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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:

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

Zástupce řed. školy:

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 2013/2014 umístěno 18 kmenových tříd, 4 odborné učebny (počítačová, hudební,
jazyková a cvičná kuchyňka), školní knihovna a 1 tělocvična. Z důvodu nárůstu počtu žáků
musely být z původních odborných učeben chemie – fyzika a přírodovědné učebny zřízeny
kmenové třídy. 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 používán 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.
Ve školním roce 2013/2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce fasády školy a 2. etapa výměny
oken.

6

7

2 Přehled oborů vzdělání
Vzdělávací program školy:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíč k úspěchu (platný od 1. 9. 2007)
pro všechny ročníky. Pro talentované děti je v každém ročníku realizován program rozšířené
výuky hudební výchovy.
vzdělávací program

počet tříd

počet žáků

ŠVP – Klíč k úspěchu

18

387

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.
Od 1. 9. 2013 platí nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. Do ŠVP byly
začleněny všechny změny Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (verze
platná od 1. 9. 2013). Byly vypracovány nové verze Dopravní výchovy a Ochrany člověka za
běžných rizik a mimořádných událostí pro všechny ročníky a zařazeny jako přílohy do ŠVP.
Z doplňujících vzdělávacích oborů byl vyčleněn vzdělávací obor Další cizí jazyk (na naší
škole jazyk německý a italský) a byl přeřazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace.
Do učiva vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace byla na prvním stupni doplněna
problematika desetinných čísel a zlomků.
Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a do vzdělávacího oboru Výchova k občanství
byla vložena problematika finanční gramotnosti, ochrany člověka za běžných a mimořádných
událostí, korupce a obrany státu.
Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví byla
upravena problematika zdraví a bezpečí za běžných a mimořádných událostí, dopravní
výchovy a sexuální a rodinné výchovy.
Dále byla přepracována vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace – vzdělávací obor
Cizí jazyk. Výstupy odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci jazyků.
V Charakteristice vyučovacího předmětu Tv 2. stupeň byla provedena tato změna:
Lyžařský kurz je pořádán pro žáky 2. stupně (tedy nikoli pouze pro žáky 7. ročníků).
Pedagogové realizovali to, co si ve školním vzdělávacím programu připravili – poskytovat
základní vzdělání, pro talentované žáky zajišťovat kvalitní rozšířenou výuku hudební
8

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.
Zpracovala Mgr. Ludmila Bendová, koordinátorka ŠVP Klíč k úspěchu
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3 Údaje o vedení školy a školské radě
Ředitelka:

Ing. Bc. Sylva Taufmannová

Zástupce ředitelky:

Mgr. Zdeněk Hyan

Výchovný poradce:

Mgr. Zdeněk Hyan

Kariérní poradce:

Mgr. Ludmila Bendová

Metodik prevence:

Mgr. Alena Švecová

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Ludmila Bendová

Environmentální koordinátor:

Mgr. Ludmila Bendová

Speciální pedagog:

Mgr. Zdeněk Hyan

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 2013/2014
zahájení
ukončení I. pololetí
ukončení II. pololetí
prázdniny

podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní

školy v přírodě

Prachovské skály
Černá hora
Benecko

jazykově vzdělávací zájezdy

Děčínský Sněžník
Paříž, Francie
Netzschkau , SRN

pondělí 2. 9. 2013
čtvrtek 30. 1. 2014
pátek 27. 6. 2014
úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2013
sobota 21. 12. 2013 – neděle 5. 1.
2014 (vyučování od 6. 1. 2014)
pátek 31. 1. 2014
24. 2. 2014 – 2. 3. 2014
čtvrtek 17. 4. 2014 a pátek 18. 4. 2014
sobota 28. 6. 2014 – neděle 31. 8.
2014
28. 4. – 3. 5. 2014, III. B, III. C
3. 5. – 10. 5. 2014, třídy I. A, I. B,
I. C, IV. A, IV. B
18. 5. – 24. 5. 2014, třídy II. A, III. A,
VI. A, VI. B, VII. A
23. 5. – 29. 5. 2014, třídy V. A, V. B
25. 10. – 29. 10. 2013
11. - 12. 4. 2014, 10 žáků 4. ročníku

Pirna, Königstein,
SRN
Bibione, Itálie

26. 5. 2014, 42 žáků 2. stupně

Norimberk, SRN

13. 12. 2014, pedagogický sbor
12. 12. 2013
9. 1. 2014

Adventní koncert
Den otevřených dveří,
Jarmark
zápis žáků do 1. tříd
lyžařský výcvikový kurz
termín odevzdání
přihlášek na SŠ

Černá hora
s talentovou
zkouškou
ostatní
s talentovou
termín přijímacích zkoušek na
zkouškou
SŠ
ostatní
pedagogické rady

třídní schůzky pro rodiče

23. 5. – 1. 6. 2014, 25 žáků 7. - 9. r.

15. 1. a 16. 1. 2014
1. 3. – 8. 3. 2014, 36 žáků 2. stupně
30. 11. 2013
15. 3. 2014
2. 1. – 15. 1. 2014
22. – 30. 4. 2014
30. 8. 2013
20. 11. 2013
22. 1. 2014
14. 4. 2014
19. 6. 2014
2. 9. 2013 –1. r
5. 9. 2013 – 2. - 9. r
28. 11. 2013
24. 4. 2014

Zpracoval Mgr. Zdeněk Hyan, zástupce ředitelky
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5 Personální obsazení školy
fyzické osoby

přepočtení
zaměstnanci

zaměstnanci
pedagogové

třídní učitelé

18

17,32

netřídní učitelé

8

6,63

vychovatelky ŠD

6

5,37

7

5

1

1

40

35,32

nepedagogové správa a úklid
ekonom
celkem

5.1

Personální zabezpečení k 31. 12. 2012 a k 31. 12. 2013

pracovníci

k 31. 12. 2012

k 31. 12. 2012

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2013

fyzické osoby

přepoč. prac.

fyzické osoby

přepoč. prac.

pedagogičtí

31

27,91

32

29,32

nepedagogičtí

8

6

8

6

celkem

39

33,61

40

35,32

5.2

Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2013
z toho

věk

do 20

21- 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 a více

důchodci

učitelé

0

4

7

9

3

3

3

vychovatelky

0

1

1

2

1

1

1

celkem

0

5

8

11

4

4

4
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5.3

Průměrný věk pedagogických pracovníků, odchody pedagogů

Průměrný věk pedagogických pracovníků školy k 31. 12. 2013 činil 43,5 roků.
Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014: 5 (z toho 2 do důchodu)
Přijatí absolventi učitelského studia: 0
Přijatí absolventi neučitelského studia: 0

5.4

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
celkem

s odbornou

bez odborné

doplňují si

kvalifikací

kvalifikace

odb. kvalif.

učitelé

26

21

5

4

vychovatelky

6

6

0

0

Celkem ped. prac.

32

27

5

4

6 Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve školním roce 2013/2014 byly vyučovány následující cizí jazyky: anglický, německý
a italský. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byl nabízen od 7. ročníku předmět
anglická konverzace. Pro zájemce z 6. ročníku byla vyučována anglická konverzace jako
nepovinný předmět.

6.1 Pedagogičtí pracovníci cizích jazyků
pedagogičtí

s odbornou

pracovníci

kvalifikací

aprobovanost bez odborné
kvalifikace

rodilí
mluvčí

AJ

4

3

3

1

0

NJ

1

1

0

0

0

IJ

1

1

0

0

0
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6.2

Cizí jazyky – počty žáků
povinný předmět

AJ

nepovinný předmět

1. stupeň

2. stupeň

258

129

NJ

48

IJ

36

AK

9

1. stupeň

zájmový kroužek

2. stupeň

1. stupeň

2. stupeň

10

13

AJ – anglický jazyk, NJ – německý jazyk, IJ – italský jazyk, AK- anglická konverzace

6.3

Hodinové dotace cizích jazyků v ročnících

cizí
jazyk

týdenní hodinové dotace cizích jazyků ve šk. roce 2013/2014
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

2

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 německy a italsky mluvících zemích uspořádala škola pro žáky
jazykově vzdělávací zájezdy do Itálie a SRN. Všechny tyto zájezdy byly pozitivně hodnoceny
jak žáky, tak jejich rodiči.
14

6.4.1. Vzdělávací a poznávací zájezd do ZŠ v italském Bibione
Vzdělávací a poznávací zájezd do Itálie se konal v termínu 23. 5. – 1. 6. 2014 a byl
zorganizován pro žáky, kteří studují od 7. ročníku italštinu jako druhý cizí jazyk.

Zájezdu se zúčastnili žáci 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. Naše příprava v Itálii byla velmi intenzivní a různorodá.
Zahrnovala nejenom přípravu prezentace projektu „Historie Prahy“, nácvik hudební ukázky
a přípravu na taneční vystoupení, ale také možnost rozšíření slovní zásoby komunikací
s místními obyvateli při plnění různých úkolů.
Děti se také zúčastnily výletu do Benátek. Většina dětí zde byla poprvé a byly překvapeny
historickou krásou tohoto města i jeho zchátralostí. Od průvodkyně se dozvěděly velmi
podrobně o zajímavostech jednotlivých paláců i o velmi obtížné renovaci těchto budov.
Seznámila je s historií města postaveném na moři a o zhoubném vlivu mořského přílivu na
budovy. Jako zajímavost byl i prezentován příběh o Casanovovi spojený s tímto městem.
Výlet se dětem velmi líbil a rozšířil jim obzory o historických palácích, jejich architektuře
i o výtvarném ztvárnění jak náboženských, tak běžných motivů, které se vyskytují ve výmalbě
kostelů a paláců.
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V pátek 30. 5. 2014 v 10 hodin jsme po předběžné dohodě navštívili ZŠ v Bilione. Žáci
měli připraven projekt „Historie Prahy“, který se týkal především historické části Prahy, jako
např. Karlova mostu, Hradčan, Národního divadla, Václavského náměstí a dalších pro nás
významných historických míst. 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), sborový zpěv, hra na
hudební nástroje a dále ukázka moderního tance, při kterém se v druhé části – tanec zumba,
zapojily i italské děti a nakonec i jejich učitelé. Atmosféra společné radosti z tance
a porozumění vyústila v přesunu na školní zahradu, kde se pokračovalo v různých tanečních
kreacích. Úroveň naší prezentace byla velmi kladně hodnocena a žáci byli chváleni od
italských učitelů za své znalosti a jazykové dovednosti.
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Italské děti nám ukázaly své výtvarné práce, výuku angličtiny, nácvik písní a tanců, jenž
nacvičovaly děti páté třídy, které se tímto loučí s prvním stupněm a svými učiteli.

3
4
5
6
7
8
9

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 volná témata dle zájmu našich žáků. Shodné téma mají
i italské děti. Společně se těšíme na další spolupráci, která je oboustranně přínosná.
Zpracovala Mgr. Jana Fialová, učitelka italského jazyka a vedoucí vzdělávacího zájezdu
6.4.2. Jazykově vzdělávací zájezd do SRN
Rok se sešel s rokem a čtyřicet žáků, kteří se na naší škole učí německý jazyk, mohli
26. 5. 2014 „ochutnat“ atmosféru země, o které se učíme, hlavně ale vyzkoušet si německý
jazyk v praxi. Vyjeli jsme opět do Spolkové republiky Německo, tentokrát jsme navštívili
pevnost Kӧnigstein a města Pirnu a Drážďany. Naší první zastávkou byla starobylá pevnost
Königstein. Všechny zaujala jistě její mohutnost, nedobytnost a také důmyslnost, s kterou ji
kdysi na vysokém skalním masivu vystavěli. Byli jsme překvapeni její rozlohou a množstvím
parků a budov, které v sobě ukrývala. Rozhledy do nejbližšího okolí a také na Labe byly
překrásné. Poté jsme zamířili do blízkého městečka Pirna. Ochutnali jsme zdejší speciality
17

a zmrzlinu, prošli se městečkem a děti se vydaly za nákupy. A protože zbývalo ještě dost času,
udělali jsme při zpáteční cestě ještě jednu krátkou zastávku v našich oblíbených Drážďanech.
Snad i tento zájezd přispěl k motivaci porozumět jazyku našich sousedů, k poznání jejich
způsobu života, k přátelským sousedským vztahům se Spolkovou republikou Německo.

Zpracoval Mgr. Miloš Klikar, učitel německého jazyka a vedoucí zájezdu
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6.4.3. Debrujáři v Německu na 1. ročníku turnaje ve vybíjené
Naši malí debrujáři z klubu Praha 10, Jakutská, využili nabídky
německé organizace SLH der AWO im Vogtland, se kterou Asociace
Malých Debrujárů již léta spolupracuje a přihlásili se na první ročník
mezinárodního turnaje ve vybíjené.
Tato sportovní akce se konala v útulném městečku Netzschkau, které se pyšní největším
cihlovým mostem na světě. Utkalo se celkem 7 týmů, 4 německé a 3 české. Hráli všichni se
všemi celkem 2x, zápasy po 10 minutách a pro zachování co nejspravedlivějších podmínek
soudcoval vždy jeden z trenérů právě nehrajícího družstva. Pravidla se dolaďovala ještě
v průběhu turnaje a nutno podotknout, že se výrazně odlišovala od těch našich. Brzy jsme se
ale přizpůsobili a hned první zápas s německým týmem z Plauen jsme zvítězili 8:0. Celkem
jsme odehráli 12 zápasů s různými výsledky, ale vždy se ctí a plným nasazením. Jedním
zásadním postřehem z turnaje je rozdílnost v rychlosti a dynamičnosti české a německé hry.
Německý způsob hry donutí všechny hráče k akci a výsledek zápasu nelze odhadovat ani
v poslední minutě. Německá hra je rychlá, svěží a nepředvídatelná.
Na stupních vítězů jsme sice nestáli, ale domů
jsme se nevraceli s prázdnou. Přivezli jsme si
bramborovou medaili, drobné ceny a ocenění od
AMD za průkopnictví, možná nové sportovní tradice.
Co je ovšem nejdůležitější, že jsme i za tak krátkou
dobu získali spoustu nových zážitků a to nejen při hře
samotné, ale hlavně při doprovodném programu ve
sportovním a zábavném centru. O tom, že se zde
setkaly děti se sportovním nadšením svědčí i dobrovolná a spontánní zábava, kdy si děti sami,
bez ohledu na jazykovou bariéru, zorganizovaly společný večerní zápas smíšených týmů.
Poslední společný večer pak uzavřely dohodou, že v tomto smíšeném duchu také posnídají,
aby se lépe poznaly. Způsob jejich komunikace byl sice nedokonalý, ale kdo opravdu chce,
vždycky se domluví. Po vzájemné výměně adres se všichni rozjeli s příslibem zaslání
vzájemných pozdravů ke svým domovům. Kdo ví, možná opravdu začnou i nová přátelství.
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Turnaj ve vybíjené v Netzschkau

Slavnostní vyhlašování výsledků

Společný večer českých a německých dětí

Praha + Plauen

Objekt organizace SLH der AWO
imVogtland
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Vzájemná korespondence ZŠ Jakutská a ZŠ Plauen
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Zpracovala Mgr. Zdenka Kočková, vedoucí Klubu malých debrujárů
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Doplňují si odbornou kvalifikaci:

4

Zvyšují si odbornou kvalifikaci:

4

Prohlubování kvalifikace:

16

Školení první pomoci:

30

7.1

Průběžné vzdělávání pedagogů v seminářích, kurzech a
konferencích

Nejčastější témata průběžného vzdělávání:
 specifická porucha chování, výchovná opatření a kázeň, výchovné přístupy k dětem
 individuální integrace žáka se SVP
 komunikace ve školním prostředí
 prevence syndromu vyhoření
 bezpečnost a ochrana zdraví žáků
 čtenářská a matematická gramotnost
 alternativní formy práce, rozvíjení kreativity
 novely školské legislativy

8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
8.1

Počet tříd
1. stupeň

2. stupeň

spec. třídy

celkem

k 30. 6. 2013

11

5

0

16

k 30. 6. 2014

12

6

0

18

spec. třídy

celkem

8.2

Počet žáků
1. stupeň

2. stupeň

k 30. 6. 2013

236

118

0

354

k 30. 6. 2014

250

127

0

377
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8.3

Průměrný počet žáků na třídu a učitele

8.3.1. průměrný počet žáků na třídu
1. stupeň

2. stupeň

průměr za 1. a 2.

běžné třídy

spec. třídy

běžné třídy

spec. třídy

stupeň

20,83

0

21,17

0

20,93

8.3.2. Průměrný počet žáků na učitele
1. stupeň

2. stupeň

průměr za 1. a 2.

běžné třídy

spec. třídy

běžné třídy

spec. třídy

stupeň

18,98

0

12,53

0

16,16

8.4

Třídy s rozšířenou výukou předmětů
M+Př

TV

jazyky

HV

počet tříd

9

počet žáků

160

8.5

VV

informatika

jiné př.

Integrovaní žáci

Počet integrovaných žáků: 30 z toho 4 vyžadující zvýšené výdaje
Z toho postižení:
SPU
23

zrakové

ADHD sluchové

řeči

tělesné

mentální kombinované autismus

2

3

1

Přeřazení do ZŠ speciálních ve školním roce 2013/2014: 0
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8.6

Prospěch, chování, neomluvené zameškané hodiny

8.6.1. Klasifikace chování

chování

1. pololetí

2. pololetí

žáci

%

žáci

%

velmi dobré

372

98,67

368

97,61

uspokojivé

3

0,79

4

1,06

neuspokojivé

1

0,27

4

1,06

neklasifikováno

1

0,27

1

0,27

377

100

377

100

celkem

Nejčastější výchovné problémy:
 neomluvené hodiny
 nedodržování školního řádu
 nerespektování pokynů učitelů
Neklasifikovaný žák:
 1 žák plnil povinnou školní docházku v zahraničí
8.6.2. Zameškané neomluvené hodiny
školní rok 2012/2013
neomluvené hodiny

počet hodin

počet žáků

školní rok 2013/2014
počet hodin

počet žáků

1. stupeň

0

0

0

0

2. stupeň

351

10

213

10

celkem

351

10

213

10
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8.6.3. Prospěch žáků
prospěch

1. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

2. pololetí

počet žáků

%

počet žáků

%

klasifikováni 1. st.

250

100

249

99,6

2. st.

126

99,2

126

99,2

prospěli 1. st.

250

100

249

99,6

2. st.

119

94,5

124

98,4

z toho s vyznam.

281

74,5

266

70,6

neprospěli 1. st.

0

0

0

0

2. st.

7

5,5

2

1,6

neklasifikov. 1. st.

0

0

1

0,4

2. st.

1

0,8

1

0,8

377

100

377

100

celkem
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Celkový průměr

1. pololetí

2. pololetí

1. stupeň

1,13

1,15

2. stupeň

1,60

1,66

celkem

1,3

1,4
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9 Údaje o přijímacím řízení
9.1

Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2014/2015
zapisované děti

zapsané děti

přijaté děti

odklady šk.
docházky

103

74

74

14

67

12

počet k 28. 2. 2014
počet k 1. 9. 2014

9.2

Výsledky přijímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia

9.2.1. Víceletá gymnázia
z 5. ročníku

ze 7. ročníku

gymnázia zřizovaná krajem

0

1

soukromá gymnázia

0

0

církevní gymnázia

1

0

celkem

1

1

9.2.2. SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou
gymnázia

2

obchodní
akademie

zdravotnické průmyslové ostatní stř.
školy
školy
školy

5

5

5

stř. odb.
učiliště

5

0

celkem
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9.2.3. Soukromé střední školy
gymnázia

0

obchodní
akademie

zdravotnické průmyslové ostatní stř.
školy
školy
školy

0

0

0

stř. odb.
učiliště

3

0

celkem

3

9.2.4. Učební obory ukončené závěrečnou zkouškou
z devátých ročníků

z nižších ročníků

8

1

28

9.2.5. Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
z devátých ročníků

z nižších ročníků

34 (z toho 1 žák v zahraničí)

1

Všichni žáci 9. ročníku byli přijati na vybranou školu. Nejvíce žáků bylo přijato ke studiu
středních odborných škol s maturitou. Kariérová poradkyně se ve vztahu k volbě povolání
věnovala především informační činnosti týkající se výběru dalšího studia po ukončení
docházky na ZŠ. Byl vypracován Plán kariérového poradenství na školní rok 2013/2014
a časový harmonogram přijímacího řízení na školní rok 2013/2014. Poradenskou činnost
k volbě povolání kariérová poradkyně zajišťovala během školního roku průběžně.
Poskytovala informace o jednotlivých typech škol a požadavcích přijetí. Organizovala besedy,
návštěvy některých středních škol a individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče. V září
a listopadu 2013 se uskutečnily schůzky s rodiči žáků, kteří uvažovali o podání přihlášek
k přijímacím zkouškám na střední školu. Rodiče a později i žáci získali veškeré informace
o přijímacím řízení na SŠ, SOU a víceletá gymnázia. Obdrželi potřebné formuláře a instrukce
k jejich vyplnění a k časovému harmonogramu přijímacího řízení. Škola dále zajistila
potřebnou literaturu a brožury. Žáci i rodiče využili řadu individuálních konzultací. Škola
zajišťovala předání všech důležitých informací o nabídkách středních škol. V prosinci 2013
7 žáků devátých ročníků absolvovalo profi-testy v PPP Praha 10.
Zpracovala Mgr. Ludmila Bendová, kariérová poradkyně
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10

Hodnocení činnosti školní družiny a klubu

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

6

Počet zapsaných žáků
pravidelná docházka
175

školní klub

příležitostná docházka
8

není zřízen

Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno 6 oddělení, které navštěvovalo 175 dětí, z toho
118 dětí z 1. – 2. ročníku. Ke konci školního roku navštěvovalo školní družinu 173 žáků.
Všechna oddělení byla umístěna v hlavní budově v kmenových třídách. K činnostem
vychovatelky využívaly nejen třídy, ale i PC učebnu, knihovnu, zahradu a tělocvičnu.
Vychovatelky také využily nabídek divadel, DDM, Domu čtení i jiných zajímavých
volnočasových aktivit.
Do školní družiny byly přednostně přijímány žáci 1. – 3. r.
Vzhledem k naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, byli žáci ze
4. ročníku přijati k příležitostné docházce.
Plánované akce a činnosti byly plněny od 1. 9. 2013 podle plánu činností školní družiny
sestaveného na základě školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání (příloha
č. 1), který navazuje na vzdělávací program školy Klíč k úspěchu.
Vychází z oblasti „Člověk a jeho svět“, určené pro 1. stupeň základního vzdělávání.
Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti dětí získané ve výchově v rodině
a v předškolním vzdělávání. Učí je pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy
a souvislosti. Dětem se tak utváří prvotní ucelený obraz světa. Podněcuje jejich vlastní
prožitky, propojuje herní činnost s reálnými situacemi.
Základní tematické okruhy:


Místo, kde žijeme



Lidé kolem nás



Lidé a čas
30



Rozmanitost přírody



Člověk a jeho zdraví

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.
Hlavním cílem zájmového vzdělávání ve školním roce 2013/2014 bylo poskytnout dětem
dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a umožnit jim zábavnou formou
prakticky využít získané znalosti a dovednosti.
Ve všech odděleních probíhal společný celoroční projekt „V říši fantazie“, který byl
realizován formou her motivovaných pohádkami, vybízejících k nejrůznějším činnostem,
rozvíjejících fantazii, obohacujících poznatky a podněcujících dětskou aktivitu a snažení
a přispívajících k obnově tělesných i duševních sil.
Výchovně vzdělávací cíl:
-

Získávat nové poznatky a zkušenosti

-

Rozvíjet nápaditost, myšlení, fantazii a tvůrčí schopnosti

-

Vyzkoušet si netradiční formy a metody při činnostech

-

Podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti

-

Motivovat k organizování a plánování

-

Podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet vyjadřovací schopnosti

-

Zvládnout herní situace, využít volný čas efektivním způsobem

-

Osvojit si pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti

-

Vytvářet nové pracovní návyky

-

Zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce

Průřezová témata:
Environmentální výchova – vytváření vztahů k životnímu prostředí, pochopení vlastní
zodpovědnosti ve vztazích k prostředí, zaměření na hodnotovou orientaci dětí (témata –
šetření energie, alternativní zdroje energie, hospodaření s odpady, třídění, jaderná energetika,
obnovitelné a neobnovitelné zdroje, chráněné oblasti a druhy, udržitelný rozvoj, změny
klimatu, oteplování, znečišťování vody a ovzduší)
Mediální výchova – utváření hodnot a podob moderní doby, vnímání mluveného i psaného
projevu, osvojování pravidel veřejné komunikace, dialogu; vytváření prostoru, situací
a příležitostí, v nichž mohou děti aktivně zpracovávat své mediální zážitky a zkušenosti –
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ilustrace, rozhovory, vyprávění, postupné zapojování jejich schopnosti a seznamování se
s výhodami i riziky internetu, mobilu, nových technologií, vytváření si odstupu od mediálních
sdělení a osvojování si poznání, že výpovědní/pravdivostní hodnota je velmi různá; chápání
rozdílu mezi jednotlivými typy mediální produkce a rozpoznání manipulativního působení
Osobnostní a sociální výchova – rozvíjení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění,
dovedností pro kooperaci, učení, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost
v mezilidských vztazích
Každý měsíc děti „navštívily“ vybrané království, zemi či území v Říši fantazie, sbíraly
body za činnosti do hodnotící tabulky a získávaly znak daného území. V závěru školního roku
je čekalo „vysvědčení“ a drobná odměna za absolvování putování Říší fantazie.

1. Království čaroděje Šikulky

Pracovní a technické činnosti, praktické
seznámení s materiály, pomůckami, nářadím

2. Skřítkova lesní říše

Přírodovědné činnosti, posilování vztahu
k nejbližšímu okolí, k životnímu prostředí

3. Území okaté víly Katky

Hudebně výchovné zájmové činnosti, umění
a kultura

4. Království prozíravých mudrců

Matematika a její aplikace – hry s čísly,
geometrickými tvary

5. Území krále Fantasty

Rozvoj myšlení a fantazie, experimentování,
podpora soutěživosti a aktivity dětí

6. Území popletené čarodějnice

Literárně dramatické činnosti, rozvoj slovní
zásoby, komunikačních dovedností

7. Království kouzelníka Rozumbrady

Jazyk a jazyková komunikace – kultura
mluveného projevu

8. Území trpaslíka Smíška

Výtvarné činnosti, utváření kreativní stránky
osobnosti dětí

9. Království sporťáka Emila

Tělovýchovné
činnosti,
hry
k přirozené pohyblivosti, fair play

10. Říše Kašpárka Neposedy

vedoucí

Hry pro zábavu a uvolnění, rozvoj vlastních
schopností a dovedností, netradiční způsoby
využívání volného času
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V rámci specifické všeobecné primární prevence rizikového chování byly využity
interaktivní mediální kurzy od Záchranného kruhu (www.zachranny-kruh.cz) věnované
dopravní výchově, příčinám a prevenci běžných rizik a tématu osobního bezpečí. Zároveň
byla do školní družiny zakoupena sada deskových her Osobní bezpečí, obsahující
5 tematických vzdělávacích her, jejichž pomocí se děti učí rozlišovat situace, kdy je ohroženo
jejich bezpečí, seznamují se s různými typy situací a jak správně reagovat, osvojují si správné
chování a rozpoznávají nevhodné či rizikové.
Vychovatelky v rámci nespecifické primární prevence vedly děti ke smysluplnému
využívání volného času, podporovaly zdravý vývoj osobnosti dětí, stav tělesné, duševní
i sociální pohody, a to zejména úpravou režimu dne, vytvořeným prostředím, snahou
o navození pozitivní atmosféry a kladných mezilidských vztahů a pestrou nabídkou aktivit.
Jednotlivé akce a činnosti byly plněny podle rámcového plánu pro letošní školní rok
(příloha č. 2), z toho některé nebyly z časových nebo organizačních důvodů uskutečněny.
Mezi nejdůležitější akce a témata byly zařazeny:
-

Dopravní výchova

-

„Superstar říše fantazie“ - soutěž ve zpěvu

-

Základy mediální výchovy

-

Turnaje ve společenských hrách

-

Advent – zvyky a tradice, dárky a přání

-

Různé tvořivé dílny – výrobky pro předškoláky, na jarmark a den otevřených
dveří, k zápisu pro budoucí prvňáčky, výroba masopustních masek, velikonoční
dílny, drobné dárky a přání ke Dni matek

-

Kniha – můj přítel

-

Výtvarná soutěž „Jarní příroda“

-

Výjezdy na školy v přírodě s připravenou pobytovou celotýdenní hrou

-

Zábavné odpoledne plné her a soutěží

Nad rámec plánovaných činností byly uskutečněny další zajímavé akce, např. návštěvy
akcí v DDM Prahy 2, představení ve Strašnickém divadle, vycházky na vánoční trhy, návštěva
Bambiriády, účast na charitativním Aprílovém běhu s kuřetem, Havajská noc 1. A atd.
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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.

Aprílový běh s kuřetem

Dračí doupě

Bambiriáda

K odpočinku a rekreační a sportovní činnosti dětí byla využita školní zahrada, víceúčelová
hřiště, běžecká dráha s doskočištěm, herní prvky, pingpongové stoly. Nově dětem přibyly
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další herní prvky, a to prolézací tunel, malá lezecká stěna, prohazovací panel a kolotoč, byly
doplněny dvě zahradní sestavy stolů s lavicemi.

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/ .
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)
 1 kariérní poradce (volba povolání, spolupráce s PPP – profesní orientace žáků,
přijímací řízení na SŠ, viz. kap. 10)
 1 speciální pedagog (péče o integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
tvorba individuálních vzdělávacích plánů, vedení kroužku nápravy SPU, spolupráce
s PPP, spolupráce a 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)
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Externí spolupracovníci:
 1 speciální pedagog z PPP, Praha 10
 1 školní psycholog z PPP, Praha 10
 2 kurátoři mládeže – MČ Praha 3 a Praha – západ

11.1 Výchovné poradenství
Při pravidelných setkáních se každý měsíc scházel výchovný poradce s psycholožkou
speciální pedagožkou z PPP Praha 10. Škola nemá svého vlastního školního psychologa, proto
je spolupráce s PPP mimořádně významná. Toto zařízení zpracovává na podnět školy a rodičů
pro naše žáky odborné posudky psychologických profilů a diagnostiky SPU. Při setkáních na
naší škole byly za účasti třídních učitelů řešeny aktuální problémy jednotlivých žáků.
Konzultovalo se dále též dodržování doporučených postupů při práci se žáky s SVP a jejich
aktualizace, probíraly se podněty učitelů k řešení nových problémů u žáků s potřebou
pedagogicko-psychologické diagnostiky. Během podzimu 2013 proběhla ve druhých
ročnících tradiční depistáž, zaměřená na vyhledávání a včasné podchycení rizikových dětí
v oblasti SPU. Těmto dětem se tak mohla včas začít věnovat odborná péče.
Podle potřeby spolupracovala škola s Policií ČR a s příslušníky Městské policie při řešení
problémových situací týkajících se našich žáků. Probíhala též komunikace s kurátory OSPOD
příslušných městských částí.
V průběhu roku se jednotliví třídní učitelé, výchovný poradce, metodička prevence
a vedení školy věnovali žákům s vážnými výchovnými a výukovými problémy individuálně.

11.2 Speciální péče o integrované žáky a další žáky se SVP
Speciální péče usnadňující zvládnout lépe běžné učivo základní školy byla v průběhu roku
věnována třem žákům individuálně integrovaným ve třídách na 1. stupni, jedné žákyni
individuálně integrované 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.
Proces začleňování žáků se SVP do výuky řídil koordinátor integrace se speciálně
pedagogickým vzděláním. Vycházel přitom z obsahu zpráv z odborných pracovišť (PPP, 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 čtyřem žákům, kteří byli integrováni formou
individuální integrace. S obsahem těchto plánů byli seznámeni vyučující, rodiče i samotní
36

žáci a na jejich respektování ze všech zúčastněných stran dohlížel speciální pedagog. Učitelé
využívali doporučené formy hodnocení a navrhované postupy při práci s těmito žáky.
Nad rámec výuky byl zájemcům z řad žáků se SVP z 1. stupně nabídnut zdarma Kroužek
náprav SPU. 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 Kroužek náprav SPU ve dvou termínech, tak aby
bylo možné vyhovět všem zájemcům, 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. V případě potřeby působil speciální pedagog jako prostředník mezi
dětmi a jejich vyučujícími. Žáci měli zároveň možnost při těchto setkáních procvičovat učivo
českého jazyka např. ve vhodných PC programech a na interaktivní tabuli a využít doučování
také z dalších předmětů dle aktuální potřeby. Těchto setkání se pravidelně účastnilo celkem
6 žáků.
Možnosti docházet do Kroužku náprav SPU využívalo pravidelně asi 16 žáků se SVP.
Práce se jim dařila a většina z nich kvalitně spolupracovala. Někteří jedinci z 2. stupně však
v průběhu 2. pololetí školního roku ve svém snažení polevili.
Péče o žáky se 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.
Vypracoval Mgr. Zdeněk Hyan, výchovný poradce, koordinátor integrace

11.3 Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování
V tomto školním roce byla prevence rizikového chování zaměřena zejména na prevenci
šikany a kyberšikany, vytváření bezpečného klimatu tříd a formování zdravých mezilidských
vztahů, dále na pěstování právního vědomí a předcházení možné kriminality mládeže, u dětí
prvního stupně byly preventivní programy zaměřeny na osobní bezpečnost, dopravní výchovu
a seznamování s prací policie.
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Naše škola se zapojila do grantového řízení na MHMP Zdravé město Praha 2014 za
účelem financování preventivního programu Říkáme NE závislostem (č. projektu S/182/2014)
a získala tak finanční prostředky 20 000,- Kč pro čtyři třídy 2. stupně. Tento program
proběhne na naší škole v 1. pololetí školního roku 2014/15 a bude realizován ve spolupráci
občanským sdružením Elio, o. s.
Metodik prevence ukončil 2. ročník specializačního studia Studium k výkonu
specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů, 250 hodin akreditovaného
vzdělávání školních metodiků prevence v rámci celoživotního vzdělávání rovněž financované
z grantu MHMP. Toto dvouleté studium pořádala 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 a projektu v budově či okolí školy, ale
i v jiných částech Prahy.
Ve školní družině v rámci specifické všeobecné primární prevence rizikového chování byly
využity interaktivní mediální kurzy od Záchranného kruhu (www.zachranny-kruh.cz)
věnované dopravní výchově, příčinám a prevenci běžných rizik a tématu osobního bezpečí.
Zároveň byla do školní družiny zakoupena sada deskových her Osobní bezpečí, s jejichž
pomocí se děti učí rozlišovat situace, kdy jsou ohroženy, seznamují se s různými typy situací
a jak správně na ně reagovat, osvojují si správné chování a rozpoznávají jednání nevhodné či
rizikové. Vychovatelky v rámci nespecifické primární prevence vedly děti ke smysluplnému
využívání volného času, podporovaly zdravý vývoj osobnosti dětí, stav duševní, tělesné
a sociální pohody, a to zejména úpravou režimu dne, podnětným prostředím, snahou
o navození pozitivní atmosféry a kladných mezilidských vztahů a pestrou nabídkou aktivit.
Při vyučování v prvouce v 1. ročníku 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 pracovní činnosti ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví
prohlubovaly zásady bezpečného chování, nově se probírala témata šikany a hygieny. Ve
3. ročníku se žáci učili významu pohybu a pohybového režimu, dopravní výchově
a bezpečnosti na internetu v prvouce, TV, pracovních činnostech ve vzdělávacích oblastech
Člověk a jeho svět a Člověka a zdraví.

Ve 4. ročníku se 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
38

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 zabývali problematikou dospívání, reprodukce a zdraví,
posilování duševní odolnosti a lidské solidarity v předmětech VkO a VkZ ve vzdělávacích
oblastech Člověk a jeho zdraví, Člověk a společnost. V 9. ročníku se v předmětech VkZ,
informatika, DLV a chemie v oblastech Člověk a zdraví, Člověk a společnost a Informační
a komunikační technologie probírala témata kyberšikana, zneužití sociálních sítí, drogy
a doping, zodpovědnost jedince, rizika sexuální zkušenosti, pohlavní choroby, HIV,
autodestruktivní závislosti.
Specifická primární prevence byla vedena formou besed a diskusí pracovníky preventivněinformačního oddělení Policie ČR v jednotlivých třídách v budově školy. Lektoři policie
pořádali preventivní programy Bezpečné chování pro žáky 1. – 5. ročníků v rozsahu jedné
vyučovací hodiny v každé třídě a pro žáky 6. - 9. ročníků Právní vědomí, trestní odpovědnost
a kriminalita mládeže. Pro žáky 5. - 9. ročníků byla pořádána beseda na téma Šikana
a mezilidské vztahy.
V Kulturním domě Barikádníků se uskutečnily přednášky s diskusí Finanční gramotnost
a Kriminalita mládeže, preventivní program, projekt Bezpečné prázdniny se konal ve
Stromovce, v Praze 7.
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Časový harmonogram preventivních programů pro žáky:
datum

téma

třídy

18.10.

Poskytování první pomoci

7. ročník

21.10.

Bezpečná ulice

4. a 5. ročník

22.10.

Finanční gramotnost

8. ročník

23.10.

Kriminalita mládeže (přednáška J. Klímy)

8. a 9. ročníky

1.11.

Trestní odpovědnost, kriminalita mládeže

6. - 9. ročníky

(Policie ČR)
18.11.

Krizová intervence z Dětského krizového

9. ročník

centra
4. 2.

Čas proměn - dospívání

dívky 6. ročník

29.4.

Šikana a mezilidské vztahy (Policie ČR)

7. a 8. ročníky, 6. B

26.5.

Bezpečně na kole

3. – 5. ročníky

5.6.

Bezpečné prázdniny

5. ročník a 3. A

11.6.

Bezpečné chování (Policie ČR)

1. ročník

11.6.

Šikana a mezilidské vztahy (Policie ČR)

5. ročník a 6. A

Časový harmonogram preventivních akcí pro učitele:

9.9.

Prevence syndromu vyhoření (PPP )

10.10.

Děti a dospívající s rizikovým chováním v prostředí školy a výchovných
zařízeních

24.10.

Případová konference SVP Klíčov

22.10.

Poruchy chování

7.11.

Souvisí nekázeň s použitím výchovných opatření?

14.11.

Workshop pro metodiky prevence

22.11.

Workshop pro metodiky prevence

27. 2.

Problémový žák na ZŠ běžného typu

28.3.

Workshop pro metodiky prevence

3.4.

Workshop pro metodiky prevence

17.6.

Komunikace ve školním prostředí
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V březnu proběhlo na naší škole testování kvality školního života, abychom tak
zmonitorovali názory učitelů, žáků a rodičů na kvalitu školy při výuce i mimo vyučování
a mohli tak v příštím roce plnit očekávání a přání ze strany žáků, rodičů a pedagogů. Rovněž
se uskutečnila sociometrická šetření ve třetím, čtvrtém, pátém, šestém, sedmém a osmém
ročnících.
Do oblasti všeobecné primární 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 vedené pedagogy naší školy či agenturou Kroužky,
kde děti smysluplně tráví volný čas. Žáci přispěli finanční pomocí nemocným dětem
zapojením do akce Srdíčkové dny ve dnech 24. - 28. března.
Také ozdravné pobyty na školách v přírodě, vzdělávací pobytový zájezd do Itálie,
jednodenní výlet do Německa a řada dalších jednodenních výletů pomohly k utváření
bezpečného klimatu ve škole a upevňování přátelských vztahů mezi žáky a pedagogy, mezi
žáky různých tříd i žáky uvnitř jedné třídy. Děti ze všech ročníků se se zájmem zapojují do
tradičních akcí školy, jako jsou Vánoční koncert, zdobení vánočního stromku, Mikulášská
nadílka, Svatomartinská pouť, karneval, Den otevřených dveří a jarmark, které pomáhají
vytvářet pocit sounáležitosti a hrdosti na naši školu. V červnu bylo pro mnoho žáků naší školy
velkým zážitkem Noc ve škole a Zahradní slavnost určená zejména pro žáky 1. stupně.
V tomto školním roce škola uspořádala za pomoci Městské části Praha 10 v areálu školy první
ročník hudebního festivalu Jakufest, kde žáci naší školy i ostatních škol z Prahy představili
svou hudební produkci.
Zapsala Mgr. Alena Švecová,
metodik prevence rizikového chování

11.4 Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Přípravné třídy nebyly ve školním roce 2013/2014 ve škole zřízeny.
Postup při integraci a začleňování dětí se sociálním znevýhodněním je zpracován do
školního vzdělávacího programu Klíč k úspěchu.
Dětem přicházejícím ze sociálně znevýhodněného prostředí věnují jejich třídní učitelé
zvýšenou péči a pomáhají jim nejen při řešení běžných situací, ale hlavně při akcích
pořádaných školou – při přípravě zájezdů, škol v přírodě apod. Častěji se během školního
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roku scházejí i se zákonnými zástupci žáků, spolupracují při těchto jednáních s výchovným
poradcem, kariérním poradce, vedením školy, psycholožkou z PPP a kurátorkou z OSPODu
městských částí podle bydliště dítěte.
Pravidelně nebo podle potřeby škola spolupracovala s odborem sociálně právní ochrany
dětí MČ Praha 10.

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 a závěry z 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 2013/2014, 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 nad dětmi v šatnách a sušili dětem vlasy.
Zaměření besed, odborných přednášek a projektů, zabezpečených rodiči žáků:
 zdravověda – péče o zuby
 cestování a příroda
 beseda se spisovatelkou dětských knih
 projektový den s hudbou za účasti skladatele Jaroslava Uhlíře
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Projektový den s hudbou za účasti skladatele Jaroslava Uhlíře - dědeček žákyně 1. A

12.1.1. Spolupráce s rodiči žáků 1. B
Naše pozvání přijal tatínek žákyně 1. B, fotograf Michal Fokt. Velmi zajímavě a hlavně
poutavě vyprávěl o přírodě a cestování. Své povídání prokládal spoustou krásných fotografií
exotických zvířat a přírody, které promítal na interaktivní tabuli. Toto téma jsme využili
v hodinách učiva prvouky a českého jazyka.
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Na setkání jsme přizvali i třídu 1. A. Všem se to velmi líbilo a těšíme se na další setkání, které
bude obohaceno o nové zážitky a obrázky z cestování.

Zpracovala Lucie Zvěřinová, třídní učitelka I. B
Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 získala za splnění kritérií značky, jež označuje
školy vstřícné k rodičům, certifikát „Rodiče vítáni“. Škola se tak zařadila mezi školy
otevřené rodičům, rodiče otevření škole – příloha č. 3: Certifikát č. 0116
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12.2 Spolupráce s ostatními partnery
Dvakrát za školní rok přispívají žáci v rámci veřejné sbírky „Srdíčkový den“ občanskému
sdružení Život dětem. Výtěžek z prodeje magnetek a jiných předmětů je určen na pomoc
dětským oddělením nemocnic (např. Pediatrické kliniky UK 2. LF FN Motol) a dalším
zařízením, které 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 2013/2014 se také žáci zapojili do charitativní sbírky OS Píšťalka.
Finanční dar byl určen na pomoc handicapovaným dětem a mladým lidem se získaným
handicapem.
V rámci organizace dobročinného projektu se žáci zúčastnili veřejné sbírky Fondu Sidus,
jehož výtěžek byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – příloha č. 6:
Certifikát za pomoc ve veřejné sbírce, příloha č. 7: Potvrzení o účasti ve veřejné sbírce
Žáci i zaměstnanci školy dlouhodobě sponzorují v pražské ZOO pandu červenou. 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.
S neziskovou společností ASEKOL spolupracovala škola v celostátním programu
Recyklohraní. Žáci v rámci Recyklohraní třídí elektroodpad. Díky tomuto projektu ušetřili
žáci naší školy životnímu prostředí řadu surovin. Program Recyklohraní nejenže vzdělává
a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně
životního prostředí. Naše škola získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Z certifikátu
Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL (příloha č. 8) vyplývá, že naši žáci
v loňském roce vytřídili 0 televizí, 0 monitorů a 312 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 7,57 MWh elektřiny, 537,51 litrů ropy, 28,89 m3 vody a 0,14 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,39 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných
odpadů o 5,99 tun.
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12.2.1. Další spolupráce a partnerství
 Pořádání vyučování nanečisto pro okolní mateřské školy
 DM drogerie – projekt Veselé zoubky – výchova ke zdraví
 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského – pokusy pro veřejnost,
účast žáků v Pražské muzejní noci a festivalu Týden vědy a techniky
 Pavučina sdružení středisek ekologické výchovy – síť škol zabývajících se
ekologickou výchovou


Městská policie a Policie ČR – preventivní besedy a přednášky pro žáky

12.3 Rada žáků
Rada žáků je složena ze zvolených zástupců každé třídy. Rada žáků se schází c vedením
školy několikrát během školního 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 školním roce 2013/2014 byla již tradičně realizována spolupráce se školou v italském
Bibione Scuola Primaria „Aristide Gabelli“, která je v programu EU – ekologie. 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 volná témata dle zájmu našich žáků. Shodné téma mají
i italské děti. Společně se těšíme na další spolupráci, která je oboustranně přínosná.
Více informací o této dlouhodobé mezinárodní spolupráci je uvedeno v kapitole
7.4.1 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.
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12.4.3. Mimoškolní aktivity – Klub malých debrujárů
Již osmým rokem na naší škole pracuje Klub malých debrujárů
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.
Prostřednictvím jednoduchých a nenáročných pokusů si objasňují témata z prvouky,
přírodovědy a vytvářejí si kladný vztah k budoucím předmětům druhého stupně.
Činnost debrujárů je rozdělena do tří skupin:
Debrujárská dílna, herna a debrujárské pokusy
Výhodou debrujárské činnosti je nenáročnost materiálu / věci
běžně dostupné v domácnosti / a přístupnost jakékoli věkové
kategorii. Debrujáři si pokusování nenechávají pro sebe, naopak.
Předvádějí svoji šikovnost nejen svým mladším i starším
spolužákům, rodičům a dětem z MŠ, ale i na různých akcích pro širokou veřejnost prezentují
svoji činnost. Také pořádají zahraniční pobyty a výjezdy.
Muzejní noc s debrujáry 2013 v Praze
Debrujáři z Jakutské otevřeli začátek nové debrujárské sezóny účastí na
celopražské akci Muzejní noc 2013. Dveře pražských muzeí se v tento večer
otevřely všem nadšeným zájemcům. Tuto zajímavou akci si nenechalo ujít
ani muzeum J. A. Komenského a i za přispění našich malých debrujárů opět sklidilo nevšední
úspěch.
Poděkování pražským klubům debrujárů
Spolupráce debrujárských klubu v Praze a Národního pedagogického
muzea a knihovny J. A. Komenského už má dlouho tradici. Pochvalný
a děkovný

dopis

paní

ředitelky

PhDr.

Markéty

Pánkové

určitě

všechny debrujáry potěší. Rádi se o milá slova podělíme i s vámi.
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Klub Praha 10, Jakutská pro veřejnost
První debrujárské dílny a plánování celoročního plánu akcí klubu Praha
10, Jakutská - výstavy, předváděčky rodičům a spolužáků, pokusy pro
okolní školy v Domě čtení a herny pro MŠ. Setkání s postiženými a účast na
celorepublikových a celopražských akcích - Bambiriáda, Muzejní noc, Vědohraní a ještě
spoustu dalšího, co se během roku nabídne.
Debrujáři ze ZŠ Jakutská v Paříži
Za poznáním i novými zážitky se vypravili do Paříže debrujáři
s klubem při ZŠ Jakutská, Praha. Termín vybrali tak, aby nebyla narušena
výuka žáků. Přihlášky nabídli těm, kteří se aktivně účastnili či účastní
debrujárské činnosti v klubu. Připravili pro vás pěkné hodnocení a připojili i několik
fotogalerií.
Dobrý tip na výstavu PLAY
Debrujáři ze ZŠ Jakutské, Praha 10 navštívili interaktivní výstavu
koncipovanou Petrem Niklem, která byla pro velký zájem prodloužena.
Kouzelné prostředí vikýře Malostranské besedy dodalo výstavě tajemnou
náladu. Všichni přítomní mohli rozvíjet tvořivost, hravost a fantazii se spoustou zvukových,
optických a kinetických nástrojů.
Veselé přírodní vědy
Náš klub debrujárů při ZŠ Praha 10, Jakutská byl pozván na
celopražskou akci "Veselé přírodní vědy" do muzea J. A. Komenského, kde
jsme měli možnost opět šířit mezi širokou veřejnost naši činnost.
Pokusy v terénu
Výukový program "Teče voda, teče" v Toulcově dvoře navštívili
debrujáři z klubu Praha 10, Jakutská. Hravou formou poznávali úlohu vody
v životě na Zemi. Za pomoci přírodní laboratoře „Vodního kufříku“ se
seznámili pomocí pokusů se základními vlastnostmi vody a její proměnou na
vodu pitnou.
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Vrátili se na "Místo činu"
I druhá skupina debrujárů z klubu Praha 10, Jakutská se vydala za
poznáním čisté vody do známého ekocentra v Praze do Toulcova dvora.
Společně vytvořili mlhu a déšť, lovili v rybníce sladkovodní ryby a špinavou
vodu dokázali proměnit v čistou za pomoci aktivního uhlí, písku a štěrku.
Vánoce debrujárů 2013 v Jakutské
Jako každoročně i letos debrujáři našeho klubu Praha 10, Jakutská,
slavnostně přivítali vánoční svátky. Protože jsme škola hudební, nechyběly
kromě tradičních zvyků ani skladby připravené nejen sólisty, ale letos i nově
založeným orchestrem s-cool bendem. Připravené cukroví od maminek nám tento slavnostní
den osladil a dárky od Ježíška v podobě kuličkových slalomů a her nás pobavil.
Ocenění vedoucím klubu do Jakutské v Praze
Vedoucí klubu při ZŠ Praha 10, Jakutská Zdenka Kočková a Marcela
Blahoutová obdržely na VALNÉM SHROMÁŽDĚNÍ 2013 ocenění
vedoucích klubů. Diplomy za aktivity klubu vůči veřejnosti v Praze určitě
obohatí sbírku trofejí tohoto klubu.
Dárky i pokusy v Praze na Jakutské
Celé odpoledne 9. 1. 2014 mohli zájemci využít příležitosti nahlédnout do
všech prostor a klubu Praha 10, Jakutská, pořídit si pěkný dárek a ještě si
pohrát, či si něco pěkného vyrobit. U debrujárů se nabízela tradiční
ochutnávka jednoduchých pokusů a herna. "Den otevřených dveří" se vydařil a udělal další
pěknou propagaci debrujárských aktivit.
Přehlídka pokusů pro mateřské školy
Debrujáři z KMD při ZŠ Jakutská připravili pro předškoláky přehlídku
pokusů a velkou hernu založenou na smyslových hrách. Protože se jednalo
o malé děti, pojali jsme známé pokusy s vodou a vzduchem jako kouzla a čáry
a těšili se na udivené pohledy. Povedlo se, úžas se dostavil, ale zcela jinde,
než jsme předpokládali.

49

Atak pražských debrujárů do Liberce
První jarní sobotu společně zaútočili debrujáři z klubů Jakutská
a Břečťanová Praha na liberecký iQ park a lunapark. Zábavu si našli jak ti,
co lační po vědění, tak i ti, co se chtěli vydovádět. iQ park naplnil vědou
a zábavou a lunapark prověřil fyzičku všech zúčastněných. Velké trampolíny, autodrom a býčí
simulátor, zvládli jen trénovaní.
Vajíčková show
Praktické ukázky pokusů tematicky zaměřené k blížícím se Velikonocům
předváděli naši malí debrujáři z klubu Praha 10, Jakutská v Domě čtení na
Praze 10. Žáci 3. třídy z nedaleké školy dostali od debrujárů plnou kopu
námětů na velikonoční zábavu. Některé z nich: vajíčko do skla, gumové vejce nebo vybuchlé
vejce.
Nestačili se divit
Debrujáři z klubu Jakutská, Praha 10 připravili pro své rodiče přehlídku
nových pokusů. Seznámili je s pojmy jako hustota, setrvačnost, síla tvaru,
vzlínavost, tlak a pohyb vzduchu. Do herny přidali nové optické klamy. Krásu
tvarů v krasohledech obdivovaly nejvíce maminky a tatínci se pokoušeli
o zdolání hlavolamu "Mistra tesaře".
Aprílové pokusy
Malí debrujáři klubu Praha 10, Jakutská začátečníci, si zvolili záměrně
aprílový termín na předváděčku pokusů pro rodiče. Protože to bylo jejich
první vystoupení, očekávali jsme drobné karamboly. Opak byl pravdou.
Debrujáři si vedli báječně, vše zvládli a rodiče překvapili svojí šikovností.
Apríl s "Kuřetem"
Debrujáři z klubu ZŠ Jakutská, Praha 10 se zúčastnili jubilejního
dvacátého ročníku Aprílového běhu s kuřetem. Tento závod je spojený
s nadací Pomozte dětem, jejímž partnerem je Česká televize a jeho
odstartováním byl pověřen světový šampion v hodu diskem pan Imrich Bugár.
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Kdo chce, ten se domluví
Naši malí debrujáři z klubu Praha 10, Jakutská, využili nabídky německé
organizace SLH der AWO im Vogtland, se kterou Asociace Malých
Debrujárů již léta spolupracuje a přihlásili se na první ročník mezinárodního
turnaje ve vybíjené. Tato sportovní akce se konala v útulném městečku Netzschkau.
Jakutská na Bambiriádě 2014
Stejně jako předešlé ročníky se naši malí debrujáři z klubu Jakutská
v Praze zapojili do celorepublikové akce Bambiriáda, která nabízí aktivní
prezentaci občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času.
Předváděli jsme některé z našich pokusů široké veřejnosti a četným školním skupinám, které
se v páteční parný den vypravily za dobrodružstvím.
Debrujáři z Jakutské sportovali
Debrujáři z klubu při ZŠ Jakutská, Praha 10 poměřili své síly v atletickém
souboji mezi školami Prahy 10. V soutěži 12 škol, mezi kterými nechyběly
ani školy sportovní se umístili na krásném 6. místě.
Dopisujeme si s přáteli v Německu
Při turnaji ve vybíjené Netzschkau 2014 navázali debrujáři klubu při ZŠ
Praha 10, Jakutská nová přátelství. Posílají vám k nahlédnutí velkou
fotografickou prezentaci s komentáři, ke které připojili i čilou korespondenci.
Všichni už se těší na příští setkání.
Vědohraní 2014 s klubem Jakutská, Praha
Vědohraní? Co to je? To je den plný zábavy s fyzikou. Fyzikální
experimenty i hravá fyzikální soutěž. V areálu MFF UK byla připravena řada
zajímavých fyzikálních pokusů, fyzikální show, a také dva soutěžní
okruhy. Na ty nejšikovnější účastníky čekal diplom. No a pochopitelně si tuto zajímavou akci
nenechali ujít ani naši debrujáři.
Bublináda v Praze
Dnes se povedlo debrujárům z Jakutské v Praze potěšit malé kamarády ze
školky, kteří přijali pozvání na hraní s debrujáry. Malí budoucí školáci si
trpělivě zkoušeli naši hernu, seznámili se s žabákem Beppákem a kouzlili
s bublinami. Loučení bylo veselé, protože se určitě ještě někdy setkáme,
třeba na debrujárských pokusech.
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Schůzka s bublinami
Na poslední schůzce letošního roku malí debrujáři z Jakutské
v Praze rozradostnili své spolužáky ze ŠD. Na školní zahradě si pro ně
připravili Bublinádu a těšili se z jejich úspěchů. Mnozí opravdu zaváleli
a překonali výkony našich členů.
Akce pořádané klubem malých debrujárů ve školním roce 2013/2014:

Pokusy v Domě čtení pro okolní školy Prahy 10

Přehlídka pokusů pro rodiče a sourozence
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Bambiriáda 2014

Aprílový běh s kuřetem a 3. místo pro našeho debrujára

Prezentace činnosti klubu na veřejných akcích

Bublinohraní pro předškoláky a školní družinu

První ročník turnaje ve vybíjené v německém Netzschkau
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Navázali jsme přátelství a čile korespondujeme

Výjezd do Paříže za vědou a poznáním, města původu debrujárské organizace
Zpracovala Mgr. Zdenka Kočková, vedoucí Klubu malých debrujárů při ZŠ Jakutská
12.4.4. Mimoškolní aktivity – zájmové kroužky
Při organizaci zájmových kroužků spolupracovala škola s agenturou Kroužky s. r. o., která
vedla ve školním roce 2013/2014 kroužek florbalu, sportovních her, vaření, bojové sporty
a sebeobrana, hip hop a moderní tanec, aerobik a moderní tanec a nově byl ve školním roce
otevřen agenturou Kroužky s. r. o. pro žáky školy kroužek vědeckých pokusů.
Pedagogové školy pro žáky zajišťovali v jejich volném čase kroužek pohybově
dramatický, výtvarný, kroužek keramiky, počítačový kroužek, kroužek náprav SPU, svět her,
kroužek přípravy z matematiky na SŠ, kroužek anglického jazyka, turistický kroužek,
pěvecký sbor a orchestr.
Externí lektoři pro žáky školy ještě otevřeli šachový kroužek a Škola Libere poprvé ve
školním roce 2013/2014 otevřela kurz angličtiny.
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13 Účast školy v rozvojových programech
Škola se zapojila do následujících rozvojových programů:
 Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí, na rok 2013
činila dotace 30 400,- Kč
 Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání v roce 2014, na rok 2014 činila dotace 7 900 Kč
 Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí, na rok 2014
činila dotace 21 440 Kč

13.1 Kroužek českého jazyka pro cizince
Ve školním roce 2013/2014 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 2013.“
Projekt byl realizován 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 1 vyučovací hodiny,
formou kurzu výuky a doučování českému jazyku jako cizímu jazyku.
V tomto školním roce se projektu zúčastnili 4 žáci z Ukrajiny, 2 žáci z Kazachstánu a 1 žák
z Bosny a Hercegoviny. Celkem tedy 8 žáků.
Vyučující má dlouholetou praxi a řadu osvědčení různých metod vyučování čtení, čtení
s porozuměním a práce s dětmi se specifickými vývojovými poruchami.
Cílem projektu bylo usnadnit žákům – cizincům začlenění do běžné školy, dětského
kolektivu a prohlubování komunikativních kompetencí. Seznámit žáky s naší kulturou
a diskutovat o kulturách zemí, ze kterých žáci pocházejí.
Použité metody – procvičování výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, čtením, psaním,
různými typy cvičení ve skupinách i s jednotlivci.
Použité pomůcky – názorné karty s obrázky i textem, encyklopedie, slovníky, gramatické
příručky, pracovní listy, časopisy, cvičné texty, zvukové nahrávky, PC programy a práce
s internetem. Protože se práce kroužku osvědčila a rodiče žáků – cizinců projevili zájem
o pokračování, v následujícím školním roce 2014/2015 jsme opět podali přihlášku k zařazení
do projektu.
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Vypracovala Mgr. Zdenka Kočková, vedoucí kroužku ČJ pro cizince
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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.
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.

14.1 Rozšířená výuka hudební výchovy
Na ZŠ Jakutská probíhá rozšířená výuka hudební výchovy na 1. i 2. stupni, vždy v jedné
třídě z ročníku. V 1. ročníku se hudební výchově věnujeme dvě vyučovací hodiny týdně, od
3. ročníku výše mají žáci v rozvrhu hudební výchovu třikrát týdně. Výuka probíhá ve
specializované a nadstandardně vybavené učebně, ale i v kmenových třídách.

K výuce je využíváno nejen široké škály hudebních nástrojů, poslechových materiálů, ale
i PC programů a interaktivní tabule. Výuku vedou kvalifikovaní pedagogové. Seznamují žáky
se základy hudební nauky, kterou mohou žáci prakticky využít při hře z not na různé hudební
nástroje, věnují se hlasové výchově a kultivaci dětského hlasu, poslechovým činnostem,
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dějinám hudby. Nabyté vědomosti, zkušenosti a dovednosti uplatňují žáci při vystoupeních
před spolužáky i veřejností. Základní školu Jakutská reprezentuje také pěvecký sbor
DRÁČATA žáků 1. stupně a nově založený školní orchestr S-COOL BAND.

V rámci rozšířené výuky hudební výchovy se žáci v průběhu školního roku 2013/2014
aktivně podíleli na několika hudebních vystoupeních.
9. 12. 2013 se konalo vystoupení Pěveckého sboru na Vánočních trzích P 10 na Kubánském
náměstí
12. 12. 2013 se konal Adventní koncert žáků ZŠ Jakutská ve Farním sboru ČCE
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9. 1. 2014 vystoupil pěvecký sboru žáků 1. stupně DRÁČATA a školní orchestr S-COOL
BAND v rámci akce DOD na ZŠ Jakutská

13. 2. 2014 se žáci 2. stupně zopakovali Čertovskou pohádku, která byla součástí Adventního
koncertu (představení alternací)
12. 3. 2014 se konalo školní kolo pěvecké soutěže a školní instrumentální soutěž
JAKUTSTAR
7. 4. 2013 se uskutečnilo vystoupení pěveckého sboru DRÁČATA na Velikonočních trzích na
Staroměstském náměstí
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V průběhu června hrála třída III. A v několika reprízách svým spolužákům i rodičům
operku z dílny J. Uhlíře a Z. Svěráka O Šípkové Růžence.

20. 6. 2014 se poprvé uskutečnil Předletní
festival JakuFest, na kterém účinkovali nejen žáci
školy, sbor DRÁČATA, S-COOL BAND, ale i hosté
z okolních i vzdálenějších škol

Vypracovala Mgr. Lucie Pěkná, předsedkyně předmětové komise RvHv
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15

Polytechnická výchova

Vybavení školy:
 škola nemá učebnu pro dílny
 moderně vybavená školní cvičná kuchyňka
 školní pozemek
 atelier pro výtvarné činnosti – ve školním roce 2013/2014 byl využíván jako kmenová
třída 1. stupně
 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. Výjimku tvoří třída bez rozšířené výuky hudební výchovy v 6. ročníku, kde je
hodinová dotace praktických činností 2 hodiny 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


zájmový kroužek vaření



zájmový kroužek vědecké pokusy

 Klub malých debrujárů
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Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

Žáci podle státního občanství:

stát

počet žáků k 30. 9. 2013

forma pobytu

Bosna a Hercegovina

1

dlouhodobý

Čína

1

trvalý

Irsko

1

dlouhodobý

Kazachstán

3

trvalý

Makedonie

2

trvalý

Polsko

1

trvalý

Slovensko

2

trvalý

Ukrajina

7

trvalý

celkem

18

Počet cizinců ze států EU:

4

Počet cizinců z ostatních států:

14, 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 2013 a na rok 2014 – kapitola
14.1.
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Environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný

rozvoj
ZŠ Jakutská 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).
Ekologická a environmentální výchova prochází napříč všemi učebními předměty. Dále je
toto téma rozvíjeno v předmětu Ekologie v 9. ročníku a Zeměpisný seminář v 8. ročníku. Při
výuce je kladen důraz na uvědomování si vztahů člověka a prostředí a významu trvale

udržitelného života na Zemi.

Na naší škole proběhlo mnoho akcí zaměřených na efektivní ekologickou výchovu.
Celoročně pečujeme o prostředí školy a školní zahrady. Využíváme učebnu v přírodě. Žáci
vypěstovali nové okrasné rostliny a zúčastnili se několika sběrových akcí a likvidace odpadů
(monočlánky, sběr starého papíru a poškozených elektrospotřebičů).
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Žáci jsou průběžně seznamováni s problematikou sběru odpadů. S neziskovou společností
ASEKOL spolupracovala škola v celostátním programu Recyklohraní. Žáci v rámci
Recyklohraní třídí elektroodpad. Díky tomuto projektu ušetřili žáci naší školy životnímu
prostředí řadu surovin. Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky
v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Naše
škola získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Z certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL (příloha č. 8) vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili
0 televizí, 0 monitorů a 312 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 7,57 MWh elektřiny,
537,51 litrů ropy, 28,89 m3 vody a 0,14 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 1,39 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 5,99 tun.
V ZOO Praha naše škola sponzoruje pandu červenou, letos bylo odesláno 2440 Kč.
Významným prvkem ve vztahu k přírodě a ekologii jsou školy v přírodě. Žáci se pravidelně
účastní různých besed a přednášek o ochraně přírody. Také pravidelně vyhledávají aktuální
informace na internetu a připravují své prezentace na téma ochrany přírody, globální
problémy, udržitelný rozvoj a další ekologická témata.
V průběhu školního roku byla doplněna knihovnička publikací o ekologické výchově.
Každým rokem se zúčastníme ekologické konference M.R.K.E.V.

Cíle Ročního plánu EVVO pro školní rok 2013/2014 jsme splnili.
Mgr. Ludmila Bendová, školní koordinátor environmentální výchovy
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17.1 Zpráva o nakládání s odpady – výchova k udržitelnému rozvoji
Ve školním roce 2013/2014 se naši žáci věnovali v rámci ekologické výchovy a šetrného
chování k životnímu prostředí sběru starého papíru, použitých elektrospotřebičů a baterií. Žáci
sebrali za uplynulý školní rok celkem 4610 kg starého papíru. Dále jsme odevzdali za rok
2013 celkem 312 kg drobného elektra společnosti ASEKOL v projektu pro školy –
Recyklohraní. Přínosem pro životní prostředí je úspora el. energie ve výši 7,57 MWh, k tomu
537,51 l ropy a úspora primárních surovin je ve výši 140 kg. Též jsme ušetřili téměř 29 m3
vody, snížili jsme o 6 tun produkci nebezpečného odpadu a v neposlední řadě jsme snížili
produkci skleníkových plynů o 1,4 t CO2.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný sběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí.
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše
žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět
k ochraně životního prostředí.
I když určitě patříme k těm menším „ekologům”, co do
objemu odevzdaného odpadu, určitě nás výsledek našeho
konání těší a jsme rádi, že jsme mohli touto cestou přispět ke
zlepšení životního prostředí. Všem, kteří přispěli, srdečně
děkujeme a budeme se těšit na další odevzdaný recyklovatelný
odpad.
Zpracoval Mgr. Trojan Petr, učitel pověřený koordinací sběru druhotných surovin
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Multikulturní výchova

Multikulturní výchova je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Klíč k úspěchu zařazena jako průřezové téma,
které je integrované do různých předmětů od 1. do 9. ročníku. Témata, kterými se zabývá
tento vzdělávací obor jsou kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita
a princip sociálního smíru a solidarity.
Na 1. stupni je multikulturní výchova zařazena především do předmětů prvouka,
vlastivěda, hudební výchova, výtvarná výchova a český jazyk.
Na 2. stupni jsou tato témata obsažena v učebních plánech dějepisu, anglického jazyka,
ostatních cizích jazyků, výchovy k občanství, zeměpisu, výchovy ke zdraví, výtvarné
a hudební výchovy.
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18.1 Podpora multikulturní výchovy
 bezproblémové začleňování dětí cizinců a národnostních menšin do kolektivu českých
žáků
 vzdělávací zahraniční zájezdy: Itálie, SRN


besedy a přednášky účastníků geografických expedicí
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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 2013/2014 je uvedeno v kapitole 12.3.
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Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

10

1

1

z toho nově
přijatí

21

Celkem

8

Zlínský

1

Ústecký

Středočeský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

1

Plzeňský

počet žáků
celkem

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI

Předmětem inspekční činnosti bylo šetření stížnosti podané zákonným zástupcem žáka.
Obsah stížnosti nebyl vedení školy znám. Dle pracovníků ČŠI se jednalo o stížnost na
nedostatečný postup školy při zajištění bezpečnosti žáka. Inspekční činnost byla uskutečněna
29. ledna 2014.
Závěr šetření vyhodnotil stížnost jako důvodnou. Inspekční činností byl zjištěn
nedostatečný postup školy, zejména v oblasti nastavení a realizace preventivních systémů
zaměřených na omezení rizikového chování a v oblasti monitorování a hodnocení klimatu ve
třídě a škole.
Z uvedených závěrů vedení školy vyvodilo opatření ve formě vydání vnitřních pokynů
ředitelky školy a byl realizován dotazníkový průzkum mezi zákonnými zástupci žáků,
zaměstnanci školy a mezi žáky na téma klima školy.

68

22

Sponzorské dary

sponzor

částka

využití

zákonný zástupce žáka

10 000,- Kč

sportovní vybavení

zákonný zástupce žáka

5 000,- Kč

elektronika, vybavení učebny
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Účast žáků v soutěžích

a) vyhlašovaných nebo za spoluúčasti MŠMT ČR
vědomostních
sportovních
předmětových
Pythagoriáda

Přespolní běh (8. - 9. roč., dívky)

Olympiáda v ČJ

Atletický čtyřboj (8. - 9. roč.
chlapci)

Dějepisná olympiáda

Atletický čtyřboj (8. - 9. roč. dívky)

Zeměpisná olympiáda

Minifotbal (6. - 7. roč.)

uměleckých

Minifotbal (8. - 9. roč.)
Florbal (6. - 7. roč. chlapci)
Florbal (8. - 9. roč. chlapci/dívky)
Florbal (4. - 5. roč.)
Preventan Cup – Vybíjená
(1. stupeň, dívky/smíšené)
Volejbal (2. stupeň, dívky)
McDonald’s Cup – Fotbal
(1. stupeň)
Pohár Rozhlasu (2. stupeň, dívky)
Atletický trojboj (1. - 2. stupeň)
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b) ostatních
vědomostních

sportovních

uměleckých

Pražský pramen přírodovědně zaměřená
soutěž (Gymnázium
Botičská)

Praha 10 City Beach, ÚMČ Praha
10 – plážový volejbal (2. stupeň)

Poetické a pěvecké
setkání 2014 –
STRADEA
(1. - 2. stupeň)

Pangea – matematická
soutěž (Meridian
International School)

OVOV – Odznak všestrannosti
olympijských vítězů

Svět kolem nás a
vánoční čas - výtvarná
soutěž, ÚMČ Praha 10

Bad Brambacherský pohár 2014 ve
vybíjené (SRN) – (4. třída)

Divadlo pro Dášeňku –
soutěžní divadelní
přehlídka ZŠ Karla
Čapka a ÚMČ Praha 10

Přebor Prahy 10 v České dámě

Život a dílo Karla
Čapka – výtvarná a
literární soutěž, ÚMČ
Praha 10

Miniolympiáda škol Prahy 10,
ÚMČ Praha 10
(žáci 4. -9. roč.)

Nejlepší výsledky:
Významných úspěchů naše škola dosáhla zejména v umělecké oblasti. V rámci Poetického
a pěveckého setkání 2014 (pořadatel STRADEA) jsme zcela ovládli pěveckou kategorii
dvojnásobným postupem na dětský galavečer v Žižkovském divadle J. Cimrmanna,
v kategorii nejmladších žáků v recitační části jsme se též probojovali na galavečer a dále jsme
pak získali další čtyři mimořádná ocenění v recitaci i zpěvu. S úspěchem jsme se účastnili též
uměleckých soutěží vyhlašovaných ÚMČ Praha 10. V soutěži Svět kolem nás a vánoční čas
jsme získali jedno 3. místo a tři čestná uznání.
Tradičně úspěšní jsme v turnajích ve hře v českou dámu. V Přeboru Prahy 10 jsme
v kategorii starších žáků získali 2. místo.
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Také ve sportu jsme dosáhli nezanedbatelných úspěchů. Ceníme si zvláště 1. místa
v turnaji základních škol Prahy 10 (Praha 10 City Beach) a vítězství ve stejném sportu také
v rámci miniolympiády školy Prahy 10 (Sportovní dny Prahy 10). V rámci soutěží pražských
škol (POPRASK) jsme sice nevybojovali žádné medaile, ale za úspěch považujeme umístění
na 4. příčce v McDonald’s Cup a v Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou.
V přírodovědné soutěži Pražský pramen Gymnázia Botičská potěšilo naše 6. místo. Solidní
11. místo jsme zaujali v matematické Pythagoriádě, 12. místo v dějepisné olympiádě, obstojné
výsledky zaznamenali i někteří účastníci zeměpisné olympiády. Tři z našich žáků se úspěšně
prezentovali v 1. ročníku nové matematické soutěže Pangea.
Vypracoval: Mgr. Zdeněk Hyan, zástupce ředitelky

24

Naplňování cílů a priorit školy

24.1 Naplňování cílů koncepce rozvoje školy v oblasti materiálního
zabezpečení
Stálé zlepšování materiálních a technických podmínek vzdělávání a zájem o vývoj
pracovních podmínek a dovybavení školy učebními pomůckami patří mezi priority školy.
Ve školním roce 2013/2014 bylo doplněno vybavení školy o následující pomůcky
a zařízení:
 navýšen počet interaktivních tabulí – současný počet: 16
 neustálé doplňování vybavení školy hudebními nástroji, výukovými materiály k výuce
rozšířené výuky hudební výchovy a audio přístroji
 pořízení dalších herních prvků a zahradního domku na školní pozemek
 změna dodavatele internetu s cílem zvýšení rychlosti přenosu dat
 zasíťování poslední učebny (školní cvičné kuchyňky)
 rekonstrukce a vybavení novým nábytkem kabinetu matematiky a fyziky
 částečná modernizace kabinetu chemie
 postupná výměna nevyhovujících světelných zdrojů ve třídách
 zahájeno územní řízení na stavbu venkovní učebny na školním pozemku
 výměna oken, zateplení celé budovy školy a nová fasáda
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24.2 Hodnocení kvality výchovně vzdělávací činnosti
K hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti škola ve školním roce
2012/2013 využila následující nástroje:
-

Scio, s.r.o. – Projekt Stonožka – testování českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů u žáků v 6. ročníku. V tomto projektu budeme pokračovat
v dubnu 2015 v 7. ročníku a dále pak až do 9. ročníku pro vysledování vývoje
a posunu žáků.

-

Profitesty – kariérové poradenství Pedagogicko psychologické poradny Praha 10

-

Proškoly.cz – sociometrie v 5., 7. a 8. ročníku.

-

Kvalitní škola – evaluační nástroj Společnosti pro kvalitu školy, o.s. – kampaně:
Kvalita školního života žáků, Profesní potřeby učitelů, Anketa pro rodiče

24.2.1. Výsledky evaluace výchovně vzdělávací činnosti
Z výsledků projektu Stonožka vyplývá, že žáci při vstupu na 2. stupeň dosahují v ČJ
průměrných výsledků, které odpovídají jejich studijním předpokladům. V předmětu
matematika byly jejich výsledky pod možnostmi jejich studijních předpokladů.
Úspěšnost v %
ročník

ČJ

M

OSP

6.

50,18

38,79

52,34

24.2.2. Výsledky dotazníkového šetření ke zhodnocení klimatu školy a některých
tříd
Klima třídy bylo zjišťováno ve třídách 5. ročníku, tedy na konci 1. stupně před nástupem
na 2. stupeň a dále pak ve třídách s rizikem problémového chování v 7. a 8. ročníku.
Vedle sledování vzájemných vazeb mezi žáky (sociometrie) bylo výsledkem testování
zjištění klimatu ve třídě hodnoceného na škále 0 – 100%. Třídy dosáhly následujícího skóre:
-

5. A – 65%

-

5. B – 76%

-

7. A – 76%

-

8. A – 79%
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Graf 5. A: Jednotlivé složky třídní atmosféry vyjádřené na škále 0 - 100 %. Čím je sloupec
vyšší, tím je daná oblast žáky vnímána lépe.

Graf 5. B: Jednotlivé složky třídní atmosféry vyjádřené na škále 0 - 100 %. Čím je sloupec
vyšší, tím je daná oblast žáky vnímána lépe.
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Graf 7. A: Jednotlivé složky třídní atmosféry vyjádřené na škále 0 - 100 %. Čím je sloupec
vyšší, tím je daná oblast žáky vnímána lépe.

Graf 8. A: Jednotlivé složky třídní atmosféry vyjádřené na škále 0 - 100 %. Čím je sloupec
vyšší, tím je daná oblast žáky vnímána lépe.
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Cílem použitého evaluačního nástroje Kvalitní škola bylo zjišťování názorů žáků na
prostředí školního života obsahující mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utvářejí a ovlivňují
procesy vzdělávání, učení a vyučování. Toto šetření bylo realizováno ve třídách
3., 4 a 6. ročníku, tedy třídách, ve kterých nebyl prováděn průzkum třídního klimatu.

3. A

3. B
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3. C

4. A
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4. B

6. A
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6. B
Z interpretace výsledků z dotazníku pro učitele ‚‚Profesní potřeby učitelům‘‘ vyplývá
obecná spokojenost většiny pedagogů s pracovními podmínkami a možností vlastní
seberealizace. S vybavením školy je spokojeno 71%, podporu ze strany rodičů cítí 76%, ze
strany žáků 80%, ze strany kolegů 76%, ze strany vedení 71% respondentů.
Z odpovědí rodičovské ankety vyplynula spokojenost s klimatem ve škole a informacemi
ze školy. Účast v anketě však nebyla příliš vysoká.
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24.3 Personalistika
Mezi koncepční priority v oblasti personalistiky patří prohlubování a podpora týmové
spolupráce učitelů. Velká pozornost byla věnována zvyšování a prohlubování kvalifikace
všech zaměstnanců školy.
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.

Nekvalifikování

pedagogové

si

doplňují

kvalifikaci

studiem

předepsaného vzdělání.
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Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2013
Výnosy v Kč

komentář

přijatý neinvestiční
příspěvek ÚMČ Praha 10
na účet ZŠ za rok 2013

výše zaslaného příspěvku na účet
4 130 000,- 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

85 000,- Kč
238 600,- Kč
237 000,- Kč
121 500,- Kč
grant
8 000,- Kč
71 300,- Kč
407 000,- Kč

stravování zaměstnanců
výuka AJ v 1. a 2. r.
učební pomůcky a učebnice
odměny
Zdravé město 2013
asistent pedagoga MHMP
učební pomůcky a učebnice
Dotace vyčerpány.

470 000,- Kč ŠvP Černá hora 3/2014
470 000,- Kč ŠvP Černá hora 4-5/2014
470 000,- Kč ŠvP Černá hora 5/2014
Dotace vyrovnány s OŠK.

investice
140 000,- Kč IAT (143 939,- Kč)
80 000,- Kč herní prvky (80 121,- Kč)
investiční fond

státní dotace,
rozvojové programy
vlastní zdroje

doplňková činnost
hospodářský výsledek

136 429,- Kč IAT
114 514,- Kč klimatizace v učebně PC
13 342 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání
30 400,- Kč Výuka ČJ pro cizince
Dotace vyčerpány.
1 442 448,68 Kč školné,
kroužky,
školy v přírodě,
ostatní náklady hrazené rodiči
332 064,- Kč podnájmy tělocvičny a učeben
VZ 124 487,29 Kč Návrh předložen ke schválení
DČ 196 940,54 Kč zřizovateli.
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Fondy :
Fond odměn
Fond FKSP
čerpání

Investiční fond
Fond rezervní
Fond rezervní
( sponzorské dary )

Stav k 31. 12. 2013: Čerpání
242 000,00 Kč odměny
282 946,06 Kč Příspěvek na stravování, rekreaci,
provoz zařízení pro kulturu, dary,
vitamíny
96 903,32 Kč 2x IAT, rekonstrukce hřiště
229 233,27 Kč Převod do IF
25 019,00 Kč Výtvarné potřeby, vybavení tříd

Zpracovala Ing. Eva Fučíková, ekonom školy

Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne 8. 10. 2014.
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu dne: 9. 10. 2014
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Přílohy

Příloha č. 1: Plán činnosti školní družiny
Příloha č. 2: Rámcový plán činnosti ŠD ve školním roce 2013/2014
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 ve veřejné sbírce
Příloha č. 7: Fond Sidus o. p. s. – potvrzení pro výroční zprávu
Příloha č. 8: Certifikát k environmentálnímu vyúčtování za rok 2013
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26.1Příloha č. 1- Plán činností školní družiny dle vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání pro školní rok
2013/2014
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

-jak žijeme

-pošta

-naši ochránci

- ztráty a nálezy

- kniha

- dopravní
prostředky

- naše obec

- víme, kde žijeme

- 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

- doma

LIDÉ KOLEM NÁS
- v naší jídelně

- člověk mezi lidmi
- 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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26.2 Příloha č. 2 - Rámcový plán činnosti ŠD ve školním roce
2013/2014
ZÁŘÍ – KRÁLOVSTVÍ ČARODĚJE ŠIKULKY
- poučení o bezpečnosti, úrazech; seznámení s řádem ŠD a pravidly bezpečného
chování ve škole, na hřišti, PC učebně a v dalších prostorech školy, při činnostech
- pracovně-technické činnosti – zkoušíme různé techniky, kombinujeme a přetváříme
materiály, prostorové vytváření dle fantazie dětí
- Člověk a svět práce
o Rozvoj tvůrčích a zobrazovacích schopností a dovedností
o Osvojování návyků
o Vytváření prostoru ke spolupráci, zodpovědnosti a udržování pořádku
- Místo, kde žijeme – Škola, Cesta do školy
- Lidé kolem nás – V naší jídelně
- Lidé a čas – Co stihneme během dne
- Člověk a jeho zdraví – Zdravý jídelníček
- Hry a činnosti v Království čaroděje Šikulky
ŘÍJEN – SKŘÍTKOVA LESNÍ ŘÍŠE
- Přírodovědné činnosti
- Člověk a jeho svět
o Posilování vztahu k nejbližšímu okolí
o Formování vztahu k životu, k sobě, jiným lidem, k životnímu prostředí
o Osvojování schopnosti vnímavě sledovat život kolem sebe
o Chápání uspořádání skutečností, které na sebe navazují nebo se ovlivňují a
mohou být příznivé a rozvíjející, ale i omezující
- Podněcování obrazotvornosti a vynalézavosti
- Rozvíjení schopnosti napodobovat a myslet
- práce s přírodninami
- Místo, kde žijeme – Doma
- Lidé kolem nás – Člověk mezi lidmi; Všichni nejsme stejní
- Lidé a čas – Malý pomocník
- Rozmanitost přírody- Naši kamarádi zvířata
- Člověk a jeho zdraví – Půl zdraví
- Hry a činnosti ve Skřítkově lesní říši
LISTOPAD – ÚZEMÍ OKATÉ VÍLY KATKY
- Hudebně- výchovné zájmové činnosti
- Umění a kultura
o Hudební a hudebně pohybové hry
o Poslech písní, hudby, zpěv
o Uplatnění aktivity dětí; rozvoj dětské fantazie
o Posilování základů hudebnosti; rozvíjení kladného vztahu ke zpěvu
o Upevňování vlastní hudební představivosti a tvořivosti
- Celodružinová soutěž ve zpěvu – Superstar Říše fantazie
- Dárky pro předškoláky – využití různých technik a materiálů
- Místo, kde žijeme – Jak žijeme
84

-

Lidé kolem nás – Vizitka naší rodiny
Lidé a čas – Malý pomocník
Rozmanitost přírody- Ptáci
Člověk a jeho zdraví – Malá kouzla pro zdraví
Hry a činnosti v území víly Katky

PROSINEC – ÚZEMÍ PROZÍRAVÝCH MUDRCŮ
- Hry s čísly, geometrickými tvary
- Matematika a její aplikace
o Vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě
o Rozvoj intelektuálních schopností, paměti, představivosti, tvořivosti,
abstraktního myšlení, schopnosti logického úsudku
o Hry a cvičení určená k rozvoji zájmu o matematiku
o Promýšlení nových vztahů, řešení problémových situací
o Hry jako motivační prostředek vzbuzující zájem, rozvoj vnímání, pozornosti,
představivosti, paměti, myšlení, obrazotvornosti
- Výroba drobných dárků, přáníček
- Příprava na jarmark
- Základy práce s počítačem, bezpečný internet
- Místo, kde žijeme – Pošta
- Lidé kolem nás – Svátky, oslavy – Vánoce, advent
- Lidé a čas – Putování časem
- Besídky, zpěv a poslech vánočních koled
-

Hry a činnosti v území mudrců

LEDEN – ÚZEMÍ KRÁLE FANTASTY
- Hry rozvíjející myšlení a fantazii
- Člověk a jeho svět
o Rozvoj samostatnosti, iniciativy
o Zábava, rozptýlení, uspokojení, svobodný projev
o Experimentování, hry pro radost, pocit zodpovědnosti a samostatnosti
o Rozvoj postřehu a myšlení, smyslového vnímání
o Podpora soutěživosti a aktivity dětí
- Dárky pro budoucí prvňáčky
- Aktivní zapojení do příprav a realizace jarmarku
- Místo, kde žijeme – Naši ochránci
- Lidé kolem nás – Základy mediální výchovy
- Lidé a čas – Měření času
- Rozmanitost přírody- Počasí
- Člověk a jeho zdraví – Co nás ohrožuje
- Hry a činnosti v území víly krále Fantasty
ÚNOR – ÚZEMÍ POPLETENÉ ČARODĚJNICE
- Literárně dramatické činnosti
- Umění a kultura
o Dramatizační a námětové hry
o Rozvoj celé osobnosti dítěte, intuice, vnímání, empatie
o Rozvoj tělesné i motorické stránky
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-

Vytváření prostoru pro nové role, ve kterých děti realizují své nápady, myšlenky,
představy
Rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností

-

Rozvoj myšlení a vyjadřovacích schopností
Co je Masopust?
Místo, kde žijeme – Ztráty a nálezy
Lidé kolem nás – Moji kamarádi
Lidé a čas – Když jsme byli malí
Hry a činnosti v Území popletené čarodějnice

-

BŘEZEN – KRÁLOVSTVÍ KOUZELNÍKA ROZUMBRADY
- Jazykové hry, hry s písmenky a se slovy
- Jazyk a jazyková komunikace
o rozvoj schopností vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění
druhých
o volné reprodukce textu – vyprávění obsahu, podle obrázků apod.
o různé formy dramatizace s využitím přirozené hravosti
o rozvoj kultury mluveného projevu
- práce s časopisy, knihami, encyklopediemi, využití informací
- vytváření kladného vztahu ke knihám
- učení se umět vnímat text, rozumět jeho významu a smyslu
- Místo, kde žijeme – Kniha
- Lidé kolem nás – Všude žijí lidé; Svátky - Velikonoce
- Rozmanitost přírody - Voda
- Hry a činnosti v Království kouzelníka Rozumbrady
- Činnosti na téma Velikonoce
DUBEN – ÚZEMÍ TRPASLÍKA SMÍŠKA
- Výtvarné činnosti
- Umění a kultura
o Rozvoj výtvarného myšlení, představivosti a fantazie
o Rozvoj zobrazovacích a tvořivých schopností
o Praktické osvojování výtvarných dovedností a technik rozvíjejících přirozenou
potřebu vlastního vyjádření, fantazii, prostorovou představivost
o Získání teoretických i praktických poznatků o malbě, kresbě, o práci s různými
materiály, modelování apod.
- Kresba tužkou, fixem, pastelem, uhlem, do písku apod.
- Malba vodovými a temperovými barvami, hravé činnosti s barvou (rozpouštění,
foukání, otiskování)
- Místo, kde žijeme – Dopravní prostředky
- Lidé kolem nás – Kouzelná slovíčka; Řekni to i beze slov
- Lidé a čas – Lidé a minulost
- Rozmanitost přírody – Roční období
- Člověk a jeho zdraví – Chceme být zdraví
- Hry a činnosti v Území trpaslíka Smíška
- Celodružinová výtvarná soutěž – Jarní příroda
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KVĚTEN – KRÁLOVSTVÍ SPORŤÁKA EMILA
- Tělovýchovné činnosti
- Člověk a zdraví
o Pohybové aktivity jako základní prostředek dlouhodobého ovlivňování zdraví
o Zlepšování tělesné kondice a odstraňování psychické únavy
o Drobné sportovní hry podněcující k aktivnímu zapojení, vedoucí k přirozené
pohyblivosti, k pochopení a dodržování jednotlivých pravidel, ke zlepšení
kondice
- Poznávání různých druhů sportů, osvojení nových pohybových dovedností
- Osvojení zásad bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i méně
známém prostředí
- Místo, kde žijeme – Naše obec
- Lidé kolem nás – Tolerance a pořádek
- Lidé a čas – Přesnost
- Rozmanitost přírody – Květiny
- Člověk a jeho zdraví – Míčové hry
ŘÍŠE KAŠPÁRKA NEPOSEDY
- Hry pro zábavu a uvolnění
- Rekreační činnosti
o Hra jako nejpřirozenější činnost
o Řešení úkolů ve vymezeném čase a prostoru
o Všestranné a cílevědomé usměrňování dětské osobnosti
o Rozvoj vlastních schopností a dovedností
o Možnost nevšedním způsobem využít volný čas, zažít zábavu i dobrodružství
- Místo, kde žijeme – Víme, kde žijeme
- Lidé kolem nás – Mluvíme správně
- Lidé a čas – Volný čas
- Rozmanitost přírody – Chráníme své životní prostředí
- Člověk a jeho zdraví – Hurá ven!
- Hry a činnosti v říši Kašpárka Neposedy
- Den dětí- zábavné soutěžní odpoledne
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26.3 Příloha č. 3: Certifikát Rodiče vítáni
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26.4 Příloha č. 4: Život dětem o. s. – Poděkování za účast v podzimních
Srdíčkových dnech
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26.5 Příloha č. 5: Život dětem o. s. – Poděkování za účast v jarních
Srdíčkových dnech
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26.6 Příloha č. 6: Fond Sidus o. p. s. – Certifikát za pomoc při veřejné
sbírce

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus,
o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.

Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
Jakutská 2/1210, Praha 10-Vršovice, 100 00

vydaný dne 6.6.2014 11:11
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26.7 Příloha č. 7: Fond Sidus o. p. s. – potvrzení pro výroční zprávu

Fond Sidus, o.p.s.
Primátorská 40
180 00 Praha 8
V Praze dne 6.6.2014 11:11

Potvrzujeme, že Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 , Jakutská 2/1210 ,
Praha 10-Vršovice
se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/958815/2012.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, o.p.s.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 770,00 Kč
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26.8 Příloha č. 8: Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok
2013
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