
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ÝROČ NÍ  Z P RÁ V A  Š KOL Y   

Z A  Š KOL NÍ  ROK 2 0 1 9 / 2 0 2 0  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,  PRAHA 8,  U ŠKOLSKÉ  ZAHRADY 4  

  



Výroční zpráva 2019/2020 

 

 

  

2 

 

OBSAH 

1. Škola ................................................................................................................................................................ 3 

2. Zřizovatel ......................................................................................................................................................... 3 

3. Charakteristika školy ........................................................................................................................................ 3 

4. Hodnocení ŠVP ................................................................................................................................................ 4 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora ............................................................................................................... 4 

6. Údaje o pedagogických pracovnících školy ..................................................................................................... 5 

7. věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 ........................................................................... 5 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků .................................................................................................... 5 

9. Zapsané děti do 1. ročníku 2020/2021 ............................................................................................................ 6 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů .................................................................................................. 6 

11. Poradenské služby školy ................................................................................................................................ 7 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy ............................................................................................. 8 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech.............................................................................. 8 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky .................................................................................................................... 8 

15. Polytechnická výchova, volitelné předměty, kroužky ................................................................................... 9 

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ................................... 9 

17. Vzdělávání cizinců .......................................................................................................................................... 9 

18. Environmentální výchova ............................................................................................................................ 10 

19. Multikulturní výchova .................................................................................................................................. 10 

20. Prevence rizikového chování ....................................................................................................................... 10 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji ........................................................................................................... 11 

22. Další důležité údaje o škole ......................................................................................................................... 11 

23. Naplňování dlouhodobého záměru hlavního města prahy ......................................................................... 11 

24. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka 11 

25. Stručný popis související s rozšíření nemoci covid – 19 .............................................................................. 11 

 

 

  



Výroční zpráva 2019/2020 

 

 

  

3 

 

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. V samostatném objektu je učebna dílen, cvičná kuchyňka a keramická dílna. 

Učebny 2. stupně jsou poloodborné. Vzhledem k počtu tříd jsou všechny učebny, kromě informatiky, 

http://www.uskolskezahrady.cz/
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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.  

Celý areál je umístěn v krásném prostředí plném zeleně ve starší zástavbě Kobylis. Škola je dobře dopravně 

obslužná, nedaleko od ní jsou zastávky metra, tramvaje, autobusů včetně příměstských ze Středočeského 

kraje. 

4. HODNOCENÍ ŠVP  

Školní vzdělávací program pod názvem „Základní škola – základ vzdělání“ vychází z klasického členění na 

jednotlivé předměty. V rámci volitelných předmětů jsou v něm zařazeny následující předměty: Etická 

výchova, Environmentální výchova, Základy ekonomiky, Seminář z přírodních věd. Dalším cizím jazykem, 

který je u nás vyučován, je jazyk německý. 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 2019/2020 byl zaměřen na 1. stupni na téma olympijských myšlenek a na 

2. stupni na události listopadu 1989.  

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.  

Vzhledem k mimořádnému opatření, které znamenalo uzavření školy od 11. března 2020, se zbývající výuka 

realizovala prostřednictvím distančního vzdělávání. Přesto lze konstatovat, že učební plány a očekávané 

výstupy v jednotlivých předmětech byly až na malé výjimky v minimální míře 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 na méně početné skupiny. 

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: 5 učitelů, odborná kvalifikace 100 % 
německý jazyk: 3 učitelé, odborná kvalifikace 100% 
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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 
AJ 137 151 5 
NJ --- --- 106 

6.  ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY  

 
 
celkem 

s odbornou 
kvalifikací 

bez odborné 
kvalifikace 

počet k 31. 12. 2019 43 41 2 

 

7 .  VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ K  31. 12. 
2019  

věk 
do 30 let 
včetně 

31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let 

počet 5 7 14 11 6 

z toho žen 3 6 14 10 4 
 

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 

C) PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ K PROHLOUBENÍ KVALIFIKACE: 

V roce 2019/2020 se 12 pedagogů školy zúčastnilo celkem šestnácti seminářů. Semináře se týkaly rozvoje IT 

dovedností, inkluze a rozvoje pedagogických kompetencí učitelů. 
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9. ZAPSANÉ DĚTI DO 1. ROČNÍKU 2020/2021  

 Zapsané děti Přijaté děti 
Odklady školní 
docházky 

počet 84 40 7 

10. HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍCH DRUŽIN A KLUBŮ  

ŠKOLNÍ DUŽINA  

Ve školním roce 2019/2020 měla družina 6 oddělení, v nichž se vzdělávalo 156 dětí. 

Školní družina má vypracovaný vzdělávací program s názvem „Hrajeme si celý den“. 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 

1/Místo, kde žijeme 

2/Lidé kolem nás 

3/Lidé a čas 

4/Rozmanitosti přírody 

5/Člověk a jeho zdraví 

Čtyři vychovatelky měly požadované vzdělání. Další dvě (jedna na zástup za MD a druhá na poloviční úvazek) 

byly bez odborného vzdělání. Do budoucna zvažují doplnění kvalifikace studiem. Vychovatelky při své práci 

vycházely z ŠVP. 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 připravili tyto kroužky: Sportovní hry, Zobcová flétna, Keramika, Dramatický kroužek, Vaření, 

Angličtina a Břišní tance. Do kroužků se přihlásilo 78 dětí, většina z nich do více než jednoho. 

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. 

Pro děti jsme připravili i akce, společné pro všechna oddělení – Masopustní karneval, vystoupení kroužku 

Zobcové flétny a břišních tanců, výstavu výrobků Keramického kroužku. 

Bohužel se uskutečnil pouze Masopustní karneval. Na jaře byl vyhlášen nouzový stav a došlo k uzavření škol. 

Během této doby jsme dětem a rodičům nabídli jeden den v týdnu komunikaci 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. U rodičů to mělo skvělý ohlas. 

Od května jsme pak pracovaly s dětmi v dětských skupinách. Přestože jsme byly omezeny v pohybu a 

kontaktu mezi sebou, dětem jsme se snažily tento čas strávený ve škole smysluplně naplnit. 

ŠKOLNÍ KLUB  
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Ve školním roce 2019/2020 měl školní klub 3 kroužky, v nich 24 dětí. 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 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 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. Spolupracuje 

s dalšími odborníky dle potřeby žáků. 

V době nouzového stavu a uzavření škol probíhaly konzultace telefonicky nebo on-line. Tématem bylo i 

zvýšení úzkosti kvůli COVID-19 a zvládání distanční výuky.  

Školní speciální pedagožka poskytovala žákům se speciálními vzdělávacími potřebami péči formou 

individuální a skupinové práce (max. 3 žáci ve skupině).  Hlavní náplní práce byly činnosti depistážní, 

diagnostické a intervenční, metodické a koordinační. 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. Poskytovala metodickou podporu asistentům 

pedagoga i pedagogům, kteří se podíleli na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Rodičům 

(zákonným zástupcům) znevýhodněných žáků poskytovala konzultace a poradenskou pomoc.  

Výchovná poradkyně průběžně řešila výchovné, osobní i prospěchové problémy žáků individuálně nebo ve 

spolupráci s ředitelkou, zástupkyněmi ředitelky, se školní psycholožkou, speciální pedagožkou, metodičkou 

prevence, rodiči, PPP a  SPC. Koordinovala činnosti ostatních členů školního poradenského centra a 

zajišťovala komunikaci s pedagogicko - psychologickou poradnou při zajištění podpůrných opatření 

jednotlivých žáků. 
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Spolupracovala s rodiči žáků s poruchami učení a chování a učiteli zajišťujícími výuku PI a PSPP 

Výchovná poradkyně zajišťovala odbornou pomoc při výběru povolání v 9. třídách, testy profesní orientace 

s PPP a konzultace s rodiči a žáky. Spolupracovala s PPP a SPC. 

Zajistila žákům 9. tříd návštěvu Úřadu práce, setkání s pracovníky středních škol – OA, SZŠ, SOŠ hotelová a 

gastronomie, SOU Učňovská, SOŠ strojní, SPŠ elektrotechnická a SOŠ logistiky. Výchovná poradkyně byla 

nápomocná žákům 9. ročníku při výběru SŠ. 

V druhém pololetí školního roku v době mimořádných opatření distanční výuky probíhala komunikace se 

žáky hlásícími se na střední školu a jejich rodiči online (email, MS Teams). 

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). 

Kromě pracovníků ŠPC se na poskytování péče podílejí pedagogové s příslušným vzděláním v dopoledních 

i odpoledních hodinách. Škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8. Na 

škole pracovalo 5 asistentů pedagoga.  

Školské poradenské centrum nabízí podporu 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, kterou jsme využili zejména v době mimořádného opatření. 

12. SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY ŠKOLY  

Ve škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy. Přispívá na vybrané školní aktivity a podílí se finančně na 

organizaci výjezdů. Z důvodů mimořádného opatření neproběhly naplánované akce – tradiční setkání rodičů 

Buřtobranní, Den dětí, výuka rodilého mluvčího AJ na 2. stupni. 

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.  

13. ÚČAST ŠKOLY V  ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH  

Škola čerpá finanční prostředky z evropských fondů OP VVV. Ve školním roce 2019/2020 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 2019/2020 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. 
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15. POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA, VOLITELNÉ PŘEDMĚTY, KROUŽKY  

Polytechnická výuka je součástí ŠVP ve formě práce v dílnách, na pozemcích – cílem je posílit v žácích vztah 

k manuální činnosti. Do obsahu vzdělávání v pracovních činnostech přibyla, díky nové cvičné kuchyňce, 

příprava pokrmů. 

Škola nabízela kroužky pro svoje žáky. Některé organizovala sama v rámci školního klubu. Těmito kroužky 

byla příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M a kroužek keramiky. Další kroužky u nás pořádaly jiné organizace 

formou pronájmu. Šlo o konverzaci v AJ, kroužky ITC a Věda nás baví. 

16. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, ZKUŠENOSTI S  INTEGRACÍ  ŽÁKŮ ZE SOCIÁLNĚ 

ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ  

Žákům byla poskytována podpora v rámci sociálního pedagoga a učitelů, kteří se věnují výuce českého jazyka 

jako OMJ. Škola i rodiče aktivně využívali spolupráci se sdružením META v rámci podpory komunikace. 

V době distančního vzdělávání se žáci cizinci aktivně zapojovali do výuky za podpory sociálního pedagoga, 

který k nim docházel do rodin a zprostředkoval nastavení způsobu spolupráce se školou a formě komunikace 

žáků s pedagogy. V distanční výuce nadále fungovala pravidelná výuka předmětu Čeština pro cizince, kde se 

pedagogové individuálně věnovali dětem z odlišného jazykového prostředí, aktivně podporovali průběžnou 

komunikaci se samotnými žáky a motivovali je k zájmu o probíhající vzdělávací aktivity. 

Škola nemá přípravné třídy.   

17. VZDĚLÁVÁNÍ  CIZINCŮ  

A) Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EU: 4 

B) Z OSTATNÍCH STÁTŮ: 17 

 
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.  

 

 

 

stát počet žáků 

Ukrajina 4 

Čína 1 

Slovensko 3 

Velká Británie 1 

Brazílie 1 

Korea 2 

Spojené státy americké 3 

Rusko 2 

Vietnam 4 

celkem 21 
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18. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ve školním roce 2019–2020 jsme se environmentálními tématy zabývali na I. i II. stupni hlavně 

v přírodovědných předmětech. Obě deváté třídy pak i v předmětu environmentální výchova, který mají 

samostatně v rozvrhu. 

Na I. stupni byly v uplynulém roce do plánu zařazeny tematické vycházky do přírody a programy, které 

navazovaly na výuku prvouky a přírodovědy.  

Starší žáci školy se s environmentálními problémy setkávali opět především při hodinách přírodopisu, též 

přírodovědného semináře a zvláště v hodinách environmentální výchovy. Pro deváté třídy jsme měli 

naplánovány exkurze, které ale bylo možné plně realizovat pouze v prvním pololetí (žáci navštívili vodárnu 

v Praze Podolí, kompostárnu na Vyšehradě, sběrný dvůr Voctářova, i Národní zemědělské muzeum). Ve 

druhém pololetí nám plán zcela nabourala opatření vyhlášená k epidemii COVID-19, takže další exkurze se již 

nekonaly. 

Třídění školního odpadu, na kterém se podílejí i naši žáci, fungovalo též pouze do jara, kdy jsme byli nuceni 

přejít na distanční výuku. Ze stejných důvodů se neuskutečnil ani celoškolní projekt, plánovaný na květen, 

který měl být zaměřen na významné ekologické téma „Voda“. 

Pokud nám to vývoj epidemiologické situace umožní, budeme se snažit plánované a neuskutečněné akce 

zrealizovat v následujícím školním roce 2020-2021.   

19. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy probíhá v rámci předmětů, ve kterých se naplňuje obsah daný 

rámcovým vzdělávacím programem. Jde zejména o předměty vlastivěda, přírodověda na 1. stupni a na 2. 

stupni zeměpis, přírodopis, výchova k občanství a etická výchova. 

20. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

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 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.  
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21. ŽÁCI S  TRVALÝM POBYTEM V JINÉM KRAJI  
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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 2 0 0 2 

 

22. DALŠÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE  O ŠKOLE  

viz bod č. 3 Charakteristika školy 

23. NAPLŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU HLAVNÍHO MĚSTA  PRAHY 

Škola průběžně využívá grantové zdroje poskytované MHMP. Získala grant na DVPP v oblasti rozvoje 

čtenářské gramotnosti žáků prostřednictvím metod kritického myšlení. Dále získala grantovou podporu na 

zajištění primární prevence a grant na podporu výuky žáků s OMJ. 

24. INFORMACE O POČTECH ŽÁKŮ VE ŠKOLE S  ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM 

JAZYKEM VE VZTAHU KE ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

stupeň znalosti ČJ počet dětí 

úplná neznalost 1 

nedostatečná znalost 4 

znalost s potřebou doučování 2 

 

25. STRUČNÝ POPIS SOUVISEJÍCÍ S  ROZŠÍŘENÍ NEMOCI COVID –  19 

V den vyhlášení mimořádného opatření bylo dohodnuto jednotné zadávání úkolů. Byla to pro nás nástěnka 

v Bakalářích – všichni žáci i rodiče mají do nich přístup.  

1. stupeň: 

V průběhu prvních dvou týdnů si učitelé 1. stupně našli prostředí pro vzdálenou výuku. Využívali širokou 

nabídku prostředí (Webex, Zoom, Classroom, Skype, WhatsApp, Teams,…). Pravidla si nastavovali se svými 

třídami průběžně a reagovali na možnosti žáků. Do tří týdnů měli s žáky svých tříd nastavený rozvrh a způsob 

on-line a způsob komunikace předávání úkolů, který byl v rámci možností funkční. 



Výroční zpráva 2019/2020 

 

 

  

12 

 

To se projevilo i tím, že tento systém byl u rodičů preferován do konce platnosti mimořádných opatření a ve 

škole bylo po 25. 5. pouze cca 20 žáků. Rodiče i žáci preferovali on-line výuku svého třídního učitele před 

přítomností v koedukované skupině. 

2. stupeň: 

V prvních dvou týdnech žáci dostávali zadání do BKL a zasílali vypracované práce prostřednictvím e-mailů 

nebo umístěním na BKL. Vzhledem k velké nepřehlednosti a přetížení žáků i vyučujících jsme na následující 4 

týdny zavedli na 2. stupni projektové týdny, kdy žáci pracovali pod vedením dvou vyučujících na úkolech. Žáci 

se setkávali s vyučujícími prostřednictvím Teams (je součástí licencí MS Office pro všechny zaměstnance 

školy a žáky od 5. ročníku). Hodnoceni byli vždy na konci týdne. Po těchto 4 týdnech byli téměř všichni žáci a 

všichni vyučující připraveni na on-line výuku a do konce školního roku jim byl vytvořen rozvrh on-line výuky. 

Stále dostávali informaci o učivu a úkole také na nástěnku v BKL. Současně byla na webu školy zveřejněna 

pravidla pro závěrečné hodnocení žáků. Žákům byly následně nabídnuty konzultace ve škole i on-line 

konzultace. 

Učitelé: 

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. 

Zkušenosti: 

+ všichni učitelé začali aktivně využívat některé nabízené on-line zdroje 
+ rozvoj formativních hodnotících dovedností vyučujících 
+ osamostatnění žáků 1. stupně  
+ všichni žáci i rodiče znají přístup do BKL 
+ využití sociálního pedagoga 

 

- udržet přehledné informační prostředí na nástěnce v BKL 
- velký rozptyl v technických možnostech žáků, včetně možností podpory z rodiny 
- formativní hodnocení bylo téměř neúčinné 
- využít pro komunikaci s žáky od 5. tříd jejich školní e-maily 
- nemožnost sjednotit přístup školy před vyhlášením karantény 

 

I I .  E K O N O M I C K Á  Č Á S T  

Viz přiložené tabulky. 

 

Výroční zprávu zpracovala: 

Mgr. Věra Staňková 
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Výroční zpráva byla školskou radou schválená dne 21. 10. 2020       

 

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

členové –  Mgr. Johanka Zummerová, v.r.   

                Tomáš Volek, v.r.     


