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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, od 1.9. 2013 počet 420

Nejvyšší povolený počet v ŠD:

175

Identifikátor právnické osoby:

600 041 140

IZO:

102 337 691

IZO ŠD:

112 900 208

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
od 1.1. 2013 Mgr. Zdeněk Hyan

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 bylo ve školním roce
2012/2013 umístěno 16 kmenových tříd, 6 odborných učeben (počítačová, hudební, jazyková,
chemie-fyzika, přírodovědná a cvičná kuchyňka), školní knihovna a 1 tělocvična. Vzhledem
k nárůstu počtu žáků a tříd musela být do ateliéru, který sloužil k výuce výtvarné výchovy a
zájmových kroužků, umístěna další kmenová třída. Část budovy slouží od prosince 2010
odloučenému pracovišti Mateřské školy, Praha 10, Omská 6/1354.
Rozsáhlý pozemek školy je využíván k výuce Praktických činností, předmětu Ekologie a je
také používám při zájmovém vzdělávání školní družinou.
K výuce tělesné výchovy slouží moderní víceúčelové hřiště s umělým trávníkem, běžecká
atletická dráha, doskočiště pro skok daleký a od listopadu 2012 zrekonstruovaný volejbalový
kurt s umělým povrchem.
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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

16

354

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. Na ŠVP
navazuje samostatný vzdělávací program pro školní družinu.
V letech 2007 – 2013 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. 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. Z důvodu navýšení hodinové dotace informatiky byl přepracován učební plán
předmětu výchova k občanství, jehož učivo bylo rozděleno 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.
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
7

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 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.

3 Údaje o vedení školy a školské radě
Ředitelka:

Ing. Bc. Sylva Taufmannová

Zástupce ředitelky:

Mgr. Lenka Hampejsová, od 1.1. 2013 Mgr. Zdeněk Hyan

Výchovný poradce:

Mgr. Lenka Hampejsová, od 1.1. 2013 Mgr. Zdeněk Hyan

Kariérní poradce:

Mgr. Ludmila Bendová - od 1.1. 2013

Metodik prevence:

Mgr. Alena Švecová

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Ludmila Bendová

Vedoucí vychovatelka ŠD:

Věra Klabanová

Správce budovy a areálu:

Jiří Marosz

Ekonom školy:

Ing. Eva Fučíková

ICT koordinátor:

Mgr. Pavel Mácha

Webmaster:

Mgr. Zdeněk Hyan

Školská rada: předseda:

Bc. Martina Polanecká, zákonný zástupce

členové:

Mgr. Edita Růžičková, pedagog
Lucie Zvěřinová, pedagog
PhDr. Kristýna Svobodová, zákonný zástupce
Ing. Martin Uhlíř, zástupce zřizovatele
Jan Florián, zástupce zřizovatele
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4 Organizace školního roku 2012/2013
Zahájení:

pondělí 3.9. 2012

ukončení I. pololetí:

čtvrtek 31.1. 2013

ukončení II. pololetí:

pátek 28.6. 2013

prázdniny:

podzimní:

čtvrtek 25.10. a pátek 26.10. 2012

vánoční:

sobota 22.12. 2013 – středa 2.1. 2013
vyučování začíná ve čtvrtek 3.1. 2013

pololetní:

pátek 1.2. 2013

jarní:

18.2. – 24.2. 2013

velikonoční:

čtvrtek 28.3. a pátek 29.3. 2013

hlavní:

sobota 29.6. – neděle 1.9. 2013

Černá hora:

24.11. – 1.12. 2012, třídy IV.B, VIII.B

Černá hora:

20.4. – 27.4. 2013, I.B, II.A,C, IV.B

Černá hora:

27.4. – 4.5. 2013, I.A, II.B, III.A, III.B

Prachovské skály:

29.4. – 4.5. 2013, třída V.A

Železná Ruda:

27.5. – 2.6. 2013, třídy IV.A, V.B, VI.A

jazykově vzdělávací

Krásy jižní Anglie:

25.4. – 30.4. 2013, 12 žáků 7., 8. r.

zájezdy:

Drážďany, SRN:

23.5. 2013, 40 žáků 2. stupně

Bibione, Itálie:

24.5. – 2.6. 2013, 25 žáků 7. – 9.r.

školy v přírodě:

Adventní koncert

13.12. 2012

Den otevřených dveří, Jarmark

9.1. 2013

zápis žáků do 1. tříd:

15.1. – 16.1. 2013

lyžařský výcvikový kurz:

Černá hora

2.3. – 9.3. 2013, 56 žáků 2. stupně

termíny odevzdání

30.11. 2012 – s talent. zk.

přihlášek na SŠ:

15.3. 2013 – ostatní SŠ

termíny přijímacích zkoušek na SŠ:

20.4. – 30.4. 2013

pedagogické rady:

31.8. 2012

23.1. 2013

14.11. 2012

17.4. 2013
20.6. 2013

třídní schůzky pro rodiče:

3.9. 2012 – 1.r., 6.9. 2012 – 2. – 9.r.
22.11. 2012
14.3. 2013
16.5. 2013

9

5 Personální obsazení školy
fyzické osoby
zaměstnanci
pedagogové

třídní učitelé
netřídní učitelé
asistent pedag., vychovatelka
vychovatelky ŠD
nepedagogové správa a úklid
ekonom
celkem

přepočtení
zaměstnanci
15,59
6,17
1,1
4,75
5
1
33,61

16
9
1
5
7
1
39

5.1 Personální zabezpečení k 31.12. 2011 a k 31.12. 2012
pracovníci
pedagogičtí
nepedagogičtí
celkem

k 31.12. 2011
fyzické osoby
28
8
36

k 31.12. 2011
přepoč. prac.
25,68
6,25
31,93

k 31.12. 2012
fyzické osoby
31
8
39

k 31.12. 2012
přepoč. prac.
27,91
6
33,61

5.2 Věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12. 2012
z toho
věk

do 20

21- 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 a více

důchodci

učitelé

0

7

3

8

5

2

2

Vychovatelky

0

0

2

1

1

2

2

0

7

5

9

6

4

4

+ asist. ped.
celkem

5.3 Průměrný věk pedagogických pracovníků, odchody pedagogů
Průměrný věk pedagogických pracovníků školy k 31.12. 2012 činil 44 roků.
Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013: 2 (z toho 1 do důchodu)
Přijatí absolventi učitelského studia: 2
Přijatí absolventi neučitelského studia: 0

10

5.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
celkem

bez odborné kvalifikace

s odbornou
kvalifikací

učitelé

25

20

5

vychovatelky

5

5

0

vych. +asist. ped.

1

1

0

Celkem ped. prac.

31

26

5

6 Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve školním roce 2012/2013 byly vyučovány následující cizí jazyky: anglický, německý a
italský. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byl nabízen volitelný předmět
anglická konverzace a pro ostatní zájemce byla anglická konverzace realizována jako
nepovinný předmět.

6.1 Pedagogičtí pracovníci cizích jazyků
pedagogičtí

s odbornou

pracovníci

kvalifikací

aprobovanost bez odborné
kvalifikace

rodilí
mluvčí

AJ

3

3

3

0

0

NJ

1

1

0

0

0

IJ

1

1

0

0

0

6.2 Cizí jazyky – počty žáků

AJ

žáci učící se cizí jazyk jako

žáci učící se cizí jazyk

žáci učící se cizí

povinný předmět

jako povinně volitelný

jazyk jako

předmět

nepovinný předmět

1. stupeň

2. stupeň

237

117

2. stupeň

NJ

33

IJ

35

AK

19

1. stupeň

2. stupeň

13

AJ – anglický jazyk, NJ – německý jazyk, IJ – italský jazyk, AK – anglická konverzace
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6.3 Hodinové dotace cizích jazyků v ročnících ve školním roce 2012/2013
cizí
jazyk

týdenní hodinové dotace cizích jazyků ve šk. roce 2012/2013
1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

1

2

3

3

3

3

3

3

3

NJ

2

2

0

IJ

2

2

2

AK

2

2

2

AJ

6.4 Podpora jazykového vzdělávání
K prohloubení a upevnění jazykové zásoby cizích jazyků, konverzačních dovedností a
poznání života a kultury v anglicky, německy a italsky mluvících zemích uspořádala škola
pro žáky jazykově vzdělávací zájezdy do Itálie, SRN a Velké Británie. Všechny tyto zájezdy
byly velmi pozitivně hodnoceny jak žáky, tak jejich rodiči.
6.4.1 Jazykově vzdělávací zájezd: Krásy jižní Anglie a návštěva Londýna

Ve dnech 25. – 30.4. 2013 se 12 žáků 7. a 8. ročníku účastnilo výchovně vzdělávacího
zájezdu do Velké Británie. Žáci navštívili města Brighton (Sea Life Centre, palác Royal
Pavilon), Hastings (St. Clements Cavec, Hastings Castle), letovisko Eastbourne (křídové
útesy Beachy Head), Porthmouth (National Museum of the Royal Navy, plavba lodí) a
Londýn (muzeum Madame Tussaud´s, London Eye). Celým zájezdem provázela zkušená
průvodkyně cestovní kanceláře CK2.
Všichni účastníci byli ubytováni v rodinách v Brightonu, kde měli možnost komunikovat
s rodilými mluvčími a poznat anglické reálie. Cílem tohoto zájezdu bylo seznámit se
s nejznámějšími místy jižní Anglie a hlavního města a zároveň prohloubit motivaci žáků
k dalšímu studiu anglického jazyka.
Zájezd byl žáky i jejich rodiči velmi kladně hodnocen. Díky bohatému celodennímu programu
si žáci odnesli mnoho zážitků a seznámili se s kulturou a každodenním životem Angličanů.
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6.4.2 Vzdělávací a poznávací zájezd do ZŠ v italském Bibione

V letošním školním roce se v termínu 24.5. – 2.6. 2013 zúčastnilo 22 žáků naší školy, kteří
studují italštinu, vzdělávacího a poznávacího zájezdu do italského Bibione.
Složení dětí bylo zastoupeno žáky 7. – 9. ročníku, tudíž s různou znalostí italštiny. I přes
tuto vědomostní rozdílnost se dětem podařilo připravit velmi ucelenou a odborně fundovanou
prezentaci pro žáky italské ZŠ.
Před návštěvou ZŠ v Bibione probíhala intenzivní jazyková příprava v hodinách italštiny,
ale také na místě v Bibione. Vzhledem k ne nejlepšímu počasí byla naše příprava v Itálii
velmi intenzivní a různorodá. Zahrnovala nejenom přípravu prezentace projektu „Naše škola“,
ale také možnost rozšíření slovní zásoby komunikací s místními obyvateli při plnění různých
úkolů.
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Ve čtvrtek 30.5.2013 v 10 hodin jsme po
předběžné dohodě navštívili ZŠ v Bibione. Žáci
měli připraven projekt „Naše škola“, který se týkal
historie Vršovic, ZŠ Jakutská a dále seznámení
s aktivitami školy, stylem výuky, práce ŠD,
různých zájmových kroužků a jejich úspěchů, ale
také práce školy s rodiči žáků a spolupráce školy
s jejím zřizovatelem. Žáci vše velmi zdařile
prezentovali v italštině, měli též připravenu i fotografickou dokumentaci. Částí naší
prezentace byly i ukázky výtvarných prací dětí z výtvarného kroužku (tyto práce byly předány
italským učitelům), dále ukázka moderního tance a v neposlední řadě též sborový zpěv dětí
z hudební třídy. Úroveň naší prezentace byla velmi kladně hodnocena a žáci byli chváleni od
italských učitelů za své znalosti a jazykové dovednosti.
Italské děti nám ukázaly své výtvarné práce,
výuku angličtiny, promítly nám vánoční besídku
a zazpívaly několik italských písní.
Škola je v programu EU, kde je též uvedena
spolupráce s naší ZŠ. Návštěva a vše, co souvisí
s touto školou, má velký význam a je přínosem
pro studium tohoto jazyka. Děti se díky této
spolupráci učí odbourat jazykový ostych a
zároveň mají možnost si v praktických situacích ověřit své znalosti a získat tak dostatečné
sebevědomí.
Na příští školní rok jsme domluvili téma –
Česká republika a její přírodní zajímavosti.
Shodné téma mají i italské děti o Itálii.
Společně se těšíme na další spolupráci, která
je oboustranně přínosná.

Vypracovala: Mgr. Jana Fialová
Vedoucí vzdělávacího a poznávacího zájezdu
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6.4.3 Jazykově vzdělávací zájezd do německých Drážďan

Stalo se už tradicí, že žáci, kteří se učí jako druhý jazyk němčinu, vyjíždí k našim sousedům
do Spolkové republiky Německo ke konci školního roku, aby si v praxi mohli ověřit své
jazykové dovednosti, a seznámili se s prostředím, místními zajímavostmi a celkově s životem
u našich německých sousedů.
Ke konci května jsme se čtyřiceti žáky vyjeli do saského města Drážďany. Objednali jsme si
návštěvu Muzea hygieny, kde se naši žáci mohli hravou a interaktivní formou seznámit s
vývojem lidského těla od narození až po smrt a se vším, co s naším tělem souvisí. Prohlídka
se zajímavým slovním doprovodem žáky zaujala.
Samozřejmě jsme nemohli zapomenout na historické centrum Drážďan, prohlídku všech
stavebních památek, které byly po drtivém náletu na konci druhé světové války téměř
srovnané se zemí. Dnes se již pyšní opět svou krásou, a tak jsme obdivovali všechny
historické skvosty tohoto města. Mohli jsme také pozorovat krásné nábřeží Labe.
Jaká by to byla návštěva Drážďan bez návštěvy nejznámější ulice Pragerstrasse se svými
nákupními středisky a stánky s občerstvením. Děti se rozutekly nakoupit nějaké suvenýry pro
své nejbližší a případně ochutnat zdejší lahůdky.
Byl to hezký den, který přispěl k motivaci žáků učit se německému jazyku.
Mgr. Miloš Klikar, vyučující německého jazyka
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Doplňují si odbornou kvalifikaci:

4

zvyšují si odbornou kvalifikaci:

2

prohlubování kvalif. (průběžné vzděl.):

30

Nejčastější témata průběžného vzdělávání:
Práce s interaktivní tabulí
Činnostní učení
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Prevence sociálně patologických jevů
Školská legislativa
Novela RVP ZV

7.1 Průběžné vzdělávání pedagogů v seminářích a konferencích
Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili 39 vzdělávacích akcí. Zaměřovali se zejména na práci
s interaktivní tabulí (19 účastí), na oživení výukových hodin zejm. v českém jazyce (20
účastí), na péči o žáky s SVP (5 účastí), na prevenci sociálně patologických jevů (5 účastí),
dále na vzdělávání rozšiřující přehled v jednotlivých oborech, orientaci v zákonech a při
tvorbě ŠVP.

Organizoval
ČsAO Dr.E.Beneše,
SOŠ, Praha 2, Resslova
(OPPA)
Tvořivá škola, o.s.
Alfa Human Service,
o.s.
Majestic v.o.s
NIDV
NIDV
Pražské centrum
primární prevence
AV Media
AV Media
Comenius Agency
Židovské muzeum

Počet
učastníků

Počet
setkání/
hodin

1

4 hod.

Interaktivní tabule činnostně
Prevence syndromu vyhoření pro
pedagogické pracovníky
Problematika integrace dítěte
s poruchou autistického spektra
Právní vědomí vychovatelů
Sociální sítě – dobrý sluha, zlý pán

1

8 hod.

5

4 hod.

1

4 hod.

1
1

6 hod.
6 hod.

Agrese, agresivita

1

2 setkání

1

6 hod.

6
1

8 hod.
4 hod.
4 setkání, 32
hod.

Název
Finanční gramotnost v OV a jiných
předmětech

SMART Klub – krajská konference o
podpoře interaktivní výuky
Metodika zapojení IAT do výuky
Novela školského zákona
Židé, dějiny a kultura

1
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Mgr.M.Veselá
(akreditace MŠMT)
Mgr.M.Veselá
a Společně k bezpečí
o.p.s.
Descartes, v.o.s.
Praha 10
Descartes, v.o.s.
Tvořivá škola, o.s.
Tvořivá škola, o.s.
Tvořivá škola, o.s.
Descartes, v.o.s.

Majestic, v.o.s.
Descartes, v.o.s.
Fakta s.r.o.
Akademie moderního
vzdělávání o.p.s.
Descartes v.o.s.
Comenius Agency
Descartes v.o.s.
Forum, divize školení a
vzdělávání
Infra s.r.o.
Descartes v.o.s.
EDUin o.p.s.
Descartes v.o.s.
VOŠ,SOŠP a
Gymn.Evropská
( OPPA, EU)
VOŠ,SOŠP a
Gymn.Evropská
(Mhl.h.Prahy, OPPA,
EU)
PPP Praha 1, 2, 4
ZŠ Jakutská

Prevence ve škole – co dělat když…

1

6 hod.

Konflikty a krizové situace ve škole

1

4 hod.

1

4 hod.

1

1 setkání

1

4 hod.

1
1
1

4 hod.
8 hod.
8 hod.

1

6 hod.

1

4 hod.

1

6 hod.

1

6 hod.

Konference pro učitele 1.stupně

8

6 hod.

Základy finanční matematiky
Zákon o pdg.pracovnících a
pracovněprávní problematika ve
školství
Proč je důležitá správná anglická
výslovnost?
Tvorba nového ŠVP ZV a testování
žáků – celost.konference
Úprava RVP ZV – Co škola musí, co
může a kdo jí pomůže
Angličtina hrou
Jak se domluvit se svým učitelem a se
svým rodičem
Jazykové hry v hodinách češtiny

1

6 hod.

1

4 hod.

1

4 hod.

1

1 setkání

1

8 hod.

1

8 hod.

1

1 setkání

1

4 hod.

Systém podpory učitelů a žáků se SVP
- konference

2

1 setkání

Práce s žáky s pervazivní poruchou
(autismem)

1

1 setkání

Studium k výkonu specializovaných
činností, prevence sociálně
patologických jevů
Školení WORD, EXCEL pro učitele

1

3 denní kurz

20

2 setkání

Čeština nás baví – Jak zpestřit Čj na
1.st. pomocí jazykových her
Trenérský beachvolejbalový kurz
Zdroje a využití energie se zaměřením
na jadernou energii
Vyjmenovaná slova a slovní druhy
Český jazyk činnostně
Interaktivní tabule a PC pro učitele
Co dělat, když mám jít učit výtvarku a
nejsem výtvarník aneb Výtvarno pro
každého
Žáci se specifickými poruchami učení
a dílčím oslabením výkonu na ZŠ
běžného typu
Technika hlasu v mluveném projevu
Zákoník práce a jeho specifika ve
školství
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Fraus a Akademie
moderního vzdělávání
o.p.s.
AV Media
Krajské ředitelství
policie hl.m.Prahy

Konference pro učitele 1. stupně aneb
Den plný nápadů
Školení práce s interaktivní tabulí
Postup při mimořádných událostech
ve školských zařízeních

8

1 setkání

10

1 setkání

7

1 setkání

8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
8.1 Počet tříd
k 30.6. 2012
k 30.6. 2013

I. stupeň
10
11

II. stupeň
5
5

spec. třídy
0
0

celkem
15
16

I. stupeň
210
236

II. stupeň
115
118

spec. třídy
0
0

celkem
325
354

8.2 Počet žáků
k 30.6. 2012
k 30.6. 2013

8.3 Průměrný počet žáků na třídu a učitele
8.3.1 Průměrný počet žáků na třídu

I. stupeň
běžné třídy

II. stupeň

spec. třídy

21,45

běžné třídy

0

průměr za I. a II.
stupeň

spec. třídy

23,6

0

22,13

8.3.2 Průměrný počet žáků na učitele

I. stupeň
běžné třídy

II. stupeň

spec. třídy

19,34

0

běžné třídy

průměr za I. a II.

spec. třídy

12,33

0

stupeň
16,26

8.4 Třídy s rozšířenou výukou předmětů
předmět
počet tříd
počet žáků

M+Př

TV

jazyky

HV

VV

informatika

jiné předm.

9
146
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8.5 Integrovaní žáci
Počet integrovaných žáků: 11 z toho 6 vyžadující zvýšené výdaje
Z toho postižení:
SPU
10

zrakové

sluchové

řeči

tělesné

mentální

kombinované

autismus
1

Přeřazení do ZŠ speciálních ve školním roce 2012/2013: 0

8.6 Prospěch, chování žáků, neomluvené zameškané hodiny
8.6.1 Klasifikace chování žáků

Chování

1. pololetí

2. pololetí

žáci

%

žáci

%

velmi dobré

343

96,3

344

97,4

uspokojivé

5

1,4

2

0,6

neuspokojivé

7

2

6

1,7

neklasifikováno

1

0,3

1

0,3

Celkem

356

100

353

100

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

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2012/2013

počet hodin

počet žáků

počet hodin

počet žáků

1. stupeň

0

0

0

0

2. stupeň

96

8

351

10

Celkem

96

8

351

10

zameškané hodiny neomluvené

8.6.3 Prospěch žáků

Prospěch

1. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

2. pololetí

počet žáků

%

počet žáků

%

237

100

235

100

118

99,2

117

99,2

1. st.

237

100

235

100

2. st.

109

91,6

116

98,4

250

70,8

237

67,1

1. st.

0

0

0

0

2. st.

9

7,6

1

0,8

Neklasifikov.1. st.

0

0

0

0

2. st.

1

0,8

1

0,8

356

100

353

100

Klasifikováni 1.st.
2. st.
Prospěli

z toho s vyznam.
Neprospěli

Celkem
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Celkový průměr

1. pololetí

2. pololetí

1. stupeň

1,15

1,18

2. stupeň

1,86

1,82

Celkem

1,37

1,38

9 Údaje o přijímacím řízení
9.1 Počet zapsaných dětí do prvních tříd
počet prvních tříd
k 28.2. 2013
k 30.6. 2013

3
3

počet zapsaných
dětí
85

počet přijatých
dětí
70
71

Počet odkladů
PŠD
13
13

9.2 Výsledky přijímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia
9.2.1 Víceletá gymnázia

gymnázia zřizovaná krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia
celkem

z 5. ročníku

ze 7. ročníku

5
0
0
5

3
0
0
3

9.2.2 SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z 9. roč.

gymnázia
0

obchodní
akademie
5

zdravotnické průmyslové ostatní stř.
školy
školy
školy
2
4
3

stř. odb.
učiliště
0

celkem
14

9.2.3 Soukromé školy

gymnázia
0

obchodní
akademie
0

zdravotní
školy
0

průmyslové ostatní stř.
školy
školy
0
1

stř. odb.
učiliště
0

celkem
1

9.2.4 Učební obory ukončené závěrečnou zkouškou

z devátých ročníků

z nižších ročníků

4

2

Počet žáků, kteří nepodali přihlášku k dalšímu studiu: 1
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9.2.5 Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku (odešli ze školy)

z devátých ročníků

z nižších ročníků

20

2

10 Hodnocení činnosti školních družin a klubů
Nejvyšší povolený počet žáků v ŠD: 175
Provozní doba ŠD: ranní od 6.30 hod. do 7.45 hod.
odpolední od 11.40 hod. do 17.30 hod.
počet oddělení

školní družina

počet žáků k 31.10. 2012

6

školní klub

172
není zřízen

Ve školním roce 2012/2013 bylo otevřeno 6 oddělení, které navštěvovalo 172 dětí. Ke konci
školního roku navštěvovalo školní družinu 161 dětí. Všechna oddělení byla umístěna v hlavní
budově.
Stav k 30.6. 2013:
6 oddělení, 155 žáků z 1. – 4.r., 6 žáků z vyšších ročníků
Do školní družiny byly přednostně přijímány žáci 1. – 3.r., v případě volného místa i žáci
vyšších ročníků. Všechna oddělení byla umístěna v kmenových třídách. K činnostem
vychovatelky využívaly nejen třídy, ale i PC učebnu, knihovnu, zahradu a tělocvičnu.
Vychovatelky využily také nabídek divadel, DDM, Domu čtení i jiných zajímavých
volnočasových aktivit.
K odpočinku a rekreační a sportovní činnosti dětí byla využita školní zahrada,
víceúčelové hřiště, běžecká dráha s doskočištěm, herní prvky a ping-pongové stoly. Nově
dětem po rekonstrukci nevyhovující asfaltové plochy přibylo další menší víceúčelové hřiště
s umělým povrchem, na zahradě byl též postaven domek na hračky a sportovní náčiní.
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Nově zrekonstruované hřiště
Plánované akce a činnosti byly plněny od 1. 9. 2012 podle plánu činností školní družiny
sestaveného na základě školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání, který
navazuje na vzdělávací program školy Klíč k úspěchu – přílohy č. 1 a č. 2.
Vzdělávací program pro ŠD vychází z oblasti „Člověk a jeho svět“, určené pro 1. stupeň
základního vzdělávání. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti dětí získané ve
23

výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Děti se učí pojmenovávat věci, jevy a děje,
jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Dětem se tak utváří jejich prvotní ucelený obraz světa.
Základní tematické okruhy:



MÍSTO, KDE ŽIJEME – zahrnuje nejen poznávání nejbližšího okolí, ale také
organizaci života v rodině, ve škole, ve společnosti, v obci, dopravní výchovu.



LIDÉ KOLEM NÁS – děti si osvojují zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi,
uvědomují si význam a podstatu tolerance, empatie a vzájemné úcty. Získávají první
vědomosti o základních právech a povinnostech člověka.



LIDÉ A ČAS – těžištěm je budování správného režimu dne a jeho dodržování, děti se
učí respektovat čas druhých, využívat svůj vlastní a vytvářet návyky, které přinesou
pravidelnost a účelnost. Ta pak dále vede i ke smysluplnému využívání volného času.



ROZMANITOST PŘÍRODY – seznamování se s rozmanitostí a proměnlivostí živé
i neživé přírody, rozvíjení poznatků při jejich výtvarném nebo jiném zpracování, při
didaktických hrách s přírodními motivy, ale také v každodenní péči o pokojové
rostliny atd.

Děti byly vedeny ke smysluplnému využívání volného času, byly vytvářeny základy ke
klíčovým kompetencím, tj. kompetencím k učení, k řešení problému, komunikativním,
sociálním a interpersonálním, občanským a kompetencím k trávení volného času.
Hlavní náplní práce v letošním školním roce bylo učit a vést děti k poznávání sebe sama,
umění komunikace s druhými, k mezilidským vztahům, pěstovat v dětech návyky ke
zdravému životnímu stylu. Vychovatelky se věnovaly všem zájmovým činnostem – hudební,
rukodělné, výtvarné, literárně-dramatické, sportu, rekreaci i odpočinku, sebe obslužným
činnostem. Cílem bylo děti zaujmout, pobavit, hravou formou získat nové vědomosti a
dovednosti.
V letošním školním roce probíhal ve všech odděleních školní družiny společný
celoroční projekt „Pohádková škola“, který byl realizován formou her a činností uplatňujících
vlastní zájmy dětí. Každý měsíc měly děti možnost plněním zadaných úkolů získat body
a jednotlivé barevné klíče - k odemykání:
-

tajemství

-

přátelství

-

čar a kouzel
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-

pohádkového moudra

-

výjimečných schopností

-

nevšedních vědomostí

-

snů a fantazie

-

her, soutěží a dobrodružství

-

neobyčejných dovedností

-

vlastních nápadů a myšlenek

V závěru školního roku děti obdržely za absolvování „Pohádkové školy“ vysvědčení.
Jednotlivé akce a činnosti byly plněny podle rámcového plánu pro letošní školní rok , z toho
některé nebyly z časových nebo organizačních důvodů uskutečněny. Mezi nejdůležitější akce
a témata byly zařazeny:
-

Vzpomínky na prázdniny

-

Já a moje rodina

-

Bezpečný internet

-

Celodružinová podzimní tvořivá soutěž o
nejzajímavější

výrobek

či

výkres

s podzimní tematikou „barevný podzim“
-

Advent – zvyky a tradice, dárky a přání

-

Různé tvořivé dílny – výrobky pro

Advent
předškoláky, na jarmark a den otevřených dveří, k zápisu pro budoucí prvňáčky,
výroba masopustních masek, velikonoční dílny, drobné dárky a přání ke dni matek

-

Celodružinová soutěž král pexesa

-

Kniha – můj přítel

-

Bezpečnost silničního provozu, dopravní předpisy

-

Výjezdy na školy v přírodě s připravenou pobytovou celotýdenní hrou

-

Zábavné odpoledne plné her a soutěží
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Barevný podzim
Nad rámec plánovaných činností byly
uskutečněny další zajímavé akce, např.:

Toulcův dvůr

-

„Ptákoviny, aneb bude zima, bude mráz“ – Toulcův dvůr

-

Představení ve Strašnickém divadle – Výlet do Zoo; Legenda o hvězdě; ….

-

Návštěvy akcí v DDM Prahy 2
o Pátek v dračím doupěti
o Vůně jablek
o Vítání jara

-

Debrujárská herna pro družinu pod vedením Mgr. Z. Kočkové

-

Putování s Kudrlinkou – projekt praxe studentky ve 2. oddělení

-

Horolezecká stěna ve volnočasovém areálu Gutovka

pletení košíků v DDM Prahy 2
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Dračí doupě

Vítání jara
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Vůně jablek - DDM
Děti také navštěvovaly počítačovou učebnu, školní knihovnu a využívaly interaktivní tabuli.
Vychovatelky též pomáhaly při zajišťování různých akcí – Vyučování nanečisto, Vánočním
koncertě, aktivně se zapojily s dětmi do příprav i realizace Dne otevřených dveří a jarmarku,
Vyjížděly na školy v přírodě, účastnily se třídních schůzek a využívaly nabídky vzdělávacích
seminářů. Rovněž doplňováním sportovních pomůcek, nových společenských her, různých
pomůcek a materiálů k činnostem vychovatelky přispívaly ke spokojenosti dětí i rodičů, různé
akce

a

aktivity

průběžně

dokumentovaly

a

vkládaly

k nahlédnutí

rodičům

na

http://sdjakutska.rajce.idnes.cz/ .
V závěru školního roku vychovatelky formou evaluačního dotazníkového šetření
požádaly rodiče i děti o zhodnocení činnosti školní družiny, jejich názory a připomínky.
Analýza dat z průzkumu bude využita pro další postupy, které by měly přispět k zvýšení
úrovně vnímání školní družiny, její image a samozřejmě k co nejvyšší spokojenosti dětí
i rodičů.
Kolektiv vychovatelek školní družiny
Věra Klabanová, vedoucí vychovatelka

11 Poradenské služby školy
Poradenské

služby

školy

poskytovali

následující

interní

zaměstnanci

a

externí

spolupracovníci:
Interní zaměstnanci:
1 výchovný poradce (kázeňské a prospěchové problémy, spolupráce s PPP, SPC,
policií ČR, sociálními odbory, účast na výchovných komisích se zákonnými zástupci
žáků)
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1 kariérní poradce (volba povolání, spolupráce s PPP – profesní orientace žáků,
přijímací řízení na SŠ)
1 speciální pedagog (péče o integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
tvorba individuálních vzdělávacích plánů, vedení kroužku nápravy SPU, spolupráce
s PPP, spolupráce s APLA o.s. – Asociace pomáhající lidem s autismem)
1 metodička prevence sociálně patologických jevů (koordinace a plánování
preventivních programů pro žáky, tvorba metodik pro řešení rizikových situací,
konzultace pro rodiče, žáky a učitele v oblasti řešení sociálně patologického chování)
1 asistentka pedagoga (pedagogická pomoc žákovi s autismem a konzultace pro
učitele)
Externí spolupracovníci:
1 speciální pedagog z PPP, Praha10
1 školní psycholog z PPP, Praha 10
2 kurátoři mládeže – MČ Praha 10 a Praha – západ

11.1 Speciální péče o integrované žáky a další žáky s SVP
Speciální péče usnadňující zvládnout lépe běžné učivo základní školy byla v průběhu roku
věnována třem žákům individuálně integrovaným ve třídách na 1.stupni, třem žákům
individuálně integrovaným na 2. stupni a dále pak více než dvaceti žákům s SVP (speciálními
vzdělávacími potřebami), zejména s poruchami učení a chování. V počátečních měsících 1.
pololetí školního roku došlo ke změně počtu žáků vyžadujících individuální integraci. Na 1.
stupni přibyli dva žáci ze speciální školy, na 2. stupni naopak jeden žák z naší školy odešel, u
druhého, v předchozím roce individuálně integrovaného, došlo ke změně a integrace již dále
nebyla nutná.
Proces začleňování žáků s SVP do výuky řídil koordinátor integrace se speciálně
pedagogickým vzděláním. Vycházel přitom z obsahu zpráv z odborných pracovišť –
pedagogicko-psychologických poraden, SPC, logopedie, neurologie ad. Úzce spolupracoval
zejména s PPP Praha 10.
Speciální pedagog ve spolupráci s třídními učiteli vytvořil v souladu s právním předpisem
individuální vzdělávací plán (IVP) celkem šesti žákům, kteří byli integrováni formou
individuální integrace. S obsahem těchto plánů byli seznámeni vyučující, rodiče i samotní
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žáci a na jejich respektování ze všech zúčastněných stran dohlížel speciální pedagog. S
integrací jednoho žáka pomáhala kvalifikovaná asistentka pedagoga. Učitelé využívali
doporučené formy hodnocení a navrhované postupy při práci s těmito žáky.
Nad rámec výuky byl zájemcům z řad žáků s SVP z 1.stupně nabídnut zdarma Kroužek
náprav SPU. Probíhal ve dvou termínech, tak aby každému zájemci bylo vyhověno v jeho
vzdělávacích i časových potřebách.
Hlavní náplní kroužku byla kompenzace specifických poruch učení – zejména dyslexie,
dysortografie a dysgrafie, částečně i dyskalkulie. Cvičení zde prováděná se též zaměřovala na
posilování oslabených percepčních oblastí. 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.
Při práci byly využívány speciální metodické pomůcky a materiály určené pro nápravu
dysfunkcí, též interaktivní tabule či počítače. Z metod byla upřednostňována hravá forma a
nesoutěživé činnosti vyžadující spolupráci mezi zúčastněnými žáky.
Žáci 2.stupně měli možnost navštěvovat též ve dvou termínech konzultace se speciálním
pedagogem, v rámci kterých byli vedeni k rozboru svých školních výsledků, zamýšlení se nad
příčinami neúspěchu a ke hledání cest ke zlepšení. Zároveň měli možnost procvičovat učivo
českého jazyka např. ve vhodných PC programech a na interaktivní tabuli a využít doučování
také z dalších předmětů dle aktuální potřeby. Speciální pedagog jim pomáhal s pochopením
učiva, radil s domácí přípravou, pomáhal při tvorbě referátů a působil v případě potřeby jako
prostředník mezi dětmi a jejich vyučujícími.
Možnosti docházet do Kroužku náprav SPU a na konzultace se speciálním pedagogem
využívala pravidelně asi polovina žáků s SVP. V málopočetných skupinkách se jim práce
dařila a všichni kvalitně spolupracovali.
Péče o žáky s SVP byla v průběhu roku pravidelně konzultována se školní psycholožkou
a speciální pedagožkou z PPP Praha 10, stejně jako možnost zařazení dalších žáků, kterým by
tato péče pomáhala překonat jejich znevýhodnění a dosahovat osobního úspěchu.
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11.2 Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování
Prevence v tomto školním roce byla zaměřena na vytváření bezpečného klimatu a zlepšování
vztahů mezi žáky ve třídách s problémy v chování, získávání informací o nebezpečnosti
užívání návykových látek a tvoření správných postojů při setkávání s nimi, rozpoznání šikany
a kyberšikany, vytváření schopnosti bránit se, pěstování právního vědomí mladistvých a
formování správných mezilidských vztahů.
Naše škola se zúčastnila grantového řízení na MHMP za účelem financování 2. ročníku
specializačního studia Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně
patologických jevů, 250 hodinového akreditovaného vzdělávání školních metodiků prevence
v rámci celoživotního vzdělávání. Toto dvouleté studium pořádá Pedagogicko psychologická poradna v Praze 2 pod vedením PaedDr Lenky Maruškové a ředitelky PhDr
Venduly Masákové.
Prevence žáků byla vedena ve vyučovacích předmětech, v odpoledních činnostech školní
družiny, dále formou besed, přednášek, seminářů, zhlédnutí dokumentárních filmů a projektu
převážně v budově či okolí školy.
V rámci zájmové činnosti ve školní družině se vychovatelky 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 zdravého životního stylu. Ve 2. ročníku se v
předmětech TV, prvouka a praktické 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, praktických činnostech ve vzdělávacích oblastech
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Člověk a jeho svět a Člověka a zdraví.

Ve 4. ročníku se 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 VkZ, 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 věnovali problematice dospívání, reprodukce a zdraví,
posilování duševní odolnosti a lidské solidarity v předmětech výchova k občanství (VkO) a
výchova ke zdraví (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 8. A a 8. B se účastnili již druhým rokem nápravného programu pod vedením
psycholožek z Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 10, Jabloňová, 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.
Škola zároveň spolupracovala a vedla jednání s pracovníky OSPODu Prahy 10 a tato
spolupráce pomohla rodinám problémových dětí s jejich umístěním do nápravného programu
do Střediska výchovné péče Klíčov na Proseku.
Specifická primární prevence byla vedena formou besed a diskusí Útvarem situační
prevence Městské Policie hl. m. Prahy a Preventivně informačního oddělení Krajského
ředitelství policií hl. m. Prahy v budově školy. Městská policie pořádala 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. V 7. ročníku probíhal dvouhodinový
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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.
Krajské oddělení Policie ČR připravilo přednášky a besedy na téma práce Policie,
tísňových linek a nebezpečných nálezů v 1. a 2. ročnících, ve 3. ročníku měli žáci jako téma
dopravní výchovu s aktivními ukázkami a testy, ve 4. ročníku téma šikana a v 5. ročníku
základy trestní odpovědnosti v souvislosti s užíváním návykových látek. V 6. - 8. ročníku byli
žáci seznamováni s provozem tísňových linek a správným oznámením události. V 6. ročníku
se žáci kromě tématu rozpoznání nebezpečných situací zabývali otázkou

nebezpečí

návykových látek, zejména cigaret, žáci 7. ročníku probírali problematiku šikany s důrazem
na rozpoznání nebezpečné situace a na správnou reakci na tuto situaci a problematikou
návykových látek, zejména alkoholu. V 8. ročníku žáci shlédli film ,,Zpackané životy‘‘ a
následovala beseda na téma trestní odpovědnosti, nejčastěji páchanými trestnými činy dětmi a
mládeží v Praze. Pozornost byla také věnována tématu návykových látek, včetně jejich dělení,
účinků a následků užívání. Žáci 9. ročníku sledovali film ,,Já chci domů‘‘ s tématem
odpovědnosti za své jednání a dále se beseda týkala trestní odpovědnosti v ČR, povinnosti
držitele občanského průkazu a nejčastěji užívanými drogami v Praze a jejich následky
užívání.
Časový harmonogram preventivních programů pro žáky:
datum
7.1.
30.1.
4.2.
5.2.
5.2.
4.3.
20.3.
3.4.
22.4.
22.4.
22.4.
23.4.
23.4.
24.4.
25.4.
25.4.
25.4.
3.5.
3.5.
7.5.
6.5.

téma
Práce policie. Nebezpečí návykových látek-tabák, alkohol.
Nápravný program PPP Jabloňová.
Seznámení s policií, dopravní výchova, osobní bezpečí.
Dopravní výchova.
Šikana, osobní bezpečí.
Návykové látky.
Bezpečné chování. Návykové látky-cigarety.
Nápravný program PPP Jabloňová.
Malý Péťa sám doma
Jak se nestát obětí znásilnění 1 - dívky
Domácí násilí 1 - hoši
Bezpečné chování
Bezpečné chování v elektronickém světě
Bezpečné chování v elektronickém světě, kyberšikana
Bezpečné chování v elektronickém světě
Jak se nestát obětí znásilnění 2 - dívky
Domácí násilí 2 - hoši
Šikana, reakce na nebezpečnou situaci, návykové látky-cigarety.
,,Já chci domů‘‘-film, trestní odpovědnost
Právní vědomí
Nápravný program PPP Jabloňová.

třídy
2.C, 2.A, 2.B
8.A, 8.B
1.A, 1.B
3.A, 3.B
4.A, 4.B
5.A, 5.B
6.A
8.A, 8.B
1.A
8.A, 8.B
8.A, 8.B
2.B, 3.A, 3.B.
5.B
6.A, 7.A
5.B
9.A
9.A
7.A
9.A
8.A. 8.B
8.A. 8.B
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13.5.

Projektový den Bezpečně na kole

3.,4.,5. ročníky

Časový harmonogram preventivních seminářů pro učitele:
21.11.
23.11..
29.11
29.11.
27.11.
29.11.
1.2.
27.2.

Seminář Prevence syndromu vyhoření (Alfa Human Service)
Workshop pro školní metodiky prevence, Jasmínová, Mě. č.
Praha 10
Škola přátelská dětem, národní seminář
Specifika migrantů z Ukrajiny
Workshop pro metodiky prevence, PPP Jabloňová
Seminář Konflikty a krizové situace
Postup při mimořádných událostech ve školních zařízeních
(Kraj. ředit. Policie hl.m.Prahy, Praha 4)

3 učitelé
metodik
prevence
ředitelka
met. prev.
met. prev.
met. prev.
učitelé školy

Do oblasti sekundární prevence společensky nežádoucích jevů je možno začlenit i činnost
debrujárského oddílu na naší škole, turistického oddílu, pěveckého sboru a rovněž mnoha
zájmových a sportovních kroužků, kde děti smysluplně tráví volný čas. Žáci přispěli finanční
pomocí nemocnému chlapci zapojením do akce Víčka pro Kubíčka, při níž většinu školního
roku pravidelně sbírali uzávěry od pet lahví a tak projevili pocity solidarity a snahu pomoci
nemocnému chlapci. Také školy v přírodě, vzdělávací pobytové zájezdy do Itálie a Velké
Británie pomohly k utváření bezpečného klimatu ve škole a upevňování přátelských vztahů
mezi žáky a pedagogy, mezi žáky různých tříd i žáky uvnitř jedné třídy.
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12 Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mezinárodní
spolupráce, mimoškolní aktivity
12.1 Spolupráce s rodiči
Každá třída má zvoleného třídního důvěrníka z řad zákonných zástupců žáků v Radě rodičů a
ten se účastní 4x ročně schůzky s vedením školy, na které jsou řešeny otázky a problémy,
které zákonné zástupce zajímají. Obsah těchto schůzek poté tlumočí třídní důvěrníci na
třídních schůzkách ostatním rodičům žáků, popř. od ostatních rodičů získávají náměty na
projednání s vedením školy.
Ve školním roce 2012/2013, 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.
Zaměření besed, odborných přednášek a projektů, zabezpečených rodiči žáků:
Zdravověda – péče o zuby
Projektový týden – Zdravá výživa – pro žáky 2. ročníku a ŠD
Projekt – Vánoční tvoření s rodiči

Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 získala za splnění kritérií značky, jež označuje
školy vstřícné rodičům, certifikát „Rodiče vítáni“. Škola se tak zařadila mezi školy otevřené
rodičům, rodiče otevření škole – příloha č. 3: Certfikát č. 0116

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 – přílohy č. 4, 5: Poděkování žákům, jejich rodičům a
pedagogům.
Ve školním roce 2012/2013 se také žáci zapojili do charitativní sbírky OS Píšťalka. Finanční
dar byl určen na pomoc handicapovaným dětem a mladým lidem se získaným handicapem.
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V rámci organizace dobročinného projektu se žáci zúčastnili veřejné sbírky Fondu Sidus,
jehož výtěžek byl věnován na pomoc nemocným dětem motolské a olomoucké nemocnice –
přílohy č. 6: Certifikát za pomoc při veřejné sbírce, č. 7: Potvrzení pro výroční zprávu.
Dlouhodobě v pražské ZOO žáci i zaměstnanci školy sponzorují pandu červenou – příloha
č. 8: Pamětní listina. Za tuto pomoc pak získávají volné vstupenky pro třídu do ZOO, popř.
výukový program.
S firmou IT Broker s.r.o. uzavřela ZŠ Jakutská smlouvu o spolupráci v projektu „Má to
smysl“, který je zaměřen na podporu školství, ekologie, charity a zaměstnanosti. Podstatou
projektu je organizovaný bezplatný sběr a následné opětovné použití prázdných tonerů a kazet
do tiskáren a kopírek.
Česká televize natočila s debrujáry ze ZŠ Jakutská sérii pořadů o vědě a technice.
Dům čtení v Praze 10 – realizace a prezentace pokusů pro okolní ZŠ a MŠ.
Se společností ASEKOL škola spolupracovala v celostátním programu Recyklohraní, aneb
Ukliďme si svět. Žáci v rámci Recyklohraní třídí elektroodpad., čímž se učí šetřit elektrickou
energii, ropu, uhlí, vodu apod. – příloha č. 9: Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování
za rok 2012, příloha č. 10: Certifikát Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, příloha č. 11:
Poděkování za registraci do projektu Recyklohraní.
Další spolupráce a partnerství:
s 3. LF UK – testování školní úzkosti žáků 5. tříd
s 3. LF UK při zabezpečování výuky studentů LF – identifikace rizikových a
projektivních faktorů ovlivňujících zdraví dětí – příloha č. 12: Poděkování děkana
3. lékařské fakulty UK
vyučování na nečisto pro děti z 5 MŠ
s DM drogerií – projekt Veselé zoubky – výchova ke zdraví
Památník Terezín literární a výtvarná soutěž Proč múzy v ghettu nemlčely?
Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského – pokusy pro
veřejnost, účast v žáků v Pražské muzejní noci a festivalu Týden vědy a techniky,
který pořádá Akademie věd ČR – příloha č. 13: Poděkování ředitelky muzea
Pavučina sdružení středisek ekologické výchovy – síť škol zabývajících se
ekologickou výchovou – příloha č. 14: Osvědčení o členství sítě škol zabývajících
se ekologickou výchovou
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12.3 Rada žáků
Rada žáků je složena ze zvolených zástupců každé třídy. Rada žáků se schází s vedením školy
několikrát během roku a spolu s vedením rozhodují o vybavení školy, estetickém prostředí a
také organizuje případná žákovská referenda při řešení celoškolních problémů.

12.4 Mezinárodní spolupráce a mimoškolní aktivity
12.4.1 Spolupráce s italskou ZŠ Scuola Primaria „Aristide Gabelli“

V letošním roce byla již tradičně realizována spolupráce se školou v italském Bibione Scuola
Primaria „Aristide Gabelli“, která je v programu EU – ekologie.
Italská škola nás pozvala na projektový den pod záštitou EU, který se zabýval ochranou
ohrožených živočichů, hlavně možnostmi jejich ochrany v různých podmínkách životního
prostředí. Žáci naší školy se pečlivě připravili na prezentaci našich znalostí na téma ochrany
ohrožených živočichů. Více informací o této mezinárodní spolupráci je uvedeno v kapitole
6.4.2 Vzdělávací a poznávací zájezd do ZŠ v italském Bibione.
12.4.2 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.
Klub malých debrujárů při ZŠ Jakutská funguje už řadu let a spolupracuje s kluby v SRN
a Francii.
12.4.3 Mimoškolní aktivity – Klub malých debrujárů

Výroční zpráva Klubu malých debrujárů za školní rok 2012/2013
KMD při ZŠ Jakutská / Klub malých debrujárů /
Již sedmým rokem na naší škole pracuje klub malých debrujárů
/ KMD / pod vedením vedoucí klubu Mgr. Zdenky Kočkové a p.
vychovatelky M. Blahoutové. Náplní jsou pokusy z oblastí
přírodních věd. Pravidelné schůzky 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.
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Prostřednictvím jednoduchých a nenáročných pokusů si objasňují témata z prvouky,
přírodovědy a vytvářejí si kladný vztah k budoucím předmětům druhého stupně.
příloha č. 15: Ocenění Mgr. Zdenky Kočkové za aktivní práci ve prospěch debrujárů
v Praze.
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 zahraniční pobyty a výjezdy.
Vypracovala: Mgr.Zdenka Kočková

Akce pořádané klubem malých debrujárů ve školním roce 2012/2013:
Vystřelená rukavice
Pokusy z hodin prvouky a debrujárských schůzek předvedli naši noví malí
debrujáři svým rodičům. Všechny pokusy se báječně podařily, jen pokus
s nafouknutou rukavicí nás zradil. Nejdříve se nenafoukla a po odstranění
příčiny neúspěchu se nafoukla příliš, až vystřelila. Naši debrujáři ale
nezoufali a díky neúspěšnému pokusu o pokus vytvořili nový pokus s vystřelovací rukavicí.
Pokusy pro spolužáky
Malí debrujáři při ZŠ Praha, Jakutská se zaměřili na učivo prvouky ve
3. ročníku a pozvali na přehlídku pokusů své spolužáky. V praxi jim ověřili
některé z vlastností vody a vzduchu.
Například dokázali existenci neviditelného vzduchu pokusem s korkovým potápěčem, sovím
houkáním a tancujícím Beppákem.
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Debrujárský Dětský den 2013
Debrujáři z Jakutské v Praze nezapomněli na své mladší spolužáky a pro děti
ze školní družiny uspořádali Debrujárskou hernu ke Dni dětí. Pět družinek
prvňáčků a druháků si páteční pošmourné odpoledne prosvítili alespoň
úsměvy nad šibalskými úkoly starších kamarádů debrujárů.
Bambiriáda 2013 - Praha
Letošní Bambiriáda byla v duchu starodávných her. V našem stanu si
návštěvníci mohli vyzkoušet nejenom hru Blechy, ale i debrujárskou hernu,
která má určitě kořeny v době minulé, jen dnes používáme modernější
a barevnější vybavení. Roztočená káča, lodičky na vodě, hry s kuličkami
a smyslové poznávání stejných zvuků a předmětů.
Speciální setkání II.
Po roce se debrujáři klubu Praha 10, Jakutská opět setkali s dětmi, které
potřebují ještě někoho druhého k tomu, aby zvládly to, co my ostatní
zvládáme samostatně.
V debrujárské herně vybavené smyslovými hlavolami si užily se svými
asistenty dnešní dopoledne děti z praktické školy Prahy 10.
Debrujáři ve vikýři
Klub malých debrujárů z Jakutské v Praze se nechal nalákat na
interaktivnost výstavy v Malostranské besedě a věřte, že nikdo z debrujárů
nelitoval.
Známá budova na Malostranském náměstí byla plná zvukových, optických a kinetických
nástrojů, které rozvíjely tvořivost i fantazii.
Pokusy v Domě čtení
Děti z Prahy z Vršovic mohou vyrazit do Domu čtení nejen pro knihy
a časopisy, ale také za inspirací do školních lavic. Malí debrujáři z Jakutské
zde pravidelně předvádějí pokusy s vodou a vzduchem pro objednané školní
kolektivy. Tentokrát si pro nápady přišly děti ze třetí třídy.
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Debrujáři z Jakutské v terénu
Na ZŠ Jakutská v Praze vytvořili novou skupinu debrujárských pokusníků,
kteří po několika úvodních praktických schůzkách vyrazili do terénu za
tajemstvím písma a výrobou ručního papíru. Akce se uskutečnila
v Pedagogickém muzeu J.A. Komenského, kde budou na oplátku naši
debrujáři předvádět pokusy na celopražské Muzejní noci.
Víte proč reproduktor hraje?

Víte proč reproduktor hraje??
Další díl seriálu "Zprávičky" s debrujáry klubu Praha 10, Jakutská
s Martinem Vlachem z KDF MFF UK Praha odvysílaným ČT2 v pátek
1.3.2013 si můžete pustit v tomto článku.
Za tajemstvím písma a papíru
Debrujáři ze ZŠ Jakutská a ZŠ Břečťanová byli pozváni do muzea J.A.
Komenského, kde pravidelně pro širokou veřejnost předvádějí svoji
činnost. Společně putovali za tajemstvím písma a papíru. Dozvěděli se, že se
původně psalo na zvířecí kůži – pergamen, a že první knihy z takto
vyrobených listů vážily kolem 70kg.
Víte proč mikrovlnka ohřívá?
Další díl seriálu "Zprávičky" s debrujáry klubu Praha 10, Jakutská
a čestným prezidentem doc. Zdeňkem Drozdem odvysílaným ČT2 v pátek
25.1.2013 si můžete pustit v tomto článku.

Zpěv, káva a debrujárské pokusy
Rok se sešel s rokem a ZŠ Jakutská v Praze opět otevřela všem zájemcům
dveře své školy a vítala každého přicházejícího zpěvem, kávou a také
debrujárskými pokusy. Osvědčená herna rozradostnila děti i dospělé
a jednoduché pokusy dokázaly i těm nejmenším, že vzduch má sílu a voda
umí kouzlit.
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Řádili v libereckém iQ Parku
Debrujáři klubu při ZŠ Jakutská z Prahy 10 společně se svými spolužáky
zamířili 4.1. 2013 do libereckého Babylonu a iQ Parku. Našli zde spoustu
inspirací nejen v prostorách tohoto centra poznávání, ale i ohromnou
studnici nápadů. Všem doporučují k návštěvě a posílají i svoji velkou
fotogalerii.

Ocenění klubu při ZŠ Jakutská, Praha 10
U příležitosti 20. výročí založení Asociace malých debrujárů byla předána
na letošním valném shromáždění ocenění nejen debrujárským vedoucím za
aktivní činnost klubu, ale současně byli oceněni i nejaktivnější členové
jednotlivých klubů. Mezi oceněnými byl i klub při ZŠ Jakutská z Prahy
10, který na naší škole pokusničí již sedmým rokem.

Proč čočka zvětšuje? ČT2 - 30.11.2012
Víte proč čočka zvětšuje?
Odpověď hledali debrujáři klubu Praha 10, Jakutská v dalším dílu
televizního seriálu vysílaného v pátek 30. 11. 2012 na ČT. Kdo z vás to
nestihl, nevadí. Můžete si pustit video v tomto článku.
Šíří věhlas debrujárů
Šikovnost malých debrujárů ze ZŠ Jakutská, Praha se šíří po školách Prahy 10
a učitelé si je pak zvou na předvádění pokusů do místní knihovny - Domu
čtení. Tentokrát jsme zaujali druháky ze ZŠ Kodaňská, kteří si vyzkoušeli
vzlínavost, sílu vzduchu, tlak vody a v herně vyzkoušeli i se svými
učitelkami svoji zručnost.
Aktivní projektový den s debrujárskými pokusy
13. listopad 2012 byl na ZŠ Jakutská, Praha 10 ve znamení projektového dne,
tzv. Aktivního dne, jehož součástí byly i debrujárské pokusy v centru
"Pokusů a objevů". Děti se seznámily prostřednictvím jednoduchých
pokusů s některými vlastnostmi vody a vzduchu (vzlínavost, tlak vzduchu ).
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Vyloudili úsměv a sklidili obdiv
Letošního ročníku Týdne vědy a techniky se zúčastnilo i Národopisné
pedagogické muzeum J.A. Komenského, kam byli pozváni debrujáři klubu
ZŠ Jakutská, Praha 10, aby široké veřejnosti předvedli svoji pokusnickou

činnost. Přišlo na několik desítek návštěvníků a debrujárům se opět podařilo
vyloudit na tvářích všech příchozích úsměvy a údiv nad zajímavostmi zákonů přírodních věd.

Další pořad s debrujáry v České televizi 3.11.2012
Víte, proč indukce vaří? Nestihli jste se v sobotu 3.11. 2012 podívat na další
pořad s debrujáry klubu Praha 10, Jakutská v České televizi? Víte proč
indukce vaří? Nevadí, připravili jsme pro vás přímý odkaz do archívu
České televize. Pustit si jej můžete v tomto článku.
Natáčení druhého pořadu v České televizi
Debrujáři z klubu Praha 10, Jakutská se podruhé vypravili do studií České
televize na Kavčích Horách, aby natočili další z pořadů o vědě a technice.
Připravili si dokonce svá klubová debrujárská trička a my vám dáme včas
vědět, kdy se na ně můžete podívat na ČT1 v programu "Zprávičky". Zatím
nabízíme už odvysílaný první díl.
Úspěch debrujárů v České televizi
Nestihli jste se v sobotu 6.10.2012 podívat na avizovaný a nový pořad
a debrujáry klubu Praha 10, Jakutská v České televizi? Nevadí, připravili
jsme pro vás přímý odkaz do archívu České televize. Pustit si jej můžete
v tomto článku.
Podívejte se na debrujáry v České televizi
Jak už jsme vás informovali ve článku "Debrujáři v České televizi", budou
debrujáři z klubu Praha 10, Jakutská vystupovat pravidelně v České televizi
- Program 1. Poprvé je můžete vidět v sobotu 6.10. 2012 od 10.15 hodin
v pořadu "Zprávičky".
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Debrujáři v České televizi
Česká televize připravuje nový pořad pro děti se zajímavým technickým
obsahem. Jako moderátoři se v něm objeví debrujáři z klubu při ZŠ Jakutská
z Prahy 10. Na malý fotoseriál z konkurzu na Kavčích horách se můžete
podívat už teď. První informace se dozvíte v tomto článku a o vysílaných
pořadech vás budeme pochopitelně také pravidelně informovat.
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Aktivní projektový den s debrujárskými pokusy

Aktivní projektový den s debrujárskými pokusy

44

Pokusy v Domě čtení pro okolní školy

Bambiriáda 2013 - Praha
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Kouzlení pro rodiče
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Herna pro MŠ

12.4.4 Mimoškolní aktivity – zájmové kroužky

Při organizaci zájmových kroužků spolupracovala škola s agenturou Kroužky, s.r.o., která ve
škole vedla v roce 2012/2013 kroužek sportovních her, fotbalu, florbalu, vaření , hip-hopu,
aerobiku a moderního tance, bojových sportů a sebeobrany.
Pedagogové školy pro děti zajišťovali v jejich volném čase kroužek zumby, výtvarný
kroužek, keramický kroužek, nápravu SPU, turistický kroužek, PC kroužek, Svět her, kroužek
AJ a kroužek Zatre. Pro zájemce byla nabídka zájmových kroužků v tomto školním roce
rozšířena o šachový kroužek, který vedl externí spolupracovník.

13 Účast školy v rozvojových programech
Škola se zapojila do následujících rozvojových programů:
Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy
(č.j. 48 669/2012-232), na rok 2012 činila dotace 175 725,- Kč.
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí
(č.j. 41 929/2012-20), na rok 2012 činila dotace 29 440,- Kč.

47

13.1 Kroužek českého jazyka pro cizince
Ve školním roce 2012/2013 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 2012.“

Projekt byl realizován 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 1 vyučovací hodiny, formou
kurzu výuky a doučování českému jazyku jako cizímu jazyku.
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.
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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, v následujícím školním roce 2013/2014 jsme opět podali přihlášku k zařazení
do projektu.
Vypracovala: Mgr. Zdenka Kočková

14. 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.
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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.

14.2 Rozšířená výuka hudební výchovy
ZŠ Jakutská se profiluje realizací Rozšířené výuky hudební výchovy, v jedné ze tříd
každého ročníku. 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. Ve školním roce 2012/2013 byla učebna
nově vyzdobena, vybavena novým nábytkem a doplňky, bylo dokoupeno mnoho moderních
pomůcek pro zpestření výuky. Výuku zajišťují kvalifikovaní zkušení pedagogové.

Ve výuce se střídají činnosti pěvecké, poslechové, instrumentální, intonační,
pohybové, rytmický výcvik, sluchová analýza, rozbor skladeb. Věnujeme se rozvoji sluchově
percepčních schopností žáků, pohybových schopností, analyticko-syntetickému, tonálnímu,
harmonickému i rytmickému cítění, rozvíjíme také hudební paměť, představivost, a hudebně
intelektové schopnosti. Naším cílem je rozvíjet poznávací a praktické hudební činnosti žáků,
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prohlubovat jejich hudební schopnosti a dovednosti, upevňovat návyky. Učíme žáky nejen
vnímat hudbu, ale také její 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".
K žákům, kteří projevují nadprůměrné nadání (ve hře na hudební nástroje, či ve
zpěvu), je přistupováno individuálně, v hodinách je jim dávána příležitost aktivně se zapojit
hrou na nástroj, sólově vystupují před spolužáky na i vystoupeních školy.
V rámci rozšířené výuky hudební výchovy se žáci v průběhu školního roku 2012/2013 aktivně
podíleli na několika hudebních vystoupeních.
8. a 9. 11. 2012 proběhlo hudební vystoupení žáků 5.A v rámci Svatomartinské pouti
pořádané pro MŠ
10. 12. 2012 se konalo vystoupení Pěveckého sboru na Vánočních trzích P 10 na Kubánském
náměstí

13. 12. 2012 se konal Adventní koncert žáků ZŠ Jakutská ve Farním sboru ČCE
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9. 1. 2013 vystoupil Pěvecký sbor v rámci akce DOD na ZŠ Jakutská
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20. 3. 2013 se konalo školní kolo pěvecké soutěže a školní instrumentální soutěž,
které se zúčastnilo 36 soutěžících
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4. 4. 2013 se uskutečnilo vystoupení žáků 5.A. 6.A a 9.A na Jarních trzích na
Staroměstském náměstí

13. 6 2013 a 20. 6. 2013 vystoupil Pěvecký sbor žáků 1. stupně na čtyřech koncertech
pro rodiče a spolužáky, v rámci koncertů proběhl křest sboru, který přijal jméno DRÁČATA.

25. 6. 2013 se dopoledne konal Závěrečný Open Air ve spolupráci s orchestrem
gymnázia J. Heyrovského pro žáky ZŠ Jakutská
28.6. 2013 proběhlo vystoupení žáků 2. stupně u příležitosti slavnostního rozloučení s
žáky 9. ročníku

Vypracovala Mgr. Lucie Pěkná, předsedkyně předmětové komise RvHv
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15 Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky)
Vybavení školy:
škola nemá učebnu pro dílny
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.

15.1 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
zájmový kroužek vaření

16 Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí
ze sociálně znevýhodněného prostředí
Přípravné třídy nebyly ve školním roce 2012/2013 ve škole zřízeny.
Postup při integraci a začleňování dětí se sociálním znevýhodněním je zpracován do školního
vzdělávacího programu Klíč k úspěchu.
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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 výchovným
poradcem, kariérním poradcem, vedením školy, psycholožkou z PPP a kurátorkou z OSPOD
městských částí podle bydliště dítěte.
Pravidelně nebo podle potřeby škola spolupracovala s odborem sociálně právní ochrany dětí
MČ Praha 10.

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Žáci podle státního občanství:

Stát

počet žáků
k 30.9. 2012

forma pobytu

Bosna a Hercegovina

1

dlouhodobý

Čína

1

trvalý

Irsko

1

občan EU

Kazachstán

3

dlouhodobý

Makedonie

2

dlouhodobý

Polsko

1

občan EU

Rusko

1

dlouhodobý

Ukrajina

4

trvalý

celkem

14

počet cizinců za států EU:
počet cizinců z ostatních států:

2
12, nejvíce z Ukrajiny

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 2012, č.j. 41 929/2012-20 - kapitola 13.1.
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18 Environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Cílem EVVO na naší škole je umožnit žákům celistvé pochopení vztahu člověka k životnímu
prostředí, uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za
život v budoucnosti.
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. 12. Průřezové téma Environmentální výchova je realizováno především
formou integrace do výuky ve více vyučovacích předmětech. Dále je toto téma rozvíjeno v
předmětu Ekologie v 9. ročníku a Zeměpisný seminář v 8. ročníku. Při výuce byl kladen
důraz na uvědomování si vztahů člověka a prostředí a významu trvale udržitelného života na
Zemi. Moderními výukovými metodami jsme žáky vedli k samostatnému myšlení. Zaměřili
jsme se na tato témata: životní prostředí, vztah člověka k prostředí, člověk a krajina, odpady,
domácí ekologie, světové ekologické problémy, výživa a zdraví, člověk a krajina, trvale
udržitelný rozvoj.
Na naší škole během školního roku 2012-2013 proběhla řada akcí zaměřených na efektivní
ekologickou výchovu. Je to zejména pravidelná celoroční péče o prostředí školy a školní
zahrady, kde žáci využívají učebnu v přírodě. Zaměřili jsme se na rozmnožování okrasných
rostlin a jejich výsadbu před budovu školy. Škola je zapojena do projektu Recyklohraní –
přílohy č. 7, 8, 9. Proběhlo několik školních sběrových akcí a likvidace odpadů (monočlánky,
sběr starého papíru a poškozených elektrospotřebičů). Před budovou školy jsou od roku 2006
kontejnery na tříděný odpad a v budově školy kontejner na monočlánky a poškozené
elektrospotřebiče.

Žáci

jsou

průběžně

seznamováni s problematikou
sběru

odpadů

(promítání

videosnímků, pracovní listy o
odpadech,

přednášky

a

besedy). Žáci letos sesbírali
9341 kg starého papíru.
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Naše škola již mnoho let sponzoruje v ZOO Praha pandu červenou, letos jsme odeslali
3840 Kč. – příloha č. 6.
Žáci se zúčastnili soutěže Pražský pramen a exkurzí na skládce komunálního odpadu
v Ďáblicích a ve spalovně komunálního odpadu (ZEVO) v Malešicích. Každým rokem
navštěvujeme vzdělávací zeměpisný projekt Planeta Země 3000.
Dalším výchovným prvkem ve vztahu k přírodě jsou školy v přírodě – ekologicky zaměřené
vycházky po okolní krajině, besedy se členy HS a NP Krkonoše. Velikonoční výstava
s ekologickým zaměřením byla uspořádána i pro děti z MŠ Omská. Pro žáky 6. A byla
připravena přírodovědná soutěž Poznávání živočichů a rostlin. Na školní zahradě byla
instalována krmítka pro ptáky a okolí nového hřiště s nově vysazenými javory bylo
zatravněno.
Žáci prvního stupně se účastnili několika projektů: Den stromů, Podzimní setkání, Zelený
den a Strom P 10. Navštívili ZOO Praha, IQ park v Liberci, NP Krkonoše, Prachovské skály,
NP Šumavu, výstavu Minerály a drahé kameny a Bambiriádu.
V hodinách Př, Z a Pč byly promítány videosnímky zaměřené na ochranu životního prostředí.
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V tomto školním roce jsme také shromažďovali informační zdroje o ekologii a doplnili jsme
knihovničku publikacemi o ekologické výchově a také přírodovědné sbírky.
Každým rokem se účastníme konferencí o ekologii – letos Krajská konference EVVO –
udržitelná energie.
Cíle Ročního plánu EVVO pro školní rok 2012-2013 jsme splnili. Letos jsme se zaměřili
především na: celoroční třídění odpadů, péči o prostředí školy, rozšíření květinové výzdoby
školy, estetickou výzdobu a dbali jsme na školní hygienu – osvětlení, větrání, příjemné
prostředí.
Mgr. Ludmila Bendová, školní koordinátorka environmentální výchovy
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18.1 Zpráva o nakládání s odpady
Naše škola je stejně jako v předchozích letech zapojena do recyklačního programu
Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, pořádanou pod záštitou MŠMT.
Za rok 2012 se nám podařilo odevzdat k recyklaci 7 televizí, 18 monitorů a 378kg drobného
elektrozařízení. Celkem jsme odevzdali 912kg elektroodpadu včetně baterií.
Díky celostátnímu programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět se nám podařilo nejen
poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany
životního prostředí. Spoluorganizátorem celého programu je společnost ASEKOL, která
zajišťuje svoz s následnou recyklaci vybraného elektrozařízení. V rámci Recyklohraní žáci
třídí již nepoužívané televizory, monitory a drobné spotřebiče. S pomocí tzv. LCA analýzy
dat můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme naším aktivním přístupem přírodě ušetřili. Můžeme také spočítat, o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení
problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a
recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo
ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je
navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžby primárních surovin přímo ze Země.
Přínos zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů pro životní prostředí:

60

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů,
počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo
tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického
zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky studie byly prezentovány
formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se
společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9
milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198
tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená
ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A
na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou
měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.
Za sběr obdrží škola body, za které následně pořídí odměny.
I letos se naše škola zabývala sběrem druhotných surovin – papíru a plastových víček. Sběr
papíru proběhl ve dvou termínech – podzim a jaro. Celkově žáci školy sebrali 9 341 kg
starého papíru. Za peníze z této akce škola pořizuje především pomůcky pro sport a relaxaci
žáků školy.
V letošním roce jsme se též zúčastnili sběru víček od PET lahví za účelem pomoci
nemocnému chlapci získat peníze na léčbu v lázních. Bylo sebráno cca 200kg což představuje
asi 1 300,- Kč.
Zpracoval Mgr. Petr Trojan

19 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.
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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.

19.1 Podpora multikulturní výchovy
bezproblémové začleňování dětí cizinců a národnostních menšin do kolektivu českých
žáků
vzdělávací zahraniční zájezdy: Itálie, SRN, Velká Británie: kap. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3
besedy a přednášky účastníků geografických expedicí, v tomto šk. roce o Madagaskaru

20 Prevence rizikového chování
Výchovně vzdělávací činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a
rizikového chování je systematicky rozpracována v Preventivním programu školy,
v Preventivním plánu společensky nežádoucího jevu šikany a v Krizovém plánu pro
úspěšné zvládnutí krizových situací.
Vyhodnocení působení školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a rizikového
chování ve školním roce 2012/2013 je uvedeno v kapitole 11.2.

21 Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

1

1

2

3

7

Celkem

z toho nově
přijatí

Zlínský

Středočeský

13

Ústecký

Plzeňský

9

Olomoucký

2

Liberecký

1

Vysočina

1

Karlovarský

počet žáků
celkem

kraj

Jihočeský

Pardubický

Moravskoslezský

Královéhradecký

Jihomoravský

Kraj
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22 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Předmětem inspekční činnosti, která byla uskutečněna v termínu 12. až 15. února 2013 bylo
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle §
174 odst. 2 písm b) zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zjišťování a
hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a
RVP. Posuzovaným obdobím byly školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 k termínu
inspekce.
ČŠI konstatovala, že od poslední inspekce v roce 2006 nastal výrazný pozitivní posun ve
zkvalitnění způsobu vedení výuky a ve zlepšení materiálně technického vybavení.
Ze závěrů ČŠI vyplývá, že ve škole je důsledně zachovávám rovný přístup ke vzdělávání.
Poradenské služby jsou plně funkční, škola identifikuje a eviduje žáky s SVP, přijímá účinná
opatření, vytváří podmínky pro jejich rozvoj. Škola podporuje zdravý vývoj žáků, velmi
pozitivně ovlivňuje jejich vzájemné vztahy a zajišťuje pro ně bezpečné prostředí.
Uplatňované vzdělávací formy a metody respektují specifika základního vzdělávání. Škola
podporuje rozvoj klíčových kompetencí, vědomostí i dovedností žáků.
Na základě výsledků inspekční činnosti doplnili pedagogové školy do školního řádu
podmínky zajištění ochrany žáků před projevy diskriminace nebo nepřátelství. Do pravidel
hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla doplněna kritéria pro ukládání výchovných opatření
a pravidla hodnocení žáků plnících povinnou školní docházku ve škole mimo území ČR.

23 Sponzorské dary
sponzor

částka

využití

zákonný zástupce žáka

8000,- Kč

vybavení školy

zákonný zástupce žáka

5000,- Kč

vybavení školy
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24 Účast žáků v soutěžích
a) Vyhlašovaných nebo za spoluúčasti MŠMT ČR
vědomostních
předmětových
Matematická olympiáda
Olympiáda v ČJ

sportovních

uměleckých

- přehazovaná
-

florbal
(Orion florbal Cup)

-

házená

Pythagoriáda

-

vybíjená (Preventan
Cup)

Konverzační soutěž v NJ

-

atletický trojboj

Konverzační soutěž v AJ

-

atletický čtyřboj

-

minifotbal
(McDonald´s Cup)
atletika
Pohár Rozhlasu

Dějepisná olympiáda

-

b) Ostatních
vědomostních
Pražský pramen
(přírodovědně zaměřená
soutěž Gymnázia Botičská)

sportovních

uměleckých

Coca-cola Školský pohár 2013 fotbal

Poetické a pěvecké
setkání 2013
(STRADEA)

Praha 10 City Beach – plážový
volejbal

Mezinárodní dětská
výtvarná výstava Lidice
2012

OVOV – Odznak všestrannosti
olympijských vítězů

Proč v ghettu múzy
nemlčely? (Výtvarná
soutěž Památníku
Terezín)

Přebor Prahy 10 v České dámě

Svět kolem nás a
vánoční čas. Zdobení
vánočního stromečku
(Výtvarná soutěž Praha
10)
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Nejlepší výsledky:
Významných úspěchů naše škola dosáhla zejména v umělecké oblasti. V rámci Poetického a
pěveckého setkání 2013 (pořadatel STRADEA) jsme dosáhli dvou nejvyšších ocenění
postupem na dětský galavečer v Žižkovském divadle J. Cimrmanna v kategorii zpěv a dále po
jednom mimořádném ocenění v kategorii recitace a zpěv.
Také ve výtvarné oblasti zaznamenaly dvě žákyně velmi pěkný úspěch – 5. a 8.místo v XVII.
ročníku soutěže Památníku Terezín.
Tradičně úspěšní jsme v turnajích ve hře v českou dámu. V Přeboru Prahy 10 jsme v kategorii
Starší žáci získali 1.místo.
Také ve sportu jsme dosáhli nezanedbatelných úspěchů. Ceníme si zvláště 2. místa v turnaji
základních škol Prahy 10 v beachvolejbalu O pohár zástupkyně starosty. Naše dívky
vybojovaly také 2. místo v házené a 3. místo ve vybíjené v rámci soutěží pražských škol
(POPRASK). V Pražském pětiboji všestrannosti (OVOV) jsme si z více než čtyřiceti
zúčastněných škol vybojovali cenné 5. místo.

Vypracoval: Mgr. Zdeněk Hyan, zástupce ředitelky

25 Naplňování cílů a priorit školy
25.1 Naplňování cílů koncepce rozvoje školy v oblasti materiálního
zabezpečení
Dle hodnocení ČŠI bylo zajištěno výrazné zlepšení materiálních a technických podmínek
vzdělávání a stálý zájem o další zlepšování pracovních podmínek a dovybavení školy
učebními pomůckami je příkladný.
Ve školním roce 2012/2013 bylo doplněno vybavení školy o následující pomůcky a zařízení:
navýšen počet interaktivních tabulí – současný počet: 10
doplnění vybavení školy hudebními nástroji a výukovými materiály k výuce rozšířené
výuky Hv
pořízení dalších herních prvků a zahradního domku na školní pozemek
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rekonstrukce nevyhovujícího asfaltového volejbalového kurtu
rekonstrukce kabinetu tělesné výchovy a kanceláře zástupce ředitelky
rekonstrukce prostorů na uskladnění tělovýchovného náčiní
vybavení učebny chemie dataprojektorem a promítacím plátnem
instalace klimatizace do PC učebny

25.2 Hodnocení kvality výchovně vzdělávací činnosti
K hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti škola ve školním roce 2012/2013
využila následující nástroje:
NIQES – Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy – druhá
celoplošná generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9.
ročníku ZŠ: ČJ, M, AJ.
Scio, s.r.o. - Projekt SCATE – testování anglického jazyka v 9. ročníku
Scio, s.r.o. – projekt Gepard – testování informační gramotnosti v 5. a 9.r.
Vlastní evaluační dotazníkové šetření na zhodnocení činnosti školní družiny, názorů a
připomínek rodičů a žáků. Analýza dat z průzkumu bude využita pro další postupy,
které by měly přispět k zvýšení úrovně vnímání školní družiny, její image a
samozřejmě k co nejvyšší spokojenosti dětí i rodičů.

25.2.1 Výsledky evaluace výchovně vzdělávací činnosti
Dle výše uvedených evaluačních nástrojů dosáhli žáci 5. a 9. ročníku následující úspěšnosti:
Úspěšnost v %
ročník

ČJ

M

AJ

5.

66,51

57,11

83,89

9.

65,10

42,01

61,85

V porovnání s celorepublikovým průměrem dosahují

žáci 5. ročníku v českém jazyce a

především v anglickém jazyce nadprůměrných výsledků.
Žáci 9. ročníku dosáhli ve všech sledovaných předmětech průměrných výsledků.
Výsledky testování informační gramotnosti žáků 5. a 9. ročníku jsou shrnuty v následující
tabulce:
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počet
ročník

Kategorie, %

respondentů začátečník průzkumník

uživatel

znalec

profík

5.

39

43,5

51,3

2,6

2,6

0

9.

20

10,0

35,0

35,0

10,0

10,0

25.2.2 Výsledky vlastního dotazníkového šetření na zhodnocení činnosti ŠD

Ze závěrů dotazníkového šetření mezi rodiči žáků vyplynulo, že by se vychovatelky měly do
budoucna více zaměřit na zvýšení informovanosti rodičů nejen o činnostech, ale i o chování
jejich dětí ve školní družině, na vzájemnou komunikaci, vycházet vstříc jejich reálným
požadavkům. Důraz by měl být také kladen větší prezentaci činnosti školní družiny mezi
rodiči, pokusit se uspořádat několik akcí během roku, na kterých by se mohli i rodiče aktivně
podílet a tím více proniknout do života školní družiny.
Z analýzy šetření mezi dětmi docházejícími do školní družiny lze říct, že ač do školní družiny
chodí většinou rády, mají tu kamarády a mají i celkem pozitivní vztah s vychovatelkami, baví
je nabízené činnosti, tak je důležité zvážit další postup, jak jim jejich pobyt zde více
zpříjemnit, a to nejen co se týče prostředí a vybavení třídy, ale i nabízet aktivity natolik pestré
a zajímavé, ze kterých by si odnášely dojmy a zážitky, se kterými se budou rády svěřovat
svým rodičům doma. Vychovatelky by se měly i více zaměřit na činnosti nabízené dětem
z 3., 4., a 5. tříd, aby byly uzpůsobené jejich věku a jejich potřebám, a to i přesto, že do školní
družiny jich chodí méně než dětí z nižších ročníků a bývají po menších skupinách přiřazené
do oddělení mezi děti z 1. a 2. tříd.

25.3 Personalistika a klima školy
Mezi koncepční priority v oblasti personalistiky patří prohlubování a podpora týmové
spolupráce učitelů. Velká pozornost byla věnována zvyšování a prohlubování kvalifikace
všech zaměstnanců školy.
Dle hodnocení ČŠI z února 2013 personální podmínky vytvářejí z hlediska věkového složení
a odborné kvalifikace učitelů velmi dobré předpoklady k naplňování školního vzdělávacího
programu. Pedagogický sbor je stabilizovaný, dobře motivovaný a vzájemně spolupracující.
Je věnována mimořádná pozornost dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků,
pedagogové si aktivně prohlubují svou odbornost, dochází k výraznému posílení počítačové
gramotnosti především v práci s interaktivní tabulí.
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26 Základní údaje o hospodaření školy k 31.12. 2012
Komentář k účetní závěrce za rok 2012
Výnosy v Kč

komentář

Přijatý neinvestiční
příspěvek ÚMČ Praha 10
na účet ZŠ za rok 2012

Výše zaslaného příspěvku na účet
3 750 000,- Kč tvořila 100% schváleného provozního
rozpočtu.

Nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek

0 Čerpání probíhalo přiměřeně podle
stanoveného rozpočtu, pouze proběhly
drobné odchylky.
Příspěvek vyčerpán.

Účelové dotace
zřizovatele
granty

grant

5 000,- Kč
82 000,- Kč
5 000,- Kč
250 100,- Kč
61 000,- Kč
13 500,- Kč
21 000,- Kč
12 000,- Kč
35 600,- Kč
166 900,- Kč

Doprava Lidice
Stravování zaměstnanců
Doprava do Itálie – grant č.116/2012
Výuka AJ v 1. a 2.r.
Učební pomůcky a učebnice
Mzdy a odvody
Asistent pedagoga
Zdravé město 2012
Asistent pedagoga MHMP
Odměny pracovníků ve školství
Dotace vyčerpány.

360 000,- Kč ŠvP Černá Hora 2/2012
470 000,- Kč ŠvP Černá Hora 5/2012
235 000,- Kč ŠvP Černá Hora 11/2012
Dotace vyrovnány s OŠK.
Státní dotace,
rozvojové programy

VZ

Doplňková činnost
Hospodářský výsledek

12 034 000,- Kč
175 700,- Kč Přímé náklady na vzdělávání
29 400,- Kč Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ z MŠMT
Výuka ČJ cizincům
Dotace vyčerpány.
1 303 508,38 Kč Školné,
kroužky,
školy v přírodě,
ostatní náklady hrazené rodiči
657 650,- Kč Podnájmy
VZ 71 791,93 Kč Návrh předložen ke schválení
DČ 181 365,18 Kč zřizovateli.
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Fondy :
Fond odměn
Fond FKSP
čerpání

Investiční fond
Fond rezervní
Fond rezervní
( sponzorské dary )

Stav k 31.12.2012:

Čerpání

196 100,- Kč odměny
321 697,67 Kč Příspěvek na stravování, rekreaci,
provoz zařízení pro kulturu, dary,
vitamíny
166 225,32 Kč 2x IAT, rekonstrukce hřiště
79 976,16 Kč Převod do IF
14 790 Kč Výtvarné potřeby

Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne 2.10. 2013.
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013
dne 7.10. 2013.

V Praze dne 8.10. 2013

Ing. Sylva Taufmannová, ředitelka školy
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27 Přílohy
Příloha č. 1: Plán činnosti ŠD dle vzdělávacího programu 2012/2013
Příloha č. 2: Plán akcí a činností ŠD ve školním roce 2012/2013
Příloha č. 3: Certifikát Rodiče vítáni
Příloha č. 4: Život dětem, o.s. – Poděkování za účast v podzimních Srdíčkových dnech
Příloha č. 5: Život dětem, o.s. – Poděkování za účast v jarních Srdíčkových dnech
Příloha č. 6: Fond Sidus, o.p.s. – Certifikát za pomoc při veřejné sbírce
Příloha č. 7: Fond Sidus, o.p.s. – potvrzení pro výroční zprávu
Příloha č. 8: Pamětní listina ZOO Praha
Příloha č. 9: Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2012
Příloha č. 10: Recyklohraní – Certifikát recyklačního programu
Příloha č. 11: Recyklohraní – poděkování za registraci do projektu Recyklohraní, aneb
Ukliďme si svět
Příloha č. 12: 3. lékařská fakulta UK – poděkování za spolupráci při zabezpečení výuky
Příloha č. 13: Národní pedagogické muzeum – poděkování za spolupráci na akcích pro
veřejnost
Příloha č. 14: Osvědčení sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou
Příloha č. 15: Ocenění vedoucích klubů AMD za aktivní práci ve prospěch debrujárů v Praze
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Příloha č. 1- Plán činností ŠD dle vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání pro školní rok 2012/2013
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

- doma

-jak žijeme

-pošta

-naši ochránci

- ztráty a nálezy

- kniha

- dopravní
prostředky

- naše obec

- víme, kde žijeme

- člověk mezi lidmi

- vizitka naší
rodiny

- svátky, oslavy,
Vánoce

- základy mediální
výchovy

- moji kamarádi

- všude žijí lidé

- kouzelná slovíčka

- tolerance a
pořádek

- mluvíme správně

- svátky,
Velikonoce

- řekni to i beze
slov

MÍSTO, KDE ŽIJEME
-škola
-cesta do školy

LIDÉ KOLEM NÁS
- v naší jídelně

- všichni nejsme
stejní

- Den dětí

LIDÉ A ČAS
- co stihneme
během dne

- malý pomocník

- putování časem

-měření času

- když jsme byli
malí

- lidé a minulost

- přesnost

- volný čas

-roční období

-květiny

- chráníme své
životní prostředí

- chceme být
zdraví

- míčové hry

- Hurá ven!

ROZMANITOST PŘÍRODY
- naši kamarádizvířata

- ptáci

- počasí

- malá kouzla pro
zdraví

- co nás ohrožuje

-voda

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- zdravý jídelníček

- půl zdraví
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Příloha č. 2: Rámcový plán činnosti ŠD ve školním roce 2012 / 2013
Pohádková škola
Září – klíč k odemykání tajemství
- poučení o bezpečnosti, úrazech; seznámení s řádem ŠD a pravidly bezpečného chování ve škole,
na hřišti, PC učebně a v dalších prostorech školy
- vzpomínky na prázdniny
- já a moje rodina
- slušné chování a správné stolování
- hry a činnosti zaměřené k danému klíči
Říjen – klíč k odemykání přátelství
- práce s přírodninami
- změny v přírodě
- základy práce s PC a bezpečný internet
- skupinové práce – draci (papír, textil atd.)
- hry a činnosti zaměřené k danému klíči

Listopad – klíč k odemykání čar a kouzel
- celodružinová podzimní tvořivá soutěž o nejzajímavější výrobek či výkres s podzimní tematikou
- Halloween
- dárky pro předškoláky – využití různých technik a materiálů
- hry a činnosti zaměřené k danému klíči

Prosinec – klíč k odemykání pohádkového moudra
- Advent – zvyky a tradice
- výroba drobných dárků a přání
- příprava na jarmark
- besídky, poslech a zpěv vánočních písní a koled
- hry a činnosti zaměřené k danému klíči

Leden – klíč k odemykání výjimečných schopností
- dárky pro budoucí prvňáčky
- aktivní zapojení do příprav i realizace jarmarku
- hry na sněhu
- hry a činnosti zaměřené k danému klíči

Únor – klíč k odemykání nevšedních vědomostí
- celodružinová soutěž – Král pexesa
- správné stravovací návyky, zdravý jídelníček, otužování
- masopust
- roční období, měsíce v roce
- hry a činnosti zaměřené k danému klíči
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Březen – klíč k odemykání snů a fantazie
- Kniha – můj přítel; české pohádky
- první jarní květiny
- činnosti na téma Velikonoce
- hry a činnosti zaměřené k danému klíči

Duben – klíč k odemykání her, soutěží a dobrodružství
- celodružinová akce – Slet čarodějnic
- bezpečnost silničního provozu, dopravní předpisy
- Den Země
- výjezdy na školu v přírodě
- hry a činnosti zaměřené k danému klíči

Květen – klíč k odemykání neobyčejných dovedností
- Den matek
- zaměstnání, povolání
- společenské chování, mezilidské vztahy
- sportovní soutěže a hry
- hry a činnosti zaměřené k danému klíči
Červen – klíč k odemykání vlastních nápadů
- Den dětí – odpoledne her a soutěží pro celou družinu
- hry a činnosti zaměřené k danému klíči
- závěrečná vyhodnocení Pohádkové školy
- rozloučení se školním rokem
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Příloha č. 3: Certifikát Rodiče vítáni
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Příloha č. 4: Poděkování za účast v podzimních Srdíčkových dnech
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Příloha č. 5: Poděkování za účast v jarních Srdíčkových dnech
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Příloha č. 6: Fond Sidus, o.p.s. – Certifikát za pomoc při veřejné sbírce
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Příloha č. 7: Fond Sidus, o.p.s. – potvrzení pro výroční zprávu
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Příloha č. 8: Pamětní listina ZOO Praha
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Příloha č. 9: Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2012
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Příloha č. 10: Recyklohraní – Certifikát recyklačního programu
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Příloha č. 11: Poděkování za registraci do projektu Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět
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Příloha č. 12: 3. lékařská fakulta UK – poděkování za spolupráci při zabezpečení
výuky

83

Příloha č. 13: Národní pedagogické muzeum – poděkování za spolupráci na
akcích pro veřejnost
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Příloha č. 14: Osvědčení sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou
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Příloha č. 15: Ocenění vedoucích klubů AMD za aktivní práci ve prospěch
debrujárů v Praze
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