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A) základní údaje o škole 

 

název školy:  

sídlo školy: 

zřizovatel školy: 

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 

Trávníčkova 1744/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

MČ Praha 13 

 

 

Charakteristika školy. 

 

Fakultní základní škola Trávníčkova 1744 je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. 

V každém ročníku jsou 3 třídy s průměrným počtem 26 žáků. Kapacita školy je 950 žáků. 

Žáci 1. – 4. tříd, popřípadě 5. tříd mohou navštěvovat školní družinu. Pro ostatní žáky je k dispozici 

školní klub. 

 

Škola zajišťuje péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jak pro žáky se specifickými 

poruchami učení (předmět nápravy specifických poruch učení), tak pro žáky nadané (soutěže, 

olympiády, kroužky). Těmto žákům je věnována zvláštní péče na základě individuálních 

vzdělávacích plánů a popřípadě doporučení poradny i asistenta pedagoga.  

 

Škola se aktivně věnuje adaptaci žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na nové prostředí. 

Z řad pedagogů na škole fungují koordinátoři, kteří se těmto žákům věnují a snaží se jim ulehčit 

zapojení do nového kolektivu a adaptovat se na nové prostředí. Škola také organizuje kurzy pro děti 

– cizince. Tyto kurzy jsou tříměsíční, intenzivní, kam dochází jak kmenoví žáci, tak i žáci 

z okolních škol.  

 

Školní stravování zajišťuje nová moderní jídelna, která byla zařazena do projektu Zdravá školní 

jídelna. Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel. 

 

Škola byla uvedena do provozu 2. září 1985, tehdy s 15 třídami. Budova školy je součástí sídliště 

Lužiny, dnešní zastávka metra Luka. Od školního roku 2022/2023 bude otevřeno 12 nových tříd, 

které vznikly rekonstrukcí prostor bývalé školní jídelny. Součástí školy je rozlehlý areál, kde je 

vybudovaný běžecký ovál s hřištěm s umělým povrchem a doskočištěm, který je v rámci tělesné 

výuky využíván téměř po celý rok. Areál může využívat i široká veřejnost. Dva tenisové kurty jsou  

určeny pro volnočasové aktivity. Přírodní areál školy využívají učitelé jak v době výuky, tak 

vychovatelé v rámci odpolední činnosti školní družiny. 

 

Škola se profiluje jako vzdělávací, kulturní a sportovní centrum na sídlišti Lužiny. Je otevřenou 

demokratickou školou pro děti i jejich rodiče. Školní vzdělávací program nabízí široké možnosti 

vzdělávání podle schopností a vloh žáků. Vedle tříd s rozšířenou výukou informatiky se 

zaměřujeme i na sport a cizí jazyky – angličtinu, němčinu. Pestrou nabídkou zájmových aktivit se 

snažíme vytvářet podmínky pro rozvíjení specifických schopností každého žáka. Škola získala 

statuty MŠMT ČR- „Vzdělávací středisko informačních a komunikačních technologií“ a „Centrum 

informatiky“. 

 

Vybavení školy se postupně obnovuje a modernizuje. Téměř všechny učebny již disponují 

interaktivní tabulí nebo dataprojektorem. Modernizace učeben a celkového technicko – 

materiálního vybavení probíhá i díky projektům a grantům vyhlašovaných MHMP a MŠMT a 

v poslední době i ze strukturálních fondů EU. 

V současné době máme zrekonstruované a zmodernizované odborné učebny jazyků včetně čítárny, 

učebnu pracovních činností (dílnu), počítačové učebny, venkovní učebnu a 1 patro pavilonu A, kde 

budou po dovybavení umístěné třídy 1. stupně.  



 

Vstup do školy je umožněn 2 vchody, hlavním a vedlejším, zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Hlavním 

vchodem vchází žáci 1. stupně a veřejnost. Vedlejším žáci 2. stupně. U vchodů mají žáci k dispozici 

každý svou šatní skříňku. 

Škola je vybavená dostatečným hygienickým zázemím, které prošlo v nedávné době rekonstrukcí.  

Učitelé mají své zázemí v kabinetech, v některých z nich spravují kabinetní sbírky. 

Každý pedagog má k dispozici svůj osobní notebook připojený k internetu pomocí wifi. Pro 

všechny pedagogické pracovníky jsou ve sborovně k dispozici ještě 3 počítače, tiskárny a 

kopírovací stroje.  

Kanceláře vedení školy, speciálních pracovišť, hospodářského úseku, vedoucí školní družiny a 

školní jídelny a technické zázemí školy jsou oddělené.  

 

V rámci zdravého stravování a pitného režimu škola zajišťuje prodej dotovaného školního mléka a 

mléčných výrobků. Škola je také zapojena do projektu „Ovoce do škol“. 

 

Naše škola v závěru roku 2019 získala v kategorii Veřejný sektor – malá a střední organizace 

ocenění SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE II. stupně, kterou každoročně vyhlašuje 

Rada kvality České republiky. 

Současně s touto cenou naše škola získala i mezinárodní manažerské ocenění EFQM. 

V roce 2021 získala škola mezinárodní certifikát v soutěži o Národní cenu kvality ČR, program 

EXCELENCE, kategorie Chytré inovace.  Certifikát vydaný EFQM „Recogniced by EFQM“ 

vyjadřuje úroveň vyspělosti organizace, její výkonnosti a způsobilosti procesů zavedeného systému 

managementu. Je to mimořádné ocenění celého pracovního kolektivu. 

 

 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro děti a jejich rodiče“ reaguje na 

potřeby žáků a jejich rodičů a sleduje moderní trendy ve vývoji společnosti a vzdělávání. K tomu 

přispívá i modernizace tříd, zavádění informačních a komunikačních technologií a zavádění nových 

výukových metod. Při jeho aplikaci do vyučovacího procesu máme na mysli, že daleko důležitější, 

než čím a jak bude žák procházet na naší škole, je s čím tuto školu opustí, jak bude připraven na 

další vzdělávání, jaký profil osobnosti získá.  

 

 

 

 

 



 

 

Zřizovatel školy. 

Městská část Praha 13 (IČO: 00241687) 

se sídlem: Sluneční nám. 2580/13, Stodůlky, 15800 Praha 5  

Vedení školy: 

ředitel školy: 

jeho statutární zástupkyně:  

zástupkyně ředitele:  

 adresa pro dálkový přístup 
 

                       

PaedDr. František Hanzal  

Mgr. Olga Bočková  II. stupeň ZŠ 

Mgr. Ilona Žďárská  I. stupeň ZŠ + ŠD 

skola@zstravnickova.cz 

frantisek.hanzal@zstravnickova.cz 

  

Datová schránka: azuv2kn 

 

Personálního zabezpečení činnosti školy. 

 

pracovníci fyzické osoby 

k 30. 9. 2021 

přepočt.prac. 

k 30. 9. 2021 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2022 

přepočt.prac. k 30. 6. 

2022 

učitelky/učitelé 43 39,5 44 39,7 

asistentky pedagoga 19 13,9 23 15,9 

vychovatelé ŠD + ŠK 8 7,3 8 7,3 

personál kuchyně 10 8,6 10 8,6 

ostat. nepedag. prac.  15 11,9 15 11,7 

celkem 95 81,2 100 83,2 

 

V personálním obsazení jsou nedostatkovými pracovníky na trhu práce zejména učitelé přírodo-

vědných předmětů – matematiky a fyziky a učitelé pro I. stupeň základní školy. S přibývajícími 

dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami se obtížně obsazují pracovní pozice asistentů 

pedagoga. Při převažujícím úvazku podpory 0,64 a 0,75 je ohodnocení za výkon práce na hranici 

minimální mzdy. Fluktuace těchto pracovníků je poměrně vysoká. 

 

Složení pedagogického sboru generační a kvalifikační (k 1. 1. 2022). 

 

věk do 30 

let 

31-40 

let 

41-50 

let 

51-60 

let 

61 a 

více let 

celkem 

počet pedagogů (fyz. osoby) 22 29 26 11 12 100 

% z celkového počtu pedagogů 22 29 26 11 12 100%              

 

pedagogičtí 

pracovníci     

celkem 

(fyz. osoby) 

z toho 

s odbornou 

kvalifikací 

bez odborné 

kvalifikace 

z toho  

doplňující si  odb. kvalifikaci 

studiem 

počet % 

z celku 

počet %  z 

celku 

počet %  z celku 

75 62 82,7 13 17,3 7 53,8 

 

 

Fluktuace učitelů je minimální. Pomáhá tomu podpora jejich dalšího vzdělávání, upevňování vztahů 

v kolektivu. Daří se nám obměna pedagogické sboru, mladé začínající učitele uvádíme do učitelské 

praxe a dbáme na další jejich vzdělávání. Velkým přínosem jsou v posledních letech realizovaná 

teambuildingová soustředění sboru koncem prázdnin. Poslední v Třeboni i s návštěvou Jihočeského 

mailto:skola@zstravnickova.cz
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divadla v Českém Krumlově. Pedagogický sbor si zaslouží velkou pochvalu a ocenění za řadu 

aktivit, školních projektů, za získání mezinárodní ceny kvality v programu Excelence, kde v rámci 

ČR naše škola obsadila 2. místo. Významným přínosem pro stabilitu sboru je snaha vedení školy 

využít všech výzev vyhlášených OP VVV MŠMT ČR a výzev vyhlašovaných OP Praha-pól růstu 

ČR. V rámci těchto výzev získala škola na další rozvoj cca 25 mil. Kč. Většina učitelů strávila 4-7 

dní na stážích po mnoha evropských zemích. Zkušenosti z evropského školství jsou mimořádným 

impulsem pro setrvání v naší škole a pro aktivní pedagogickou práci. Posledními výjezdy jsou 

v současné době návštěvy škol ve Španělsku a v Portugalsku. Už nyní přemýšlíme o využití nových 

šablon OP JAK, Národního plánu obnovy a Erasmu k dalšímu vzdělávání a sdílení zkušeností. 

S nárůstem počtu žáků a tedy strávníků školní jídelny jsme řešili problém nedostatku kuchařů. 

 

Údaje o zápisu k docházce a následném přijetí do školy (pro budoucí šk. rok 2022/23). 

 

termín zápisu počet dětí zapsaných do 

1. ročníku (při zápisu) 

počet dětí skutečně při-

jatých do 1. ročníku 

počet tříd 

1. ročníku 

počet 

odkladů 

řádný 138 91 4 19 

mimořádný (UA) 11 23 1 0 

 

Zápis do 1. tříd probíhal jako každoročně pečlivými přípravami. Dny otevřených dveří, ukázkové 

hodiny hlavních předmětů (genetická metoda čtení, Hejného metoda výuky matematiky, rozšířená 

výuka tělesné výchovy) pro rodiče budoucích prvňáčků, zaměstnání s již zapsanými dětmi („Hra na 

školu“), rodičovské schůzky před začátkem školního roku, představení budoucích třídních učitelů.  

Mimořádný zápis ukrajinských dětí do 1. třídy jsme řešili otevřením 1. třídy ukrajinské, kde je 

česká učitelka, která spolupracuje s ukrajinskou učitelkou v modelu tandemové výuky. 

 

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu ve školním roce 

2021/2022. 

 

Náš školní vzdělávací program odráží hlavní cíle rozvoje školy. Být inkluzivní školou, školou pro 

děti i jejich rodiče. Strategie rozvoje školy z této koncepce vychází. O co se snažíme? Zlepšit 

materiální podmínky pro inovaci vzdělávání, mít dobře vybavené třídy a odborné pracovny digitální 

technikou. Mít i učitele, kteří jsou schopni inovativní prvky do vyučovacích hodin implementovat. 

Mám na mysli např. výuku matematiky konstruktivistickou metodou prof. Hejného, výuku čtení 

genetickou metodou, využívání badatelských metod výuky, metod kritického myšlení a dalších. 

Proto vedení školy podporuje učitele v jejich dalším vzdělávání. Naši žáci i učitelé dokázali po 

celou covidovou dobu využívat ke komunikaci platformu Microsoft Teams. Škola reaguje na 

současné potřeby žáků a jejich rodičů, sleduje moderní trendy ve vývoji společnosti a vzdělávání. 

K tomu přispívá i modernizace tříd, zavádění informačních a komunikačních technologií a zavádění 

nových výukových metod. Všechny kompetence včetně nové digitální náš ŠVP svým obsahem a 

zvolenými metodami vyučování u žáků rozvíjí a upevňuje. Nedílnou součástí jsou všechna 

průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova 

k myšlení evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, enviromentální výchova, 

mediální výchova. Zejména digitální kompetenci a mediální výchově se hlouběji věnujeme. 

Považujeme ji za základ nového inovovaného Rámcového vzdělávacího programu. 

 

ŠVP umožňuje mnohostranně rozvíjet osobnost žáka, aby byl schopen aktivně vstoupit 

v profesních, občanských i osobních rolích do dalšího vzdělávacího procesu a nalézt v něm 

správnou, společensky prospěšnou životní orientaci a správné místo ve společnosti kde plně uplatní 

své nabyté schopnosti a dovednosti. Náš školní vzdělávací program „Škola pro děti i jejich rodiče“ 

byl vícekrát přepracován. Odráží současné cíle školy ve vzdělávání, výchově i v zájmovém 

vzdělávání po skončení vyučování. Úspěšně ho realizujeme již řadu let a byl několikrát hodnocený i 

dohledem České školní inspekce. Tím nejlepším hodnocením je převažující spokojenost žáků i 

jejich rodičů s prací školy. Prvotní vize nás dovedla až ke statutu být důsledně inkluzivní školou. 



 

Nevytváříme podmínky jen pro rozvíjení dětí nadaných, ale pomáháme i dětem a jejich rodičům 

překonávat vývojové poruchy u jejich dětí, pomáháme dětem rodičů-migrantů a dětem z romských 

rodin. Prvně definovaný cíl byl naplněn. Škola se skutečně profilovala svými mnohaletými pracemi 

na své profilaci ve vzdělávací centrum v regionu sídliště ve Stodůlkách. Jako první škola jsme na 

začátku devadesátých let pomáhali s projektem SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání). 

Naši učitelé proškolili desítky učitelů Prahy 5 v základech užívání počítačů ve výuce. Pedagogický 

sbor se postupně stabilizoval. Vedení školy se snaží většinu učitelů získat pro realizaci koncepce 

rozvoje školy.  

 

Mediální výchovu považujeme za základ porozumění dnešnímu globálnímu světu.  

 

V základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace 

a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a 

poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět 

zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší 

schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým 

socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního 

stylu a na kvalitu života vůbec. Sdělení, jež jsou médii nabízena, mají přitom nestejnorodý 

charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářeny s různými 

(namnoze nepřiznanými, a tedy potenciálně manipulativními) záměry. Správné vyhodnocení těchto 

sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska 

jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje 

značnou průpravu. 

   Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak 

osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o 

jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a 

nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat 

nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je 

asociovat s jinými sděleními; dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby 

odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací 

přes vzdělávání až po naplnění volného času. 

   Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, zejména tím, že 

se média, jako sociální instituce, podílejí na utváření podob a hodnot moderní doby, umožňují 

hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat jevy a procesy v evropském i 

celosvětovém měřítku. Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu 

od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační 

kvality (zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska 

účelnosti nabízených informací apod.). Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková 

komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, nejrůznějších 

typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Osvojení základních pravidel 

veřejné komunikace, dialogu a argumentace. V rámci vzdělávací oblasti Informační a 

komunikační technologie se pak jedná o využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdrojů 

informací. Pozornost se obrací k věcné správnosti a přesnosti sdělení, a to jak kritickou analýzou 

existujících textů, tak vlastní produkcí a utvářením návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré 

údaje. Vztah ke vzdělávací oblasti Umění a kultura je založen na vnímání specifické „řeči“ 

znakových kódů, jež média užívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a 

zvuku. Přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné 

mediální produkce. Seznámení se základními metodami a postupy mediální výchovy jsme věnovali 

několik metodických setkání našich pedagogických pracovníků. 

 



 

 

Digitální kompetence. 

Jsme si vědomi, že digitální dovednost má obrovský význam pro učení, práci a aktivní účastní na 

životě společnosti. Z hlediska výuky je důležité nejen kompetenci rozumět, ale také vědět, jak ji 

pomáhat žákům rozvíjet. Digitální kompetence je jednou z osmi klíčových kompetencí, která 

zahrnuje kritickou a sebevědomou práci s celou škálou digitálních technologií při získávání 

informací, komunikaci a řešení základních problémů ve všech životních sférách. Nesmíme také 

zapomínat, „že jako průřezová kompetence nám digitální kompetence pomáhá prohlubovat některé 

další kompetence, jako je komunikace, jazykové dovednosti nebo základní dovednosti v matematice 

a přírodních vědách. Základem očekávané změny je: 

Modernizace digitální techniky, vzdělávání žáků i pedagogů. 

Podařilo se nám s podpory MŠMT na digitalizaci nakoupit tablety a notebooky pro žáky a učitele, 

robotické stavebnice, vizualizéry, digitální panely. Zásluhou zřizovatele se nám podařilo vybudovat 

i dvě nové počítačové pracovny. Pro snížení obav z neočekávaných problémů při využívání ICT ve 

výuce by mělo docházet k obsazení pracovní pozice ICT technika. To považuji za rozhodující 

moment transformace školy v moderní vzdělávací zařízení. Je možné zvážit i jeho vhodné využití 

pro přípravy před výukou a přímo při výuce. Problémem je však ohodnocení tohoto 

nepedagogického pracovníka podle současných tarifních tabulek. V roce 2022 MŠMT rozepsalo na 

ONIV mnohem menší částku. Škola musela požádat o převod 400 tisíc Kč z položky PLATY do 

ONIV na pokrytí výdajů nemocenských náhrad. Volné prostředky na odměny pro pedagogické 

pracovníky tím byly významně poníženy. Dalším krokem pro zmírnění obav z ICT a pro jejich 

správné používání je vhodné zaměřit se na možnost dalšího vzdělávání zaměstnanců školy, 

pedagogických i nepedagogických, a zvýšení jejich digitálních kompetencí. Pomocí tohoto dalšího 

vzdělávání by mělo docházet jak k modernizaci školní infrastruktury, tak i k modernizaci ŠVP, kde 

může být doporučován postup vhodného začlenění různých technologií do výuky. Ale opět nemáme 

dostatek prostředků na další vzdělávání. Věřím, že české školství bude jednou mít takovou 

personální podporu jako naši učitelé vidí v ostatních evropských zemích. Ve třídách není učitel 

většinou sám, ale má pomocníky pro organizaci vyučovací hodiny.  

Také by mělo docházet k podpoře otevřeného vzdělávání, které umožní lepší komunikaci mezi 

učiteli, žáky, celými školami, vědci i firmou, a ke sdílení výukových materiálů. O to jsme se snažili 

zapojením do výzvy 10 OP VVV. To nás posunulo zejména ve výuce robotiky a v užívání metod 

vedoucích k bádání a objevování a velký skok dopředu. 

Školy by se měly zaměřit na plánování ne jenom v oblasti modernizace hardwaru a softwaru, ale 

zejména pokračovat v rozvoji vzdělávání svých pedagogů a dalších zaměstnanců. Uvědomit si, že 

ICT není potřeba už pouze ve výuce informatiky, ale částečně se týká každého předmětu, proto je 

nutné upravit školní vzdělávací programy. Další oblastí k zamyšlení je způsob sdílení informací ze 

školy ven, například pomocí webových stránek, ale též při sdílení informací uvnitř školy (například 

správné a jednotné využití cloudových služeb nebo moderních komunikačních prostředků i mezi 

učiteli a žáky). Dále by mělo docházet ke sdílení informací mezi ostatními školami o tom, jak jsou 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32006H0962


 

úspěšné například v modernizaci svého ŠVP a jak se změny projevují, ale i ke sdílení zkušeností 

z výuky. Digitální nástěnka, kterou jsme instalovali bude k tomu částečně nápomocna. 

Naše škola se rozhodla využít modernizace rámcového vzdělávacího programu (RVP) k nové výuce 

informatiky. Příprava učitelů byla tímto směrem zaměřena. Do výuky informatiky by se tak měly 

dostat kupříkladu základy programování, algoritmizace nebo i základy počítačových sítí. Klasická 

výuka tabulkových a textových procesorů tak bude muset ustoupit do jiných předmětů, kde tyto 

aplikace budou použity pouze jako prostředek pro dosažení výukového cíle. 

 

  

Hlavní směry, ve kterých bude škola plánovat: 

• další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních zaměstnanců školy, 

• personál – správce ICT (prozatím jen 4 hodiny týdně), ICT metodik/koordinátor                   

(tandemový učitel-student ČVUT-plný úvazek, umožněno dobrým PHmax), ICT technik  

(prozatím jen jeden den v týdnu), rozšíření personální podpory v oblasti ICT bude rozhodující 

pro udržitelný rozvoj školy 

• hardware – vybavení učeben, mobilní učebny, server, síť vnitřní, síť vnější – konektivita, 

bezpečnost-WIFI síť-modernizace, nutný nový server – potřeba investice cca 100.000,-Kč 

• software – sw potřebný pro výuku 

• komunikace – komunikace mezi žáky a učiteli za použití moderních komunikačních prostředků, 

sdílení dat, učebních materiálů, jednotné cloudové řešení, komunikace navenek, např. webová 

stránka školy (připravit nový web umožňující vlastní editaci), weby tříd, tvorba jiných promo 

materiálů, akcí otevřených dveří, projektů, účast na soutěžích apod. 

• další modernizace školního vzdělávacího programu (ŠVP). 

 

Výchova demokratického občana.  

 

Účastí ve Výzvách 51 a 58 OP Praha-pól růstu ČR škola získala na rozvoj multikulturní 

výchovy a rozvíjení demokratické kultury v životě školy velmi vysokou dotaci a mnoho 

podnětů pro aktivizování žáků a učitelů v dodržování demokratických principů při vzdělávání a 

vzájemných vztazích.  Jsme si vědomi, že má-li demokracie dobře fungovat, je třeba, aby 

občané – žáci-rodiče-pracovníci školy měli: 

• vědomosti o demokracii 



 

• disponovali dovednostmi pro aktivní a odpovědné občanství 

• zaujímali postoje a uznávali hodnoty s demokracií spojené. 

Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta 

vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, 

demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit 

problémy se zachováním lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s 

vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné 

komunikace a demokratických způsobů řešení.  

Podařilo se nám ustanovit školní parlament, připravit pro rodiče setkání na téma demokratické 

kultury. Dotazníkovým šetřením jsme zkoumali názory rodičů, dětí i učitelů na fungování 

demokratických principů v životě a řízení školy a při spolupráci s rodiči našich žáků. S výsledky 

byli všichni pracovníci seznámeni. Účastí v projektu Příběhy našich sousedů na Praze 13 jsme 

získali hlavní ocenění. Nyní s městy domlouváme další, tj. podzimní běhy projektu Běh pro 

Paměť národa. Nadále máme zájem o účast v tomto projektu od Post Bellum. Na jaře 2022 naši 

školu navštívilo 10 učitelů z několika evropských zemí (Francie, Švédsko, Portugalsko, 

Španělsko a Dánsko). Byli několik dní našimi hosty.  

 

 
 

 

 

V občanské gramotnosti vedle vědomostí mají důležitou úlohu postoje. Na co se hlavně 

zaměřujeme? 

• vytvářet školu jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, 

demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole 

• na způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě 

školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy – žákovských rad 

či parlamentů) 

• vytvářet ve škole prostředí, které podporuje formy participace žáků na životě místní 

komunity; spolupráce školy se správními orgány a organizacemi (Radnice MČ, 

Seniorský dům Lukáš aj.) 

• vytvářet školu, která rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v 

pluralitě názorů 

• vytvářet školu, která motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

(inkluzivní pojetí vzdělávání, ve škole pracuje 24 asistentů pedagoga) 

 

 



 

Výuka cizích jazyků. 

 

Německý jazyk – učivo 7., 8. a 9. ročníku splněno dle plánu. Použity byly učebnice a pracovní sešit 

Deutsch mit Max 1. a 2. díl. Žáci s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) se adaptují na další 

cizí jazyk obtížně, pracují mnohem déle než ostatní děti. Celý školní rok probíhalo doučování 

z německého jazyka. 

 

Anglický jazyk – během školního roku se nám nedařilo zcela držet tempo výuky dle časového 

harmonogramu podle plánu. Učitelé vykazovali skluz o jednu až dvě lekce k plánu ŠVP. Příčiny 

spočívaly v pomalejším tempu výuky – vzhledem k loňské distanční výuce bylo potřeba probírat 

učivo pomalejším tempem a odstraňovat nedostatky z loňského školního roku. Slabším žákům byla 

poskytována pomoc ze strany vyučujících formou odpoledního doučování. V závěru školního roku 

jsme ale mohli zkonstatovat, že se nám podařilo probrat předepsané učivo podle ŠVP. Nicméně, na 

druhém stupni budeme převádět poslední lekce do dalšího školního roku (jedná se o opakování 

učiva daného ročníku). Žáci s OMJ nevykazují výraznější problémy se začleňováním se do skupin a 

zvládáním učiva v anglickém jazyce, nakolik už s anglickým jazykem mají zkušenost z jeho výuky 

ve svých mateřských základních školách. Specifické potřeby žáků s inkluzí učitelé zvládají bez 

problémů vzhledem k bohaté několikaleté zkušenosti v této oblasti vzdělávání na naší škole.          

 

Sebehodnocení u žáků je již trvalou součástí vzdělávacího procesu, jelikož s ním pracujeme již 

několik let, i když je patrný negativní vliv loňské a předloňské distanční výuky v této oblasti. 

Během distanční výuky se děti potýkaly s problémy, které nemohly ovlivnit a učitelé tuto 

skutečnost respektovali. To také znamenalo jisté polevení v domácí přípravě, což se u mnohých 

projevilo těžším nastartováním do normální prezenční výuky. Také děti zjistily, že jedním 

z důležitých motivačních prvků jsou písemné testy, které samozřejmě nebylo možné realizovat u 

distanční výuky. Prakticky se to projevilo ve výrazném narušení modelu pravidelné domácí 

přípravy, která měla své završení v písemném testování dle domluvy s vyučujícím. Na druhou 

stranu, výrazným benefitem u distanční výuky byl fakt, že mnoho dětí se dokázalo rozmluvit, což 

nám kompenzovalo výše uvedené nedostatky u uvedené formy výuky. Získané poznatky nám tak 

pomohly lépe organizovat prezenční hodiny cizích jazyků, kde jsme se snažili dostat do rovnováhy 

písemnou formu testování s její ústní podobou tak, abychom neztratili žáky s již osvojenou motivací 

vzhledem k možnosti individuální prezentace svých jazykových schopností a současně ji adekvátně 

vyvažovali i nezbytným písemným testováním.  

V rámci motivačních postupů jsou u žáků stále víc oblíbené různé formy soutěží v hodinách, 

projekty, individuální nebo skupinové prezentace, které pak žáci společně s vyučujícím 

vyhodnocují. Nesmírně populární jsou i online vzdělávací aplikace jako Quizizz, Kahoot, 

Wordwall, LearningApps, do kterých se s nadšením zapojují i žáci, kteří můžou mít jisté problémy s 

běžným ústním nebo písemným projevem v cizím jazyce.    

 

V rámci zlepšování a zkvalitňování výuky anglického jazyka jsme se rozhodli pro změnu učebnic 

na 1.stupni v příštím školním roce: ve 2. a 3. ročníku zavádíme pracovní učebnici FUN PARK 

(vydavatelství KLETT) a v 5. ročníku učebnici BLOGGERS (vydavatelství KLETT). Od této 

změny si slibujeme zavedení nových prvků do výuky a její obohacení o nové, moderní postupy. Na 

toto téma proběhlo již školení paní Rigerovou z nakladatelství KLETT, která nám maximálně vyšla 

vstříc.  

 

Zkušenosti s péčí o nadané žáky. Nadaným žákům se věnuje zvláštní pozornost v obou jazycích, 

dostávají úkoly, které je kvalitativně rozvíjí a posouvají kupředu v jejich jazykových dovednostech. 

Také dostávají příležitost k seberealizaci v hodinách cizích jazyků – příprava vlastní prezentace 

vybraného učiva, nebo připravují různé kvízy a soutěže pro spolužáky. 

 

Zkušenosti s žáky s OMJ. Žákům s OMJ věnují učitelé pozornost v odpoledních doučovacích 

kroužcích v obou jazycích. Doučovací kroužky jsou vytvořeny pro všechny ročníky druhého stupně. 

Díky této péči pak následně žáci vykazují významné zlepšení ve svých studijních výsledcích.  



 

      

Hodiny tělesné výchovy a výchovy ke zdraví probíhaly letos standardně bez epidemiologických 

omezení, učební plány byly splněny. Probíhala výuka plavání a lyžařský kurz (50 žáků 

v Harrachově). Škola disponuje dalšími prostorami – venkovní antukové tenisové kurty, fotbalové 

hřiště s umělým trávníkem (nutná výměna), běžecká dráha s umělým povrchem. Z vnitřních prostor 

kromě dvou tělocvičen využíváme halu pro stolní tenis a judo tělocvičnu s tatami. Žáci se zapojili 

do různých soutěží 

Vybíjená: 4. - 5. třídy – 24 soutěžících – 2. a 5. místo v obvodním kole 

Přehazovaná: 6. - 7. třídy – 10 soutěžících – 3. místo v obvodním kole 

OVOV – 26 soutěžících v obvodním kole – 6 postupů na krajské kolo 

 

Environmentální výchova prolínala napříč všemi předměty v průběhu celého školního roku jako 

jedno z průřezových témat. Enviromentální výchova byla začleněna především do projektů. 

Věnovali jsme se zejména problematice recyklování a hospodaření s vodou a ochraně životního 

prostředí. 

 

Multikulturní výchova byla naplněna v rámci ČJS a VKO: Tradice u nás a ve světě. Projekt ČR a 

okolní stát. Multikulturní večer. Zapojení do projektu Každý jsme jiný a Příběhy našich sousedů. 

Letní škola pro děti s OMJ. Příměstský tábor pro děti s OMJ. 

 

  
 

Udržitelný rozvoj školy je podmíněn trvalým úsilím o změnu, a to je velice náročné. Školství má 

hluboce zakořeněné systémy práce, které jsou založeny na hierarchii a rozhodování lidí. MŠMT-

Zřizovatel-ředitel-třídní učitel-učitel-asistent učitele-vychovatel. Rámcový vzdělávací program 

stanovený Ministerstvem školství je už teď brzdou přípravy na budoucnost. Škola budoucnosti musí 

být založena na zásadní revizi obsahu vzdělávání, učitele čeká řada změn od frontální výuky ke 

kooperativnímu učení, od předkládání hotových poznatků k jejich objevování. Práce s informacemi, 

znalosti o tom, co na školách již funguje. Start změny musí uspíšit digitalizace škol. Řediteli už 

nebude stačit jen intuice a osobní zkušenosti. Jaké máme možnosti pro postup ke škole 

budoucnosti? Cíl je jasný – změna obsahu vzdělávání, vysoká odbornost učitele pro práci 

s informacemi a znalost digitálních technologií.  Jsme na dobré cestě. Naší strategií je zapojení 

školy do evropských projektů, získávání zkušeností ze zemí EU při stážích na základních školách. 

To generuje spoustu nových podnětů pro změnu například jiný žákovský nábytek ve třídách a jeho 

uspořádání. Důležité je mít i správné učitele, vyškolené, odhodlané, kteří tyto požadavky chápou 

jako svoji výzvu. O to denně v životě školy usilujeme. Škola každoročně měří své výsledky 

zejména ve vzdělávání. Prospěch žáků v jednotlivých předmětech je hodnocen klasifikací známkou 

nebo slovním hodnocením. Mnohem hůře je měřitelná úroveň kompetencí žáků, jejich osobnostní 

rozvoj. K tomu se snažíme využívat    i formativní hodnocení, které by mělo lépe posoudit pokrok u 



 

každého žáka. Snažíme se o udržitelný rozvoj poskytováním vzdělávání pro budoucnost. 

Využíváme více metod zaměřených na práci s informacemi, kritické myšlení, objevování, 

projektové učení, pokusnictví, učení se v přírodě pozorováním přírodních dějů. Důraz klademe i na 

výuku angličtiny a programování od 1.třídy. Věřím, že očekávání rodičů naplňujeme. Daří se nám 

realizace vize inkluzívní školy, vzděláváme pedagogický sbor. Účast v evropských projektech a 

využívání možnosti zahraničních stáží tomu napomáhají. Množství získaných prostředků na další 

rozvoj školy je nebývale vysoké. Finanční stabilizaci až konsolidaci by ale potřebovaly finanční 

zdroje poskytované zřizovatelem na její provoz. Garance do budoucnosti, aby škola nebyla ve ztrátě 

jsou prozatím malé.  

Polytechnická výchova prolínala všemi předměty, ale zvláště v hodinách matematiky, kdy žáci 

v hodinách podle profesora Hejného manipulují s drobnými předměty, kostkami a stavebnicemi – 

hra na stavbaře, stavby kostek podle plánu (3D stavby) a sestavují jednoduché plány. Robotika s 

Beeboty a Ozoboty probíhá po celý školní rok formou tandemové výuky. 

Na 2. stupni využíváme v rámci hodin iTriangly, stavebnice Merkur, žáci vytváří v rámci Vv a Pč 

jednoduché 3D modely, pracují se dřevem a dalšími různými materiály. V hodinách fyziky, chemie 

a přírodovědy zařazujeme badatelské pokusy a jednoduché experimenty.  

I do školní družiny a školního klubu zařazujeme činnosti spojené s polytechnickou výchovou. 

 

  
 

Informační a komunikační technologie (informatika). 

Výuka probíhala podle v loni změněného školního vzdělávacího plánu. Plnění vzdělávacího plánu, 

vzhledem k velkému rozsahu neprobraného učiva z předchozího roku z důvodu distanční výuky, 

bylo náročné. Přesto výuka probíhala dle naplánovaného harmonogramu a vyučující ve většině 

případů učivo probrali. Nicméně, žáci i přes veškerou snahu svou i vyučujících, mají v důsledku 

přerušení prezenční výuky velké mezery v základních dovednostech při práci na PC a bude třeba ji 

v následujícím roce znalosti intenzivně opakovat, aby došlo k řádnému ukotvení. 

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v hodinách informatiky spokojené, své úkoly plní. 

Velkou pomocí při výuce jsou asistenti, kteří děti navigují a udržují pozornost dětí na práci.  

V tomto roce jsme se museli vyrovnat s nárůstem vysokého počtu dětí s OMJ (ukrajinských žáků). 

Tato situace je v informatice/ICT snazší. Můžeme využívat různé multimediální prostředky i 

aplikace určené pro žáky s OMJ. Přesto žáci, kteří neznají český jazyk ani částečně byla situace 

velmi obtížná. Stejně tak i pro vyučující, kteří se potýkali s neznalostí jazyka a mnohdy i 

s nezájmem ze strany žáků. Důvodem mohlo být i dlouhé čekání na přístupové údaje do systému. 

 



 

V hodinách informatiky děti mají možnost prezentovat svou práci ostatním žákům své třídy. Děti se 

učí dávat i přijímat zpětnou vazbu, kterou si poskytují vzájemně. Učí se vzájemně respektu k práci 

své, i k práci druhých. 

 

Žáci se účastnili nesoutěžních kol iBobr. Někteří dosahovali skvělých výsledků. Tato soutěž 

probíhala online. 

 

Od nového školního roku 2022/2023 budeme mít moderní počítačovou učebnu, která odpovídá 

současným standardům. Dnešní doba klade velký důraz na znalosti v oblasti informačních 

technologií, a i přes to, že děti tráví velký počet hodit u počítačů jejich znalost je velmi omezená.  

V uplynulém školním roce výuka informatiky neměla k dispozici vhodná zařízení, na kterých by 

mohla probíhat plnohodnotná výuka. Nedostatek funkčních počítačů (ani zastaralých), které by 

odpovídaly počtu žáků ve skupině, již tak omezenou výuku informatiky značně degradoval. 

Výuce informatiky prospělo zapojení procvičování algoritmického myšlení. V uplynulém školním 

roce bylo uskutečněno několik hodin algoritmického myšlení a byla žáky velmi dobře přijímána. Do 

výuky se zapojili prvky z Imysleni.cz a velmi kreativně využitá aplikace umimeprogramovat.cz. 

Pro rozšíření a přiblížení se naplnění nového vzdělávacího plánu je ke zvážení pořízení licence na 

tyto aplikace: 

• Umimeto.org- webová aplikace, která se věnuje rozvoji algoritmického myšlení (ale 

nejen jemu) a základům programování (umimeprogramovat.cz). V uplynulém roce 

jsme ji využívali v omezeném provozu a je velmi vhodná pro zapojení do běžné 

výuky. 

• OrgPad.com- webová aplikace sloužící velmi dobře ke tvorbě myšlenkových map, 

ale nejen jich. V uplynulém roce jsme ji hojně využívali při výuce, děti si ji osvojili a 

vytvářeli zajímavé projekty. Bohužel je tato aplikace nově zpoplatněna. 

Projekt 3DTisk.  Zapojili jsme se do programu 3D tiskárny do škol. Po úvodních komplikacích se 

sestavením tiskárny (vadný díl) jsme si již osvojili práci s programy souvisejících s 3D tiskem. 3D 

tiskárnu máme zapůjčenou od firmy Průša a po zdárném zpracování projektu by měla ve škole 

zůstat jako dar. Společně s dětmi jsme vytvořili projekt, jehož výstup je zaměřen na první stupeň, 

podporu matematiky.  

Po dohodě s vyučujícími prvního stupně v rámci projektu vytváříme hrací kostičky s značkami 

zvířátek dědy Lesoně (matematika dr. Hejného). Děti samy v programu Tinkercad vytvářejí 

podklady pro tisk a následně kostičky na 3D tiskárně tiskneme. Žáci získávají zkušenosti s návrhy 

designu a tvorbou v grafických programech. Žáci vidí konkrétní výsledky své práce. 

 

Zeměpis  

Ve všech ročnících proběhla výuka podle učebních plánů a osnov. Žáci s OMJ se postupně zapojují 

do hodin, pomalu se adaptují. Během výuky byly použity interaktivní učebnice Nová škola a stejné 

pracovní sešity. Užíváme interaktivní tabuli, mapy a atlasy. 6. ročníky navštívily Planetárium – Kde 

začíná vesmír, Klementinum – Sluneční hodiny a NTM – na téma čas – mj. užití buzoly a kompasu. 

Žáci 2. stupně se zúčastnili zeměpisného dokumentu Planeta Země.  

Fyzika  

Při výuce využívána SMART tabule, systém PASCO, různé modely, ČT EDU, Rande s fyzikou  

6.ročník – výuka proběhla podle plánu, vše bylo odučeno, poslední učivo bude ještě upevněno a 

procvičeno v září (skládání sil), provedeny laboratorní práce – měření teploty, teplotního spádu, 

tvorba grafů. Teplotní roztažnost – falešný bimetalový pásek.  Návštěva některých 6.tříd – 

workshop ČAS.  

7. ročník – výuka proběhla podle plánu, vše bylo odučeno, poslední učivo bude ještě upevněno a 

procvičeno v září (zobrazování na zrcadlech a čočkách), provedena laboratorní práce – měření 

hydrostatického tlaku, důkaz existence atmosférického a hydrostatického tlaku, zjišťování 

vztlakové síly, sestavení camery obscury. Proběhlo doučování každé úterý.  Návštěva NTM - 

workshop Optika, Fotografie  

8. ročník – výuka proběhla podle plánu, vše bylo odučeno, poslední učivo bude ještě upevněno a 

procvičeno v září (elektřina a magnetismus), projekty: polovodičové prvky. Laboratorní práce – 



 

zdroje napětí, měření napětí - systém Pasco, elektrolýza, Herónova baňka, sestavení ovocného 

článku, elektřina a magnetismus. Návštěva NTM – Domácnost (el. energie, výkon, příkon), 

Energie. 8.C- v rámci polytechnické výchovy – návštěva DDM – dílny – mechanika, robotika.  

9. ročník – výuka proběhla podle plánu, vše bylo odučeno. Projekty - vesmír.  

  

 Přírodopis  

 Ve všech třídách bylo odučeno základní učivo dle ŠVP. V průběhu roku probíhala revize učiva 

ŠVP podle RVP ZV 2021.  

Při výuce využívána SMART tabule, různé modely, ČT EDU, online procvičování - 

https://www.umimefakta.cz/biologie/ https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-

prirodopis  

  

6.ročník – výuka proběhla podle plánu, vše bylo odučeno, v průběhu září bude učivo zopakováno 

formou myšlenkových map. Polovina vyučovacích hodin byla věnována praktickým ukázkám, 

mikroskopování. Ve třídě jsme pozorovali životní cyklus motýla od vajíčka po motýla.    

7. ročník - výuka proběhla podle plánu, vše bylo odučeno, v průběhu září bude učivo zopakováno 

formou myšlenkových map. V měsících březnu a dubnu proběhl projekt "Klíčení a růst rostlin" 

zaměřený na badatelsky orientovanou výuku, kdy žáci využili znalostí M, ICT. Do hodin byla 

zařazena i práce s mikroskopem - mikroreliéf povrchu listu, pylová zrna a další. V květnu žáci 

pracovali na projektu “Čeledi krytosemenných rostli”, tvořili powerpointové prezentace a následně 

se učili navzájem. V červnu proběhl projekt “Společenstva” - žáci tvořili poster.   

8. ročník - výuka proběhla podle plánu, vše bylo odučeno, v průběhu září bude učivo zopakováno 

formou myšlenkových map. V prvním pololetí proběhl projekt “Šelmy”, kdy se žáci učili od sebe 

navzájem. V druhém pololetí jsem se zaměřila na první pomoc v rámci biologie člověka - věnovali 

jsme se praktickému nácviku první pomoci.   

9.ročník - výuka proběhla podle plánu, vše bylo odučeno. V prvním pololetí jsme se věnovali 

praktickým ukázkám minerálů a hornin, převážně z okolí školy. Ve druhém pololetí proběhl projekt 

“Dinosauři”, žáci si vybrali figurku dinosaura a zjišťovali údaje o jeho životě. Poznatky si pak 

sdělovali navzájem. Na závěr jsme vytvořili Jurský a Křídový park.  

  

Chemie  

Při výuce je využíván SMART panel, učebnice online, program Chemie a učebnice Nová Škola  

   

8.ročník – Výuka probíhala podle plánu, v září je potřeba ještě upevnit a procvičit učivo 

tříprvkových sloučenin. Projekty – Profil chemického prvku. Laboratorní práce 2.pololetí – pokusy 

s CO2, měření vzduchu ve třídě (objem a složení), cukrová duha, výroba chladící směsi.   

   

9.ročník – výuka probíhala podle plánu. Projekty – skládankové učení, sacharidy kolem nás. 

Laboratorní práce 2.pololetí – termochemie s octem, měření škrobu v potravinách, cukrová duha. 

Proběhlo druhé kolo chemické olympiády bez umístění.  

  

 Matematika a její aplikace 

Učivo bylo probráno v souladu s plánem. V 6. – 9. třídách byly napsány závěrečné písemné práce.  

Důležitá byla práce se sebehodnocením žáků. Využívali jsme evaluace na konci hodiny, tématu i 

výkladu. Také jsme využívali práci s chybou  - formou samostatné práce, kdy mají žáci možnost 

nahlédnout do postupu výpočtu a pracovat tak s vlastní chybou. Jako pomoc žákům ohroženým 

neúspěchem jsme využili MŠMT podpořenou aktivitu doučovacích skupin. 

Soutěže: Úspěšná účast v obvodním kole Pythagoriády - 2 úspěšní řešitelé z 6. tříd, v 7. třídě 

2.místo.  

Poslední čtvrtletí bylo komplikováno začleněním uprchlíků, kteří neznali jazyk. Dle možností jsme 

se snažili zadávat jim práci, kde znalost jazyka nebyla nezbytná.  

       

Zpracovali vyučující předmětných oborů. 

https://www.umimefakta.cz/biologie/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis


 

Údaje o výsledcích vzdělávání dětí podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 

pro poskytovaný základní stupeň vzdělání 

 

a) dle kvantitativních ukazatelů 

dosažené výsledky vzdělávání žáků/žákyň školy dle prospěchových ukazatelů 

prospěch (II. pol. 2021/22) počet žáků [%] 

prospěli: I. stupeň 

 II. stupeň 

377 99,5 

269 98,2 

z toho s vyznamenáním 423 64,8 

neprospěli: I. stupeň 

 II. stupeň 

2 0,5 

5 1,8 

nehodnoceni: I. stupeň 

 II. stupeň 

0 0 

0 0 

 

dosažené výsledky vzdělávání žáků/žákyň školy podle jejich přijetí ke střednímu vzdělávání (střed-

ní školy a střední odborná učiliště) 

střední 

školy 
gymnázia 

obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslo

vé školy 

ostatní 

střední 

školy 

(střední) 

odborná 

učiliště 

celke

m 
8-

letá 

6-

letá 

4-

letá 

veřejné 9 2 2 7 6 8 19 5 58 

církevní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

soukromé 0 0 1 3 0 0 3 0 7 

 

počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy  

- v 9. ročníku: 56 ( z toho 2 žáci nepokračují v dalším vzdělávání)  v nižším ročníku:  0     

b) dle dosažených výstupů (osvojené poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje) a získaných klíčo-

vých kompetencí u žáků 

hodnoceno v předešlém textu výroční zprávy 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování + zajištění podpory dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na posky-

tování jazykové přípravy 

 

Školní speciální pedagog - Mgr. Lucie Vítková 

 

Již šestým rokem naše škola poskytuje péči prostřednictvím školního speciálního pedagoga. Jeho 

práce na naší škole probíhá především formou skupinové nebo individuální práce s dětmi. Nabízí a 

realizuje také podporu učitelů při práci s integrovanými dětmi (např. s SPU, LMR atd.), s dětmi 

školně neúspěšnými a pořádá konzultace pro rodiče těchto dětí. V neposlední řadě úzce 

spolupracuje s psychologem na naší škole a také s psychology a speciálními pedagogy z PPP a SPC. 

Dále nabízí konzultace a podporu rodičům. 

Pracuje tedy především s dětmi se specifickými poruchami učení, s dysfázií, s ADHD, s dětmi 

s poruchou pozornosti, s problémy s jemnou motorikou, s dětmi s obtížemi zvládání školních 

nároků a pak s dalšími problémy, jako je například LMR, pervazivní vývojové poruchy. 

V neposlední řadě nově pracuji s dětmi OMJ. 

 

Věnuje se tedy skupinové i individuální práci s dětmi. Reedukace probíhaly většinou jednou týdně 

během i mimo vyučování: 

 

 



 

Grafomotorika  

Mezi hlavní činnosti patřil rozvoj jemné motoriky, nácvik správného úchopu psací potřeby, 

uvolňující cviky ruky, grafomotorická cvičení, osvojování si písmen a mnoho dalších aktivit 

podporujících psaní. 

 

Reedukace čtenářských dovedností  

Mezi hlavní činnosti patřil nácvik techniky čtení, nahlas i potichu a rozvoj porozumění čteného 

textu. Další aktivitou bylo zaměření na rozvoj kognitivních schopností (zrakové a sluchové 

vnímání, paměť, pozornost). 

 

Skupina s problémy v českém jazyce (žáci s SPU) 

Zaměřili jsme se hlavně na znalosti a dovednosti v českém jazyce. Další aktivitou byl nácvik 

techniky čtení, nahlas i potichu, a rozvoj porozumění čteného textu. V neposlední řadě rozvoj 

zrakového a sluchového vnímání, paměti a pozornosti 

 

Individuální práce s dětmi probíhala během vyučování i mimo vyučování a jednalo se o podporu 

v oblasti matematiky či českého jazyka. Rozvíjeli jsme především předmatematické, matematické 

dovednosti a zrakové i sluchové vnímání, čtenářské dovednosti, paměť, pozornost, znalosti, 

dovednosti v českém jazyce, sociální dovednosti, grafomotoriku atd.  

Hodiny obohacuji o prvky jógy a arteterapii, míčkovaní, metodu ONE Brain atd. 

Mimo jiné pracuje s programem ROPRATEM – Program rozvíjí porozumění čtenému, schopnost 

organizovat si práci, soustředění a pozornost, zrakové rozlišování, zrakovou a částečně i sluchovou 

paměť, intermodalitu, serialitu, prostorové vnímání, grafomotoriku, logické myšlení, sebekontrolu a 

schopnost tvořit pracovní strategie. 

Dalším programem, se kterým pracuje je KUPOZ – což je metoda na rozvoj pozornosti, vyžadující 

každodenní práci dítěte po dobu 15 týdnů. Rozvíjí pozornost, zrychluje psychomotorické tempo i 

další schopnosti a dovednosti žáků, potřebné pro zlepšení výkonu.  

Také je využívána metodu dobrého startu (MDS) – tato metoda sleduje rozvoj psychomotoriky ve 

všech jeho aspektech, a to v součinnosti se sférou emocionálně - motivační a sociální. Cvičení MDS 

u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoje mají aktivizační funkci, u dětí s poruchami 

vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce 

(vstupní etapa výuky čtení a psaní).  

Dále ve spolupráci s psychologem proběhly adaptační aktivity pro šesté třídy.  Ve spolupráci 

s psychologem a metodikem prevence se podílím na práci s třídami. (preventivní programy, atd.)  V 

neposlední řadě spolupracuji s učiteli na tvorbě IVP. 

 

Výchovné poradenství – Mgr. Olga Bočková 

 

Letošní školní rok proběhla adaptační setkání formou dvoudenních pedagogicko-psychologických 

workshopů do Prokopského údolí. Zde spolu s třídními učiteli, školní psycholožkou a speciální 

pedagožkou metodou zážitkové pedagogiky, pracovali na stmelování kolektivu, byly realizovány 

bloky primární prevence. Cílem bylo vytváření pozitivních vztahů ve třídách a prevence šikany. 

Škola úzce spolupracuje s OSPOD MČ Praha 13 při řešení sociálních problémů žáků, 

problematického chování ve škole a záškoláctví. Výchovná komise se scházela ohledně 

dlouhodobých absencí žáků, rodiče byli opakovaně informováni a byla navržena spolupráce 

s OSPODem.  

Rodiče žáků 9. tříd byli na schůzce v září informováni o způsobu a termínu podávání přihlášek na 

SŠ. Žákům bylo nabídnuto Profi vyšetření s následným pohovorem v PPP. Žákům, kterým rodiče 

nedokázali poradit, jsme při telefonických konzultacích, pomáhali s výběrem školy. Všichni žáci 

pokračují ve vzdělávání. 

Přestože vzrůstá počet cizinců a žáků se sociálním znevýhodněním, tak máme velmi dobré výsledky 

s jejich začleněním do třídních kolektivů. Neobjevují se výraznější projevy xenofobie a rasismu, i 

díky neustálé práci učitelů s žáky a jejich rodinami. Od září probíhal kurz českého jazyka pro žáky 

s OMJ. Kurz je pro žáky velmi přínosný, pomáhá jim adaptovat se v české škole. 



 

I v letošním roce jsme se zaměřili na práci se žáky s PO a IVP, speciální pedagožka i psycholožka 

pomáhala těmto žákům. IVP byl vytvořen pro 26 žáků a byl dvakrát ročně vyhodnocován.  

Škola se snaží všem žákům vytvářet bezpečné prostředí a vstřícné klima, kde každého žáka 

vnímáme jako jedince, kterému zajišťujeme individuální přístup.  

V každém případě můžeme kladně hodnotit veškeré iniciativy, které věnujeme našim žákům, 

společná práce ředitele školy, výchovné poradkyně, metodičky prevence, školní psycholožky, 

speciální psycholožky a všech pedagogů má své pozitivní výsledky a práce školního poradenského 

zařízení má své opodstatnění. 

 

Školní psycholog - Mgr. Lenka Běloušková 

 

Školní rok 2021/2022 byl návratem k běžné prezenční výuce.  

S rodiči žáků prvního stupně jsem řešila především výukové potíže vyplývající ze specifických 

poruch učení a z poruch pozornosti, prospěchové či kázeňské problémy nebo vztahové problémy ve 

třídě (neshody se spolužáky, potíže s navazováním kamarádských vztahů, adaptace na nový školní 

kolektiv). Dále rodiče trápily například výchovné problémy doma, zejména problematika vymezení 

hranic, respektování výchovných pokynů nebo problémy vyplývající z rozvodu rodičů. Spolupráce 

byla většinou krátkodobá (rozhovor s rodičem, rozhovor s dítětem, případně s učitelem a dalšími 

pracovníky školy, pozorování chování žáka, poté závěrečný rozhovor s rodiči). V několika 

případech jsme se dohodli na dlouhodobější spolupráci, šlo o pravidelné (většinou v intervalu 

jednou za 14 dní) individuální podpůrné konzultace se žákem zaměřené na rozbor problémových 

situací, na identifikaci spouštěčů nevhodného chování nebo na zvládání emocí. Pravidelně (jednou 

až dvakrát týdně) jsem pracovala s chlapcem s Aspergerovým syndromem, při setkáních jsem se 

zaměřovala především na rozvíjení komunikačních dovedností a sebepoznání. Ohledně chlapce 

jsem také poskytovala metodické vedení asistentce pedagoga. Spolupráce s chlapcem probíhala po 

celý školní rok, podle situace buď osobně, nebo online. 

Na jaře 2021 se na mě obrátilo několik rodičů s prosbou o pomoc při návratu dětí do školy. Častým 

problémem byly psychosomatické potíže (bolesti hlavy či bříška) v souvislosti s obnovením 

pravidelné školní docházky. U některých dětí došlo k prohloubení jejich psychických obtíží, takže 

bylo třeba pomoci rodičům s vyhledáním odborné pomoci pro jejich dítě. 

Náplní práce školního psychologa na druhém stupni jsou především individuální konzultace s dětmi 

a s jejich rodiči. Jedná se o rozvojová, terapeutická a poradenská setkání zaměřená na řešení 

výukových, výchovných a osobnostních problémů. Obvyklými tématy byly například vztahy ve 

třídě, rodinné problémy, rozvod rodičů, osobní problémy, psychosomatické potíže, obtíže ve škole, 

sebepoškozování či poruchy příjmu potravy. Podle potřeby jsem poskytovala krizovou intervenci 

(akutní pomoc při špatném psychickém stavu žáka). 

V souvislosti s distanční výukou došlo k značnému nárůstu konzultací rodičů na téma závislost na 

digitálních technologiích. Některé děti na druhém stupni měly potíže s návratem k prezenční formě 

vzdělávání. Pokud žák řešil zároveň osobní problémy vyplývající například ze složité rodinné 

situace, byla nejméně v jednom případě potřeba intenzivní podpora žáka včetně pravidelných 

konzultací s jeho rodiči.  

Další oblastí působení školního psychologa je práce se třídními kolektivy. V průběhu září jsme ve 

spolupráci s třídními učiteli a školní speciální pedagožkou stihli pro žáky 6. ročníků realizovat 

adaptační aktivity (dvouhodinový seznamovací blok plus jednodenní výlet s aktivitami zaměřenými 

na stmelení kolektivu). Od jarních měsíců roku 2022 jsem mnohokrát pomáhala dětem ukrajinských 

uprchlíků. 

Podle potřeby jsem několikrát realizovala zmapování vztahů ve třídě (používala jsem především 

interaktivní techniky). Ve spolupráci se školní metodičkou prevence jsem se podílela na šetření 

klimatu na prvním stupni i druhém stupni. Na základě poptávky třídních učitelů jsem prováděla 

intervence na aktuálně řešená témata v třídním kolektivu (např. žáci s OMJ ve třídě, agresivita, 

spolupráce, řešení konfliktů). 

Školní psycholožka má dále na starosti metodické vedení, vzdělávání a podporu pedagogů, zejména 

co se týče práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování. Učitelé a asistenti pedagogů 



 

možnost konzultací často využívají. V online prostředí jsme řešili zejména třídnické hodiny a 

podporu žáků s OMJ.  

Spolupracuji s psycholožkou z PPP, psycholožkami z SPC a SVP, se školní speciální pedagožkou a 

školní metodičkou prevence. Rodičům doporučuji a předávám kontakty na další odborná vyšetření a 

pracoviště (klinická logopedie, klinická psychologie, psychiatrie). 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 počet 

integro

vaných 

dětí 

sociál. 

znevý-

hod. 

druh postižení 

mentál

- 

ní 

slucho- 

vé 

zrako- 

vé 

vady   

řeči 

těles- 

né 

více    

 vad 

autis- 

mus 

vývoj. 

poruch

y 

k 

1.9.2021 

37 5 0 1 0 11 1 0 2 22 

k 

30.6.2022 

46 5 0 1 0 11 1 0 2 21 

 

Mimořádně nadané žáky dle zpráv PPP nevykazujeme, přesto studijně nadané žáky rozvíjíme 

pomocí kritického myšlení, zadávání logických úloh, vlastní prezentací a zapojením do soutěží a 

olympiád.  

 

Žáci s odlišným mateřským jazykem. 

 

Škola integruje celkem 184 žáků s odlišným mateřským jazykem, tj. 25,1% všech žáků. Jsme 

pověřenou školou a zajišťujeme doučování českého jazyka zejména u žáků-ukrajinských uprchlíků. 

Z národního plánu doučování doučujeme některé další žáky s OMJ. 

  

děti s potřebou podpory doučování českého jazyka 

stupeň znalosti ČJ počet dětí 

úplná neznalost ČJ 50 

nedostatečná znalost ČJ 30 

znalost ČJ s potřebou doučování 25 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném rozvoji nepedagogických 

pracovníků. 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili více jak 52 seminářů/webinářů. Nejčastěji zastoupenými 

tématy bylo: Projektové vyučování, Didaktika výuky, Nová informatika, Kurz 1. pomoci, Prevence 

sociálně patologických jevů, Konstruktivistická výuka, Letní škola Fraus - Jak na moderní výuku na 

1. stupni, Nové technologie ve vyučování a EVVO. 

Poskytovateli kurzů byly nejčastěji NPI Praha, Fraus, Člověk v tísni, Taktik, Infra, Tvořivá škola a 

Olchavová.cz. 

Všechny absolvované semináře byly vybrány na základě dřívějších doporučení a kladných ohlasů. 

Rozhodně byly přínosem pro všechny pedagogy. 

Pracovnice školní jídelny absolvovaly školení hygienického minima a všichni pracovníci školy 

školení BOZP a PO. 

 
 

 

 



 

• studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (zpravidla rámec celoživotního vzdělá-

vání) 

vybraný druh DVPP počet 

 studium v oblasti pedagog. věd / pedagogiky 4 

studium pro AP 2 

studium pro ředitele škol a škol. zařízení 0 

doplňující didakt. studium cizího jazyka 1 

(doplňující) studium k rozšíření odborné kvalifikace 

 speciální pedagog 0 

jiný stupeň či druh školy / další aprobace / speciálně pedagog. 

činnost 
0 

 

• studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (zpravidla rámec celoživotního  

vzdělávání) 

vybraný druh DVPP počet 

 studium pro vedoucí pedagog. pracovníky   0 

studium pro výchovné poradce 1 

specializovaná činnost: ICT – ŠVP – SPJ – EVVO – logopedie – 

tyflo-asistence 

0 

 

Prezentace školy v místním regionu. 

 

a) Rodičovská veřejnost – škola úzce spolupracuje se Spolkem rodičů, který v rámci své 

činnosti uspořádal několik aktivit pro žáky a jejich rodiče – Čarodějnický slet, Masopustní 

průvod. 

Škola připravila pro rodiče besedu na téma Mediální gramotnost – bezpečí na internetu a 

Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. 

V rámci komunitních aktivit proběhlo na škole více akcí, například: Svatomartinské 

slavnosti, Velikonoce nanečisto, Sejdeme se v Trávě II, Run and Help.  

Naše škola již tradičně pořádá pro rodiče a budoucí prvňáčky program „Hrajeme si na 

školáka“, jehož prioritou je seznámení se s prostředím školy a pozitivní motivací k nástupu 

do 1. třídy. 

Na škole již několik let působí školní poradenské centrum, které poskytuje žákům i jejich 

rodičům své služby, které pomáhají se začleňováním žáků do kolektivu, předchází rozvoji 

dětské šikany a pomáhá rodičům v jejich nenadálé obtížné situaci.  

Učitelé komunikují s rodiči emailem a prostřednictvím aplikace Bakaláři a Teams.  

Spolupráce se Spolkem rodičů a Školskou radou je založena na přátelské bázi. 

 

 
 

 



 

b) Školská veřejnost – spolupráce s okolními mateřskými a základními školami probíhá 

v rámci Prahy 13. Užší spolupráce byla navázána s okolními MŠ a ZŠ Mohylova.   

V rámci projektů navazuje naše škola kontakty i se školami v ČR a EU. Naši učitelé se 

zúčastnili mnoha zahraničních stáží, kde čerpali inspiraci pro výuku nejen žáků s OMJ. Také 

jsme byli hostitelskou školou pro zahraniční pedagogy.  

Škola se zúčastňuje všech sportovních a vědomostních soutěží pořádaných DDM a MČ 

Prahy 13, také jsme zapojeni do projektu Paměti národa, Celé Česko čte dětem, Trash Hero, 

Příběhy našich sousedů, Srdíčkové dny, Čapkoviny a Noc s Andersenem. 

 

 
 

c) Občanská veřejnost – vzhledem ke covidovým opatřením proběhl Den otevřených dveří 

formou online medailonku a besedy s rodiči budoucích prvňáčků.  

Pro veřejnost byla na plotě školy umístěna výstavka dětských prací, které vznikly v době 

distanční výuky a která měla velký ohlas. Žáci naší školy vyhráli soutěž o nejlepší PF pro 

MČ Prahy 13 a také se zapojili do projektu Mural art, a svými kresbami přispěli ke zkrášlení 

betonového okolí školy.  

Nabídka zájmových aktivit je každoročně velmi bohatá na sportovní, taneční, vědomostní a 

kreativní kroužky.  

 

 
 

 

d) Mediální a veřejný prostor - veškeré dění školy je medializováno na webových stránkách 

školy, webových stránkách městské části Prahy 13 (webškol Prahy 13), v časopise STOP, na 

školním Instagramu a Facebooku a v televizi Prahy 13.  

 

 



 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 

 

Škola byla pověřena měřením tělesné zdatnosti žáků. To bude realizováno prostřednictvím sady 

motorických testů v průběhu dvou vyučovacích hodin tělesné výchovy. Zajistili jsme součinnosti ze 

strany vybraných učitelů tělesné výchovy. Na jaře 2023 budou známy v tematické zprávě ze šetření 

ČŠI výsledky našich žáků. 

 

Proběhlo výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníku základních škol. V jeho rámci ČŠI 

zjišťovala prostřednictvím učitelského dotazníku také některé kontextové informace, které 

pomohou zasadit zjištěné výsledky žáků do obecnějších souvislostí.  

V systému InspIS SET vyplňovali dotazník učitelé za český jazyk a za matematiku, a to za každou 

testovanou třídu.  

 

Škola byla pověřena výběrovým zjišťováním výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku 

Testovací aplikace byla stažena v systému InspIS SET a žáci všech tříd uvedených ročníků na 

testové otázky odpovídali online s využitím počítačů. 

 

Škola se zúčastnila inspekční elektronického zjišťování ve dvou oblastech: prevence rizikového 

chování se zaměřením na oblast kyberšikany a podpory nadaných, talentovaných a mimořádně 

nadaných žáků ve školách. Bylo určeno pro metodiky prevence a výchovné poradce.  V systému 

InspIS DATA jsme vyplňovali dva formuláře: Dotazník pro školního metodika prevence a  

Dotazník pro výchovného poradce. 

 

Šetření ČŠI na místě proběhlo v naší škole v květnu. Protože jsme integrovali několik desítek dětí 

ukrajinských uprchlíků, kontrolní tým zajímal adaptační proces. Práce adaptačního koordinátora, 

práce s dětmi v adaptačních skupinách, jejich seznamování s českým jazykem. Velmi nám byla 

nápomocna naše ukrajinská učitelka, ukrajinská vychovatelka a asistentka. Dětem bylo nápomocno 

i naše školní poradenské pracoviště. 

  

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Významným bylo a je zapojení do výzev 10, 28, 37, 48, 49, 51, 54 a 58, Šablony I až III. Vedle 

zlepšení materiálních podmínek výuky-vybudování moderní polytechnické pracovny, venkovní 

učebny, učebny pro výuku českého jazyka s knihovnou a učebny pro výuky cizího jazyka. Poslední 

projekt výzvy 48 na vybudování moderní přírodovědné pracovny je v závěrečné fázi po podpisu 

smlouvy o financování. Bude realizován do konce září 2023. Projekt výzvy 58 jsme nazvali "O krok 

dál… k chytré a demokratické škole, kde jsme získali na další rozvoj 4,5 mil. Kč. Účast v těchto 

výzvách OP Praha-pól růst ČR nám skutečně pomáhá chytré inovace implementovat do 

vzdělávacího procesu.  

 
1. Náklady hrazené ze státního rozpočtu.  

U

Z 

ukazat

el 

plá

n 

obdržené 

finanční 

prostředky k 

31.8. 

použité 

finanční 

prostředky k 

31.8. 

33353 přímé výdaje na vzdělání             celkem 54915490 36610727 35177134 

                 z toho a) platy 39627667 26421673 25277975 

                            b) OON 90000 
 

54915 34950 

                            c) ostatní 

(odvody+FKSP+ONIV) 

15197823 10133739 9864209 

Zřizovatel Náklady na provoz školy 3791900 3902300 Odhad ztráty 
z důvodu vysoké 



 

inflace a nárůstu 
cen energií cca 

450000,-Kč 

 

2.Rozvojové a jiné programy. 

V58 OP Praha pól růstu ČR - O krok dál… 6 407500  4 448250 1 915134 

V48 OP Praha pól růstu ČR – Odborná 
učebna chemie 

1 899309 1 899309 0 

 

Čerpání rozpočtu je v některých položkách nevyrovnané. Vykazovaná ztráta k 31.8. 2022 je cca 300 

tisíc Kč a je způsobena zvýšením odpisů strojového vybavení nové školní jídelny a rostoucími náklady 

na energie. Odpisy technologií školní jídelny činí za čtvrtletí 250 000,-Kč. Škola nemá prostředky na 

běžnou údržbu, 13 roků nebyla vymalována. Zásadní je i nedostatek prostředků na obnovu školního 

nábytku a vybavení digitální technikou. Schodek bude řešen žádostí zřizovateli o převod prostředků 

FRIMu pro navýšení neinvestičního příspěvku. Tím, škola ztrácí prostředky na investice zejména do 

digitalizace a na zajištění internetové konektivity. 

Celkový zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je nižší oproti plánu. Poklesl zájem o 

pronájem tělocvičny a dalších prostor ve škole.  

 

3. Neinvestiční dotace z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy 

    a MŠMT 
 

UZ ukazatel 
obdržen

é 
finanční 
prostřed

ky k 
31.8. v 

KĆ 

použité 
finanční 

prostředky k 
31.8. 
v Kč 

 

115  Mladý programátor 20000 20000 

115 Roboti, hýbejte se! 60000 20000  

115 Nechceme problémy 59100 0  

bude čerpáno po 
ukončení 

preventivních 

programů 

 

55 Prevence rizikového chování 15000 0  

81 Trenéři ve škole 24800 24800  

33086 Národní plán doučování 257400 257400  

33087 Digitalizace 608000 0  

33088 Digitální technologie pro znevýhodněné žáky 236000 236000  

33089 Prázdninové jazykové kurzy 100000 99770  

33090 Adaptační skupiny  150000 143280  

 

     Kalendárium školy. 

     

měsíc aktivita [co, kde, ...] účastníci [kdo] 

září 

Pedagogická rada 

Třídní schůzky 

Adaptační kurz-Prokopské údolí 

Preventivní program – dospívání 

Festival vědy 

Metodická setkání  

pedagogičtí pracovníci školy 

 

63 žáků (6.A, 6.B, 6. C) a 5 pedagogů 

70 žáků (7.A, 7.B, 7.C) a 3 pedagogové 

22 žáků (8.C) a 1 pedagog 

Pedagogičtí pracovníci školy 



 

ŠvP Sedlčany 

Školení CO 

Proxima Sociale - Komunikace 

Proxima Sociale – Efektivní učení  

Robotika  

NTM – Optika 

Prezentace SŠ gastronomické 

Preventivní blok – Respekt 

Projektový den – Mediální gramotnost   

29 žáků (4.A) a 2 pedagogové 

všichni pracovníci školy 

54 žáků (4.A, 4.B) a 2 pedagogové 

52 žáků (9.A, 9.B) a 2 pedagogové 

75 žáků (5.A, 5.B, 5.C) a 4 pedagogové 

67 žáků (8.A, 8.B, 8.C) a 3 pedagogové 

52 žáků (9.A, 9.B) a 2 pedagogové 

20 žáků (6.B) a 2 pedagogové 

76 žáků (7.B, 9.A, 8.B), rodiče a 4 

pedagogové 

říjen 

Proxima Sociale - Komunikace 

Proxima Sociale – Emoce 

Proxima Sociale – Vztahy v kyberprostoru 

Proxima Sociale – Práce se stresem a emocemi 

Tvůrčí dílna Stavovské divadlo 

Sochy ve veřejném prostoru  

ŠvP Český ráj 

Reflexe třídy  

NTM – Čas 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

KD Mlejn Svět z papíru 

 

ŠvP s plaváním – Český ráj 

Archiv bezpečnostních složek 

Badminton 

Knihovna Stodůlky 

Pedagogická rada  

Školská rada 

Robotika 

Tanec školám 

Břevnovský klášter 

Konference prevence MHMP 

Spolek rodičů  

23 žáků (4.C) a 2 pedagogové 

64 žáků (3.A, 3.B, 3.C) a 3 pedagogové 

63 žáků (6.A, 6.B, 6.C) a 3 pedagogové 

70 žáků (7.A, 7.B, 7.C) a 3 pedagogové 

21 žáků (7.C) a 1 pedagog 

52 žáků (9.A, 9.B) a 1 pedagog 

78 žáků (2.A, 2.B, 2.C) a 6 pedagogů 

26 žáků (9.B) a 2 pedagogové 

21 žáků (6.A) a 1 pedagog 

 

145 žáků (1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C) 

a 12 pedagogů 

49 žáků (5.B, 5.C) a 3 pedagogové 

26 žáků (9.B) a 2 pedagogové 

69 žáků (4.A, 4.B, 3.B) a 3 pedagogové 

39 žáků (3.C, 1.B) a 4 pedagogové 

všichni pedagogičtí pracovníci 

členové ŠR 

64 žáků (3.A, 3.B, 3.C) a 4 pedagogové 

71 žáků (2.C, 2.A, 1.C) a 3 pedagogové 

21 žáků (6.A) a 1 pedagog 

1 pedagog 

členové Spolku 

listopad 

Proxima Sociale – Kamarádství a respekt   

 

Proxima Sociale – Odpovědnost a právo 

Metodická setkání  

PROFI vyšetření  

Anežský klášter  

ND – Tvůrčí dílna  

Tanec školám 

 
Badminton 

NTM  

Robotika 

NTM – Čas  

Městská knihovna 

Zahraniční stáž – Francie a Portugalsko 

NTM – Knihtisk 

NTM – Balón 

Svatomartinské slavnosti 

Lampionový průvod  

Kurz 1. pomoci  

Pedagogická rada  

 75 žáků (5.A, 5.B, 5.C) a 3 pedagogové 

67 žáků (8.A, 8.B, 8.C) a 3 pedagogové 

 

52 žáků (9.A, 9.B) a 2 pedagogové 

70 žáků (7.A, 7.B, 7.C) a 1 pedagog 

26 žáků (7.B) a 1 pedagog 

120 žáků (1.A, 2.B, 2.C, 2.A, 1.C) a 5 

pedagogové 

69 žáků (4.A, 4.B, 3.B) a 3 pedagogové 
23 žáků (4.C) a 2 pedagogové 

77 žáků (4.A, 4.B, 4.C) a 4 pedagogové 

22 žáků (6.C) a 1 pedagog 

22 žáků (1.C) a 2 pedagogové 

4 pedagogové 

77 žáků (4.A, 4.B, 4.C) a 3 pedagogové 

21 žáků (7.C) a 1 pedagog 

celá škola 

 

70 žáků (7.A, 7.B, 7.C) a 3 pedagogové 

všichni pedagogičtí pracovníci 

 



 

Třídní schůzky 

Projektová výuka – Mediální gramotnost 

 

Planetárium 

  

162 žáků (6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 8.C 

9.A, 9.B) a 8 pedagogové 

21 žáků (6.A) a 1 pedagog  

prosinec 

Robotika 

Badminton 

NTM – fotografie 

Tanec školám  

 

Komunitní centrum sv. Prokop 

Pythagoriáda – online obvodní kolo 

Národní galerie  

Polytechnické hnízdo – DDM 

Skanzen Kouřim  

Prevence kyberšikany 

 

Post Bellum workshop 

Planetárium 

Beseda s etickým hackerem 

Betlémská kaple 

Chocotopia - workshop  

Kostel sv. Jakuba – Příběh Vánoc 

Divadlo Minaret 

82 žáků (2.A, 2.B, 2.C) 4 pedagogové 

69 žáků (4.A, 4.B, 3.B) a 3 pedagogové 

23 žáků (8.C) 1 pedagog 

120 žáků (1.A, 2.B, 2.C, 2.A, 1.C) a 5 

pedagogové 

21 žáků (1.C) 1 pedagog 

25 žáků 

57 žáků (2.C, 2.B) a 3 pedagogové 

24 žáků (8.B) 1 pedagog 

39 žáků (1.B, 1.C) 4 pedagogové 

141 žáků (6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C) 

7 pedagogů 

1 pedagog 

28 žáků (5.C) 2 pedagogové 

28 žáků (5.A) 2 pedagogové 

28 žáků (5.C) 2 pedagogové 

71 žáků (8.A, 8.B, 8.C) 3 pedagogové 

86 žáků (1.B, 1C, 3.B, 3.C) 8 pedagogů 

57 žáků (2.B, 2.C) 4 pedagogové 

leden 

Bruslení 

 

Robotika  

Olympiáda z ČJ 

Schůzka Spolku rodičů  

Návštěva knihovny 

Schůzka asistentů pedagoga 

Pedagogická rada 

Třídní schůzky a konzultace 

Polytechnické hnízdo – DDM 

Olympiáda z matematiky 

Workshop k přípravě podpůrných materiálů pro 

žáky s OMJ  

Metodická setkání 

246 žáků (1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 

4.B, 4.C, 5.B, 5.C) 10 pedagogů 

66 žáků (1.A, 1.B, 1.C) 4 pedagogové 

10 žáků a 1 pedagog 

 

24 žáků (3.A) 2 pedagogové 

 

všichni pedagogové 

 

24 žáků (8.A) 1 pedagog 

10 žáků, 1 pedagog 

 

Pedagogové 1. stupně 

únor 

Setkání garantů V51 – koordinace aktivit 

Setkání garantů V58 – koordinace aktivit 

Bruslení 

 

Workshop k přípravě podpůrných materiálů pro 

žáky s OMJ 

Schůzka Spolku rodičů 

Lezecká stěna 

Evropský dům – beseda k demokratické výchově 

Planeta Země – Madagaskar 

 

Pracovní porada 

Divadlo Minor  

Metaculture – Předsudky 

Metaculture – animační víkend 

Lyžařský výcvik – Harrachov 

7 pedagogů 

5 pedagogů 

246 žáků (1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 

4.B, 4.C, 5.B, 5.C) 10 pedagogů 

 

Pedagogové 2. stupně 

 

24 žáků (3.A) 2 pedagogové 

 

49 žáků (7.A, 8.B) 2 pedagogové 

219 žáků (5.A,B,C, 6.A,B,C, 8.A,B,C) 

9 pedagogů 

Všichni pedagogové 

52 žáků (4.A, 7.A) 2 pedagogové 

55 žáků (5.A, 5.B) 2 pedagogové 

28 žáků (5.A) 1 pedagog 



 

Robotika 

Schůzka asistentů pedagoga 

Setkání garantů V58 

Polytechnického hnízdo – DDM 

Schůzka garantů V51 

Knihovna  

49 žáků, 3 pedagogové 

82 žáků (2.A, B, C) 4 pedagogové 

 

 

24 žáků (8.A) 1 pedagog 

 

24 žáků (3.A) 2 pedagogové 

březen 

Bruslení 

 

Klementinum – sluneční hodiny 

Masopustní průvod 

Preventivní blok MP HMP – Drogy 

Preventivní blok MP HMP – Šikana a násilí 

v dětských kolektivech 

Demokratická výchova – beseda 

Památník Terezín 

Preventivní blok MP HMP – Kriminalita dětí 

Preventivní blok MP HMP – Drogy II 

Preventivní blok MP HMP – Základy právního 

vědomí  

Městská knihovna 

Planetárium 

Přípravka pro předškolní děti s OMJ 

Den otevřených dveří – dopolední návštěva 

rodičů, odpolední workshopy a beseda s vedením 

školy 

Světový den ústního zdraví – MČ Prahy 13 

Pražské poetické setkání  

Schůzka Spolku rodičů 

Metodická setkání 

Schůzky pracovních skupin V58 

NTM – Energie  

Kostel sv. Jakuba – Velikonoční příběh 

Zahraniční stáž – Španělsko 

Metaculture – Komiksový workshop 

Jeden svět  

Noc s Andersenem  

246 žáků (1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 

4.B, 4.C, 5.B, 5.C) 10 pedagogů 

22 žáků (6.A) 1 pedagog 

 

83 žáků (5.A,B,C) 3 pedagogové 

65 žáků (6.A,B,C) 3 pedagogové 

 

28 žáků (5.A) 1 pedagog 

54 žáků (9.A,B) 3 pedagogové 

76 žáků (7.A,B,C) 3 pedagogové 

71 žáků (8.A,B,C) 3 pedagogové 

 

54 žáků (9.A,B) 2 pedagogové 

80 žáků (1.A,B,C, 3.A) 8 pedagogové 

24 žáků (3.A) 2 pedagogové 

2 pedagogové 

 

 

 

27 žáků (1.A) 2 pedagogové 

8 žáků, 1 pedagog 

 

 

 

71 žáků (8.A,B,C) 3 pedagogové 

69 žáků (1.B, 3.C, 5.C) 6 pedagogů 

2 pedagogové 

28 žáků (5.A) 2 pedagogové 

24 žáků (8.A) 1 pedagog 

173 žáků (1.B,C, 2.A,B,C, 4.A,C) 

10 pedagogů 

duben 

Chuchelská ZOO 

Stavovské divadlo 

Stáž zahraničních učitelů – Velikonoce nanečisto 

Robotika 
NTM – Energie 

Kostel sv. Jakuba – Velikonoční příběh 

 

Polytechnické hnízdo – DDM 

NZM – Velikonoce 

NTM – Optika 

Ekocentrum Prales  

Přípravka pro předškolní děti s OMJ 

Zápis do 1. tříd 

OVOV  

Schůzka Spolku rodičů 

Matematická olympiáda 

56 žáků (4.A,C) 4 pedagogové 

71 žáků (8.A, 8.B 8.C) 3 pedagogové 

 

14 pedagogů 
164 žáků (4.A,B,C, 5.A,B,C) 7 

pedagogové 

24 žáků (8.B) 1 pedagog 

126 žáků (1.C, 3.B, 2.B, 2.A, 2.C) 10 

pedagogů 

23 žáků (8.C) 1 pedagog 

26 žáků (7.B) 2 pedagogové 

50 žáků (7.A,C) 4 pedagogové 

24 žáků (3.A) 2 pedagogové 

2 pedagogové 

Pedagogové 1. stupně 

2 pedagogové 



 

Zkoušky na SŠ 

Pedagogická rada  

Třídní schůzky a konzultace 

Komiksový workshop 

Hudební pořad – Jan Wichterle 

 

Přerov nad Labem  

Třídní schůzky 

Badminton 

Knihovna Stodůlky 

Řešení konfliktu v mezinárodních vztazích – 

seminář pro rodiče (V51) 

Přípravka pro předškolní děti s OMJ 

Škola v přírodě 

Čarodějnický slet v Trávě  

15 žáků, 1 pedagog 

 

Všichni pedagogové 

 

28 žáků (5.A) 2 pedagogové 

156 žáků (1.A, 2.A,B, 3.B,C, 5.C) 6 

pedagogů 

55 žáků (5.B,C) 4 pedagogové 

 

69 žáků (4.A, 4.B, 3.B) a 3 pedagogové 

53 žáků (2.A, 2.C) 4 pedagogové 

 

 

2 pedagogové 

66 žáků (1.A,B,C) 6 pedagogů 

 

květen 

Stáž na ZŠ Úprkova  

Preventivní blok – Předsudky 

Preventivní blok – Životní hodnoty 

Preventivní blok – Já ve světě informací 

Ústav experimentální botaniky 

Badminton  

ČŠI – Tématická inspekce – žáci s OMJ 

Divadlo Minaret  

Den Země 

Přípravka pro předškolní děti s OMJ 

OVOV 

Polytechnické hnízdo – DDM 

NM – Dějiny 

Návštěva AP ze ZŠ Kunratice – práce s dětmi 

s OMJ 

Vybíjená – 5. ročníky 

Inline bruslení 

Hrajeme si na školáka – workshopy pro budoucí 

prvňáčky 

Sportovní hry DDM 

Schůzka Spolku rodičů 

Škola v přírodě  

 

Osvětim – exkurze  

Robotika  

Matematické putování  

Zdravá záda  

Knihovna Stodůlky  

Beseda s Michaelem Žantovským – V58 

Pracovní porada 

NTM – Domácnost  

Metodická setkání  

9 pedagogů 

65 žáků (6.A,B,C) 3 pedagogové 

147 žáků (7.A,B,C, 8.A,B,C) 6 

pedagogové 

54 žáků (9.A,B) 2 pedagogové 

28 žáků (5.A) 2 pedagogové 

69 žáků (4.A, 4.B, 3.B) a 3 pedagogové 

82 žáků (2.A,B,C) 6 pedagogů 

82 žáků (4.A,C, 5.B) 6 pedagogů 

2 pedagogové 

1 pedagog 

23 žáků (8.C) 1 pedagog 

73 žáků (8.A, B, C) 6 pedagogů 

 

 

1 pedagog 

27 žáků (4.A) 2 pedagogové 

 

Učitelé 1. stupně 

82 žáků (2.A,B,C) 6 pedagogů 

 

172 žáků (2.A,B,C, 3.C, 4.A,C, 6.A,C) 

18 pedagogů 

54 žáků (9.A,B) 2 pedagogové 

71 žáků (3.A,B,C) 4 pedagogové 

7 žáků, 1 pedagog 

27 žáků (1.A) 1 pedagog 

28 žáků (2.C) 2 pedagogové 

26 žáků, 2 pedagogové 

 

23 žáků (8.C) 1 pedagog 

 

 

Červen 

NTM – Fotografie 

Zemědělské muzeum 

Den dětí – Centrální park  

Výlet do Botanicusu 

Inline bruslení 

26 žáků (7.B) 2 pedagogové 

83 žáků (4.A,B, 5.B) 6 pedagogů 

 

107 žáků (3.A, 5.A,B,C) 7 pedagogové 

27 žáků (4.A) 2 pedagogové 



 

Sběr papíru 

Planetárium 

Zahraniční stáž  

Svět medúz 

Zoo Praha 

Herní odpoledne – Spolek rodičů 

Beseda – HIV/AIDS 

Promítání filmu z animačního víkendu 

Praha hravě  

Výlet Loučeň 

Zápis UKR dětí do 1. třídy 

Přípravka pro předškolní děti s OMJ 

Jak válčili husité 

Zámek Konopiště 

Laser game 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 

Run and Help 

Pedagogická rada 

Třídní schůzky a konzultace 

Výlet Točník, Žebrák 

Plážový volejbal 

Spaní v Ekocentru Prales 

Koncert sboru 

Autorské čtení – Veronika Krištofová 

Divadlo v Dlouhé  

Pirátská zátoka 

ZOO + IQ park Liberec 

Mini ZOO Chuchle 

NZM – Jedu v medu 

Hasiči Řeporyje 

Sejdeme se v Trávě II – V51 

 

47 žáků (3.B,C) 4 pedagogové 

3 pedagogové 

28 žáků (5.A) 2 pedagogové 

69 žáků (6.A,B, 7.B) 6 pedagogové 

 

27 žáků (9.A) 1 pedagog 

55 žáků (5.A,B) 3 pedagogové 

25 žáků (7.C) 2 pedagogové 

52 žáků (3.C, 5.C) 4 pedagogové 

 

2 pedagogové 

Vybraní zájemci 

24 žáků (8.B) 2 pedagogové 

78 žáků (5.A, 9.A, 8.C) 4 pedagogové 

 

 

Všichni pedagogové 

 

27 žáků (9.A) 2 pedagogové 

54 žáků (4.A,C) 4 pedagogové 

54 žáků (4.A,C) 4 pedagogové 

 

25 žáků (2.A) 2 pedagogové 

82 žáků (2.A,B,C) 6 pedagogů 

25 žáků (7.C) 2 pedagogové 

55 žáků (5.B,C) 4 pedagogové 

57 žáků (2.B,C) 4 pedagogové 

27 žáků (4.B) 2 pedagogové 

27 žáků (4.A) 2 pedagogové  

červenec 

Příměstský tábor pro děti s OMJ 

Letní kempy pro žáky s OMJ 

Letní škola ČJ 

28 žáků a 4 pedagogové 

82 žáků a 15 pedagogů 

15 žáků a 2 pedagogové 

Srpen Teambuilding Třeboň 74 zaměstnanců školy 

 

Závěr: 

Snažíme se o udržitelný rozvoj poskytováním vzdělávání pro budoucnost. Využíváme více metod 

zaměřených na práci s informacemi, kritické myšlení, objevování, projektové učení, pokusnictví, 

učení se v přírodě pozorováním přírodních dějů. Důraz klademe i na výuku angličtiny a 

programování od 1.třídy. Věřím, že očekávání rodičů naplňujeme. Daří se nám realizace vize 

inkluzívní školy, vzděláváme pedagogický sbor. Účast v evropských projektech a využívání 

možnosti zahraničních stáží tomu napomáhají. Množství získaných prostředků na další rozvoj školy 

je nebývale vysoké. Finanční stabilizaci až konsolidaci by ale potřebovaly finanční zdroje 

poskytované zřizovatelem na její provoz.  

Výroční zprávu o činnosti školy projednala pedagogická rada dne:  18.10.2022  

Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila školská rada dne:  13.10.2022 

 

              

 
 PaedDr. František Hanzal, ředitel školy 


