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Výroční zpráva o pedagogické činnosti školy 

za školní rok 2021/2022 

 

 

 

1.   Zřizovatel  

Městská část Praha–Klánovice 

U Besedy 300/8, 190 14 Praha 9 – Klánovice 

 

2. Údaje o škole: 

a. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 

Masarykova základní škola Praha–Klánovice 

 

b. Sídlo školy: 

Slavětínská 200/46, 190 14 Praha 9 - Klánovice 

pobočka Smržovská 1/1, 190 14 Praha 9 – Klánovice 

 

c. www stránky školy:  https://www.zs-kl.cz 

 

d. Charakteristika školy 

Plně organizovaná základní škola s 1. i 2. stupněm všeobecného zaměření. Ve všech 

ročnících se učíme podle šesté verze našeho vlastního školního vzdělávacího programu ŠNEK 

(zpracovaného podle RVP ZV).  

Na obou stupních školy uplatňujeme projektovou výuku, kooperativní techniky a 

vedeme žáky ke kritickému myšlení. Matematiku v 1. – 3. ročníku učíme podle metody prof. 

RNDr. Milana Hejného, CSc. (učebnice FRAUS). 

Kvalita vzdělávání je naší vysokou prioritou, stejnou důležitost však přikládáme 

příjemnému prostředí a přátelskému klimatu školy. 

Od školního roku 2018/19 máme v každém ročníku prvního stupně vždy jednu třídu 

s výukou některých předmětů v anglickém jazyce.  

V naší škole funguje také jedna třída přípravného ročníku ZŠ. 

 

 

e. Počet tříd 

 

 přípravný ročník  I. stupeň  II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2021 1 15 8 24 

k 30. 6. 2022 1 15 8 24 

 

 

f. Počet žáků 

 

 příp. ročník I. stupeň II. stupeň Celkem bez 

p.r. 

Celkem vč. 

p.r. 

k 30. 6. 2021 15 402 225 627 642 

k 30. 6. 2022 18 406 240 628 646 

 

 
 

https://www.zs-kl.cz/
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3. Změny v zařazení do sítě škol 

 

Ke dni 1. 9. 2018 došlo k navýšení kapacity školy na 630 žáků. Na 1. stupni nyní 

máme po třech paralelních třídách v každém ročníku. Byla navýšena také kapacita školní 

jídelny, a to na 700 strávníků. Kapacita školní družiny je i nadále 270 dětí. 

Ke dni 16. 5. 2022 došlo ke zvýšení kapacity školy na 660 žáků v přímé souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Platnost tohoto navýšení je omezena na dobu 

trvání platnosti zákona 67/2022 Sb.  

 

4. Vzdělávací program školy 

 

vzdělávací program počet tříd počet žáků 

ŠVP ZV „ŠNEK“ 19 523 

ŠVP ZV „ŠNEK“ s výukou 

některých předmětů 

v anglickém jazyce  

(č.j. MŠMT-1105/2014) 

5 123 

 

Motivační název našeho vlastního vzdělávacího programu, zpracovaného podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, zní ŠNEK, což znamená: 

Š - šance pro všechny (chceme umožnit opravdu každému dítěti, aby si našlo svoji cestu a 

rozvíjelo své schopnosti) 

N - názornost (upřednostňujeme činnostní učení a provázanost výuky s životními 

zkušenostmi) 

E - empatie (snažíme se dětem naslouchat, zapojovat je do dění ve škole a vytvářet jim 

prostředí, ve kterém se cítí dobře) 

K - kooperace (vedeme žáky ke spolupráci a vzájemnému respektu) 

 

Vzdělávací program ŠNEK částečně vychází ze vzdělávacího programu Začít spolu, 

který naše škola postupně zaváděla od roku 1996. Respektujeme jeho základní východiska jako 

orientaci na dítě, pedagogický konstruktivismus apod. Program ŠNEK se vlivem 

autoevaluačních procesů neustále vyvíjí, v současné době učíme podle jeho šesté verze. 

 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

Žáci se od 3. třídy učí první cizí jazyk v rozsahu 3 hodiny týdně. Tímto cizím jazykem 

je angličtina. Žáci, kteří mají zájem o výuku angličtiny dříve než v prvním ročníku, ji mají 

možnost studovat v zájmovém kroužku nebo jazykové škole. Ve třetím ročníku pak v každé 

třídě vzniknou dvě skupiny angličtiny. Výuka angličtiny je takto diferencovaná až do 9. 

ročníku. V průběhu školní docházky může docházet k přesunům jednotlivých žáků mezi 

skupinami. 

Od 6. třídy jsme zavedli povinný další cizí jazyk v rozsahu dvou hodin týdně – 

francouzský, německý a španělský. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které by 

zvládnutí dalšího jazyka bylo velkým problémem, se místo toho na základě žádosti rodičů 

mohou vzdělávat ve skupině prohloubeného prvního cizího jazyka. 

Po třech letech výuky žáci splní povinných 6 hodin dalšího cizího jazyka týdně a v 9. 

ročníku je tak pro ně už pouze volitelný. Výjimkou jsou žáci, kteří nestudovali další cizí 

jazyk od 6. ročníku (např. přišli z jiné školy). V 9. ročníku si navíc mohou žáci vybrat také 

volitelné předměty Konverzace v Aj a Výběrový Aj a v 7. – 9. ročníku Konverzace v Nj. 
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V každém ročníku 1. stupně provádíme vždy v jedné třídě („C“) výuku některých 

předmětů v anglickém jazyce (6 - 8 hodin týdně). Tuto výuku zabezpečují rodilí mluvčí, kteří 

jsou kvalifikovanými učiteli. 

Žáci v těchto třídách mají v souladu s naším ŠVP povinnou výuku cizího jazyka od 3. 

ročníku. Předpokládá se, že nutné znalosti základů angličtiny pro tuto výuku získají (získali) 

jiným způsobem, např. v rámci odpoledního podpůrného programu, který pro ně organizujeme.  

 

Cizí jazyk počet uč. 

30.6.2022 

fyzické os. 

z toho 

rodilých 

mluvčích 

počet učit. 

přepočteno 

na plně zam. 

Odborně  

kvalif. 

(osob) 

odborně 

kvalif. 

(% hodin)  

Anglický 8 1 5,96 8 100 % 

Německý 2 1 1,4 2 100 % 

Francouzský 1 0 0,36 1 100 % 

Španělský 1 0 0.45 0 0 % 

 12 2 8,17 10 93 %  

 

 

 žáci učící se cizí jazyk  

jako první CJ 

žáci učící se cizí 
jazyk jako další 

žáci učící se cizí jazyk  
jako nepovinný předmět 

 1.  stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 

AJ 244 240 31* 0 0 

NJ 0 0 91 0 0 

FJ 0 0 33 0 0 

ŠpJ 0 0 49 0 0 

* prohloubený Aj 

 

6. Údaje o pracovnících školy   

 

  ped. prac.  celkem  ped. prac. 

s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. 

bez odborné 

kvalifikace 

počet (fyz. osoby) 

k 30.9.2020 

 

66 

 

60 

 

6* 

* z toho 3 si kvalifikaci doplňují studiem. 

 

 Vedení školy: 

Ředitel školy: Mgr. Štěpánka Rajová, Ph.D. 

Zástupce ředitele: Mgr. Jolana Fuchsová 

Vedoucí učitelka 1. stupně: Mgr. Lucie Pfrognerová 

Vedoucí učitelka humanitní sekce 2. stupně: Mgr. Jolana Fuchsová 

Vedoucí učitel přírodovědné sekce 2. stupně: Mgr. Jaroslav Lachout 

Vedoucí pobočky Smržovská 1: Mgr. Kateřina Kašparová 

Koordinátor tvorby školního vzdělávacího programu: Mgr. Věra Luxová 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Michaela Pokorná 

Vedoucí školní jídelny: Eva Fričová 
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 Učitelé na 1. stupni a v přípravném ročníku: 

Mgr. Kateřina Kašparová (0.A), Mgr. Ilona Kubísková (1.A),  Mgr. Veronika Chládková (1.B), 

Mgr. Iva Pusztaiová (1.C) + Mandy Beaver (rodilá mluvčí), Mgr. Hana Fodorová (2.A), Mgr. 

Jana Bízková (2.B), Mgr. Zuzana Bohuňovská (2.C) + Mandy Beaver (rodilá mluvčí), Mgr. 

Hana Sieglová (3.A), Mgr. Jitka Krejčí (3.B), Mgr. Klára Jurová (3.C) + Hannah Ainslie (rodilá 

mluvčí), Mgr. Monika Kubíčková (4.A), Mgr. Eva Váchová (4.B) po odchodu na MD Ing. 

Markéta Syrová, Mgr. Martina Semivanová (4.C) + Hannah Ainslie (rodilá mluvčí), Mgr. 

Renata Mašková (5.A), Mgr. Lucie Pfrognerová (5.B), Mgr. Kamila Hermanová (5.C) + Alun 

Emery (rodilý mluvčí), nahrazen po odchodu Truett Jonesem (rodilý mluvčí). 

 

 Asistenti pedagoga: 

Monika Šafránková, Iva Hrubá, Mgr. Zdeněk Hošek, Tereza Hollasová, Ing. Markéta Syrová 

nahrazena Naděždou Kosanovou, Kateřina Kunešová, Miloslava Králová, Petra Šafránková, 

Markéta Chvojková, Ing. Veronika Tóthová, Šárka Šteffelová, Ing. Veronika Lipovská, 

Martina Mrázová, Michaela Vokounová, Kateřina Dostálová, Mgr. Lucie Škudrnová. 

 

 Školní speciální pedagog: 

Mgr. Bohuslava Gabrielová. 

 

 Školní psycholog: 

Mgr. Radka Lenská. 

 

 Učitelé na 2. stupni: 

Interní (plný úvazek): Mgr. Jolana Fuchsová (Čj, Li), Mgr. Věra Luxová (Nj, Z), Ing. Vladimír 

Sálík (Tv, ČaSP), Mgr. Jaroslav Lachout (F, Inf), Ing. Marcela Horčíková (M, ČaSP), Mgr. 

Štěpánka Rajová, Ph.D. (Př), Mgr. Radka Poláková (M, Ch, ČaSP), Karolina Kuzdasová (Hv, 

Inf), Mgr. Vlasta Lachoutová (Čj, D, OSV), Bc. Simona De Michele (Aj, ZM, OV), Mgr. Karel 

Vlček (Př, M, Tv), Lukáš Gardiančík (TV, Aj, ČaSP), Mona Chmelová (D, Ov). 

.  

 

Externí (zkrácený úvazek): Mgr. Markéta Kadlecová (Aj), Mgr. Petra Fajkusová (Aj), Gabriela 

Svatoš (Aj), Mgr. Martina Žaloudková (Aj), Martina Zajíčková (Čj), MgA. Kateřina Kroupová 

(Vv), Mgr. Hana Kadlecová (Fj), Bc. Marcela Deutsch (Nj), Leidy Arenas Vasco (Šj) nahrazena 

Lucií Hollmanovou, Mgr. Vilém Štál (Aj).  

 

 Vychovatelé školní družiny: 

Michaela Pokorná, Olga Klečková, Tereza Hollasová, Miloslava Králová, Kateřina Kunešová, 

Petra Krejčová, Monika Šafránková, Petra Šafránková, Martina Mrázová, Michaela 

Vokounová. 

 

 Ekonom: 

Daniela Volková. 

 

 Sekretářky, hospodářky: 

Jana Venkrbcová, Vladimíra Kučerová 

 

 Školní jídelna: 

Eva Fričová – vedoucí,  J. Cízová – hlavní kuchařka, M. Huserová, M. Matejková, 

M. Čížková, R. Šulcová, L. Marešková, Y. Císařová. 
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 Školník:  

Petr Schwarz 

 

 Uklízečky: 

R. Bukorová, I. Nyklová, M. Nováková, H. Tomyk. 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

věk k 
31. 12. 2021 

méně než 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

počet (fyz.osoby) 

k 31.12. 2021 
4 9 29 22 2 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci nebo specializaci: 3 

1x distanční studium učitelství informatiky 

1x denní studium učitelství pro 2. stupeň 

1x Palestra - vychovatelství 

 

 

Průběžné vzdělávání – témata: 

 

Kyberšikana, online semináře – 26 lidí 

Děti na startu – inspirativní seminář Zásobník cviků – 4 lidé 

Jak pracovat v centrech aktivit – 1 člověk 

Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství – 1 člověk 

Logo seminář – 2 lidé  

Člověk v tísni – S asistenty k lepší škole – 3 lidé 

Sebepoškozování ve školním prostředí – 1 člověk 

Jak předcházet konfliktům ve školním prostředí – 1 člověk 

Zažijte den ve škole s líným učitelem – 1 člověk 

Vývojové poruchy učení a zážitkový seminář pro 2. st. ZŠ – 2 lidé 

Globální nerostné suroviny a jejich zdroje – 2 lidé 

Deutsch als Fremdsprache - Motivační hry pro výuku slovní zásoby – 1 člověk 

Financování pedagogické intervence nově – 1 člověk 

Vyjmenovaná slova krok za krokem – 1 člověk 

Čtenářská gramotnost u žáků se specifickými poruchami učení – 1 člověk 

Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi – 1 člověk 

Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáka – 2 lidé 

Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve třídě – 2 lidé 

NPI - Platforma pro PP/VPP – 1 člověk 

DYS-centrum, Dyskalkulie – reedukace - mladší a starší školní věk – 1 člověk 

NPI - Komunikace školy s rodinou pohledem OSPOD - 2 lidé 

NPI - Oblastní workshop CJL – Knihy pro 2. st. ZŠ aneb co s žáky číst – 1 člověk 

NPI - Konference Digitální technologie ve výuce – 1 člověk 
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NPI - Skupinová intervize MAT – jak na výuku matematiky 1. st. ZŠ v online prostředí – 1 

člověk 

Seminaria - Školní kariérový poradce – 1 člověk 

Osobní spokojenost, cyklus 8 školení – 12 lidí 

Basketbal ve škole – jednoduše a zábavně – 1 člověk 

PaedDr. Pavel Pavelka - Školení program Bakaláři – úvazky, příprava nového školního roku – 

1 člověk  

NPI - Revize RVP ZV – Startovací balíček – Vzdělávání koordinátorů změny – 1 člověk 

INFRA - Studium pro koordinátory ŠVP – 1 člověk 

V Lavici - Konfliktní situace a jak je řešit – 1 člověk 

Nastavujeme ve třídě kooperativní atmosféru – 1 člověk 

Hueber - Kreativita, význam a motivace – samotné cvičení nestačí – 1 člověk 

Fraus - Konference pro učitele 1. st. - 3 lidé 

Fraus - Jak na genetickou metodu výuky čtení a psaní – 1 člověk 

NPI - Jak na nový RVP ZV ve škole – 1 člověk 

DYS-centrum - Jak pomáhat dětem se SPUCH v družině – 1 člověk 

Descartes - Jak spolupracovat s asistentem pedagoga – 3 lidé 

Eduall - Jak tvořit pravidla pro zlobivé žáky - 3 lidé 

Fakta - Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení – 2 lidé 

Tvořivá škola - Jak učit a naučit – 1 člověk 

META - Role a činnost asistenta pedagoga při podpoře žáků s OMJ – 1 člověk 

Člověk v tísni - Podpora pedagogických pracovníků v souvislosti s příchodem žáků z Ukrajiny 

– 1 člověk 

Kritické myšlení – Čtením a psaním ke kritickému myšlení – 3 lidé 

H-mat – Škola Hejného metody na 1. st ZŠ – 1 člověk 

Jak předcházet konfliktům ve školním prostředí - V lavici s.r.o. – 1 člověk 

Nastavujeme ve třídě kooperativní atmosféru – V lavici s.r.o. – 1 člověk 

Hry a aktivity pro posílení třídní sounáležitosti – V lavici s.r.o. – 1 člověk 

Jak pomáhat dětem se specifickými poruchami učení a chování v družině - DYS-centrum Praha 

z.ú. – 1 člověk 

Dobronauti – 3 lidé 

 

9. Výsledky zápisů do prvních tříd pro rok 2022/2023 

 

 zapisované děti 

 

přijaté děti odklady škol. 

docházky 

počet 93 59 9 

 

Pozn. Přijali jsme pouze všechny děti ze spádového obvodu školy a sourozence žáků školy, další 

jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout. 

 

10. Školní družina – klub (k 30.9.2021) 

 

 počet oddělení počet žáků 

Školní družina 9 224 

Školní klub 0 0 
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Školní družina se tak jako celá škola potýká s nedostatkem prostor. Některá oddělení 

družiny byla umístěna v kmenových třídách obou školních budov. 

Pravidelná činnost školní družiny představuje zejména organizované aktivity 

zájmového či tělovýchovného charakteru. Tematické okruhy jsou zařazovány dle vhodnosti 

v průběhu celého školního roku. Při naplňování konkrétních činností dbáme na dodržování 

požadavků pedagogiky volného času. V rámci družiny je téměř každý den  zařazena vycházka 

do lesa s pohybovými aktivitami nebo pobyt na venkovních školních hřištích. 

Všechny činnosti byly plněny podle celoročního plánu školní družiny, který vychází z 

ŠVP pro školní družinu. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti 

s onemocněním Covid-19 všichni museli část školního roku nosit ve společných prostorách 

školy nasazené roušky. Týkalo se to zejména chodeb, šaten a školní jídelny. Často se s dětmi 

opakovala nastavená hygienická pravidla – důkladné mytí rukou, nošení roušek, apod. Děti tuto 

situaci zvládly výborně. Činnosti školní družiny byly různorodé, ale důraz byl kladen zejména 

na pobyt venku – na hřišti, v lese a na školním dvoře. 

V průběhu září si děti vybraly a začaly navštěvovat školní a mimoškolní kroužky. 

  

Evaluace probíhá v souladu s RVP pro ŠD, ročním tematickým plánem a vnitřním řádem 
ŠD. 

Aktivity školní družiny v 1. pololetí: podzimní tvoření, mandaly z přírodních 

materiálů, mikulášská nadílka, výroba dárků a přáníček k Vánocům, vánoční besídka, 

seznámení se s novými hrami a hračkami od Ježíška, výtvarná a pracovní činnost, pohybové 

hry a aktivity, vystoupení kouzelníka. 

Aktivity školní družiny ve 2. pololetí:  

Výroba masopustních masek, přáníčka k Valentýnu, společné čtení, velikonoční 

dílničky, jazykolamy, hravá logopedie, výroba čarodějnic, výroba dárků a přáníček ke dni 

matek a ke dni otců, výroba dárků k zápisu, dopravní výchova, malování křídami na chodníku, 

ochrana přírody, Den Země, dětský den plný soutěží a zábavy, výtvarná a pracovní činnost, 

pohybové hry a aktivity. 

Zájmové kroužky probíhaly po dobu celého školního roku. 

 
Největší množství dětí je v družině od 11.40 do 14.00, v této době navíc dochází k 

předávání dětí mezi vychovatelkami ŠD a vedoucími zájmových kroužků. Po patnácté hodině 

počet dětí výrazně klesá, takže je lze spojit do tří oddělení. V celkovém počtu dětí jsou zahrnuty 

i děti z přípravného ročníku.  

Předávání dětí probíhá pomocí čipového systému, kdy každá osoba vyzvedávající dítě 

má svůj vlastní čip na své jméno.  

 

 

11. Poradenské služby školy 

 

Školní poradenské pracoviště je tým odborníků, jehož náplň práce je vymezena 

vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.  

 

Tým školního poradenského pracoviště ve školním roce 2021/2022 

 

Školní psycholog: Mgr. Radka Lenská 

- Poskytuje své služby v rámci školního poradenského pracoviště žákům naší školy, jejich 

rodičům, učitelům a asistentům pedagogů. 

- Úzce spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště – speciálním 

pedagogem, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. 
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- Účastní se adaptačního kurzu žáků šestých tříd. 

- Nabízí krizovou intervenci žákům, učitelům i celým třídním kolektivům. 

- Provádí šetření třídního klimatu v jednotlivých třídách. 

- Zabývá se prací s integrovanými dětmi. 

- Vede růstové skupiny. 

- Účastní se výchovných komisí a případových konferencí. 

 

Žáci naší školy se na psycholožku obracejí nejčastěji v následujících situacích: 

 vztahy ve třídách 

 potíže se zvládáním učiva 

 vztahové obtíže – doma, mezi kamarády, s učiteli apod. 

 psychické obtíže – strach, úzkost, nervozita 

 potíže provázející dopívání 

 problémy s užíváním návykových látek 

Rodiče našich žáků se na psycholožku nejčastěji obrací v následujících situacích: 

 výukové obtíže svých dětí 

 potíže s chováním ve škole i mimo ni 

 motivace k učení 

 krizové situace v rodině 

 podezření na šikanu 

Pedagogové a jejich asistenti se na psycholožku nejčastěji obracejí v následujících situacích: 

 potíže s chováním jednotlivců či celé třídy 

 stresové situace, prevence vyhoření 

 podezření na psychopatologické jevy u jejich žáků 

Školní speciální pedagog: Mgr. Bohuslava Gabrielová 

Pomáhá žákům, u nichž byly pedagogicko-psychologickou poradnou diagnostikovány 

specifické poruchy učení (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj.) nebo jejich symptomy 

(např. oslabení v percepci, grafomotorice, sluchové analýze a syntéze aj.). Ve spolupráci 

s poradnou, třídním učitelem a školním psychologem se snaží tyto děti včas vyhledávat a vede 

pro ně reedukační a kompenzační programy. Spolupracuje s rodiči, kteří chtějí svých dětem 

pomoci zlepšit dovednosti nutné pro zvládnutí procesu učení. Spolupracuje s učiteli při 

vytváření individuálních vzdělávacích plánů u integrovaných dětí. 

 
Metodik prevence: Mgr. Denisa Mikelová (viz bod 20) 

 
Výchovná poradkyně: Mgr. Veronika Chládková 

Pomáhá učitelům 1. a 2. stupně při shromažďování podkladů pro psychologická a 

speciálně pedagogická vyšetření, při vyhledávání a sledování problematických žáků, podává 

návrhy na další péči o tyto žáky. Spolupracuje s učiteli a školním spec. pedagogem na přípravě 

individuálních vzdělávacích plánů. Vede databázi znevýhodněných žáků a provádí kontrolu 

následných vyšetření. Shromažďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči. Spolupracuje 

se školskými poradenskými zařízeními při stanovování podpůrných opatření. Uskutečňovaná 

podpůrná opatření zapisuje do školní matriky a připravuje podklady pro pravidelné vykazování 

výkazu R 44. Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a navrhuje péči o tyto žáky. 

Spolupracuje se školním psychologem a preventistou. 

 
Výchovná poradkyně pro profesní orientaci: Mgr. Radka Poláková 
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Zaměřuje se na oblast kariérového poradenství, což znamená, že ve spolupráci s PPP a 

úřadem práce poskytuje informace o možnostech dalšího studia a zaměstnání v regionu i v celé 

ČR. Zajišťuje i potřebnou administrativu během přijímacího řízení na střední školy, a to jak pro 

žáky 9. ročníku, tak pro žáky 5. a 7. ročníku, kteří mají zájem pokračovat ve studiu na víceletých 

gymnáziích. Spolupracuje se školním psychologem a preventistou. 

 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

 

Školská rada 

 

Školská rada pracovala do května roku 2022 ve složení: 

 

Zástupci rodičů (voleni):  Lucie Václavková (předseda) 

     Alena Kolovrátková 

 

Zástupci pedagogů (voleni):  Hana Sieglová 

     Markéta Kadlecová 

 

Zástupci zřizovatele (jmenovaní) Petr Soukup 

     Petr Kubíček 

 

24.5.2022 začala působit školská rada v novém složení:  

 

Zástupci rodičů (voleni):         Alena Kolovrátková (předseda)  

Magda Kavková 

 

Zástupci pedagogů (voleni):   Markéta Kadlecová  

Hana Sieglová 

 

Zástupci zřizovatele (jmenovaní):  Pavla Fischerová 

      Giuseppe Maiello  

 

Spolupráce s místním úřadem a městskou částí probíhala bez problémů. 

Naše škola se ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 zapojila do programu 

„Participace 21“ neboli „školní Pébéčko“ (participatory budgeting – participativní 

rozpočtování). 

Naši žáci se stali součástí rozhodovacího procesu týkajícího se investice 50 000,- na 

vylepšení školního prostředí. Celkovou částku poskytl na projekt zřizovatel školy, úřad MČ 

Praha 9 - Klánovice. Během projektu si žáci rozvíjeli své komunikační dovednosti, kreativitu, 

posilovali své rozhodovací schopnosti, aktivní postoj při utváření pozitivního klimatu školy, 

učili se finanční gramotnosti, pracovat nejen v týmu, ale i samostatně, a procvičili si své 

prezentační dovednosti. 

Aktivní fáze navrhování projektů se zúčastnili žáci 3. - 9. tříd, kteří měli potřebné 

schopnosti nutné k realizaci „Pébéčka“. Abychom však do celého procesu zapojili všechny 

žáky naší školy, mohly 1. a 2. ročníky vybrat a svými hlasy podpořit projekty, které se jim 

nejvíce líbily. 

Každý hlasující měl možnost udělit čtyři hlasy pomocí unikátních PIN kódů. 

Celý proces školního Pébéčka byl rozdělen na několik částí - vyhlášení projektu, diskuze 

o návrzích a jejich odevzdání, schvalování projektů vedením školy, kampaň schválených 

projektů, hlasování, vyhlášení výsledků, realizace vítězného projektu. 
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První ročník našeho školního Pébéčka vzbudil nejen mezi žáky velký ohlas. Do 

programu participativního rozpočtu poslali žáci 55 zajímavých projektů, které se zaměřovaly 

na vylepšení sportovního vybavení školy (nové školní dresy, florbalky, fotbalové míče, nové 

náčiní do tělocvičny, lezecká stěna), vnitřního i venkovního prostředí školy (relaxační koutek 

s knihovnou, houpací sítě, lanové a parkour hřiště, chill out zóna s vylepšením školní zahrady), 

kde by se žáci mohli věnovat volnočasovým aktivitám. Mezi projekty nechyběly ani návrhy na 

školní kurník, skleník, domov pro zachráněná zvířata, včelí úly nebo zakoupení 3D tiskárny. 

Do finálového hlasování pomocí PIN kódů se probojovalo 10 nejlepších projektů. 

Hlasování žáků bylo velice napínavé, vítězný projekt – venkovní učebna – získal jen o pár hlasů 

více než lanové hřiště (druhé místo) a venkovní lezecká stěna (třetí místo). 

Do hlasování se zapojilo 275 žáků, kteří společně udělili 839 hlasů.  

Projekt se podařilo začít a realizovat v době distanční výuky online. Dokončen byl ve 

školním roce 2021/2022.  

Koordinátor školního Pébéčka – Mgr. Denisa Mikelová. 

 

Spolupráce s nadací WOMEN FOR WOMEN spočívala v hrazení obědů sociálně 

slabých žáků (probíhá už od roku 2016).  

 

Vzhledem k pokračující pandemii koronaviru se v zimě neuskutečnil tradiční Vánoční 

jarmark ani školní ples.   

 

Na konci dubna jsme uspořádali Zahradní slavnost na téma Den Země. Třídy si ve 

spolupráci s učiteli připravily stanoviště s tematicky zaměřenými soutěžemi. Součástí dne byla 

i soutěž o nejlepší národní pokrm kteréhokoliv státu světa. Akce měla velký úspěch.  

 

Na začátku června připravily deváté třídy pro mladší spolužáky z prvního stupně Dětský 

den. Žáci 1. - 5. tříd byli rozděleni do smíšených skupinek a společně postupovali po 

stanovištích s úkoly v lese. Žáci 6. - 8. ročníku měli na školním dvoře a hřišti připraveny 

sportovní soutěže.  

 

Během školního roku dále proběhla říjnová soutěž o nejkrásnější halloweenskou dýni a 

před Velikonocemi soutěž o nejkrásnější kraslici.  Účastnit se mohou všechny děti ze školy. 

Každý žák či zaměstnanec školy má hlas, který může přidělit jednomu vybranému soutěžnímu 

výtvoru. Účast v soutěži byla jako vždy anonymní. Výtvory mají pouze čísla. Po sečtení hlasů 

se autoři výtvorů odtajnili. První tři získali diplom a odměnu. 

 

Další třídní akcí byl Masopustní rej masek 1. stupně, divadlo nacvičené žáky 2. A a 

koncert pro Ukrajinu žáků 4. B.   

 

Školní noviny Šneknoviny, ve kterých pracují děti od 2. do 9. třídy, vede J. Fuchsová. 

Noviny vycházejí zhruba čtvrtletně, žáci se učí spolupráci ve věkově smíšené skupině, 

zodpovědnosti a redaktorské činnosti. Redakce zároveň vyhlašuje některé školní soutěže, 

v loňském roce soutěž o nejhezčí fotografii s jarní tematikou. 

 

Díky sponzorům se podařilo shromáždit dostatek financí pro školní kalendář na rok 

2022/23.  Bylo vybráno téma Znamení zvěrokruhu. Každá třída si vybrala některé ze znamení 

a ztvárnila je podle své fantazie a uvážení. Žáci spolupracují při výběru tématu i jeho 

zpracování.  

 

V oblasti mimoškolních aktivit naše škola pořádá množství kroužků.  



MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SLAVĚTÍNSKÁ 200, PRAHA 9 - KLÁNOVICE 

11 

Sportovní kroužky – Bojové sporty, Sportovní gymnastika, Děti na startu, Florbal, 

Badminton, Sportovky a Házená a míčovky.   

Vzdělávací, kreativní a hudební kroužky -  Kytara, Divadelní kroužek, Tvořílek, 

Keramika a  Mlsky.  

Některé další kroužky jsou realizovány již několikátým rokem jako partnerské. Jde 

zejména o 3D tisk, Cyklokroužek, Výtvarná dílna Táni Macholdové, Code Rebels, Delta 

School, The Villa, Lego kroužek a Veselá věda.  

Koordinaci veškerých zájmových kroužků má na starosti paní učitelka Mgr. Jana 

Bízková.  

 

Školní kroniku má na starosti zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jolana Fuchsová.  

 

Pro komunikaci s rodiči a veřejností slouží především školní webové stránky www.zs-kl.cz.  

 

13. Účast v rozvojových a mezinárodních programech 

Paní učitelka Marcela Deutsch se se svými žáky zapojila do mezinárodních projektů 

v rámci programu eTwinning (komunikačním jazykem byla němčina).  

Projekt eTwinning:  Baron Münchhausen und seine Lügen  (Baron Prášil a jeho lži) 

5. 3. 2021 byl tento náš projekt na slavnostním předávání cen v Praze oceněn Národní 

cenou eTwinning. Projekt probíhal ve škole ve šk. roce 20/21, Národní cenu ale získal v roce 

21/22.V časopise Mozaika vyšel rozhovor o projektu: https://www.dzs.cz/clanek/vyber-z-

mozaiky-fake-news-tu-byly-uz-za-barona-prasila.  
Odkaz na seznam oceněných projektů: https://www.kmk-pad.org/index.php?id=1136 

 

Partnerská škola – Hufelandschule Berlin 

Ve školním roce 21/22 probíhal při výuce němčiny ve třídě 8.A projekt s partnerskou 

školou Hufelandschule Berlin. https://www.hufelandschule.berlin/index.php/ueber-uns.  

Žáci sdíleli výstupy prostřednictvím virtuální nástěnky padlet  

https://padlet.com/marceladeutsch/wgljf7d30bpq2a1o, psali dopisy a komunikovali 

prostřednictvím sociálních sítí. 

13. – 16. 6. se uskutečnilo setkání obou škol v Praze. Němečtí žáci navštívili naši školu, 

účastnili se výuky a společné hodiny angličtiny, absolvovali jazykovou animaci, poznali okolí 

školy při stopovací ralley, užili si společné grilování, navštívili Prahu a prozkoumali 

nejznámější památky během zábavné hry. Pobyt zakončili společnou slavnostní večeří. 

Na financování celé akce se vedle rodičů našich i německých žáků podíleli Česko-

německý fond budoucnosti a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. 

 

Tandem, koordinační centrum česko-německých výměn mládeže  

pořádalo 22. - 24.10. 2021 v Berlíně Konferenci a diskusní fórum k tématu organizace 

česko-německých projektů v době pandemie. Na konferenci byl představen náš online projekt 

„Berlin trifft Prag“, pořádaný s partnerskou školou v Německu v předchozím školním roce.   

http://jugend-gestaltet-zukunft.eu/cs/2021/09/06/diskuzni-forum-k-cesko-nemeckym-

projektum-v-dobe-koronaviru/ 

 

V květnu a v červnu proběhly v rámci projektu Peníze pro Prahu: Výzva 54 – 

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem zahraniční stáže pedagogů naší 

školy ve školách v Mainburgu a Regensburgu a ve slovenském Senci, zaměřené na práci se 

žáky s odlišným mateřským jazykem. 

http://www.zs-kl.cz/
https://www.dzs.cz/clanek/vyber-z-mozaiky-fake-news-tu-byly-uz-za-barona-prasila
https://www.dzs.cz/clanek/vyber-z-mozaiky-fake-news-tu-byly-uz-za-barona-prasila
https://www.kmk-pad.org/index.php?id=1136
https://www.hufelandschule.berlin/index.php/ueber-uns
https://padlet.com/marceladeutsch/wgljf7d30bpq2a1o
http://jugend-gestaltet-zukunft.eu/cs/2021/09/06/diskuzni-forum-k-cesko-nemeckym-projektum-v-dobe-koronaviru/
http://jugend-gestaltet-zukunft.eu/cs/2021/09/06/diskuzni-forum-k-cesko-nemeckym-projektum-v-dobe-koronaviru/
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Škola se zapojila do rozvojových programů MŠMT, především tzv. šablon III., díky 

tomuto programu může tak kvalitně pracovat naše školní poradenské pracoviště.  

 

Škola se zapojila také do projektu Peníze pro Prahu: Výzva 54 – Začleňování a podpora 

žáků s odlišným mateřským jazykem. Díky němu máme peníze zejména na dvojjazyčné 

asistentky pedagoga, stáže pedagogických pracovníků v zahraničních školách a projekty 

týkající se začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem.  

 

Finanční gramotnost 

Naše škola ve školním roce 2021/22 realizovala ve spolupráci s Českou spořitelnou (a 

pod vedením pana Jiřího Khuna) výukový program Abeceda peněz, a to konkrétně v 2.A, 2.B, 

4.A, 4.B a 5.A. Děti se jejím prostřednictvím dozvěděly základy finanční gramotnosti. Druháci 

se interaktivní a hravou formou seznámili se světem financí jejich rodičů a vyzkoušeli si být na 

chvíli v jejich kůži. Naučili se chápat, co je rodinný rozpočet a jak o penězích přemýšlejí 

dospělí. Čtvrťáci a páťáci se naučili, jak hospodařit s rozpočtem, pracovat v týmu s vidinou 

společného cíle a sami se přesvědčili, že vydělat peníze nemusí být snadné. 

Projekty týkající se finanční gramotnosti má na starosti p. uč. Simona De Michele.  

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

Vůči žákům mimořádně nadaným uplatňujeme individuální přístup ke vzdělávání, 

snažíme se podporovat a rozvíjet jejich nadání.  

Stále platí, že většina našich mimořádně nadaných žáků odchází po 5. nebo 7. ročníku 

na víceletá gymnázia. Ti, kteří zůstanou i na 2. stupni, mají možnost již od 6. ročníku rozvíjet 

své nadání výběrem vhodných volitelných předmětů (nabídka je široká a zahrnuje předměty 

studijního, uměleckého a praktického zaměření, jejichž kombinaci si žáci spolu s rodiči volí na 

základě svých osobních preferencí).  

Právě nadaným žákům jsou určeny třídy s výukou některých předmětů v anglickém 

jazyce. Zájemcům o tuto třídu nabízíme dobrovolné testování studijních předpokladů. 

Úspěšnost absolventů tohoto programu v přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia se 

pohybuje kolem 90%. 

 

15. Polytechnická výchova 

 

Polytechnická výchova probíhá v těchto předmětech a zájmových útvarech: 

 Povinný předmět ČaSP – všechny ročníky kromě osmého 

 Volitelný předmět Ateliér – 6. až 9. ročník. 

 Zájmové kroužky: Šikovné ruce, Keramika, Výtvarná dílna, Lego, 3D tisk, Tvořílek,  

 

Polytechnickou výuku provádíme v běžných učebnách, popřípadě učebně výtvarné 

výchovy. Citelně nám schází školní dílny. Ani po přístavbě jsme pro ně v budově školy nenašli 

místo. Výuka vaření probíhá v cvičném bytě, který se nachází v 1. patře budovy Smržovská 1. 

 

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

 

Přípravná třída pro děti znevýhodněné buď sociálně (děti cizinců, samoživitelek, soc. 

slabých rodičů) nebo zdravotně (SPU, SPCH, různá postižení) fungovala v naší škole devátým 

rokem. V souladu s novou legislativou jsme do ní přednostně přijali všechny zájemce ze 

spádového obvodu, odklad školní docházky už nebyl podmínkou. Třídu vedla Mgr. K. 

Kašparová a to tradičně vynikajícím způsobem.  
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Naši školu navštěvují také svěřenci Dětského domova Praha-Klánovice. V některých 

případech jde o žáky v době nástupu zanedbané, deprivované, s absencí základních 

společenských nebo hygienických návyků, se zkušenostmi se zneužíváním návykových látek. 

Naším společným úkolem, který se daří se střídavými úspěchy, je začlenění těchto dětí do 

normálního života v maximální možné míře. Přítomnost těchto dětí výrazně zvyšuje nároky na 

pedagogické i lidské kvality vyučujících, zároveň je pro nás profesní výzvou.  

 

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 

stát počet žáků 

Vietnam 2 

Rumunsko 1 

Ukrajina 7 

Slovenská republika 3 

Litevská republika 1 

Spolková republika Německo 2 

 

Z těchto 16 dětí je 7 ze zemí EU a 9 ze zemí mimo EU.  

Naše škola nebyla v tomto školním roce školou určenou, tedy tou, která zajišťuje výuku 

českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem. Nově příchozí děti bez znalosti 

českého jazyka proto navštěvovaly školu v sousedním Újezdě nebo později, na jaře, adaptační 

skupinu. 

 

18. Environmentální výchova 

Ekologickou výchovu měl na starosti Mgr. Karel Vlček, aktivně se v této oblasti 

angažovalo i několik dalších učitelů z 1. i 2. stupně. Tito kolegové a kolegyně připravili opět 

různé projekty na ekologická témata. K tradicím naší školy patří sponzoring pražské ZOO. Naši 

žáci a jejich rodiče jsou od roku 1994 adoptivními „rodiči“ tučňáka Humboldtova a každoročně 

přispívají na jeho chov. Samozřejmostí je třídění odpadu apod. 

 Se ZOO Praha pak spolupracujeme mj. formou žákovských exkurzí. 

 Ve všech ročnících 2. stupně jsou zařazována do souvislosti s probíranou látkou 

aktuální ekologická témata. 

 Žáci všech ročníků 2. stupně si mohou zvolit volitelný předmět s ekologickým 

zaměřením „Přírodovědná praktika“. Jde o velmi oblíbený předmět. 

 Naše škola podporuje projekt Green Life, jehož cílem je ochrana pralesů na Sumatře. 

Žáci se aktivně účastní aktivit spolku Prales dětem. 

19. Multikulturní výchova 

 

Multikulturní výchova je jako průřezové téma organicky včleněno do učiva většiny 

vyučovacích předmětů našeho švp. Snažíme se využívat i přítomnosti žáků s odlišným 

mateřským jazykem. Cizinci a děti z národnostních menšin tvoří celkově cca 3 % žáků školy. 

S jejich odmítáním se většinou nesetkáváme, nevhodné chování s rasistickým pozadím 

v současné době nezaznamenáváme. V rámci pomoci se začleněním pracují v naší škole 

dvojjazyčné školní asistentky.  

 

Školní zájezd do Anglie a Walesu proběhl v období 4.6. - 10. 6. 2022 a zúčastnili se ho 

žáci 5. a 7. tříd. Během cesty jsme navštívili Belgii (Brusel a Bruggy), v Anglii pak významná 
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historická a kulturní místa jako Londýn, hrad Windsor, Bath, Glastonbury, Salisbury, apod.) a 

Wales (Cardiff, hrad Chepstow). Žáci se blíže seznámili nejen s historií a kulturním dědictvím 

navštívených míst, ale měli možnost i aktivně využít své doposud nabyté jazykové znalosti. 

 

 

20. Primární prevence rizikového chování 

 

Na začátku školního roku proběhl ve dnech 13. – 15. září adaptační výjezd pro žáky 

šestých tříd. Slučovací pobyt byl zajištěn kvalifikovanými členy školního poradenského  

pracoviště a externími lektory.  Prostřednictvím těchto pobytů se nám daří úspěšně stmelovat 

nově vzniklé třídní kolektivy. Vybrané aktivizační hry a reflexní metody pomáhají navazovat 

přátelské a pozitivní vztahy nejen mezi žáky navzájem, ale i mezi dětmi a jejich novou třídní 

učitelkou.  

Díky „Grantovému programu hlavního města Prahy pro oblast primární 

prevence“ jsme mohli na naší škole opět zajistit odborně vedené programy všeobecné primární 

prevence od Projektu Odyssea  na 1. i 2. stupni. Několikahodinové preventivní bloky jsou 

komplexní a kontinuálně na sebe ve všech ročnících navazují. Naše škola zajišťuje propojenost 

veškerých preventivních aktivit prostřednictvím Preventivního programu školy a tím aktivně 

eliminuje negativní patologické chování žáků týkající se především agresivního chování, 

užívání návykových látek a šikany. 

Na slučovací pobyty v šestých třídách plynule navázal blok primární prevence vedené 

externím realizátorem (Projekt Odyssea) s  programem - „Dohromady to zvládneme“. Žáci se 

seznámili s tím, co to je šikana a jak se projevuje. V modelových situacích si vyzkoušeli, jak se 

šikaně bránit a jak reagovat, když se stanou svědky šikany.  

Prevence v sedmém ročníku se zaměřila na posílení osobního rozvoje jedince 

s programem -  „Rozhodujeme se a umíme se bránit“. Děti si v modelových situacích z jejich 

života (skupinový tlak, odolávání reklamě, automanipulace) vyzkoušely dělat promyšlená 

rozhodnutí. Seznámily se s tím, jak funguje manipulace a automanipulace a jak se jim účinně 

bránit.  

8. ročník prošel celodenním blokem primární prevence s názvem „Protidrogová 

prevence“. Během kurzu si v rámci diskuze žáci vyjasní mýty o drogách a formulují své postoje 

k závislostnímu chování. Kurz má posilovat vnitřní motivaci žáků žít zdravým způsobem 

života. 

V 9. ročníku se žáci díky programu - „Jsem zodpovědný za své chování“  - seznámili 

s tím, co patří mezi rizikové sexuální a kriminální chování, závislostní chování a jak je ohrožuje. 

V modelových situacích si vyzkoušeli popsat, co ovlivňuje jejich chování a rozhodování a jak 

se mohou bránit proti tomu, aby nedělali věci, které dělat nechtějí. 

Lektoři z organizace Odyssea realizovali ve 3.-5. ročnících zážitkové interaktivní 

kurzy první pomoci, v osmém ročníku proběhl preventivní program „dodržování pravidel a 

pozitivní vztahy ve třídě“ a ve 2.C preventivní program s názvem „jak reagovat na 

nepříjemné chování spolužáků“. Zkušení lektoři z Projektu Odyssea uskutečnili ve 4.C i 

programy selektivní prevence. 

Ve 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročnících proběhl „stmelovací program pro třídní kolektivy“ 

pod vedením lektorky Ruth Kořínkové z organizace Etické dílny. Cílem stmelovacích 

programů bylo navození atmosféry tvůrčí spolupráce, respektu a vzájemné úcty ve skupině, 

nastartování procesů potřebných pro správné formování kolektivu, posílení vztahů jak dětí mezi 

sebou, tak mezi dětmi a třídním učitelem, adaptace žáků po dlouhém odloučení, 

(znovu)nalezení místa ve skupině, prevence výskytu agresivity a dalších typů rizikového 

chování a podpora duševního zdraví žáků. 
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V prvních a třetích třídách se žáci zúčastnili programů všeobecné primární prevence 

s názvem „Jak se stát dobrým kamarádem“ prostřednictvím organizace „Etických dílen“, 

které mají v dětech rozvíjet pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti.  V první třídě vedla 

lektorka Etických dílen kurz „Buďme kamarádi“, který přispěl k prevenci šikany a projevů 

agrese, posílení komunikačních dovedností a spolupráce. 

 

Ve třídách 6.-9. ročníku se prostřednictvím organizace „Pól růstu“ uskutečnily 

edukativní představení se zaměřením na kyberšikanu. Žáci se seznámili s pojmem šikana a 

kyberšikana, včetně jejích projevů a možných následků. Vymysleli a na vlastní kůži pak 

prostřednictvím technik prožitkové pedagogiky vyzkoušeli různé strategie, jak se bránit 

kyberšikaně. 

Ve všech třídách druhého stupně realizovala externí lektorka Monika Podlahová 

preventivní programy, při kterých žáci posilovali své dovednosti v oblasti digitálních návyků, 

jak se chránit před predátory, seznamovali se s riziky digitálních stop a diskutovali o bezpečném 

chování na sociálních sítích, seznámili se se sociálními, zdravotními a psychickými riziky svého 

chování v online světě. 

Ke konci školního roku proběhl v sedmých třídách interaktivní kurz první pomoci 

pod vedením odborného školitele pana Slavíka. 

Několikahodinové preventivní bloky byly ve všech ročnících zaměřeny mimo jiné i na 

posilování pozitivního klimatu ve třídách, dodržování pravidel, předcházení konfliktů, 

dodržování základních pravidel slušného chování, komunikace a respektu, práce se 

skupinovými normami a zlepšení spolupráce ve skupině. 

Nepřetržitá a zevrubná práce školního poradenského pracoviště reprezentuje 

nadstandardní péči školy o spokojenost svých žáků. V průběhu školního roku probíhaly 

pravidelné schůze metodika prevence a školního psychologa. 

I v tomto školním roce na naší škole fungoval školní parlament, který pomáhal třídám, 

žákům, učitelům a vedení školy nalézt nejlepší společné možné řešení stávajícího problému a 

pomoci vymýšlet a realizovat aktivity žáků.  

Ve škole je umístěna schránka důvěry pro dotazy či připomínky žáků. V letošním 

školním roce jsme zřídili i elektronickou schránku důvěry, kam mohou své podněty žáci psát 

prostřednictvím emailové adresy nebo anonymního formuláře. 

Speciální projektová výuka na škole v přírodě celého druhého stupně posílila 

pozitivní sociální vazby žáků z různých ročníků. Přátelské vztahy žáků mezi jednotlivými 

třídami jsou nadále podporovány i ve školní družině (pro děti z 1.-5. tříd) a v azylovém centru 

(pro žáky 6.-9. tříd) s pedagogickým dohledem. 

 

Ve školním roce 2021/2022 se v naší škole scházel pravidelně jednou za tři týdny školní 

parlament.  

Do žákovského parlamentu jsou voleni vždy dva zástupci z každé třídy 5. - 9. ročníku. 

Cílem školního parlamentu je vést naše žáky ke komunikaci o tom, co by ve škole chtěli 

vylepšit, změnit, jaké akce by rádi pro své spolužáky realizovali. Žákovský parlament umožňuje 

žákům, aby se cítili spoluzodpovědní za chod školy a aktivně vytvářeli a měnili podmínky 

svého vzdělávání. 

Členové žákovského parlamentu si všímají potřeb svých spolužáků, ptají se jich na 

jejich názory a ty posléze prezentují na zasedání parlamentu ostatním členům. Zástupci 

parlamentu předkládají své nápady, postřehy a otázky učitelům, vedení školy i nepedagogickým 

pracovníkům školy. Koordinátor školního parlamentu je Mgr. Denisa Mikelová.  
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21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji: 

 

Středočeský kraj – celkem 115 žáků, z toho nově přijatých 11 

Plzeňský kraj – 1 žák, z toho nově přijatých 0 

Královéhradecký kraj – 1 žák, z toho nově přijatých 0 

Karlovarský kraj – 1 žák, z toho nově přijatý 0 

Jihomoravský kraj – 2 žáci, z toho nově přijatých 0 

 

22. Další údaje o ZŠ, které považujeme za důležité: 

 

 Elektronická žákovská knížka (systém Bakaláři) 

 

Od školního roku 2019/20 používáme pro komunikaci s rodiči už ve všech ročnících 

webovou aplikaci systému Bakaláři, kterou nazýváme „Elektronická ŽK“. Veškerá 

komunikace včetně omlouvání absencí se tak děje v elektronické formě. Aplikaci lze využívat 

nejen na PC, ale i na mobilním telefonu. 

Nástroj umožňuje mnohem intenzivnější komunikaci než běžná ŽK. Využíváme jej 

nejen k předávání informací o prospěchu a chování, ale také jako vhodné prostředí pro 

nejrůznější ankety pro žáky i rodiče nebo k přihlašování na akce, ročníkové práce, volitelné 

předměty atd. Rodiče také jeho prostřednictvím vyjadřují souhlasy (či nesouhlasy) v rámci 

nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

 Testování žáků: 

 

Pravidelně již mnoho let se účastníme sondy KALIBRO v 3., 5., 7. i 9. ročníku. Jde o 

celostátní dobrovolnou sondu, které se každoročně účastní desítky škol z celé ČR. Testování se 

v loňském roce uskutečnilo ve všech třídách, kde ho máme tradičně naplánované (3., 5., 7. a 9. 

třídy). Testovaly se kompetence žáků v českém jazyce, matematice, angličtině, humanitním 

základu, prvouce a v 9. ročníku navíc ještě v přírodovědném základu.  

 

Tabulka ukazuje výsledky testování. Decil v tomto případě znamená, v kolikáté desetině 

všech škol (tříd) se naše škola nachází. Čím nižší číslo od 1 do 10, tím lépe. Sloupce ukazují 

výsledky za školu (naše škola má v kalibru číslo 834) i za jednotlivé třídy. Absolutní počet bodů 

není příliš důležitý, důležité je porovnání s průměrem ČR, případně ostatními školami, což 

vyjadřují právě ony decily. 

 

  ČR 834 Decil 3.A Decil 3.B Decil 3.C Decil 

ČJ 54,4 60,7 3. 59,0 3. 54,0 5. 69,6 1. 

M 47,7 59,8 2. 63,6 2. 49,4 4. 67,5 1. 

AJ 65,0 84,2 2.     84,2 1.-2. 

Prvouka 56,9 62,8 3. 72,3 1.-2. 53,3 5.-6.   

          
  ČR 834 Decil 5.A Decil 5.B Decil 5.C Decil 

ČJ 62,8 68,6 2. 63,9 5. 70,1 1. 72,5 1. 

M 54,1 63,9 2. 57,1 5. 60,7 3. 72,8 1. 

AJ 59,0 67,9 2.-3. 59,3 5. 61,7 4. 84,8 1. 

          
  ČR 834 Decil 7.A Decil 7.B Decil   
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ČJ 60,2 64,1 1.-2. 64,4 2. 63,7 2.-3.   
M 29,0 34,3 2. 34,3 2.-3. 34,3 2.-3.   

HumZ 55,9 58,9 1.-2. 59,4 2.-3. 58,4 3.-4.   

        
 
  

  ČR 834 Decil 9.A Decil 9.B Decil   
ČJ 66,3 71,3 1.-2. 69,8 2. 72,8 1.   
M 44,9 46,5 4. 39,8 7. 51,1 3.   

PřZ 60,3 59,3 7. 55,7 9. 62,8 2.-3.   
AJ 70,2 74,3 1.-2. 70,3 5. 77,7 1.   

 

Ve výsledcích jsou vidět větší či menší rozdíly mezi paralelními třídami. Skoro všechny 

třídy, které se testování zúčastnily, dosáhly výsledku nad průměrem ČR. Pouze 3.B a 5.A byly 

průměrné.  

V devátých třídách se projevil opravdu velký rozdíl ve výkonu. Horší výsledky 

v přírodovědném základu jsou trochu zkreslené nezvykle malým počtem škol, které se v tomto 

roce účastnily testování (pouze 14 škol, 24 tříd a 406 žáků).  

 

Podíváme-li se na výsledky jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, byli naši 

žáci z devátých tříd nad průměrem ČR v obou předmětech. Z těchto výsledků nelze rozlišit 

jednotlivé třídy.  

 

 

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA 

PŘIHLÁ

ŠENI 
KONALI 

PRŮ

MĚR

NÉ   

PERC

ENTI

LOVÉ 

UMÍS

TĚNÍ 

V ČR 

% SKÓR 

PŘIHLÁ

ŠENI 

KONA

LI 

PRŮMĚR

NÉ   

PERCENT

ILOVÉ 

UMÍSTĚNÍ 

V ČR 

% SKÓR 

PRŮMĚ

R 

DOLN

Í 

KVAR

TIL 

MEDI

ÁN 

HORN

Í 

KVAR

TIL 

MAX

IMU

M 

PRŮM

ĚR 

DOLN

Í 

KVAR

TIL 

MEDI

ÁN 

HORN

Í 

KVAR

TIL 

MAXIM

UM 

C

E

L

Á 

Č

R 

UCHAZE

ČI O 4LETÉ 

OBORY 

 79634 78221 50,0 55,7 40 56 70 100 79634 78443 50,0 45,4 28 44 62 100 

UCHAZE

ČI O 6LETÁ 

GYMNÁZIA 

 5768 5701 50,0 59,2 44 60 74 100 5768 5709 50,0 53,5 38 54 70 100 

UCHAZE

ČI O 8LETÁ 

GYMNÁZIA 

 17946 17659 50,0 54,0 38 54 70 100 17946 17671 50,0 44,8 28 44 60 100 

Š

K

O

L

A 

CELKEM 89 89 × × × × × × 89 89 × × × × × × 

UCHAZE

ČI O 4LETÉ 

OBORY 

44 44 63,0 64,5 52,0 65,0 80,0 94,0 44 44 66,3 59,0 41,0 60,0 79,0 96,0 

UCHAZE

ČI O 6LETÁ 

GYMNÁZIA 

6 6 70,5 71,7     6 6 87,2 79,0     

UCHAZE

ČI O 8LETÁ 

GYMNÁZIA 

39 39 74,3 71,4 59,0 73,0 86,0 92,0 39 39 75,4 64,2 54,0 69,0 81,0 90,0 

 

 

 Děti na startu 

 

Pod vedením paní učitelky Jany Bízkové se mnoho dětí z naší školy účastní programu 

Děti na startu Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. 

Jedná se o celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a 

mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, 

obratnosti, rychlosti a síly. Cvičí se v hodinách TV, na kroužku na stanovištích, děti si vyzkouší 

široké spektrum pohybu, různé druhy sportů. Pro vyučující na 1. stupni je nabízeno školení a 

většina se ho již i zúčastnila.   
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 Česko-anglické třídy 

 

Dobré výsledky zatím přináší výuka v česko-anglických třídách, které jsme začali 

postupně otvírat na 1. stupni, vždy jednu třídu v každém ročníku. Malé dítě se cizí jazyk učí 

velmi efektivně a přirozeně právě odposloucháváním v běžných situacích a jeho používáním 

při komunikaci. Proto je systém rodilých mluvčích a zároveň výuka některých předmětů 

v angličtině velmi dobrou formou osvojení jazyka. Gramatiku je potřeba také zvládnout, ale 

může k tomu dojít i ve vyšších třídách.   

Třídy jsou tedy určeny dětem rodičů, pro které je výborná znalost angličtiny velmi 

vysokou prioritou a jsou tomu ochotni i leccos podřídit – nároky na děti kladené jsou určitě 

vyšší než v běžné třídě. 

Český učitel děti v těchto třídách učí přibližně dvě třetiny hodin, zbytek výuky vede 

rodilý mluvčí, který s dětmi komunikuje výhradně anglicky. O to, aby tento benefit nebyl na 

úkor znalostí v ostatních předmětech, se stará doplňkový tzv. podpůrný program v rozsahu 8 

hodin týdně, který je hrazený rodiči žáků a tudíž dobrovolný. Česko-anglický program 

zajišťujeme ve spolupráci se spolkem PED Academy. 

 

 Účast a úspěchy v soutěžích a na přehlídkách (obvodní kolo, není-li uvedeno jinak) 

 

7.B - úspěšná účast v soutěži mladých podnikatelů iKid 

Naše škola se podruhé úspěšně účastnila soutěže mladých podnikatelů iKid 

organizované společností KPMG. Tým třídy 7.B (Jakub Kusák, Karolína Smetanová, Viktorie 

Jahelková, Martina Nováková a Matěj Kroupa) se se svým nápadem virtuální dobroměny 

GoodCoin dostal mezi nejlepší týmy soutěže až do finále České republiky. 

 

Ekonomická olympiáda 

Naše škola se také zúčastnila pod vedením Bc. Simony De Michele největší 

ekonomické soutěže pro studenty středních i základních škol v České republice. Školní kolo 

Ekonomické olympiády jsme uspořádali v průběhu prosince a zúčastnilo se ho celkem 28 

dobrovolníků z řad žáků 8. a 9. tříd.  

Na předních příčkách ve školním kole se umístili Šimon Král (8.B), Zdeněk 

Sedláček (9.A), Daniel Vašina (8.A), Jakub Možný (8.A) a Ramon Tikovský (8.B).  

Do 1. ročníku ekonomické olympiády pro základní školy se v České republice 

zaregistrovalo 168 základní škol a bylo otestováno více než 3 400 studentů! Naši žáci si ve 

srovnání s ostatními vedli výborně. V této silné konkurenci ve všech pět žáků s nejvyšším skóre 

dostalo mezi 50 nejlepších z celého hlavního města Prahy. Šimon Král: 12. místo, Zdeněk 

Sedláček: 16. místo, Daniel Vašina: 40. místo, Jakub Možný: 44. místo a Ramon Tikovský: 50. 

místo.  

 

V matematické olympiádě se do obvodního kola dostali žáci 8.B - Machalický Jan 8. 

- 11. místo a Janes Jonathan 16. - 20. místo.  

 

Ve školním roce 2021/22 jsme se zúčastnili těchto sportovních soutěží:  

1.Pohár rozhlasu 

2.McDonald's Cup - 3.místo okresní kolo 

3.Beach Volejbal - 1. místo okresní kolo, 4. místo. krajské kolo 

4.Volejbal (šestkový) 

5.Energy Streetball - 6.- 8. místo, postup do osmifinále 
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23. Stručné vyhodnocení naplňování cílů švp 

 

Cíle školního vzdělávacího programu se daří úspěšně naplňovat. O tom svědčí úspěšnost 

našich žáků při přijímacích řízeních na střední školy.   
 

 

24. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 – 2024 

 

V naší škole (resp. MČ) jsou naplňovány především tyto cíle: 

 II.2.1. Pravidelné zkvalitňování výuky matematiky, přírodovědných předmětů, informační, 

čtenářské a finanční gramotnosti apod. – revize a úpravy švp 

 II.2.2. Podpora pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání – Kalibro 

 III.3.2. Zajištění výuky češtiny jako 2. jazyka – probíhá v naší škole 

 II.4.1. Podpora grantových programů jaz. vzdělávání – eTwinning  

 II.4.2. dtto 

 II.4.3. viz výše – bod 22 

 II.7.3. Podpora vzdělávání pedagogů – viz výše 

 II.8.1. podpora ŠPP – viz výše 

 II.8.2. podpora školních psychologů, vých. por., metodiků prevence SPJ – viz výše 

 II.9.1. podpora inkluze a žáků s OMJ – na škole pracovalo celkem 14 asistentů pedagoga + 

3 dvojjazyční školní asistenti. 

 

24. Počty žáků s OMJ ve vztahu ke znalosti ČJ: 

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 7 

Nedostatečná znalost ČJ 1 

Znalost ČJ s potřebou doučování 2 

 

 

25. Změny v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol v souvislosti s rozšířením nemoci 

COVID-19 na území České republiky 

 

V podstatě celý podzim a zima byly ovlivněny hygienicko-epidemiologickými 

opatřeními. Výuka tříd probíhala střídavě prezenčně, distančně a dokonce i hybridně. Byla 

velmi ovlivněna stálými karanténami. Do konce února probíhalo pravidelné testování na covid 

19.  

 

Školní rok jsme ukončili ve čtvrtek 30. 6., kdy jsme rozdali vysvědčení. 

 

 

V Praze dne 17. 10. 2022                                    Mgr. Štěpánka Rajová, Ph.D., ředitelka školy 
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Část 2 

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2021 

 

a) Výnosy  2020 2021 

Dotace od MHMP UZ 33353: 46 585 209,00 50 002 703,00 

Dotace od MČUZ 77:  3 896 971,71 3 900 000,00 

Dotace na odměny UZ 96 1 358 900,00 961 400,00 

Tržby za obědy:  1 720 056 2 335 864,00 

Přijaté úroky od banky:  3 849,00 1 621,90 

Poplatky za družinu:  343 950,00 446 450,00 

Příjem za automaty:  776,00  

Příjem z rezervního fondu: 55 899,00 356 374,16 

Příjem z FKSP 10 811,00  

Ostatní výnosy 126 015,00 840,00 

Výnosy další činnosti 833 699,00 735 808,00 

Ostatní příjmy  45 532,00 

Věcné dary 471 773,50 117 531,39 

Dotace na dopravu na plavání UZ 33070 18 096,00  

Grant protidrogové prevence  12 000,00  

Dotace na primární prevenci  68 100,00 

Projekty EU, Šablony UZ 33063 1 036 453 808 061,38 

Výzva 54  238 004,00 

Příjem z fondu odměn    

Dotace na vyrovnání mezikrajových rozdílů   

Dotace na výuku Čj jako cizího jazyka UZ 108 14 735,00  

Výnosy celkem   56 489 194,13 

 

 

60 406 964,83 

b) Náklady   

Provozní náklady hlavní činnost 6 630 102,13 7 204 213,45 

Provozní náklady další činnost 291 898,05 134 750,99 

Platy 33 151 139,00 35 495 182,00 

Platy + odvody UZ 96  1 358 900,00 961 400,00 

OON 70 000,00 204 000,00 
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OON další činnost 200 230,00 282 670,00 

Odvody  ZP, SP, FKSP + ONIV 13 364 070,00 14 287 649,00 

Dotace UZ 33083 - Covid  388 675,00 

Doprava na plavání – příspěvek z UZ 33070 18 096,00  

Protidrogová prevence z grantu 12 000,00  

Primární prevence  68 100,00 

Projekty EU (OP PPL), šablony UZ 33063 0 036 453,00 808 061,38 

Výzva 54  238 004,00 

Výuka Čj jako cj UZ 108 14 735,00  

Náklady celkem                                                                   56 147 623,18 60 072 705,82 

Zisk 341 570.95 318 387,01 

Vratka OON na doučování  15 872,00 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 17. 10. 2022                      Mgr. Štěpánka Rajová, Ph.D., ředitelka školy 


