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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

             

1. Základní údaje o škole: 

 

Název školy 

 

Základní škola, Praha 4, Na Líše 16 

Adresa Praha 4, Na Líše 16/936, 141 00 

IČ 48132900 

Kontakty  

Ředitel Mgr. Bc. Václav Hlinka 

Telefon 241480693 

Fax 241485656 

Email skola@zsnalise.cz 

www www.zsnalise.cz 

Zřizovatel 

Název Městská část Praha 4 

IČ 00063584 

Adresa Táborská 32/350, 140 45 Praha 4 - Nusle 

Kontakt Mgr. Jana Ságlová 

Telefon 261 192 111 

Fax 241741743 
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Email jana.saglova@praha4.cz 

www www.praha4.cz 

  

Charakteristika školy     

Základní škola, Praha 4, Na Líše 16 (dále „škola“) vykonává činnost základní školy, školní 

družiny a školní jídelny v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Ve 

školním roce 2018/2019 se zde vzdělávalo 439 žáků v 19 třídách (1 třída na 

přípravném stupni, 10 tříd na prvním stupni a 8 tříd na druhém stupni). Kapacita školy 

byla naplněna na 100 %. Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu 

„Stavíme mosty“ (dále „ŠVP“), která je zaměřena na individuální pokrok každého 

žáka. Dlouhodobě se daří integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Integrovaní žáci s rozličným typem znevýhodnění či postižení tvoří 25 % celkového 

počtu žáků. Škola se profiluje rozšířenou výukou výtvarné výchovy od 6. ročníku. Žáci 

jsou přijímáni na základě talentových zkoušek a do jejich učebního plánu je zařazen 

volitelný předmět výtvarné a digitální technologie. Škola je fakultní školou 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

Údaje o vedení školy 

Ředitel školy  Mgr. Bc. Václav Hlinka 

Zástupce ředitele Mgr. Bc. Dana Porschová 

 

Adresa pro dálkový přístup 

www.zsnalise.cz  

skola@zsnalise.cz 

Údaje o školské radě 

Zástupci pedagogů: 

Zvoleni 26. 9. 2017 

Mgr. Bc. Dana Porschová – předsedkyně ŠR porschova@zsnalise.cz  tel.: 241480693 

Mgr. Denisa Džisová    dzisova@zsnalise.cz 

Zástupci zřizovatele: 

Termín jmenováni  12. 2. 2018 

Ing. Radek Lacko    Radek.Lacko@praha.eu 

RNDr. Jiří Bendl CSc.    jiri.bendl@mzp.cz@vlada.cz 

Zástupci zákonných zástupců žáků:  

http://www.zsnalise.cz/
mailto:porschova@zsnalise.cz
mailto:dzisova@zsnalise.cz
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Zvoleni 20. 9. 2017 

Ivana Brychová  ivana.brychova@fincentrum.com 

Jaroslav Vinopal    jaroslav.vinopal@asahibeer,cz  

 

 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

Základní škola 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydaný opatřením ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy č.j. 31504/2004-22 z v aktuálním znění 

 

 

3. Zhodnocení ŠVP pro ZV 

Název ŠVP:  Stavíme mosty  

Charakteristika ŠVP 
Za zastřešující úkol našeho školního vzdělávacího programu považujeme poskytnutí pevných základů 

všeobecného vzdělání všem dětem. Při tvorbě učebních osnov jsme dbali na smysluplnost učení, 
na jeho propojenost se skutečným životem. Zaměřili jsme se na praktickou využitelnost toho, co 
se děti ve škole učí a na osvojování klíčových kompetencí. 
Název vzdělávacího programu "Stavíme mosty" charakterizuje snahu o odstraňování jakýchkoliv 
bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělání bez ohledu na tělesné možnosti a duševní 
schopnosti dítěte. Vyjadřuje i záměr školy poskytnout dětem vzdělání především v takových 
oblastech, které vedou k porozumění a dorozumívání mezi lidmi navzájem. 
  

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 
Jako škola zařazená od roku 2002 do sítě škol podporujících zdraví stavíme svůj program na třech 

základních pilířích – pohodě prostředí, zdravém učení a otevřeném partnerství. 

Podporujeme a rozvíjíme schopnosti žáků nadaných a mimořádně nadaných.  

K základním prostředkům dorozumívání patří zvládnutí mateřského jazyka a schopnost 

komunikace v cizím jazyce. V českém jazyce klademe především důraz na čtení s porozuměním, 

práci s textem, obohacování slovní zásoby a ústní vyjadřování. Při výuce cizích jazyků se 

zaměřujeme na jejich využití v běžném životě. Umožňujeme žákům četbu cizojazyčných časopisů a 

knih, zprostředkováváme kontakty se zahraničními školami. Nabídku rozšiřujeme o poznávací 

zájezdy, které obohacují výuku o praktické poznávání reálií jiných zemí a vedou k pochopení 

důležitosti výuky cizích jazyků. 

Přeměna současné společnosti na společnost informační klade na žáky velké nároky v oblasti 

práce s informacemi a informačními a komunikačními technologiemi. Od prvních ročníků vedeme 

děti ve všech předmětech k tvořivé práci s informacemi a ke zvládnutí běžných informačních a 

komunikačních technologií. 

Výtvarná výchova je oblastí, která dokáže spojovat beze slov. Umění jako takové vyrůstá ze vztahů 

mezi lidmi. Je založeno hlavně na naší přirozenosti - tedy na vizuálním vnímání, na tom, co je 

společné všem lidem a národům bez rozdílu. Umožňuje, aby se každý jednotlivec bez ohledu na 

rozdíly jazykové, intelektové a pohybové mohl zapojit do tvůrčího procesu a tady i do jiného 

poznávání světa. 

Protože jsme od roku 2002 zároveň bezbariérovou školou, pomáháme se zapojováním do 

běžného života vrstevníků dětem s tělesnými handicapy a od roku 2005 i dětem mentálně 
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postiženým. Věnujeme se žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, a to nejen se 

zdravotním postižením a znevýhodněním, ale také se znevýhodněním sociálním. Zaměřujeme se 

na péči o děti – cizince a usnadňujeme  jim začlenění do naší společnosti.  

 

Dosavadní zkušenosti 

Ve školním roce 2018/2019 jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu „Stavíme mosty“.  

Program byl od roku 2007 postupně ověřován a upravován podle potřeb školy a vnějších zásahů 

MŠMT.   Úplnost a shodu ŠVP s RVP pro základní vzdělávání zkontrolovali inspektoři ČŠI 

s výsledkem bez závad.  

 

4. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

V tomto roce bylo do jazykového vzdělávání zapojeno 8 učitelů. 

o 3 učitelé učí s odbornou kvalifikací 

o 5 učitelů učilo bez odborné kvalifikace 

Vyučované cizí jazyky 

první cizí jazyk -  anglický jazyk,  

druhý cizí jazyk – německý jazyk 

   

Časová dotace 

Anglický jazyk  

1. a 2. třída 1 hodina týdně 

3. – 9. třída 3 hodiny týdně 

  Německý jazyk 

6. – 9. třída 2 hodiny týdně 

 

 

5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Chod školy zabezpečovalo : 

26 učitelů 

16 asistentů na ZŠ 

1 asistent v přípravném stupni 

1 speciální pedagog 

5 vychovatelů ŠD 

5 pracovnic ve ŠJ 

7 provozních zaměstnanců 
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Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost) 

 Pedagogických 
pracovníků celkem 

Pedagogických 
pracovníků 
s odbornou 
kvalifikací 

Pedagogických 
pracovníků bez 

odborné kvalifikace 

Počet (fyzické 
osoby) k 31.12.2018 

49 44 5 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků 

Věk do 30 
let 

31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a 
více 

Počet (fyzické osoby) k 31. 12. 
2018 

8 9 15 12 5 

Celkový počet pedagogických pracovníků v obou tabulkách musí být stejný 
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 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

1. Celoživotní vzdělávání                   

jméno     Vysoká škola           ročník, semestr 

Jana Jiroušková   Ped.F. UK Praha, katedra Vv   Rigirózní studium   rigirózní práce 

Tereza Smejkalová   PedF TUL Liberec     Fyzika - chemie   1. ročník   

Kateřina Jindrová   PedF UK Praha     vychovatelství   1. ročník   

Marie Junková               

Olga Trumpfheller   Ped MUNI Brno     sociální pedagogika   1. ročník   

Jana Pavlíková   VOŠ soc. právní     sociální pedagogika   1. ročník   

Roman Proch   SŠ pedagogická    vychovatelství   1. ročník   

Olga Trumpfheller   PPF UK Praha     psychoterapie CŽV   3. ročník   

                        

 

2. Specializační studium                   

jméno     název vzdělávání       čas. dotace poznámky 

Šárka Nováková     
Studium pro výchovné 
poradce             FF UK Praha 

Marcela Buchtová   ÚFOP UK - Čj pro cizince     2 semestry     

 

3. DVPP pro všechny pedagogy                 

název lektor časová náročnost poznámky 

Elektronická třídní kniha, plán akcí   Hlinka       noví pracovníci 

Práce s IAT       Hlinka         zájemci + noví pracovníci 

Tvorba www stránek       Hlinka         zájemci + noví pracovníci 

 

4. Individuální vzdělávání                 
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jméno             školící středisko časová náročnost 

Dana Porschová Ekosystémy ČR-louka, les, rybník   Descartes   8 hodin   

Dana Porschová Projekt Globe - výzkumná činnost dětí   Tereza   4 hodiny   

Hana Dubská Židé, dějiny a kultura       Židovské muzeum 16 hodin   

Václav Hlinka Postavení ředitele školy         AŘZŠ   6 hodin   

Marcela Buchtová Finanční gramotnost           6 hodin   

Ivana Dubová Grantové řízení 2019         MHMP   3 hodiny   

Šárka Nováková   ICT ve výuce žáků s OMJ     META   3 hodiny   

Jana Tvrzníková   vedení semináře Gramatik macht Spass         Fraus   2 hodiny   

Hana Dubská Holokaust ve vzdělávání     Památník Terezín 37 hodin   

Jana Tvrzníková Konference jazykářů       Ostrava   6 hodin   

Jana Tvrzníková vedení semináře Fraus    Ostrava   2 hodiny   

Drahomíra Syslová Pomoz mi naučit se číst     Dyscentrum 6 hodin   

Denisa Džisová GMO - pohroma nebo spása     Descartes   6 hodin   

Denisa Džisová Zacházení s chemickými látkami (CHLAS)   NIDV   8 hodin   

Hana Dubská Židé, dějiny a kultura - stát Izrael a současnost Židovské muzeum 8 hodin   

Ivana Dubová Syndrom CAN - Fórum primární prevence   MHMP + DKC 4 hodiny   

Ivana Dubová Minimalizace šikany       MHMP + ASIC 3 hodiny   

Ivana Dubová Nové techniky v kariérovém poradenství   NIDV   8 hodin   

Dana Porschová Posuzování kvality ve vzdělávání     PedF UK   8 hodin   

Dana Porschová Paraziti lidí: přátelé i nepřátelé, mýty a fakta Descartes   8 hodin   

Václav Hlinka Reforma finacování školství     AŘZŠ   10 hodin   

Václav Hlinka Zvládnání konfliktů       NIDV   8 hodin   
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6. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2018/2019 a odkladů školní docházky na školní rok 2018/2019 (z 

výkazů pro daný rok) 

 

 
Zapsané děti Přijaté děti 

Odklady školní 
docházky 

     Počet 69 52 17 

 

7. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 Počet oddělení Počet žáků 

    Školní družina 5 131 

    Školní klub 0  
 

Hodnocení činnosti  

Ve školním roce 2018/19 probíhala činnost školní družiny v pěti odděleních. Do družiny byli přijati žáci a 

žákyně 1., 2. a 3. třídy a děti přípravného ročníku. Žáci a žákyně 4. tříd (až na pět výjimek)kvůli 

naplněnosti kapacity školní družiny nebyli přijati. Nadále se mohli zúčastňovat společných akcí 

školní družiny. Ve školní družině pracovaly čtyři vychovatelky na plný úvazek a jeden vychovatel na 

poloviční. Ve třech odděleních v rámci integrace spolupracovali vychovatelky a vychovatel 

s asistenty pedagoga. 

          Na každý měsíc vychovatelky a vychovatel připravili jednu společnou akci pro všechny žáky. V září 

proběhly švihadlové přebory, v říjnu podzimní Halloweenský karneval, v listopadu Poslední let 

broučků – výtvarná dílna, diskotéka a lampionový průvod. V prosinci měli žáci možnost zvětšit 

počet papírových postaviček, ze kterých každý advent stavíme velký Betlém na výzdobu školní 

haly a vánočních trhů. Na vánočním trhu měla své prodejní stánky i družina. Za peníze získané 

prodejem vlastnoručních výrobků byly zakoupeny hry a hračky podle návrhů a přání dětí. 

          Leden žáci a žákyně strávili především nácvikem vystoupení na 3. družinovou akademii. Na konci 

pololetí se pak děti i rodiče pobavili při vystoupení svých spolužáků, kteří předvedli krátké taneční, 

pěvecká a dramatická čísla. Dalšími tradičními společnými akcemi byly karneval, pěvecká soutěž 

Doremi , Olympiáda a Diskotéka na rozloučenou. Zde proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců 

olympiády a také vítězů keškování. Tato nová soutěž probíhala na školním hřišti a to dvakrát 

měsíčně. Děti  hledaly pečlivě schované lístečky, za které obdržely malou odměnu jako 

omalovánky, pastelky, pexeso apod.  

           Další novinkou bylo společné soutěžení, které nahradilo soutěže při Posledním letu broučků. Na 

každý měsíc si vychovatelky a vychovatel připravili soutěž podle daného tématu ( Halloween, 

Vánoce, Velikonoce apod.).  

          Po celý rok v jednotlivých odděleních probíhala pravidelná výchovně - vzdělávací činnost, jejímž 

cílem je hravou formou rozvíjet dovednosti a znalosti dětí, upevňovat hygienické návyky, učit děti 

žít v kolektivu, poznávat kamarády i samy sebe a aktivně trávit volný čas. 
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8. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle 

poskytovaného stupně vzdělání 

 

Obecně výtvarné třídy dosahují lepších výsledků, než třídy studijní. 
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9. Poradenské služby škol  

Výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání 

     Žáci školy se seznamovali s typy středních škol v předmětu Svět práce, kde se zároveň zorientovali 

v pravidlech pro přijímací řízení. Pracovali s portálem Pro školy.cz, který nabízí testování předpokladů 

pro vhodnou volbu SŠ. Dále v rámci individuálních konzultací s výchovnou poradkyní školy získávali 

jak žáci, tak i rodiče podrobnější představu o konkrétní škole a podmínkách přijetí. Žáci mohli 

sledovat aktuální informace o dnech otevřených dveří SŠ na webových stánkách školy, na školní 

nástěnce a z letáků, které nám dodává PPP Praha 4. Nedílnou součástí kariérového poradenství byla 

návštěva výchovných poradců či pedagogů vybraných středních škol na naší škole. Na podzim žáci 8. 

a 9. ročníku absolvovali veletrh SŠ Schola Pragensis. Škola využila nabídky PPP pro Prahu 1, 2 a 4 

provést vyšetření profesní orientace. V minulé školním roce jej využila více jak polovina žáků z 9. 

ročníku. Všichni žáci 9. ročníku byli přijati na SŠ. 

 

Činnost speciálních pedagogů a jejich počet 

Ve škole pracují 2 speciální pedagožky. 

Náplň práce 1. SP: 

 vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně 

pedagogické péče 

 hlavní koordinátor při tvorbě plánu pedagogické podpory (podpůrné opatření prvního 

stupně) 

 participace při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů 

 průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření  

 metodická pomoc třídním učitelům  

 konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení 

 individuální konzultace pro rodiče žáků 

 logopedická péče 

 reedukační činnost 

 realizace programu KUPOZ (program pro rozvoj pozornosti) 

 

Náplň práce 2. SP -  speciálně pedagogická práce v rámci „Šablon“ 

 práce se žáky s OMJ 

 tvorbě a realizace plánu pedagogické podpory (podpůrné opatření prvního stupně) 

 reedukace 

 

Činnost školních psychologů a jejich počet 
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Škola nedisponuje z vlastních zdrojů finančními prostředky na školního psychologa, zároveň je 

omezena limitem počtu zaměstnanců.  Na trhu práce jich je nedostatečný počet, což jsme 

zjistili při mapování zájmu před podáním projektu Šablony I. 

 

Spolupráce s PPP, SPC 

I v tomto školním roce probíhala dobrá spolupráce se Speciálně pedagogickými centry 

a Pedagogicko psychologickými poradnami, které zaštiťují vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Během celého školního roku se uskutečňovaly návštěvy pracovníků SPC a PPP přímo ve třídách. 

Na naši školu pravidelně 1x měsíčně docházela psycholožka Mgr. Klára Zajíčková z naší spádové 

PPP ve Francouzské ulici. 

Na vyžádání rodičů probíhaly schůzky se speciálním pedagogem školy. 

Naše škola nevykazuje vzdělávání mimořádně nadaných žáků. 

 

Spolupráce s psychology 

Škola spolupracuje pouze s psychology pražských PPP, pokud jsou žáci v jejich péči  

Spolupráce se sociálními odbory 

Škola spolupracovala v uplynulém školním roce 2018/2019 především s OSPOD Praha 4 a 

Praha 21. Forma spolupráce byla především písemná – zprávy o prospěchu, chování a 

docházce konkrétních žáků. V některých případech se sociální pracovníci zúčastnili 

výchovných komisí, při nichž byla dojednána pravidla ke zlepšení problémové situace a 

forma další spolupráce. Účast školy v přestupkovém řízení nebyla v tomto školním roce 

nutná. 

 

Spolupráce s rodiči, případně dalšími subjekty 

Viz bod 10. 
 

10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery (neuvádět již zmíněné v bodu 9) včetně 

mezinárodní spolupráce a mimoškolních aktivit 

Škola opět úzce spolupracovala s rodiči. V lednu proběhly Dny otevřených dveří, během kterých 

mohli být rodiče přítomni ve vyučovacích hodinách. Rodiče také mohli během celého 

školního roku po dohodě s vyučujícími navštívit vyučování i mimo tyto dny. 

Občanské sdružení SRP (Sdružení rodičů, přátel a pedagogů) organizovalo akce pro žáky školy, 

pomáhalo s financováním primární prevence, speciálních materiálů pro výtvarnou 

výchovu, odměn žákům na různých akcích a  sociální podpory pro pobytové akce. Hlavní 
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výbor sdružení se sešel 5x s vedením školy. Při schůzkách se upřesňovala vzájemná 

spolupráce.  Mezi nejúspěšnější společné akce v loňském roce patřily podzimní Poslední 

let Broučků, 6. Reprezentační ples a červnový Svátek sousedů.  Akce měly velký ohlas 

mezi žáky, rodiči i veřejností. 

 

 

11. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 

V tomto školním roce jsme využili nabídku Fakulty tělesné výchovy a sportu a zapojili se do 

projektu „Pohyb pro inkluzi“. Projekt nabízel pomoc se začleněním žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do hodin TV. Do projektu se zapojili 4 žáci naší školy. Konzultant 

vytvořil pro žáky do hodin TV individuální vzdělávací plán a docházel i přímo do hodin 

tělesné výchovy. V rámci projektu vypomáhal konzultant i na lyžařském kurzu 7. tříd. Na 

FTVS proběhly i 2 teambuildingové akce a v naší škole se uskutečnil paralympijský školní 

den. Fakulta pořádala během prázdnin i letní příměstský tábor, kterého se zúčastnil 1 žák 

zapojený do projektu. 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání. Za pomoci externí firmy 

podala projekt „Stavíme mosty“, který byl schválen 

pod reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004805“.  Obsahem projektu je posílení 

personálního obsazení školy, vzdělávání pedagogů, vzájemná spolupráce pedagogů a 

práce s dětmi ohroženými školním neúspěchem. Projekt byl ukončen k 31.1.2019.  

Dále jsme získali finanční dotaci z projektu Zdravá Praha na adaptační kurz 6. tříd „A jedeme 

dál!“. 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Viz bod 5 

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

Ve škole nebyl v tomto školním roce diagnostikován žádný talentovaný žák. Školu navštěvuje 

běžná dětská populace. Vytváříme pro žáky takové vzdělávací podmínky, aby dosáhli 

svého maxima. Pro děti nadané na estetické činnosti nabízíme již od 1. třídy zaměření na 

výtvarnou výchovu. Umožňujeme přístup do školní knihovny s možností výpůjček knih. 

Žáci nadaní na přírodovědné předměty mají možnost využívat moderních metod a 

technologií pro prohloubení svého zájmu. Talentovaní žáci jsou vedeni jednotlivými učiteli 

k posilování zájmu o zvolený obor účastí v soutěžích a olympiádách. Pro všechny děti 

nabízíme v odpoledních hodinách volnočasové aktivity, které pokrývají všechny jejich 

zájmy – sport, estetika, vědecké bádání, tanec, hobby apod. 
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15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…) 

Naše škola je od roku 2017 zapojena do celopražského projektu „Podpora odborného 
vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2017 – 2020“.  

Projekt je založen na spolupráci středních a základních škol. Má podpořit zájem žáků základních 
škol o odborné vzdělávání, přičemž klade důraz na faktické odborné činnosti, které střední 
škola zorganizuje pro žáky základní školy.  

Cílem projektu je seznámit žáky s opracováním kovů a dřeva nejen teoreticky, ale především 
prakticky.  

Žákům 8. ročníku jsme proto rozšířili výstupy předmětu Svět práce o polytechnické dovednosti, 

které získávali pod vedením mistrů odborného výcviku v dílnách SOU Ohradní.  Projekt byl 

naplánován na 1. pololetí šk. roku 2018/19 a byl zahrnut do pravidelného rozvrhu třídy 

v rozsahu předmětu svět práce 

V rámci činnosti CVČ ve škole tradičně působil kroužek modeláře. 

 

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do ZŠ 

Přípravná třída 

V uplynulém školním roce bylo zapsáno v přípravné třídě 13 dětí, z toho 3 děvčata a 10 chlapců. 

Dvě děti pocházely z cizojazyčného prostředí, jedno dítě z bilingvální rodiny.  

Přípravná třída pracuje v souladu s požadavky RVP PV a třídní vzdělávací plán zahrnuje kritéria 

školního vzdělávacího projektu „Stavíme mosty.“  

Každému dítěti je vypracován na začátku školního roku Plán osobní podpory dle individuálního 

zjištění o aktuálním stavu percepční zralosti každého dítěte.  

Výchovně vzdělávací záměry v uplynulém školním roce se dařilo plnit v součinnosti s odbornými 

pracovníky školy a spolupracujících specializovaných pracovišť. 

Většina dětí nastoupila do 1. třídy v naší škole. 

Zkušenosti s integrací 

Naše škola je první bezbariérová škola v Praze 4. Bezbariérový je přístup do školy, zrovna tak je 

z budovy přístupná školní zahrada a hřiště. Výtahem je bezbariérový přístup k odborným 

učebnám, jídelně, družině a knihovně. Pro žáky se SVP máme 3 dostatečně vybavené 

místnosti určené k relaxaci a pedagogické intervenci. 

    Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými 

centry (SPC). Na jejich doporučení vypracováváme pro jednotlivé žáky individuální 

vzdělávací plány (IVP), které aktuálně přizpůsobujeme zvláštnostem a individuálním 

potřebám jednotlivých žáků. 
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    V naší škole jsou integrované děti s mentálním postižením, s vývojovou dysfázií, s autismem, 

s Aspergerovým syndromem, s velmi těžkým tělesným postižením (svalová atrofie) a také 

integrujeme žáky s poruchami učení (SPU – mezi nejčastější patří dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie) a s poruchami chování (SPCH, např. hyperkinetická porucha 

chování). 

Z celkového počtu 125 žáků vyšetřených v PPP nebo v SPC, jsme pro 57 žáků vypracovali 

individuální vzdělávací plány (IVP). Pečlivě sledujeme a zaznamenáváme osobnostní vývoj 

žáků.  

Pro 15 žáků byl vypracován plán pedagogické podpory (PLPP). 

Při inkluzi pomáhalo 17 asistentů pedagoga. 

V přípravné třídě je vypracováván pro každé dítě Plán osobní podpory. 

    Žákům ze znevýhodněného sociálního prostředí – ekonomická situace rodiny, etnika, 

menšiny, cizinci – pomáháme se začleněním do naší společnosti a nabízíme pomoc – 

individuálním doučováním, zvýšenou individuální péčí ve vyučovacích hodinách, nabízíme 

pomoc logopeda, speciálního pedagoga a organizací, které žákům nabízejí doučování i 

v domácím prostředí.  

Občanské sdružení SRP díky finanční dotaci umožnilo žákům ze sociálně znevýhodněného 

prostředí účast na pobytových akcích.  

Pro 13 žáků jsme zajistili za pomoci nadace Women for Women školní obědy. Žáci, jejichž rodiče 

pobírají dávky v hmotné nouzi, jsou na základě žádosti uvolněni z plateb za školní družinu. 

Speciální pedagožky jsou přítomny ve škole a s dětmi pravidelně pracují. Logopedická péče je 

také zajištěna přímo ve škole.  

 

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a 

ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy, zkušenost s integrací a dalším 

začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

V naší škole se vzdělávají i žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ).  

Těmto žákům pomáháme se začleněním do naší společnosti a nabízíme pomoc individuálním 

doučováním, zvýšenou individuální péčí ve vyučovacích hodinách, nabízíme pomoc 

logopeda, psychologa školy. Speciální pedagog se jim věnuje 1krát týdně 1 hodinu a 

zaměřuje se na individuální potřeby jednotlivců nebo skupiny žáků.  

   Dále jim poskytujeme kontakt na organizace, které nabízejí kurzy češtiny. 
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Počty dětí cizinců 

Státy EU Počet  

     Bulharsko 1 

      Itálie  

      Litva  

Maďarsko  

     Německo 1 

     Polsko  

     Slovensko 4 

     Velká Británie 1 

     Celkem 7 

Ostatní státy  

     Albánie  

     Alžírsko  

     Arménie  

     Azerbájdžán  

     Bělorusko  

     Bosna a Hercegovina  

     Černá Hora  

     Čína  

     Filipíny  

     Ghana  

     Chorvatsko 1 

      Indie  

      Izrael 1 

      Jordánsko  

      Kazachstán  

      Kosovo  

      Kyrgyzstán  

      Libanon  
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      Lotyšsko  

      Makedonie  

      Moldávie 2 

      Mongolsko 1 

      Nepál  

      Nigérie  

      Pákistán  

      Rumunsko  

      Rusko 4 

      Řecko  

      Saudská Arábie  

      Slovinsko  

      Srbsko 2 

      Sýrie  

      Ukrajina 16 

      USA  

      Uzbekistán  

      Vietnam 2 

       Celkem 29 

      Celkem (státy EU + ostatní státy) 36 

 

Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců 

 
   Ve školním roce 2018/2019  se na naší škole, z celkového počtu 439 žáků, vzdělávalo 50 
žáků spadajících pod označení žáci s odlišným mateřským jazykem. Z nich 4 byli žáci 
přípravného ročníku, 27 žáků 1.stupně a zbylých 19 žáků 2.stupně. 
     Žáků cizí státní příslušnosti mezi nimi bylo 36. Přičemž pouze 7 z nich pochází ze zemí 
Evropské unie a 29 ze zemí, označovaných za třetí země. Z těch pak více než polovinu tvořili 
žáci ukrajinské národnosti (16 žáků), 9 bylo příslušníků různých dalších evropských států a 3 
pocházelo z asijských zemí. 
    Zbylých 14 jsou žáci, kteří i přes českou státní příslušnost vyrůstají v cizojazyčném i 
kulturně odlišném prostředí a jejichž specifickým vzdělávacím potřebám je třeba věnovat 
pozornost. 
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    Žákům s OMJ se snažíme pomáhat s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a 
rozdílným jazykovým úrovním na základě vypracovaných plánů pedagogické podpory (PLPP) 
jak přímo ve vyučování (zvýšenou individuální péčí pedagoga či asistenta pedagoga), tak i 
mimo něj.  
    V tomto školním roce jsme hned dvakrát využili nabídky NIDV na zřízení dotované pracovní 
pozice adaptačního koordinátora, který se věnoval nově nastoupivším žákům bez znalosti Čj 
s počáteční orientací v chodu naší školy a prvotní slovní zásobou. 
  Nadále pokračujeme se skupinovým doučováním různých úrovní. Kromě toho nabízíme 
pomoc i individuálním doučováním, péči speciálního pedagoga či pomoc logopeda.  
  Několik žáků využilo nabídky účasti v kurzech Čj pro cizince, pořádané školou k tomu 
určenou městskou částí, o kterých v rámci další pomoci rodiče informujeme.     
   Na závěr, stejně jako loni, je příjemné zmínit potěšující fakt, že další z našich cizojazyčných 
žáků byl na konci právě uplynulého školního roku, po pouhých dvou letech studia v ČR, přijat 
z pátého ročníku na víceleté gymnázium. 
 
 

 
 

18. Environmentální výchova 

Environmentální výchovou rozumíme nauku o životním prostředí, která využívá poznatky 
vědního oboru ekologie. Zkoumá působení člověka na ekosystémy, zabývá se prevencí 
znečišťování životního prostředí a nežádoucích zásahů do ekosystémů a jejich nápravou. 
Zahrnuje ochranu přírody, sledování složek životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, 
nakládání s energiemi, péči o zdraví lidské populace apod. 

Program trvale udržitelného rozvoje je komplexní soubor strategií umožňující uspokojování 
sociálních, materiálních a duchovních potřeb lidí při plném respektování environmentálních 
hodnot. Prolíná rovinou ekonomickou, hospodářskou, politicko-společenskou, sociální a 
přírodní. Pro potřeby vzdělávání na naší základní škole jsou nejvíce využity poslední dvě 
roviny, jež jsou splňovány pomocí ekologického pojetí přírodopisu. V hodinách tohoto 
předmětu jsou žáci systematicky vedeni k pochopení vztahů mezi organizmy v přírodě, k 
porozumění významu ochrany jednotlivých organismů a přírody.  

Program trvale udržitelného rozvoje je dále zaměřen na globální životodárné biosférické systémy.  

Snahou výuky na naší škole je docílení vyváženého souladu nezbytných odborných ekologických 
poznatků s citovými a smyslovými prožitky.  

 Cílem environmentálního působení školy je žák ekologicky gramotný, aktivně se 
projevující a obhajující své nesobecké občanské postoje ve prospěch přírody a lidského 
pobývání na Zemi. třetím rokem osvědčeně funguje kroužek EVVO na 1. stupni, součástí 
kroužku jsou poznávací a vycházkové aktivity s environmentálním zaměřením (např.: 
dendrologická zahrada, Botanická zahrada v Tróji, …). Náplní kroužku je i péče o část 
školní zahrady s bylinkovým biotopem. 

 škola pokračuje v třídění odpadů, je možnost odevzdat průběžně drobný elektroodpad do 
připraveného kontejneru v hale školy.  

 nově vznikla sbírka víček, jejíž výtěžek je určen na charitativní účely 

 témata EVVO byla zařazována do výuky podle plánu. 



18 
 

Další třídní akce s ekologickou tematikou: 

0. ročník – Krčský les - vycházka 

3. třídy – Krčský les - vycházka 

4. třídy – Planetárium, ZOO Praha, Park Gutovka 

5. třídy – Planetárium 

6. třídy – Planetárium, Tropické deštné pralesy, Svět kolem nás – Írán, Planeta Země 3000 – 
Kolumbie 

7. třídy – Tropické deštné pralesy 

8. třídy – Hodina moderní chemie, Svět kolem nás – Írán, Planeta Země 3000 – Kolumbie 

9. třídy – Den chemiků, Stromovka – komentovaná procházka, Chemická olympiáda – Mladý 
chemik, Hodina moderní chemie, Planeta Země 3000 – Kolumbie, Svět kolem nás – Írán 

Celoškolní projekt Den Země. 
 

19. Multikulturní výchova 

 

Multikulturní výchova se vyučuje v rámci ostatních předmětů jako průřezové téma. Rozděluje 

se na pět hlavních okruhů: kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, 

multikulturalita a princip sociálního smíru. 

   Tato témata jsou začleňována do výuky 1. až 9. ročníku podle školního vzdělávacího 

programu. Velmi významně je multikulturní výchova obsažena v oboru Člověk a jeho svět, 

kde se děti učí o makroregionech světa, příbuzných, místě, kde žijeme my a naši spolužáci, 

rodině a zaměstnání naší rodiny a rodin cizinců ve škole apod. 

   V oblasti Jazyk a jazyková komunikace se často mluví o reáliích a zvycích anglicky a německy 

mluvících zemí, kulturních rozdílnostech a spojitostech. 

   V oblasti Kultura a umění se žáci zabývají kulturou a jejími rozdíly, procesy komunikace. 

   V předmětech výchova k občanství a výchova ke zdraví se žáci často setkávají s otázkami 

tolerance, vzájemné snášenlivosti a odlišnosti lidí. Učí se o těchto otázkách přemýšlet a 

diskutovat o nich. Žáci, kteří k nám přišli z asijských zemí, nebo ze zemí východní Evropy, 

obohacují výuku o reálný popis života, náboženství a kultury jejich rodišť. 

   Velmi vhodnými předměty k využití multikulturní výchovy jsou rovněž dějepis a zeměpis, kde 

žáci opět poznávají kulturní a historické souvislosti naší i cizích zemí. 
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20. Prevence rizikového chování 

Preventivní programy naší školy probíhají v souladu s Minimálním programem školy, který je 

každoročně aktualizován podle potřeb školy, jednotlivých třídních kolektivů a žáků. 

Aktivity rovněž probíhaly v souladu s podaným grantem Primární prevence ve školách a 

školských zařízeních pro rok 2019, který vypisuje Magistrát hl. města Prahy. 

Preventivní programy se zaměřily zejména na: 

 Trestní odpovědnost 
 Zásady slušného chování 
 Třídní a školní klima 
 Komunikace ve třídě  
 Tolerance a chování k žákům s SPU 
 Projevy sexuality 
 Nebezpečí užívání návykových látek 
 Šikana a kyberšikana 

Ve školním roce jsme zrealizovali nabídku programů prevence MČ Prahy 4, která proběhla jak 

na I. stupni – program Nekuřátka, tak i na II. stupni – Alkohol a další drogové závislosti. Na 

realizaci se podílely organizace Koalice bez tabáku a Progressive o.p.s. Programy byly 

hrazené MČ Praha 4. Ve 4. a 5. třídách proběhlo testování programu Finanční 

gramotnosti, které v naší škole uskutečnila organizace Magic Innovation s.r.o. Zaměřuje se 

na inovace ve vzdělávání – např. digitální vzdělávací hry s preventivním přesahem. Ve 

spolupráci s Městskou policií ČR pokračovala dopravní a silniční osvěta žáků I. stupně. 

V jednotlivých předmětech (ČJS, VZ, TV) jsme se průběžně zaměřovali na prevenci dle ŠVP.  

Aktivity na téma trestní odpovědnosti ve společnosti lektorovala Bc. Olga Trumpfheller ve 

spolupráci s Policií ČR. 6. a 9. ročník se účastnil interaktivního semináře k sexuální výchově 

pod vedením organizace MPeducation, s.r.o. 

Šesté třídy se na podzim 2018 zúčastnily adaptačního kurzu, který se konal ve Střelských 

Hošticích. Adaptační aktivity pro děti pořádala agentura Robinson a třídní učitelé.  

V 6. třídách jsme se zaměřili na akceptaci odlišností žáků s SPU a to formou besed a diskuzí 

v rámci předmětu VZ. Téma tolerance odlišností ve společnosti a informovanost o 

projevech a důsledcích různých projevů chování považujeme za velmi důležité i vzhledem 

k narůstajícímu počtu žáků s konkrétním znevýhodněním a s SPU. Zároveň jsme společně 

s externími odborníky – Prak s.r.o. – pracovali s nastavením pozitivního klimatu ve třídě a 

v ukotvení pravidel slušného chování. V programu budeme pokračovat v následujícím  

školním roce. 

Žáci I. a II. stupně pod vedením paní učitelky Štochlové postupně zrealizovali výmalbu Relaxační 

místnosti – Akvária v hale školy, v II. pololetí byla místnost vybavena sedacími prvky. Žáci 

s pomocí školy a SRP tak mohli dovést do konce realizaci projektu Lepší škola, který byl 

Žákovským parlamentem prezentován na soutěži MČ Prahy 4 v předchozím školním roce. 
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V květnu proběhl na škole projekt Záchranářský den, kde se žáci celé školy zapojili do aktivní 

výuky poskytování první pomoci. Projekt pro školu připravily složky ISZ ve spolupráci se 

školou a SRP. 

Každoročně se škola zapojuje do charitativních akcí na podporu dětí s postižením – Srdíčkové 

dny, Děti dětem a Teribear. 

V uplynulém školním roce jsme nadále intenzivně spolupracovali s OSPODem, SPC a PPP při 

řešení výchovných problémů. Projevy vedoucí k rizikovým situacím se snažíme řešit velmi 

rychle, spolupracujeme aktivně s rodiči ohrožených dětí, s pomocnými organizacemi, 

s odborem sociální péče, popřípadě s Policií ČR. Pedagogický sbor se průběžně vzdělává 

v oblasti prevence rizikového chování a v práci s žáky OMJ a SPU. 

 

 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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    Počet žáků celkem 4         1 60   65 

    Z toho přijatých           8   8 
 

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

rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020 

Aktivita II 2.1. 

 V rámci Šablon I se zúčastnilo  20 učitelů DVPP v oblasti zvyšování matematické 
gramotnosti. Ve škole pracoval kroužek matematické logiky. 
Aktivita II 3.1. 

 Ve škole pracovala speciální pedagožka financovaná ze zdrojů projektu Šablony I, jejíž 
pracovní náplní byla prioritně péče o žáky s OMJ. Z projektu MČ Praha 4 byly 
financovány kroužky doučování českého jazyka pro žáky s OMJ. 

 
Aktivita II 3.3 

 1 učitelka se účastnila dvousemestrálního studia ÚFOP UK – Čj pro cizince. 

 1 učitelka se zúčastnila DVPP na téma ICT ve výuce žáků s OMJ, které organizovala 
společnost Meta.  
Aktivita II 4.3. 

 V jazykovém vzdělávání je žákům nabízen kurz výuky s rodilým mluvčím. I to přispívá ke 

kvalitní výuce cizích jazyků. 
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 Celkem 40 žáků se zúčastnilo školního kola v anglickém jazyce. Z tohoto počtu 2 žáci 
postoupili so obvodního kola. 
 

 

Aktivita II 5.1. 

 Škola se od roku 2017 zapojila do celopražského projektu „Podpora odborného 
vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2017 – 2020“. Tímto krokem plní 
cíl dlouhodobého záměru HMP podporovat polytechnické vzdělávání žáků základních 
škol. 

 
Aktivita II 5.5. 

 Škola se soustředí na zvyšování přírodovědné gramotnosti žáků prostřednictvím 

projektového vyučování přírodovědných předmětů na 2. stupni. Projektová výuka je 

těsně propojena s badatelskou činností a vede nejen k plnění výstupů ŠVP, ale také i 

rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

Aktivita II 8.1 

 Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště,  jehož cílem je poskytování 

komplexních poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.  

 
23. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého 

jazyka 

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou potřeby doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

     Úplná neznalost Čj 3 

     Nedostatečná znalost Čj 6 

     Znalost Čj s potřebou doučování 15 
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24. Základní údaje o hospodaření školy 
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25. Informace o využití mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství včetně podpory 

pracovníků v oblasti stravování ve školách zřizovaných městskými částmi a naplnění 

účelu jejich poskytnutí, dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019 (v případě jejich 

využití/částečného využití ve školním roce 2018/2019) 

Mzdové prostředky byly vyplaceny v souladu s usnesením. 

26. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

27. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve škole neproběhla inspekční činnost. 

 

28. Informace o výsledcích dalších kontrol provedených ve škole 

 Kontrola použití a oprávněnosti čerpání neinvestičního příspěvku poskytnutého 

z rozpočtu MČ Praha 4. Kontrolu provedl odbor kontrolní ve dnech 12.3. – 22.5. 2019.  

Závěr: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. U VHČ doporučeno smlouvy doplnit o smluvní 

pokuty za prodlení s placením. 

 Kontrola plnění povinností stanovených provozovateli zařízení pro výchovu a vzdělávání. 

Kontrolu provedla Hygienická stanice hl. m. Prahy 9.11.2018. 

Závěr: V době kontroly nebyly shledány hygienické závady. 

 

 Kontrola plnění povinností plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění u plátce 

pojistného. Kontrolu provedla Oborová zdravotní pojišťovna dne  10.9. – 17.10.2018 

Závěr: Nedostatky zjištěné při kontrole pojistného byly s plátcem projednány a odstraněny.  

29. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Ve škole nepracuje odborová organizace. Ředitel školy je členem Asociace ředitelů základních 

škol, která je součástí Unie zaměstnavatelských svazů CZESHA.  Pravidelně se zúčastňuje 

jednání a valných hromad. 

 

30. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) 

Škola se profiluje zaměřením na výtvarnou výchovu. Od 6. ročníku otevíráme třídy 

s výtvarným zaměřením. Podmínkou přijetí do této třídy je zvládnutí talentových zkoušek. 

Žáci těchto tříd pravidelně vyjíždějí do přírody na výtvarný plenér. Výsledkem práce žáků 

byla výstava žákovských prací. Vernisáž výstavy byla uskutečněna v prostorách školy. Děti 

se prezentovaly grafickými, malířskými pracemi a digitálními fotografiemi.  Návštěvníci 

vernisáže v  knize návštěv výstavu pochvalně hodnotili. 
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Mimořádného ocenění škola dosáhla v soutěži zaměřené na digitální fotografie, kterou 

vypsal MHMP. V konkurenci základních, středních a uměleckých škol naši žáci obsadili 

svými pracemi 4. místo a mezi základními školami 1. místo.  

V kvalitě učení se kladně projevuje projektové učení přírodovědných předmětů (Př, Fy, 

Ch). Žáci získávají dovednosti, které budou potřebovat nejen na střední škole, ale i 

v pracovním životě.  

V jazykovém vzdělávání je žákům nabízen kurz výuky s rodilým mluvčím. I to přispívá ke 

kvalitní výuce cizích jazyků. 

 

 

 

Mgr. Bc. Václav Hlinka 

Ředitel školy 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou 18. 9. 2019 


