2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy

Ing. Sylva Taufmannová a kol.

Základní škola, Praha 10,
Jakutská 2/1210
2014/2015

1

Obsah
1

Základní údaje o škole ..................................................................................................................... 5
1.1

2

Charakteristika školy ............................................................................................................... 6

Přehled oborů vzdělání.................................................................................................................... 8
2.1

Zkušenosti s realizací školního vzdělávacího programu ŠVP pro základní vzdělávání ............ 8

3

Údaje o vedení školy a školské radě .............................................................................................. 10

4

Organizace školního roku 2014/2015............................................................................................ 11

5

Personální obsazení školy.............................................................................................................. 13

6

7

5.1

Personální zabezpečení k 31. 12. 2013 a k 31. 12. 2014 ....................................................... 13

5.2

Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2014 ................................................ 13

5.3

Průměrný věk pedagogických pracovníků, odchody pedagogů ............................................ 14

5.4

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ................................................................... 14

Jazykové vzdělávání a jeho podpora ............................................................................................. 14
6.1

Pedagogičtí pracovníci cizích jazyků ...................................................................................... 14

6.2

Cizí jazyky – počty žáků.......................................................................................................... 15

6.3

Hodinové dotace cizích jazyků v ročnících ............................................................................ 15

6.4

Podpora jazykového vzdělávání ............................................................................................ 15

6.4.1

Vzdělávací a poznávací zájezd do ZŠ v italském Bibione ............................................... 16

6.4.2

Jednodenní zájezd žáků s výukou německého jazyka do SRN....................................... 18

6.4.3

Zájezd - Krásy jižní Anglie a návštěva Londýna .............................................................. 19

6.4.4

Za sportem do Německa................................................................................................ 20

Další vzdělávání pedagogických pracovníků.................................................................................. 21
7.1

8

Průběžné vzdělávání pedagogů v seminářích, kurzech a konferencích ................................ 21

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ............................................................................................... 22
8.1

Počet tříd ............................................................................................................................... 22

8.2

Počet žáků ............................................................................................................................. 22

8.3

Průměrný počet žáků na třídu a učitele ................................................................................ 22

8.3.1

Průměrný počet žáků na třídu ....................................................................................... 22

8.3.2

Průměrný počet žáků na učitele .................................................................................... 22

8.4

Třídy s rozšířenou výukou předmětů..................................................................................... 22

8.5

Integrovaní žáci k 30. 6. 2015 ................................................................................................ 23

8.6

Prospěch, chování, neomluvené zameškané hodiny ............................................................ 24

8.6.1

Klasifikace chování......................................................................................................... 24

8.6.2

Zameškané neomluvené hodiny.................................................................................... 24
2

8.6.3
9

Prospěch žáků ................................................................................................................ 25

Údaje o přijímacím řízení............................................................................................................... 27
9.1

Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2015/2016........................................... 27

9.2

Výsledky přijímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia .......................................................... 27

9.2.1

Víceletá gymnázia .......................................................................................................... 27

9.2.2

SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou ............... 27

9.2.3

Soukromé střední školy ................................................................................................. 27

9.2.4

Učební obory ukončené závěrečnou zkouškou ............................................................. 28

9.2.5

Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy .................................... 28

10

Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ................................................................................ 29

11

Poradenské služby školy ............................................................................................................ 34

11.1

Výchovné poradenství ........................................................................................................... 34

11.2

Speciální péče o integrované žáky a žáky se SVP .................................................................. 35

11.3

Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování ................................................. 37

11.4 Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí ............................................................................................................... 42
12

Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity 42

12.1

Spolupráce s rodiči ................................................................................................................ 42

12.1.1

Spolupráce rodiče a škola v V. A ve školním roce 2014/2015 ....................................... 43

12.1.2

Spolupráce s rodiči II. A ................................................................................................. 43

12.2

Spolupráce s ostatními partnery ........................................................................................... 45

12.2.1

Další spolupráce a partnerství ....................................................................................... 46

12.3

Žákovský parlament............................................................................................................... 46

12.4

Mezinárodní spolupráce a mimoškolní aktivity .................................................................... 47

12.4.1

Spolupráce s italskou ZŠ Scuola Primaria „Aristide Gabelli“ ......................................... 47

12.4.2

Za sportem do Německa................................................................................................ 48

12.4.3

Mimoškolní aktivity – Klub malých debrujárů ............................................................... 50

12.4.4

Akce KMD při ZŠ Jakutská Koumáci, školní rok 2014/2015 ........................................... 52

12.4.5

Mimoškolní aktivity – zájmové kroužky ........................................................................ 55

13
13.1
14
14.1
15

Účast školy v rozvojových programech ..................................................................................... 55
Kroužek českého jazyka pro cizince ....................................................................................... 56
Zkušenosti s péčí o nadané žáky................................................................................................ 58
Rozšířená výuka hudební výchovy......................................................................................... 58
Polytechnická výchova .............................................................................................................. 65

3

15.1

Podpora polytechnické výchovy ............................................................................................ 65

16

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin ........................................................... 66

17

Environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj ................................................... 67

17.1
18

Zpráva o zpětném odběru druhotných surovin a elektrozařízení ......................................... 68
Multikulturní výchova................................................................................................................ 70

18.1

Podpora multikulturní výchovy ............................................................................................. 70

19

Prevence rizikového chování ..................................................................................................... 70

20

Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji ......................................................................................... 71

21

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI ............................................................................... 71

22

Sponzorské dary ........................................................................................................................ 71

23

Účast žáků v soutěžích............................................................................................................... 72

24

Naplňování cílů a priorit školy ................................................................................................... 74

24.1

Naplňování cílů koncepce rozvoje školy v oblasti materiálního zabezpečení ....................... 74

24.2

Hodnocení kvality výchovně vzdělávací činnosti................................................................... 75

24.2.1
24.3

Výsledky evaluace výchovně vzdělávací činnosti .......................................................... 75

Personalistika ........................................................................................................................ 80

24.3.1 Zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a
naplňování profesních potřeb ....................................................................................................... 80
25
25.1
26

Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2014................................................................... 82
Základní údaje o hospodaření školy k 30. 6. 2015................................................................. 84
Přílohy........................................................................................................................................ 86

26.1 Příloha č. 1- Plán činností ŠD dle vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání pro školní
rok 2014/2015 ................................................................................................................................... 87
26.2

Příloha 2 - rámcový plán školní družiny ve školním roce 2014/2015 ................................... 88

26.3

Příloha č. 3: Poděkování – Život dětem ................................................................................. 92

26.4

Příloha č. 4: Certifikát za pomoc při veřejné sbírce ............................................................... 93

26.5

Příloha č. 5: Fond Sidus – potvrzení pro výroční zprávu........................................................ 94

26.6

Příloha č. 6: Certifikát k environmentálnímu vyúčtování ...................................................... 95

26.7

Příloha č. 7: Voříškov, psí útulek, sběr víček ......................................................................... 96

26.8

Příloha č. 8: M.R.K.E.V. – podpora ekologické výchovy ve školách ....................................... 97

4

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 (od 1. 9. 2013)

Nejvyšší povolený počet v ŠD:

210 (od 1. 9. 2014)

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 2014/2015 umístěno 19 kmenových tříd, 3 odborné učebny (počítačová, hudební, cvičná
kuchyňka), školní knihovna a 1 tělocvična. Z důvodu nárůstu počtu žáků musely být
v původních odborných učebnách chemie – fyziky, jazykové a přírodovědné učebně
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 2014/2015 byla dokončena 3. etapa výměny oken a vstupních dveří.
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Na podzim roku 2014 byla z investiční dotace MČ Praha 10 vybudována na školním
pozemku venkovní učebna, která slouží k výuce za příznivého počasí a také je využívána při
zájmových aktivitách a školní družinou. Slavnostní otevření venkovní učebny proběhlo 16. 4.
2015.
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2 Přehled oborů vzdělání
Vzdělávací program školy:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíč k úspěchu (platný od 1. 9. 2007)
pro všechny ročníky. Pro talentované děti je v každém ročníku realizován program rozšířené
výuky hudební výchovy.
vzdělávací program

počet tříd

počet žáků

ŠVP – Klíč k úspěchu

19

407

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).
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Ve školním roce 2014/2015 se vyučovalo podle stejné verze, která byla aktuální pro školní
rok 2013/2014. Během školního roku 2014/2015 byly provedeny další aktualizace, které
budou účinné ve školním roce 2015/2016.
Pedagogové realizovali to, co si ve školním vzdělávacím programu připravili – poskytovat
základní vzdělání, pro talentované žáky zajišťovat kvalitní rozšířenou výuku hudební
výchovy, podporovat žáky ve využívání výpočetní a komunikační techniky, klást důraz na
výuku cizích jazyků a také sportovní výchovu a zdravý životní styl a v neposlední řadě
vytvářet bezpečné prostředí a vést žáky k tvořivosti, kritickému myšlení a k samostatnosti.
Mezi učiteli se rozšířila a zkvalitnila týmová spolupráce. Zlepšila se i spolupráce se
zákonnými zástupci žáků a veřejností. Výuka byla rozšířena o besedy a přednášky
s odborníky z řad rodičů.
Výhodou školního vzdělávacího programu je to, že může být 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.
Zpracoval Mgr. Zdeněk Hyan, koordinátor 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. Lenka Hampejsová

Kariérní poradce:

Mgr. Lenka Hampejsová

Metodik prevence:

Mgr. Alena Švecová

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Zdeněk Hyan

Environmentální koordinátor:

Ing. Sylva Taufmannová

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 žáků

členové:

Zuzana Závodská, zákonný zástupce žáků
Mgr. Edita Růžičková, pedagog
Lucie Zvěřinová, pedagog
Mgr. Ivana Cabrnochová, zástupce zřizovatele
Mgr. Ondřej Počarovský, zástupce zřizovatele
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4 Organizace školního roku 2014/2015
Zahájení

pondělí 1. 9. 2014

Ukončení I. pololetí

čtvrtek 29. 1. 2015

Ukončení II. pololetí

úterý 30. 6. 2015

Prázdniny

Podzimní

pondělí 27. 10. 2014
a středa 29. 10. 2014

Vánoční:

pondělí 22. 12. 2014
až pátek 2. 1. 2015

Pololetní

pátek 30. 1. 2015

Jarní

2. 3. 2015 – 6. 3. 2015

Velikonoční
Hlavní
Školy v přírodě

Černá hora
Liberec
Šlovice
Prachovské skály
Vyskeř
Liblín

Jazykově vzdělávací zájezdy

Limbach (SRN)
Netzschkau (SRN)

LVVZ

čtvrtek 2. 4. 2015
a pátek 3. 4. 2015
středa 1. 7. 2015
až pondělí 31. 8. 2015
1.11. - 8. 11. 2014,
16. 5. – 23. 5. 2015
9. 3. – 13. 3. 2015,
II. A, III. A
20. 3. – 27. 3. 2015,
IV. A
25. 4. – 30. 4. 2015,
IV. B, IV. C
22. 5. – 27. 5. 2015,
VI. A, VI. B
24. 5. – 30. 5. 2015,
VII. A, VII. B, VIII. A
21. – 27. 9. 2014
24. 4. – 26. 4. 2015

Londýn (VB)

24. 4. – 29. 4. 2015

Bibione (Itálie)

29. 5. – 7. 6. 2015

Drážďany, Budyšín (SRN)

4. 6. 2015

Paříž (Francie)

10. 6. – 14. 6. 2015

Černá hora

14. 2. – 21. 2. 2015

Adventní koncert

11. 12. 2014

Den otevřených dveří, jarmark

15. 1. 2015

Zápis žáků do prvních tříd

úterý 3. 2. 2015
11

a středa 4. 2. 2015
Termíny odevzdání přihlášek
ke studiu na SŠ

S talentovou zkouškou

do 30. 11. 2014

Ostatní

do 15. 3. 2015

Termíny přijímacích zkoušek
na SŠ

S talentovou zkouškou

2. – 15. 1. 2015

Ostatní

22. – 30. 4. 2015

Pedagogické rady

29. 8. 2014
19. 11. 2014
21. 1. 2015
15. 4. 2015
22. 6. 2015

Třídní schůzky

1. 9. a 4. 9. 2014
27. 11. 2014
23. 4. 2015

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

přepočtení
zaměstnanci

třídní učitelé

19

18,64

netřídní učitelé

8

6,36

vychovatelky ŠD

7

6,18

7

5,12

1

1

42

37,3

zaměstnanci
pedagogové

nepedagogové správa a úklid
ekonom
celkem

5.1 Personální zabezpečení k 31. 12. 2013 a k 31. 12. 2014
pracovníci

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2014

k 31. 12. 2014

fyzické osoby

přepoč. prac.

fyzické osoby

přepoč. prac.

pedagogičtí

32

29,32

34

31,18

nepedagogičtí

8

6

8

6,12

celkem

40

35,32

42

37,3

5.2 Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2014
z toho
věk

do 20

21- 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 a více

důchodci

učitelé

0

6

6

6

7

2

2

Vychovatelky

0

1

1

4

1

0

0

celkem

0

7

7

10

8

2

2
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5.3 Průměrný věk pedagogických pracovníků, odchody pedagogů
Průměrný věk pedagogických pracovníků školy k 31. 12. 2014 činil 42,7 roků.
Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015: 1
Přijatí absolventi učitelského studia: 1
Přijatí absolventi neučitelského studia: 0

5.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
celkem

s odbornou

bez odborné

doplňují si

kvalifikací

kvalifikace

odb. kvalif.

učitelé

27

23

4

4

vychovatelky

7

6

1

1

Celkem ped. prac.

34

29

5

5

6 Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve školním roce 2014/2015 byly vyučovány následující cizí jazyky: anglický, německý
a italský. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhala v 8. a 9. ročníku výuka
předmětu anglická konverzace. Výuka anglické konverzace jako varianta k druhému cizímu
jazyku není už od školního roku 2014/2015 nabízena. Ve školním roce 2015/2016 bude
výuka předmětu anglická konverzace ukončena.

6.1 Pedagogičtí pracovníci cizích jazyků
pedagogičtí

s odbornou

bez odborné

rodilí

pracovníci

kvalifikací

kvalifikace

mluvčí

AJ

8

7

7

1

0

NJ

2

2

0

0

0

IJ

1

1

0

0

0

aprobovanost
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6.2 Cizí jazyky – počty žáků
povinný předmět

AJ

nepovinný předmět

1. stupeň

2. stupeň

282

125

NJ

49

IJ

35

AK

5

1. stupeň

zájmový kroužek

2. stupeň

1. stupeň

2. stupeň

44

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 2014/2015
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

2

2

AJ

AK

6.4 Podpora jazykového vzdělávání
K prohloubení a upevnění jazykové zásoby cizích jazyků, konverzačních dovedností
a poznání života a kultury v německy, anglicky a italsky mluvících zemích uspořádala škola
pro žáky jazykově vzdělávací zájezdy do Velké Británie, Itálie a SRN. Všechny tyto zájezdy
byly pozitivně hodnoceny jak žáky, tak jejich rodiči.
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6.4.1 Vzdělávací a poznávací zájezd do ZŠ v italském Bibione
V termínu 22. 5. – 31. 5. 2015 se žáci naší školy, kteří studují italštinu, zúčastnili
vzdělávacího a poznávacího zájezdu do Bibione v Itálii. Tento zájezd se stal již tradicí pro
výuku italského jazyka.

Složení dětí bylo zastoupeno žáky 7. – 9. ročníku, tudíž s různou znalostí italštiny.
I přes tuto vědomostní rozdílnost se dětem podařilo připravit velmi ucelenou a odborně
fundovanou prezentaci pro žáky italské ZŠ.
Před návštěvou ZŠ v Bibione probíhala intenzivní jazyková příprava v hodinách italštiny,
ale také na místě v Bibione. Naše příprava v Itálii byla každodenní a různorodá. Zahrnovala
přípravu prezentace projektu „Naše škola – zájmové činnosti, ekologické projekty, ochrana
životního prostředí“, ale také mimo původní téma zpracovali žáci ještě krátkou procházku
Prahou s fotografiemi a komentářem v italštině. Ve svém volném čase si rozšiřovali slovní
zásobu komunikací s místními obyvateli při plnění různých úkolů.
Ve čtvrtek 28. 5. 2015 v 10 hodin jsme po předběžné dohodě navštívili ZŠ v Bibione. Žáci
měli připraven projekt „Naše škola – zájmové činnosti, ekologické projekty, ochrana
životního prostředí a krátká procházka Prahou“, který se týkal především zájmové činnosti
naší školy, její angažovanosti v ekologických projektech (vytvářených učiteli s žáky), dále
procházky historickou částí 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
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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.

V další části našeho setkání nám předvedli žáci italské školy své dovednosti a prezentaci
projektu o znalostech České republiky. Závěrem italská paní učitelka iniciovala společný
tanec všech dětí. Atmosféra, jako již tradičně, byla velmi přátelská a oboustranně příjemná a
přínosná. Úroveň naší prezentace byla velmi kladně hodnocena a žáci byli chváleni od
italských učitelů za své znalosti a jazykové dovednosti.
Italské děti nám také ukázaly své výtvarné práce, výuku angličtiny, nácvik písní a tanců,
jež nacvičovaly děti páté třídy, které se tímto loučí s prvním stupněm a svými učiteli.
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Škola je v programu EU, kde je též uvedena spolupráce s naší ZŠ. Návštěva a vše, co
souvisí s touto školou, má velký význam a je přínosem pro studium tohoto jazyka. Děti se
díky této spolupráci učí odbourat jazykový ostych a zároveň mají možnost si v praktických
situacích ověřit své znalosti a získat tak dostatečné sebevědomí.
Na příští školní rok jsme domluvili téma: „Sport a sportovní aktivity žáků“. Shodné téma
mají i italské děti. Společně se těšíme na další spolupráci, která je oboustranně přínosná.
Zprávu vypracovala Mgr. Jana Fialová, učitelka IJ a vedoucí zájezdu
6.4.2 Jednodenní zájezd žáků s výukou německého jazyka do SRN
S příchodem jara se všichni žáci, kteří navštěvují hodiny německého jazyka, začínají těšit
na zájezd do Spolkové republiky Německo, aby si v praxi vyzkoušeli svoje získané znalosti
z hodin. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce.
Ve čtvrtek 4. června se vydalo 43 našich žáků s pedagogickým doprovodem směrem do
saského Budyšína (Bautzen). Prohlédli jsme si krásné historické centrum, obdivovali malebné
malé uličky i zahrady s výhledem do údolí.
Cesta do Drážďan rychle utekla, a tak jsme za hodinu již procházeli drážďanskými ulicemi.
Trochu jsme byli smutní, že nám letos nevyšla exkurze do místního automobilového závodu,
ale alespoň se budeme těšit na příští rok.
Děti pak ještě nakoupily nezbytné dárky pro své blízké, a protože nám vyšlo i počasí,
odjížděli jsme spokojeni domů. Zájezd určitě přispěl k motivaci učit se německému jazyku
a k lepšímu poznání naší sousední země.

Zpracoval Mgr. Miloš Klikar, učitel NJ a vedoucí zájezdu
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6.4.3 Zájezd - Krásy jižní Anglie a návštěva Londýna
V tomto školním roce od 24. 4. do 29. 4. 2015 se 14 žáků ze 7., 8, a 9. ročníků zúčastnilo
výchovně vzdělávacího zájezdu do Velké Británie. Zájezd byl organizován cestovní kanceláří
CK 2, programem nás provázel zkušený průvodce. První den jsme navštívili Brighton,
prohlédli jsme si podmořský svět – Sea Life Centre, prošli se po zábavním parku na
přístavním molu a obdivovali jsme krásy nábřeží. Poté jsme navštívili Royal Palace. Druhý
den jsme absolvovali prohlídku historického města Hastings, spojeného s bitvou u Hastings
v roce 1066. Odpoledne jsme pobývali v přímořském letovisku Eastbourne. Prošli jsme se po
proslulých útesech a viděli Beachy Head. Třetí den byl věnován prohlídce námořního muzea,
shlédli jsme tři lodě britského námořnictví z různých historických období v přístavním muzeu
města Portsmouth. Poslední den jsme věnovali prohlídkám hlavního města Londýna, jeho
nejznámějším památkám a muzeím.
Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách na předměstí Brightonu, byla to velmi dobrá
příležitost k poznání života v běžných anglických rodinách; děti tím byly stimulovány
a motivovány k přirozené konverzaci v angličtině. Tato zkušenost byla žáky následně i kladně
hodnocena. Domnívám se, že způsob organizace zájezdu a jeho uskutečnění prohloubilo vztah
žáků k angličtině a je i do budoucna motivujícím podnětem k dalšímu, hlubšímu studiu.

Zpracovala Mgr. Veronika Šmejdová, učitel AJ a vedoucí zájezdu
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6.4.4 Za sportem do Německa

V letošním školním roce debrujáři z KMD při ZŠ Jakutská dostali od Asociace malých
debrujárů ČR za aktivity s klubem nabídku na týdenní pobyt se sportovním zaměřením.
Debrujáři měli možnost vyzkoušet nemalé množství zajímavých sportů společně s německými
dětmi, které byly s námi ubytovány v Limbachu. Při aktivitách se všichni domlouvali
především „lámanou“ angličtinou, která se vyučuje na základních školách v obou zemích.
Sportovní aktivity, které jsme společně vyzkoušeli:
Bobovou dráhu, minigolf, lanové centrum, jízdu na motokárách, střelbu laserovou pistolí,
rovnovážné prvky, lezeckou stěnu
Ze sportovních soutěží jsme si odvezli diplomy za prvenství v biatlonu a v jízdě na
motokárách, kdy čeští závodníci dosahovali 40 km rychlosti.
Také jsme se podívali k největšímu kamennému mostu na světě Göltzschtalbrücke
a vyhlídkové věži. Večery si děti organizovaly samy a to především v tělocvičně při fotbale,
stolním tenise a kulečníku.
Díky společným aktivitám vznikla přátelství a tak loučení s německými kamarády bylo
nelehké.
Termín výjezdu: září 2014
Místo výjezdu: SRN, Limbach
Počet debrujárů: 25
Pedagogický doprovod: vedoucí KMD při ZŠ Jakutská p. Kočková, tlumočnice
p. Přeučilová, zdravotnice p. Jurajdová

Vypracovala: Mgr. Zdenka Kočková, vedoucí Klubu malých debrujárů
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Doplňují si odbornou kvalifikaci:

5

Zvyšují si odbornou kvalifikaci:

0

Prohlubování kvalifikace:

15

ICT gramotnost:

24

Vzdělávání vedoucích pracovníků: 8 seminářů a konferencí se zaměřením na školskou
politiku, leadership, legislativu a její novelizaci (školský zákon, zákon o pedagogických
pracovnících, občanský zákoník)

7.1 Průběžné vzdělávání pedagogů v seminářích, kurzech a
konferencích
Dlouhodobé kurzy:
Zdravotník zotavovacích akcí: 1
Metodika výuky AJ: 1
Kariérní řád, pilotní projekt ČŠI (NIDV): 1
Nejčastější témata průběžného vzdělávání:
 specifické poruchy chování, výchovná opatření a kázeň, výchovné přístupy k dětem
 ICT gramotnost, zavádění digitálních technologií a interaktivní výuky: 29x
 Metodika a náměty do výuky 1. stupně (zejm M, Čj a čtenářská gramotnost)
 Metodika a náměty do výuky 2. stupně (zejm. M, Fy, Che)
 Metodika a náměty do výuky anglického jazyka
 Konference k činnosti ŠD
 Seminář učitelů Tv
 Výchovné poradenství a prevence problémového chování a sociálně patologických
jevů
 Komunikace ve školním prostředí
 Náměty k činnostem na mimoškolních akcích
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8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
8.1 Počet tříd
1. stupeň

2. stupeň

spec. třídy

celkem

k 30. 6. 2014

12

6

0

18

k 30. 6. 2015

13

6

0

19

spec. třídy

celkem

8.2 Počet žáků
1. stupeň

2. stupeň

k 30. 6. 2014

250

127

0

377

k 30. 6. 2015

279

122

0

401

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

21,46

0

20,33

0

21,11

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

18,89

0

12,03

0

16,1

8.4 Třídy s rozšířenou výukou předmětů
M+Př

TV

jazyky

HV

počet tříd

9

počet žáků

161

VV

informatika

jiné př.
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8.5 Integrovaní žáci k 30. 6. 2015
Počet integrovaných žáků: 28 z toho 3 vyžadující zvýšené výdaje
Z toho postižení:
SPU
22

zrakové

ADHD sluchové

řeči

tělesné

mentální kombinované autismus

3

2

1

Přeřazení do ZŠ speciálních ve školním roce 2014/2015: 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

401

99,01

397

99,00

uspokojivé

3

0,74

2

0,5

neuspokojivé

1

0,25

1

0,25

neklasifikováno

0

0

1

0,25

405

100

401

100

celkem

Nejčastější výchovné problémy:





Neomluvené hodiny
Nedodržování školního řádu
Nerespektování pokynů učitelů
Odcizení věci spolužákům

Neklasifikovaný žák:
 1 žák plnil povinnou školní docházku v zahraničí
8.6.2 Zameškané neomluvené hodiny
školní rok 2013/2014
neomluvené hodiny

1. stupeň

2. stupeň

počet hodin

počet žáků

školní rok 2014/2015
počet hodin

počet žáků

0

0

0

0

213

10

30

7

213

10

30

7

celkem
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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.

281

100

280

100

2. st.

123

99,2

120

99,2

prospěli 1. st.

281

100

280

100

2. st.

121

98,4

120

100

z toho s vyznam.

307

76

296

74

neprospěli 1. st.

0

0

0

0

2. st.

2

1,6

0

0

neklasifikov. 1. st.

0

0

0

0

2. st.

1

0,8

1

0,8

405

100

401

100

celkem
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Celkový průměr

1. pololetí

2. pololetí

1. stupeň

1,14

1,16

2. stupeň

1,53

1,57

celkem

1,26

1,29
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9 Údaje o přijímacím řízení
9.1 Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2015/2016
zapisované děti

zapsané děti

přijaté děti

odklady šk.
docházky

97

60

60

24

59

21

počet k 28. 2. 2015
počet k 1. 9. 2015

9.2 Výsledky přijímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia
9.2.1 Víceletá gymnázia
z 5. ročníku

ze 7. ročníku

gymnázia zřizovaná krajem

2

2

soukromá gymnázia

3

1

církevní gymnázia

0

0

celkem

5

3

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

3

obchodní
akademie
6

zdravotnické průmyslové ostatní stř.
školy
školy
školy
3

6

3

stř. odb.
učiliště
0

celkem
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9.2.3 Soukromé střední školy
gymnázia

0

obchodní
akademie
1

zdravotnické průmyslové ostatní stř.
školy
školy
školy
0

0

3

stř. odb.
učiliště
0

celkem

4
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9.2.4 Učební obory ukončené závěrečnou zkouškou
z devátých ročníků

z nižších ročníků

2

1

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

z nižších ročníků

27

1

Všichni žáci byli přijati na vybranou školu. Nejvíce žáků bylo přijato ke studiu středních
odborných škol s maturitou. Kariérová poradkyně se při své práci věnovala především
informační činnosti, týkající se nabídky otevíraných oborů a ostatních informací o přijímacím
řízení na jednotlivých středních školách. Řídila se Plánem kariérového poradenství pro školní
rok 2014/2015. Poradenskou činnost k volbě povolání kariérová poradkyně zajišťovala během
roku průběžně. V září a v listopadu 2014 organizovala schůzky se zákonnými zástupci žáků,
podávajících přihlášky k přijímacímu řízení, Zde se rodiče a žáci dozvěděli nejen veškeré
informace o harmonogramu přijímacího řízení, ale i o změnách, které v tomto školním roce
vešly v platnost, obdrželi potřebné formuláře a instrukce k jejich vyplnění. Škola dále zajistila
potřebnou literaturu a aktuální brožury, vše v dostatečném počtu nejen v papírové, ale
i v elektronické podobě. V prosinci 2014 se 12 žáků 9. ročníku, kteří projevili zájem,
zúčastnilo ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 10 testování, jejichž
výsledky pomohly žákům při rozhodování o volbě typu střední školy. Žáci i rodiče bohatě
využívali možnost individuálních konzultací. Kariérová poradkyně se dále intenzivně
věnovala pomoci při výběru střední školy žákyni cizí národnosti. Na závěr nezbývá než
popřát budoucím studentům hodně úspěchů v dalším studiu.
Zpracovala Mgr. Lenka Hampejsová, kariérová poradkyně
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10 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu
Nejvyšší povolený počet žáků v ŠD: 210
Provozní doba ŠD:

ranní

od 6.30 hod. do 7.45 hod.

odpolední

od 11.40 hod. do 17.30 hod.

Školní družina

Počet oddělení

Počet zapsaných žáků

7

204

Školní klub

není zřízen

Ve školním roce 2014/2015 bylo otevřeno 7 oddělení, které navštěvovalo 204 dětí, z toho
135 z 1. – 2. ročníku a 20 dětí ze 4. ročníku. Ke konci školního roku navštěvovalo družinu
celkem 193 dětí. Čtyři vychovatelky pracovaly na plný úvazek, tři na částečný.
Všechna oddělení byla umístěna v hlavní budově v kmenových třídách, vychovatelky
k činnostem s dětmi též využívaly PC učebnu, knihovnu, školní zahradu, tělocvičnu a školní
kuchyňku. Též využily nabídek dalších volnočasových aktivit mimo budovu školy (divadla,
DDM, různé výlety, sportovní akce atd.).
Plánované akce a činnosti byly plněny od 1. 9. 2014 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



Rozmanitost přírody



Člověk a jeho zdraví
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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 2014/2015 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 „DOKÁŽU TO!“. Do činnosti
byly zařazeny týdenní projekty, které umožnily intenzivní zaměření na určitý problém, téma,
na které směřovaly rozmanité činnosti – konkrétní poznání, výtvarné, dramatické, společenské
nebo sportovní aktivity, kvízy, vyrábění, pozorování apod. Děti sbíraly body do hodnotících
tabulek, znaky jednotlivých týdnů, v závěru školního roku proběhlo celkové vyhodnocení
a děti obdržely svá „vysvědčení“ za absolvování projektu.
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 –
ilustrace, rozhovory, vyprávění, postupné zapojování jejich schopnosti a seznamování se
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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
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
byly do školní družiny zakoupeny další sady deskových her. K „Osobnímu bezpečí“ přibyla
„Běžná rizika a „Dopravní výchova obsahující tematické vzdělávací hry, 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:
-

Týden slušného chování

-

Výtvarná soutěž „Barevný podzim“

-

Atletický trojboj

-

Vánoční, velikonoční a čarodějnické vaření a pečení

-

Turnaje ve společenských hrách

-

Týden s pohádkou, s knihou

-

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

-

Výtvarná soutěž „Jaro aneb příroda se probouzí“

-

Výjezdy na školy v přírodě s připravenou pobytovou celotýdenní hrou

-

Zábavné odpoledne plné her a soutěží
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Nad rámec plánovaných činností byly uskutečněny další zajímavé akce, např. návštěvy
akcí v DDM Prahy 2, horolezecká stěna na Gutovce, účast na charitativním Aprílovém běhu
s kuřetem, na Štafetovém poháru Prahy a dalších sportovních akcích, výlet do Hrusic a do
Krkonoš, návštěva Botanické zahrady, hudebně dramatická dílna Šamani v Muzeu hudby,
v závěru roku proběhl v 6. a 7. oddělení projekt Ta naše zemička aneb Staré pověsti české
a vycházka na Vyšehrad.

Atletický trojboj

Aprílový běh s Kuřetem

Štafetový pohár
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Šamani v Muzeu hudby

Výlet do Hrusic
Ta naše zemička

Vychovatelky též pomáhaly při zajišťování různých akcí – Vyučování nanečisto,
adventního koncertu, Jakufestu, 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.
K odpočinku a rekreační a sportovní činnosti dětí byla využita školní zahrada, víceúčelová
hřiště, běžecká dráha s doskočištěm, herní prvky, pingpongové stoly. Nově dětem přibyl další
domeček, byly doplněny 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
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11 Poradenské služby školy
Poradenské služby školy poskytovali následující interní zaměstnanci a externí
spolupracovníci:
Interní zaměstnanci:
 1 výchovná a kariérní poradkyně (kázeňské a prospěchové problémy, spolupráce
s PPP, SVP, orgány OSPOD, účast na výchovných komisích se zákonnými zástupci
žáků, volba povolání, spolupráce s PPP – profesní orientace žáků, přijímací řízení
na SŠ, viz kapitola 9)
 1 speciální pedagog (péče o integrované žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, vedení kroužku nápravy SPU,
spolupráce s PPP, spolupráce s APLA o. s. – Asociace pomáhající lidem
s autismem)
 1 metodička prevence sociálně patologických jevů (koordinace a plánování
preventivních programů pro žáky, tvorba metodik pro řešení rizikových situací,
konzultace pro rodiče, žáky a učitele v oblasti řešení sociálně patologického
chování)
Externí spolupracovníci:
 1 speciální pedagožka z PPP, Praha 10
 1 školní psycholožka z PPP, Praha 10
 1 sociální pracovník ze SVP Klíčov
 1 kurátorka mládeže OSPOD, MČ Praha 10
11.1 Výchovné poradenství
Při pravidelných setkáních se každý měsíc scházela výchovná poradkyně a třídní učitelé
s psycholožkou a 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 nebo rodičů pro naše žáky odborné posudky psychologických profilů
a diagnostiky specifických poruch učení. Při setkáních na naší škole byly za účasti třídních
učitelů nebo dalších pedagogů řešeny aktuální problémy jednotlivých žáků. Konzultovalo se
také dodržování doporučených postupů při práci se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a jejich aktualizace, probíraly se podněty učitelů k řešení nových problémů u žáků
s potřebou pedagogicko-psychologické diagnostiky. Během podzimu 2014 proběhla ve
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druhých ročnících tradiční depistáž, zaměřená na vyhledávání a včasné podchycení rizikových
dětí v oblasti SPU. Těmto dětem se tak mohla začít včas věnovat odborná péče. Podle potřeby
probíhala komunikace s kurátorkou pro mládež OSPOD při MČ Praha 10 a byla navázána
spolupráce s pracovníky Střediska výchovné péče Klíčov, detašované pracoviště Ostružinová,
Praha 10. V průběhu roku se jednotliví třídní učitelé, výchovná poradkyně, metodička
prevence a vedení školy věnovali žákům s výchovnými a vzdělávacími problémy
individuálně.
Zpracovala Mgr. Lenka Hampejsová, výchovná poradkyně

11.2 Speciální péče o integrované žáky a žáky se SVP
Speciální péče usnadňující zvládnout lépe běžné učivo základní školy byla v průběhu roku
věnována dvěma žákům individuálně integrovaným ve třídách na 1. stupni a dále pak více než
dvaceti žákům se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami), zejména s poruchami učení.
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 třídní učitelkou vytvořil v souladu s právním předpisem
individuální vzdělávací plán (IVP) dvěma žákům, kteří byli integrováni formou individuální
integrace v jedné ze tříd 4. ročníku. S obsahem těchto plánů byli seznámeni vyučující, rodiče
i samotní 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. i 2. stupně nabídnut zdarma
Kroužek náprav SPU. Hlavní náplní kroužku byla kompenzace specifických poruch učení –
zejména dyslexie, dysortografie a dysgrafie. 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, speciální software a publikace se speciálním zaměřením. Z metod byla
upřednostňována hravá forma a nesoutěživé činnosti vyžadující spolupráci mezi zúčastněnými
žáky.
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Možnosti docházet do Kroužku náprav SPU využívalo pravidelně asi 10 žáků se SVP.
Práce se jim dařila a všichni kvalitně spolupracovali.
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
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11.3 Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování
Prevence v tomto školním roce byla zaměřena zejména na vytváření správného postoje
k různým typům závislostí a k získávání informací o nebezpečnosti užívání návykových látek,
dále na vytváření bezpečného klimatu ve škole a zlepšování vztahů mezi žáky ve třídách
s problémy v chování, rozpoznání šikany a kyberšikany a vytváření schopnosti bránit se,
formování správných mezilidských vztahů. Pro starší žáky byla prevence věnována také
výchově ke zdravému životnímu stylu, včetně sexuální výchovy a problematice HIV a AIDS.
U mladších žáků byla prevence více zaměřena na osobní bezpečnost a dopravní výchovu.
Naše škola se zúčastnila grantového řízení na MHMP za účelem financování
dlouhodobého preventivního programu Říkáme NE závislostem pro třídy 7. A, 7. B, 8. A
a 9.A v rozsahu tří vyučovacích hodin pro každou třídu. Program vedly ve třídách na naší
škole dvě lektorky z občanského sdružení Elio, se kterým naše škola navázala spolupráci.
Prevence žáků byla dále vedena v odpoledních činnostech školní družiny, ve vyučovacích
předmětech, dále formou besed, přednášek, seminářů, projekcí dokumentárních filmů
a projektů v budově školy i mimo školní budovu.
V rámci zájmové činnosti ve školní družině se vychovatelky jako v minulém školním roce
věnovaly vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách. V 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. Prostřednictvím sady deskových her
Osobní bezpečí se děti učily rozlišovat situace, kdy jsou ohroženy, seznamovaly se s různými
typy situací a jak správně na ně reagovat, osvojovaly si správné chování a rozpoznávaly
jednání nevhodné či rizikové. Vychovatelky v rámci nespecifické primární prevence vedly
dále 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.
V rámci výuky v 1. ročníku v prvouce se ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět žáci učili
bezpečnému chování a zásadám zdravého životního stylu. Ve 2. ročníku se v předmětech TV,
prvouka a 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
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Člověk a jeho svět a Člověka a zdraví.

Ve 4. ročníku se předměty TV, vlastivěda

a přírodověda zabývaly tématy: bezpečnost při sportu, sociální vztahy, práva a povinnosti,
ochrana soukromého majetku a trestné činy také ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět
a Člověk a zdraví. V 5. ročníku se prevenci věnovaly předměty vlastivěda, VV, český jazyk
a přírodopis ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce
a Umění a kultura a byla probírána témata, jako jsou reklama, tabákové výrobky, přístup ke
zdroji informací a kyberšikana.
Na druhém stupni byla prevence vedena v mnoha vyučovacích předmětech. V 6. ročníku
byla prevence uskutečňována v předmětech TV, VkO, DLV, VV ve vzdělávacích oblastech
Člověk a zdraví, Člověk a společnost, Umění a kultura a rozvíjena byla témata sociální
vztahy, sportem proti šikaně a komunikační dovednosti. V 7. ročníku se žáci zabývali
v předmětech VkZ, český jazyk a informatika v oblastech Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková
komunikace problematikou poznávání lidí, prevencí šikany, pravidly soužití v komunitě,
právní ochranou informací a osobních údajů a riziky ohrožujících zdraví – návykovými
látkami. V 8. ročníku se žáci věnovali problematice dospívání, reprodukce a zdraví,
posilování duševní odolnosti a lidské solidarity v předmětech 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 Městskou Policií Prahy
10 v budově školy. Jednalo se o programy Bezpečné chování pro žáky 1. - 4. ročníků
v rozsahu jedné vyučovací hodiny v každé třídě a pro žáky 5. a 6. ročníků Bezpečné chování
v elektronickém světě. Ve třídách 7. A a 7. B probíhal dvouhodinový program Kyberšikana,
pro dívky 8. a 9. tříd byla určena beseda Jak se nestát obětí znásilnění, hoši v 8. A besedovali
na téma Autorská práva a internet a hoši z 9. A na téma Domácí násilí – rovněž tyto besedy
byly dvouhodinové. Žáci 1. stupně vyslechli přednášky s tématikou dopravní výchovy
a bezpečnosti silničního provozu a prakticky si vyzkoušeli nabyté vědomosti na mobilním
hřišti v areálu školy.
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Preventivní akce Městské policie, 5. B, 14. 11. 2014
Žáci 9. ročníku absolvovali přednášku o zdravém životním stylu, filmovou projekci
s besedou HIV-AIDS, spolu s 8. ročníkem přednášku Láska ano, děti ještě ne, týkající se
sexuální výchovy. Žáci 7. a 8. ročníku se zúčastnili přednášky s besedou Tráva, tabák,
alkohol, která se zaměřovala především na nebezpečí požívání alkoholických nápojů. Žákům
třídy 6. B byla umožněna beseda Rizika kouření, protože pedagogové se dozvěděli o několika
žácích, kteří začínají experimentovat s cigaretami v okolí školy. Poslední preventivní akcí
byla jako každý rok akce Bezpečné prázdniny v Letenských sadech s účastí čtvrtých tříd
a tříd 1. B a 3. B.
Časový harmonogram preventivních programů pro žáky:
datum
16.9.
17.9.
16.10.
17.10.
20.10.
10.11.
10.11.
11.11.
12.11.
12.11.
13.11.
13.11.
14.11.
18.11
19.11.

téma
Říkáme NE závislostem, blok primární prevence, Elio,o.s.
Říkáme NE závislostem, blok primární prevence, Elio,o.s.
Prevence Mě. Policie
Prevence Mě. Policie
Prevence Mě. Policie
Prevence HIV-AIDS, projekce v rámci festivalu Mezipatra
Prevence Mě. Policie
Říkáme NE závislostem, blok primární prevence, Elio,o.s.
Prevence Mě. Policie
Říkáme NE závislostem, blok primární prevence, Elio,o.s.
Prevence Mě. Policie
Zdravá výživa a zdravý životní styl, beseda Natura House
Prevence Mě. Policie
Prevence Mě. Policie
Prevence Mě. Policie

třídy
7. A, 7. B
8. A, 9. A
1. A, 1. B
1. C, 2. A
2. B, 2. C
9. A
3. A, 3. B
7. A, 7. B
4. A, 4. B
8. A, 9. A
4. C, 5. A
9. A
5. B, 6. A, 6. B
8. A
9. A
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20.11
3.12.
10.2.
24.2.
11.3.
12.3.
24.6.
13.4.
20.5.
4.6.

Prevence Mě. Policie
Říkáme NE závislostem, blok primární prevence, Elio,o.s. závěr
programu
Přednáška Tráva, tabák, alkohol, Sananin
Přednášky Mě Policie hl.m. Prahy BESIP k dopravní výchově
Přednášky Mě Policie hl.m. Prahy BESIP k dopravní výchově
Přednášky Mě Policie hl.m. Prahy BESIP k dopravní výchově
Mobilní dopravní hřiště
Beseda Rizika kouření, p. Švecová
Přednáška Láska ano, děti ještě ne, Mudr. Kovář
Bezpečné prázdniny 2015, Letenské sady

7. A, 7. B
7. A, 7. B, 8. A,
9. A
7. A, 7. B, 8. A
třídy 1. stupně
třídy 1. stupně
třídy 1. stupně
žáci 1. stupně
6. B
8. A, 9. A
1. B, 3. B, 4. třídy

Semináře, přednášky a pracovní setkání probíhaly jako každý rok také u pedagogů. Všichni
pedagogové se zúčastnili přednášky Právní vědomí pro pedagogy pořádané p. Michalem
z Útvaru prevence Městské Policie Prahy 10. Jednodenního semináře Komunikace s rodiči
v problémových situacích se zúčastnila paní učitelka z 1. stupně a dále 1 paní učitelka
absolvovala seminář Žák s problémovým chováním. Školní metodička prevence se zúčastnila
schůzky a workshopu školních metodiků prevence, které jsou cenné zejména výměnou
zkušeností metodiků na jednotlivých základních školách, Pražského fóra primární prevence
rizikového chování 2015 na téma Agrese a agresivní chování a také školení ke grantovému
řízení na MHMP. Výchovná poradkyně byla na informačním setkání k otevření detašovaného
pracoviště SVP Klíčov, se kterým začínáme spolupracovat.
Časový harmonogram preventivních seminářů pro učitele:
1.10.
13.11.
26.3.
9.4.
14.5.
25.5.
28.5.

Přednáška Právní vědomí pro pedagogy
Workshop pro školní metodiky prevence, Jasmínová, Mě. č. Praha 10
Komunikace s rodiči v problémových situacích, seminář, agentura Portál
Informační setkání k otevření detašovaného pracoviště SVP Klíčov
Schůzka školních metodiků prevence, PPP Jabloňová
Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2015 na téma Agrese
a agresivní chování
Žák s problémovým chováním, seminář, agentura Majestic

Do oblasti sekundární prevence rizikového chování je možno začlenit i činnost
debrujárského oddílu na naší škole, turistického oddílu, hudebních souborů a rovněž mnoha
zájmových a sportovních kroužků, kde děti smysluplně tráví volný čas.
Žáci se zapojili do akce Víčka pro psí útulek, při níž žáci většinu školního roku pravidelně
sbírali uzávěry od PET lahví a pomohli tak financovat provoz psího útulku. Solidaritu
k nemocným dětem děti projevily tzv. „Srdíčkovým dnem“. Také školy v přírodě, nepovinné
akce tříd jako jsou vycházky do centra Prahy, jednodenní výlety, ,,přespávání ve škole“ či
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vzdělávací pobytové zájezdy do Itálie, Německa a Velké Británie pomohly k utváření
bezpečného klimatu ve škole a upevňování přátelských vztahů mezi žáky a pedagogy, mezi
žáky různých tříd i žáky uvnitř jedné třídy. Žáci ze všech ročníků se se zájmem zapojili 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.
Velký ohlas měl úspěšný druhý ročník hudebního festivalu JakuFest v areálu školy, na
který byly pozvány vybrané skupiny základních škol nejen z Prahy. Tato skvělá akce by se
nemohla uskutečnit bez štědré pomoci Městské části Prahy 10, velkého úsilí pedagogů a žáků
nejen v roli účinkujících při hudebních vystoupeních, ale také v roli pořadatelů
a pomáhajících při všech činnostech, bez kterých by se festival nemohl obejít. Tato akce byla
důkazem spolupráce a velmi dobře fungujících a přátelských vztahů mezi pedagogy a žáky
a mezi žáky navzájem.
Zpracovala Mgr. Alena Švecová, školní metodik prevence rizikového chování
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11.4 Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí
ze sociálně znevýhodněného prostředí
Přípravné třídy nebyly ve školním roce 2014/2015 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
roku scházejí i se zákonnými zástupci žáků, spolupracují při těchto jednáních s výchovnou
poradkyní, kariérní poradkyní, 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 2014/2015, 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. Zásadní podíl měli také na velmi
úspěšné realizaci 2. ročníku hudebního a tanečního festivalu Jakufest, který se konal v červnu
2015. V 2. pololetí pravidelně pomáhali při výuce plavání, kde zajišťovali dozor nad dětmi
v šatnách a sušili dětem vlasy.
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12.1.1 Spolupráce rodiče a škola v V. A ve školním roce 2014/2015
Týdenní výjezd do SRN za sportem – zdravotnice

Pětidenní výjezd do Paříže – zdravotnice, pedagogický doprovod

Natáčení školních akcí
Poetické setkání – doprovod žákyně na soutěž
OVOV – doprovod žákyně na soutěž, fotodokumentace

Olympijský běh – aktivní účast v soutěži

Vypracovala: Mgr. Zdenka Kočková, třídní učitelka V.A
12.1.2 Spolupráce s rodiči II. A
Název projektu: „Rodiče čtou dětem“
Vedoucí projektu: Mgr. A. Havelková, třídní učitelka
Cíl projektu: čtenářská motivace, rozvoj čtenářské gramotnosti
Termín konání: průběžně ve školním roce 2014/15 (1x za měsíc)
Ve třídě 2. A byl pod vedením paní učitelky Havelkové a ve spolupráci s rodiči realizován
projekt pod názvem „Rodiče čtou dětem“. Projekt byl koncipován jako motivační aktivita
s cílem získat co nejvíce malých čtenářů a pomoci jim vybrat vhodné knihy. Do projektu se
zapojilo 8 zákonných zástupců žáků. Každý formou vyprávění a četby ukázek prezentoval
před dětmi svou oblíbenou dětskou knihu, následovala část reflexe v podobě pracovního listu
zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti. V průběhu všech akcí se podařilo vytvořit
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příjemnou atmosféru jak ze strany rodičů, tak dětí, které se na každou prezentaci moc těšily.
Mnohé z nich si potom některou z doporučených knih přečetly a určitě nezůstane jen u jedné.

Zpracovala Mgr. Adéla Havelková, třídní učitelka II.A

44

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 – příloha č. 3:
Poděkování žákům, jejich rodičům a pedagogům.
Ve školním roce 2014/2015 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. 4:
Certifikát za pomoc ve veřejné sbírce, příloha č. 5: Potvrzení o účasti ve veřejné sbírce
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. 6) vyplývá, že naši žáci
v loňském roce vytřídili 7 televizí, 6 monitorů a 384 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 11,20 MWh elektřiny, 700,06 litrů ropy, 45,66 m3 vody a 0,30 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,21 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných
odpadů o 9,35 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
 Pavučina sdružení středisek ekologické výchovy – síť škol zabývajících se
ekologickou výchovou


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



Centrum Dialog – adopce na dálku



Dopravní hřiště.EU, s.r.o. – dopravní výchova



Mobilní planetárium



Agentura Pernštejni – dějepisná představení



Agentura Kroužky o.p.s – zájmové kroužky



Laktea – Projekt Ovoce do škol, Mléko do škol



ASŠK – sportovní akce



Dům Um – organizace turnaje v dámě



Jazyková škola LIBERE s.r.o. – zájmové jazykové vzdělávání



Městská knihovna v Praze – Dům čtení

 Voříškov – psí útulek (příloha č. 7)

12.3 Žákovský parlament
Již třetím rokem pracuje ve škole Žákovský parlament, který spolupracuje s vedením školy,
upozorňuje na skutečnosti, které by se mohly ve škole zlepšit a žáci své podněty za pomoci
pedagogů uvádějí do školního života. V tomto školním roce se scházel parlament jednou
měsíčně za účasti dvou zástupců z každé třídy pod vedením školního metodika prevence.
Zástupci tříd přicházeli na schůzky s podněty a připomínkami, které byly dříve
prodiskutovány ve třídách, přednesli je na schůzkách parlamentu a dobrovolníci pak donesli
zápis s nejdůležitějšími myšlenkami vedení školy, které se jimi zabývalo. Nejčastější
připomínky se týkaly stravování ve školní jídelně, úklidu školy a vybavení na dětském hřišti.
Na schůzky přišly diskutovat s dětmi a zodpovídat jejich dotazy paní ředitelka i paní kuchařky
ze školní jídelny.
Žáci z osmého ročníku přišli s myšlenkou „adopce na dálku“ pro třináctiletou chudou
dívku Rose z Guiney, které chtějí zlepšit život. Žáci naší školy zaplatili této dívce
prostřednictvím organizace Centrum Dialog školné, učební pomůcky a oblečení v příštím
školním roce. Děti mají tak výborný pocit, že pomohly změnit této dívce život k lepšímu
a uvědomily si důležitost vzdělání, které nedostanou všechny děti na světě běžně jako u nás.
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Peníze byly vybrány jako dobrovolné příspěvky při akcích školy na koncertech žáků,
jarmarku a festivalu. Na jedné ze schůzek byl přítomen i koordinátor Toni, který dětem
přiblížil svým vyprávěním a ukázkami na internetu život chudých dětí v Guiney, pro které je
vzdělání jeden z nevýznamnějších faktorů ke spokojenému a úspěšnému životu.

adoptovaná dívka
Zpracovala Mgr. Alena Švecová, koordinátorka žákovského parlamentu

12.4 Mezinárodní spolupráce a mimoškolní aktivity
12.4.1 Spolupráce s italskou ZŠ Scuola Primaria „Aristide Gabelli“
V školním roce 2014/2015 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. Více informací
o této dlouhodobé mezinárodní spolupráci je uvedeno v kapitole 6.5.1 Vzdělávací
a poznávací zájezd do ZŠ v italském Bibione.
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12.4.2 Za sportem do Německa

V letošním školním roce debrujáři z KMD při ZŠ Jakutská dostali od Asociace malých
debrujárů ČR za aktivity s klubem nabídku na týdenní pobyt se sportovním zaměřením.
Debrujáři měli možnost vyzkoušet nemalé množství zajímavých sportů společně s německými
dětmi, které byly s námi ubytovány v Limbachu. Při aktivitách se všichni domlouvali
především „lámanou“ angličtinou, která se vyučuje na základních školách v obou zemích.
Sportovní aktivity, které jsme společně vyzkoušeli:
Bobovou dráhu, minigolf, lanové centrum, jízdu na motokárách, střelbu laserovou pistolí,
rovnovážné prvky, lezeckou stěnu.
Ze sportovních soutěží jsme si odvezli diplomy za prvenství v biatlonu a v jízdě na
motokárách, kdy čeští závodníci dosahovali 40 km rychlosti.
Také jsme se podívali k největšímu kamennému mostu na světě Göltzschtalbrücke
a vyhlídkové věži. Večery si děti organizovaly samy a to především v tělocvičně při fotbale,
stolním tenise a kulečníku.
Díky společným aktivitám vznikla přátelství a tak loučení s německými kamarády bylo
nelehké.
Termín výjezdu: září 2014
Místo výjezdu: SRN, Limbach
Počet debrujárů: 25
Pedagogický doprovod: vedoucí KMD při ZŠ Jakutská, tlumočnice – učitelka naší školy,
zdravotnice – zákonný zástupce žáka.
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Vypracovala: Mgr. Zdenka Kočková, vedoucí KMD a vedoucí zájezdu
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12.4.3 Mimoškolní aktivity – Klub malých debrujárů

KMD při ZŠ Jakutská Koumáci / Klub malých debrujárů /
Již devátým 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
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.

50

Klub malých debrujárů při ZŠ Jakutská v Praze se počátkem letošního roku rozdělil na
KMD Koumáci a KMD Botanik.
Koumáci
Vedoucí KMD Mgr. Zdenka Kočková

Botanik
Vedoucí KMD Marcela Blahoutová

Koumáci (starší žáci 4. – 5. ročník)se věnují

Botanici (mladší žáci 1. ročník) se věnují

především pokusům s neživou přírodou

živé přírodě

Kluby malých debrujárů pracují pod Asociací malých debrujárů AMD a je zastřešována

ČRDM (Českou radou dětí a mládeže).

AMD je také členem mezinárodních organizací.
F.I.P.D. - Fédération Internationale des Petits Débrouillards (Mezinárodní federace
malých debrujárů)

MILSET- Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique
(Mezinárodní sdruţení pro vědu a techniku
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12.4.4 Akce KMD při ZŠ Jakutská Koumáci, školní rok 2014/2015
Speciální herna - speciální debrujáři
Koumáci z Prahy 10, Jakutská završili debrujárský týden hernou pro děti
ze speciální školy. Pocity a dojmy: respekt, obavy, nejistota X

poznání,

sblížení, radost a hravost. Díky asistentům se dětem vedlo zvládat většinu
našich smyslových her. Zajímavé setkání a pro naše děti velmi poučné.
Bublinohraní bez bublin
Debrujáři Koumáci z Prahy 10, Jakutská si připravili pro děti z MŠ
bublinádu, ale pro nepřízeň počasí museli zaimprovizovat a na místo
bublin vykouzlili náhradní program s minipřehlídkou pokusů a hernou. Je
vidět, že naplňují pravý význam slov: "DEBRUJÁR si ví vždy rady".
Bublinohraní v Jakutské
Debrujáři Koumáci z Prahy 10, Jakutská připravili pro domovskou MŠ
Bublinádu s hernou. Díky slunečnému počasí se Bublihrátky vydařily
a dokonce nám i některé bublinky začaly létat. Stále hledáme ten správný
poměr všech tajných složek receptu a naše bubliny zdokonalujeme. Dětem
jsme rozjasnily tváře jako slabikáře.
S Kočkou v Paříži
Po pěti letech se debrujáři Koumáci z Prahy 10, Jakutská rozloučili
s letošní debrujárskou činností i prvním stupněm velmi stylově. Naplánovali
si výjezd do města s debrujárskou tradicí, do Paříže.Můžete se podívat co
všechno zažili a prohlédnout si fotogalerii.
Debrujáři na JakuFestu 2015
První červnovou sobotu vypukl na ZŠ Jakutská hudební festival
a debrujáři Koumáci byli u toho. Díky své všestrannosti se zapojili do
tanečního, pěveckého a instrumentálního vystoupení a pochopitelně nabídli
pro širokou veřejnost a rodiče a žáky naší školy i několik zajímavostí
z debrujárské herny.
Vědohraní 2015 a "Koumáci"
Vědohraní, neboli Den dětí na MFF UK, je akcí, na které si mohou žáci
základních škol a gymnázií, zájemci z řad veřejnosti, i děti z mateřských
škol vyzkoušet nepřeberné množství hravých experimentů z různých oblastí
fyziky a shlédnout zajímavé fyzikální show.
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Koumáci a Botanik v Triloparku
Debrujáři z klubů Koumáci a Botanik při ZŠ Jakutská v Praze 10
vyrazili do Triloparku. Patina muzejních vitrín, unikátní zkamenělé schránky
a kosterní pozůstatky… Formy na vytváření odlitků, kladívka, preparační
jehly. Model kostry dinosaura pohřbený v sypkém sedimentu. Vzrušení
a atmosféra badatelského týmu…
Debrujáři z Jakutské a technika
Debrujáři klubu při ZŠ Jakutská Koumáci navštívili Národní technické
muzeum a nechali se unášet obdobím konce 19. století, kdy tehdejší život
ovládly stroje. Nově zrekonstruované muzeum nabízí také interaktivní
koutky, kterých jsme využili.
Z Německa přivezli stříbrné medaile
Debrujáři

z

Jakutské,

klubu

Koumáci připravili

na

letošní

II. ročník vybíjené v Německu novou generaci. Zúročili své zkušenosti
z loňského turnaje, kde obsadili krásné 4. místo. Do atmosféry můžete
nahlédnou také velkou fotogalerií.
Debrujárská matematika na Jakutské
...že může být matematika zábavná a ještě sladká si dokázali debrujáři
z Jakutské v Praze 10 při modelování geometrických těles pomocí
gumových bonbónů. Posílají vám i svoji fotogalerii|
Debrujáři na Aprílovém běhu s Kuřetem
Ve čtvrtek 9. dubna 2015 se vybraní debrujáři klubu Praha 10, Jakutská
zúčastnili 21. ročníku Aprílového běhu s Kuřetem. Tento závod je
společným projektem České televize a nadace Pomozte dětem!
Debrujáři z Jakutské uvítali návštěvu z Turecka
Partneři z Turecka manželé Basriye a Ozan Öngel navštívili Prahu
a debrujárský klub při ZŠ Jakutská. Paní ředitelka Ing. Sylva Taufmannová
společně s debrujárským prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem návštěvu
provedli školou a nahlédli do některých tříd.
Rozšíření v Jakutské
Nepochybně díky nadšení vedoucích, stejně jako bezpočtu aktivit klubu
"Koumáci" v Jakutské Praha, působí na této škole už dva debrujárské kluby.
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Zmínění "Koumáci" vedeni Zdenkou Kočkovou se rozšířili o další klub "Botanici",
který vede Marcela Blahoutová.
Albert Einstein na Masopustu 2015
Debrujáři Koumáci z KMD při ZŠ Jakutská na letošním školním
Masopustu vybojovali díky nápaditosti a zručnosti první místo.
Vítězná maska se nesla v duchu ochranářství a bezpečí.
Prověřili šikovnost předškoláků
Debrujáři z Jakutské v Praze prověřili šikovnost budoucích školáků v
herně i dílně zároveň. Každý budoucí školák si odnesl tančícího kluka nebo
holku, vyzkoušel si páci na interaktivní tabuli a ve školní tělocvičně si
pohrál s debrujárskými hlavolamy. Kolik se asi skrývá nových nadějných
debrujárských členů mezi nimi?
Den s předškoláky
Koumáci z KMD při ZŠ Jakutská v Praze si užili dopoledne
s předškoláky z MŠ Omská v debruárské herně. Nezůstalo ale jen
u tradičních debrujárských pokusů. Také si společně povídali o škole
a vyzkoušeli si v lavicích několik úkolů, které by každý budoucí prvňáček
měl ovládat.
Debrujárský Jarmark
Na ZŠ Jakutská v Praze se odehrál každoroční Den otevřených dveří,
spojený s jarmarkem. Debrujáři klubu Praha 10, Jakutská lákali svojí hernou
nejednoho budoucího prvňáčka a velký zájem o naše pokusy také projevili
mladší spolužáci a rodiče současných debrujárů. Odvahu na naše kousky
našlo i pár učitelů.
Vánoce 2014 v Jakutské
Nejen tradiční besídkou jsme se v klubu Praha 10, Jakutská rozloučili
s rokem 2014, ale letos i poprvé pečením perníčků na lednový Jarmark
2015, při kterém budou naši debrujáři předvádět své pokusy široké
veřejnosti. Jste všichni zváni do ZŠ Jakutská 15. 1. 2015 od 14.00 hodin.
Debrujáři z Jakutské bloudili
Debrujárský kalendářní rok 2014 náš klub při ZŠ Jakutská ukončil
návštěvou nového pražského zrcadlového bludiště. 17. 12. 2014
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|
Veselé přírodní vědy
Letošní podzimní dny opět zpříjemnili naši malí debrujáři z Jakutské
a Břečťanové v muzeu J. A. Komenského Praha všem příchozím
návštěvníkům svými pokusy a debrujárskou hernou. Nevšední vlnu zájmu
sklidila stavebnice Boffin.
Do Německa za sportem - Limbach 2014
V letošním školním roce jsme za aktivity s debrujárským klubem Praha
10, Jakutská dostali od Asociace malých debrujárů ČR nabídku na týdenní
pobyt se sportovním zaměřením. Debruáři měli možnost vyzkoušet nemalé
množství zajímavých sportů společně s německými dětmi, které byly
společně s námi ubytovany v Limbachu.
Zpracovala: Mgr. Zdenka Kočková
12.4.5 Mimoškolní aktivity – zájmové kroužky
Při organizaci zájmových kroužků spolupracovala škola s agenturou Kroužky s. r. o., která
vedla ve školním roce 2014/2015 kroužek florbalu, sportovních her, vědeckých pokusů, hip
hop a aerobik. Jazyková škola Libere organizovala kroužek anglického jazyka pro 1. – 2.
ročník.
Pedagogové školy pro žáky zajišťovali v jejich volném čase kroužek dramatický, výtvarný,
kroužek keramiky, počítačový kroužek, kroužek náprav SPU, kroužek deskové hry GO,
kroužek přípravy z matematiky na SŠ, kroužek anglického jazyka, turistický kroužek, kroužek
kopané, kytarový kroužek, pěvecký sbor a orchestr S-Cool Band.
Externí lektoři pro žáky školy ještě otevřeli kroužek dámy.

13 Účast školy v rozvojových programech
Škola se zapojila do následujících rozvojových programů:
 Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí, na rok 2014
činila dotace 21 440,- Kč
 Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí, na rok 2015
činila dotace 7 189,- Kč
 Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ, na rok 2014 činila dotace 30 292,- Kč
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 Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání v roce 2014, na rok 2014 činila dotace 7 900,- Kč

13.1 Kroužek českého jazyka pro cizince
Ve školním roce 2014/2015 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 2014.“
Projekt byl realizován 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 1 hodiny, formou kurzu
výuky a doučování českému jazyku jako cizímu jazyku.
V tomto školním roce se projektu zúčastnilo celkem 9 žáků – cizinců z Ukrajiny, Číny,
Kazachstánu, Bosny a Hercegoviny. Žáci navštěvovali první, třetí a pátý ročník. Některé
činnosti žáci vykonávali společně, jiné samostatně či ve skupinách dle věku.
Vyučující Mgr. Zdenka Kočková má dlouholetou praxi a řadu osvědčení různých metod
vyučování čtení, čtení s porozuměním a práce s dětmi se specifickými vývojovými
poruchami.
Cílem projektu bylo usnadnit žákům – cizincům začlenění do běžné školy, dětského
kolektivu a prohlubování komunikativních kompetencí. Seznámit žáky s naší kulturou
a diskutovat o kulturách zemí, ze kterých žáci pocházejí.
Použité metody – procvičování výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, čtením, psaním,
různými typy cvičení ve skupinách i s jednotlivci.
Použité pomůcky – názorné karty s obrázky i textem, encyklopedie, slovníky, gramatické
příručky, pracovní listy, časopisy, cvičné texty, zvukové nahrávky, PC programy a práce
s internetem a interaktivní tabulí.
Protože se práce kroužku osvědčila a rodiče žáků – cizinců projevili zájem
o pokračování, v následujícím školním roce 2015/2016 jsme opět podali přihlášku k zařazení
do projektu.
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Práce s obrázkovou osnovou – rozvoj
slovní zásoby, posloupnost děje (1. – 4. r.)

Rozvoj slovní zásoby – roční období,
pojmenování, přiřazování (1.- 4.r.)

Skládačka – popis obrázku, orientace
v prostoru, rozvoj slovní zásoby (1. – 2.r.)

Posloupnost děje, popis děje – rozvoj
slovní zásoby (1. – 2.r.)

Vzory podstatných jmen – procvičování
učiva (4. r.)

Vypracovala: Mgr. Zdenka Kočková,
lektor 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
Výuka hudební výchovy na ZŠ Jakutská probíhá na dvou úrovních. Všechny ročníky školy
tak zahrnují jak výuku standardního programu hudební výchovy s hodinovou dotací jedné
hodiny týdně, tak rozšířené výuky hudební výchovy s dotací dvou hodin týdně v 1. a 2.
ročníku a následně třech hodin ve zbývajících ročnících. Výuka hudební výchovy je
soustředěna především do nadstandardně vybavené učebny zahrnující jak množství hudebních
nástrojů, tak zvukovou aparaturu, ale i světelný park a samozřejmě nezbytné notové materiály
a audiovizuální pomůcky.

V menší míře výuka probíhá rovněž v kmenových učebnách, z nichž je několik vybaveno
pianinem, případně digitálním pianem, či keyboardem. Škola disponuje také hudebním
softwarem (Sibelius, EarMaster aj.), který slouží jako další podpůrný nástroj pro výuku a je
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využitelný ve třídách vybavených interaktivní tabulí nebo ve specializované PC učebně.
Výuka rozšířené hudební výchovy poskytuje žákům (kromě standardního vzdělávacího
obsahu) také rozsáhlé možnosti prezentace na mnoha školních akcích.
Ve školním roce 2014/2015 vystoupili žáci ZŠ Jakutská:
Dne 8. 12. 2015 zazpívali na tradičních vánočních trzích městské části Praha 10 na
Kubánském náměstí členové školního sboru a následně žáci 9. třídy.
Hlavní akcí období adventu je pro naši školu již po mnoho let velký koncert, který se již
počtvrté uskutečnil v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici 60. Tohoto
koncertu se zúčastnily nejen všechny třídy s rozšířenou hudební výchovou, ale i několik
dalších hudebních uskupení naší školy.

Dne 18. 12. zazpívaly společně u vánočního stromu první, druhý i třetí ročník včetně tříd
bez rozšířené hudební výchovy.
Cílem tradičního dne otevřených dveří, který se v uplynulém roce konal dne 15. ledna
2015, je celkové představení naší školy veřejnosti. Je nabíledni, že i tato akce zahrnovala
hudební vystoupení, a to hned několik. O několik malých koncertů se podělili žáci 1.A, 6.A,
8.A a 9.A.
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27. 2. 2015 se v hudebně školy konal koncert skupiny Fire Mars tvořené žáky 8. třídy.

26. 3. proběhla ve škole hudební a instrumentální soutěž Jakutstar zaměřená jak na sólové
zpěváky a muzikanty, tak i na ansámblová uskupení.
V průběhu měsíců dubna a května se jedna ze školních kapel (BAD) složená převážně
z žákyň 9. třídy zúčastnila několika kol a následně finále soutěže Praha 10 má talent. Ve
finálovém klání soutěže, které proběhlo ve skvostném sále vinohradského Radiopaláce,
získaly naše žákyně 3. místo.

16. 4. 2015 byla za přítomnosti žáků celé školy v dopoledních hodinách slavnostně
otevřena venkovní učebna umístěná na pozemku školy. Slavnostní přestřižení pásky bylo
rámováno vystoupením žáků 8.A a 9.A a také pěveckého sboru Dráčata.
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27. 4. 2015 navštívili naši školu žáci dánské ØSE Efterskole. Protože žáci této školy jsou
rovněž zaměřeni na hudbu, nabídla se naší škole možnost uspořádat společný koncert. Ten
proběhl v dopoledních hodinách na školním pozemku, přičemž naše škola byla
reprezentována opět žáky 8. A a 9. A.

Dne 5. 5. 2015 se vystoupili žáci 7. A a 9. A na Kubánském náměstí v rámci oslav 70.
výročí Pražského povstání.

Druhou velkou akcí školního roku 2014/2015 se stal 2. ročník open air festivalu Jakufest
zaměřeného na školní kapely a taneční skupiny. Také tento ročník se konal pod záštitou paní
starostky JUDr. Radmily Kleslové. Na festivalu Jakufest umožňujeme našim žákům
prezentovat výsledky své celoroční práce, ale také poskytujeme možnost vystoupení kapelám
a tanečním skupinám z dalších škol. Tato zkušenost žákům přináší nejen možnost srovnávat
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jednotlivá hudební a taneční uskupení, ale hlavně nabízí pestrou škálu hudebních žánrů
a inspiraci do dalšího hudebního vývoje. Sekundárně pak festivalem získává širší veřejnost
možnost zažít festivalové odpoledne plné různorodých hudebních a tanečních výstupů. Oproti
prvnímu ročníku byl druhý ročník rozsáhlejší. Zahrnoval vystoupení většiny tříd z programu
rozšířené výuky hudební výchovy ZŠ Jakutská, vystoupení několika tanečních skupin,
hudebních skupin z několika krajů ČR, a dokonce i představení muzikálu Červená Karkulka
v podání žáků 3. A. Jednotlivá vystoupení proběhla nejen na hudebním pódiu a tanečním
pódiu, ale i na přírodní divadelní scéně u budovy školy. Celkem se akce zúčastnilo více než
250 účinkujících.
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18. 6. 2015 se uskutečnil koncert v hudebním klubu Music city, který představoval pro
žáky 2. stupně završení uplynulého školního roku. O náplň koncertu se postarali žáci 8. A,
9. A kapely BAD (z žáků 9. A), kteří nabídli publiku bezmála dvouhodinový hudební
program.

Ke konci školního roku se v odpoledních hodinách konal závěrečný koncert třídy 1. A (pod
vedením paní uč. Foltové).
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18. 6. 2015 proběhl v tělocvičně školy v odpoledních hodinách také závěrečný koncert,
který uspořádali pro spolužáky a rodiče žáci třídy 4. A pod vedení paní uč. Denisy Gregorové.
Dne 29. 6. 2015 proběhla 2 vystoupení muzikálu Červená Karkulka (pod vedením paní
uč. Šárky Jelínkové), která žáci 3. A zahráli svým spolužákům z dalších tříd v hudebně školy.

Zpracoval Mgr. Petr Stratil, koordinátor rozšířené výuky hudební výchovy
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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 2014/2015 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
 zájmový kroužek keramiky


zájmový kroužek vaření



zájmový kroužek vědecké pokusy

 Klub malých debrujárů
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16

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

Žáci podle státního občanství:

stát

počet žáků k 30. 9. 2014

forma pobytu

Bosna a Hercegovina

1

dlouhodobý

Čína

1

trvalý

Irsko

1

dlouhodobý

Kazachstán

3

trvalý

Makedonie

3

trvalý

Polsko

1

trvalý

Slovensko

2

trvalý

Ukrajina

4

trvalý

celkem

16

Počet cizinců ze států EU:

4

Počet cizinců z ostatních států:

12, nejvíce z Ukrajiny

Při začleňování a integraci dětí cizinců do prostředí ZŠ nebyly žádné problémy.
K vyrovnání jazykového handicapu byl ve škole zřízen kroužek Český jazyk pro cizince,
který byl financován z rozvojového programu MŠMT – Bezplatná výuka českého jazyka
přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2014 a na rok 2015 – kapitola
13.1.
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17

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) – příloha č. 8
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, vyřazených elektrospotřebičů a použitých tonerů do
tiskáren).

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. 6) vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili
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7 televizí, 6 monitorů a 384 kg drobných elektrospotřebičů. Tím jsme uspořili 11,20 MWh
elektřiny, 700,06 litrů ropy, 45,66 m3 vody a 0,30 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 2,21 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 9,35 tun.
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.
Ve spolupráci s externími společnostmi se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili vzdělávacích
programů Energetická gramotnost a Agrikultura, ve kterých se dozvěděli o hospodaření
s elektrickou energií a seznámili se s působením zemědělství na okolní ekosystémy, přístupem
k péči o půdu a hospodářská zvířata.
Pro žáky 1. stupně byl zajištěn program Tonda Obal na cestách, který se zabýval tříděním
a recyklací odpadů.
Cíle Ročního plánu EVVO pro školní rok 2014/2015 jsme splnili.
Zpracovala Ing. Sylva Taufmannová, školní koordinátorka environmentální výchovy

17.1 Zpráva o zpětném odběru druhotných surovin a elektrozařízení
Od září 2008 je naše základní škola zapojena do recyklačního programu Recyklohraní
pořádaného firmou Asekol pod záštitou MŠMT.
V letošním školním roce jsme sebrali a odevzdali k recyklaci 7 televizí, 6 monitorů, 384kg
drobného elektra a přes 106kg starých baterií. Dále bylo odevzdáno 43ks tonerových kazet
a 3206kg použitého papíru.
Díky tomuto programu se nám podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie,
ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí. Firma Asekol, která
zajišťuje svoz s následnou recyklací vybraného elektrozařízení, pro naše žáky uspořádala též
výjezdní program o recyklaci a následném využití získaných materiálů. S pomocí tzv. LCA
analýzy dat lze též vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
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jsme naším aktivním přístupem přírodě ušetřili. Můžeme také spočítat o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Zpětným odběrem a následnou recyklací elektra výrazně přispíváme k řešení problému se
zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Recyklace běžných 100
televizorů dokáže ušetřit spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy, což při dnešních cenách reprezentuje cca 12 000,-Kč. Získávání
druhotných surovin je navíc šetrnější pro životní prostředí, než těžby primárních surovin
přímo ze Země.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní vliv na životní prostředí. Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování firmy ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce odběrem elektrických
spotřebičů uspořili 11,2 Mwh elektřiny, 700,06 litrů ropy, 45,66 m3 vody a 0,30 tun
primárních surovin. Tímto byly též sníženy emise skleníkových plynů o 2,21 tun CO2 ekv.,
a produkce nebezpečných odpadů o 9,35 tun.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí si zaslouží
obrovský dík.

Zpracoval Mgr. Petr Trojan, učitel pověřený koordinací recyklace druhotných surovin
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18

Multikulturní výchova

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

18.1 Podpora multikulturní výchovy
 bezproblémové začleňování dětí cizinců a národnostních menšin do kolektivu
českých žáků
 vzdělávací zahraniční zájezdy: Itálie, SRN, Velká Británie, Francie


besedy a přednášky účastníků geografických expedicí



účast v programu Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku pro vstup
vybraného dítěte do školy, na školní pomůcky a k zajištění případných dalších potřeb
dítěte

19

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 2014/2015 je uvedeno v kapitole 11.3.
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20

Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

2

1

21

1

10

1

16

2

1

6

Ústecký

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Celkem

z toho nově
přijatí

Zlínský

1

Středočeský

3

Plzeňský

počet žáků
celkem

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2014/2015 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.

22

Sponzorské dary

sponzor

částka

využití

zákonný zástupce žáka

8 000,-Kč

vybavení tříd

zákonný zástupce žáka

5 000,- Kč

vybavení tříd
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23 Účast žáků v soutěžích
a) Vyhlašovaných nebo za spoluúčasti MŠMT ČR
vědomostních
sportovních
předmětových
Olympiáda v ČJ
Olympiáda v Aj
Matematická olympiáda
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda

uměleckých

Přespolní běh (2. stupeň, chlapci,
dívky
Atletický trojboj (1. stupeň –
chlapci, dívky)
Atletický čtyřboj (2. stupeň,
chlapci, dívky)
Minifotbal - Mc Donald´s Cup
(1. stupeň, chlapci, dívky)
Minifotbal - Mc Donald´s Cup
(2. stupeň, chlapci, dívky)
Florbal (1. stupeň, chlapci, dívky)
Florbal (2. stupeň, chlapci, dívky)
Softbal (2. stupeň, dívky)
Preventan Cup - Vybíjená
(1.stupeň, chlapci, dívky)
Volejbal (2.stupeň, dívky)
McDonald’s Cup – Fotbal
(1.stupeň)
Pohár Rozhlasu - Atletika
(2.stupeň, dívky)

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 2015 –
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

Turnaj ve vybíjené (Netzschau,
SRN) – (1. stupeň)

Divadlo pro Dášeňku –
soutěžní divadelní
přehlídka ZŠ Karla
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Čapka a ÚMČ Praha 10
Štafetový běh (1. stupeň, chlapci,
dívky)

Praha 10 má talent

Finále pražského přeboru v České
dámě
Aprílový běh s kuřetem (1. stupeň)

Nejlepší výsledky:
Významných úspěchů naše škola dosáhla zejména v umělecké oblasti. V soutěži „Praha 10
má talent“ se naše školní kapela probojovala až do finále, kde vybojovala pěkné 3. místo.
V rámci Poetického a pěveckého setkání (pořadatel STRADEA) zaujali naši recitátoři. Na
dětském galavečeru v Žižkovském divadle J. Cimrmanna jsme měli dvojnásobné zastoupení.
Přestože jsme školou spíše umělecky zaměřenou, snažíme se co nejaktivněji přistupovat i
k účasti na sportovních soutěžích. Ve školním roce se za naši školu zúčastnilo celkem 20
družstev soutěží za účasti MŠMT a dalších šest družstev v soutěžích dalších pořadatelů.
Mimořádným úspěchem skončila naše účast v OVOV 2015 (Odznak olympijských vítězů),
která znamenala šest medailových ocenění (1 zlatá, 2 stříbrné, 3 bronzové), čtyři postupy do
krajského kola a jeden postup do kola republikového. Ceníme si také finálové účasti v turnaji
základních škol Prahy 10 „Praha 10 City Beach“. V rámci soutěží pražských škol
(POPRASK) naše dívky vybojovaly bronzovou medaili v atletickém Poháru rozhlasu, potěšilo
i 4. místo ve florbalovém turnaji v kategorii žáků 1. stupně. Tradičně úspěšní jsme v turnajích
ve hře v českou dámu. Skvělým úspěchem na mezinárodním poli je stříbrná medaile našeho
týmu na turnaji ve vybíjené v německém Netzschau.
Pěkný výkon podal náš žák 4. ročníku, který se s úspěchem probojoval do finále
matematické soutěže Pangea. Obstojného výsledku dosáhla naše žákyně v zeměpisné
olympiádě (12. místo).
Vypracoval: Mgr. Zdeněk Hyan, zástupce ředitelky
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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 2014/2015 bylo doplněno vybavení školy o následující pomůcky
a zařízení:
 počet interaktivních tabulí – současný počet: 16
 čtyři třídy na 2. stupni byly nově vybaveny interaktivním systémem eBeam
 pořízeno 13 notebooků Lennovo do tříd k interaktivním tabulím a z důvodu
plánovaného zavedení eTK a eŽK
 zakoupeno 21 tabletů a 2 dokovací stanice na podporu výuky a zařazení tabletů do
výuky (hrazeno z dotace MČ Praha 10)
 neustálé doplňování vybavení školy hudebními nástroji, výukovými materiály k výuce
rozšířené výuky hudební výchovy a audio přístroji
 pořízení dalších herních prvků na školní pozemek
 rekonstrukce a vybavení novým nábytkem kabinetu chemie
 postupná výměna nevyhovujících světelných zdrojů ve třídách
 postavení venkovní učebny na školním pozemku
 dokončení výměny oken a vstupních dveří
 dokoupení dalších šatních skříněk pro žáky
 doplnění posezení pro žáky na chodbách školy k relaxaci o přestávkách
 nové nábytkové sestavy v učebnách
 rekonstrukce dlažby na školním pozemku a zřízení venkovní jídelny pro zaměstnance
školy
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24.2 Hodnocení kvality výchovně vzdělávací činnosti
K hodnocení kvality výchovně vzdělávací činnosti škola ve školním roce 2014/15 využila
škola následující nástroje:
- Scio, s.r.o. – Projekt Stonožka – testování českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů u žáků v 7. ročníku. V tomto projektu budeme pokračovat
v dubnu 2016 v 8. ročníku a dále pak také v 9. ročníku pro sledování vývoje a posunu
žáků
- Scio, s.r.o. – PPZ modul A - testování českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů u žáků v 8. ročníku
- Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 – testování české školní inspekce pro
žáky 9. ročníku v oblastech: přírodovědný přehled a společenskovědní přehled
24.2.1 Výsledky evaluace výchovně vzdělávací činnosti
Z výsledků projektu Stonožka vyplývá, že žáci v 7. ročníku dosahují v ČJ podprůměrných
výsledků. Průměrné výsledky jsou v oblasti mluvnice naopak podprůměrné v částech sloh
a komunikace; literatura a čtenářská gramotnost. Zároveň bylo zjištěno, že studijní
předpoklady žáků v českém jazyce jsou využívány nedostatečně – žáci pracují pod své
možnosti.

Výsledky v českém jazyce
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Umístění naší školy v ČJ v porovnání s ostatními školami
V předmětu matematika žáci dosahují průměrných výsledků a to ve všech sledovaných
částech – číslo a proměnná; geometrie v rovině a prostoru; závislost, vztahy a práce s daty
a nestandardní aplikační úlohy a problémy. Studijní předpoklady v předmětu matematiky jsou
využívány optimálně a odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Výsledky v matematice
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Umístění naší školy v M v porovnání s ostatními školami
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Z výsledků projektu PPPZ Modul A v 8. ročníku od společnosti SCIO vyplývá, že žáci
dosahují v částech matematika, český jazyk i obecné studijní předpoklady podprůměrných
výsledků oproti zbytku České republiky.

Porovnání s ostatními školami v M, ČJ a OSP
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Naše škola se ve školním roce 2014/15 zúčastnila testování české školní inspekce –
Výběrové zjišťování výsledků žáků. Toto testování se týkalo žáků 9. ročníku a to v oblastech
společenskovědní přehled a přírodovědný přehled.
Výsledky žáků v porovnání

s ostatními

testovanými

žáky jsou

průměrné, jak

v přírodovědném přehledu, tak i ve společenskovědním přehledu.
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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.

Nekvalifikovaní

pedagogové

si

doplňují

kvalifikaci

studiem

předepsaného vzdělání.
24.3.1 Zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních
podmínek a naplňování profesních potřeb
Ve spolupráci se Společností pro kvalitu školy, o.s. byl uskutečněn průzkum mezi
pedagogickými pracovníky školy, který byl zaměřený na vnitřní (intrinsické) a vnější
(extrinsické) oblasti pracovní spokojenosti.

Dotazníkovým šetření byla zjišťována

spokojenost s následujícími vnitřními aspekty pedagogické práce: rozmanitost pracovní
činnosti, možnost využití profesních znalostí, osobnostní, profesní a kariérní růstem, reflexe
výsledků práce, možnost uplatnění morálních zásad, autonomie a nezávislost, psychické
a sociální bezpečí. Z vnějších oblastí byla sledována spokojenost s finančním ohodnocením,
s materiálními podmínkami pro práci a s uznáním za odvedenou práci.
Vnitřní oblasti pracovní spojenosti – intrinsické (hodnoty v %)
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Vnější oblasti pracovní spokojenosti – extrinsické (hodnoty v %)

Z výsledků šetření vyplynulo, že výrazně větší míra nespokojenosti je ve vnějších
oblastech pracovní spokojenosti.
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25 Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2014
Výnosy v Kč

Přijatý neinvestiční
příspěvek ÚMČ Praha 10
na účet ZŠ za rok 2014

Nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek

Účelové dotace
zřizovatele
Granty

komentář

Výše zaslaného příspěvku na účet
4 400 000,- Kč tvořila
100%
schváleného
provozního rozpočtu.

0 Čerpání probíhalo přiměřeně podle
stanoveného rozpočtu, pouze
proběhly drobné odchylky.
Příspěvek vyčerpán.
249 696,- Kč
248 000,- Kč
grant 20 000,- Kč
275 000,- Kč
187 500,- Kč
grant
6 000,- Kč

Výuka AJ v 1. a 2.r.
Učební pomůcky a učebnice
Zdravé město 2014
Učební pomůcky a nábytek
Posílení mezd
Turnaj ve Futsalu
Dotace vyčerpány.

233 000,- Kč ŠvP Černá Hora 3/2014
470 000,- Kč ŠvP Černá Hora 5/2014
470 000,- Kč ŠvP Černá Hora 11/2014
Dotace vyrovnány s OŠK.

Investice
Dotace

Vlastní IF
Státní dotace,
rozvojové programy

Vlastní zdroje

600 000,- Kč 5 ks IAT ( 600 709,- Kč)
60 000,- Kč Herní prvky (90 790,- Kč)
300 000,- Kč Venkovní učebna (312 170,- Kč)

14 411 000,- Kč
21 400,- Kč
7 900,- Kč
30 292,- Kč
79 975,- Kč
1 686 439,37 Kč

Investice byly dofinancovány
z vlastního IF. (43 669,- Kč)
Přímé náklady na vzdělávání
Výuka ČJ cizincům
Další cizí jazyky
Zvýšení platů pedagogů
Zvýšení platů prac. ve školství
Dotace vyčerpány.
Školné,
kroužky,
školy v přírodě,
ostatní náklady hrazené rodiči
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Doplňková činnost
Hospodářský výsledek

324 693,- Kč Podnájmy
VZ 45 513,53 Kč Návrh předložen
DČ 182 612,77 Kč zřizovateli.

Fondy :

Stav k 31.12.2014: Čerpání

Fond odměn
Fond FKSP
čerpání

Investiční fond
Fond rezervní
Fond rezervní
( sponzorské dary )

ke

schválení

340 000,00 Kč Odměny, příděl z HV

276 555,44 Kč Příspěvek na stravování, rekreaci,
provoz zařízení pro kulturu, dary,
vitamíny
264 173,32 Kč Herní prvky, venkovní
učebna, IAT
426 171,10 Kč
34 281,00 Kč Učební pomůcky

Zpracovala Ing. Eva Fučíková, ekonomka školy
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25.1 Základní údaje o hospodaření školy k 30. 6. 2015
Výnosy v Kč

komentář

Přijatý neinvestiční příspěvek
ÚMČ Praha 10 na účet ZŠ za rok
2015

Výše zaslaného příspěvku na účet
2 300 000,- Kč tvořila 50% schváleného provozního
rozpočtu
( 4 600 000,- Kč)

Nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek

Z příspěvku za 1. pol. 2015 vyčerpáno
298 053,52 Kč 87 %

Účelové dotace zřizovatele
Granty

145 000,- Kč Výuka AJ v 1. a 2.r.
(čerpáno 113 221,68 Kč)
91 000,- Kč Učebnice, UP, doprava do Lidic
(čerpáno 40 200,- Kč)
176 700,- Kč Posílení mezd
(nečerpáno)

237 000,- Kč ŠvP Černá Hora 2/2015
470 000,- Kč ŠvP Černá Hora 5/2015
Dotace vyrovnány s OŠK.
Investice
Dotace

0,- Kč

Vlastní IF

114 510,77 Kč

Státní dotace

Interaktivní tabule

14 973 000,- Kč Přímé náklady na vzdělávání
(čerpáno 7 200 237,11 Kč)
tj. cca 48%

rozvojové programy

7 200,- Kč Výuka ČJ cizincům
(čerpáno 2 520,- Kč)
407 900,- Kč Zvýšení platů prac. ve školství
(čerpáno 205 426,67 Kč)
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VZ

Doplňková činnost
Hospodářský výsledek

Fondy :
Fond odměn
Fond FKSP
čerpání

1 728 286,04 Školné,
kroužky,
školy v přírodě,
ostatní náklady hrazené rodiči
195 086,- Kč Podnájmy
VZ
221 038,60 Kč
DČ 117 239,-Kč
Stav Čerpání - viz sestava fondy
k 30.6.2015:
382 000,00 Kč Odměny, příděl z HV

290 278,84 Kč Příspěvek na stravování, rekreaci,
provoz zařízení pro kulturu, dary,
vitamíny

Investiční fond

280 860,55 Kč IAT, odpisy DHM

Fond rezervní

594 297,40 Kč Příděl z HV

Fond rezervní
( sponzorské dary )

26 418,00 Kč Učební pomůcky

Zpracovala Ing. Eva Fučíková, ekonomka školy

Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne 7. 10. 2015
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu dne:…………………..
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26 Přílohy
Příloha č. 1: Plán činnosti školní družiny
Příloha č. 2: Rámcový plán činnosti ŠD ve školním roce 2014/2015
Příloha č. 3: Život dětem o.s. - poděkování
Příloha č. 4: Fond Sidus, o.p.s. – certifikát za pomoc při veřejné sbírce
Příloha č. 5: Fond Sidus, o.p.s. - potvrzení pro výroční zprávu
Příloha č. 6: Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2014
Příloha č. 7: Voříškov, psí útulek – sběr víček
Příloha č. 8: M.R.KE.V. – účast v projektu na podporu ekologické výchovy ve školách
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26.1

Příloha č. 1- Plán činností ŠD dle vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání pro školní rok 2014/2015

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

-voda

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- zdravý jídelníček

- půl zdraví

- malá kouzla pro
zdraví

- co nás ohrožuje
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26.2 Příloha 2 - rámcový plán školní družiny ve školním roce 2014/2015
26.2.1.1 ZÁŘÍ
 Poučení o bezpečnosti, úrazech, řád ŠD, pravidla bezpečného chování ve škole, na zahradě, na hřišti,
PC učebně i dalších prostorách školy, při činnostech
 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
 TÝDEN SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
o Dramatizace, ankety, společenská odpoledne, hry, soutěže…
 Pracovně- technické činnosti
 Člověk a svět práce
o Rozvoj tvůrčích a zobrazovacích schopností a dovedností
o Osvojování návyků
o Vytváření prostoru ke spolupráci, zodpovědnosti a udržování pořádku
o Praktické seznámení s vlastnostmi materiálů, pomůckami a nářadím
 Zkoušíme různé techniky
 Kombinujeme a přetváříme materiály
 Prostorové vytváření
 Tvoření dle fantazie dětí
26.2.1.2 ŘÍJEN
 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
 TÝDEN DOVEDNÝCH RUKOU
o Vyrábění z různých materiálů, dovednostní soutěže
o Celodružinová soutěž a následná výstava – Barevný podzim
 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
26.2.1.3 LISTOPAD
 Celodružinová soutěž ve zpěvu
 Dárky pro předškoláky – využití různých technik a materiálů
 Místo, kde žijeme – Jak žijeme
 Lidé kolem nás – Vizitka naší rodiny
 Lidé a čas – Malý pomocník
 Rozmanitost přírody- Ptáci
 Člověk a jeho zdraví – Malá kouzla pro zdraví
 TÝDEN PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ
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o Hry bez hranic, Za pokladem…
 Hudebně- výchovné zájmové činnosti
 Umění a kultura
o Hudební a hudebně pohybové hry
o Poslech písní, hudby, zpěv
o Uplatnění aktivity dětí
o Rozvoj dětské fantazie
o Posilování základů hudebnosti
o Rozvíjení kladného vztahu ke zpěvu
o Upevňování vlastní hudební představivosti a tvořivosti
26.2.1.4 PROSINEC
 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
 TÝDEN PLNÝ RADOSTI
o Aktivity na přání dětí, oblíbené soutěže, hry a aktivity
 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
26.2.1.5 LEDEN
 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
 TÝDEN BYSTRÝCH HLAVIČEK
o Hlavolamy, kvízy, hádanky, Bystrá hlava
 Stavby ze sněhu
 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
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26.2.1.6 ÚNOR
 Co je Masopust?
 Místo, kde žijeme – Ztráty a nálezy
 Lidé kolem nás – Moji kamarádi
 Lidé a čas – Když jsme byli malí
 TÝDEN S POHÁDKOU
o Čtení a dramatizace pohádek, malování, hádání pohádek
 Turnaje ve společenských hrách – Dáma, Člověče nezlob se, Pexeso
 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
o Vytváření prostoru pro nové role, ve kterých děti realizují své nápady,
myšlenky, představy
o Rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností
o Rozvoj myšlení a vyjadřovacích schopností
26.2.1.7 BŘEZEN
 Místo, kde žijeme – Kniha
 Lidé kolem nás – Všude žijí lidé; Svátky - Velikonoce
 Rozmanitost přírody - Voda
 TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY
o Moje zvířátko, soutěže, hry, chráněná zvířata, Zoo…
 Činnosti na téma Velikonoce
 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
o práce s časopisy, knihami, encyklopediemi, využití informací
o vytváření kladného vztahu ke knihám
o učení se umět vnímat text, rozumět jeho významu a smyslu
26.2.1.8 DUBEN
 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
 TÝDEN PLNÝ ZÁBAVY
o Akce a soutěže zábavného charakteru, Kufr, Rekordyáda, Šouparáda, Šoumen
třídy
 Celodružinová výtvarná soutěž – Jarní příroda
 Výtvarné činnosti
 Umění a kultura
o Rozvoj výtvarného myšlení, představivosti a fantazie
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o Rozvoj zobrazovacích a tvořivých schopností
o Praktické osvojování výtvarných dovedností a technik rozvíjejících přirozenou
potřebu vlastního vyjádření, fantazii, prostorovou představivost
o Utváření kreativní stránky osobnosti dětí
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)
26.2.1.9 KVĚTEN
 Místo, kde žijeme – Naše obec
 Lidé kolem nás – Tolerance a pořádek
 Lidé a čas – Přesnost
 Rozmanitost přírody – Květiny
 Člověk a jeho zdraví – Míčové hry
 TÝDEN V POHYBU
o Překonej sám sebe, sportovní aktivity, turnaje
 Atletický trojboj v jednotlivých odděleních
 Tělovýchovné činnosti
 Člověk a zdraví
o Pohybové aktivity jako základní prostředek dlouhodobého ovlivňování
aktivního 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
o Poznávání různých druhů sportů
o Osvojení nových pohybových dovedností
o Osvojení zásad bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i
méně známém prostředí
26.2.1.10
ČERVEN
 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!
 TÝDEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
o Vychází přímo z aktuálních přání dětí, Den naruby – obrácené role atd.
 Den dětí- zábavné soutěžní odpoledne
 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
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26.3 Příloha č. 3: Poděkování – Život dětem
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26.4 Příloha č. 4: 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 16.1.2015 12:24
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26.5 Příloha č. 5: Fond Sidus – potvrzení pro výroční zprávu

Fond Sidus, o.p.s.
Primátorská 40
180 00 Praha 8
V Praze dne 16.1.2015 12:24
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 3 000,00 Kč

94

26.6 Příloha č. 6: Certifikát k environmentálnímu vyúčtování
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26.7 Příloha č. 7: Voříškov, psí útulek, sběr víček
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26.8 Příloha č. 8: M.R.K.E.V. – podpora ekologické výchovy ve školách
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