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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
  

                                                                                                                                                                                  
Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady 4   
Sídlo školy: U školské zahrady 1030/4, Praha 8 – Kobylisy, Praha 8, 182 00   
Zřizovatel školy: MČ Praha 8   

 

1. Vedení školy      Kompetence 

Ředitel školy: Mgr. Věra Staňková Organizace a řízení provozních a ekonomických 
agend. 

Statutární zástupce: Mgr. Andrea Wendlíková Organizace a řízení pedagogických záležitostí ZŠ. 
Zástupce ŘŠ: Matěj Brouček Organizace a řízení pedagogických záležitostí MŠ. 
Adresa pro dálkový přístup 
(www): www.uskolskezahrady.cz 

 

 

2. Školská rada                 
Předseda: Tomáš Volek Člen: x 

Člen: Mgr. Pavel Franc Člen: x 
Člen: Mgr. Kateřina Markalousová Člen: x 

     
3. Charakteristika školy               
Součásti školy jsou  Základní škola, školní družina, školní jídelna, mateřská škola.  

                    
Výkony jednotlivých součástí školy          

Údaje k 30.6. Počet žáků Počet tříd / 
oddělení 

Průměrný 
počet žáků Komentář, doplnění, upřesnění   

 
Základní škola 388 18 21   
Školní družina 140 6 23   
Školní jídelna 369       
Mateřská škola 47 2 24   

 

Děti/žáci s trvalým pobytem v jiném kraji (jiné MČ) K 30.6.        

Kraj Počet 
žáků 

z toho 
nově 
přijatí 

Kraj Počet 
žáků 

z toho 
nově 
přijatí 

Celkem žáků z toho nově 
přijatí  

Ústecký kraj 1 0 Středočeský kraj 20 3 21 3  
 

Městská část Počet žáků Městská část Počet žáků Celkem žáků 
   

Praha 7 2 Praha 19 2      
Praha 5 1 Čakovice 2      
Praha 9 4 Dolní Počernice 1     
Praha 14 1 Praha 18 1 14    
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Děti/žáci s odlišným mateřským jazykem  
  

Úplná neznalost ČJ 0 Nedostatečná znalost ČJ 5 
Znalost ČJ s potřebou 

doučování 2 
  

 

4. Materiálně technické podmínky školy          
Škola 

Počet kmenových učeben: 
18 

Učebny jsou vybaveny počítači, interaktivními tabulemi 
nebo LCD panely. Některé slouží jako poloodborné 
pracovny.  

Počet učeben ICT: 1 21 PC stanic s dataprojektorem, tiskárnou a 3-D tiskárnou. 
 

Ostatní odborné učebny: 3 Odborné učebny jsou cvičná kuchyňka, dílny a učebna 
fyziky a chemie.  

Počet tělocvičen: 1  
 

Venkovní sportoviště: 1 Víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 
 

 

Školní jídelna 
Vlastní – dodavatelsky - 
výdejna vlastní 

Školní kuchyň je po rekonstrukci vybavena mod  
zázemím splňujícím podmínky současné legislat  
Nabízí obědy nedaleké SŠ a kapacita umožňuje   
cizím strávníkům.  

Školní družina 
Počet samostatných 
heren: 5 

Otevřena je pro žáky 1. - 4. ročníku. Družina 
má samostatné prostory v sousední budově, 
ke které přiléhá i venkovní hřiště.  Jedno 
oddělení je v budově školy.  

Detašované pracoviště MŠ   
 

 

5. Zhodnocení školního vzdělávacího programu (ŠVP) - plnění  

Název ŠVP: Základní škola, základ vzdělávání. 

Charakteristika ŠVP:  
 

 
 

ŠVP vychází z filozofie programu Zdravá škola. Klade důraz na tvorbu prostředí, smysluplnost učení, rozvíjení 
spolupráce a spolupráci s partnery školy, zejména rodiči a zřizovatelem, ale také organizacemi, které 
podporují vzdělávací a sociální funkci školy. 

Vzdělávání probíhá podle učebního plánu, který je rozčleněn na klasické předměty a disponibilní hodiny jsou 
využívány k posílení hodinové dotace ČJ a M a předmětům, které naplňují požadavky průřezových témat, což 
jsou Etická výchova, Environmentální výchova a Základy ekonomie. 

 

Zhodnocení ŠVP:             
ŠVP naplňuje požadavky RVP a umožňuje reagovat na jeho aktuální změny. 
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B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

79-01-c/01      Základní škola 
 

C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČNÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

 

 

 

      
 

1. Pracovníci školy k 30. 6. 2021    
 

      

Součásti školy 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci 
celkem z toho PP s odbornou kvalifikací 

Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

Fyzické 
osoby Přepočtený počet 

Základní škola 12 8,80 37 32,88 36 31,88 
Školní družina     6 5,30 5 4,80 
Školní klub     0 0 0 0 
Školní jídelna 8 7,31         

Celkem 20 16,11 43 38,18 41 36,68 
 
   

 

 
2. Věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6.2021 

  
Součásti školy věk do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 61 let 

Základní škola 2 6 11 12 6 
Školní družina 1 0 1 3 0 
Školní klub 0 0 0 0 0 
Věkový průměr pedagogických pracovníků celkem je 47,98. 

  

 

 

D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 

Počet zapsaných dětí pro 
šk. rok 2021/2022 

Počet přijatých dětí na  
školní rok 2021/2022 Počet prvních tříd Počet odkladů na  školní 

rok 2021/2022 

Přípravné třídy 2021/2022 
 

počet tříd           počet žáků 

66 42 2 10 0 0 
 

   

  

 
    

  
 

E. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ    
 

          
            
1. Naplnění cílů ŠVP            
V uvedeném školním roce se nepodařilo naplnit všechny očekávané výstupy. Důvodem bylo mimořádné 
opatření proti COVID - 19, kterým byly školy zavřeny a žáci byli vzděláváni distančním způsobem. 

 

 

 

2. Péče o mimořádně nadané žáky 

Žákům, kteří vykazují nadání je v rámci běžné výuky předkládáno náročnější učivo a zadávány úkoly, které je 
mají více podněcovat. V loňském roce se podařilo zajistit účast na on-line olympiádě v biologii a chemii. 

Jeden žák využil možnosti studia podle §41 školského zákona (tzv. domácí vzdělávání), aby skloubil 
reprezentační sportovní přípravu s povinnou školní docházkou. 
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3. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami   
       
Přehled o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami   
Celkový počet žáků k 30.6.: 36   

z toho počet žáků s IVP: 14   

   
Odborní pracovníci, kteří s žáky pracují (úvazek)   
Speciální pedagog 0,7  
Školní psycholog 0,5  
Asistent pedagoga 4,69  
     

  
Formy práce s žáky  (zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze soc. znevýhodněného 

prostředí) 
    

  
Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí a s potřebami podpůrných opatření byla poskytována péče 
na základě doporučení PPP a to formou pedagogické intervence resp. předmětu speciálně pedagogické 
péče. Pedagogickou intervenci poskytovali učitelé, předmět péče speciální pedagožka. Žákům, kteří 
neprošli diagnostikou PPP a vykazovali oslabení byla věnována péče v rámci běžné výuky úpravou 
požadovaných činností, krátkodobého doučování. 

Podpora v rodinách byla poskytnuta u žáků, kteří měli problém v době distančního vzdělávání tak, že je 
navštěvovali sociální pedagog nebo asistent pedagoga, kteří pomáhali s připojením do synchronní výuky a 
případně poskytovali další podporu, např. s organizací distančního vzdělávání. 

Individuální podpora trvala v běžné i distanční výuce. 

    

  
 

4. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci ŠVP            
1. cizí jazyk je anglický, který se vyučuje od 3. ročníku v tří hodinové dotaci týdně. 2. cizí jazyk je německý, 
který se vyučuje od 7. ročníku ve dvouhodinové dotaci. Žáci jsou rozděleni do skupin, kde je okolo 15 žáků. V 
letošním roce se nepodařilo doplnit výuku o intenzívní kurz vedený rodilým mluvčím, tak jako jsme to v 
předchozích letech dělali pro žáky 8. a 9. ročníků. 

 

 

 

5. Vzdělávání cizinců            
Počet cizinců EU: 2 Ostatní státy 14   

  
 

Nejvíce zastoupené země (podle počtu žáků):        
  

Vietnam 3        
  

Slovensko 2        
USA 2               
Komentář (zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ)      
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 
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META. Další podpora probíhá formou doučování ze strany učitelů a nabídkou výuky předmětu Čeština pro 
cizince. 

 
6. Přípravné třídy   
Škola nemá přípravné třídy. 
 

 
7. Enviromentální 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 
v rámci stejnojmenného předmětu environmentální výchova, který mají v rozvrhu deváté třídy. 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. Plánované exkurze, které byly běžnou součástí výuky nebyly realizovány. 

  

8. 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. 

 
  

9. Polytechnická výchova     
Polytechnická výchova se v loňském roce vyučovala v omezeném rozsahu. S ohledem na nutnost přenést 
výuku z velké části do on-line podoby se vyučovala formou zadávání témat, které žáci mohli řešit ve svém 
prostředí. Takže do dílen a cvičné kuchyňky se žáci dostali ve velmi malém časovém prostoru. Byla plánováno 
využití polytechnických hnízd. K realizaci této spolupráce s odborníky bohužel nedošlo. 

  
  
10. Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu   

Vychovatelky 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. 

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 měly připravené opět zájmové kroužky, které však kvůli vládním opatřením z důvodu pandemie, 
nakonec nebyly otevřeny. 

Pro pohybové činnosti jsme využívali 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. 

Od listopadu se zpřísnila vládní opatření a žáci se nesměli potkávat v odděleních, každá vychovatelka měla na 
starosti jednu třídu až do odchodu posledního dítěte.  
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Během měsíce března došlo k úplnému uzavření škol. V této době jsme dětem a rodičům nabídli každodenní 
hodinovou komunikaci s dětmi přes Teams aplikaci. Každé vychovatelce se průběžně přihlašovalo 4 – 10 dětí, 
kterým jsme četly pohádky, povídaly si o běžných věcech, výtvarně tvořily, hrály hry apod. 

  

11. Poradenské služby školy   
  
Školní poradenské pracoviště   

 

   zaměstnanec školy externí spolupracovník 

výchovný poradce 1 ne 
školní metodik prevence 1 ne 
školní speciální pedagog 0,7 ne 
školní psycholog 0,5 ne 

 
Stručný popis činnosti                                                                                                                                

Výchovný poradce: 
Výchovná poradkyně průběžně řeší výchovné, osobní i prospěchové problémy žáků individuálně nebo ve 
spolupráci s paní ředitelkou, zástupkyněmi ředitelky, se školní psycholožkou, speciálními pedagožkami, 
metodičkou prevence, rodiči, PPP a SPC. Spolupracuje s rodiči žáků s poruchami učení a chování a učiteli 
zajišťujícími výuku pedagogické intervence, předmětu speciálně pedagogické péče, podporu žákům s odlišným 
mateřským jazykem. Výchovná poradkyně zajišťuje odbornou pomoc při výběru povolání v 9. třídách, testy 
profesní orientace s PPP a konzultace s rodiči a žáky. Spolupracuje s PPP a SPC. Téměř celý školní rok v době 
mimořádných opatření distanční výuky probíhala komunikace se žáky hlásícími se na střední školu a jejich 
rodiči elektronicky.  

Školní metodik prevence: 
Školní metodik prevence spolupracoval s učiteli, poskytoval jim nabídku programů primární prevence a 
koordinoval je s vybranými organizacemi tak, aby vždy cílily na problematickou oblast. Témata byla vybrána 
vždy s ohledem na věk dětí a jejich zralost. Zaměřoval se v období lockdownu především na vztahy mezi dětmi, 
jejich pohybem v kyberprostoru, psychohygienu a další problémy, které vyvstaly v souvislosti s on-line výukou. 
V průběhu školního roku proběhla změna školního metodika prevence. 

Školní speciální pedagog: 

Školní speciální pedagog 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 pracovníky PPP a vyučujícími při vytváření vhodných podmínek při 
výuce. Pedagogům školy a rodičům (zákonným zástupcům) znevýhodněných žáků poskytovala konzultace a 
poradenskou pomoc ohledně vzdělávání žáků. Prováděla depistáže a speciálně pedagogickou diagnostiku 
poruch učení.  

Školní psycholog: 
Školní psycholožka spolupracuje s učiteli na podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. SPU, 
ADHD), konzultuje výukové, výchovné i vztahové potíže s učiteli, asistenty i rodiči. Dále pracuje individuálně s 
žáky (jednorázové či opakované konzultace) a s třídními kolektivy (každoroční diagnostika vztahů, preventivní 
a intervenční programy). Také podporuje adaptaci nových žáků formou adaptačního programu v 6. ročníku i 
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individuálními konzultacemi. Spolupracuje s dalšími odborníky dle potřeby žáků. Doporučuje návaznou 
odbornou péči. V době nouzového stavu a uzavření škol probíhaly konzultace telefonicky nebo on-line. 
Tématem bylo i zvýšení úzkosti kvůli COVID-19 i zvládání nároků distanční výuky. Dále probíhají třídnické 
hodiny, které podporují pozitivní klima tříd. Probíhaly také online. Při podezření na narušené vztahy ve třídě 
připravuje školní psycholožka společně s třídními učiteli intervenční program. Při podezření na šikanu či jiné 
nevhodné chování přichází reakce školy hned, aby se problematické chování zastavilo co nejdříve. Ve 
vážnějších případech je možné využívat Individuální výchovný plán, který se nám v minulosti osvědčil. 
 
Spolupráce s dalšími subjekty (PPP, SPC, Policie ČR, soc. odbory, rodiče ….)                            
Jules a Jim z.s., Policie ČR, rodiče, OSPOD 

 

F. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  
          

 

1. Plnění Preventivního programu pro školní rok 2021/2022   
V uplynulém školním roce 2020/2021 byl program prevence realizován podle Minimálního preventivního 
programu školy, který je součástí školního vzdělávacího prostředí. Preventivní programy navazují na prevenci z 
minulých let. Prevence probíhá na dvou úrovních, jednou jsou třídnické hodiny a práce se třídou, druhou 
preventivní programy institucí (především Jules a Jim z.s.). Při podezření na šikanu či jiné nevhodné chování 
reagujeme hned, problémy řešíme ve spolupráci se školní psycholožkou. Jsme připraveni používat Individuální 
výchovný plán, který se nám v minulosti osvědčil. Část prevence proběhla on-line formou (kvůli Covidu 19). 

 

2. Nejvýznamnější akce v rámci primární prevence   
Název akce Pořadatel Počet žáků  

Rozvoj emoční inteligence Jules a JIm 44  
Psychohygiena Jules a Jim 127  
Umíme se domluvit Jules a Jim 88  
Komentář   

Vzhledem k on-line výuce a jejím problémům jsme zařadili s velkým úspěchem program Psychohygiena, na 
který byly dobré ohlasy i ze strany rodičů. 
  
 G. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ   
  
1. Pedagogičtí pracovníci doplňující odbornou kvalifikace - počet 3  
  
2. Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků (nejpočetněji zastoupená 
témata)  
  
Kurz RWCT pro 15 učitelů nečeštinářů v rozsahu 24 hodin. 
Kurz RWCT pro 2 učitele českého jazyka v rozsahu 24 hodin. 
Webináře na téma on-line výuky. 
  
 H.  AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 

 
  
1. Aktivity školy    
Aktivity, které škola plánovala v rámci běžného školního roku, jako je jarmark, barevný den, návštěvu 
přednášek, výstav se nepodařilo uskutečnit.  Stihli jsme v uvedeném roce ještě Mikulášskou nadílku a na 
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konci roku Den dětí. Výjezdy jsme s ohledem na nejistou situaci zrušili a nerealizovali. Třídní učitelé je v 
závěru roku nahradili jednodenními výlety a zážitkovými programy. 

  
2. Prezentace školy na veřejnosti       
Škola se prezentuje na webových stránkách, kde zveřejňuje své akce a některé z jejích výstupů. 

  
I. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI (provedené ČŠI) 

  
1. Účast v dotazníkových šetřeních ČŠI     
Byli jsme zapojeni do dotazníkového šetření ČŠI na téma Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání na 
základních a středních školách, které proběhlo na začátku června 2021. 

2. Výsledky inspekční činnosti – závěry inspekčních zpráv   
Výsledkem šetření, kterého jsme se účastnili je Tematická zpráva, kterou vydala ČŠI v srpnu 2021. 

 

J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (od 1.1. do 31.8.) 

 
1. Náklady hrazené ze státního rozpočtu        

UZ ukazatel plán  obdržené finanční 
prostředky k 31.8. 

použité finanční 
prostředky k 31.8. 

33353 Přímé výdaje na vzdělání     celkem 38 060 521 25 373 681 23 485 328 
z toho a) platy 26 950 008   16 979 490 

b) OON 380 000   50 150 
c) ostatní (odvody+FKSP+ONIV) 10 730 513   6 455 688 

    
2. Neinvestiční příjmy a výdaje z prostředků zřizovatele, vlastní příjmy, doplňková činnost   
       

Rok 2021 Plán  Obdržené finanční 
prostředky k 31.8. 

Použité finanční 
prostředky k 31.8. 

Příjmy 
zřizovatel 

Příspěvek na provoz 3 681 000 2 454 000 2 632 428 

Ostatní příspěvky 0 0 0 

Vlastní 
příjmy 

Stravné 3 000 000 865 624 846 412 

Úplata za vzděl,služby 726 000 242 949  

Zapojení fondů 138 000  159 998 

Ostatní příjmy 50 000 50 000  50 000  

Příjmy Celkem 7 595 000 3 612 573  

Náklady  Celkem 8 281 000  3 688 838 
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Doplňková činnost    

Příjmy Celkem 419 200 199 680  

Náklady  Celkem 298 500  150 942 

 

 

N. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Spolupráce s odborovými organizacemi 

Na škole není odborová organizace.  

2. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů   
Škola nespolupracuje s organizacemi zaměstnavatelů. 

3. Partnerství           
Využití poradenských služeb 

Škola spolupracuje běžně s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 8 a případně další poradenskými 
centry. 

Spolupráce s rodiči  

Na škole působí Sdružení rodičů a přátel školy, které participuje na některých akcích školy při běžném provozu. 
V loňském roce byla využita finanční podpora na Den dětí, Mikulášskou nadílku, Karneval v ŠD a rozloučení 
s devátými třídami. 

3. Neinvestiční dotace z prostředků MHMP 

UZ ukazatel obdržené finanční 
prostředky k 31.8. 

použité finanční 
prostředky k 31.8. 

33063 Šablony 3 1 023 627 394 716 
 
    

4. Projekty financované z cizích zdrojů 

Škola je zapojena jako přizvaná škola do programu Pomáháme školám k úspěchu, jehož cílem je rozvoj 
čtenářské gramotnosti žáků. Program se v uplynulém roce realizoval převážně on-line setkáními a účastní se 
ho 8 učitelů, kteří vzájemně sdílejí svoje zkušenosti a předávají je ostatním kolegům. 

K. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

Škola není zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu. 

L. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Škola realizovala projekt v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti RWCT a dále projekt 
pro realizaci minimálního preventivního programu. Oba byly financovány z MHMP. Dále se podílela na 
projektu Otevřená hřiště, který byl realizován prostřednictvím zřizovatele také z grantu MHMP. 

M. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Základní škola nezajišťuje. 
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Spolupráce se zřizovatelem 

Škola v loňském roce z důvodů opatření proti COVID pouze distribuovala informace o akcích pořádaných 
zřizovatelem prostřednictvím webu a nástěnky. 

 Spolupráce s ostatními partnery 

Spolupráce s partnery byla omezená z výše uvedených důvodů na minimum. Nepodařilo se rozjet zapojení do 
polytechnických hnízd ani využívat nabídek na přednášky a další podobné aktivity. 

Mimoškolní aktivity 
Mimoškolní aktivity neprobíhaly. 

 

O. DALŠÍ SDĚLENÍ    
 

Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 a z toho vyplývajících změn v organizaci 
vzdělávání z důvodu uzavření škol:                                                                                                    

V průběhu roku byla nastavena pravidla pro komunikaci školy s žáky i zákonnými zástupci a společnou 
platformou pro předávání informací se stala platforma Bakaláři. Dále všem žákům byly vytvořeny přístupy do 
SW Teams, kde probíhaly on-line hodiny i další setkání – poskytování podpůrných opatření, rodičovské 
schůzky aj. Učitelé kromě toho využívali platformu umimeto.org a další podpůrná prostředí dostupná on-line. 

Rozvrhy výuky u žáků nižších tříd reflektovaly potřebu práce s menší skupinou dětí. U starších žáků bylo 
v průběhu týdne 12 – 15 hodin synchronní výuky a zbývající výuka byla asynchronní. 

Také se podařilo zrealizovat na 2. stupni projekt s tématem „Kniha“, na kterém se podíleli všichni vyučující a 
další menší projekty byly zdávány zejména v oblasti výchov. 

Učitelé se společně setkávali a předávali si inspiraci pro využívání webových nástrojů, vzájemně se učili a 
využívali i možností nabízených webinářů. 

V oblasti hodnocení práce učitelé využívali zejména poskytování zpětné vazby a prvků formativního 
hodnocení. Větší váhu získala schopnost komunikace žáka s učitelem. 

Podporu poskytovala také školní psycholožka, která své služby opakovaně nabídla prostřednictvím nástěnky 
v Bakalářích. 

Učitelé se pravidelně setkávali na on-line poradách, kde se vzájemně seznamovali se způsoby výuky, sdíleli 
zdroje a vzájemně se učili práci v Teams, aby ji mohli použít na své žáky. Informovali jsme se pravidelně o 
žácích, kteří se nezúčastňují výuky a tam, kde to bylo zapotřebí, jsme kontaktovali rodinu osobně, 
prostřednictví sociálního pedagoga, který do některých rodin docházel a pomáhal žákům s připojením apod. 
Vychovatelky se zapojily do činnosti školy nabídkou on-line setkání každý den mezi 13 – 14 hodinou. 

                                                       
 

        
 Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila školská rada dne: 15. 10. 2021  
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