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1 Základní údaje o škole
Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210, příspěvková organizace.
S účinností od 1.1.2005 byla škola zapsána v rejstříku škol a školských zařízení – místo
poskytování vzdělání nebo školských služeb.
S účinností od 1.9.2007 má škola ve školském rejstříku zapsán obor vzdělání podle
Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy:
rámcový vzdělávací program

79-01-C/01 Základní škola

Studium denní, délka studia:

9 roků

Nejvyšší povolený počet žáků:

380

Identifikátor právnické osoby:

600 041 140

IČ:

65 99 32 50

Zřizovatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68/1429
101 38, Praha 10

Ředitelka školy:

Ing. Bc. Sylva Taufmannová

Zástupkyně řed. školy:

Mgr. Lenka Hampejsová

e-mail:

info@zsjakutska.cz

web:

www.zsjakutska.cz

ředitelka, tel./fax:

267 310 135

ústředna

267 311 043

ekonomka

267 311 044

Školská rada zřízena 1.10. 2005 Radou městské části Praha 10.
Předseda školské rady:

Bc. Martina Polanecká

e-mail:

radaskoly@centrum.cz
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1.1 Charakteristika školy
Základní škola Jakutská 2/1210 se nachází v regionu Vršovic. V budově je umístěno
15 kmenových tříd, 7 odborných učeben (počítačová, hudební, jazyková, výtvarná, chemiefyzika, přírodovědná a cvičná kuchyňka), školní knihovna a jedna tělocvična. Část budovy
slouží od prosince 2010 odloučenému pracovišti Mateřské školy, Omská 6/1354, Praha 10.
Poměrně rozsáhlý pozemek školy je využíván k praktickým činnostem a je také navštěvován
žáky školní družiny. K výuce tělesné výchovy slouží moderní víceúčelové školní hříště
s umělým trávníkem a běžecká atletická rovinka s doskočištěm pro skok daleký.
Od 1. ledna 1997 je škola právním subjektem.

2 Přehled oborů vzdělání
Vzdělávací program školy:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíč k úspěchu (platný od 1.9. 2007) pro
všechny ročníky.
vzdělávací program

počet tříd

počet žáků

ŠVP – Klíč k úspěchu

15

325
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2.1 Zkušenosti s realizací školního vzdělávacího programu ŠVP pro
základní vzdělávání
Od 1.9. 2007 se ve škole vyučuje podle vzdělávacího programu Klíč k úspěchu. ŠVP byl
vytvořen pedagogy školy na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Na ŠVP navazuje samostatný vzdělávací program pro školní družinu.
V letech 2007 – 2012 byl ŠVP program Klíč k úspěchu na základě zkušeností a legislativních
požadavků doplňován, aktualizován a pozměňován. Změny se týkaly zařazení výuky
anglického jazyka od 1. třídy, od 7. ročníku byla rozšířena nabídka volitelných předmětů o
anglickou konverzaci a na 2. stupni byl doplněn učební plán o rozšiřující předměty:
dramatická a literární výchova, cvičení z matematiky, zeměpisný seminář a ekologie. Rovněž
tak na základě požadavků na využívání ICT ve výuce byla navýšena dotace vyučovacích
hodin předmětu informatika, který se v současné době vyučuje jako povinný předmět ve 3., 5.,
6. a 7. ročníku. V rámci přechodného opatření ještě dobíhá výuka informatiky v 9. ročníku.
Z důvodu navýšení hodinové dotace informatiky byl přepracován učební plán předmětu
výchova k občanství, jehož učivo bylo rozděleno jen do 6., 8. a 9. ročníku.
Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, zastoupené předmětem Matematika, byly ve
2. období (konkrétně v 5. ročníku) nad rámec očekávaných (tj. minimálních) výstupů
zařazeny výstupy v souvislosti s učivem o zlomcích a desetinných číslech. Tyto nadstandardní
výstupy nejsou vyučovány na úkor závazného obsahu učiva stanoveného v RVP ZV, nečiní
žákům problémy a naopak jim zajišťují snadnější zvládnutí učiva na 2. stupni.
Na základě doporučení MŠMT byl napříč předměty a ročníky jako „průřezové téma“ zařazen
vzdělávací obor etická výchova.
Na základě zkušeností byla změněna i pravidla pro hodnocení žáků. Všechny změny byly
projednány se školskou radou.
V 1. a 2. třídách se osvědčilo dělení tříd na výuku anglického jazyka.
Pedagogové realizovali to, co si ve školním vzdělávacím programu připravili – poskytovat
základní vzdělání, pro talentované žáky zajišťovat kvalitní rozšířenou výuku hudební
výchovy, podporovat žáky ve využívání výpočetní a komunikační techniky, klást důraz na
výuku cizích jazyků a také sportovní výchovu a zdravý životní styl a v neposlední řadě
vytvářet bezpečné prostředí a vést žáky k tvořivosti, kritickému myšlení a k samostatnosti.
Mezi učiteli se rozšířila a zkvalitnila týmová spolupráce. Zlepšila se i spolupráce se
zákonnými zástupci žáků a veřejností. Výuka byla rozšířena o besedy a přednášky
s odborníky z řad rodičů.
Výhodou školního vzdělávacího programu je to, že může být aktuálně upravován a
přehodnocován podle aktuálních potřeb žáků, požadavků rodičů a může zohledňovat moderní
trendy ve výuce a výchově dětí. Rovněž tak může využívat znalosti, dovednosti a kvalifikační
předpoklady pedagogů.
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3 Přehled pracovníků školy k 30.6. 2012
Základní škola

fyzické osoby

přepočtení pracovníci

pedagog.

nepedag.

celkem

pedagog.

nepedag.

celkem

28

8

36

25,68

6,25

31,93

3.1 Věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12. 2011
Věk
počet

30 a méně

31-40 let

41-50 let

51-60 let

61 a více let

5

7

6

4

6

3.2 Průměrný věk pedagogických pracovníků
Průměrný věk pedagogických pracovníků k 31.12. 2011 byl 44 roků.

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
pedagogičtí
pracovníci

s odbornou
kvalifikací

bez odborné
kvalifikace

1. stupeň

10

8

2

2. stupeň

12

10

2

Vychovatelé

6

6

0

Celkem

28

24

4

stav
k 31.12. 2011

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) ve školním roce 2011/2012 činila
86 %.
Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: 2 (nástup na mateřskou
dovolenou)
8

4 Jazykové vzdělávání a jeho podpora
4.1 Pedagogičtí pracovníci cizích jazyků
Odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve
znění pozdějších předpisů:
pedagogičtí
pracovníci

s odbornou
kvalifikací

bez odborné
kvalifikace

rodilý mluvčí

AJ

4

4

0

0

NJ

1

0

1

0

IJ

1

0

1

0

4.2 Cizí jazyky – počty žáků
žáci učící se cizí jazyk jako
povinný předmět

AJ

1. stupeň

2. stupeň

210

115

žáci učící se cizí
jazyk jako povinně
volitelný předmět
2. stupeň

NJ

30

IJ

35

AK

18

žáci učící se cizí jazyk jako
nepovinný předmět
1. stupeň

2. stupeň

18

AJ – anglický jazyk, NJ – německý jazyk, IJ – italský jazyk, AK – anglická konverzace
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4.3 Výuka anglického jazyka a jeho podpora
Ve školním roce 2011 - 2012 anglickému jazyku vyučovalo pět vyučujících ,
angličtina se vyučovala ve všech ročnících, v 1. třídách 1 hodinu, ve 2. třídách 2 hodiny a
v ostatních třídách 3 hodiny. Na prvním stupni byla
používána učebnice Angličtina, Angličtina pro malé
školáky, od 3. do 4. třídy Angličtina pro základní školy
od Zahálkové. Na 1. stupni je naším hlavním cílem
podnítit zájem o cizí jazyk. Důraz klademe na správnou
výslovnost, osvojování základní slovní zásoby a
gramatiky.
Pomocí písniček, říkanek, prací
s interaktivní tabulí se snažíme žáky motivovat.
S výukou v těchto ročnících máme dobré zkušenosti,
žáci se anglicky učí rádi, je to pro ně určité
dobrodružství.
Od 5. do 9. třídy používáme britskou učebnici
Project od autora T.Hutchinse, vyhovuje nám tematicky
a metodickým rozděleným na čtyři jazykové dovednosti
- poslech, mluvení, čtení a psaní. Všichni žáci mají 3
hodiny angličtiny týdně, učivo se stává samozřejmě složitějším a náročnějším. Rozšiřujeme
slovní zásobu, snažíme se nacvičit základní anglické časování a jeho použití v přítomných,
minulých, budoucích a vedlejších větách. Pro větší motivaci kromě jazyka a gramatiky
seznamujeme žáky i se základními reáliemi anglicky mluvících zemí. Srovnáváme život
v České republice s vyspělými zeměmi.
Na jaře 25.4. 2012 jsme uspořádali projektový den – určený anglicky mluvícím
zemím- žáci pracovali ve skupinách po 3 - 4 lidech a vypracovali samostatné projekty na téma
Canada, The USA, Great Britain, Australia. S výsledky jsme spokojeni, žáci si procvičili práci
ve skupinách, práci se slovníkem a vyhledávání informací.

Vyučující angličtiny
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4.4 Výuka německého jazyka a jeho podpora
Německý jazyk byl ve školním roce 2011/2012 vyučován jako povinně volitelný předmět v 7.
a 9. ročníku s dotací 2 hodiny/týden.
4.4.1 Zpráva z jednodenního poznávacího a vzdělávacího zájezdu do SRN
Stejně jako v minulých letech se vydali naši žáci, kteří se učí německému jazyku, 20. června
2012 na zájezd k našim sousedům do Německa. Po předchozích letech, kdy jsme navštívili
překrásná města Berlín, Drážďany, Budyšín a Žitavu, jsme zamířili do starobylého města
Míšeň, kde bylo naším hlavním cílem místní muzeum a manufaktura výroby zdejšího
světoznámého porcelánu. Prohlídka se téměř čtyřicítce dětí velmi líbila, nevěřícně kroutily
hlavou nad uměním zdejších mistrů při výrobě neuvěřitelně propracovaných výrobků. Také
prohlídka míšeňského porcelánu v místním muzeu mnohé zaujala.

Samozřejmě zbyl poté čas i na prohlídku malebného starobylého města. A nebyly by to ani
děti, aby také neochutnaly zdejší zmrzlinu a neprohlédly téměř všechny místní obchody.
Zájezd se vydařil a přispěl k obohacení výuky německého jazyka a k seznámení se s životem
zdejších obyvatel, jejich kulturou a jazykem.
Již se těšíme na příští rok, kdy bychom chtěli navštívit Zhořelec a případně se zadívat do krás
Saského Švýcarska. Pokud finanční situace dovolí, zvažujeme zájezd dvoudenní.

11

Mgr. Miloš Klikar, učitel NJ a vedoucí zájezdu
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4.5 Výuka italského jazyka a jeho podpora

4.5.1 Zpráva o spolupráci ZŠ Jakutská s Scuola Primaria „Aristide Gabelli“ di
Bibione
Výchovně vzdělávací zájezd se konal v termínu: 25.5. – 3.6. 2012

Na realizaci tohoto zájezdu se finančně podílela městská část Prahy 10 příspěvkem na
dopravu částkou 5.000,- Kč.

V letošním školním roce byla již tradičně uskutečněna návštěva ZŠ v Bibione, dne 31.5.
2012, která proběhla velmi úspěšně, naše děti vzbudily zasloužený obdiv.
V pondělí 28.5.2012 jsem potvrdila opětovnou návštěvu ZŠ. Paní ředitelka této školy sama
projevila velký zájem o naši návštěvu, neboť se učitelskému sboru i dětem velmi líbila naše
prezentace v této škole v předcházejícím roce. Společný den dětí byl domluven na čtvrtek
31.5.2012 od 10.00 hod. až do odpoledních hodin s přestávkou na oběd. Podle předchozí
domluvy v loňském školním roce mělo být společné téma – ekologie, historická Praha a
ohrožené druhy zvířat a jejich ochrana.
Složení dětí nám umožnilo připravit prezentaci v náročnějším duchu, neboť se pobytu
zúčastnili žáci, kteří studují italský jazyk 1 – 3 roky. Podle toho byly i zvoleny ukázky jejich
dovedností v komunikaci v italštině.
Děti z 9. a 8. ročníku si připravily vyprávění o Praze, jejich historických památkách, ale
také o současnosti. Samostatně pak ještě vyprávění o zájmové činnosti, která je samotné
13

zajímá a které se věnují ve svém volném čase. Vše prezentovaly v italštině a jejich znalosti byly velmi
rozsáhlé. Děti ze 7. ročníku měly připraveny ukázky ohrožených druhů zvířat, péče o ně a
možnost jejich ochrany.

Společně pak všechny ročníky prezentovaly znalosti z oblasti ekologie. S sebou děti vezly
tabuli, na které byly vyobrazeny historické památky, především Karlův most s jeho sousošími
a v italštině přiblížily své vědomosti italským dětem. Celá prezentace probíhala v italštině,
což bylo velmi náročné pro naše žáky, ale vzhledem k tomu, že se velmi intenzivně a pečlivě
připravovali již v Praze, byl výsledek jejich práce velmi úspěšný a vzbudil zasloužený obdiv.

Italské děti pak předvedly několik svých výrobků z odpadového materiálu a zazpívaly
našim dětem několik italských písní, též měly připraveny práce, které se týkaly ohrožených
druhů zvířat a jejich možné ochrany. Připravily si několik básniček v italštině, ale též
v češtině, čímž velmi potěšily naše děti. Dále si připravily psaníčka pro každého našeho žáka
a od ředitelky školy naše děti obdržely plyšovou hračku kraba, což je znak Bibione. Po těchto
ukázkách odešly naše děti s italskými do jejich tříd a zúčastnily se běžných vyučovacích
hodin.
14

Žáci naší školy prezentovali na velmi dobré úrovni své znalosti a schopnosti v italštině a
byli vysoce oceněni italskými učiteli, což žáky velmi povzbudilo a motivovalo do dalšího
studia. Žáci neměli zábrany hovořit v italštině a jejich komunikační schopnosti byly na velmi
dobré úrovni.

Scuola Primaria „Aristide Gabelli“ je v programu EU – ekologie.

15

Vzhledem k již několikaleté spolupráci s touto školou je konverzace v italštině výrazným
přínosem při studiu tohoto jazyka. Děti díky této spolupráci mají možnost si v praktických situacích
ověřit své schopnosti a znalosti a zároveň odbourat možný jazykový ostych.

Dětem se tato návštěva líbila a velice je motivovala k další snaze o rozšíření slovní zásoby
v italštině. Měla kladný vliv na jejich sebevědomí a zájem o tento jazyk a národ. Byla velmi
přínosná i v poznávání mentality italských dětí, ale též v přístupu k ekologii a schopnosti
využití odpadu.
Každoroční návštěva italské školy, která je realizována s příspěvkem MČ Prahy 10 je
velmi prospěšná ve všech směrech. Děti si zde uvědomují velký přínos jazykových znalostí
pro budoucí život a možnosti seberealizace. Při této návštěvě navštívily i hodinu angličtiny a
měly možnost porovnat své znalosti se znalostmi italských dětí.

Italská škola nás pozvala na projektový den pod záštitou EU, který se bude konat v příštím
školním roce a měl by se ještě zabývat ochranou ohrožených živočichů, hlavně možnostmi
jejich ochrany v různých podmínkách životního prostředí. Pozvání jsme přijali a budeme se
v příštím školním roce opět pečlivě připravovat na prezentaci našich znalostí na téma ochrany
ohrožených živočichů.
Mgr. Jana Fialová, učitelka IJ a vedoucí zájezdu
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5 Údaje o přijímacím řízení
5.1 Výsledky zápisu do 1. tříd
Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 a počet odkladů povinné školní
docházky k 30.6. 2012:
Počet zapsaných dětí
celkem

Počet odkladů
škol. docházky

Do 1.ročníku
nastoupí

Předpokládaný
počet 1. tříd

77

16

56

2

5.2 Výsledky přijímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia
a) na víceletá gymnázia přijato:

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřiz. krajem

3

4

soukromá gymnázia

1

0

církevní gymnázia

0

0

Celkem

4

4

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou
z devátých ročníků přijato:

gymnázia

4

obchodní

školy

ostatní
střední
školy

střední
odb.učiliště

celkem

10

1

2

20

průmyslové

akademie

zdravotní
školy

3

0
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c) na soukromé školy přijato:
gymnázia

0

obchodní

školy

ostatní
střední
školy

střední
odb.učiliště

celkem

0

1

0

1

průmyslové

akademie

zdravotní
školy

0

0

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou
přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků
1

1

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy:
-

v devátém ročníku:
v nižším ročníku:
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Vypracovala Mgr. Lenka Hampejsová, zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně

6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výuka probíhala v jedné budově. V zrekonstruované části budovy je od loňského školního
roku umístěna oddělené pracoviště MŠ Omská 6/1354, Praha 10.
Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost byly velmi dobré. Ke zkvalitnění
výuky byla nainstalována 8. interaktivní tabule a všechny učebny byly připojeny na internet.

6.1 Počet tříd a počet žáků
1. st.

počet tříd
2. st.

1. st.

počet žáků
2. st.

celkem

celkem

k 30.6. 2011

9

5

14

189

124

313

k 30.6. 2012

10

5

15

210

115

325
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6.2 Průměrný počet žáků na třídu a učitele
a) na třídu:
běžné třídy

specializované třídy

1. stupeň

21,0

0

2. stupeň

23,0

0

1. + 2. stupeň

21,7

0

běžné třídy

specializované třídy

1. stupeň

18,8

0

2. stupeň

14,5

0

1. + 2. stupeň

16,9

0

b) na učitele:

6.3 Třídy s rozšířenou výukou předmětů
předmět

M+Př

Tv

jazyky

Hv

Vv

inf.

jiné
předměty

počet tříd

-

-

-

9

-

-

-

počet žáků

-

-

-

135

-

-

-

6.4 Integrovaní žáci
Počet integrovaných žáků: 12 z toho 6 vyžadujících zvýšené výdaje
Z toho postižení:
SPU

zrakové

sluchové

řeči

tělesné

mentální

kombinované

12

-

-

-

-

-

-

6.5 Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hl. města Prahy
kraj

počet žáků

nově přijatí
0

Středočeský

4

Jihomoravský

2

0

celkem

6

0
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6.6 Prospěch, chování žáků, neomluvené zameškané hodiny
6.6.1 Klasifikace chování žáků
Chování
1. pololetí

2. pololetí

žáci

%

žáci

%

velmi dobré

316

96,93

305

93,85

uspokojivé

7

2,15

12

3,69

neuspokojivé

2

0,61

7

2,15

neklasifikováno

1

0,31

1

0,31

326

100

325

100

Celkem

Nejčastější výchovné problémy:
neomluvené hodiny
nedodržování školního řádu
agresivní chování ke spolužákům
nerespektování pokynů učitelů
Neklasifikovný žák:
1 žák – plnění povinné školní docházky v zahraničí
6.6.2

Zameškané neomluvené hodiny

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2011/2012

počet hodin

počet žáků

počet hodin

počet žáků

1. stupeň

0

0

0

0

2. stupeň

73

5

96

8

Celkem

73

5

96

8

zameškané hodiny neomluvené
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6.6.3 Prospěch žáků
Prospěch

1. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

2. pololetí

počet žáků

%

počet žáků

%

210

99,53

209

100

110

99,13

114

99,13

1. st.

210

99,53

209

100

2. st.

110

95,65

112

97,39

229

71,56

232

72,27

1. st.

0

0,00

0

0,00

2. st.

4

3,47

1

0,87

Neklasifikov.1. st.

1

0,47

0

0,00

2. st.

1

0,87

1

0,87

326

100

324

100

Klasifikováni 1.st.
2. st.
Prospěli

z toho s vyznam.
Neprospěli

Celkem

Celkový průměr

1. pololetí

2. pololetí

1. stupeň

1,12

1,04

2. stupeň

1,78

1,82

Celkem

1,34

1,36
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet učitelů,
kteří se
zúčastnili:

Jednotlivých práce
Dlouhodobých doplňují
akcí
s interaktivní akcí (cyklů)
si vzdělání
tabulí
20

18

2

7

ředitelé

1

Jednotlivé akce:
1 učitel – Právní rámec zájmového vzdělávání (NIDV)
1 učitel – Využití metody kreslení pravou hemisférou (Descartes)
1 učitel – Seminář Odpady (MHMP)
1 učitel – Language activities for teenagers (Descartes)
3 učitelé – Využití her pro rozvoj početních dovedností (Descartes)
3 učitelé – Zvládání problémových žáků (Descartes)
1 učitel – Emoční inteligence a její rozvíjení (Descartes)
1 učitel - Warm-up and Icebreakers! (Descartes)
1 učitel – Aktuální školská legislativa a pedagogická dokumentace (Českomoravská
vzdělávací, s.r.o.)
1 učitel – Prevence rizikového chování na školách (Drop-in)
1 učitel – Sociálně-psychologický výcvik Descartes)
1 učitel – Jak rozvíjet klíčové kompetence na ZŠ (VÚP)
2 učitelé – Seminář vedoucích klubů Asociace mladých debrujárů, (AMD ČR)
1 učitel – Seminář učitelů TV (AŠSK)
1 učitel – Bezpečný internet (Centrum bezpečného internetu + MHMP)
1 učitel - Zdravý životní styl ve školách (S dětmi v pohodě)
1 učitel - Seminář software Netop (Cleverbee Solutions, s.r.o.)
1 učitel – Jak zpívat se žáky na 2.stupni (Descartes)
1 učitel – Školení k dotacím (MHMP)
2 učitelé – Činnostní učení ve výuce AJ (Tvořivá škola)
1 učitel – První pomoc v TV (Descartes)
2 učitelé – Jazykové hry v ČJ (Descartes)
1 učitel – ČJL a estetická výchova (Descartes)
1 učitel – Aplikace ve vyučování matematiky (Descartes)
1 učitel - Didaktické hry v matematice (Descartes)
1 učitel – Projekty v ŠD (Descartes)
1 učitel – Funny and Effective English for primary School (Descartes)
1 učitel – Konference ICT ve školství
1 učitel – Pedagogická konference – NAOMAK
1 učitel – Seminář o Zemi (AV ČR)
1 učitel – Jak vyučovat o holocaustu (Památník Terezín, MŠMT)
1 učitel – Škola ČJ pro pedagogy (AV ČR)
1 učitel – Školení metodiků prevence (Ú Mč P10)
Práce s interaktivní tabulí:
18 učitelů – Seminář a praktické ukázky pro práci s interaktivní tabulí
1 učitel – Setkání uživatelů interaktivních tabulí, Smart klub (AV Media)
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Dlouhodobé akce (cykly):
2 učitelky – Činnostní učení (Tvořivá škola, o.s., Brno)
Doplňují si a zvyšují si kvalifikaci: 7 učitelů
1 učitel – kombinované studium – učitelství 1.st.ZŠ, PedF Univerzita HK
1 učitel – učitelství Hv – sbor, PedF UK, Praha
1 učitel – učitelství Hv - Na, PedF UK, Praha
1 učitel –1 učitel – Studium AJ (Jaspex - ČVUT)
1 učitel – Individuální kombinované studium – anglický jazyk pro 2.st. (PedF ,
Jihočeská univerzita – program celoživotního vzdělávání) - ukončení
1 učitel – distanční studium – vychovatelství, Ped F UK Praha
1 učitel – rozšiřující studium AJ, PedF UK Praha - ukončení
Ředitelka školy:
Konference Inovace ve školství, (Inovace výuky, o.p.s.)
Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků, (Comenius Agency)
Zadávání veřejných zakázek (Vzdělávací centrum Morava)
Plat a platové náležitosti pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školství
2011/2012 (Comenia Consult Praha, s.r.o.))
Nové odměňování pracovníků a pracovně právní vztahy a jejich specifika ve školství
(Comenius Agency)
Nedostatky pedagogické dokumentace z pohledu ČŠI (Českomor. vzdělávací, s.r.o.)
Novela právních předpisů od 1.1.2012 (Ú Mč P10))
Konference „Vaše škola“ , Bludištěm paragrafů bez obav (RAABE)
Novinky v oblasti školství (Vzdělávací centrum Morava, s.r.o.)
Bezpečný provoz hřišť (Sportservis)
Školení k novelám školského zákona a zákoníku práce (Mč P 9)
Moderní pohled na PSP a elementární částice (Descartes)
Nejčastěji zastoupená témata DVVP:
Činnostní učení v AJ, ČJ, M, Prv
Aktuální školská legislativa
Práce s interaktivní tabulí a zvyšování PC gramotnosti
Využití didaktických her v ČJ, M
Zdravý životní styl, environmentální výchova
prevence rizikového chování, zvládání problémových žáků
Hodnocení DVU:
Vzhledem k velkému zájmu učitelů o vzdělávání musí vedení školy zvažovat účast
jednotlivých učitelů na každé akci, neboť finanční možnosti školy a nutnost zastupování
učitelů v dopoledních hodinách významnější rozšíření dalšího vzdělávání limitují.
Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka je přibližně 12 hodin.
Vypracovala Mgr. Lenka Hampejsová, zástupkyně ředitelky
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8 Poradenské služby školy
- výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP,
SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně
dalšími subjekty
Výchovné poradenství – při pravidelných schůzkách se každý měsíc scházela výchovná
poradkyně s psycholožkou a speciální pedagožkou z PPP Praha 10, kde se obvykle za účasti
třídních učitelů řešily problémy jednotlivých žáků dle potřeby. Konzultace měly význam pro
zajištění nových nebo kontrolních vyšetření žáků s různými výchovnými nebo vzdělávacími
problémy a hledání jejich řešení. Škola nemá svého vlastního školního psychologa, tuto
službu škole zajišťuje právě Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10. Ve spolupráci
s PPP byl během školního roku realizován nápravný program pro obě třídy 7.ročníku, který
následoval po sociometrickém šetření z loňského školního roku, jehož cílem bylo využití
výsledků tohoto šetření pro zlepšení vztahů ve třídních kolektivech a zajištění jejich zdárného
rozvoje. Celkem by realizováno 7 dvouhodinových sezení v každé třídě. Jejich výsledek lze
v obou třídních kolektivech hodnotit pozitivně.
Ve škole pracují 2 pedagogové 1.stupně také ve funkci speciálních pedagogů. Při své práci se
ve zvláštních hodinách věnují žákům se specifickými vývojovými vadami, poruchami učení a
chování. Zvláštní péči věnovali integrovaným žákům.
Podle potřeby spolupracovala výchovná poradkyně s Policií ČR a s příslušníky Městské
policie při řešení problémových situací našich žáků. Speciální pedagogické centrum
vypracovalo pro školu požadované posudky, nutné pro vzdělávání potřebných žáků.
V průběhu roku se jednotliví třídní učitelé, výchovná poradkyně a vedení školy věnovali
žákům s vážnými výchovnými a výukovými problémy individuálně. Při jednání výchovných
komisí byly jednotlivé situace s rodiči těchto žáků projednány. Pokud bylo potřeba, zúčastnili
se těchto jednání i kurátoři OSPOD příslušných obvodů – Praha 10, Praha – západ. Vzájemná
spolupráce a propojenost sociálních pracovníků, kurátorů a psychologů z PPP Praha 10 je na
velice dobré úrovni.
Poradenskou činnost k volbě povolání zajišťovala výchovná poradkyně během roku průběžně.
V září 2011 se uskutečnila první schůzka s rodiči žáků, kteří uvažovali o podání přihlášek
k přijímacím zkouškám na střední školu. Tito rodiče a později i jednotliví žáci získali veškeré
informace o přijímacím řízení na SŠ, SOU a víceletá gymnázia. V listopadu 2011 na druhé
schůzce rodiče obdrželi potřebné formuláře a instrukce k jejich vyplnění a k časovému
harmonogramu přijímacích zkoušek. Škola dále zajistila potřebnou literaturu a brožury.
V listopadu 2011 rovněž 7 žáků 9.ročníku absolvovalo profi-testy v PPP Praha 10. Poté
následovala řada individuálních konzultací s jednotlivými žáky při hledání vhodné střední
školy. Škola zajišťovala během roku předávání všech důležitých informací o nabídkách škol
jak z individuálních nabídek škol, tak ze specializovaných akcí (Schola Pragensis). Zástupci
některých středních škol při hodinách praktických činností referovali žákům osobně o studiu
na jejich školách.
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Během října 2011 proběhla ve druhých ročnících depistáž, zaměřená na vyhledávání a včasné
podchycení rizikových dětí v oblasti SPU. Těmto dětem se tak mohla včas začít věnovat
odborná péče.
Tuto zprávu dále rozšiřuje zpráva speciálních pedagogů školy.
Vypracovala Mgr. L.Hampejsová, výchovná poradkyně

8.1 Speciální péče o integrované žáky a žáky s SPU
Speciální péče usnadňující zvládnout lépe běžné učivo základní školy byla věnována po celý
rok jednomu dítěti integrovanému na 1.stupni, 4 dětem integrovaným na 2. stupni a dále 8
žákům s poruchami učení.
Speciální pedagogové vycházeli při své práci z doporučení, která jsou obsahem zpráv
z Psychologicko-pedagogické poradny. Každému z integrovaných dětí vypracovali
individuální vzdělávací plán (IVP), se kterým byli seznámeni vyučující, rodiče i samotní žáci.
Na dodržování IVP a respektování případných změn oproti běžnému vzdělávacímu plánu
dohlížel příslušný speciální pedagog.
Žáci také obdrželi od školy různé podpůrné materiály a přehledy pro práci v hodinách i pro
práci domácí.
Žákům 1. stupně bylo umožněno navštěvovat 2x týdně „Školičku“ - pracovní skupinku
zaměřenou na nápravu specifických poruch učení a cvičení oslabených percepčních oblastí.
Této možnosti pilně využívali a na hodiny pravidelně docházeli. K výuce byly užívány
speciální metodické pomůcky a materiály určené pro nápravu dysfunkcí, z metod byla
upřednostňována hravá forma. V první části hodiny byly zařazovány nesoutěživé činnosti
vyžadujících spolupráci mezi žáky, v druhé pak probíhala individuální výuka dle aktuálních
potřeb jednotlivých dětí. Důraz byl kladen na zlepšování čtenářských dovedností a práci s
textem. Cílem hodin bylo zlepšení pozornosti při školní práci, získání sebejistoty v plnění
úkolů, prožití vlastního úspěchu v kolektivu a v neposlední řadě nácvik sebehodnocení
vlastního pracovního úsilí, snahy a pečlivosti.
Žáci 2. stupně měli možnost navštěvovat konzultace se speciálním pedagogem, v rámci
kterých byli vedeni k rozboru svých školních výsledků a zároveň měli možnost procvičovat
učivo ve vhodných PC programech a na interaktivní tabuli. Speciální pedagog jim pomáhal
s pochopením aktuálního učiva, radil s domácí přípravou, pomáhal při tvorbě referátů a
působil v případě potřeby jako prostředník mezi dětmi a jejich vyučujícími.
Péče i náplň hodin a IVP byly v průběhu roku pravidelně konzultovány se školní
psycholožkou a speciální pedagožkou z PPP pro Prahu 10, stejně jako možnost zařazení
dalších žáků, kterým by tato péče pomáhala překonat svůj handicap a usnadnila jim zvládnutí
běžné základní školy.
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Vypracoval Mgr. Zdeněk Hyan, speciální pedagog a koordinátor integrace žáků

9 Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování
Prevence v tomto školním roce probíhala se zaměřením na tyto oblasti:
- oblast mezilidských vztahů
- vědomosti o nebezpečnosti užívání návykových látek
- rozpoznání šikany a kyberšikany a schopnost bránit se
- znalosti rizikových faktorů ohrožujících bezpečnost žáků
- oblast trestné činnosti mladistvých.
Naše škola se zúčastnila grantového řízení na MHMP za účelem financování specializačního
studia Komplexního výcviku prevence - 250hodinového akreditovaného vzdělávání školních
metodiků prevence v rámci celoživotního vzdělávání. Byla schválena částka 12 000 Kč z
požadovaných 12 500 Kč na první rok studia metodika prevence v Občanském sdružení Život
bez závislosti pod vedením PhDr. Heleny Vrbkové.
Prevence byla vedena ve vyučovacích předmětech, v odpoledních činnostech školní družiny,
rovněž formou besed, přednášek, seminářů, interaktivních a komponovaných pořadů ve škole
i mimo školní budovu.
V rámci zájmové činnosti ve školní družině se vychovatelky jako v minulém školním roce
věnovaly vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách. V 1. ročníku v prvouce se ve
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět žáci učili bezpečnému chování a zásadám zdravému
životního stylu. Ve 2. ročníku se v předmětech Tv, prvouka a pracovní činnosti ve vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví prohlubovaly zásady bezpečného chování, nově
se probírala témata šikany a hygieny. Ve 3. ročníku se žáci učili významu pohybu a
pohybového režimu, dopravní výchově a bezpečnosti na internetu v prvouce, Tv, pracovních
činnostech ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověka a zdraví. Ve 4. ročníku se
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předměty Tv, vlastivěda a přírodověda zabývaly tématy bezpečnost při sportu, sociální
vztahy, práva a povinnosti, ochrana soukromého majetku a trestné činy také ve vzdělávacích
oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví. V 5. ročníku se prevenci věnovaly předměty
vlastivěda, Vv, český jazyk a přírodopis ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková
komunikace, Člověk a svět práce a Umění a kultura a byla probírána témata jako jsou
reklama, tabákové výrobky, přístup ke zdroji informací a kyberšikana.
Na druhém stupni byla prevence vedena v mnoha vyučovacích předmětech. V 6. ročníku byla
prevence uskutečňována v předmětech TV, VkO, DLv, Vv ve vzdělávacích oblastech Člověk
a zdraví, Člověk a společnost, Umění a kultura a rozvíjena byla témata sociální vztahy,
sportem proti šikaně a komunikační dovednosti. V 7. ročníku se žáci zabývali v předmětech
výchova ke zdraví, český jazyk a informatika v oblastech Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková
komunikace problematikou poznávání lidí, prevencí šikany, pravidly soužití v komunitě,
právní ochranou informací a osobních údajů a riziky ohrožujících zdraví – návykovými
látkami. V 8. ročníku se žáci zabývali problematikou dospívání, reprodukce a zdraví,
posilování duševní odolnosti a lidské solidarity v předmětech VkO a VkZ ve vzdělávacích
oblastech Člověk a jeho zdraví, Člověk a společnost. V 9. ročníku se v předmětech VkZ,
informatika, DLv a chemie v oblastech Člověk a zdraví, Člověk a společnost a Informační a
komunikační technologie probírala témata kyberšikana, zneužití sociálních sítí, drogy a
doping, zodpovědnost jedince, rizika sexuální zkušenosti, pohlavní choroby, HIV,
autodestruktivní závislosti.
Žáci tříd 7.A a 7.B byli vyhodnoceni jako problémové z hlediska možného výskytu šikany,
proto probíhal od října do června v obou těchto třídách nápravný program pod vedením
psycholožek z Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 10, Zahradní město. Programů se
rovněž zúčastnily třídní učitelky a chování žáků jako kolektivu i jednotlivců bude dále
sledováno a se žáky pracováno za účelem dalšího zlepšování klimatu ve třídách.
Specifická primární prevence byla vedena formou besed a diskusí Městskou Policií Prahy 10
v budově školy. Jednalo se o programy Bezpečné chování pro žáky 1.- 4. ročníků v rozsahu 1
vyučovací hodiny v každé třídě a pro žáky 5. a 6. ročníků Bezpečné chování v elektronickém
světě. Ve třídách 7.A a 7.B probíhal dvouhodinový program Kyberšikana, pro dívky 8. a 9.
tříd byla určena beseda Jak se nestát obětí znásilnění, hoši 8.A besedovali na téma Autorská
práva a internet a chlapci z 9.A na téma Domácí násilí – rovněž tyto besedy byly
dvouhodinové. Dvouhodinové besedy Láska a dospívání, která byla vedena Linkou bezpečí
se zúčastnili žáci 9. ročníku.
Žáci 7. ročniku absolvovali přednášku Ivana Doudy ,,Drogy a závislosti na nich´´ v Kulturním
domě Barikádníků, žáci 6. ročníku se zúčastnili interaktivního představení Divadla Ve tři v
Muzeu Policie ČR, při kterém se děti aktivně účastnily představení s problematikou drog a
internetové kriminality. Vstupné obou pořadů bylo hrazeno z prostředků SRPŠ.
Beseda Trestná činnost mladistvých byla objednána u Městské Policie ČR na základě
nevyřešené krádeže mobilu ve třídě 2. stupně s cílem odradit žáky od krádeží a jiné trestné
činnosti.
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Časový harmonogram preventivních programů pro žáky:
termín

program
Láska a dospívání, Linka bezpečí

2.11. 2011
24.11. 2011
21.11. 2011
21.11. 2011
21.11. 2011
22.11. 2011
22.11. 2011
23.11. 2011
24.11. 2011

Kyberšikana, Městská policie P-10
Malý Péťa sám doma, MP P-10
Bezpečné chování – Sám venku, MP P-10
Bezpečné chování – Nebezpečné situace, MP P-10
Bezpečné chování – Rekapitulace znalostí, MP P-10
Bezpečné chování v elektronickém světě, MP P-10
Bezpečné chování v elektronickém světě, MP P-10
Jak se nestát obětí znásilnění, MP P-10

24.11. 2011
24.11. 2011
25.11. 2011
25.11. 2011
23.4. 2012
9.5. 2012

Domácí násilí, MP P-10
Autorská práva a internet, MP P-10
Mimořádné události, MP P-10
Bezpečně v dětském kolektivu, MP P-10
Trestná činnost, MP P-10
Interaktivní pořad s problematikou drog a internetové
kriminality, Divadlo ve tři, Muzeum Policie ČR

třída
9.A
7.A, 7.B
1.A, 1.B,1.C
2.A, 2.B
3.A, 3.B
4.A, 4.B
5.A
6.A
8.A, 9.A,
dívky
9.A, chlapci
8.A, chlapci
8.A, 9.A
4.A, 4.B
8.A
6.A

Pedagogové se zúčastnili seminářů, které měly tyto hlavní cíle: zvládání problémových žáků,
prevence rizikového chování na školách a osvojování technik sociálně-psychologického
výcviku. Seminář Zvládání problémových žáků absolvovali 3 pedagogové. Jedna učitelka
absolvovala seminář Sociálně-psychologický výcvik, 1 učitel Zdravý životní styl na školách z
pohledu bezpečnosti – S dětmi v pohodě a 1 učitel se zúčastnil semináře Emoční inteligence a
její rozvíjení.
Metodik prevence se zúčastnil celodenního workshopu Prevence rizikového chování (Drop
in), schůzek metodiků prevence a celodenního workshopu metodiků prevence (MČ P- 10). Na
základě úspěšného grantového řízení MHMP začne metodik prevence dvouleté
specializační studium Komplexní výcvik prevence, vedené PhDr H. Vrbkovou z Občanského
sdružení Život bez závislostí.
Do oblasti sekundární prevence SNJ je možno začlenit i činnost debrujárského oddílu na naší
škole pod vedením Mgr. Kočkové, turistického oddílu vedeného Mgr. Klikarem, pěveckého
sboru pod vedením Mgr. Pěkné a rovněž mnoha zájmových a sportovních kroužků, kde děti
smysluplně tráví volný čas.

Vypracovala Mgr. Alena Švecová, metodik prevence sociálně patologických jevů
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10 Činnost školní družiny
Počet oddělení

Počet žáků

Školní družina

6

152 - 159

Školní klub

0

0

Plánované akce a činnosti byly plněny od 1. 9. 2011 podle školního vzdělávacího programu
pro zájmové vzdělávání, který navazuje na vzdělávací program školy Klíč k úspěchu (příloha
č. 1)
Výchovně vzdělávací činnost byla zaměřena na témata:
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Probíhaly celoroční projekty:
„Kouzla nezranitelnosti“, jehož cílem bylo hravou formou dětem přiblížit
problematiku úrazů a naučit je rozpoznávat nebezpečné situace či předměty a vědět,
proč jsou nebezpečné. Děti měly za úkol získat jednotlivá „kouzla“:
o První pomoci, Školních lavic, Domova, Lesních tišin, Zeber a semaforů,
Skluzavek a prolézaček, Odpadů a skládek, Silniček a silnic, Stanů a táboráků,
Branek, bodů a vteřin
o Využili jsme metodický materiál VZP, pracovní listy a folie Neplechovi, děti
sehrávaly různé modelové situace. Na závěr děti obdržely vysvědčení.
„Moje zdraví a vitamíny“, věnovaný zdravé výživě a zdravému životnímu stylu,
jehož součástí byl Jablečný týden
„Mikeš“ - literární, dramatická, výtvarná část, výlet do Hrusic
„Dopravní výchova“
o Dopravní značky a co nám říkají, Na chodníku a na silnici, Vidět a být viděn,
Přecházíme po přechodu nebo přes více pruhů, Semafory na přechodu, Přes
silnici bez přechodu, Cesta autem, Na zastávce, Cestujeme dopravními
prostředky, Přilba a chrániče, Jízdní kolo
o Využili jsme metodický materiál a pracovní listy BESIP
Děti byly vedeny ke smysluplnému využívání volného času. Byly vytvářeny základy ke
klíčovým kompetencím. Jednotlivé akce a činnosti byly plněny podle plánu pro letošní školní
rok – příloha č. 2
Mezi nejvýznamnější akce patřily:
Chutě a barvy podzimu- výtvarná soutěž, výrobky z plodů a přírodních materiálů
Naše město – Praha a její památky, zajímavosti
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Zpíváme, hrajeme, recitujeme
Vánoční besídky, zvyky a tradice „Adventní čas“
Tvořivé dílny – výrobky na jarmark, k zápisu budoucích prvňáčků a k vyučování
nanečisto
Turnaje ve stolních hrách – dáma, pexeso, šachy, Člověče nezlob se
Turnaje v míčových hrách mezi jednotlivými odděleními
Výroba masek na karneval
„Kniha“ – četba, školní knihovna, rozvoj čtenářské gramotnosti, výtvarná soutěž
Velikonoční dílny v jednotlivých odděleních a následná výstava prací
Den matek – drobný dárek pro maminky
Den dětí – soutěžní odpoledne

velikonoční dílna v 1. oddělení
Nad rámec plánovaných činností byly s dětmi uskutečněny další zajímavé akce, např.:
návštěva adventní dílny ve Stanici přírodovědců DDM Prahy 5
návštěvy představení ve Strašnickém divadle
o Řecké báje
o Aprílová škola
o Andělé ze zapomenuté skříňky
o Až přijde čert a Mikuláš
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Strašnické divadlo - Aprílová škola

Adventní dílna
vánoční dílny pro rodiče
Hrusice – výlet za Mikešem – společná akce s učiteli v rámci projektu „Mikeš“
Bublináda – akce Klubu debrujárů pro děti ze ŠD
Bambiriáda- účast dětí na prezentaci zájmových aktivit
Vychovatelky též pomáhaly při zajišťování různých školních akcí – Vyučování nanečisto,
Vánoční koncert, Den otevřených dveří, vyjížděly na lyžařský výcvik, na školy v přírodě, kde
měly pro děti připravenou tematickou celotýdenní hru, účastnily se třídních schůzek
a využívaly nabídky vzdělávacích seminářů.
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K odpočinku a rekreační a sportovní činnosti byla plně využita školní zahrada, víceúčelové
hřiště, běžecká dráha s doskočištěm, pískoviště, herní prvek „Loď“ s pískovou dopadovou
plochou, pingpongové stoly. Nově měly děti k dispozici další herní prvek, a to skluzavku
s houpačkami a dětský domeček.
Děti též pod dohledem vychovatelek navštěvovaly počítačovou učebnu, školní knihovnu
a pracovaly s interaktivní tabulí.

Doplňováním sportovních pomůcek, nových společenských her, různých pomůcek a materiálů
k činnostem a pestrou nabídkou zájmových aktivit přispívaly vychovatelky ke spokojenosti
dětí i rodičů.
Pro účel dokumentování našich činností a možnosti prezentovat se rodičům jsme založily alba
na rajce.idnes.cz.
Odkaz jakutska.rajce.idnes.cz slouží k ukládání fotografií ze škol v přírodě, odkaz
sdjakutska.rajce.idnes.cz pro účely akcí školní družiny.

Den her

Kolektiv vychovatelek školní družiny, Věra Klabanová, vedoucí vychovatelka
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11 Účast žáků v soutěžích
a) Vyhlašovaných MŠMT
předmětových
Matematická olympiáda

sportovních
Poprask: - basketbal

Olympiáda v ČJ

- volejbal

Dějepisná olympiáda

- florbal

Pythagoriáda

uměleckých

Mc Donaldś Cup

Konverzační soutěž v NJ

Preventan Cup

Konverzační soutěž v AJ

Pohár Rozhlasu
Poprask – přehazovaná
-

stolní tenis

-

minifotbal
OVOV

soutěž

školní kolo

obvodní kolo

Matematická olympiáda

43

5

Olympiáda v ČJ

19

2

Dějepisná olympiáda

13

2

Pythagoriáda

38

3

Konverzační soutěž v NJ

11

2

Konverzační soutěž v AJ

32

9

Pohár Rozhlasu

67

28

OVOV

23

8

Poprask - basketbal

32

8

Poprask - přehazovaná

24

11

Poprask – volejbal

22

7

33

soutěž

školní kolo

obvodní kolo

Mc Donald´s Cup

31

12

Preventan Cup

59

20

Poprask - minifotbal

38

17

Poprask – stolní tenis

19

4

Poprask - florbal

87

52

b) Ostatních
předmětových
Řemeslo žije

sportovních

uměleckých

Coca-cola Školský pohár 2012

Strašnické poetické a pěvecké
setkání

O pohár starosty Prahy 10 –
kopaná, přehazovaná

Výtvarná soutěž: Svět kolem nás a
vánoční čas

Soutěž v dámě

Karel Čapek z jedné i z druhé
kapsy
Zdobení vánočního stromečku
Praha 10 má talent
Mezinárodní dětská výtvarná
výstava Lidice 2012
Voda pro život
Modrý tygr
European Satellite Navigation
Competition 2012
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soutěž

školní kolo

obvodní kolo

Coca-cola Školský pohár 2012

31

15

Poetické a pěvecké setkání

61

4

Svět kolem nás a vánoční čas

48

16

Řemeslo žije

1

Soutěž v dámě

57

4

O pohár starosty Prahy 10

53

20

Praha 10 má talent

21

5

Karel Čapek z jedné i z druhé
kapsy

18

18

Zdobení vánočního stromečku

42

1 stromek

Velikonoční kraslice

33

16

Lidice 2012

121

25

Voda pro život

135

18

Modrý tygr

45

5

European Satellite Navigation
Competition 2012

113

20

vyšší kolo

1

Cena poroty

Vypracovala Mgr. Lenka Hampejsová, zástupkyně ředitelky

35

12 Spolupráce s rodiči a ostatními partnery
12.1 Spolupráce s rodiči
Ve školním roce 2011/2012, jako už tradičně, rodiče žáků připravili ve spolupráci s učiteli
řadu besed a odborných přednášek. Rodiče se také velkou měrou podíleli na organizaci a
realizaci projektových dnů, Dne otevřených dveří, Jarmarku a vystoupení žáků pro veřejnost.
Významným způsobem spolupracovali při jazykovém vzdělávacím zájezdu do Itálie, kterého
se zúčastnili jako vychovatelé a také při výjezdech žáků na školy v přírodě a lyžařský
výcvikový kurz, kde plnili funkci zdravotníků. V 2. pololetí pravidelně pomáhali při výuce
plavání, kde zajišťovali dozor dětí v šatnách a sušili dětem vlasy.
Pro žáky 1. stupně připravili rodiče žákyně 3. třídy přednášku a zároveň příručku s názvem
„Být bezpečně na internetu v bezpečí, aneb máme radost, že máme znalost, jak pracovat
s internetem bezpečně“.
Další zaměření besed, odborných přednášek a projektů, zabezpečených rodiči žáků:
Zdravověda – péče o zuby
PC prezentace – mediální výchova
Projektový týden – Zdravá výživa – pro žáky 2. ročníku a ŠD
Projekt – Vánoční tvoření s rodiči
Bezpečnost na internetu
Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 získala za splnění kritérií značky, jež označuje
školy vstřícné rodičům, certifikát „Rodiče vítáni“ – příloha č. 3. Škola se tak zařadila mezi
školy otevřené rodičům, rodiče otevření škole.

12.2 Spolupráce s ostatními partnery
Dvakrát za rok přispívají žáci v rámci veřejné sbírky „Srdíčkový den“ občanskému sdružení
Život dětem. Výtěžek z prodeje magnetek je určen na pomoc dětským oddělením nemocnic
(např. Pediatrické kliniky UK 2. LF FN Motol) a dalším zařízením, která se starají o nemocné,
handicapované a opuštěné děti, sociálně slabým rodinám, které pečují o postižené či jinak
dlouhodobě nemocné děti.
Ve školním roce 2011/2012 se také žáci zapojili do charitativní sbírky OS Píšťalka. Finanční
dar byl určen na pomoc handicapovaným dětem a mladým lidem se získaným handicapem –
viz. příloha č. 4.
V rámci organizace dobročinného projektu se žáci zúčastnili veřejné sbírky Fondu Sidus,
jehož výtěžek byl věnován na pomoc nemocným dětem motolské a olomoucké nemocnice.
Dlouhodobě v pražské ZOO žáci i zaměstnanci školy sponzorují pandu červenou. Za tuto
pomoc pak získávají volné vstupenky pro třídu do ZOO, popř. výukový program – viz.
příloha č. 5: Potvrzení o pomoci chovu exotických zvířat v ZOO. Příloha č. 6: Pamětní
listina ZOO hl. m. Prahy.
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13 Mezinárodní spolupráce a mimoškolní aktivity
13.1 Spolupráce s italskou ZŠ Scuola Primaria „Aristide Gabelli“
V letošním roce byla již tradičně realizována spolupráce s Scuola Primaria „Aristide Gabelli“,
která je v programu EU – ekologie. Zpráva z této návštěvy a týdenního vzdělávacího zájezdu
je součástí kapitoly 4.5.1., strana 13.
Italská škola nás pozvala na projektový den pod záštitou EU, který se bude konat v příštím
školním roce a měl by se zabývat ochranou ohrožených živočichů, hlavně možnostmi jejich
ochrany v různých podmínkách životního prostředí. Pozvání jsme přijali a budeme se
v příštím školním roce opět pečlivě připravovat na prezentaci našich znalostí na téma ochrany
ohrožených živočichů.

13.2 Mezinárodní spolupráce Klubu malých debrujárů
Asociace malých debrujárů – Česká republika je organizace uznaná MŠMT pro oblast práce
s dětmi a mládeží. Své kluby má v řadě evropských států.
Žáci, kteří navštěvují Klub malých debrujárů při ZŠ Jakutská, absolvovali v rámci své
činnosti týdenní pobyt v německém Netzschkau. Tento pobyt byl zaměřený na vědu,
kreativitu a sport.
Při své stáži v České republice navštívila Klub malých debrujárů při ZŠ Jakutská delegace
francouzských pracovníků ve volném čase. Při této návštěvě došlo k výměně zkušeností
s prací s dětmi a mládeží a s volnočasovými aktivitami.

13.3 Mimoškolní aktivity – Klub malých debrujárů
Mgr. Petr Zapletal, prezident AMD ČR: „Předmětem činnosti Asociace malých debrujárů je
umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas k rozvíjení schopností a znalostí v oblasti
vědy, techniky a ekologie. Při činnosti respektovat a využívat dětskou představivost a hravost.
V praxi jsou využívány zejména zábavné pokusy s jednoduchými pomůckami z různých
oblastí vědy, techniky a ekologie, které směřují k nenucenému pochopení různých jevů a
zákonitostí, objevování vědy a utvářejí nové cesty k poznání a tvořivosti. Nabídka aktivního
využití volného času pomáhá v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závislostí a dalším
sociálně patologickým jevům“.
Součástí činnosti Asociace malých debrujárů je také navazování mezinárodních kontaktů a
spolupráce s partnerskými organizacemi a organizacemi podobného zaměření v ČR i
v zahraničí.

13.3.1 Výroční zpráva Klubu malých debrujárů za školní rok 2011/2012

KMD při ZŠ Jakutská / Klub malých debrujárů /
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Již šestým rokem na naší škole pracuje klub malých debrujárů
/ KMD / pod vedením Mgr.Zdenky Kočkové, jehož náplní jsou
pokusy z oblastí přírodních věd. Pravidelné schůzky 25 dětí se 1x
týdně ve dvou skupinách odehrávají v učebně chemie nebo na školní
zahradě. Zde společně zkoumají a přemýšlí nad různými
vlastnostmi živé i neživé přírody jako např: vody, vzduchu, seznamují
se s pojmy typu setrvačnost, těžiště, povrchové napětí, hustota, tlak
….
Prostřednictvím jednoduchých a nenáročných pokusů si objasňují témata z prvouky,
přírodovědy a vytvářejí si kladný vztah k budoucím předmětům druhého stupně.

Činnost debrujárů je rozdělena do tří skupin:
Debrujárská dílna, herna a debrujárské pokusy

Výhodou debrujárské činnosti je nenáročnost materiálu /věci běžně dostupné
v domácnosti/ a přístupnost jakékoli věkové kategorii. Debrujáři si pokusování nenechávají
pro sebe, naopak. Předvádějí svoji šikovnost nejen svým mladším i starším spolužákům,
rodičům a dětem z MŠ, ale i na různých akcích pro širokou veřejnost prezentují svoji činnost.
Také pořádají výměnné zahraniční pobyty.

Akce pořádané klubem malých debrujárů ve školním roce 2011/2012:
Září
Pokusy pro MŠ Omská I.
Bublináda pro ŠD
Říjen
Zaučování nových debrujárů
Experimenty v Domě čtení - herna
Listopad
Týdenní pobyt v německém Netzschkau zaměřený na vědu, kreativitu a sport
Prosinec
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Vánoce Debrujárů za přítomnosti delegátů z Itálie, Francie, Bulharska a Arabských
zemí
Leden
Den otevřených dveří – Jarmark 2012
Pokusy pro spolužáky – učivo 3.r. prvouky
Únor
Debrujáři v domě čtení – pokusy k učivu prvouky 4.r.
Březen
Návštěva Toulcova dvora – pokusy s vodou, seznámení s přírodní laboratoří
Mimořádné ocenění
V letošním roce oslav 20. výročí založení AMD ČR dosáhla skvělého úspěchu i vedoucí
klubu debrujárů při ZŠ Jakutská v Praze 10 Mgr. Zdenka Kočková. Rezidence pražského
primátora byla v úterý 20.3.2012 slavnostním místem, kde společně s dalšími oceněnými
převzala Zdenka Kočková cenu HESTIA "Křesadlo", pro nejlepší dobrovolníky rokupříloha č. 7.
Návštěva z Francie
Při své stáži v České republice navštívila klub debrujárů při ZŠ Jakutská v Praze delegace
francouzských pracovníků ve volném čase. Za přítomnosti zástupkyně i ředitelky školy tak
měli možnost obdivovat šikovnost debrujárů místního klubu.

Kouzlení pro MŠ Omská II.
Duben
Debrujárské dílny
Květen
Bambiriáda 2012 , Vítězné náměstí, Praha 6, /4 dny /
Bublináda pro ŠD 1. – 3. ročníku
Bublináda pro MŠ
Červen
Vědohraní 2012, KDF MFF UK ,V Holešovičkách 2, Praha 8
Muzejní noc v Pedagogickém muzeu J.A.Komenského
Bublináda a herna pro děti ze speciální školy
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Veškeré debrujárské akce jsou prezentovány na stránkách školy: www.zsjakutska.cz
a také na oficiálních stránkách Asociace malých debrujárů: www.debrujar.cz

Vypracovala Mgr. Zdenka Kočková, vedoucí Klubu malých debrujárů
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Klub malých debrujárů při ZŠ Jakutská
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Návštěva z Francie

Týdenní pobyt v Německu
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Bublináda pro ŠD

Den otevřených dveří na Jakutské
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Vědohraní 2012 na MFF UK

Bambiriáda 2012
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Herna pro děti z MŠ
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Magistrát hl.města Prahy – rezidenční salonek
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13.4 Mimoškolní aktivity – zájmové kroužky
Při organizaci zájmových kroužků spolupracovala škola s agenturou Kroužky, s.r.o., která ve
škole vedla kroužek fotbalu, sportovních her, florbalu, aerobicu, kroužek hip-hopu a kroužek
vaření.
Pedagogové školy pro děti zajišťovali v jejich volném čase kroužek zumby, výtvarný
kroužek, keramiku hrou, nápravu SPU, turistický kroužek, kroužek PC, Hudební nauku
zvládnu hravě a kroužek AJ pro 5. ročník.

14 Environmentální výchova a výchova k udržitelnému rozvoji
14.1 Hodnocení ročního programu environmentální výchovy
Cílem EVVO a VUR na naší škole je vybavit žáky takovými kompetencemi, které povedou
k vybudování kladného vztahu k životnímu prostředí a umožní jim realizovat zásady
udržitelného rozvoje v praktickém životě. Např. v oblasti péče o zdraví, nakládání s odpady,
schopnost vnímat okolní prostředí, osvojení si praktických dovedností pro chování a pobyt
v přírodě, zdravé stravování, péče o přírodní prostředí, rozvíjení ekologického svědomí,
odpovědnost k ochraně přírody a přírodních zdrojů, porozumět přírodním jevům a
zákonitostem.
Průřezové téma Environmentální výchova je realizováno především formou integrace do
výuky ve více vyučovacích předmětech do všech ročníků. Dále je toto téma rozvíjeno
v předmětu Ekologie v 9. ročníku a Zeměpisný seminář v 8. ročníku.
Naše škola je od školního roku 2004/2005 zařazena do projektu zaměřeného na podporu
ekologické výchovy na školách M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické
výchovy) – příloha č. 8.
Během školního roku 2011/2012 proběhla řada akcí zaměřených na efektivní ekologickou
výchovu. Žáci absolvovali naučné výlety, vycházky, výstavy, přednášky a soutěže. Celoročně
pečují žáci o prostředí školy. Průběžně pěstují nové okrasné rostliny a na školní zahradě
využívají učebnu v přírodě.
Škola je zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ. Proběhlo několik sběrových akcí a
likvidace odpadů (sběr starého papíru, monočlánků a vyřazených elektrospotřebičů).
Jako poděkování za účast v projektu Ukliďme si svět uspořádala firma Elektrowin pro žáky 1.
stupně projektové dopoledne na téma úspory elektrické energie.
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V projektu Ukliďme si svět žáci odevzdali 0,36 t elektroodpadu a ušetřili tak 2 173 kWh
elektrické energie, 211 litrů ropy a 4 172 kg CO2 – příloha č. 9. S problematikou sběru
odpadů jsou žáci průběžně seznamováni - promítání videosnímků, výukové programy,
pracovní listy o odpadech.
Při pobytu ve škole v přírodě se žáci zúčastnili několika ekologicky zaměřených vycházek po
okolní krajině a besedy se členy HS a NP Krkonoše.
Velikonoční výstava s ekologickým zaměřením byla uspořádána i pro děti s MŠ.
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I letos se žáci seznámili s ukázkou výcviku dravců, navštívili ekologické dílny ve Sdružení
Tereza a v Toulcově dvoře.
V ZOO Praha naše škola sponzoruje pandu červenou, letos bylo odesláno 3 000,- Kč. –
příloha č. 6.
Rozmanitých ekologických aktivit a soutěží se žáci zúčastnili na Ekofestivalu 2012 a
Bambiriádě. Dále navštívili výstavu 110 let povýšení Vršovic na město (ochrana a péče o
přírodu, parky a zeleň ve Vršovicích).
Žáci se zapojili do výtvarné soutěže Vodníci, uspořádané ke Světovému dni vody 2012.
Pravidelně každým rokem navštěvujeme zeměpisný vzdělávací pořad – letos o Ekvádoru.
Pro žáky 6. ročníku byla připravena přírodovědná soutěž Poznávání živočichů a rostlin.
V rámci vzdělávacího pobytu v Itálii se naši žáci (7. – 9. třída) společně s žáky ze ZŠ
v Bibione zúčastnili ekologického projektu o ochraně přírody – viz. kapitola 4.5.1., str. 13.
Koordinátorka environmentální výchovy se jako každoročně účastnila celostátní ekologické
konference M.R.K.E.V., letos se konala v Brně.

Vypracovala Mgr. Ludmila Bendová, školní koordinátorka environmentální výchovy

14.2 Výchova k udržitelnému rozvoji
14.2.1 Zpráva o nakládání s odpady

Škola se již několik let účastní ekologických aktivit v oborech sběru druhotných surovin,
elektroodpadu a baterií. ZŠ Jakutská se aktivně zapojuje od počátku projektu Recyklohraní do
soutěžních úkolů a přispěla velkou měrou k tomu, že bylo k recyklaci odevzdáno již 230 tun
použitých baterií a téměř 1400 tun vysloužilého drobného elektrozařízení.
Za školní rok 2011/2012 škola odevzdala celkem 5 154 kg starého papíru firmě PAPKOV.
Sebrali jsme též 104 kg baterií a 1 393 kg elektroodpadu v rámci programu Recyklohraní
s firmou Asekol a Ekobat. Dále jsme odevzdali 360 kg elektroodpadu firmě Elektrowin
v rámci soutěže Ukliďme si svět a tím jsme ušetřili 2 173 kWh elektrické energie, 211 litrů
ropy a 4 172 kg CO2 – viz. příloha č. 9. Školu též navštívila Recyklační hlídka s programem
o ekologickém nakládání s elektrickým odpadem. Za získané body jsme získali různé odměny
pro žáky.
Nově se zapojili žáci do projektu Má to smysl, který je zaměřený na podporu školství, charity,
ekologie a zaměstnanosti. Tento projekt, který se zabývá centralizovaným sběrem prázdných
tiskových kazet organizuje společnost IT Broker.
Sběrem a zajištěním zpětného odběru vyřazených elektrospotřebičů přispívají žáci k úsporám
elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody nebo snížení
produkce nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.
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Samozřejmostí pro žáky je třídění odpadů. V každé třídě a na chodbách je umístěna nádoba na
obaly z plastů. Za účast v projektu recyklovaní pro školu vyrobila firma Eko-Kom, s.r.o.
praktické sběrné boxy, které jsou určeny k třídění odpadu.
Všemi těmito aktivitami jsou žáci vedeni k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Vypracoval Mgr. Petr Trojan, učitel pověřený problematikou nakládání s odpady

15 Zkušenosti s péčí o nadané žáky
V tomto školním roce u žádného žáka nedoporučila PPP zařazení do programu individuální
péče o mimořádně nadané žáky. Žádnému žákovi nebylo umožněno v souladu s platnými
předpisy přeřazení do vyššího ročníku s vytvořením individuálního vzdělávacího plánu.
Všestranně nadaným žákům učitelé však věnovali individuální pozornost a připravovali pro
ně náročnější aktivity nebo jejich nadání využívali při pomoci ostatním žákům s učivem.
Nadaní žáci byli také ve velké míře připravováni na účast v předmětových, uměleckých i
sportovních soutěžích.
Sportovně nadaným žákům byl upraven vzdělávací plán a rozvrh vyučovacích hodin tak, aby
se mohli věnovat náročným tréninkům.
Výtvarné nadání měli možnost žáci dále rozvíjet ve výtvarném či keramickém zájmovém
kroužku a účastnili se řady uměleckých soutěží.
Pro hudebně talentované žáky je vytvořen ve všech ročnících program rozšířené výuky
hudební výchovy – viz kapitola 15.1.

15.1 Rozšířená výuka hudební výchovy
Profilací ZŠ Jakutská je Rozšířená výuka hudební výchovy. V každém ročníku je jedna třída,
ve které je rozšířená výuka realizována. V 1. a 2. ročníku je dotována dvěma vyučovacími
hodinami týdně, od 3. do 9. ročníku pak třemi hodinami za týden. Škola disponuje
specializovanou učebnou vybavenou řadou hudebních nástrojů, poslechovým zařízením,
audiovizuální technikou, obrazovým materiálem, rozmanitými didaktickými pomůckami.
Výuku zajišťují kvalifikovaní zkušení pedagogové.
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Ve výuce se střídají činnosti pěvecké, poslechové, instrumentální, intonační, pohybové,
rytmický výcvik, sluchová analýza, rozbor skladeb. Věnujeme se rozvoji sluchově
percepčních schopností žáků, sluchový a pohybových schopností, analyticko-syntetickému,
tonálnímu, harmonickému i rytmickému cítění, rozvíjíme také hudební paměť, představivost,
a hudebně intelektové schopnosti. Našim cílem je rozvíjet poznávací a praktické hudební
činnosti žáků, prohlubovat jejich hudební schopnosti a dovednosti, upevňovat návyky. Učíme
žáky nejen vnímat hudbu, ale také ji reprodukovat. Snažíme se v žácích vzbuzovat zájem o
hru na hudební nástroje.
Na 1. stupni uplatňují žáci získané poznatky z hudební nauky při hře na sopránovou zobcovou
flétnu. Jsou vedeni k osvojení základních pěveckých dovedností, zorientování se v základních
informacích z oblasti hudební nauky a orientačně také z dějin hudby. Do širších souvislostí
pak tyto poznatky uvádíme ve třídách 2. stupně, kde dochází k vytváření základní orientace ve
"světě hudby". Žáci si osvojují základní hudební pojmy, estetické vnímání, a učí se hodnotit
hudební díla.
Hudební prožitek je podněcujícím a zprostředkovává kultivaci žáků v rámci společenských
cílů.
Na mnohých výchovných koncertech realizovaných nejen na půdě školy, ale i mimo ni se
podílíme na utváření možnosti vnímat a hodnotit i "živou hudbu".
V rámci rozšířené výuky hudební výchovy se žáci v průběhu školního roku 2011/2012 aktivně
podíleli na několika hudebních vystoupení.
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Dne 30.11. 2011 vystoupil Pěvecký sbor žáků 1. stupně na Vernisáži Vánoční výstavy
v budově Úřadu Městské části P 10.

Dne 12.12. 2011 proběhlo Vánoční vystoupení Pěveckého sboru žáků 1.stupně na Kubánském
náměstí.
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14.12. 2011 se konal Vánoční koncert žáků ZŠ Jakutská ve Farním sboru ČCE

11.1. 2012

vystoupil Pěvecký sbor 1. stupně u příležitosti DOD na ZŠ Jakutská
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Dne 14.3. 2012 se konala školní pěvecká a instrumentální soutěž
27.3. 2012 se uskutečnilo vystoupení Pěveckého sboru 1. stupně a žáků 6.r. na Jarních trzích
na Staroměstském náměstí

5.6. 2012 vystoupili členové Pěveckého sboru 1. stupně a žáci IV.A v rámci Ekofestivalu na
Náměstí Míru.
29.6. 2012 proběhlo vystoupení pěveckého sboru 1. stupně u příležitosti slavnostního
rozloučení s žáky 9. ročníku.
Vypracovala Mgr. Lucie Pěkná, předsedkyně předmětové komise RvHv

16 Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí
ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ
Přípravné třídy nebyly ve školním roce 2011/2012 ve škole zřízeny.
Postup při integraci a začleňování dětí se sociálním znevýhodněním je zpracován do školního
vzdělávacího programu Klíč k úspěchu.
Dětem přicházejícím ze sociálně znevýhodněného prostředí věnují jejich třídní učitelé
zvýšenou péči a pomáhají jim nejen při řešení běžných situací, ale hlavně při delších akcích
pořádaných školou – při přípravě zájezdů, škol v přírodě apod. Častěji se během školního
roku scházejí i se zákonnými zástupci žáků, spolupracují při těchto jednáních s výchovnou
poradkyní, vedením školy, psycholožkou z PPP a kurátorkou z OSPOD městských částí podle
bydliště dítěte.
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Pravidelně nebo podle potřeby škola spolupracovala s odborem sociálně právní ochrany dětí
MČ Praha 10.
Vypracovala Mgr. Lenka Hampejsová, výchovná poradkyně a zástupkyně ředitelky

17 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Žáci podle státního občanství:
počet žáků
k 30.9. 2011

počet žáků
k 30.6. 2012

Polsko

1

1

občan EU

Ukrajina

4

4

trvalý

Slovensko

2

2

občan EU

Makedonie

2

2

dlouhodobý

Kazachstán

2

2

dlouhodobý

Rusko

1

1

dlouhodobý

Irsko

1

1

občan EU

Bosna a Hercegovina

1

1

dlouhodobý

celkem

14

14

Stát

forma pobytu

Při začleňování a integraci dětí cizinců do prostředí ZŠ nebyly žádné problémy. K vyrovnání
jazykového handicapu byl ve škole zřízen kroužek Český jazyk pro cizince, který byl
financován z rozvojového programu MŠMT – Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená
potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2011, čj. 22 441/2011-27.
Zkušenosti s realizací tohoto projektu jsou popsány v následující kapitole.

17.1 Jazyková podpora dětí cizinců při výuce českého jazyka
Ve školním roce 2011/2012 se ZŠ Jakutská zapojila do projektu s názvem
„Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků – cizinců z třetích zemí do
základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám
těchto žáků na rok 2011.“
Projekt byl realizován 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 1 hodiny, formou kurzu
výuky a doučování českému jazyku jako cizímu jazyku.
Státní příslušnost žáků: Kazachstán, Ukrajina a Makedonie
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Vyučující Mgr. Zdenka Kočková má dlouholetou praxi a řadu osvědčení různých metod
vyučování čtení, čtení s porozuměním a práce s dětmi se specifickými vývojovými
poruchami.
Cílem projektu bylo usnadnit žákům – cizincům začlenění do běžné školy, dětského
kolektivu a prohlubování komunikativních kompetencí. Seznámit žáky s naší kulturou a
diskutovat o kulturách zemí, ze kterých žáci pocházejí.
Použité metody – procvičování výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, čtením, psaním,
různými typy cvičení ve skupinách i s jednotlivci.
Použité pomůcky – názorné karty s obrázky i textem, encyklopedie, slovníky, gramatické
příručky, pracovní listy, časopisy, cvičné texty, zvukové nahrávky, PC programy a práce
s internetem.
Protože se práce kroužku osvědčila a rodiče žáků – cizinců projevili zájem o pokračování, pro
následující školní rok 2012/2013 jsme opět podali přihlášku k zařazení do projektu.

Vypracovala Mgr. Zdenka Kočková, učitelka a realizátorka projektu
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18 Multikulturní výchova
Multikulturní výchova je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Klíč k úspěchu zařazena jako průřezové téma,
které je integrované do různých předmětů od 1. do 9. ročníku. Témata, kterými se zabývá
tento vzdělávací obor jsou kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita a
princip sociálního smíru a solidarity.
Na 1. stupni je multikulturní výchova zařazena především do předmětů prvouka, vlastivěda,
hudební výchova, výtvarná výchova a český jazyk.
Na 2. stupni jsou tato témata obsažena v učebních plánech dějepisu, anglického jazyka,
ostatních cizích jazyků, výchovy k občanství, zeměpisu, výchovy ke zdraví, výtvarné a
hudební výchovy.

18.1 Podpora multikulturní výchovy
bezproblémové začleňování dětí cizinců a národnostních menšin do kolektivu českých
žáků
vzdělávací zahraniční zájezdy: Itálie, SRN
návštěva francouzských pracovníků volného času
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besedy a přednášky účastníků geografických expedicí, v tomto šk. roce o Ekvádoru a
Galapágách

19 Polytechnická výchova
Vybavení školy:
Škola nemá učebnu pro dílny
Ve škole je moderně vybavená školní cvičná kuchyňka
Školní pozemek
Atelier pro výtvarné činnosti
Keramická dílna
K naplňování výstupů a kompetencí z oblasti polytechnické výchovy je zařazen ve školním
vzdělávacím programu Klíč k úspěchu vzdělávací obor Člověk a svět práce, jehož součástí je
předmět Praktické činnosti, který je vyučován od 1. do 9. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina
týdně.
Na 1. stupni výuka rozvíjí u žáků motorické schopnosti, manuální dovednosti a pracovní
návyky. Žáci se učí bezpečnosti práce.
V 1.-3. ročníku se žáci seznámí se základními informacemi o materiálech, pomůckách a
nářadí. V 4. – 5. ročníku jsou žáci vedení tak, aby byli schopni zvolit vhodné pracovní
pomůcky a vhodný pracovní postup k dosažení kýženého výsledku práce.
Na 2. stupni jsou zařazeny s ohledem na vybavení školy následující tematické okruhy:
pěstitelské práce, chovatelství, příprava pokrmů a svět práce – volba povolání.

19.1 Podpora polytechnické výchovy
exkurze do různých výrobních provozů
besedy s odborníky a řemeslníky z řad rodičů
návštěva Informačního centra Úřadu práce, kde se žáci seznámí s jednotlivými
řemesly a jejich náplní
zájmový kroužek keramiky v nově zařízené keramické dílně

20 Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech
Škola se zapojila do následujících rozvojových programů:
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním,
kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., (č.j. 29 127/2010-26
a č.j. 10 061/2011-26), na rok 2011činila dotace 355 900,- Kč.
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí
na rok 2011, č.j. 22 441/2011-27. Škole byla poskytnuta částka 29 000,- Kč.
Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, č.j. 1 968/2011-26,
poskytnuta částka 54 000,- Kč.
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Podpora řešení specifik v krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení, č.j.
1144/2011-26, dotace činila 324 000,- Kč.

21 Naplňování cílů a priorit školy
21.1 Naplňování cílů koncepce rozvoje školy v oblasti materiálního
zabezpečení
dovybavení tříd a kabinetů PC
dokončení internetového připojení ve všech učebnách a kabinetech
navýšení počtu interaktivních tabulí – současný počet: 8
doplnění vybavení školy hudebními nástroji a výukovými materiály k výuce rozšířené
výuky Hv
pořízení dalších herních prvků na školní pozemek (houpačky, klouzačka, pobytový
domeček)
doplnění výukového softwaru pro interaktivní tabule
vybavení tříd 2. stupně uzamykatelnými skříňkami pro každého žáka – zajištění
ochrany osobních věcí i učebních pomůcek žáků
renovace vstupních a přijímacích prostor školy
vybavení kabinetů novým nábytkem, zlepšení pracovních podmínek pedagogů
zřízení a vybavení keramické dílny pro zájmový kroužek

21.2 Hodnocení kvality výchovně vzdělávací činnosti
K hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti škola ve školním roce 2011/2012
využila následující nástroje:
1. Evaluační nástroje od Společnosti Scio:
STONOŽKA – 5., 8. a 9. ročník: testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí
a studijních předpokladů. Tento nástroj poskytuje zpětnou vazbu pro vedení školy,
učitele, žáky a jejich rodiče, současně také porovnání výsledků s ostatními školami.
PPPZ – Podpora přípravy na přijímací zkoušky – 8.r. (ČJ, M, OSP)
2. Evaluační nástroje od NUOV – Národní ústav pro vzdělávání:
Projekt „CESTA KE KVALITĚ“ – Klima školy:
Společenství 1. stupně: 2.r, 4.r.
Školní výkonová motivace žáků + postoje žáků ke škole: 6.r., 8.r.
Pracovní klima + managament: učitelé, vychovatelky
3. Společnost pro kvalitu školy:
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Projekt DIAGNOSTIKA STAVU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ SE
ZAMĚŘENÍM NA JEJICH ROZVOJ (spolufinancován Evropským sociálním fondem
a rozpočtem České republiky) – 5. r. a 9. r.: test se skládal z následujících částí: ČJ, M,
AJ, člověk a příroda (chemie, fyzika, biologie).
4. NIQES – Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy:
Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9.
ročníků ZŠ: ČJ, M, AJ

21.2.1 Výsledky evaluace výchovně vzdělávací činnosti

Výsledky žáků v matematice byly v celostátním měřítku nadprůměrné, žáci 9.r. mají znalosti
a dovednosti v této vzdělávací oblasti, které řadí naši školu mezi úspěšné školy a mají
výsledky lepší než 70 % zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků je v matematice využíván
velmi dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než odpovídá úrovni jejich studijních
předpokladů.
Naopak v předmětu český jazyk dosahují žáci 9.r. podprůměrných výsledků. Výsledky žáků
jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Žáci mají
především problémy v ovládání syntaktického pravopisu. V oblasti morfologického pravopisu
(tvarosloví) dosáhli však výrazně lepších výsledků. Na základě těchto výsledků se zaměří
učitelé českého jazyka na 2. stupni na upevňování a procvičování syntaktického pravopisu –
(větná skladba, vzájemné vztahy skladebných prvků jazyka) a porozumění obsahu textu, kde
žáci dosáhli druhých nejhorších výsledků ve sledovaných oblastech.
Tyto závěry potvrdily i výsledky projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků, ze
kterého vyplývá, že znalosti žáků 9.r. v matematice a anglickém jazyce zůstávají dlouhodobě
nadprůměrné, na rozdíl od výsledků v českém jazyce, kde si škola pohoršila.
V přírodovědných předmětech škola také zůstává nadprůměrná, dokonce v předmětu chemie
si výrazně polepšila ve srovnání s předchozím školním rokem.
Rozdílných výsledků dosáhli žáci 5. ročníku, kteří dosáhli vysoce nadprůměrných výsledků
v českém jazyce, kdy naše škola patří mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80 %
zúčastněných škol. V matematice žáci 5. ročníku zařadili svými výsledky mezi průměrné,
škola má lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. V českém jazyce i v matematice byl
studijní potenciál žáků 5. ročníku využíván optimálně, výsledky žáků v ČJ i M odpovídají
jejich úrovni studijních předpokladů.
V testování klíčových kompetencí žáků 8. ročníku řadí výsledky naši školu mezi průměrné.
Nejlepších výsledků dosáhli žáci v kompetenci komunikativní a sociálně personální, naopak
pod celostátním průměrem se žáci umístili v kompetenci k učení a pracovní.
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21.3 Výsledky SWOT analýzy pedagogického sboru
Počet respondentů: 26
V následující tabulce jsou obsaženy nejčastěji uváděné silné stránky, slabé stránky, příležitosti
a hrozby.
Silné stránky
Slabé stránky
vybavení všech učeben a kabinetů PC
nejednotný
nebo
nedostatečný
nábytek ve třídách
zasíťování školy internetem
nevyhovující asfaltové hřiště –
dobré pracovní a mezilidské vztahy
nebezpečí úrazu
podpora vzdělávání učitelů
chybějící samostatné prostory pro ŠD
ochota pedagogů se dál vzdělávat
a pro přípravu vychovatelek
postupné vybavování interaktivními
nedůsledná kontrola dodržování
tabulemi
školního řádu žáky
zlepšení týmové spolupráce pedagogů
kázeň žáků 2. stupně o přestávkách
dobrá pracovní atmosféra
nejednotný software na PC pro
ochota pedagogů dělat nadstandardní
učitele
práci
chybějící důstojné prostory pro
pestrá nabídka zájmové činnosti
čekající rodiče
zlepšování estetiky prostředí
chybějící místnost pro jednání učitelů
vstřícné, přístupné a pracovité vedení
s rodiči
omlazený pedagogický sbor
absence klimatizace v učebně PC,
vybavenost hudebny, pomůcky pro
nemožnost větrat
RvHv
jen 1 kopírka pro celý pedagogický
zrekonstruované sociální zařízení
sbor
dobře fungující školní družina
vybírání a manipulace učitelů
prezentace školy na veřejnosti:
s finanční hotovostí
spolupráce s rodiči, akce pro MŠ,
školní web, Den otevřených dveří,
Jarmark,
Svatomartinská
pouť,
vyučování nanečisto, Klub malých
debrujárů, Adventní koncert.....
příležitosti
hrozby
vybudování venkovní učebny
nedostatek finančních prostředků pro
rozvoj školy
získávání sponzorů a grantů
administrativní zátěž pedagogů
celoživotní vzdělávání učitelů
úbytek žáků
rekonstrukce poničeného asfaltového
hřiště
malá pravděpodobnost získání grantů
zintenzivnit spolupráci s rodiči
velký počet žáků ve třídách
důsledné dodržování dozorů na 2.
zhoršující se chování žáků
stupni a kontrola aktivního plnění
často nefungující výchovný vliv
těchto dozorů
rodiny
sjednocení základního softwaru na
všech PC
vybudování klimatizace v učebně PC
dohoda učitelů na dovybavení
kabinetu 1. stupně pomůckami
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rozšířit projektové a prožitkové
vyučování
zapojit žáky 2. stupně do péče a
výzdobu učeben a chodeb 2. stupně
před hlavním vchodem vybudovat
zastřešení
Na základě těchto postřehů, názorů a připomínek bude přepracována koncepce rozvoje školy
z roku 2010, která je už v mnoha bodech naplněna.

22 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2011/2012 byla provedena v termínu od 6. 12. 2011 inspekční činnost ČŠI.
Předmět inspekční činnosti:
Státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k dodržování ustanovení § 5
odst. 1 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) v platném znění – školní vzdělávací program.
Kontrolní zjištění:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíč k úspěchu (dále jen ŠVP) není
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV).
Odůvodnění:
V kapitole Hodnocení žáků a autoevaluace školy školního vzdělávacího programu
Klíč k úspěchu chybí v podkapitole Celkové hodnocení stupeň nehodnocen.
Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, zastoupené předmětem Matematika,
jsou ve 2. období (5. ročník) nesprávně zařazeny výstupy v souvislosti s učivem o
zlomcích a desetinných číslech, což obojí patří do vzdělávání na 2. stupni.
Opatření:
Kapitola hodnocení žáků byla doplněna v podkapitole Celkové hodnocení stupněm
nehodnocen.
V souladu s §17 zákona č. 552/1991 Sb. ( o státní kontrole) ve znění pozdějších
předpisů podala ředitelka školy zdůvodněné námitky.
Zdůvodnění námitky: Smyslem školních vzdělávacích programů bylo, aby se školy
profilovaly. Na základě zkušeností a se souhlasem Školské rady byly závazné výstupy z RVP
ZV v předmětu Matematika v 5. ročníku rozšířeny o učivo o zlomcích a desetinných číslech,
které děti bez problémů zvládají a ulehčuje jim to přechod na druhý stupeň, popř. přijetí na
víceletá gymnázia.
Rozhodnutí ČŠI k podaným námitkám:
Naplnění očekávaných výstupů z RVP ZV je na konci 5. ročníku závazné, učivo RVP ZV je
doporučené. Vzhledem k tomu, že se mluví o očekávaných výstupech, jejich naplnění za
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strany školy je třeba chápat jako závazné minimum, které škola musí splnit vždy, aby naplnila
požadavky stanovené RVP ZV. Na druhou stranu to však neznamená, že by si konkrétní škola
(právě např. s ohledem na její profilaci) nemohla stanovit nad rámec těchto očekávaných (tj.
minimálních) výstupů ještě další výstupy. Nadstandardní výstupy však nesmí být vyučovány
na úkor závazného učiva stanoveného v RVP ZV pro dané období.
Ze zjištění ČŠI nevyplývá žádný rozpor s RVP ZV a tedy ani se školským zákonem
ohledně stanovení nadstandardních výstupů v předmětu Matematika. Námitce je tedy
nutné v tomto bodě vyhovět.

Výroční zprávu předkládá:
Ing. Sylva Taufmannová
ředitelka školy

64

23 Přílohy
Příloha č. 1: Plán činnosti ŠD dle vzdělávacího programu 2011/2012
Příloha č. 2: Plán akcí a činností ŠD ve školním roce 2011/2012
Příloha č. 3: Certifikát Rodiče vítáni
Příloha č. 4: Charitativní sbírka OS Píšťalka
Příloha č. 5: Potvrzení o pomoci chovu exotických zvířat v ZOO
Příloha č. 6: Pamětní listina ZOO hl. m. Prahy.
Příloha č. 7: Ocenění za dobrovolnictví Křesadlo 2011
Příloha č. 8: Osvědčení sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou
Příloha č. 9: Certifikát Ukliďme si svět
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23.1 Příloha č. 1: Plán činnosti ŠD dle vzdělávacího programu pro rok
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2011/2012
23.2 Příloha č. 2: Plán akcí a činností ŠD ve šk. roce 2011/2012
Září
o

naše škola a družina, seznámení s pravidly bezpečnosti a poučení, řád ŠD.

o
o

„Chutě a barvy podzimu“- výtvarná soutěž
sběr a využití přírodnin a plodů při výtvarných a rukodělných činnostech

o

„Zpíváme, hrajeme a recitujeme“

o
o

Mikulášské besídky, tvoříme postavičky čertů a andělů
vánoční zvyky a tradice

o

tvořivé dílny – Jarmark, zápis budoucích prvňáčků – výroba drobných dárků

o
o

turnaje ve společenských hrách
masopustní karneval – výroba masek

o
o

„Měsíc knihy“ – práce s knihami, četba, návštěva knihovny, návrhy na obal knihy
proměny počasí, pozorování změn v přírodě

o
o

dopravní výchova – pravidla silničního provozu, dopravní značky, jejich význam
Velikonoce – tvořivé dílny, zvyky, tradice

o
o
o

turnaje v míčových hrách mezi jednotlivými odděleními
Den matek – uděláme maminkám radost
Škola v přírodě – 1. a 2. třídy – tematická celotýdenní hra Tady je Krakonošovo

o

Odpoledne her a soutěží – Den dětí

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen
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23.3 Příloha č. 3: Certifikát Rodiče vítáni
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23.4 Příloha č. 4: Charitativní sbírka OS Píšťalka
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23.5 Příloha č. 5: Potvrzení o pomoci chovu exotických zvířat v ZOO Praha
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23.6 Příloha č. 6: Pamětní listina ZOO hl. m. Prahy
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23.7 Příloha č. 7: Ocenění za dobrovolnictví Křesadlo 2011
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23.8 Příloha č. 8: Osvědčení sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou
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23.9 Příloha č. 9: Certifikát Ukliďme si svět
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