávání zkušeností, 

dovedností, pravdivých informací. V rámci prevence se snažíme vést žáky k pochopení nutnosti 

vést život plnohodnotný, chovat se zodpovědně vůči sobě i okolí, formovat zdravý rozvoj 

osobnosti, pomáhat při utváření hodnotového žebříčku. Součástí prevence je působit proti 

vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování. Rizikové chování je soubor fenoménů, jejichž 

existence a důsledky je možno zkoumat a které tím pádem lze i ovlivňovat preventivními 

i léčebnými intervencemi. Rizikové chování je chování, v jehož důsledku dochází 

k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jednotlivce 

nebo společnost. Proto je pro nás prevence důležitou součástí chodu školy nikoliv jen 

formalitou. 

Naše aktivity na poli prevence jsou již dlouhodobě rozdělené na dvě části. 

V první části je to zajišťování akcí, seminářů, přednášek, které nám prostřednictvím lektorů 

pomohou rozpoznat a eventuálně eliminovat různé formy rizikového chování - RCH.  

Ve druhé části se věnujeme konkrétním řešením případů, jednání s rodiči problémových žáků 

(záznamy z jednání jsou součástí dokumentace metodičky prevence a výchovných poradkyň 

a jsou rovněž uloženy u zástupkyně naší školy). Pokud oznámí nějaký pedagog výchovný 

problém, je uskutečněno operativní řešení tohoto problému v závislosti na vážnosti, buď 

vlastními silami, tj. MP zajistí depistáž nebo dotazníkové šetření a následné vyhodnocení 
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problému nebo, pokud toto nelze zvládnout našimi silami, obracíme se na odborníky, kteří 

pracují s problematickými třídami či žáky. Při své činnosti spolupracujeme dlouhodobě s celou 

řadou organizací, které nám poskytují nejenom odbornou pomoc při řešení problémů, ale 

zajišťují nám i materiály, doporučují semináře a pomáhají při eliminaci různých forem RCH. 

Navíc jsou to již organizace prověřené a můžeme se spolehnout na jejich odbornost a někdy 

i okamžitou operativní pomoc v akutních případech. 

Aktuální témata  

Podle četnosti jsme se tento školní rok chtěli zaměřit především na boj se šikanou, kyberšikanou 

a bezpečný pohyb po sociálních sítích a vrstevnické vztahy. 

To jsou rizikové faktory, které jsme vyhodnotili na konci školního roku 2020 jako nejčastější. 

Řešili jsme i několik případů záškoláctví. Bohužel díky situaci s Covid 19 jsme neměli mnoho 

možností, jak s žáky pracovat, protože kontakt mohl probíhat pouze on- line. 

Přesto jsme v říjnu 2020 podali opětovně žádost o grant v rámci našeho programu Dlouhodobá 

primární prevence rizikového chování, který podáváme již od roku 2012 a při němž je naším 

hlavním spolupracovníkem externí organizace Život bez závislostí. V dubnu 2021 jsme získali 

finanční podporu ve výši 67000 korun v rámci této žádosti. 

 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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22. Další údaje o škole 

a/ výsledky přijímacího řízení - v prvním a druhém kole přijímacího řízení byli přijati na 

střední školy všichni žáci devátých ročníků. Na víceletá gymnázia odchází 6 žáků z pátého 

ročníku. 

 9. ročník 8. ročník 7. ročník 5. ročník 

SPŠ 14    

SOŠ 29    

OA 5    

SOU 13    

Ostaní SŠ  1    

Gymnázia 4  1 6 

Celkem 66  1 6 

 

b/prospěch 

celkový průměr                        1. pololetí                                        2. pololetí  

I. stupeň                                       1,130                                              1,162 

II. stupeň                                      1,464                                              1,502  

Celkem                                         1,303                                              1,343  

 

I. stupeň 

V 1. pololetí byli hodnoceni všichni žáci, jeden žák neprospěl z předmětu Člověk a jeho svět. 

Sníženou známku z chování nikdo neměl, všichni žáci měli omluvené hodiny. 

Slovní hodnocení měl 1 žák a to z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a z předmětu 

Člověk a jeho svět. 

Uvolnění z tělesné výchovy neměl nikdo. 

Ve 2. pololetí 2 žáci neprospěli, jeden bude opakovat ročník, druhý postupuje do vyššího 

ročníku věkem. 

Sníženou známku z chování měl 1 žák. Uvolnění z tělesné výchovy neměl nikdo. 

Všichni žáci byli hodnoceni známkou, slovní hodnocení neměl nikdo. 

Neomluvených hodin bylo celkem pět (u jednoho žáka). 

II. stupeň 

V 1. pololetí neprospělo 6 žáků. Důvodem byla většinou velmi slabá účast na distanční výuce, 

neplnění zadaných úkolů a nepochopení učiva. 
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Slovní hodnocení v tomto pololetí nebylo u žádného žáka. 

Uvolnění z tělesné výchovy měl 1 žák. 

Sníženou známku z chování měl jeden žák z důvodů velkého počtu neomluvených hodin.  

Neomluvených hodin bylo celkem 101 (podíleli se na tom 3 žáci). 

Ve 2. pololetí neprospěli celkem tři žáci. Jeden žák bude opakovat ročník z důvodu více 

nedostatečných (bez možnosti dělat opravné zkoušky). Dva žáci měli možnost dělat opravnou 

zkoušku. Jeden žák opravnou zkoušku udělal a postupuje do vyššího ročníku, druhý žák 

opravnou zkoušku neudělal a bude opakovat ročník. 

Slovní hodnocení v tomto pololetí bylo u jednoho žáka z předmětu český jazyk a literatura.  

Uvolnění z tělesné výchovy měl jeden žák. 

Snížená známka z chování byla u jednoho žáka z důvodu velkého počtu neomluvených hodin, 

kterých bylo 95. Dalších 25 neomluvených hodin připadalo na 5 žáků. Celkem tedy bylo 

120 neomluvených hodin. 

c/výuka a akce školy 

Výuka informatiky 

Výuka informatiky v letošním školním roce probíhala ve třech počítačových učebnách. Jedna 

z nich už ale dosluhuje a proto je na letošní letní prázdniny naplánován nákup a instalace 

nových počítačů a částečná obměna nábytku v této třídě. Přibylo tříd vybavených interaktivními 

tabulemi řady Smart Board. Učitelé byli lektorkou zaškoleni v jejich používání.  

Pro dobu online výuky naše škola zvolila aplikaci Microsoft Teams, komunikace s žáky a výuka 

probíhala jejich prostřednictvím. Od společnosti Microsoft jsme získali školní licenci Office 

365 A1 pro studenty a pro zaměstnance školy. V prostředí MS Teams proběhly i třídní schůzky. 

Na dobu online výuky byly žákům s nedostatečným technickým vybavením nabídnuty nově 

zakoupené notebooky a notebooky jinak používané pro běžnou výuku. Z mimořádných 

prostředků MŠMT pro veřejné základní školy na nákup digitálních učebních pomůcek v roce 

2020 bylo pro potřeby pedagogů zakoupeno celkem dvacet šest notebooků. Nákup videokamer 

a sluchátek s mikrofony umožnil online výuku ze školy. Nové žákovské notebooky, které se 

nám po skončení online výuky vrátily, použijeme do konce roku v učebně angličtiny 

na doplnění výuky cizích jazyků. 

Pro komunikaci s rodiči jsme i letos používali kromě e-mailu i software Bakaláři, jehož webová 

aplikace v době online výuky poskytovala spolehlivý prostředek pro komunikaci v rámci školy 

i s rodiči a žáky.  
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Dopravní výchova 

V 1. – 3. ročnících probíhala dopravní výchova formou Cyklohrátek, které se uskutečnily 

v týdnu od 7. 9. – 11. 9. 2020.  

V rámci Cyklohrátek jsme uspořádali cyklus dopoledních programů „Jsme chodci i cyklisté“. 

Akce se uskutečnila na Dětském dopravním hřišti Praha 10, kde si žáci vyzkoušeli jízdu 

u pravého okraje vozovky. V učebně dopravní výchovy poznávali dopravní značky a řešili 

jednoduché dopravní situace. Dále měli žáci vycházku zaměřenou na přecházení frekventované 

silnice po přechodu pro chodce na Milánské ulici za asistence paní policistky. Děti si tak mohly 

vyzkoušet, jak samostatně přecházet rušnou silnici opatřenou přechodem pro chodce bez 

semaforu a se semafory. 

Z důvodu platných epidemiologických opatření byly zrušeny plánované akce pro žáky 1. až 

3. ročníků v Muzeu policie. 

Přednáškový cyklus dopravní výchovy pro žáky 1. až 3. ročníků byl také nahrazen předáním 

učebních materiálů k samostudiu pro konkrétní ročníky tak, aby mohli učitelé v rámci distanční 

výuky tuto látku s žáky probírat.  

Výuka dopravní výchovy ve 4. a 5. ročnících probíhala pouze v září 2020, žáci se seznámili 

teoreticky s pravidly silničního provozu, s povinným vybavením jízdního kola, dopravními 

značkami, seznámili se s řešením jednoduchých dopravních situací, ve kterých se cyklista může 

ocitnout. Další praktická výuka byla z důvodu platných epidemiologických nařízení zrušena. 

Praktická výuka byla obnovena až v květnu 2021, kdy žáci 4. a 5. ročníků absolvovali 

praktickou výuku jízdy na kole podle pravidel silničního provozu. 

V květnu 2021 byly rozdány všem žákům 1. stupně učební materiály k dopravní výchově 

a řešení dopravních situací. 

Od roku 2015 je organizován každoročně kroužek Klub mladých dopravních znalců. Cílem 

kroužku je vypěstovat a usadit v dětech, účastnících provozu na pozemních komunikacích, 

návyky a postoje pro bezpečné, ohleduplné a odpovědné chování v silničním provozu, a to jak 

chodců, cyklistů, spolujezdců i budoucích řidičů motorových vozidel.  

Na začátku školního roku se do kroužku přihlásilo celkem 16 žáků 4. – 7. ročníků. Kroužek 

fungoval formou online výuky každé pondělí od 14: 00 do 15: 30. V zimním období probíhala 

teoretická výuka první pomoci při dopravních nehodách.  V jarním období probíhala teoretická 

výuka dopravních situací na silnici, chování v dopravním provozu na křižovatkách a znalost 

dopravních značek. 

V letošním školním roce byl Zdravotnický kroužek spojen s Klubem mladých dopravních 

znalců, a zúčastnili se ho také zájemci z 3. – 5. ročníků.  
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Školní mléko a ovoce do škol  

Do akce Školní mléko byli zapojeni všichni žáci naší školy, kteří vlastnili mléčné kreditky. 

Koncem září obdrželi nové mléčné kreditky žáci prvních ročníků, ostatní žáci měli aktivní 

kreditky z loňského školního roku, podle zájmu si je mohli nově aktivovat a používat 

v automatu HappySnack. V případě ztráty kreditky ji žákům paní učitelka zablokovala a vydala 

novou.  

V automatu si mohli žáci vybírat mléčné výrobky dle nabídky dotovaných výrobků z projektu 

Mléko do škol a nedotovaných výrobků Moje zdravá svačinka. Kromě těchto byly každý čtvrtek 

bezplatně dodávány mléčné výrobky všem žákům naší školy firmou COME vending.  

V období distanční výuky byly dodávky školního mléka zastaveny. Teprve v období nástupu 

1. a 2. tříd na prezenční výuku byly dodávky obnoveny a každý týden žáci dostávali v pondělí 

nabídku až tří mléčných výrobků. Nabídka pro žáky 3., 4. a 5. ročníků byla obnovena se 

začátkem rotační výuky, kdy každá třída na prezenční výuce dostala v pondělí až tři mléčné 

produkty. 

Do projektu Ovoce do škol byli zapojeni všichni žáci naší školy. V době, kdy platná 

epidemiologická opatření dovolovala žákům účast na prezenční výuce, dostávali každé pondělí 

v rámci projektu čerstvé ovoce nebo zeleninu, případně 100% ovocnou šťávu od firmy Bovys. 

V prosinci 2020 obdržela každá třída košík plný jižního ovoce s informačním letáčkem a mapou 

světa s původem ke každému ovoci. Žáci tak mohli ochutnat jižní ovoce z různých koutů světa.  

Projektové vyučování 

Projekt SOJ – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 15 navštěvují žáci devátého ročníku naší 

základní školy již několik let. Cílem tohoto setkávání je propojení současné generace mladých 

lidí a seniorů.  

Dnešní společenské podmínky, kdy prarodiče už nesdílí společný dům s generací svých dětí 

a vnuků, nenabízí tolik poznatků, co a jak prožívá starší generace, či jaké jsou jejich potřeby. 

Z výše jmenovaných důvodů dochází ke stále většímu odcizování těchto věkem zcela 

rozdílných společenských skupin, a mladí lidé tak jen těžko nalézají komunikační prostředky 

k navázání kontaktů se seniory.  

Kooperace s Centrem a ošetřovatelské pomoci poskytuje žákům náhled do života starší 

generace, kterou již sužují onemocnění související s jejich vysokým věkem, a proto musí volit 

při komunikaci s nimi různé cesty sdělování. Starší lidé disponují moudrostí a zkušenostmi, 

které mohou předat dnešní mladé generaci. Setkávání se staršími lidmi je také učí empatii, 
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respektu ke stáří, solidaritě, pochopení jejich světa a dle toho volit i způsob přístupu k těmto 

lidem.  

Projekt mezigeneračního setkávání je přínosem i pro seniory samotné. Mladí žáci jim přinášejí 

do domova, kde pobývají kvůli své nesoběstačnosti, informace ze světa, kde už běžně 

nepobývají a mohou vnést starší generaci do jejich života také jakési emoční uspokojení 

z kontaktu s osobou zvenčí. Většina z nich není v pravidelném kontaktu se svou vlastní 

rodinou, a proto pro ně může být setkání s našimi žáky pomocí proti smutku a samotě. Pro 

mnohé seniory, kterým chybí rodinné kontakty, jsou mladí lidé krom rutinního života v domově 

jejich jediným rozptýlením.  

Tento velmi úspěšný projekt by měl být nadále součástí školní výchovy. Kromě toho, že 

v dětech buduje důstojnost ke stárnoucím členům naší země, může být pro žáky i v neposlední 

řadě prevencí: tzn., jak mohou žáci současným životním stylem pozitivně ovlivnit své vlastní 

stárnutí.  

Vzhledem k šíření koronaviru nemohl být tento projekt v tomto školním roce uskutečněn. 

Projekt MŠ - Parmská 

V rámci předmětu Výchova ke zdraví a Výchova k občanství se žáci našich 9. ročníků již 

několik let účastní projektu, který byl umožněn díky spolupráci s MŠ Parmská. Tato školka, 

která se nachází v blízkosti naší školy, je pro žáky vítanou možností, jak se vrátit do dětských 

let a zároveň si zde uvědomí i nutnost jejich současné odpovědnosti a zodpovědnosti. Součástí 

tohoto projektu jsou pravidelná setkání žáků ZŠ s dětmi z MŠ. Někteří žáci tuto školku 

v minulosti navštěvovali, a tak se sem vlastně jen vracejí. V tomto prostředí se žáci učí v přímé 

konfrontaci novým sociálním rolím. Uvědomují si složitou a náročnou práci při péči o malé 

děti. Účastní se výchovného procesu formou her, vycházek do přírody a pobytem se svými 

mladšími vrstevníky mají možnost si uvědomit podstatu zodpovědnosti. Tento projekt má mezi 

žáky velkou oblibu, o to víc nás mrzí, že v tomto školním roce nemohl být uskutečněn vzhledem 

k pandemii koronaviru. 

Projekt Polytechnická hnízda 

Pro 7. ročník byla v letošním školním roce naplánována opakovaná návštěva Střední školy 

automobilní a informatiky, Weilova, Praha 15 - Hostivař, kde si žáci v rámci projektu 

Polytechnická hnízda měli prakticky vyzkoušet práci s různými technickými materiály a také 

sestavovat ze stavebnic programovatelná vozítka. Bohužel se kvůli karanténním opatřením 

uskutečnila pouze jediná návštěva, která ale měla u žáků velký úspěch. V příštím roce budeme 

chtít v tomto projektu pokračovat.  
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Scio testování 

Na jaře školního roku 2019/20 a na podzim 2020/21 se 6. ročníky zúčastnily Národního 

testování. Žáci si vyzkoušeli, jak uspějí v testech z českého jazyka, matematiky a obecných 

studijních předpokladech. 

Spolupráce ve výzkumném projektu 

Navázali jsme spolupráci s FHS UK na výzkumném projektu týkající se vytvoření testové 

baterie pro diagnostiku jazykového vývoje dětí v raném školním věku. Zapojili se žáci 

1. a 2. tříd a jejich třídní učitelky. 

Čeština v akci 

Jedná se o třídenní příměstský tábor probíhající koncem srpna a určený pro žáky s OMJ naší 

školy. Kromě výuky češtiny žáci navštívili zajímavá místa, seznámili se s pražskými 

památkami a podnikli další kreativní expedice. 

Školy v přírodě 

Vzhledem k situaci s koronavirem mohly proběhnout školy v přírodě pouze do uzavření škol 

v říjnu 2020. 

5. A/C - Pluhův Žďár 

7. A - Hrachov 

část 6. A/B/C a část 5. B - Zásada 

d/ účast v soutěžích 

V letošním školním roce se nekonaly žádné soutěže v rámci „Poháru starosty Prahy 15“ 

z důvodu epidemie koronaviru a následného zavření základních škol od 14. 10. 2020. 

Na naší škole byla od 8. 3. – 31. 3. 2021 vyhlášena Online Jarní pohybová výzva.  

Účastníci si vybrali aktivitu (běh, kolo, chůze, cvičení), kterou denně plnili a zaznamenávali 

do tabulky. Cílem bylo, aby žáci každý den vstali od počítačů a udělali něco pro své zdraví.  

V průběhu dubna – května (1. 4. – 26. 5. 2021) se naše škola zúčastnila Online Sportovní ligy 

Městské části Praha 15. Jednalo se o 4 disciplíny - trojskok z místa (snožmo), leh – sed na 

2 minuty, přeskoky přes švihadlo na 2 minuty, kliky na 2 minuty.  

Týden měli účastníci na přípravu a trénink, druhý týden na měření svých výkonů. 

Naše škola obsadila v Online Sportovní lize MČ Praha 15 pěkné 2. místo. 

e/Rada školy 

Rada školy se sešla pouze na začátku školního roku ke schválení výroční zprávy a školního 

řádu. V průběhu školního roku vzhledem k epidemiologické situaci nebyla svolána. 
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f/Spolek rodičů 

V letošním školním roce se nekonaly žádné akce, které Spolek rodičů každoročně pořádá. 

V prosinci jsme rozdali sladkosti k Mikuláši všem žákům, kteří se účastnili výuky. Na konci 

školního roku jsme předali našim deváťákům tradiční dárek. 

g/Školní stravování 

Součástí školy je i školní kuchyně a jídelna, ve které se v letošním školním roce stravovalo 

588 žáků základní školy a 60 zaměstnanců školy. 

Počet zaměstnanců provozu: 

Kuchařky                                  5  

Pomocné kuchařky                   3 

Vedoucí provozu                      1 

Vybavení  stravovacího provozu a jídelen: 

Provoz je vybaven moderními technologiemi jako např. míchací sklopný kotel, multifunkční 

tlaková pánev, konvektomat, velkokapacitní kráječ zeleniny, myčka černého nádobí, chladící 

a mrazící skříně, chladící stoly, universální šlehací a míchací stroje, varné kotle, fritéza, sklopné 

pánve. 

Pro uchování potravin je provoz vybaven samostatným chladicím  boxem na zeleninu a ovoce, 

maso, mrazicí box  a samostatný chladicí box na kuchyňský biologický odpad. 

Výdej jídel probíhá ve dvou výdejnách, které jsou vybaveny samoobslužnou třípatrovou 

chladicí vitrínou, chladicí skříní, pojízdnými ohřevnými talířovými zásobníky, vyhřívanými 

vozíky na 4 gastronádoby s pokrmy. 

Strávníci mají k dispozici dvě jídelny s celkovou kapacitou 158 míst u stolů. 

V jídelnách jsou umístěny terminály s dotykovým displejem pro výdej stravy s čtečkami, 

objednávkový systém s PC boxem, informační semafor pro kontrolu menu č. 1 a 2. 

Nápoje jsou připravovány ve výrobníku čaje a nápojů a ve vířiči na nápoje. 

Použité nádobí s tácy odkládají strávníci na sběrný dopravníkový pás a konzolový vozík bez 

dalšího třídění odpadu nebo nádobí. 

Mytí stolního nádobí probíhá odděleně v místnosti s tunelovou košovou myčkou. 

Kuchyně a přilehlé přípravny, výdej jídel a mytí stolního nádobí jsou napojeny 

na vzduchotechniku, rozdělenou na dva okruhy. 

V přípravně studené kuchyně, denního skladu, výdejen pokrmů a umýváren stolního nádobí je 

klimatizační jednotka pro dochlazování. 

Podhled stropu v kuchyni je z nerezových dílů, které lze umývat v myčce. 

Podlaha v kuchyni a přípravnách je protiskluzná zn. Altro. Na čištění byl zakoupen mycí stroj. 
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Obědy pro děti: 

Školní jídelna je zapojena do charitativního projektu Ivany a Pavla Tykačových WOMEN FOR 

WOMEN, který formou finančního daru umožňuje stravování dětem ze sociálně a ekonomicky 

slabých rodin. 

Díky tomuto projektu se v naší školní jídelně stravovalo 11 žáků. 

Dietní stravování: 

I v letošním školním roce bylo ve školní jídelně poskytováno dietní stravování dětem 

a zaměstnancům školy s potravinovými alergiemi, nebo intolerancemi. 

Byla připravována bezlepková dieta, bezmléčná dieta a dieta kombinovaná bez lepku 

s diabetem. 

Celkem 8 strávníků. 

Covid 19 – stravování:  

Od září 2020 probíhalo ve školní jídelně stravování v souladu s epidemiologickými opatřeními 

vzhledem ke COVID 19. 

Strava byla poskytována pro žáky a zaměstnance na prezenční výuce, pro žáky a zaměstnance 

na distanční výuce formou výdeje obědů do vlastních jídlonosičů a pro děti zaměstnanců 

integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí. 

Slavnostní oběd 9. třídy: 

Z důvodu protiepidemických opatření bvl v letošním školním roce slavnostní oběd pro žáky 

9. ročníků formou občerstvení v jednotlivých třídách. 

Likvidace odpadů z kuchyně: 

Použitý potravinářský olej:   Je vykupován podle potřeby firmou TRAFINOIL 

Gastro odpad:   1x týdně odvážen firmou PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. 

Odlučovač tuků:     3x za rok vývoz a čištění odlučovače tuků a následný odběr a rozbor vzorku 

odpadních vod firmou PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s. 

Priorita školního stravování: 

Prioritou školní jídelny je, aby všechny pokrmy byly připravovány „ČISTĚ“ bez dochucovadel, 

instantních přípravků a polotovarů. 

Pokrmy jsou celoročně připravovány z čerstvých surovin, zeleniny, ovoce, bylinek. 

Zaměřením školní jídelny je, aby školní oběd byl připraven tak, aby zajišťoval všechny 

potřebné živiny, aby zabezpečil výživovou pestrost, ale také postupně ovlivňoval chuťové 

preference i celkové výživové chování dětí. 
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h/ Výsledky kontrol 

Městská část Praha 15 

- Finanční kontrola  

- Kontrola poskytnuté neinvestiční dotace na rok 2020 

Ministerstvo vnitra Odbor eGovernmentu, Praha 4  

- Kontrola webových stránek školy – povinné informace. Zjištěny dílčí nedostatky, které 

byly vzápětí odstraněny. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 

- Ochrana veřejného zdraví – nebyla zjištěna žádná pochybení 

Česká školní inspekce – online výuka 

7x Česká školní inspekce – opakovaně na podnět jedné matky. Stížnosti shledány nedůvodné 

či neprokazatelné. 

Provoz a údržba školy, základní údaje o hospodaření, opravy rekonstrukce 

Natírání radiátorů  

Malování pavilonů   

Servis klimatizace 

Mytí oken 

Instalatéři 

Zahradnické práce 

Oprava schodů atria 

Školní nábytek 2 třídy, šatní skříňky 

 

23. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020  

V oblasti vzdělávání se zaměřujeme na priority vyplývající z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 – 2020. 

 Rozvoj informační, čtenářské a finanční gramotnosti 

 Rozvoj polytechnické výchovy (spolupráce se středními školami a firmami) 

 Podpora integrace žáků s OMJ – odlišným mateřským jazykem (granty, doučování) 

 Podpora výuky cizích jazyků, spolupráce s jazykovou školou Akcent v tomto roce 

přerušena 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků – kurzy a semináře 
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 Podpora žáků s poruchami učení a chování 

 Péče o nadané žáky – soutěže, olympiády 

 Zlepšení vybavenosti školy – dovybavení učeben, nové interaktivní tabule, nákup 

notebooků, webkamer, sluchátek s mikrofony 

 

24. Informace o počtu žáků s odlišným mateřským jazykem ve vztahu 

ke znalosti českého jazyka 

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování ČJ 

Stupeň znalosti ČJ Počet žáků 

Úplná neznalost ČJ 4 

Nedostatečná znalost ČJ 4 

Znalost ČJ s potřebou doučování 23 

 

25. Situace ve škole související s rozšířením nemoci Covid 19 

Máme za sebou nelehký rok, ve kterém jsme ale dokázali, že jsme schopni se přizpůsobit nové 

situaci.  

Na podzim MČ Praha 15 zjišťovala spokojenost rodičů s distanční výukou pomocí online 

dotazníků. Výsledky šetření byly příznivé a dá se říct, že od té doby jsme se ještě posunuli dál. 

Podařilo se nám sjednotit komunikaci prostřednictvím platforem Komens a MS Teams. Učitelé 

se účastnili online webinářů a byli metodicky vedeni naší ICT koordinátorkou. Poprvé jsme 

využili novou online formu zápisu do 1. tříd.  

Online výuka zpočátku nebyla vůbec jednoduchá pro všechny zúčastněné strany - pro učitele, 

žáky, ale ani pro rodiče žáků především na I. stupni. Učitelé nad rámec pevného rozvrhu online 

hodin, dopomáhali v odpoledních hodinách potřebným žákům, organizovali třídnické hodiny, 

vedli kroužky a samozřejmě se setkávali s rodiči na třídních nebo  neformálních schůzkách, 

poskytovali telefonické a online konzultace. Velkou oporou nám také byli naši asistenti 

pedagoga, kteří se individuálně věnovali žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Každý týden se učitelé setkávali s naší školní psycholožkou „u kávy“ online, kde si vyměňovali 

zkušenosti, vzájemně se podporovali, inspirovali a motivovali. Na těchto setkáních také měli 

možnost sdílet a vyzkoušet si různé techniky, které následně začleňovali do svých třídnických 

hodin. 
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Naše škola poskytovala zázemí dětem zaměstnanců Integračního záchranného systému. 

Bylo nutné se také dovybavit další technikou, a tak byly zakoupeny nové notebooky, 

webkamery, sluchátka s mikrofony, díky tomu se nám podařilo do výuky zapojit téměř všechny 

žáky. 

Do příštího roku plánujeme zrekonstruovat naše počítačové učebny a zaměřit se na další 

technické vybavení. 


