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Základní školy 

 

 

1. Základní údaje o škole 

název školy  

Základní škola, Praha 4, Na Líše 16 

sídlo školy  

Praha 4, Na Líše 16/936, 141 00 

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 2019/2020 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. 

 

zřizovatel školy 

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 

Email jana.saglova@praha4.cz 

www www.praha4.cz 

 

adresa pro dálkový přístup (webová adresa školy) 



www.zsnalise.cz  

skola@zsnalise.cz 

 

údaje o školské radě 

Zástupci pedagogů: 

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

Mgr. Denisa Džisová    dzisova@zsnalise.cz 

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků: 

Jaroslav Vinopal 

Martina Líbalová 

Zástupci zřizovatele: 

Ing. Radek Lacko     Radek.Lacko@praha.eu 

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

 

2. Údaje o vedení školy 

Ředitel školy  Mgr. Bc. Václav Hlinka 

Zástupce ředitele  Mgr. Bc. Dana Porschová 

 

3. Obor vzdělání, který 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 

 

 

4. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a údaje o 

výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy 

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 

http://www.zsnalise.cz/
mailto:porschova@zsnalise.cz
mailto:dzisova@zsnalise.cz


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 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.  

 

 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 



V tomto roce bylo do jazykového vzdělávání zapojeno 8 učitelů. 

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 

 

 

6. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Chod školy zabezpečovalo : 

26 učitelů 

16 asistentů pedagoga v ZŠ 

1 asistent pedagoga v přípravném stupni 

1 speciální pedagog 

5 vychovatelů ŠD 

5 pracovnic ve ŠJ 

7 provozních zaměstnanců 

Uvést pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky. U pedagogů zároveň 

zpracovat níže uvedené tabulky. 

 

Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost) 

 

             

 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 

  ped. prac.  

celkem 

 ped. prac. 

s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. 

bez odborné 

kvalifikace 
počet (fyz. osoby) 

k 31. 12. 2019 
46 41 5 

věk do 30 

do 30 

31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a 

více 



 

 

  Celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 musí být stejný jako v bodě 7.  

 

počet (fyz.  

osoby) 

k  31.  12.  2019 

3 8 18 11 6 



8. Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

 počet 

pedagogických 

pracovníků, kteří 

si doplňují 

odbornou 

kvalifikaci 

 průběžné 

vzdělávání - uvést 

nejpočetněji 

zastoupená 

témata 

 



 

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2020/2021 a odkladů školní docházky na školní rok 

2020/2021 (z výkazů pro daný školní rok) 

       

 zapsané děti přijaté děti odklady škol. 

docházky 

počet 79 59 13 

7 dětí nebylo do školy přijato. Při nepřijetí bylo uplatněna nejvyšší podmínka kritérií pro 

přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Na Líše – děti mimo bydliště Praha 4. 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

      Ve školním roce 2019/20 probíhala činnost školní družiny opět v pěti odděleních. 

Docházky se zúčastnili žáci a žákyně 1., 2., 3. tříd, nultého ročníku a dojíždějící žáci 4. 

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

na poloviční. Ve dvou odděleních, v rámci integrace, spolupracovaly vychovatelky 

s asistentkami pedagoga. 

     Činnost školní družiny probíhala podle ročního plánu výchovně- vzdělávací činnosti, 

který si vychovatelky a vychovatel připravili s ohledem na věk a složení žáků ve skupině  

a  na preference žáků. Hlavní náplní činnosti školní družiny je především odpočinek a 

vedení dětí k dobrému využití volného času, ale samozřejmě také činnosti výchovně- 

vzdělávací jako jsou výtvarná, hudební, tělesná a hudební výchova a činnost 

sebevzdělávací. Ve všech činnostech se snažíme doplňovat  a rozšiřovat vědomosti a 

dovednosti dětí. 

      Jako každý rok jsme organizovali mnoho společných aktivit, společné soutěžení, 

podzimní karneval, keškování, diskotéku a lampionový průvod, družinovou akademii a 

masopustní karneval. 

    Další společnou akcí měla být výtvarná soutěž a pěvecká soutěž, ale ty jsme již 

vzhledem k uzavření škol v březnu 2020 uskutečnit nemohli. Neproběhlo ani naše velké 

atletické letní soutěžení, i když jakousi náhradní sportovní akci se nám podařilo 

zorganizovat i v omezeném provozu v červnu. 

     Posledních pět týdnů školního roku fungovala školní družina v omezeném provozu, ale 

v navýšeném počtu šesti oddělení, aby žáci mohli zůstávat ve stejných skupinách jako při 

dopoledním vyučování. I v neobvyklých podmínkách a za přísného dodržování 

hygienických pravidel se vychovatelky a vychovatel snažili připravit zábavné programy, 

které dětem jistě zpestřily dlouho dobu izolace při karanténě. 

    V červenci pokračovala činnost školní družiny  letní družinou, která byla v tomto školním 

roce organizována na naší základní škole.  Během čtyř letních týdnů tu čas strávily téměř 

čtyři desítky dětí z naší školy i škol z blízkého okolí. 



11. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost 

speciálních pedagogů a školních psychologů – jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, 

policií ČR, psychology sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) 

 

Výchovné poradenství – Volba povolání 2019/2020 

     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. V době distančního vzdělávání v 3. čtvrtletí školního roku v důsledku 

pandemie byly informace o aktuálním dění na SŠ vkládány na Nástěnku v systému Bakaláři 

a prostřednictvím systému Teams mohli žáci komunikovat se školním poradenským 

pracovištěm. Nedílnou součástí kariérového poradenství byla návštěva výchovných 

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

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

provést vyšetření profesní orientace. Zúčastnila se jej více jak polovina žáků z 9. ročníku. Až 

na jednoho žáka byli všichni přijati na SŠ i přes ztížené podmínky pro přijímací řízení na SŠ 

v důsledku mimořádného opatření proti onemocnění COVID-19. 

Integrace  
     Naše škola je první bezbariérová škola v Praze  4. 

Do školy je bezbariérový přístup, zrovna tak je z budovy přístupná školní zahrada a hřiště, 

bezbariérový je i přístup k odborným učebnám, jídelně, družině a knihovně, ke kterým se 

dostaneme výtahem. Máme také dostatečně vybavené relaxační místnosti. 

Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) 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. 

    Z celkového počtu 101 žáků vyšetřených v PPP nebo v SPC, jsme pro 61 žáků vypracovali 

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

žáků. Dva žáci se zapojili do programu KUPOZ (posílení koncentrace pozornosti). 

      V průběhu 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. 

Během celého školního roku probíhaly integrační schůzky a konzultace s rodiči žáků. 

    V naší škole jsou integrované děti s mentálním postižením, s vývojovou dysfázií, 

s autismem, s Aspergerovým syndromem, s velmi těžkým tělesným postižením (svalová 

atrofie), zrakovým a sluchovým postižením a také integrujeme žáky s poruchami učení (SPU – 



mezi nejčastější patří dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, vyskytuje se i dyspraxie) 

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

V rámci projektu „Pohyb pro inkluzi“ pokračovala spolupráce s FTVS. Konzultant vypomáhal 

jednomu žákovi s tělesným postižením na lyžařském kurzu.  

Pro méně úspěšné žáky byl vypracován plán pedagogické podpory (PLPP). 

Při inkluzi pomáhalo 13 asistentů pedagoga. 

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

také zajištěna přímo ve škole 

 

 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní 

aktivity  neuvádět znovu spolupráci se subjekty – viz bod 11 

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. Mezi 

nejúspěšnější společné akce v loňském roce patřil podzimní Poslední let Broučků. Dobře 

rozjetou spolupráci přerušila pandemie. Škoda, že jarní akce neproběhly z důvodu 

uzavření škol.  

13. 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. 

 

 

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. 

 

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 2019/20 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 

V uplynulém školním roce bylo zapsáno v Přípravné třídě 12 dětí, z toho 6 děvčat a 6 

chlapců. Dvě děti pocházely z cizojazyčného prostředí.  

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.  

Děti cizinci docházely na doučování českého jazyka. 

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

s odbornými pracovníky školy a přilehlých specializovaných pracovišť. 

Většina dětí nastoupila do  1.třídy v naší škole.  

    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, psychologa školy a organizace, které žákům nabízejí 

doučování i v domácím prostředí.  

 



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

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

začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

Počty dětí cizinců 

Státy EU Počet  

Belgie  

Bulharsko 2 

Dánsko  

Estonsko  

Finsko  

Francie  

Chorvatsko 1 

Irsko  

Itálie  

Kypr  

Litva  

Lotyšsko  

Lucembursko  

Maďarsko  

Malta  

Německo 1 

Nizozemsko  

Polsko  

Portugalsko  

Rakousko  

Rumunsko  

Řecko  

Slovensko 4 

Slovinsko  

Španělsko  

Švédsko  



Velká Británie 1 

Celkem (EU) 9 

Ostatní státy (v případě, že nejsou státy 
uvedeny, dopište je do volných 
řádků) 

 

Čína 1 

Rusko 2 

Ukrajina 20 

Vietnam 5 

Srbsko  2 

Kyrgyzská republika  1 

Moldavská republika  1 

Kolumbijská republika  1 

Stát Izrael  1 

Celkem (ostatní státy) 34 

Celkem (státy EU + ostatní státy) 43 

 

Ve školním roce 2019/2020 se na naší škole vzdělávalo celkem 53 dětí a žáků s odlišným 

mateřským jazykem (OMJ). Z toho  43 žáků cizí státní příslušnosti a 10 žáků české národnosti, 

vyrůstající ovšem v cizojazyčném prostředí. 

Většina žáků cizinců pochází z evropských zemí, jež nejsou členskými  státy EU (25). Stejnou 

měrou jsou pak zastoupeny země EU(9) a země mimoevropské (9).    

Žákům s OMJ poskytujeme podporu jak přímo v rámci vyučování, tak i mimo něj, formou 

doučovacích kurzů, na jejichž fungování se nám podařilo zajistit finance z grantů na podporu 

vzdělávání žáků s OMJ.   

 Současně jsme pro zefektivnění a podporu výuky pořídili nové didaktické pomůcky a rozšířili 

koutek cizojazyčné literatury ve školní knihovně o nové tituly. 

Již druhým rokem se nám na začátku školního roku podařilo zajistit pomoc tzv. Adaptačního 

koordinátora pro cizince nastupující nově do naší školy, díky podpůrnému programu NIDV.  

V rámci další pomoci se mají žáci v případě potřeby možnost obrátit o pomoc ke speciálnímu 

pedagogovi či logopedovi.  

Rodinám také poskytujeme kontakty na organizace, které se zabývají podporou cizinců 

v různých oblastech. 

 

18. Environmentální výchova 



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. 

 

Dlouhodobý plán   

 zabezpečovat postupnou ekologizaci provozu školy 

 sledovat vypisované granty v oblasti EVVO a zpracovávat projekty 

 zařazovat témata z oblasti EVVO do výuky 

 využívání středisek a center ekologické výchovy ( dle epidemiologické situace) 

 zapracovat témata EVVO do tematických plánů 

 zapojovat žáky a všechny zaměstnance školy do péče o prostředí školy a jejího okolí 

 zapojení žáků do soutěží vypisovaných MŠMT a jinými subjekty 

 naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje, uplatňovat úspory zdrojů energie a 

surovin v praxi 

  poznávat přírodní, sociální a kulturní hodnoty životního prostředí ve svém okolí a 

chápat příčiny následků a projevů jejich poškozování  

  utvářet kladný vztah dětí k přírodě a zdravému životnímu prostředí nejen ve svém 

okolí  

  přijímat osobní odpovědnost za své chování a za stav životního prostředí a podpořit 

aktivní účast na ochraně životního prostředí  

 směřovat ke zdravému životnímu stylu a získat správné stravovací návyky směrem ke 

zdravé výživě 

  seznámit se s globálními ekologickými problémy a chápání souvislostí  

 

Zhodnocení plánu za školní rok 2019/ 2020 

 škola pokračuje v třídění odpadů, je možnost odevzdat průběžně drobný 

elektroodpad do připraveného kontejneru v hale školy  

 pokračuje sbírka víček, jejíž výtěžek je určen na charitativní účely 

 témata EVVO byla zařazována do výuky podle plánu 

 žáci mají možnost poznávat specifika práce na školní zahradě, kde je v provozu 

bylinkový záhon a skleník 



 v rámci předmětů Člověk a jeho svět, Svět práce se žáci starají o květinovou výzdobu 

školy 

Další třídní akce s ekologickou tematikou: 

1. třídy – povídání o zvěři – šelmy (LHMP) 

2. třídy – povídání o zvěři – šelmy (LHMP), naučná vycházka do okolí školy 

3. třídy – vycházka do podzimního lesa, povídání o zvěři – šelmy (LHMP), Mléčná dráha 

(Toulcův dvůr) 

4. třídy – Trilopark, 

5. třídy – Planetárium 

6. třídy – Voda v krajině (Zemědělské muzeum) 

 

Celoškolní projekt Den Země včetně dalších plánovaných akcí s EVVO tématikou se nekonal 

z důvodu karanténních opatření v rámci epidemie koronaviru.  

 

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. 

 

20. Prevence rizikového chování 

Hodnocení prevence rizikového chování 2019/2020 

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 2020, který vypisuje Magistrát hl. města Prahy (žádost o grant byla 

Magistrátem a MČ Prahy 4 podpořena). 

Preventivní programy se zaměřily zejména na: 

 Komunikace ve třídě  
 Psychohygiena 
 Trestní odpovědnost 
 Zásady slušného chování 
 Atmosféra třídy a školy 
 Tolerance a chování k žákům s SPU 
 Projevy sexuality 
 Nebezpečí užívání návykových látek 
 Šikana a kyberšikana 

Ve školním roce jsme opět 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 podílela organizace Jules a Jim. Programy byly hrazené MČ Praha 4. 

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 pro 2. stupeň (8. a 9. ročník) na téma trestní odpovědnosti ve společnosti lektorovala 

Bc. Olga Trumpfheller ve spolupráci s Policií ČR. 6. a 7. ročník se účastnil interaktivního 

semináře k sexuální výchově pod vedením organizace MPeducation, s.r.o. Žáci 7. A 

absolvovali preventivní program organizace Jules a Jim, který se zaměřoval na komunikaci 

mezi žáky a posílení třídního i individuálního sebevědomí. Program byl hrazen z grantu 

organizace Jules a Jim. V následujícím školním roce budeme nadále spolupracovat s touto 

organizací v navazujících programech pro stmelení kolektivu třídy 8. A. 

Šesté třídy se na podzim 2020 zúčastnily adaptačního kurzu, který se konal v Železné Rudě. 

Adaptační aktivity pro děti organizovali třídní učitelé, asistenti pedagoga a metodička 

prevence. 

V 6. třídách jsme se zaměřili na témata akceptace odlišností žáků s SPU a zneužívání 

digitálních technologií – ochrana osobního bezpečí. Realizace proběhla formou besed a 

diskuzí zejména v rámci předmětu VZ, na adaptačním výjezdu a při třídnických hodinách. 



V druhém pololetí neproběhly některé preventivní programy z důvodu mimořádné situace 

v ČR způsobené výskytem onemocnění COVID – 19. Rodiče a žáci mohli využít pomoci a 

služeb odborných psychologických a pedagogických zařízení. Přehled těchto organizací 

včetně kontaktů škola umístila na Nástěnku v systému Bakaláři. Rodiče a žáci využívali online 

konzultací s výchovnými poradci a metodičkou prevence. 

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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22. 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. 

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. 

 

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

a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 

1. rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020 

Aktivita II 2.1. 
 

 V rámci Šablon II se z důvodu uzavření škol přesunula  aktivita zvyšování čtenářské 
gramotnosti 15 učitelů na další školní rok.  



 Aktivita II 3.1. 

 Ve škole pracovala speciální pedagožka financovaná ze zdrojů projektu Šablony II, 
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 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.  

 

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

českého jazyka 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná znalost ČJ 20 

Nedostatečná znalost ČJ 5 

Znalost ČJ s potřebou doučování 28 

 

25. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na území České 

republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol. 

Na onemocnění koronavirem jsme reagovali zvýšením hygienických opatření ještě před 

uzavřením škol 11.3. Po zakázání osobní přítomnosti žáků  ve škole jsme prověřili funkčnost 

evidenčního programu Bakaláři a propojení s jednotlivými rodinami. Prvních 14 dnů 

nepřítomnosti žáků ve škole jsme komunikovali s rodiči a zadávali učivo přes stránky tříd i 

nástěnky Bakalářů. S dalším výhledem na prodloužení nepřítomnosti žáků ve škole jsme 

zvolili jako hlavní zdroj informací webové stránky tříd. Na druhém stupni jsme ve všech 



třídách vytvořili pro každý předmět vlastní stránku. Tím jsme ujednotili pro rodiče místo pro 

zadávání domácí práce. Dále jsme sjednotili systém zadávání úkolů.  

25.5. se uvolnila situace pro přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Jejich přítomnost nebyla 

povinná a z tohoto důvodu se prezenční výuky účastnila pouze polovina žáků 1. stupně. 

Hygienická opatření kladená na školu byla velmi přísná a vyšší počet žáků bychom tak 

nemohli kvalitně vzdělávat. Druhý stupeň byl dál vzděláván distanční formou.  

Při výhledu nepřítomnosti žáků 2.stupně do konce školního roku, bylo zapotřebí  doplnit 

vzdělávání o online výuku. Žákům byly přiděleny adresy do Office365 a zprovozněna 

komunikace mezi učitelem a žákem pomocí aplikace Teams. Vzhledem k tomu, že učitelé 

využívali balík programů Office365 již delší dobu, nebyl pro ně vstup do nové aplikace příliš 

velkou překážkou.  Během provozu se pak učili samostudiem práci v programu Teams.  

Tento způsob výuky byl veden až do konce školního roku. 

Výuka většiny dětí v době koronavirové pandemie probíhala za velkého úsilí učitelů a rodičů. 

Vzdělávací výstupy byly průběžně upravovány a případně přesouvány na nový školní rok.   

Distanční vzdělávání na základní škole v našich podmínkách není vhodnou formou. Tento 

způsob vzdělávání umožnil některým žákům se zcela vyhnout učení, odboural výuku většiny 

výchovně vzdělávacích předmětů, vyřadil žáka ze sociálního kontaktu s kolektivem dětí 

stejné věkové kategorie, zatížil rodinu s přenesením vzdělávacích povinností žáka. Při 

současné počítačové gramotnosti žáků umožnil sdílení vypracovaných úkolů a tím snížení 

edukativního procesu dítěte. Na základě zkušeností s tímto typem výuky bychom jej využili 

pro pomoc se vzděláváním nemocných žáků, nebo v případě uzavření škol.   

 

 

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

Viz bod č. 8 

 

27. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Od druhého stupně nabízíme žákům zaměření na výtvarnou výchovu. Ve školním 2019/20 

jsme z důvodu uzavření škol nemohli uskutečnit každoroční vernisáž výtvarných prací , které 

vznikají na výjezdním plenéru. Co se podařilo, bylo zapojení žáků do celostátní fotografické 

soutěže vyhlašované časopisem FOTO- VIDEO. V tomto roce jsme se umisťovali v každém čísle 

časopisu na 1. místě v soutěži tříd.   

 

28. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce proveden pohovor s ředitelem školy k distančnímu vzdělávání. 

 

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

Škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání. Podala projekt 

„Stavíme mosty II“, který byl schválen pod reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012028“.  

Obsahem projektu je posílení personálního obsazení školy, vzdělávání pedagogů, vzájemná 

spolupráce pedagogů a práce s dětmi ohroženými školním neúspěchem. Projekt byl 

z důvodu uzavření škol termínově posunut.  



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

jedeme dál!“. 

Ve spolupráci s MČ Praha 4 se škola zapojila do projektu „ Projekt Žijeme na čtyřce společně“ 

2020 je financován za podpory MV ČR a pomáhá nejen cizincům, ale i učitelům na MŠ a ZŠ na 

území MČ Praha 4. Ve škole jsme využili projektu pro pomoc cizincům s výukou v české škole. 

 

 

  



 

30. Základní údaje o hospodaření školy 



 

31. Informace o výsledcích dalších kontrol provedených ve škole 

Dne 10.6.2020 byla provedena kontrola plnění podmínek Dohody o vytvoření pracovní 

příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného a 

státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č, ABA-VZ-2/2018. V souladu s dohodou 

škola vytvořila pracovní místo a splnila všechny podmínky k uzavření smlouvy. Zjištěnou 

závadou bylo, že jedna platba nebyla vyplacená před poskytnutím příspěvku, ale po něm. Vše 

ostatní bylo v pořádku. 

 

 

32. 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. 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 29.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


