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Výroční zpráva o pedagogické činnosti školy 

za školní rok 2020/2021 

 

 

 

 

1.   Zřizovatel  

Městská část Praha – Klánovice 

U Besedy 300, 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 9 – Klánovice, Slavětínská 200 

 

b. Sídlo školy: 

Slavětínská 200, 190 14 Praha 9 - Klánovice 

pobočka Smržovská 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 už podle šesté verze našeho vlastního školního vzdělávacího programu ŠNEK 

(zpracovaného podle RVP ZV). Na obou stupních školy uplatňujeme projektovou výuku, 

kooperativní techniky a vedeme děti ke kritickému myšlení. Matematiku v 1. – 4. 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. 2019 1 15 8 24 

k 30. 6. 2020 1 15 8 24 

 

 

f. Počet žáků 

 

 příp. ročník I. stupeň II. stupeň Celkem bez 

p.r. 

Celkem vč. 

p.r. 

k 30. 6. 2020 17 406 216 622 639 

k 30. 6. 2021 15 402 225 627 642 

 
 

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. 

 

4. Vzdělávací program školy 

 

vzdělávací program počet tříd počet žáků 

ŠVP ZV „ŠNEK“ 19 470 

ŠVP ZV „ŠNEK“ s výukou 

některých předmětů 

v anglickém jazyce  

(č.j. MŠMT-1105/2014) 

5 157 

 

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 skupiny a2 a a1, dle úrovně pokročilosti. Výuka angličtiny je takto 

diferencovaná až do 9. ročníku, přičemž na základě aktuální výkonnosti dětí může i v průběhu 

školní docházky docházet k přesunům jednotlivých dětí. 

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 volitelný 

předmět Konverzace v Aj, v 7. – 9. ročníku Konverzace v Nj.. 

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 (Velká Británie 

nebo USA), kteří jsou kvalifikovanými učiteli. 
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Žáci v těchto třídách mají v souladu s naším ŠVP povinnou výuku cizího jazyka až 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. 

30.6.2021 

fyzické os. 

z toho 

rodilých 

mluvčích 

počet učit. 

přepočteno 

na plně zam. 

Odborně  

kvalif. 

(osob) 

odborně 

kvalif. 

(% hodin)  

Anglický 10 1 5,05 4,0 79 % 

Německý 2 1 0,8 0,8 100 % 

Francouzský 1 0 0,4 0,4 100 % 

Španělský 1 1 0.36 0,36 100 % 

 14 3 6,6 5,56 84 % 

 

 

 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 250 225 25* 0 0 

NJ 0 0 95 0 0 

FJ 0 0 35 0 0 

ŠpJ 0 0 50 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 

 

65  

 

61 

 

4* 

* z toho 3 si kvalifikaci doplňují studiem. 

 

 Vedení školy: 

Ředitel školy: PaedDr. Michal Černý do 30.6.2021 

   od 1.7.2021 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 

 

 Učitelé na 1. stupni a v přípravném ročníku: 

Mgr. Kateřina Kašparová (0.A), Mgr. Hana Fodorová (1.A), Mgr. Jana Bízková (1.B), Mgr. 

Danka Droščáková (1.C) vystřídala jí během školního roku Mgr. Zuzana Bohuňovská + Mandy 

Beaver (rodilá mluvčí), Mgr. Hana Sieglová (2.A), Mgr. Jitka Krejčí (2.B), Mgr. Iva Pusztaiová 
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(2.C) + Mandy Beaver (rodilá mluvčí), Mgr. Monika Kubíčková (3.A), Mgr. Veronika 

Chládková (3.B), Mgr. Martina Semivanová (3.C) + Natalie Santiyani (rodilá mluvčí), Mgr. 

Renata Mašková (4.A), Mgr. Lucie Pfrognerová (4.B), Mgr. Kamila Hermanová (4.C) + Natalie 

Santiyani (rodilá mluvčí), Mgr. Ilona Kubísková (5.A), Mgr. Eva Váchová (5.B), Mgr. Klára 

Jurová (5.C) + Alun Emery (rodilý mluvčí). 

 

 Asistenti pedagoga: 

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

Kateřina Kunešová, Miloslava Králová, Petra Šafránková, Markéta Chvojková, Veronika 

Tóthová, Šárka Šteffelová, Veronika Lipovská, Martina Mrázová, Michaela Vokounová. 

 

 Školní speciální pedagog: 

Mgr. Bohuslava Gabrielová. 

 

 Sociální pedagog: 

Mgr. Jana Stavová. 

 

 Školní psycholog: 

Mgr. Radka Lenská. 

 

 Učitelé na 2. stupni: 

Interní (plný úvazek): PaedDr. Michal Černý (M, Hv), 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, VZ), Mgr. Radka Poláková 

(M, Ch, ČaSP), Karolina Kuzdasová (Hv, Inf, Tv), Mgr. Vlasta Lachoutová (Čj, D, OSV), Bc. 

Simona DeMichele (Aj, ZM, 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. Jana Žatečková (Tv, ČaSP), Mgr. Hana Kadlecová (Fj), Bc. Marcela Deutsch (Nj), 

Leidy Arenas Vasco (Šj),  (D), Mona Awwadová (D, Ov), Mgr. Vilém Štál (Aj), Lukáš 

Gardiančík (TV, Aj, ČaSP). 

 

 Vychovatelé školní družiny: 

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

Petra Krejčová, Monika Šafránková, Petra Šafránková, Martina Mrázová. 

 

 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. 

 

 Školník:  

Petr Schwarz 
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 Uklízečky: 

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

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 

 
věk k 

31. 12. 2019 
méně než 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

počet (fyz.osoby) 

k 31.12. 2019 
5 11 32 16 1 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

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

1x – distanční studium učitelství informatiky 

2x denní studium učitelství pro 2. stupeň 

 

Průběžné vzdělávání – témata:  

Školní jídelna – 1 člověk 

Prevence a řešení problémů v třídním kolektivu – 1 člověk 

Specifika práce AP pro žáky s odlišným mateřským jazykem – 1 člověk 

Jak nejlépe vyučovat žáky (cizince) češtinu – 1 člověk 

Nejčastější úrazy u dětí na táborech a na školách v přírodě – 2 lidé 

Psychiatrické poruchy u dětí a mladistvých – 1 člověk 

Jak souvisí pohyb s výslovností – 1 člověk 

Specifika smyslového vnímání u dětí s PAS – 3 lidé 

Vedoucí školní družiny – 1 člověk 

Studium pro logopedické asistenty -1 člověk 

Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě – 1 člověk 

Vliv rozpadu rodiny na výchovu dětí – 1 člověk 

Konfliktní situace – jak je řešit – 1 člověk 

Jak hodnotit v dějepisu bez písemek a zkoušení – 1 člověk 

Práce se žáky se SVP ve školní družině – 3 lidé 

Skupinový koučink 2 setkání – Zklidnění, zpomalení a uvolnění – 7 lidí 

Letní škola aneb Jak na moderní výuku na 1. stupni ZŠ – 6 lidí 

 

9. Výsledky zápisů do prvních tříd pro rok 2021/2022 

 

 zapisované děti 

 

přijaté děti odklady škol. 

docházky 

počet 97 63 8 

 

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 30.9.2020) 

 

 počet oddělení počet žáků 

Školní družina 9 219 

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. 

V rámci družiny je pečováno i o tělesný rozvoj dětí – denně (od 14.00 do 15.00) mají vycházku 

do lesa s pohybovými aktivitami nebo pobyt v tělocvičně. 

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, jejíž náplň práce je vymezena vyhláškou č. 

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

 

Tým školního poradenského pracoviště ve školním roce 2019/2020: 

 

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. 

- Účastní se adaptačního kursu 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 a psychopatologické jevy u jejich žáků 
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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. 

 
Sociální pedagog: Mgr. Jana Stavová 

Náplň práce: 

 Sociálně-výchovná a preventivní činnost (realizace výchovných a preventivních aktivit  

směřujících ke zvyšování sociálních dovedností žáků, k utváření jejich zdravého životního 

stylu, předcházení sociálnímu vyloučení, xenofobii, rasismu aj.). 

 Podpůrná, intervenční a ochranná činnost (poskytování podpory v obtížných životních 

situacích žákům a jejich rodinám, podpora žáků národnostních menšin, intervence při 

ohrožení dítěte a dospívajícího rizikovým chováním aj.). 

 Poradenská a mediační činnost (řešení konfliktů mezi aktéry na půdě škol a školských 

zařízení, sociální a pedagogické poradenství jedinci, rodině a komunitě). 

 Reedukační činnost (programy, projekty a činnosti směřující k přestavbě maladaptivních 

návyků, kognitivních vzorců a strategií chování dětí a dospívajících). 

 Analyticko-diagnostická a depistážní činnost (analýza a diagnostika prostředí a klimatu 

školy, školní třídy a výchovné skupiny, vyhledávání dětí a dospívajících z prostředí sociálně 

znevýhodňujícího, zanedbávajícího a ohrožujícího). 

 Koordinační a organizační činnost (spolupráce s obcemi a odbornými službami při 

plánování a realizaci programů primární a sekundární prevence, spolupráce s aktéry 

terciární prevence – Probační a mediační služba, kurátor pro mládež, sociální pracovníci 

OSPOD a neziskového sektoru). 

 

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 

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. 
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12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

 

Školská rada 

 

Školská rada pracovala ve složení: 

 

Zástupci rodičů (voleni):  Lucie Václavková (předseda) 

     Alena Kolovráková 

Zástupci pedagogů (voleni):  Hana Sieglová 

     Markéta Kadlecová 

Zástupci zřizovatele (jmenovaní) Petr Soukup 

     Petr Kubíček 

 

Spolupráce s místním úřadem a městskou částí probíhala bez problémů. 

Naše škola se ve školním roce 2021/2022 zapojila do programu „Participace 21“ neboli „školní 

Pébéčko“ (participatory budgeting – participativní rozpočtování). 

Naši žáci se stali součástí rozhodovacího procesu týkající 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 líbíly. 

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. 

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. V současné době se 

dokončuje realizace vítězného projektu (venkovní učebny) s velkou pomocí místního  

hasičského sboru, místního úřadu a v neposlední řadě dětí, které se svým projektem vyhrály.  

Celý projekt se podařilo realizovat v době distanční výuky online. 

Koordinátor školního Pébéčka – Denisa Mikelová. 

 

Spolupráce s nadací WOMEN FOR WOMEN spočívala v hrazení obědů sociálně slabých žáků 

(probíhá už od roku 2016).  

 

Celosvětová pandemie nového koronaviru bohužel neumožnila konání žádných tradičních 

akcí pro veřejnost.  
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Tradiční školní kalendář pro rok 2021/22 se nám podařilo zrealizovat.  

 

V oblasti mimoškolních aktivit jsme pořádali  5 sportovních kroužků (Sport. gymnastika, Děti 

na startu, Florbal, Badminton, Sportovky), bohužel díky epidemiologické situaci probíhaly 

pouze do začátku měsíce října. Byly plně obsazené.  

Další vzdělávací, kreativní a hudební kroužky (Kytara, Divadlo, Tvořílek, Cambridge English, 

Mlsky) proběhly v podobném duchu jako sportovní. Mlsky jsme znovu obnovili pro děti ze tříd 

1.A a 1.B ve druhém pololetí školního roku. Každá třída chodila na kroužek separovaně. 

Celkem bylo do kroužků přihlášeno 272 dětí, některé měly kroužky i 3. Doplňková zájmová 

činnost se na naší škole těší velké oblibě, zvláště u dětí na 1. stupni, kde probíhá výborná 

spolupráce s družinou.  

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

 

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

Ředitel školy byl v říjnu 2019 zvolen do čela Asociace ředitelů základních škol ČR, od té doby 

velmi často vystupoval v různých médiích, účastnil se konferencí a přispíval do odborného i 

jiného tisku. Zástupkyně ředitele školy Mgr. Jolana Fuchsová je rovněž obecní kronikářkou.  

 

13. Účast v rozvojových a mezinárodních programech 

Paní učitelka Marcela Deutsch se opět 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) 

Žáci 8.B se v letošním školním roce v rámci výuky němčiny spolu s žáky z Německa, Ukrajiny 

a Portugalska účastní dlouhodobého projektu s názvem „Baron Prášil a jeho lži“. Na základě 

známých smyšlených příběhů barona Prášila a vlastních textů se žáci komplexně zabývají 

tématem „fake news“. Jak takové zprávy vznikají, jak se šíří, jak je rozeznat a nepodlehnout 

jim. Přesvědčili jsme se, jak je jednoduché nepravdivou zprávu vytvořit a předat dál. 

Na začátku hledali žáci na internetu informace ze života a díla barona Prášila. Dozvěděli jsme 

se, kde a jak baron Prášil žil a kde mají jeho muzeum a společně vypracovali obsáhlou 

myšlenkovou mapu. Natáčeli videa o svých městech a školách. Tvořili na dané téma kvízy pro 

své zahraniční partnery, vytvářeli své profily s Avatary a poté při online konferenci s 

partnerskou školou prezentovali pozměněné profily a nechali ostatní hádat, o jakou „lež“ se 

jedná. Žáci vytvářeli vlastní smyšlené texty, zkusili si i sami vytvořit smyšlenou zprávu a 

natočit její prezentaci na video. Vytvořili také společně kalendář s jednou nepravdivou a jednou 

pravdivou informací, vztahující se ke každému měsíci. 

Věříme, že jsme tímto projektem posílili odolnost žáků vůči nepravdivým informacím v 

reálném životě i online. 

Projektovým jazykem byla němčina a angličtina. 

S projektem se ucházíme o Certifikát kvality (Quality Label) a o cenu v 68. Evropské soutěži. 

Edit: 22.6.2021 
S eTwinningovým projektem „Baron Prášil a jeho fake news“ jsme společně s našimi partnery 

v Německu, Portugalsku a na Ukrajině získali hlavní cenu v 68. Evropské soutěži. Do této 

soutěže se mohou přihlásit projekty na předem dané téma, tím bylo v letošním roce „Digital EU 

– and YOU“ . Žáci 8.B se mohou těšit na věcné ceny, balík je prý na cestě . 

Odkaz na seznam oceněných projektů: https://www.kmk-pad.org/index.php?id=1136 

 

 

http://www.zs-kl.cz/
https://www.kmk-pad.org/index.php?id=1136
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Partnerská škola – Hufelandschule Berlin 

Odkaz: https://www.hufelandschule.berlin/index.php/ueber-uns  

Kvůli pandemii nebylo možné ve školním roce 20/21 uskutečnit výměnný pobyt. Byl proto 

zrealizován online projekt „Berlin trifft Prag“ – odkaz na virtuální nástěnku 

projektu: https://padlet.com/marceladeutsch/bv4013gzranvuwgy 
Žáci se seznamovali, představili druhé straně svou školu, čtvrť, město. Byla také zrealizována 

3 online setkání prostřednictvím videokonference. 
K projektu „Berlin trifft Prag“ jsme získali finanční podporu ve výši 8.530,- Kč na pokrytí 

nákladů na jazykovou animaci během společných online hodin našich žáků s žáky z berlínské 

školy. Tyto prostředky nám ze 70% poskytl Česko-německý fond budoucnosti a ze 30% 

společnost Tandem. 

 

Ve školním roce 2020/21 byla převážná část programů finanční gramotnosti pozastavena z 

důvodu pandemie. Ve třídě 6.B se, pod vedením p. uč. Simony De Michele, realizoval program 

finanční gramotnosti v rámci online třídnických hodin a hodin výchovy k občanství. Využívali 

jsme mimo jiné online program Zlatka-in od Raiffeisenbank nebo výukový program od České 

národní banky.  

 

Škola se zapojila do rozvojových programů MŠMT, především tzv. šablon II., 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. Kvůli kovidu jsme již schválený projekt nevyužili ve školním 

roce 2020/21. Začal se zpožděním v říjnu 2021 a 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.  

 

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. 

 

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, 

https://www.hufelandschule.berlin/index.php/ueber-uns
https://padlet.com/marceladeutsch/bv4013gzranvuwgy
http://www.fondbudoucnosti.cz/
http://www.tandem-org.cz/
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avšak nevzdáváme se. 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 už osmým 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.  

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 1 

Rumunsko 1 

Ukrajina 4 

Slovenská republika 3 

Litevská republika 1 

Spolková republika Německo 2 

 

Z těchto 12 dětí je 7 ze zemí EU a 5 ze zemí mimo EU.  

Naše škola byla vybrána, aby pro Prahu 21 zajišťovala výuku českého jazyka pro děti 

s odlišným mateřským jazykem. Tuto výuku vede Mgr. Vlasta Lachoutová, zájem o tuto službu 

a tím i počet zařazených dětí stále roste. 

 

18. Environmentální výchova 

Ekologickou výchovu měla na starosti Mgr. Štěpánka Rajová, Ph.D., 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. 
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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.  

Ve škole studovalo cca 5 romských dětí.  Prospívají bez větších problémů. 

 

20. Prevence rizikového chování 

 

Školní metodik prevence SPJ: Mgr. Denisa Mikelová 

 

Na začátku školního roku 2020/2021 proběhly na naší škole adaptační výjezdy pro žáky 

šestých tříd. Slučovací pobyty byly zajištěny kvalifikovanými členy školního poradenského 

pracoviště a externími lektory z projektu Odyssea. Díky těmto pobytům 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. 

Prostřednictvím „Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární 

prevence“ jsme znovu žádali o finanční prostředky z rozpočtu HMP na zaplacení odborných 

lektorů, kteří měli na naší škole vést bloky primární prevence. Kvůli plošnému uzavření škol 

z důvodu epidemie onemocnění covid-19 nemohly naplánované bloky primární prevence od 

externího realizátora Odyssea proběhnout a finance přidělené naší škole z výše zmíněného 

grantového programu jsme vrátili zpět do rozpočtu HMP. 

Ve třídách prvního stupně, které mohly být otevřené i během pandemie, proběhly programy 

všeobecné primární prevence vedené lektorkou z organizace „Etické dílny“, které propojují 

osobnostní a sociální výchovu s celostním pohledem na vývoj jedince. Etické dílny mají v 

dětech rozvíjet pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti.  

Žáci z 1., 2., 3. a 4. tříd se zúčastnili těchto konkrétních programů: 

„Jak se máš“ – Děti se naučily rozeznávat a pojmenovávat čtyři druhy emocí - radost, smutek, 

strach a hněv, nacvičovaly si, jak reagovat na tyto emoce u sebe i u druhých. 

Hlavním cílem programu „Hrajeme si spolu“ byla především prevence šikany a agresivního 

chování, posílení spolupráce, ohleduplnosti a zvládání konfliktních situací. 

Během programu „Buďme kamarádi“ žáci posilovali své dovednosti v oblasti vzájemné 

komunikace, ohleduplnosti a schopnosti čelit tlaku vrstevníků.  

Program „Jak se stát dobrým kamarádem“ si kladl za cíl naučit žáky rozpoznat důležité 

principy dobrého kamarádství a podpořit schopnost komunikovat o svých emocích a potřebách 

a umět ocenit a respektovat jedinečnost kamaráda. 

Preventivní blok s názvem „Jak se stalo, že jsme tady“ zprostředkoval dětem citlivým 

způsobem informace o rozdílech mezi mužským a ženským tělem, o početí, vývoji a porodu 

dítěte.  

 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji: 

 

Středočeský kraj – celkem 115 žáků, z toho nově přijatých 9 

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 2 
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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“. Jako poslední se připojily 1. 

a 2. ročníky. Veškerá komunikace včetně např. omlouvání absencí se tak děje v elektronické 

formě. Aplikaci lze využívat nejen na PC, ale třeba i na chytrém 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 55,4 57,5 4. 51,8 7. 60,2 3. 60,5 3. 

M 57,2 62,9 3. 56,6 6. 68,6 2. 62,5 3.-4. 

AJ 70,4 81,5 1.-2.     81,5 2. 

Prvouka 51,9 50,1 5. 45,8 6.-7. 53,8 4.-5.   

          

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

ČJ 66,7 69,6 3.-4. 70,7 3. 66 6. 72,8 2. 

M 50,7 53,9 4. 54,8 4. 45,9 7. 65,5 2. 

AJ 70,7 76 2. 70,4 5. 71,8 4. 87,6 1. 

          

  ČR 834 Decil 7.A Decil 7.B Decil   

ČJ 58,4 61,3 2.-3. 58 6. 64,3 1.   

M 39,1 46,5 1.-2. 46,1 2. 46,8 1.-2.   

HumZ 56,3 61,2 1. 62,3 1. 60,3 2.-3.   
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  ČR 834 Decil 9.A Decil 9.B Decil   

ČJ 55,2 58 2.-3. 58,1 2.-3. 58 2.   

M 39 51,1 2. 49 2. 52,7 1.   

PřZ 55,2 54,2 6. 53,2 6. 55 5.   

AJ 71,9 79,5 1.-2. 81,5 1. 77,6 2.-3.   

 

Ve výsledcích jsou vidět větší či menší rozdíly mezi paralelnímu třídami. Jasně je poznat, že 

vliv distanční výuky na znalosti dětí byl značný a bude stát velké úsilí mezery zacelit. Budeme 

této problematice věnovat velkou pozornost. U mnoha dětí je také potřeba věnovat více času i 

řešení vztahových problémů.  

 

 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. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a lásce k 

pohybu. Většina paní učitelek z 1. stupně byla řádně proškolena a seznámena s novými trendy 

v tělesné výchově. Zapojeno do projektu bylo 8 tříd z 1. stupně.  

 

 

 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) 

 

Bohužel, z důvodu mimořádných opatření se soutěže v tomto školním roce nekonaly.  

 

Jedinou výjimkou byla účast třídy 6.B, pod vedením třídní učitelky Simony De Michele, v 

soutěži vypsané organizací Future Bakers - největším kreativním a inovačním oddělením České 

republiky. Třída zaslala výběr svých nejlepších nápadů na zadání, jak to bude vypadat v 

budoucnu s penězi a jak je možné vrátit ztracenou důvěru finančních institucí. Nápad třídy byl 

vybrán jako jeden z nejinspirativnějších a třída obdržela finanční odměnu ve výši 5.000 Kč.  
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P. uč. Simona De Michele zorganizovala v době distanční výuky i další dvě akce pro žáky a 

jejich rodiče. Obě měly velký úspěch a pomohly trochu dětem sjednotit se jako třída i na dálku.   

 

NAPŘÍČ EVROPOU 

V době od 15. 2. do 7. 4. 2021 se konala výzva “Napříč Evropou”, jejíž cílem bylo motivovat 

žáky k pohybu (nejen) v průběhu distanční výuky. Třídy se vydaly na virtuální cestu po 

mezinárodní evropské trase E1 vedoucí z Irska na jih Francie, která je dlouhá 4 850 km. Výzvy 

se zúčastnily jednotlivé třídy a také tým školy ve složení zástupců vedení školy, učitelů, 

asistentů a dalších zaměstnanců školy. Každý den jsme v online formuláři zaznamenávali, kolik 

jsme denně ušli, uběhli nebo ujeli na kole celkem kilometrů. Celkem jsme po dobu výzvy 

zdolali přes 96 tis. km (pro srovnání, více než dvakrát jsme obešli zemský rovník). Denně jsme 

průměrně zdolali skoro 2.000 km, což odpovídá cca 100 km za třídu a za den. Tabulka, do které 

jsme zapisovali denní kilometry, čítala přes 10 tisíc zápisů. Do cíle výzvy dorazilo 12 tříd – to 

je více než polovina zúčastněným týmů. Výhru za první místo ve formě finanční odměny 

získala 5.A za 1. stupeň a 6.B za 2. stupeň. Třída 6.B se rozhodla svoji výhru věnovat na sbírku 

na nové naslouchátko pro svého spolužáka. 

 

CESTA DO BETLÉMA 

Třída 6. B na podzim podnikla dobrodružnou, virtuální výpravu do Betléma. Cílem výzvy bylo 

nejen motivovat děti k pohybu, ale i udržet třídní kolektiv stmelený v průběhu dálkové výuky. 

Cesta čítala 3 712km a cílem bylo urazit tuto vzdálenost za 52 dní, do Štědrého dne. Výzvou 

třídy bylo každý den ujít, uběhnout nebo ujet na kole co nejdelší vzdálenost. Tu jsme pak 

zaznamenávali do formuláře na webových stránkách třídy. Tato výprava měla i vzdělávací 

charakter. Žáci třídy si předem vybrali po cestě města a místa, které by chtěli lépe poznat a 

zpracovali na ně referát (i v anglickém jazyce). Referáty žáci prezentovali v online hodinách a 

také ve škole v průběhu prosincové prezenční výuky. Výprava byla o to dobrodružnější, že se 

k týmu dětí přidal i tým rodičů žáků třídy a tým učitelů. Každý den jsme pak na mapě sledovali, 

kam jsme se za předešlý den posunuli a na jakém místě se nachází každý tým. Celkem všechny 

týmy ušly 11 992 km. Ve výzvě zvítězil tým dětí následovaný týmem rodičů a týmem učitelů.  

 

Třída 6.A. pod vedením p.uč. Awwadové vytvářela před Vánocemi dárkové balíčky pro seniory 

z úvalského Domova seniorů.  

 

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

rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020 

 

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, školení učitelů v rámci 

„šablon II“ 

 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 – na škole pracovalo celkem 14 asistentů pedagoga. 
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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 0 

Nedostatečná znalost ČJ 1 

Znalost ČJ s potřebou doučování 4 

 

Všem těmto žákům (resp. jejich rodičům) byla nabídnuta bezplatná výuka ČJ v rámci programu 

MHMP, kterou v rámci rozšířené MČ Praha 21 zajišťuje právě naše škola.  

 

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

COVID-19 na území České republiky 

 

ZŠ byla uzavřena nařízením vlády, z důvodu pandemie COVID 19, dne 14.10.2020. Škola 

přešla na distanční výuku.  

Žáci 0., 1. a 2. ročníku nastoupili k prezenční výuce znovu dne 18.11.2020 a setrvali na ní do 

1.3. 2021, kdy nastoupili opět distanční výuku. Od 12.4. do 17.5. pak měly tyto ročníky rotační 

výuku po týdnech. Od 17.5. do prázdnin už byla plně prezenční výuka.  

Žáci 3. až 5. ročníku mohli mezi 30.11. 2020 a Vánocemi chodit do školy. 4.1 2021 ale opět 

nastoupili k distanční výuce a tato trvala až do 12.4.2021. Mezi 12.4. a 17.5. měli tito žáci 

výuku rotační. Od 17.5. do prázdnin pak už plně prezenční.  

Žáci 6. až 9. ročníku měli mezi 30.11.2020 a Vánocemi výuku rotační. Od 4.1. do 17.5. pak 

výuku distanční. Od 3.5. do 17.5. byla výuka rotační a až od 17.5. plně prezenční.  

Během školního roku byla v karanténě na konci září 5.A a v říjnu 6.A a 6.B.   

 

V době COVID distanční výuky a v době rotační výuky jsme vyučovali pomocí Google 

classroom a učeben v něm založených. Google classroom umožňuje snadnou orientaci 

v úkolech, jejich zadávání, kontrolu a ohodnocení. Snadná je i orientace a plánování online 

hodin. Umožňuje i dobrou zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem. V době distanční výuky se 

nám GC osvědčil natolik, že jsme se rozhodli ponechat si tento systém učeben i nadále a 

využívat ho pro ukládání prezentací a zadávání procvičování a úkolů.  

Distanční výuka probíhala podle stálého rozvrhu s tím, že online hodiny byly omezeny na 

hlavní předměty a jazyky a redukovány početně. Zbytek vyučovacích hodin byl vyučován 

offline pomocí zadávaných úkolů v učebnách.       

Zajímavým zpestřením distanční výuky bylo i vymýšlení a realizace počítačových únikových 

her na zábavné procvičení probírané látky, zejména v přírodopise na druhém stupni a 

matematice v šesté třídě. Jedna v těchto her byla dokonce kombinací hledání úkolů venku 

v terénu podle zadaných souřadnic (princip „kešek“, úkol byl zakódován QR kódem) a plnění 

úkolů v počítači. Tam žáci virtuálně procházeli učebnami školy a nakonec po splnění všech 

úkolů došli do tajné komnaty s finálním úkolem. Přestože tyto únikové hry byly dobrovolné a 

docela dost vyžadující schopnost přemýšlet, zúčastnila se jich naprostá většina žáků (pravda, 

ne všem se povedlo dostat až na konec).  

 

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

Příměstský tábor naší školy se konal 1.7. a 2.7. 2021 a zúčastnilo se ho 21 žáků.  

 

 

V Praze dne 14. 10. 2020   Mgr. Štěpánka Rajová, Ph.D., ředitelka školy 
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Část 2 

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2020 

 

a) Výnosy  2019 2020 

Dotace od MHMP UZ 33353: 40 235 372,00 Kč 46 585 209,00 Kč 

Dotace od MČUZ 77:  3 834 000,00 Kč 3 896 971,71 Kč 

Dotace na odměny UZ 96 2 206 300,00 Kč 1 358 900,00 Kč 

Tržby za obědy:  3 389 773,00 Kč 1 720 056 Kč 

Přijaté úroky od banky:  3 548,03 Kč 3 849,00 Kč 

Poplatky za družinu:  637 740,00 Kč 343 950,00 Kč 

Příjem za automaty:  476,00 Kč 776,00 Kč 

Příjem z rezervního fondu: 101 077,35 Kč 55 899,00 Kč 

Příjem z FKSP  10 811,00 Kč 

Ostatní výnosy 171 551,00 Kč 126 015,00 Kč 

Výnosy další činnosti 931 618,00 Kč 833 699,00 Kč 

Věcné dary 12 087,90 Kč 471 773,50 Kč 

Dotace na dopravu na plavání UZ 33070 129 720,00 Kč 18 096,00 Kč 

Grant protidrogové prevence  58 900,00 Kč 12 000,00 Kč 

Projekty EU, Šablony I+II UZ 33063 1 040 811,44 Kč 1 036 453 Kč 

Příjem z fondu odměn  3 486,00 Kč  

Dotace na vyrovnání mezikrajových rozdílů 284 270,00 Kč  

Dotace na výuku Čj jako cizího jazyka UZ 108 29 140,00 Kč 14 735,00 Kč 

Výnosy celkem   53 069 870,72 Kč 56 489 194,13 Kč 

 

 

b) Náklady   

Provozní náklady hlavní činnost 8 153 739,28 Kč 6 630 102,13 Kč 

Provozní náklady další činnost 267 031,74 Kč 291 898,05 Kč 

Platy 29 069 066,00 Kč 33 151 139,00 Kč 

Platy + odvody UZ 96  2 206 300,00 Kč 1 358 900,00 Kč 

OON 20 000,00 Kč 70 000,00 Kč 

OON další činnost 400 800,00 Kč 200 230,00 Kč 

Odvody  zdrav. a soc poj., FKSP + ONIV 11 146 306,00 Kč 13 364 070,00 Kč 

Doprava na plavání – příspěvek z UZ 33070 129 720,00 Kč 18 096,00 Kč 

Protidrogová prevence z grantu 58 900,00 Kč 12 000,00 Kč 
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Projekty EU (OP PPL), šablony UZ 33063 1 040 811,44 Kč 0 036 453,00 Kč 

Vyrovnání mezikraj. rozd. UZ 33076 284 270,00 Kč  

Výuka Čj jako cj UZ 108 29 140,00 Kč 14 735,00 Kč 

Náklady celkem                                                                   52 806 084,46 Kč 56 147 623,18 Kč 

Zisk 263 786,26 Kč 341 570.95 Kč 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 14. 10. 2021                      Mgr. Štěpánka Rajová, Ph.D., ředitelka školy 


