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I .  V Ý C H O V N Ě  V Z D Ě L Á V A C Í  Č I N N O S T ,  
P E R S O N Á L N Í  Z A B E Z P E Č E N Í  

1. ŠKOLA  

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 

U Školské zahrady1030/4, Praha 8 – Kobylisy, 182 00 

1. 9. 2007 - Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 
Č. j.: 10205/2007-21 
Ředitelka školy – Mgr. Věra Staňková 
www.uskolskezahrady.cz  

2. ZŘIZOVATEL  

Městská část Praha 8 
Zenklova 35/1 
180 48 Praha 8 - Libeň 

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 je devítiletá škola zřizovaná Městskou 
částí Praha 8. Základní škola je příspěvkovou organizací, která vystupuje v právních vztazích svým 
jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní 
klub, školní jídelnu základní školy a mateřské školy a mateřskou školu. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je v této 
podobě zařazena do sítě škol od 1. 12. 2005. 

Škola se inspiruje dlouhodobě myšlenkami evropského projektu Zdravá škola, jehož hlavním cílem je 
výchova ke zdravému životnímu stylu a pilíře tohoto programu - pohoda prostředí, zdravé učení a 
otevřené partnerství, jsou rozpracovány do Školního vzdělávacího programu. Svým žákům se snaží dát 
základy kvalitního všestranného vzdělání, které by jim umožnilo bez problémů přejít na jakýkoliv další 
typ školy. Zájmovou činnost zajišťuje škola prostřednictvím kroužků školní družiny, školního klubu a 
nabízí zájmovou činnost dalších organizací, které se školou naváží spolupráci.  

Škola integruje děti s potřebami podpůrných opatření ze své spádové oblasti. Péči o tyto děti koordinuje 
s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center, na škole působí 
tým školského poradenského centra, který tvoří výchovná poradkyně, metodička prevence, školní 
psycholožka a speciální pedagožka. 

Budova školy je zděná, má 18 učeben, jednu učebnu informatiky,  jednu malou učebnu pro výuku jazyků 
a jednu miniučebnu pro účely práce speciální pedagožky s žáky s potřebou podpůrných opatření. 
Tělocvičnu a venkovní víceúčelové hřiště, které prošlo rekonstrukcí. V samostatném objektu je učebna 
dílen a keramická dílna. V průběhu prázdnin byla vybudována školní kuchyňka. Učebny 2. stupně jsou 
poloodborné. Vzhledem k počtu tříd jsou všechny učebny, kromě informatiky, kmenovými. Školní 
jídelna a družina jsou v samostatném objektu v zahradě školy. Školní družina je v počtu šesti oddělení, 
z nichž jedno je z kapacitních důvodů umístěno v hlavní budově[TV1].  

http://www.uskolskezahrady.cz/
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Celý areál je umístěn v krásném prostředí plném zeleně ve starší zástavbě Kobylis. Je dobře dopravně 
obslužná, nedaleko od ní jsou zastávky metra, tramvaje, autobusů včetně příměstských ze 
Středočeského kraje. 

4. HODNOCENÍ ŠVP  

Kvalita výuky podle ŠVP odpovídá současným nárokům ke spokojenosti rodičů. Prioritami vzdělávání 
jsou práce s informacemi, rozvoj kritického myšlení a rozvoj logického uvažování. Každoročně 
vyhlašujeme celoškolní téma, které se prolíná všemi organizovanými akcemi. Školní rok 2018/2019 byl 
zaměřen na plýtvání potravinami.  

Ve školním roce 2018/2019 se žáci vyučovali dle učebních plánů vzdělávacích programů „Základní 
škola - základ vzdělání“. Druhým cizím jazykem, který se vyučuje od 7. ročníku, je německý jazyk. 
V devátém ročníku máme z dotace hodin pro povinně volitelné předměty zavedeny Základy ekonomiky 
a Environmentální výchova.             

Jako nepovinný předmět jsou vyučovány Základy křesťanství. 

Dlouhodobě se zaměřujeme na efektivní způsob hodnocení žákova výkonu. Jeho součástí je naučit žáka 
pracovat s chybou, rozvíjet sebehodnocení žáka a formální hodnocení doplňovat neformálním, nebo 
kriteriálním hodnocením. Běžnou výuku obohacujeme exkurzemi, tematickými dny a projektovými dny.  

Učební plány a očekávané výstupy v jednotlivých předmětech byly až na malé výjimky splněny. 

5. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA  

Škola vyučuje anglický jazyk jako povinný předmět od 3. ročníku, německý jazyk pak jako druhý 
povinný od 7. ročníku. Výuka angličtiny probíhá podle učebnic, které rozvíjejí slovní zásobu a schopnost 
reagovat v různých situacích (Project, Start with Click). S gramatikou se tedy žáci seznamují přímo 
aplikací na konkrétní situace. Kvalitu výuky vylepšuje možnost rozdělení žáků 8. a 9. ročníku na méně 
početné skupiny. 

Jako doplňková proběhla akce týden s rodilým mluvčím určená žákům 8. a 9. ročníků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pokud žák v odůvodněných případech na žádost rodičů a s doporučením školského poradenského 
zařízení nenavštěvuje povinný druhý jazyk, prohlubuje své znalosti v anglickém jazyce v hodinách 
nižších ročníků. V některých případech žáci navštěvují předmět speciálně – pedagogické péče. Žáci 
s odlišným mateřským jazykem, kteří mají anglický jazyk již jako další cizí jazyk, a u nichž není 
předpoklad zvládnout německý jazyk v požadované úrovni vzhledem k jazykové bariéře, jsou zařazeni 
do hodin českého resp. anglického jazyka. 

UČITELÉ CIZÍCH JAZYKŮ  

anglický jazyk: 6 učitelů, odborná kvalifikace 100 % 
německý jazyk: 3 učitelé, odborná kvalifikace 100% 

POČTY ŽÁKŮ UČÍCÍCH SE CIZÍ JAZYK  

 Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Žáci učící se cizí jazyk 
jako 2. povinný 

1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 
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AJ 137 162 8 
NJ --- --- 119 

6. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY - PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ  

 Od 1. 9. 2007 učí ZŠ podle vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
„Základní škola – základ vzdělání“ ve všech ročnících. 

 

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků 
ŠVP 1 18 384 
    

7. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY  

A) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ K 30. 6. 2019 

pracovníci fyzické osoby přepočtený stav 
pedagogičtí 45 33,60 
nepedagogičtí 19 15,99 
celkem 64 49,59 

 

B) VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ K 30. 6. 2018  

věk 
do 30 let 
včetně 

31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let 
z toho 
důchodci 

počet 5           5 16 10 9 7 
z toho žen 3   5 16 10 7 6 

C) PRŮMĚRNÝ VĚK PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

 47,33 

D) ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V %  

100% 

 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 
učitel I. stupně 12 0 
učitel II. stupně 18 0 
vychovatel 6 0 
speciální pedagog 1 0 
psycholog 1 0 
asistent pedagoga 6 0 
výchovný poradce 1 0 

 

 

  



Výroční zpráva 2018/2019 

 

 

  

7 

 

E) APROBOVANOST VÝUKY 

Stejně jako v minulých letech platí, že vzhledem ke snížení počtu žáků na 2. st. přibírají učitelé ke své 
aprobaci další předměty. Proto v některých předmětech probíhá výuka neaprobovaně, přestože 
vyučující jsou lidé s kvalifikací učitele ZŠ. Škola se těší dobré pověsti. Působí zde věkově i názorově 
různorodý kádr učitelů a vychovatelů – od zastánců moderního kooperativního učení až po učitele 
středoškolského ražení. Cílem všech učitelů bez rozdílu je připravit žáky co nejlépe na studium i do 
praktického života. 

Solidní úroveň výuky potvrzují hospitace, účast na srovnávacích testech, dobrá umístění našich žáků v 
soutěžích všech typů i velký počet žáků přijatých ke studiu na výběrových školách. 

 F) ODCHODY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU:  

odchod do důchodu: 3 
odchod na jiné pracoviště: 6 
mateřská dovolená: 1 
 
G) NOVĚ PŘIJATÍ PEDAGOGOVÉ: 6  

H) NOVĚ PŘIJATÍ ABSOLVENTI NEUČITELSKÉHO  STUDIA: 0 

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z koncepce školy a řídí se vyhláškou MŠMT č. 
317/2005 Sb. Škola hradí DVPP ze stanovených finančních prostředků, které jsou omezené. Přibývá 
tedy snaha čerpat peníze z grantů či čerpat prostředky na vzdělávání od MČ Praha 8, např. na 
preventivní činnosti. 

DRUHY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: 

A) STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ: 4 

Čtyři pedagogičtí pracovníci se účastnili studia ke splnění kvalifikačních předpokladů.  

B) STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ: 0  

C) PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ K PROHLOUBENÍ KVALIFIKACE: 

V roce 2018/2019 se 16 pedagogů školy zúčastnilo celkem třiceti denních i vícedenních seminářů. Tři 
semináře se týkaly tématu inkluze, sedm ekonomicko-právní oblasti řízení školy. Tři kolegyně 
absolvovaly kurz zdravotníka. Další semináře se týkaly rozvoje pedagogických kompetencí v oblasti 
českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. Celý pedagogický sbor se účastnil semináře k využití 
interaktivní tabule ve výuce. 

Dále využíváme zapojení do projektu ESF – Šablony II.  Využíváme personální pozice, které lze ze šablon 
platit. Škola má díky tomu školní psycholožku, speciální pedagožku a sociálního pedagoga. 
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9. ZAPSANÉ DĚTI DO 1. ROČNÍKU 2017/2018  

 Zapsané děti Přijaté děti 
Odklady školní 
docházky 

počet 71 50 10 

10. HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍCH DRUŽIN A KLUBŮ  

ŠKOLNÍ DUŽINA  

Ve školním roce 2018/2019 měla družina 6 oddělení, v nich 153 dětí. Vychovatelky mají požadované 
vzdělání, jedna si dokončila studium ke splnění kvalifikačních předpokladů na Karlově univerzitě. 

Vychovatelky při své práci vycházely ze vzdělávacího programu s názvem „Hrajeme si celý den“ s těmito 
vzdělávacími oblastmi: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody, Člověk a 
jeho zdraví. Zařazovaly nové činnosti, které nacházely na internetu, v odborném tisku a literatuře, 
nápady čerpaly také ze svých zásobníků, snažily se, aby se neopakovaly stejné náměty jako ve škole. 

[E2]Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální 
či aktuálně změněné potřeby. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Poměr 
spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Pro děti jsme připravili tyto kroužky:  

Sportovní hry, Zobcová flétna, Keramika a Angličtina. Do kroužků se přihlásilo 81 dětí, většina z nich do 
více než jednoho. Celoročně jsme využívali pro pohybové činnosti zahradu ŠD, školní hřiště i blízký 
lesopark Okrouhlík.  

Děti mají k dispozici malou knihovnu, kde si mohou děti kdykoli zapůjčit knihy a časopisy, případně i 
domů. Společnou četbu jsme zařazovali do denního programu pravidelně. 

Pro děti jsme připravili i akce, společné pro všechna oddělení – Masopustní karneval, vystoupení 
kroužku Zobcové flétny a  výstavu výrobků Keramického kroužku. 

S výrobky dětí i vychovatelek jsme se zúčastnili i tradičního školního Vánočního jarmarku. 

ŠKOLNÍ KLUB  

Ve školním roce 2018/2019 měl školní klub 3 kroužky, v nich 24 dětí. Bohužel již delší dobu upadá 
zájem starších dětí o zájmovou činnost pořádanou školou. Školní klub má vypracovaný vzdělávací 
program. Jeho činnost je realizována podle rozvrhu hodin jednotlivých kroužků. V rámci školního klubu 
si žáci mohou vybírat ze zájmových útvarů, které se v daném školním roce mohou měnit dle zájmu žáků. 
Letos se jednalo o kroužek Keramický a pro žáky 9. tříd jsme nabídli Cvičení z matematiky a českého 
jazyka jako přípravu k přijímacím zkouškám. 

Výtvarné potřeby a jiné pomůcky pro činnost zájmových útvarů jsou doplňovány podle potřeby, v 
závislosti na finanční situaci a podle druhu momentálně fungujících kroužků. Pro činnost ŠK je vyčleněn 
dostatek prostoru a přiměřené vybavení odpovídajícím nábytkem a dalším zařízením, využívána je 
keramická dílna. Děti z keramického kroužku přispěly svými pracemi na Vánoční jarmark. Keramický 
kroužek také prezentoval svou tvorbu na školní výstavě, která proběhla v měsíci červnu a byla 
zpřístupněna i rodičům. 

Činností školního klubu a zájmových útvarů školního klubu rozvíjíme osobnost žáků, snažíme se 
nenásilnou a zajímavou náplní zájmových útvarů o doplňování jejich znalostí a dovedností ve všech 
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vzdělávacích oblastech. Propojení vzdělávacích obsahů oborů přispívá ke komplexnosti vzdělávání žáků 
a pozitivně ovlivňuje proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.  

11. PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY  

Ve škole funguje speciální poradenské centrum, jehož činnost řídí výchovná poradkyně, a jsou v něm 
zapojeny školní psycholožka, speciální pedagožka a metodička prevence. Toto centrum se zabývá 
následujícími okruhy problémů: 

Průběžné řešení výchovných, prospěchových a osobních problémů žáků, volba povolání, zajištění 
podpůrných opatření žákům. Nabídka zahrnuje možnost konzultací pro rodiče žáků i pedagogy 
školy. 

Školní psycholožka spolupracovala s učiteli na podpoře žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami (např. SPU, ADHD), konzultovala výukové i výchovné potíže s učiteli, asistenty i rodiči. 
Dále pracovala individuálně s žáky (jednorázové či opakované konzultace) a s třídními kolektivy 
(každoroční diagnostika vztahů, preventivní a intervenční programy). Spolupracovala s dalšími 
odborníky dle potřeby žáků, aktuálně se Střediskem výchovné péče Klíčov. 

Školní speciální pedagožka poskytovala žákům se speciálními vzdělávacími potřebami péči 
formou individuální a skupinové práce (max. 3 žáci ve skupině). Využívala speciálně pedagogické 
metody k rozvoji oslabených oblastí u žáků podle jejich potřeb. Formou reedukačních a 
kompenzačních cvičení se snažila o odstranění či zmírnění výukových potíží, projevů specifických 
poruch učení. Spolupracovala s vyučujícími při vytváření vhodných podmínek při výuce a s 
pracovníky PPP. Pedagogům školy a rodičům (zákonným zástupcům) znevýhodněných žáků 
poskytovala konzultace a poradenskou pomoc ohledně vzdělávání žáků. Prováděla depistáže a 
speciálně pedagogickou diagnostiku poruch učení. Spolupráce s rodinami žáků s potřebami 
podpůrných opatření. Speciální pedagožka sleduje činnost asistentů pedagoga a metodicky je 
podporuje. 

Výchovná poradkyně zajišťovala odbornou pomoc při výběru povolání žákům v 9. třídách, 
nabízela s tímto ohledem konzultační hodiny pro žáky a rodiče a organizovala ve spolupráci 
s pracovníkem pedagogicko psychologické poradny Profi testy s následnou konzultací.  Pro žáky 
zajistila návštěvu Úřadu práce a další aktivity, které se týkají volby povolání. Proběhlo několik 
setkání s pracovníky škol a učilišť, např. OA, SZŠ, SOŠ hotelová a gastronomie, SOU Učňovská, SOŠ 
strojní, SPŠ elektrotechnická a SOŠ logistiky, kterých se zúčastnila. Žáci byli průběžně seznamováni 
se studijními materiály SŠ a SOU a navštívili Jarmark řemesel.  

Koordinovala činnosti ostatních členů školního poradenského centra a zajišťovala komunikaci 
s pedagogicko psychologickou poradnou při zajištění podpůrných opatření jednotlivých žáků. 

Ředitelka školy spolupracovala se školským poradenským centrem a podílela se na řešení 
složitých situací některých žáků, kdy svolala výchovnou komisi za účasti zákonných zástupců, 
pedagogů a případně dalších subjektů (speciálně pedagogické centrum, orgán sociálně právní 
ochrany dětí, Policie ČR). 

12. SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY ŠKOLY  

Ve škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy.  Díky jeho finanční podpoře mohla škola realizovat 
např. projekt výuky AJ s rodilým mluvčím, podíleli se na nákladech na vychovatele na školních 
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výjezdech, pořádali různé akce. Některé jsou již tradiční, např. vánoční jarmark, buřtobranní, karneval 
ŠD, některé byly nové a byly určeny pro užší okruh rodičů. Do spolupráce s rodiči se podařilo zapojit 
školní psycholožku (např. přednášky pro rodiče).  

Spolupracujeme s institucemi v okolí (divadlo Karla Hackera, Městská knihovna, TJ Sokol Kobylisy, Sbor 
církve českobratrské evangelické, mateřské školy, DDM, ZUŠ). Mezilidské vztahy a občanskou 
vzájemnost se snažíme podporovat tradičními kulturními a sportovními a charitativními akcemi (Běh 
pro život, Sluníčkové dny, Adopce na dálku).  

13. ÚČAST ŠKOLY V  ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH  

V mezinárodním měřítku v rámci EU škola spolupracuje spíše nahodile. Škola čerpá finanční prostředky 
z evropských fondů OP VVV. Ve školním roce 2018/2019 umožnily tyto prostředky práci školní 
psycholožky, speciálního pedagoga a sociálního asistenta. 

14. ZKUŠENOSTI S PÉČÍ O NADANÉ ŽÁKY  

Podle Zákona č. 561/2004 Sb. má škola povinnost pečovat o nadané žáky. Pedagogicko psychologická 
poradna identifikovala ve školním roce 2018/2019  1 žáka s mimořádným nadáním, pro kterého škola 
vytvořila individuální vzdělávací program. O nadané děti, zejména na 1. stupni, pečují třídní učitelé. 
Rozvoj nadání žáků 2. stupně řešíme nabídkou jejich účasti v soutěžích a olympiádách. 

15. POČET BUDOV, VE KTERÝCH SE VYUČUJE  

Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičen): 2 

16. POČET TŘÍD CELKEM  

 I. stupeň II. stupeň celkem 
k 30. 6. 2018 10 7 17 
k 30. 6. 2019 10 8 18 

z toho specializovaných tříd - 0 

17. POČET ŽÁKŮ  

 I. stupeň II. stupeň celkem 
k 30. 6. 2018 224 143 367 
k 30. 6. 2019 223 161 384 

18. PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ  

a) na třídu: 

průměr za I. a 
II. st. b. tř. 

I. st. b. tř. I. st. sp. tř. II. st. b. tř. II. st. sp. tř. 

21,33 22,30 0 20,13 0 
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b) na učitele: 

průměr za I. a 
II. st. b. tř. 

I. st. b. tř. I. st. sp. tř. II. st. b. tř. II. st. sp. tř. 

15,48 19,39 0      12,10       0 

19. ZAMĚŘENÍ TŘÍD S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU  

Škola nemá žádné třídy s rozšířenou výukou. 

20. ZAMĚŘENÍ SPECIALIZOVANÝCH TŘÍD  

Škola nemá žádné specializované třídy. 

21. POČET INTEGROVANÝCH DĚTÍ  

a) celkem – 38 

b) z toho postižení: 

SPU zrak sluch řeč tělesné autismus kombinova
né 

SPCH 

23 2 0 3 1 0 7 2 

 

c) způsob individuální a odborné péče o tyto žáky: 

Základní škola v 1. až 9. ročníku integrovala 38 žáků, většinou s vývojovými poruchami učení. Učitelé 
prošli semináři zaměřenými na práci s těmito dětmi a k tvorbě plánu pedagogické podpory a 
individuálního vzdělávacího plánu. Pedagogickou intervenci a předmět speciálně pedagogické péče měli 
na starosti pedagogové s příslušným vzděláním v dopoledních i odpoledních hodinách. Škola 
spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou  pro Prahu 7 a 8. Na škole pracovalo 6 
asistentů pedagoga.  

Školské poradenské centrum (školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně a 
metodička prevence) bylo posíleno o sociální pedagoga, který se stará o žáky z málo podnětného 
prostředí a v některých případech poskytuje podporu v prostředí domova. Jde o pomoc při přípravě na 
výuku a vytvoření prostoru pro učení doma. 

d) zkušenosti s integrací 

Díky dobré komunikaci s pedagogicko psychologickou poradnou, kterou koordinovala výchovná 
poradkyně a možnosti hradit z Evropských sociálních fondů v rámci programu OP VVV některé pozice 
pracovníků školského poradenského centra, se dařilo vytvořit prostředí, které žákům s potřebou 
podpůrných opatření umožňuje smysluplnou integraci v rámci běžné třídy. Přesto jsme se setkali 
s problémy, které jsou na hranici a vyžaduovali od všech zúčastněných vysoké nasazení a jejich 
smysluplnost je diskutabilní. Šlo o případy, kdy se opatření směřující k integraci žáka dotýkaly celé 
třídy a možnosti vzdělávání v ní. Tento problém se ukazoval žáků s poruchou autistického spektra a u 
žáků s špatně kompenzovanou poruchou chování. 
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22. DĚTI CIZINCŮ ZE ČLENSKÝCH STÁTŮ EU A  OSTATNÍCH STÁTŮ  

A) Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EU: 4 

B) Z OSTATNÍCH STÁTŮ: 20 

Žáci, jejichž rodným jazykem není čeština, mají možnost v souladu s platnými předpisy využívat různé 
úlevy v hodnocení. Rodičům je doporučena spolupráce s organizacemi nabízejícími podporu výuky ČJ- 
sdružení META. Další podpora probíhá formou doučování ze strany učitelů a nabídkou výuky předmětu 
Čeština pro cizince.  

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

stupeň znalosti ČJ počet dětí 

úplná neznalost 0 

nedostatečná znalost 5 

znalost s potřebou doučování 2 

23. ZKUŠENOSTI S  INTEGRACÍ A DALŠÍM ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE 
SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 
PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY.  

Škola integrovala žáky se zdravotním postižením a má také zkušenosti se začleňováním dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Na děti ze sociálně slabšího a málo podnětného prostředí škola zaměřuje 
preventivní programy a v loňském roce se o tyto žáky staral sociální pedagog. Šlo převážně o děti 
z jiného jazykového prostředí, žijící v komunitě, kde rodiče byli pracovně vytíženi, a jazyková bariéra 
neumožňovala třídnímu učiteli účinné začlenění těchto žáků do procesu vzdělávání.  

Z prostorových důvodů neměla zřízeny přípravné třídy. 

24. PŘEŘAZENÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ  

 ZŠ speciální: 0 
 ZŠ praktická: 0 

stát počet žáků 
Ukrajina 7 
Bulharsko 1 
Čína 1 
Slovensko 2 
Korea 2 
Spojené státy 2 
Rusko 1 
Vietnam 4 
Celkem 21 
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25. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

A) NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA PŘIJATO: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B) PŘIJATO Z IX. ROČNÍKU NA SŠ ZŘIZOVANÉ KRAJEM A CÍRKVÍ, KTERÉ JSOU UKONČENY MATURITNÍ 

ZKOUŠKOU  

 

C) NA SOUKROMÉ ŠKOLY PŘIJATO: 

Gymnázia 
Obchodní 
akademie 

Střední 
zdrav. školy 

Střední 
prům. školy 

Ostatní 
střed. školy 

Střední 
odb. učiliště 

Celkem 

0 0 0 0 1 0 
1 
 

26. POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ UKONČILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A 
ODEŠLI ZE ŠKOLY  

 v 9. třídě: 40 
 v nižším ročníku: 0 

27. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ  

A) KLASIFIKACE CHOVÁNÍ 

 I. pololetí II. pololetí 

velmi dobré 381 384 
uspokojivé 0 0 
neuspokojivé 0 1 

28. PROSPĚCH ŽÁKŮ  

A) PROSPĚCH:  

  I. pololetí II. pololetí 

Klasifikováno 
I. stupeň 220 223 
II. stupeň 161 161 

Prospělo celkem 381 384 

 z 5. ročníku ze 7. ročníku 

zřizovaná krajem 8 8 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

Gymnázia 
Obchodní 
akademie 

Střední 
zdrav. školy 

Střední 
prům. školy 

Ostatní 
střední 
školy 

Střední 
odb. učiliště 

Celkem 

7 7 2 11 10 2 39 



Výroční zpráva 2018/2019 

 

 

  

14 

 

I. stupeň 220 223 

II. stupeň 159 161 

z toho 
s vyznamenáním 

306 303 

Neprospělo 
I. stupeň 0 0 
II. stupeň 2 0 

Nehodnoceno 
I. stupeň 0 0 
II. stupeň 0 0 

 
B) CELKOVÝ PRŮMĚR  

Celkový průměr I. pololetí II. pololetí 

I. stupeň 1,093 1,105 
II. stupeň 1,400 1,409 
celkem 1,275 1,281 

 

C) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O  VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDKY TESTŮ V  PROJEKTU KALIBRO: 

KALIBRO 

 Průměr  ZŠ Průměr školy 

5. ročník 

Humanitní základ 56,6% 66,3% 

Přírodovědný základ 61,5% 67,6% 

Anglický jazyk 55,1% 61,2% 

7. ročník 

Humanitní základ 57,4% 55,2% 

Anglický jazyk 60,7% 64% 

Přírodovědný základ 56,9% 57,2% 

9. ročník 

Humanitní základ 56,6% 60,8% 

Anglický jazyk 65,4% 73,2% 

Přírodovědný základ 60,2% 64,6% 

                       

29. HODNOCENÍ PREVENCE NA ZÁKLADĚ MINIMÁLNÍCH 
PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ  

V uplynulém školním roce 2018/2019 byl program prevence realizován podle Minimálního 
preventivního programu školy, který je součástí školního vzdělávacího prostředí. Preventivní programy 
plynule navazují na prevenci z let minulých a zároveň se snaží pružně reagovat na aktuální 
problematiku v jednotlivých třídách. Prevence rizikové chování probíhá ve škole již tradičně na dvou 
hlavních úrovních. Využíváme preventivní programy institucí, se kterými máme dobré zkušenosti 
(Prak, MP Police, Police ČR).  Nově jsme využili preventivní programy Divadelta, které díky své 
zážitkové formě měly velký úspěch. Dále probíhají třídnické hodiny, které podporují pozitivní klima 
tříd. Při podezření na narušené vztahy ve třídě připravuje školní psycholožka společně s třídními učiteli 
intervenční program. Při podezření na šikanu či jiné nevhodné chování reagujeme hned, aby se 
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problematické chování zastavilo co nejdříve. Jsme připraveni využívat Individuální výchovný plán, 
který se nám v minulosti osvědčil. V letošním roce jsme pokračovali v projektu Minimalizace šikany, 
celkem 10 pedagogů postupně prošlo vzděláváním (48 hod), dále jsme využívali metodickou podporu.  

30. RADA ŠKOLY  

V lednu 2018 byla po volbách ve škole ustavena Rada školy ve složení: 

předseda – Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.  

členové –  Mgr. Johanka Zummerová 

                Tomáš Volek 

31. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ  

počty stravovaných žáků:   571   

z toho počty žáků z jiných škol:  197  

počet druhů jídel:    2 

počet jídelen   ZŠ: 1  MŠ: 1 

počet výdejen   ZŠ: 0 MŠ: 0 

závodní stravování zaměstnanců kmenové školy: 55 

závodní stravování zaměstnanců jiných škol: 48 

32. VÝJEZDY ŽÁKŮ MIMO OBJEKT ŠKOLY  

 Počet výjezdů Počet žáků 

Vzdělávací výjezdy 0 0 

Školy v přírodě 7 186 

Plavecké kurzy 4 91 
 

Hodnocení výjezdů: školy v přírodě splnily cíle vzdělávací, výchovné i poznávací. 

33. VÝSLEDKY KONTROL  ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

Od 16. 4. do 22. 4. 2019 proběhla na škole inspekční činnost ČŠI k hodnocení podmínek, průběhu a 
výsledů vzdělávání poskytovaného mateřskou školou, základní školou, školní družinou a školní 
jídelnou. Z inspekční zprávy vyplynulo, že nově jmenovaná ředitelka pokračuje v naplňování stanovené 
koncepce školy a došlo ke zlepšení materiálně technických podmínek pro vzdělávání. Ze silných stránek 
školy byla nejlépe hodnocena vstřícná a komunitní atmosféra školy. Příležitost ke zlepšení vidí ČŠI ve 
zlepšení diferenciace ve výuce s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků. Jako příklad inspirativní 
praxe ocenila ČŠI kriteriální hodnocení. Úplné znění zprávy lze nalézt na www.csicr.cz. 

http://www.csicr.cz/
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V měsíci dubnu 2019  proběhla také finanční kontrola funkčnosti vnitřního kontrolního systému školy, 
hospodaření s finančními prostředky a majetkem školy. Kontrola nezjistila žádná zásadní pochybení a 
všechna doporučení byla v daném čase realizována. 

34. ÚČAST ŽÁKŮ V  SOUTĚŽÍCH  

V rámci školy se vybraní žáci účastnili Olympiády v českém jazyce, Matematické olympiády, 
Matematického klokana, Mladý chemik a Biologické olympiády. Své zástupce jsme vyslali do obvodního 
i městského kola Pražského poetického setkání.   

35. ŽÁCI S TRVALÝM BYDLIŠTĚM MIMO ÚZEMÍ  HMP 
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Počet žáků 
celkem 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 

Z toho nově 
přijatí 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Environmentální výchova byla v uplynulém školním roce na naší škole realizována příslušnými tématy 
v biologických předmětech – tj. v prvouce a přírodovědě na I. stupni a v přírodopisu na II. stupni. 
Především, ale v rámci stejnojmenného předmětu environmentální výchova, který mají v rozvrhu 
deváté třídy. 

Žáci I. stupně navštívili v průběhu roku řadu programů institucí ekologického zaměření, měli ve výuce 
zařazené vycházky do přírody, ale i návštěvy ZOO, apod.  

V předmětu environmentální výchova žáci diskutovali o mnoha problémech, jako jsou např. kvalitní 
zdroje pitné vody, odpadní voda a její vhodné čištění, odpady všeho druhu, jejich třídění a recyklace, 
význam uchování celé přírody v co nejméně civilizací ovlivněném stavu, dostatek zdravotně 
nezávadných potravin, problematika udržitelného rozvoje apod. 

Deváté třídy absolvovaly řadu exkurzí – navštívily vodárnu v Praze Podolí, čistírnu odpadních vod 
v Horních Počernicích, kompostárnu na Vyšehradě, sběrný dvůr Voctářova, výstavy v Národním 
zemědělském muzeu, skleníky ČZU, včelaře a jeho včelín v obci Ořech aj. 

V průběhu celého školního roku se děti ze všech tříd staraly o úklid školního pozemku a zapojily se jako 
každoročně do třídění odpadu, který vyprodukují během vyučování. Škola se snaží děti vést k šetření a 
sběru papíru. Na podzim děti naplnily celý velký kontejner sběrovým papírem nastřádaným v průběhu 
roku především doma v rodinách. 
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K šetření a neplýtvání nejen potravin byl v květnu zaměřen i vícedenní školní projekt, kterého se 
zúčastnili všichni žáci II. stupně. Projekt se skládal z přednáškové části a vyhledávání dalších informací 
na internetu, ale především návštěvy bezobalového obchůdku a obchůdků s biopotravinami, komunitní 
zahrady, ekologicky hospodařícího zemědělce, potravinové banky, i zázemí školní jídelny. Děti shrnuly 
získané poznatky i úvahy o nich na plakátech, které prezentovaly v prostorách školy.   

37. POLYTECHNICKÁ VÝUKA 

Polytechnická výuka je součástí ŠVP ve formě práce v dílnách, na pozemcích – cílem je posílit v žácích 
vztah k manuální činnosti. Škola má od 1. 9. 2018 díky grantu evropských sociální fondů a podpoře 
zřizovatele nově zmodernizované dílny a nově zřízenou cvičnou kuchyňku. 

38. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturní výchovu začleňujeme do naší výuky prostřednictvím následujících předmětů: anglický 
jazyk, výchova k občanství, zeměpis, etická výchova, umění a kultura, výchova ke zdraví, hudební 
výchova a výtvarná výchova. 

40. VYUŽITÍ MZDOVÝCH  PROSTŘEDKŮ RADY HLAVNÍHO MĚSTA 
PRAHY 

V rámci realizace usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019 bylo využito 31 % přidělené částky na 
odměny všem zaměstnancům, kromě pracovníků jídelen. Těm bylo vyplaceno 35% z celkově přidělené 
částky. Tyto odměny byly zaměstnancům vyplaceny v měsíci červenci 2019. 

I I .  E K O N O M I C K Á  Č Á S T  

Viz přiložené tabulky. 
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