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1 Základní údaje o škole
Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210, příspěvková organizace.
S účinností od 1. 1. 2005 byla škola zapsána v rejstříku škol a školských zařízení – místo
poskytování vzdělání nebo školských služeb.
S účinností od 1. 9. 2007 má škola ve školském rejstříku zapsán obor vzdělání podle
Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcových vzdělávacích programů:
 rámcový vzdělávací program

79-01-C/01 Základní škola

Studium denní, délka studia:

9 roků

Nejvyšší povolený počet žáků:

440

Nejvyšší povolený počet v ŠD:

210

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

datová schránka:

hrcw8wj

Školská rada zřízena 1. 10. 2005 Radou městské části Praha 10.
Předseda školské rady:

Bc. Martina Polanecká

e-mail:

radaskoly@centrum.cz

4

1.1 Charakteristika školy
Základní škola Jakutská 2/1210 se nachází v regionu Vršovic. V budově bylo ve školním
roce 2016/2017 umístěno 18 kmenových tříd, 4 odborné učebny (počítačová, hudební, cvičná
kuchyňka, učebna jazyků), školní knihovna a 1 tělocvična. Z důvodu nárůstu počtu žáků
musely být v původních odborných učebnách chemie – fyziky 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 volejbalový kurt s umělým povrchem.

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.
V červnu 2017 začala realizace nástavby budovy školy za účelem navýšení kapacity školy
z původních 440 žáků na 530 žáků. V nově vzniklém podlaží se budou nacházet 3 kmenové
učebny, 1 odborná učebna a 1 volnočasová místnost, která bude využívána k zájmové činnosti
a výuce tělesné výchovy.
5
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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 žáky je v každém ročníku realizován program rozšířené
výuky hudební výchovy.
vzdělávací program

počet tříd (šk. r. 2016/2017)

počet žáků (šk. r. 2016/2017)

ŠVP – Klíč k úspěchu

18

433

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:

Mgr. Lucie Goliášová

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 2016/2017
Zahájení
Ukončení 1. pololetí
Ukončení 2. pololetí

Prázdniny

Ředitelské volno

Školy v přírodě

Zahraniční výjezdy
LVVZ
Adventní koncert
Den otevřených dveří, jarmark
Jakufest 2017
Učitel roku Prahy 10
Zápis do 1. tříd

Podzimní
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční
Hlavní
Konání senátních voleb
Janské lázně – Černá hora

1. 9. 2016
31. 1. 2017
30. 6. 2017
26. 10. a 27. 10. 2016
23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
3. 2. 2017
6. 2. – 12. 2. 2017
13. 4. a 14. 4. 2017
1. 7. - 1. 9. 2017
7. 10. a 14. 10. 2016
2. – 9. 9. 2016 (2. stupeň)

Janské lázně – Černá hora

9. – 16. 12. 2016 (1. stupeň)

Janské lázně – Černá hora

31. 3. – 1. 4. 2017 (1. stupeň)

Vyskeř, Český ráj
Jizerské hory
Stráž nad Nežárkou
Krkonoše, Herlíkovice
Kacanovy, Český ráj
Limbach (SRN)
Netzschkau (SRN)
Drážďany (SRN)
Bibione (Itálie)
Janské lázně – Černá hora

24. - 29. 4. 2017 (IV. A, IV. C)
15. – 21. 5. 2017 (III. C)
5. – 9. 6. 2017 (II. A, II. B)
5. – 9. 6. 2017 (III. A)
23. – 29. 6. 2017 (IX. A)
9. – 15. 10. 2016 (5. – 9. ročník)
31. 3. – 2. 4. 2017

Slavnostní vyhlášení

7. 12. 2016
8. 3. 2016
3. 6. 2017
28. 3. 2017
4. 4. a 5. 4. 2017
1. 9. 2016 – pouze 1. ročník
12. 9. 2016 2. – 9. ročník
24. 11. 2016
20. 4. 2017

Třídní schůzky

30. 8. 2016
16. 11. 2016
23. 1. 2017
20. 4. 2017
21. 6. 2017

Pedagogické rady

Termíny přijímacích zkoušek

19. 5. - 28. 5. 2017
10. – 17. 3. 2017

S talentovou zkouškou
S maturitou
ostatní

2. – 15. 1. 2017
12. - 28. 4. 2017
22. – 30. 4. 2017
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5 Personální obsazení školy
fyzické osoby

přepočtení
zaměstnanci

třídní učitelé

18

17,59

netřídní učitelé

6

5,18

vychovatelky ŠD

7

6,11

6

5,13

1

1

38

35,01

zaměstnanci
pedagogové

nepedagogové správa a úklid
ekonom
celkem

5.1 Personální zabezpečení k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2016
pracovníci

k 31. 12. 2015

k 31. 12. 2015

k 31. 12. 2016

k 31. 12. 2016

fyzické osoby

přepoč. prac.

fyzické osoby

přepoč. prac.

pedagogičtí

34

30,68

31

28,88

nepedagogičtí

8

6,13

7

6,13

celkem

42

36,81

38

35,01

5.2 Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2016
z toho
věk

do 20

21- 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 a více

důchodci

učitelé

0

5

7

4

6

3

2

vychovatelky

0

1

0

4

1

0

0

celkem

0

6

7

8

7

3

2

9

5.3 Průměrný věk pedagogických pracovníků, odchody pedagogů:
Průměrný věk pedagogických pracovníků školy k 31. 12. 2016 činil 44,19 roků.
Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/2017: 2
Odchod na mateřskou dovolenou: 1
Přijatí absolventi učitelského studia: 2
Přijatí absolventi neučitelského studia: 0

5.4 Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků
splňují
kvalifikační

celkem

předpoklady

bez kvalifikačních

doplňují si

předpokladů

kvalifikaci

učitelé

25

24

1

1

vychovatelky

7

7

0

0

Celkem ped. prac.

32

31

1

1

6 Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve školním roce 2016/2017 byly vyučovány následující cizí jazyky: anglický, německý
a italský. Výuka anglické konverzace jako varianta k druhému cizímu jazyku není už od
školního roku 2014/2015 nabízena.

6.1 Pedagogičtí pracovníci cizích jazyků
pedagogičtí

s odbornou

bez odborné

rodilí

pracovníci

kvalifikací

kvalifikace

mluvčí

AJ

8

8

7

0

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

293

140

NJ

51

IJ

44

1. stupeň

zájmový kroužek

2. stupeň

1. stupeň

2. stupeň

50

6

AJ – anglický jazyk, NJ – německý jazyk, IJ – italský jazyk

6.3 Hodinové dotace cizích jazyků v ročnících
cizí
jazyk

týdenní hodinové dotace cizích jazyků ve šk. roce 2016/2017
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

AJ

6.4 Podpora jazykového vzdělávání
K prohloubení a upevnění jazykové zásoby cizích jazyků, konverzačních dovedností
a poznání života a kultury v německy a italsky mluvících zemích uspořádala škola pro žáky tři
jazykově vzdělávací zájezdy do SRN a jeden zájezd do italského Bibione. Všechny tyto
zájezdy byly pozitivně hodnoceny jak žáky, tak jejich rodiči.
K rozšíření a upevnění znalosti cizích jazyků byly také realizovány zájmové kroužky
anglického a německého jazyka. V zájmovém kroužku AJ působila také rodilá mluvčí.
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6.5 Výměnné pobyty s Německem organizované Asociací malých
debrujárů /AMD ČR/ pod záštitou MŠMT a AWO - Schullandheime
im Vogtland
Sport a kreativita v SRN
V říjnu školního roku 2016/2017 celkem 25 žáků ZŠ Jakutská využilo nabídku od Asociace
malých debrujárů ČR, kterou získal za své aktivity KMD při ZŠ Jakutská Koumáci. Týdenní
pobyt v německém Limbachu byl zaměřený na sport a kreativitu. Tento výjezd byl
spolufinancován MČ Praha 10. Žáci měli možnost společně s německými dětmi vyzkoušet
nemalé množství zajímavých aktivit. Při nich se domlouvali především angličtinou, která se
vyučuje na základních školách v obou zemích.
Aktivity, které jsme vyzkoušeli: biatlon, lezeckou stěnu, bobovou dráhu, velké trampolíny,
jízdu na segwayích a autíčkách, rýžování zlata, výrobu svíček, střílení z luku, kulečník,
bowling, „kuriozitní“ olympiádu ČR a SRN. Přestože jsme tentokráte byli početně ve výrazné
menšině, dokázali jsme vybojovat několik diplomů a pěkných umístění. V „kuriozitní“
olympiádě jsme dokonce získali prvenství.
Večery si děti organizovaly samy a to především v tělocvičně při fotbale, stolním tenise
a kulečníku.
Vypracovala: Mgr. Zdenka Kočková
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Bad Brambacherský pohár 2017
V dubnu školního roku 2016/2017

se v německém městě

Netzschkau zúčastnilo 12 žáků 4. tříd ze ZŠ Jakutská již 4. ročníku mezinárodního turnaje ve
vybíjené.
Celkem se sešlo 12 českých a německých týmů. Naši reprezentanti se umístili na 3. místě
a domů si přivezli pohár, medaile a spoustu sportovních zážitků. Mezi jednotlivými zápasy se
našel čas na aktivní odpočinek ve sportovní hale při bowlingu, stolním fotbálku či kulečníku.
Na příští ročník úspěšný tým připraví nové talentované žáky ze čtvrtých tříd, se kterými se
pokusíme obhájit již vybojovaná přední místa.
Vypracovala: Mgr. Zdenka Kočková
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6.6 Návštěva automobilky VW v Drážďanech
23. května 2017 vyjelo 40 žáků naší školy, kteří se učí německý jazyk jako 2. cizí jazyk, do
manufakturní továrny na výrobu e – VW do Drážďan. Překvapila nás moderní továrna, která
by se spíš hodila do sci– fi filmu. Slovo továrna se opravdu nehodí, šlo spíše o moderní
automatizovanou linku, která byla zasazena do prostředí, jež připomínalo výstavní halu. Po
krátkém odpočinku jsme pak navštívili krásné historické centrum města, občerstvili jsme se
a žáci se na závěr rozešli nakoupit dárky. Zájezd napomohl k dalšímu seznámení se s životem
a prací u našich sousedů v SRN.

14

6.7 Vzdělávací a poznávací zájezd do Itálie

V termínu 19. 5. – 28. 5. 2017 se 24 žáků naší školy, kteří studují italštinu, zúčastnilo
vzdělávacího a poznávacího zájezdu do Bibione v Itálii.
Před návštěvou ZŠ v Bibione probíhala jazyková příprava v hodinách italštiny, ale také na
místě v Bibione. Naše výuka v Itálii byla velmi intenzivní a různorodá. Zahrnovala nejenom
prezentaci projektu „Historie Prahy“, nácvik hudební ukázky a tanečního vystoupení, ale také
možnost rozšíření slovní zásoby komunikací s místními obyvateli při plnění různých úkolů.
Žáci se také zúčastnili výletu do Benátek. Většina žáků zde byla poprvé a byli překvapeni
historickou krásou tohoto města i jeho zchátralostí. Od průvodkyně se dozvěděli velmi
podrobně o zajímavostech jednotlivých paláců i o velmi obtížné renovaci těchto budov.
Seznámila je s historií města postaveném na moři a o zhoubném vlivu mořského přílivu na
budovy. Výlet se žákům velmi líbil a rozšířil jim znalosti o historických palácích, jejich
architektuře i o výtvarném ztvárnění jak náboženských, tak běžných motivů, které se
vyskytují ve výmalbě kostelů a paláců.
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 v 11 hodin jsme po předchozí dohodě navštívili ZŠ v Bibione. Žáci
měli připravený projekt „Historie Prahy“, který pojednával především o historické části Prahy,
jako např. Karlův most, Hradčany, Národní divadlo, Václavské náměstí a o dalších
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významných historických místech. Žáci vše velmi zdařile prezentovali v italštině, měli též
připravenu i fotografickou dokumentaci. Částí naší prezentace byly i ukázky výtvarných prací
dětí z výtvarného kroužku (tyto práce byly předány italským učitelům), dále české knížky
v českém jazyce i v italštině. Úroveň naší prezentace byla velmi kladně hodnocena a žáci byli
chváleni od italských učitelů za své znalosti a jazykové dovednosti.

Italské děti nám ukázaly své výtvarné práce, výuku angličtiny, nácvik písní a tanců, jež
nacvičovaly děti páté třídy, které se tímto loučí s prvním stupněm a svými učiteli.
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. Žáci se
díky této spolupráci učí omezit jazykový ostych a zároveň mají možnost si v praktických
situacích ověřit své znalosti a získat tak dostatečné sebevědomí.
Na příští školní rok jsme domluvili volná témata dle zájmu našich i italských žáků.
Společně se těšíme na další spolupráci, která je oboustranně přínosná.
Zprávu vypracovala vedoucí vzdělávacího zájezdu Mgr. Jana Fialová

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Doplňování odborné kvalifikace: 1 (učitelství 1. stupně)
Rozšiřování odborné kvalifikace: 1 (učitelství 1. stupně)
Prohlubování kvalifikace: 29
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Vzdělávání vedoucích pracovníků: 2; seminářů a konferencí: 8, dlouhodobější kurzy: 1
(Základy mentorských dovedností)
Zaměření: školská legislativa a její novelizace, inkluzivní vzdělávání, komunikace,
digitální technologie

7.1 Průběžné vzdělávání pedagogů v seminářích, kurzech
a konferencích
Dlouhodobější kurzy: 4
Základy mentorských dovedností (OP VVV – Šablony): 1
Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku (OP VVV – Šablony): 2
Angličtina s rodilými mluvčími (OP VVV – Šablony): 1
Školení pro sborovnu: Plán pedagogické podpory, podpůrná opatření I. stupně - 21
7.1.1 Zaměření seminářů a konferencí:
 Inkluze, společné vzdělávání, edukace žáků se SVP: 7
 Metodika a náměty do výuky 1. stupně: 7
 Metodika a náměty do výuky 2. stupně: 4
 Metodika a náměty do výuky anglického jazyka: 1
 Tělesná výchova, sport: 2
 Prevence rizikového chování: 1
 Environmentální výchova: 1
 Komunikace ve školním prostředí: 3
 Konference debrujárských klubů: 1
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8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
8.1 Počet tříd
1. stupeň

2. stupeň

spec. třídy

celkem

k 30. 6. 2016

13

6

0

19

k 30. 6. 2017

12

6

0

18

spec. třídy

celkem

8.2 Počet žáků
1. stupeň

2. stupeň

k 30. 6. 2016

297

125

0

422

k 30. 6. 2017

289

137

0

426

8.3 Průměrný počet žáků na třídu
1. stupeň

2. stupeň

průměr za 1. a 2.

běžné třídy

spec. třídy

běžné třídy

spec. třídy

stupeň

24,08

0

22,83

0

23,67

8.4 Třídy s rozšířenou výukou předmětů
M+Př

TV

jazyky

HV

počet tříd

9

počet žáků

183

VV

informatika

jiné př.

8.5 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami k 30. 6. 2017
Počet žáků s SVP: 27 z toho 2 vyžadující zvýšené výdaje, z toho postižení:
SPU

zrakové poruchy sluchové
chování

řeči

23

1

1

tělesné

mentální kombinované autismus

2

Přeřazení do ZŠ speciálních ve školním roce 2016/2017: 0
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8.5.1 Speciální péče o žáky se SVP
Speciální péče usnadňující zvládnout lépe běžné učivo základní školy byla v průběhu roku
věnována 28 žákům se SVP, zejména s poruchami učení, ale také s poruchami autistického
spektra či poruchami chování. Proces začleňování žáků se SVP do výuky řídil koordinátor
integrace a inkluze společně s výchovnou poradkyní, v úzké spolupráci s vyučujícími a se
školskými poradenskými zařízeními, zejména s PPP Praha 10. Vyučující využívali
doporučené formy hodnocení a navrhované postupy při práci s těmito žáky, zpracovávali
plány pedagogické podpory, v jednom případě byl vytvořen také individuální vzdělávací plán
a jeden individuální výchovný plán. Na základě doporučení PPP a SPC pomáhal v jedné třídě
prvního stupně sdílený asistent pedagoga ke dvěma žákům.
Nad rámec výuky byl zájemcům z řad žáků se SVP z 1. i 2. stupně nabídnut zdarma
Kroužek náprav SPU, jehož podstatou je zejména kompenzace specifických poruch učení,
posilování oslabených percepčních oblastí a koncentrace, zlepšování čtenářských dovedností
a v neposlední řadě získání sebejistoty a pozitivního prožitku vlastního úspěchu. Možnosti
docházet na tento kroužek využívalo pravidelně 8 žáků se SVP, další průběžně dle aktuální
potřeby.
Škola se zapojila do OP VVV (Šablony) s projektem Podpora žáků a pedagogů v ZŠ
Jakutská. V rámci tohoto projektu se v 2. pololetí školního roku 2016/2017 realizovalo
doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem v matematice a příprava na vyučování
pro žáky prvního stupně.
Vypracoval Mgr. Zdeněk Hyan, koordinátor integrace
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8.6 Prospěch, chování, neomluvené zameškané hodiny
8.6.1 Hodnocení chování

chování

1. pololetí

2. pololetí

žáci

%

žáci

%

velmi dobré

424

98,60

424

99,76

uspokojivé

4

0,93

1

0,24

neuspokojivé

0

0

0

0

nehodnoceno

2

0,47

0

0

430

100

425

100

celkem

Nejčastější výchovné problémy:





Neomluvené hodiny
Nedodržování školního řádu
Nerespektování pokynů učitelů
Odcizení věci spolužákům

Nehodnocení žáci:
 1 žák plnil povinnou školní docházku v zahraničí
 1 žák neomluvená absence, neplnění povinné školní docházky (žák 1. třídy)
8.6.2 Zameškané neomluvené hodiny
školní rok 2015/2016
neomluvené hodiny

1. stupeň

2. stupeň

počet hodin

počet žáků

školní rok 2016/2017
počet hodin

počet žáků

126

1

126

1

13

3

16

6

139

4

142

7

celkem
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8.6.3 Prospěch žáků
prospěch

1. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

2. pololetí

počet žáků

%

počet žáků

%

hodnoceni 1. st.

288

99,31

289

100

2. st.

138

100

136

100

prospěli 1. st.

288

99,31

289

100

2. st.

138

100

134

98,53

z toho
s vyznamenáním

310

72,09

303

71,29

neprospěli 1. st.

0

0

0

0

2. st.

0

0

2

1,47

nehodnoceni. 1. st.

2

0,69

0

0

2. st.

0

0

0

0

430

100

425

100

celkem
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Celkový průměr

1. pololetí

2. pololetí

1. stupeň

1,14

1,17

2. stupeň

1,64

1,69

celkem

1,30

1,34

8.7 Hodnocení kvality výchovně vzdělávací činnosti
K hodnocení kvality výchovně vzdělávací činnosti škola ve školním roce 2016/17 využila
následující nástroje:
-

Scio, s.r.o. – Národní testování 2016/17 – 9. ročník. Projekt byl rozdělen na tři části:
matematika, obecné studijní předpoklady, český jazyk

-

Scio, s.r.o. – Trénink na přijímací zkoušky 2016/2017

-

ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ. Žáci byli
testováni z matematiky, anglického jazyka a přírodovědné gramotnosti

-

Kalibro – srovnávací testy pro 3. ročník z předmětů matematika, český jazyk
a anglický jazyk

8.7.1 Výsledky evaluace výchovně vzdělávací činnosti
V Národním testování i testování ČŠI byli do testování zahrnuty i výsledky z víceletých
gymnázií.
Národní testování - výsledky
Následující grafy znázorňují průměrné celkové percentily dosažené třídou v jednotlivých
částech testu. Užší sloupeček vyjadřující průměrný percentil naší třídy je pro porovnání
rámován průměrným výsledkem (percentilem) škol stejného typu.
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Percentil lze též interpretovat jako procento těch, které žák předstihl.
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Trénink na přijímací zkoušky – výsledky
Žáci 8. tříd mohli pomocí tohoto nástroje zjistit svoji šanci na přijetí na preferovanou
střední školu. Testy byly připraveny podle přijímacích testů Cermatu a vycházejí z RVP.
Trénink na přijímací zkoušky obsahoval i testy studijních předpokladů. Díky nim naši žáci
zjistili, jestli naplno využívají svůj studijní potenciál. Účast v tom testu byla na základě
rozhodnutí žáka a jeho zákonného zástupce.
Tohoto testování se zúčastnilo osm studentů naší školy.
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ČŠI – výběrové zjišťování výsledků žáků – výsledky
Ve všech třech testovaných oblastech jsme těsně pod republikovým průměrem. Do
výsledků byly zahrnuty i výsledky žáků víceletých gymnázií.
Anglický jazyk

Matematika

26

Přírodovědná gramotnost
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Kalibro – výsledky
v grafu žáci celé republiky - rozložení úspěšnosti podle žáků v %

Výsledky:
3. A – 65,8 %
3. B – 56,7 %
3. C – 55,5 %

Výsledky:
3. A - 61,1 %
3. B – 44,7 %
3. C – 28,5 %

Výsledky:
3. A - 90,3 %
3. B – 54,6 %
3. C – 60,9 %

Zpracoval: Mgr. Pavel Mácha
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9 Údaje o přijímacím řízení
9.1 Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018
zapisované děti

zapsané děti

přijaté děti

odklady šk.
docházky

69

45

45

14

41

14

počet k 31. 5. 2017
počet k 1. 9. 2017

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

ze 7. ročníku

gymnázia zřizovaná krajem

6

2

soukromá gymnázia

1

0

církevní gymnázia

0

0

celkem

7

2

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

4

obchodní
akademie

zdravotnické průmyslové ostatní stř.
školy
školy
školy

9

0

4

stř. odb.
učiliště

4

1

celkem
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9.2.3 Soukromé střední školy
gymnázia

0

obchodní
akademie

zdravotnické průmyslové ostatní stř.
školy
školy
školy

0

0

1

stř. odb.
učiliště

2

0

celkem

3

9.2.4 Učební obory ukončené závěrečnou zkouškou
z devátých ročníků

z nižších ročníků

5

0
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9.2.5 Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
z devátých ročníků

z nižších ročníků
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0

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 2016/2017. Poradenskou činnost k volbě povolání kariérová poradkyně zajišťovala během
roku průběžně. V září a v listopadu 2016 organizovala schůzky se zákonnými zástupci žáků,
podávajících přihlášky k přijímacímu řízení. Zde se rodiče a žáci dozvěděli nejen veškeré
informace o harmonogramu přijímacího řízení, o změnách, ke kterým v tomto školním roce
došlo, ale také 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 1. pololetí školního roku proběhla exkurze žáků 8. ročníku do SPŠ
Na Třebešíně, která je zaměřená na obory IT a strojírenství. V květnu potom do SPŠ
elektrotechnické F. Křižíka, kde je možno studovat obory IT a elektrotechniky. V květnu 2017
se celkem 18 žáků 8. ročníku, kteří projevili zájem, zúčastnilo ve spolupráci s PPP Prahy 10
testování v kurzu „1. krok k profesní volbě“, jejichž výsledky pomohly žákům při
rozhodování o volbě typu střední školy. Účast žáků 8. ročníku na testování v jarním termínu
byla zvolena proto, aby žáci a jejich rodiče měli dostatek času na promyšlení výběru vhodné
střední školy. Žáci i rodiče bohatě využívali možnost individuálních konzultací.
Zpracovala Mgr. Lenka Hampejsová, kariérová poradkyně
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10 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 - depistáže, SVP, orgány OSPOD – případové konference, 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 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorba
individuálních vzdělávacích plánů, vedení kroužku nápravy SPU, spolupráce s PPP,
spolupráce s NAUTIS (dříve APLA) – Národní ústav pro autismus, z. ú.)

-

1 metodička prevence rizikového chování (koordinace a plánování preventivních
programů pro žáky, tvorba metodik pro řešení rizikových situací, konzultace pro rodiče,
žáky a učitele v oblasti řešení rizikového chování)

Externí spolupracovníci z organizací:
-

PPP, Jabloňová 30, Praha 10

-

OSPOD, ÚMč Praha 10

-

SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara, Praha 4

-

SPC při NAUTIS, z. ú., Praha

10.1 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. V listopadu 2016 proběhla ve druhých
ročnících tradiční depistáž, zaměřená na vyhledávání a včasné podchycení rizikových žáků
v oblasti SPU. Těmto žákům se tak mohla začít včas věnovat odborná péče.
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V listopadu 2016 proběhlo sociometrické šetření v jedné třídě 2. ročníku a následně potom
i práce s touto třídou s cílem zlepšit vztahy mezi žáky a celkové klima ve třídě. Odbornou
spolupráci zajišťoval školní psycholog z PPP Prahy 10.
Výchovná poradkyně, ředitelka školy a třídní učitelka se zúčastnily v průběhu roku jednání
dvou případových konferencí, pořádaných OSPOD při MČ Praha 10 a za účasti i dalších
zainteresovaných institucí. Podle potřeby probíhala komunikace s kurátorkami a sociální
pracovnicí téhož oddělení, aby došlo ke včasnému podchycení vznikajících problémů našich
žáků. Kurátorky se dle časových možností účastnily i jednání výchovných komisí. Spolupráci
s OSPOD můžeme hodnotit jako velmi přínosnou.
Výchovná poradkyně spolu s metodičkou prevence v průběhu celého školního roku řešila
problémy žáků spojené se situací ve třídních kolektivech tříd různých ročníků a následně
vývoj třídního klimatu v těchto kolektivech sledovala. Metodička prevence poté tyto poznatky
využila při volbě preventivních programů pro tyto třídy.
Výchovná poradkyně se spolu s metodičkou prevence zúčastnila jednání komise pro
sociálně-právní ochranu dětí při ÚMč Prahy 10 na téma záškoláctví, kde se za účasti dalších
odborníků projednávaly složité aspekty tohoto problému.
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
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11 Prevence rizikového chování
Také v tomto školním roce se naše škola zúčastnila grantového řízení na MHMP za účelem
financování

dlouhodobého

komplexního

programu

primární

prevence

Říkáme

NE závislostem a šikaně. Grantové řízení pro další školní rok proběhlo úspěšně, i když se
zkráceným počtem hodin a to pro třídy 9. A, 8. A, 6. A a 6. B. V budoucích šestých třídách
a třídě 9. A se bude program týkat především prevence závislostí, v 8. A se program zaměří na
klima třídy a zlepšení vztahů mezi spolužáky.
Prevence ve školním roce 2016/2017 byla zaměřena zejména na vytváření bezpečného
klimatu ve škole a zlepšování vztahů mezi žáky ve třídách s problémy v chování, formování
správných mezilidských vztahů, rozpoznání šikany a kyberšikany a vytváření schopnosti
bránit se, na široké spektrum nebezpečného chování na internetu, dále vytváření správného
postoje k různým typům závislostí a k získávání informací o nebezpečnosti užívání
návykových látek. Pro starší žáky byla prevence věnována také výchově ke zdravému
životnímu stylu, včetně sexuální výchovy, nebezpečí AIDS a také prevenci v oblasti požární
ochrany a poskytování první pomoci. U mladších žáků byla prevence více zaměřena na
osobní bezpečnost a dopravní výchovu. V průběhu celého školního roku byly sledovány
vztahy ve třídách, vedeny pohovory se žáky metodičkou prevence nebo výchovnou poradkyní
a na jejich základě byly objednávány a organizovány preventivní programy pro jednotlivé
třídy.
Velkou pomocí při výběru preventivních programů byly výsledky dotazníkového šetření
Klima školy organizované MČ Praha 10 a možnost zažádat o dotaci na selektivní prevenci ve
třídě s problémovými vztahy mezi spolužáky. Výsledky dotazníkového šetření MČ Praha 10
zkoumající klima školy poukázaly na problémové vztahy ve dvou třídách na druhém stupni.
V těchto třídách bude vedena selektivní prevence šikany. S jednou třídou již bylo pracováno
s lektory zapsaného spolku Elio po dobu 4 vyučovacích hodin. Vyučující v této třídě
zaregistrovali zlepšení klimatu třídy na konci školního roku, se třídou je však třeba
dlouhodobě pracovat.
Úspěšně pokračovala spolupráce s externí organizací Prev - Centrum, která se věnovala
prevenci konfliktních vztahů a šikaně ve druhých, čtvrtých a pátých třídách. Dlouhodobý blok
primární prevence Říkáme NE závislostem a šikaně byl veden opět lektorkami ze zapsaného
spolku Elio a společností Život bez závislostí a byl financován za pomoci příspěvku
z grantového řízení MHMP. Lektoři Městské Policie Prahy 10 se zaměřili v tomto školním
roce na požární prevenci a vzdělávání v oblasti první pomoci, lektoři Policie ČR vedli
přednášky na téma Trestní odpovědnost pro žáky osmé a deváté třídy.
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Prevence rizikového chování žáků dále probíhala v odpoledních činnostech školní družiny,
ve vyučovacích předmětech, dále formou besed, přednášek, seminářů, komponovaných
programů a projektů v budově školy i mimo školní budovu i formou kroužků a zájmové
činnosti.
V rámci zájmové činnosti ve školní družině se vychovatelky jako v minulém školním roce
věnovaly vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách. V rámci specifické 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 žáci učili
rozlišovat situace, kdy jsou ohroženi, seznamovali se s různými typy situací a jak správně na
ně reagovat, osvojovali si správné chování a rozpoznávali jednání nevhodné či rizikové.
Vychovatelky v rámci nespecifické primární prevence vedly dále žáky 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
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 tělesné výchově, výchově ke zdraví (VkZ), dramatické
a literární výchově (DLV) a ve výtvarné výchově 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 výchově ke
zdraví, český jazyk a informatika v oblastech Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková komunikace
problematikou poznávání lidí, prevencí šikany, pravidly soužití v komunitě, právní ochranou
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informací a osobních údajů a riziky ohrožujících zdraví – návykovými látkami. V 8. ročníku
se žáci seznámili s problematikou dospívání, reprodukce a zdraví, posilování duševní
odolnosti a lidské solidarity v předmětech výchova k občanství a výchova ke zdraví 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 a autodestruktivní závislosti.
Časový harmonogram preventivních programů pro žáky:
datum
12. 9.
13. 9.
11. 10.
12. 10.
3. 11.
4. 11.
4. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.
10. 11
14. 11.
18. 11.
21. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.
24.11.
28. 11.
28. 11.
28. 11.
29. 11.
29. 11.
30. 11.
1.12.
12.12.
19. 12.
3. 3.
14. 3.
15. 3.
4. 4.
6. 4.
20. 4.
24. 4.
24. 4.
4. 5.

téma
Požární prevence Městské policie
Prevence Městské Policie: První pomoc, teorie a praxe
Prevence šikany, Prev - Centrum
Prevence šikany, Prev - Centrum
Prevence šikany, Elio, z. s.
Prevence šikany, Elio, z. s.
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, Sananim
Prevence Policie ČR: trestní odpovědnost
Prevence Městské Policie: První pomoc, teorie
Prevence Městské Policie: praxe
Prevence Policie ČR: Trestní odpovědnost
Prevence Městské Policie: První pomoc, teorie
Prevence šikany, Elio, z. s.
Prevence Městské Policie: První pomoc, teorie
Sociometrie třídy 2. A, PPP
Prevence Městské Policie: První pomoc, teorie
Prevence Městské Policie: První pomoc, teorie
Prevence Městské Policie: První pomoc, praxe
Říkáme NE závislostem, preventivní program Elio, z. s.
Říkáme NE závislostem, preventivní program Elio, z. s.
Prevence Městské Policie: první pomoc, teorie
Říkáme NE závislostem, preventivní program Elio, z. s.
Říkáme NE závislostem, preventivní program Elio, z. s.
Klima třídy, Elio, z. s.
Prevence šikany, Elio, z. s.
Mezi nimi, prevence AIDS
Klima třídy, Elio z. s.
Preventivní program Vztahy ve třídě, Prev - Centrum
Mobilní dopravní hřiště
Mobilní dopravní hřiště
Běh s kuřetem
Sociometrie, PPP
Vztahy ve třídě, PPP
Přátelství, kamarádství, osamělost, Elio, z.s.
Spolupráce a komunikace, Elio, z.s.
Adam a Eva, přednáška MP Education

třídy
7. A, 7. B, 8. A, 9. A
7. A, 7. B
3. A, 3. B, 5. A, 5. B
3. A, 3. B, 5. A, 5. B
5. A
5. A
7. A, 7. B
8. A
4. A, 6. A
4. A, 6. A
9. A
4. B, 6. B
5. A
4. C, 8. A, 6. B, 4. B
2. A
4. C, 8. A
5. A, 9. A
5. A, 9. A
6. B
6. A
5. B
6. A
6. B
2. A
5. B
8. A, 9. A
5. B
5. A, 5. B
1. a 2. ročník
3. ročník
výběr 2. - 5. ročník
2. A
2. A
3. A
3. C
7. A, 7. B
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9. 5.
9. 5.
15. 5.
15. 5.
1. 6.
8. 6.
13. 6.
14.6.

Přátelství, kamarádství, osamělost, Elio, z. s.
Spolupráce a komunikace, Elio, z. s.
Vztahy ve třídě, Prev - Centrum
Vztahy ve třídě, Prev - Centrum
Selektivní prevence: šikana, Elio, z. s.
Bezpečné prázdniny
On line I, preventivní program MP Education
On line II, preventivní program MP Education

3. A
3. C
2. A
4. B
6. B
3. B, 4. B, 4. C, 4. A, 5. A
4. a 5. ročník
6. a 7. ročník

Pedagogové se v tomto roce aktivně zapojovali do různých preventivních seminářů,
konferencí a pracovních setkání a školení, mnohé z nich se týkaly bezpečného klimatu ve
školách, možnosti ovládání školní neúspěšnosti, zvládání problémových situací a inkluze žáků
s ADHD, poruchami učení a Aspergerovým syndromem, komunikace s rodiči, plánů
pedagogické podpory atd.
Časový harmonogram preventivních seminářů pro učitele:
22. 9.
23. 9.
26. 9.
26.9.
4. 10.
7. 10.
13. 10.
20. 12.
27. 2.
30. 3.
16. 5.
23. 5.
10. 5.

Kongresové
dny
výchovného
poradenství
,,Společné vzdělávání“, konference
Žák s potřebou pdg. opatření v běžné ZŠ, seminář
NIDV
Seminář dyslexie, školení Trampolining
Metodika práce asistenta pedagoga, školení NIDV
Plán pdg. podpory, školení pro sborovnu INFRA
Školní neúspěšnost a možnost jejího ovlivňování,
školení Descartes, seminář
Žák problémovým chováním, seminář
ADHD školení společnosti Člověk v tísni
Komunikace s rodiči, školení Portál
ADHD ve třídě a školní družině, seminář
Edukace žáka s Aspergerovým syndromem, seminář
Bezpečné klima v pražských školách, fórum
primární prevence

výchovná poradkyně
učitel 1. stupně
4 učitelky 1. stupně
ředitelka
celý pedagogický sbor
učitelka 1. stupně
učitelka 1. stupně
učitelka 1. stupně
vychovatelka ŠD
učitelka 1. stupně
učitelka 1. stupně
metodik prevence

Do oblasti všeobecné prevence rizikového chování je možno začlenit i činnost
debrujárského oddílu na naší škole pod vedením p. Kočkové, turistického oddílu vedeného
p. Klikarem, hudebních souborů pod vedením p. Stratila a p. Foltové a rovněž mnoha
zájmových a sportovních kroužků, kde žáci smysluplně tráví volný čas. Také školy v přírodě,
nepovinné akce tříd jako jsou vycházky do centra Prahy, jednodenní i několikadenní výlety,
,,přespávání ve škole“ či vzdělávací pobytové zájezdy v naší zemi, v Německu a v Itálii
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 opět se
zájmem zapojili do tradičních akcí školy, jako jsou Adventní koncert, zdobení vánočního
stromku, Mikulášská nadílka, Svatomartinská pouť, Běh s kuřetem, Srdíčkový den,
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Masopustní karneval, Den otevřených dveří a Jarmark, společný koncert naší a dánské školy,
tradiční festival dětských hudebních skupin Jakufest a mnoho dalších, které pomáhají vytvářet
pocit sounáležitosti a hrdosti na naši školu, potvrzují podporu rodičů škole a pomáhají
vytvářet přátelské a bezpečné prostředí na naší škole.

Selektivní prevence ve třídě 6. B

Mobilní dopravní hřiště
Zpracovala Mgr. Alena Švecová, metodik prevence rizikového chování
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12 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Žáci podle státního občanství:

stát

počet žáků k 30. 9. 2016

forma pobytu

Bosna a Hercegovina

1

dlouhodobý

Kazachstán

2

trvalý

Makedonie

1

trvalý

Polsko

1

trvalý

Rusko

1

dlouhodobý

Slovensko

2

přechodný

Ukrajina

11

trvalý, 4x přechodný

Vietnam

1

trvalý

celkem

20

Počet cizinců ze států EU:

3

Počet cizinců z ostatních států: 17, nejvíce z Ukrajiny: 11
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 v 1. pololetí financován z rozvojového programu MŠMT – Bezplatná výuka českého
jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2016. V 2. pololetí byl
tento kroužek financován z vlastních zdrojů školy.
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13

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI

Česká školní inspekce prošetřila 19. května 2017 stížnost na Základní školu, Praha 10,
Jakutská 2/1210 doručenou 30. března 2017 a 10. května 2017 ohledně neřešení kyberšikany
žákyně.
Ze zjištění ČŠI vyplývá, že škola začala podnět stěžovatele šetřit bezprostředně poté, co jej
nahlásil. Informovala stěžovatele o svém postupu i o přijatých opatřeních, která vedla
k zamezení dalšího negativního chování žáků. Ve třídě byl uskutečněn preventivní program
zaměřený na problematiku kyberšikany a žáci byli náležitě poučeni o komunikaci na
sociálních sítích.
Stížnost na neřešení kyberšikany dcery stěžovatele vyhodnotila ČŠI jako nedůvodnou.
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Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

počet žáků
celkem
z toho nově
přijatí

2

7

Celkem

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj

9
0
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15 Rozšířená výuka hudební výchovy
Výuka hudební výchovy na ZŠ Jakutská probíhá na dvou úrovních. Ve všech ročnících je
vyučována jak v rozšířeném, tak standardním programu. Rozšířená výuka hudební výchovy
(RvHV) je naplňována prostřednictvím dotace dvou hodin v 1. a 2. ročníku, ve vyšších
ročnících pak tří hodin týdně. Třídy, které nejsou zahrnuty v programu RvHV, absolvují jednu
hodinu hudební výchovy týdně. Výuka hudební výchovy je soustředěna především do
nadstandardně vybavené odborné učebny zahrnující jak množství hudebních nástrojů, tak
zvukovou aparaturu, ale i světelný park a samozřejmě nezbytné notové materiály
a audiovizuální pomůcky. Dále výuka probíhá rovněž v kmenových učebnách, z nichž jsou
některé vybaveny pianinem, v ostatních učebnách pedagogové využívají přenosné nástroje
(kytara, keyboard).
Škola disponuje také hudebním softwarem (Sibelius, EarMaster, MuseScore aj.), který
slouží jako další podpůrný nástroj pro výuku a je využitelný ve třídách vybavených
interaktivní tabulí nebo ve specializované PC učebně.
Podstatnou částí výuky hudební výchovy je množství různorodých koncertů, které
umožňují žákům všech stupňů, aby v průběhu školního roku prezentovali svou práci před
rodiči či spolužáky. Tyto akce slouží také jako ideální motivace pro další usilovnou práci
a nabízejí žákům značné možnosti seberealizace stejně jako nutnost přijímání odpovědnosti
a svědomitou přípravu.

15.1 Koncerty a další vystoupení žáků ZŠ Jakutská ve školním roce
2016/2017
Prvním koncertem školního roku byl na konci listopadu (29. 11.) „Jakutský votvírák“,
který byl částečnou generální zkouškou pro hlavní akci prvního pololetí – Adventní koncert.
Na koncertu, který se odehrával v hudebně školy, vystoupili žáci II. stupně, ale také hosté
z Gymnázia J. Heyrovského.

Tradiční adventní koncert proběhl s finanční podporou MČ Praha 10 dne 7. 12. v krásném
a vysoce reprezentativním sálu Radiopaláce na Vinohradech. Již po mnoho let je adventní
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koncert průřezem hudebních vystoupení žáků všech tříd programu RVHV, nicméně do celé
akce byli různým způsobem zapojeni také mnozí žáci ostatních tříd a významná pomoc byla
nabídnuta rovněž ze strany rodičů.

Hned následující den (8. 12.) vystoupila třída III. A pod vedením Mgr. Foltové na
vánočních trzích MČ Praha 10, které se konaly na Kubánském náměstí.

Také v měsíci lednu byl uspořádán koncert, tentokrát v prostředí Music City Clubu v Praze
9, Vysočany. Na tomto koncertu vystoupili žáci 7. – 9. ročníku, dále pak žáci Gymnázia J.
Heyrovského, ale i další hosté.
Dne 1. 3. soutěžili žáci školy ve školní pěvecké a instrumentální soutěži „Jakutstar“, ve
které se mohli sólově prezentovat prostřednictvím zpěvu nebo hry na hudební nástroj.

Největší akcí měsíce března byl pro naši školu Den otevřených dveří. Důležitou součástí
programu pak bylo vystoupení žáků školy, kteří během několika hudebních bloků
prezentovali svůj aktuální repertoár.
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Významným úspěchem, kterého dosáhla dne 23. 3. třída III. A pod vedením Mgr. Foltové,
bylo celkové vítězství v kategorii sborů na soutěži Jarní petrklíč 2017. Velkým úspěchem pak
byl rovněž výsledek žákyně Felicity Klinecké, která se umístila ve zlatém pásmu kategorie
mladších zpěváků.

Dne 26. 4. měli naši žáci možnost zažít hned dva koncerty v jediný den. Do naší školy
zavítali již potřetí žáci dánské Øse Efterskole. Ti nejprve společně s žáky ZŠ Jakutská zahráli
na koncertě ve školní tělocvičně, večer pak vystoupili s výběrem žáků ZŠ Jakutská a dalšími
hosty v Music City Clubu v Praze 9 Vysočanech. Kromě poslechu hudební produkce byla
návštěva dánských žáků také vítanou možností, kdy se mohli žáci setkat se svými
zahraničními vrstevníky a využít své znalosti anglického jazyka pro konverzaci s žáky dánské
školy.

Hlavní akcí druhého pololetí byl již čtvrtý ročník festivalu „JAKUFEST“, který se
uskutečnil v průběhu soboty 3. 6. 2017. Během minulých ročníků si tento žákovský open air
festival vysloužil status akce, která je očekávána a vysoce ceněna jak ze strany žáků, tak
i rodičů a široké veřejnosti. JAKUFEST 2017 se konal v celém venkovním areálu ZŠ Jakutská
a nabídl návštěvníkům možnost zažít vystoupení více než 250 vystupujících. Festival již
potřetí přinesl vystoupení žákovských hudebních a tanečních skupin na dvou festivalových
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pódiích společně s dalším doprovodným programem, který umožňoval strávení příjemného
dne ve společnosti hudby a tance pro děti, rodiče, spolužáky a další veřejnost. Na zajištění
chodu akce se kromě vystupujících podílela většina členů učitelského sboru, několik desítek
žáků z programu rozšířené výuky hudební výchovy i dalších tříd a také rodiče. Konání
festivalu bylo finančně podpořeno příspěvkem MČ Praha 10.

Dne 21. 6. byla část dopoledne ve znamení Bubenické show, při které se žáci obou stupňů
mohli ve školní tělocvičně seznámit s mnoha druhy bicích nástrojů a zároveň vyslechli
brilantní vystoupení profesionální skupiny bubeníků, kteří jim tyto nástroje představili.
Ve stejný den - 21. 6. členové školní skupiny S-COOL BAND a žáci třídy VI. A
vystoupili v Malešickém parku na akci „Žij s hudbou s Prahou 10“, která byla uspořádána
u příležitosti evropského dne hudby. Naši žáci si na tomto koncertu mohli osobně vyzkoušet,
jak vypadá vystoupení na velkém pódiu s profesionálním zázemím a špičkovým ozvučením,
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na kterém jen o málo hodin později vystupovaly známé populární kapely.
Jednou z posledních příležitostí k vystoupení ve školním roce 2016/2017 se naskytla našim
žákům prostřednictvím nabídky na účinkování na zavedeném školním festivalu „Mladá
muzika“, kterou pravidelně pořádá 15. ZŠ v Plzni. Naši školu na festivalu reprezentovala
školní kapela S-COOL BAND, která vystoupila v Plzni 22. 6. 2017

Poslední koncertem školního roku na půdě školy se dne 27. 6. stalo vystoupení žáků třídy
III. A pod vedením Mgr. Foltové, kteří ve více než hodinovém programu prezentovali
výsledky své práce v uplynulém školním roce. Koncert se tentokrát konal ve školní hudebně
a početní diváci mohli vyslechnout pestrý program zahrnující nejen zpěv jednohlasý
i vícehlasý, ale i hru na kytary a flétny.

Třída III. A opět pod vedením Mgr. Foltové byla pak o den později (28. 6.) hostem soutěže
„Křížovkářská liga“, kde vystoupila se svým rozsáhlým repertoárem.
Zpracoval: Mgr. Petr Stratil – koordinátor rozšířené výuky hudební výchovy

16 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.
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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.
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17 Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
17.1 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 2016/2017, jako již tradičně, se rodiče velkou měrou podíleli na
organizaci a realizaci projektových dnů, Dne otevřených dveří, Jarmarku a vystoupení žáků
pro veřejnost. Významným způsobem spolupracovali při výjezdech žáků na školy v přírodě
a lyžařský výcvikový kurz, kde plnili funkci zdravotníků, vychovatelů a nočních dohledů.
Zásadní podíl měli také na velmi úspěšné realizaci 4. ročníku hudebního a tanečního festivalu
Jakufest, který se konal v červnu 2017. Během školního roku pravidelně pomáhali při výuce
plavání, kde zajišťovali dohled nad žáky v šatnách a sušili dětem vlasy.
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17.1.1 Spolupráce rodičů žáků II. B a školy
Celoroční aktivní i materiální pomoc a podpora rodičů při různých aktivitách třídy II. B
Třídní kolektiv 30 žáků byl pravidelně doprovázen na mimoškolní akce zákonnými
zástupci: účast na plavecké výuce, návštěvy divadelních představení a Domu čtení,
v Toulcově dvoře a ostrovu čtení Tapatanu. Rodiče nás také podpořili při charitativním
projektu nadace Sidus a Aprílovém běhu s kuřetem. Profesionální zkušenosti a doprovod nám
poskytl jeden z rodičů při sportovních turnajích a především maminky se účastnily
společných školních setkání a vyrábění. Výraznou úlohu sehráli rodiče při realizaci
celoročního projektu Kamarád a projektu Čtenáři podporujícího čtenářskou gramotnost.
Ochotu a šikovnost maminek a babiček jsme měli možnost poznat díky napečeným a ušitým
odměnám pro všechny žáky naší třídy.
Vypracovala: Mgr. Zdenka Kočková

Fotbalový turnaj

Ušitá odměna pro žáky II.B

Vánoční strom ZŠ Jakutská

Vánoční vyrábění s rodiči
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17.1.2 Spolupráce s rodiči - Běh pro Paraple aneb každá noha dobrá
Běh pro Paraple je benefiční sportovně společenská akce. Centrum Paraple ji pořádá
každoročně od roku 2000, jejím cílem je seznamovat veřejnost se situací lidí na vozíku,
zejména lidí s poškozením míchy, přiblížit činnost Centra Paraple a získat pro ně finanční
podporu.
Tradici Běhu pro Paraple založil spisovatel, novinář, textař a básník Michal Horáček.
V roce 1999 se vsadil se svým kolegou o 100 000,- Kč, kdo zvítězí v závodě s ním v běhu na
5 km, vyhrál a svou výhru věnoval Centru Paraple. Poté při vysílání pořadu Zdeňka Svěráka
Dobročinná akademie vyzval v ČT veřejnost k závodům v běhu ve prospěch Centra Paraple,
jež v následujícím roce s podporou pana Horáčka poprvé uspořádalo Běh pro Paraple.
Letošní již 18. ročník se konal na pražském
Vítkově. Zahájil ho zakladatel Centra Paraple
Zdeněk Svěrák s jeho ředitelem Davidem
Lukešem a primátorkou hl. města Prahy
Adrianou Krnáčovou. Na trati 100 m závodili
jednotlivci,

rodiny

handbiky. K těmto

s dětmi,
solidárním

týmy

firem,

běhům

se

připojili i zástupci z řad dětí a rodičů naší
školy, kdy vytvořili nejen dětský tým ZŠ
Jakutská, ale zároveň i rodinné týmy. Zástupci
z řad rodičů a pedagogů, též označeni logem naší školy, poté závodili v běhu na 5 km.
Děti

si

užily

divadelní

představení

a výtvarné workshopy, tradičně velký úspěch
mělo malování na obličej. K dispozici byly
ukázky sportovních pomůcek pro vozíčkáře
a děti měly možnost vyzkoušet si svou
obratnost při jízdě na vozíku.
S rodiči i dětmi jsme strávili den plný
zážitků a podpořili dobrou věc. Slovy pana
Zdeňka Svěráka: „Příležitostí, kdy je lidem spolu dobře, není nikdy dost. Užívejme si je
a rozmnožujme je.“ Věříme, že i naše řady se do dalšího ročníku opět rozrostou.
http://sdjakutska.rajce.idnes.cz/Beh_pro_Paraple_2017/
Bc. Andrea Stejskalová, rodiče a děti Polanečtí, Píšovi, Veverkovi, Doubravovi,
Albrechtovi
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17.2 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
V rámci organizace dobročinného projektu se žáci zúčastnili veřejné sbírky Fondu Sidus,
jehož výtěžek byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení .
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 vyplývá, že naši žáci v loňském roce
vytřídili 228 kg elektrozařízení. Tím jsme uspořili 5,53 MWh elektřiny, 392,80 litrů ropy,
21,11 m3 vody a 0,10 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 1,02 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 4,38 tun.
17.2.1 Další spolupráce a partnerství
 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
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Jazyková škola LIBERE s.r.o. – zájmové jazykové vzdělávání



Městská knihovna v Praze – Dům čtení



Pražský fotbalový svaz



Nakladatelství Mladá Fronta a Egmont



SK HAMR, z.s. – prezentace netradičních i tradičních sportů



ZŠ speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 – vzájemná spolupráce



Křížovkářská liga seniorů



Bohemians Praha 1905, a.s. – sportovní den pro žáky



Prev-Centrum, z. ú. – prevence rizikového chování



Elio, z. s. - prevence rizikového chování



Život bez závislostí, vzdělávací zařízení - prevence rizikového chování
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17.3 Žákovský parlament
Žákovský parlament, který pracuje ve škole již pátým rokem, pracoval pod vedením paní
učitelky Aleny Švecové v šestých až devátých třídách, žáky prvních až pátých tříd vedla
v prvním pololetí paní učitelka Šárka Dobiášová, ve druhém pololetí paní učitelka Zuzana
Záleská. Žáci měli schůzky jednou za měsíc popřípadě za dva měsíce podle potřebnosti
sdělovat připomínky a řešit úkoly. Parlament opět odsouhlasil dlouhodobý projekt ,,Adopce
na dálku“ a aktivně se zapojil do získávání finančních prostředků pro Rose z Guiney. Malé
děti prodejem plyšáků a starší žáci prodejem použitých knih na stánku na školním jarmarku
vybrali částku téměř 2 500 korun.

Rose Lopou Beavogui

Projekt Moje stopa

Novým projektem byl projekt Moje stopa vyhlášený Městskou částí Praha 10. Zapojili se
zejména žáci pátých tříd a žáci druhého stupně. Vítězný projekt žáků 9. A pod názvem
,,Volnočasový prostor před ZŠ Jakutská“ postoupil do užšího kola výběru. Jednalo se o
aktivní využití parku v blízkém okolí školy pro odpočinek a zábavu dětí ze školy i pro širokou
veřejnost. Projekt bohužel nedostal potřebný počet hlasů k jeho realizaci. Parlament chce
pokračovat v tomto projektu s novými nápady i v dalším školním roce.
Členové Žákovského parlamentu přicházeli na schůzky s podněty a připomínkami, co by
chtěli ve třídách či ve škole zlepšit. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd aktivně pomáhali
při přípravě ozvučení pódia školních koncertů, samotném ozvučování, stěhování zařízení
a přípravě hlediště pro diváky. Žáci ochotně a aktivně pracují nejen v době vyučování, ale
i v době osobního volna.
Zpracovala Mgr. Alena Švecová
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17.4 Mimoškolní aktivity – Klub malých debrujárů
Již jedenáctým rokem na naší škole pracuje Klub malých debrujárů pod vedením vedoucí
klubu Mgr. Zdenky Kočkové. Náplní jsou pokusy z oblastí přírodních věd. Pravidelné
schůzky dětí se 1x týdně odehrávají v nově vybudované klubovně nebo na školní zahradě.
Zde společně zkoumají a přemýšlí nad různými vlastnostmi živé i neživé přírody a seznamují
se s pojmy vzlínavost, setrvačnost, těžiště, povrchové napětí, hustota, tlak ad.
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 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.
Klub malých debrujárů při ZŠ Jakutská – Koumáci
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Kluby malých debrujárů pracují pod Asociací malých debrujárů AMD ČR a jsou
zastřešovány:
MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy)

ČRDM (Českou radou dětí a mládeže)

AMD ČR 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 sdružení pro vědu a techniku)

KMD při ZŠ Jakutská spolupracuje s organizacemi:

Vypracovala: Mgr. Zdenka Kočková

Symbol debrujárů žabák Beppák
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18 Účast školy v rozvojových programech
Škola se zapojila do následujících rozvojových programů:
 Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí, na rok 2016
činila dotace 19 000,- Kč, (rozvojový program č.j. MSMT-4100/2016-2)
 Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ, na rok 2016 činila dotace 397 205,Kč, (rozvojový program č.j. MSMT-26120/2016-1)

19 Projekty financované z cizích zdrojů
19.1 Projekt Podpora žáků a pedagogů v ZŠ Jakutská
Dne 19. 1. 2017 podala škola žádost o poskytnutí dotace v rámci výzvy Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ z OP VVV. Dne 1. 6.
2017 MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem Podpora žáků a pedagogů
v ZŠ Jakutská s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_023/0004704“ ve výši 667 786,00 Kč.
Fyzická realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2017 a bude ukončena 31. 12. 2018.
Čerpání prostředků z tohoto projektu bylo a ještě bude využito na následující aktivity na
podporu žáků ohrožených školním neúspěchem:
 školní asistent – personální podpora
 vzdělávání pedagogických pracovníků – mentoring, matematická gramotnost, cizí
jazyky a inkluze
 tandemová výuka
 čtenářský klub
 klub zábavné logiky a deskových her
 doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – matematika, anglický
jazyk
 příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 1. stupeň

19.2 Projekt Jakufest – open air festival hudebních a tanečních skupin
Z rozpočtu Městské části Praha 10 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 35 000,Kč na jednoletý projekt s názvem Jakufest – open air festival hudebních a tanečních skupin,
který byl součástí Dotačního programu Městské části Praha 10 pro oblast kultury.
Čtvrtý ročník festivalu školních kapel a tanečních skupin Jakufest se zaměřil na setkání
a vzájemnou prezentaci mezi neprofesionálními žákovskými kapelami a tanečními skupinami.
Jakufest je jednodenní open air akce, která je doplněna o bohatý doprovodný program,
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v kterém nechybí jak divadelní vystoupení, setkání se zábavnou vědou prostřednictvím
školního klubu malých debrujárů, tak i různorodé sportovní aktivity. Cílem tohoto projektu je
možnost prezentace výsledků úsilí žáků v oblasti hudby a tance a pro ostatní žáky poskytnout
pozitivní vzory toho, jak lze produktivně a smysluplně trávit volný čas.
Festival také usiluje o interakci mezi veřejností a základní školou a o budování
kooperativních vztahů s místní komunitou a s rodiči, z nichž se mnozí na průběhu akce rovněž
podílejí.

19.3 Projekt Adventní koncert ZŠ Jakutská
Z rozpočtu Městské části Praha 10 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 65 000,Kč na jednoletý projekt s názvem Adventní koncert ZŠ Jakutská, který byl součástí Dotačního
programu Městské části Praha 10 pro oblast školství.
Adventní koncert představuje každoročně pro žáky i rodiče jak formu kulturního vyžití, tak
jim přináší možnost aktivně se podílet na velkém projektu a významně ho ovlivnit vlastním
nasazením. Jedná se o celoškolní akci, která je vyvrcholením předvánoční doby.

19.4 Projekt Školní obědy pro každé dítě
Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2309 ze dne 20. 9. 2016 a usnesením Rady
m. č. Praha 10 č. 746 ze dne 6. 10. 2016 bylo škole schváleno poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro
každé dítě financované v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP
PMP) v celkové výši 15 806,70 Kč pro 3 žáky prvního stupně.
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20 Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2016
Výnosy v Kč komentář

Přijatý neinvestiční
příspěvek ÚMČ Praha 10
na účet ZŠ za rok 2016

Výše zaslaného příspěvku na účet
4 780 000,- Kč tvořila
100%
schváleného
provozního rozpočtu.

Nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek

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

Účelové dotace
zřizovatele
Granty

Investice
Vlastní IF
Dotace
Státní dotace,
rozvojové programy

(schváleno)

166 897,-- Kč
8 000,-- Kč
25 000,-- Kč
25 000,-- Kč
170 900,-- Kč
21 600,-- Kč
123 000,-- Kč
29 700,-- Kč
100 000,-- Kč
135 200,-- Kč
15 806,70 Kč

Výuka AJ v 1. a 2.r.
700 let výročí nar. Karla IV.
Učitelská prémie bratří Čapků
Primární prevence
Posílení mezd
Hygienické potřeby
Učebnice + UP
Asistent pedagoga
Výjezd a podnájem sálu
Odměny
OP PMP
Dotace vyčerpány.

233 000,-- Kč
410 000,-- Kč
470 000,-- Kč
470 000,-- Kč

ŠvP Černá hora 2/2016
ŠvP Černá hora 5/2016
ŠvP Černá hora 9/2016
ŠvP Černá hora 12/2016
Dotace vyrovnány s OŠK.

61 520,-- Kč

Pískoviště – vlastní IF

16 334 000,- Kč Přímé náklady na vzdělávání
19 000,- Kč Výuka ČJ cizincům
397 205,--Kč Zvýšení platů prac. v RgŠ
Dotace vyčerpány.
15 806,70 Školní obědy dostupné pro každé
dítě
Vyčerpáno 2 496,- Kč
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VZ

Doplňková činnost
Hospodářský výsledek

Fondy :
Fond odměn
Fond FKSP
čerpání

1 871 709,81 Kč Školné,
kroužky,
školy v přírodě,
ostatní náklady hrazené rodiči
343 368,- Kč Podnájmy
VZ 51 658,83 Kč Návrh rozdělení HV do fondů
DČ 184 883,87 Kč předložen ke schválení zřizovateli.
Stav k 31.12.2016: Čerpání - viz sestava fondy
238 225,00 Kč Odměny, příděl z HV

331 934,72 Kč Příspěvek na stravování,
lékárna, dary

Investiční fond

658 758,55 Kč pískoviště

Fond rezervní

732 256,80 Kč Učební pomůcky

Fond rezervní
( sponzorské dary )

53 701,70 Kč Učební pomůcky

Zpracovala Ing. Eva Fučíková, ekonomka školy
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21 Environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný
rozvoj
Ekologická a environmentální výchova prochází napříč všemi učebními předměty jako
průřezové téma. Dále je toto téma rozvíjeno v předmětu Ekologie v 9. 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.
Pečujeme o prostředí ve škole i okolí. Staráme se o zeleň ve třídách a v prostorách školy,
udržujeme pořádek ve škole a okolí, využíváme přírodních materiálů při výzdobě školy,
udržujeme školní pozemek, 1. třídy se staraly o krmítko pro ptactvo na školním pozemku.
Zúčastnili jsme se projektu Moje stopa, kdy žáci 4., 5. tříd a II. stupně navrhovali změnu
v okolí školy. Školní družina se zapojila do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko akcí Ukliďme si Jakutskou, kdy vysbírala cca 120 kg odpadu v okolí školy
a dalších 15 kg vytřídila. Poster z této akce zvítězil ve fotografické soutěži v kraji a děti za
odměnu absolvovaly ekologický výukový program „Kunratický les pod lupou“, pořádaný
Ekocentrem Koniklec.
Žáci celoročně sbírají starý papír, drobný elektroodpad, baterie, tonerové kazety a tím si
vštěpují zásady šetrného chování k přírodě a osobně přispívají k ochraně životního prostředí.
Naše škola je zapojena do recyklačního programu Recyklohraní pořádané firmou Asekol pod
záštitou MŠMT. Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 228 kg drobných spotřebičů. Za školní rok
2016/2017 žáci sebrali téměř 4,5 tuny starého papíru.
ZŠ Jakutská dbá na zdravou výživu a zdravý způsob života žáků - zařazováním témat
a projektů zdravé výživy v daných předmětech i školní družině, dodržováním pitného režimu,
zapojením do akcí „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“, pěstováním správných hygienických
návyků při všech činnostech ve škole i při volnočasových aktivitách.
Významným prvkem ve vztahu k přírodě a ekologii jsou i třídní nebo školní projekty,
výlety a pobyty - škola v přírodě v KRNAPu na Černé hoře nebo v CHKO Český ráj,
návštěvy ZOO a botanických zahrad, projekty ke Dni stromů, ke Dni vody a ke Dni Země,
ekologické výukové programy v Toulcově dvoře, prezentace žáků na téma ochrany přírody,
globální problémy, udržitelný rozvoj a další ekologická témata.
K výuce a prezentacím využíváme venkovní učebnu na školním pozemku.
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V rámci předmětu ekologie se žáci 9. A spolu se žáky 8. A zúčastnili exkurze pořádané
občanským sdružením Ekodomov do Sklárny v Sázavě, Kompostárny v Želivci a Čistírny
odpadních vod v Jesenici. Ve všech objektech žáci vyslechli odborný výklad a mohli své
teoretické znalosti spojit s nabytými zkušenostmi z praxe.
Cíle Plánu environmentální výchovy pro školní rok 2016/2017 jsme splnili.
Zpracovala Mgr. Lucie Goliášová, školní koordinátorka environmentální výchovy
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21.1 Zpráva o zpětném odběru druhotných surovin, baterií
a elektrozařízení
Od září 2008 je naše základní škola zapojena do recyklačního programu Recyklohraní
pořádaného firmou Asekol pod záštitou MŠMT.
V loňském roce naši žáci odevzdali k recyklaci 228,00 kg drobného elektra v rámci
programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany
životního prostředí. Žáci nadále přispívají k ochraně životního prostředí sběrem drobného
elektrozařízení, baterií, tonerových kazet a starého papíru. O jednoznačně pozitivních
dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten udává, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili
ekosystém Země.

Z certifikátu také vyčteme, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu
a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL,

která

se

školami

dlouhodobě

spolupracuje

na

recyklaci

vytříděných

elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 228,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
5,53 MWh elektřiny, 392,80 litrů ropy, 21,11m3 vody a 0,10 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,02 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 4,38 tun.
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Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných např. k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to velice
zajímavé výsledky. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Pro zajímavost – námi ušetřené množství vody by vystačilo na 283 sprchování a námi
uspořená ropa se rovná spotřebě paliva potřebného k ujetí 5776 km v běžném osobním
automobilu.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Žáci naší školy též sbírali papírový odpad, který šetří nejen energii vydanou na výrobu
nového papíru, ale i naše lesy. Za školní rok 2016/17 sebrali téměř 4,5 tuny starého papíru.
K recyklaci bylo odevzdáno také 37 opět naplnitelných zásobníků pro laserové
a inkoustové tiskárny a 52 kg použitých baterií.
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Zpracoval Mgr. Petr Trojan, učitel pověřený koordinací recyklace druhotných surovin
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21.2 Zapojení žáků do úklidové akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé
České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek.
Vychovatelky školní družiny zorganizovaly úklidovou akci „Ukliďme si Jakutskou“,
ID 14415 http://www.uklidmecesko.cz/event/14415/ , a společně s dětmi se k této celostátní
akci dne 10. dubna 2017 připojily.
Cílem bylo uklidit okolí školy, přilehlé uličky, vyčistit zatravněné plochy a v závěru
i školní zahradu, kam kolemjdoucí odhazují za plot odpadky.
Od organizátorů jsme obdržely balíček s materiálem, tj. pracovní rukavice pro děti
i dospělé, pevné pytle na odpad, s Odborem životního prostředí MČ Prahy 10 jsme úzce
spolupracovaly, o akci jej informovaly a zajistily svoz posbíraného odpadu.
Celkem se nám podařilo vysbírat cca 120 kg odpadu a dalších 15 kg vytřídit (plasty, sklo,
papír).
Na závěr akce vychovatelky pro děti připravily společné opékání buřtů a všechny
zúčastněné děti obdržely i diplomy, které pro ně nachystal hlavní organizátor akce.
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V dalších dnech jsme vyplnily i report o akci, přidaly i odkaz na fotogalerii z akce
http://sdjakutska.rajce.idnes.cz/Uklidme_Cesko_-_Uklidme_Jakutskou/,

vytvořily

poster

z proběhlého úklidu a zapojily se s našimi fotografiemi do školní soutěže a fotosoutěží ve
3 kategoriích (video, umělecká a děti). Náš poster byl vítězný v našem kraji a děti za odměnu
absolvovaly ekologický výukový program „Kunratický les pod lupou“, pořádaný
Ekocentrem Koniklec. Děti se staly členy přírodovědné výpravy Kunratickým lesem. Jako
správní výzkumníci pracovaly v týmech a své poznatky zanášely do terénního zápisníku.
Prozkoumaly svět drobných zvířat, kterých si dosud možná ani nevšimly. Na souši i ve vodě
nalovily běžné druhy bezobratlých. Vyzkoušely si práci s pinzetami, lupami a určovacím
klíčem. Prostřednictvím her poznaly základní potravní vztahy v lese a porozuměly
problematice lýkožrouta (kůrovce). Poté jsme vytvořily i fotogalerii z programu na odkazu
http://sdjakutska.rajce.idnes.cz/Kunraticky_les_pod_lupou/

Zpracovaly Bc. Andrea Stejskalová, Romana Jiráková, Jana Hríbová – vychovatelky ŠD
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22 Termíny projednání a schválení výroční zprávy
Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne: 4. 10. 2017
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu dne:
Předkládá: Ing. Sylva Taufmannová, ředitelka školy
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