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Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
Výuka podle ŠVP: „Účelem vzdělávání není mysl naplnit, ale otevřít ji.“
Ve školním roce 2013/2014 jsme opět vyučovali v 9. ročníku předmět svět práce, jehož obsahem je
výuka právního povědomí a základů finanční gramotnosti. Výuka tohoto předmětu se nám velmi
osvědčila a má kladnou odezvu i mezi žáky.
Pokračujeme ve výuce druhého cizího jazyka, žáci si mohou od 6. ročníku zvolit německý nebo
francouzský jazyk. Pro děti se specifickými výukovými potřebami otevíráme tzv. posílenou angličtinu
(vyučování je zaměřeno především na konverzaci v tomto jazyce).

Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk. Od 6. ročníku si žáci přibírají povinně druhý cizí jazyk
(německý nebo francouzský) a pro žáky se specifickými výukovými potřebami je určena konverzace
v anglickém jazyce.
Kromě toho se v rámci eTwinningu účastníme mezinárodního programu v anglickém jazyce
zaměřeného na historii (viz bod Účast školy v mezinárodních a rozvojových programech), dále se naši
žáci zúčastnili olympiády v anglickém jazyce, v obvodním kole jsme získali jedno 3. místo.
Pro žáky 5. ročníků a 2. stupně byl realizován zahraniční jazykově zaměřený pobyt (Hastings), kde
žáci navštívili i tamní školu a poznali metody výuky v anglické škole a pohybovali se pouze mezi
rodilými mluvčími.
Ve školním roce 2013/2014 se 2x realizoval týdenní konverzační kurz v anglickém jazyce English
Extra. Kurz, který se setkal s velkým ohlasem, probíhal v budově naší školy.

Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. o ped. pracovnících, ve
znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost)
ped. pracovníci celkem ped. prac. s odbor. ped. prac. bez odbor.
kvalifikací
kvalifikace
Počet (fyzické osoby)
39
37
2
K 31. 12. 2013

Věková struktura pedagogických pracovníků
věk
počet
pedagogických
pracovníků

do 30 let
5

31 – 40 let
9

41 – 50 let
9

51 – 60 let
12

61 a více let
4

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
-

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci

Odbornou kvalifikaci si doplňují 3 pedagogičtí pracovníci.
-

Počet účastníků průběžného vzdělávání

2 pedagogové studují Informační a komunikační technologii na PedF UK
DVPP je koordinováno ředitelkou školy a vedoucími předmětových komisí a metodického sdružení,
vyučující si vybírají akreditované programy MŠMT podle svého zaměření a potřeb, nejčastěji si volí
vzdělávací programy zaměřené na práci se třídou a zvládání konfliktů ve třídě i v komunikaci s rodiči
žáků. Většina pedagogů se účastní minimálně 1x ročně vzdělávacímu programu odpovídajícímu jejich
aprobaci.

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/2015 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/2015
(z výkazů pro daný školní rok)

počet

zapsané děti
47

přijaté děti odklady škol. docházky
47 +
15

+ skutečně nastoupilo 28 žáků (přestupy na jiné školy)

Hodnocení činnosti školních družin a klubů
Ve školním roce 2013/2014 bylo v ŠD zapsáno 120 žáků ve čtyřech odděleních. Vychovatelky
pracovaly s dětmi v různých kroužcích a poskytovaly žákům možnost zapojení do různorodých
činností (dle ŠVP ŠD).
Zájmové vzdělávání probíhalo formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku
a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačními akcemi.
Jednotlivá oddělení pracovala podle celoročního plánu ŠD zpracovaného na tento školní rok, který
nesl název „Pojďte s námi na hřiště“ a byl zaměřen hlavně na pohybové aktivity.

Plán obsahoval akce pro všechna oddělení. Uvádíme příklady odpoledních aktivit:
 Četba pohádky pro daný měsíc.
 Kresba či vytvoření postavičky maskota k danému hřišťátku.
 Sportovní aktivity podle měsíčního plánu.
 Procházka Prahou – hřiště Lannova
 Soutěžení k daným měsíčním disciplínám.
 Výroba dárků k Vánocům.
 Čteme pro KUŘE – Neoluxor, Václavské náměstí
 Vánoční besídky.
 Poznáváme Prahu – Staroměstské nám.
 Městská knihovna
 Výroba dárků ke dni Matek.
 Všeobecné kvízy a hlavolamy.
 Návštěva galerie GUD – Staroměstské nám.
 Den dětí
 Sportovní zahradní ŠOU – na závěr školního roku
Celkově hodnotíme činnost ŠD v tomto školním roce jako zdařilou, množstvím nových
podnětů, rozvíjejících tvořivost dětí. Chceme nabídnout takovou činnost, aby k nám chodily
děti rády.
Od 1. 9. 2007 pracuje školní družina podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro školní
družinu (ŠVP ŠD), který plně respektuje cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině a vychází
z rámcového vzdělávacího programu, ale je také přímo zpracován na míru naší družiny. Je zpracován
jako samostatný dokument, není součástí školního vzdělávacího programu školy, ale plně respektuje
jeho cíle vzdělávání, formy, obsah a zaměření.

Klub mladých (dále jen KM) zajišťuje volnočasové aktivity především pro žáky druhého
stupně a také pro žáky pátého ročníku. KM má k dispozici plně vybavenou hlavní klubovou
místnost, dále vybavenou hudebnu a venkovní hřiště. Hlavní náplní je zajišťování volného
času dětí, které se dá rozdělit na dvě základní části. Jednu část výchovné práce tvoří „volný
klub“, kde si děti samy volí aktivitu, které se chtějí věnovat. Vychovatel zde vystupuje jako

motivátor a podněcuje děti k činnosti. Druhou oblast činnosti KM tvoří pravidelné kroužky.
Tyto kroužky vedou jak vychovatelé KM, tak i externí spolupracovníci. Vychovatelé v KM
pořádají také pobytové akce sportovní a turisticko-poznávací. V rámci KM děti prezentovaly
školu i na veřejných akcích. Jednalo se o vystoupení školní kapely na různých společenských
akcích (Pražský maraton, festival školních kapel, Den dětí na Žofíně, Městská knihovna
„Děti, čtěte“, „Po zavíračce“). Je důležité také zmínit výbornou spolupráci s Nadací Pražské
děti, která mnohé akce finančně podpořila.

Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních
pedagogů a školních psychologů – jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology,
sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty)
Škola poskytuje poradenskou činnost jednak v oblasti kariérního poradenství, a to prostřednictvím
výchovného týmu tvořeného vedením školy, výchovnou poradkyní, školním psychologem, případně
odbornými učiteli, jednak v oblasti práce s dětmi vyžadující zvláštní péči, zdravotně a sociálně
znevýhodněnými a mimořádně nadanými.
V rámci kariérního poradenství vyučujeme v 8. ročníku předmět Volba povolání, v němž se žáci
seznamují s technikou vlastního sebepoznání, hodnocení, plánování a stanovování si reálných cílů.
V rámci tohoto předmětu se žáci seznamují též s pracovním právem, chodí na dny otevřených dveří
středních škol nebo školy přijdou předvést prezentaci své činnosti přímo do výše uvedených tříd.
Devátým ročníkům byly nabídnuty a vzápětí realizovány Pedagogicko-psychologickou poradnou pro
Prahu 1 PROFI-testy, které pomáhaly při správné volbě SŠ.
Výchovná poradkyně a ředitelka školy jsou též připraveny dle individuálních předpokladů žáků
doporučit určitý typ školy či okruh povolání.
Ve školním roce 2011/12 jsme zavedli v devátém ročníku předmět Svět práce, v němž se žáci
seznamují se základy práva (občanské, rodinné, pracovní a trestní) a se základy finanční gramotnosti.
Ve výuce tohoto předmětu jsme pokračovali i ve školním roce 2013/2014.
Od února 2013 jsme navázali spolupráci s psycholožkou Mgr. Lucií Jurovou, která je zaměstnankyní
PPP Prahy 1. Psycholožka byla jeden den v týdnu k dispozici v budově školy Vodičkova 22.
Spolupráci jsme rozšířili i s organizacemi APLA a Vertikála, neboť nám přibylo žáků s AS.
V rámci poradenského systému mají všichni vyučující 1x týdně konzultační hodiny, ve kterých jsou
připraveni řešit problémy jak s žáky, tak s jejich zákonnými zástupci.

Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity
Ve školním roce 2013/2014 proběhla již tradičně dobrá spolupráce s Klubem rodičů. Velmi nám
pomohl při organizaci našeho prvního společenského večera (v Národním domě na Smíchově 7. 5.
2014) a především svou finanční podporou na kapelu a občerstvení pro žáky. Dále přispěl na sportovní
vybavení a na podporu školní kapely.

Zlepšila se i spolupráce se školskou radou, významně pomohla při sjednávání rekonstrukce půdy
v objektu Vodičkova 22 (nezbytná oprava střechy).
Nadále jsme fakultní školou Pedagogické fakulty UK, poskytujeme praxe jejím studentům
a umožňujeme jim získat u nás podklady pro diplomovou práci a výzkumnou činnost.
V rámci výuky výtvarné výchovy jsme nadále spolupracovali se Střední průmyslovou školou
sochařskou a kamenickou v Hořicích a s výtvarným ateliérem Milady Hynkové ve Kdyni u Domažlic.
Pokračovala i spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 a v neposlední
řadě velmi kvalitní spolupráce s Nadací Pražské děti, díky níž jsme mohli realizovat především
mimoškolní aktivity dětí.

Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech

Naše škola je zapojena do projektu The Living Schools Lab, jehož cílem je nacházet a sdílet
postupy vhodného využití IT technologií ve školní praxi. Tento dvouletý program
financovaný Evropskou unií je zaměřen na vytvoření sítě základních a středních škol, jejímž
účelem je sdílet zkušenosti pro inovativní využití informačních a komunikačních technologií.
Vznikl v roce 2012, koordinátorem projektu je organizace European Schoolnet, sídlící
v Bruselu. V současné době je do projektu zapojen 27 evropských zemí. Z ČR na projektu
pracuje 7 základních škol na základě výběrového řízení, z toho tři pražské a naše škola je
jednou z nich.
V rámci projektu probíhají workshopy, webináře, semináře a online rozhovory.
Důležitým aspektem tohoto projektu je získání know-how od českých a zahraničních škol
v oblasti využití ICT ve výuce a v komunikaci školy s veřejností. Projekt sleduje nové trendy
výuky na evropských školách a jejich využití v praxi. Témata a formy spolupráce si mohou
školy zvolit samy.
Dalším projektem, v němž jsme zapojeni, je v rámci eTwinningu History magazines. Tento
projekt je realizován v anglickém jazyce s učiteli, studenty a žáky z Polska, Španělska
a Turecka. My jsme se zaměřili na historii školy v souvislosti se 150. výročím vzniku Vyšší
dívčí školy, v jejíž budově se nacházíme.
Zapojili se žáci 2. stupně, komunikují prostřednictvím Twinspace, e-mailů a webu školy.
Projekt se realizoval kromě angličtiny a dějepisu též ve výtvarné výchově a animační tvorbě.
Grantové programy
Grantový program na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území
Praha 1 pro rok 2013 (usnesení zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 16. 4. 2013)
Dějiny umění v praxi – Cesty za uměním, přiznaný příspěvek 15.000,- Kč
ZŠ Vodičkova – Klub mladých, přiznaný příspěvek 50.000,- Kč

ZŠ Vodičkova – Cesty z města, přiznaný příspěvek 15.000,- Kč
Projekt Škola bez drog – oblast protidrogové prevence pro rok 2013, přiznaný příspěvek 44.800,- Kč
V rámci celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2013 – My
tvoříme dnes jako vy kdysi – Dějiny umění v praxi, přiznaný příspěvek 60.000,- Kč
Grantový program na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ
Praha 1 pro rok 2014 (usnesení zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 11. 3. 2014)
Dějiny umění v praxi – Cesty za uměním, přiznaný příspěvek 20.000,- Kč
ZŠ Vodičkova – Klub mladých, přiznaný příspěvek 30.000,- Kč
ZŠ Vodičkova – Cesty za uměním, přiznaný příspěvek 10.000,- Kč

Zkušenosti s péčí o nadané žáky
Jsme škola zaměřená na výtvarnou výchovu a počítačovou grafiku. O talentované děti v těchto
oborech pečujeme v rámci samostatných tříd a skupin. Výtvarnou výchovu mají dělenu, vždy každá
skupina projde kurzem keramiky. V těchto třídách žáci pracují velmi náročnými technikami
srovnatelnými s technikami používanými na středních uměleckých školách. V mimoškolní činnosti
měli možnost navštěvovat kurz keramiky a textilní ateliér a využít přípravný kurz k talentovým
zkouškám na SŠ. Pro zájemce o jiný druh výtvarné činnosti jsme opět pořádali kurz tvorby aradekorů
v dílně Milady Hynkové ve Kdyni.
Jazykově zaměřený pobyt pro žáky byl realizován v anglickém Hastings.
Uskutečnil se i výtvarně zaměřený projekt ve francouzské Provence.
Kromě výše zmiňovaných aktivit se naši žáci účastnili jazykových, historických, výtvarných,
sportovních a přírodovědných soutěží a olympiád.
V soutěži Lidická růže jsme získali tři čestná uznání, v obvodním kole olympiády v českém jazyce
3. místo, v matematické soutěži – kategorii Cvrček 1. místo, v obvodním kole olympiády v anglickém
jazyce 3. místo a v celostátní soutěži Antifetfest 1. místo.

Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky)
Povinně volitelné předměty se ve školním roce 2013/2014 realizovaly pouze v 9. ročníku (důsledek
zavedení povinného druhého cizího jazyka), jednalo se o základy informatiky a druhý cizí jazyk.
Nabízené kroužky na 1. stupni: Věda nás baví, Výtvarná výchova, Šachový kroužek, Zábavná
matematika, Bojové sporty a sebeobrana, Keramika, Míčové hry, Taneční studio.
Nabízené kroužky na 2. stupni: Oděvní ateliér, Keramika, Fotokroužek, Biologický kroužek, Míčové
hry, Kung-fu, Florbal, Basketbal, Fotbal, Hra na kytaru, Zpívko, Školní kapela, Základy hry na bicí,
Základy hry na baskytaru, Šachy, Kroužek historie.

Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí do ZŠ
Ve školním roce 2013/2014 jsme otevřeli přípravnou třídu již počtvrté. I nadále jsme s ní měli dobré
zkušenosti. Třída byla otevřena s počtem 15 žáků. Docházkou do této třídy si všechny děti podle svých
možností v rámci osobních dispozic osvojily dovednosti a návyky potřebné pro zahájení povinné
školní docházky. Jejich začlenění do pedagogického procesu je tak určitě plynulejší. Příprava byla
i nadále zaměřena na posilování samostatnosti, na podporu vyjadřovacích schopností, na
grafomotoriku, matematickou představivost, koncentraci pozornosti a na sociální dovednosti.
Tím, že můžeme srovnávat děti přípravné třídy již čtvrtým rokem, docházíme k přesvědčení, že stále
klesá schopnost dětí přijmout autoritu, určitý pokyn a řídit se jím. Rozhodně neusilujeme o slepou
poslušnost, ale leckdy byly problémy i se základními pokyny, jejichž neuposlechnutí ohrožovalo
bezpečnost dítěte. Vyvozujeme z toho, že je nutné se zaměřit i na intenzivnější spolupráci s rodinou,
hledat společné cesty.
I přes tyto problémy je evidentní, že pobyt dětí v přípravné třídě je pro ně i celou rodinu přínosem.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních
států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ
Ve školním roce 2013/2014 jsme pracovali jak s dětmi cizinců ze států EU, tak s dětmi cizinců
z jiných států. Podstatnou část dětí – cizinců tvoří děti z Ruska. Jsou integrováni do běžných tříd,
rodičům nabízíme intenzivní jazykové kurzy, které pořádá sdružení META. Kurzy jsou zdarma a mají
program nastavený hlavně pro děti mladšího školního věku. Některé děti těchto kurzů využily
o hlavních prázdninách, některé (většinou z Číny), se do českého prostředí asimilují obtížně. Volný
čas s vrstevníky téměř netráví, dokonce odpoledne často navštěvují své čínské školy a komunikují
výlučně ve své mateřštině. Nelze opomenout i tu skutečnost, že tráví převážnou část volného času
s rodiči v jejich obchodech a restauracích, kde opět komunikují mateřštinou. V prostředí školy se
spolužáky příliš nekomunikují, se spolužáky ještě méně. Z tohoto důvodu se vyučující příslušných tříd
věnovali jednotlivým žákům podle jejich potřeb a to buď v době vyučování, nebo v rámci svých
konzultačních hodin.
S dětmi z jiných států jsou komunikační problémy jen ojediněle, velmi dobře se zapojují do výuky,
především často a rády komunikují s vrstevníky a jejich čeština se velmi zlepšuje.
Není zanedbatelný fakt, že se v naší škole vzdělává i velké množství dětí – cizinců, které se už
narodily v ČR, chodily do českých mateřských škol a komunikace v českém jazyce jim nečiní potíže.
Počet dětí cizinců celkem:

50

Počet dětí cizinců z EU:

4 (Bulharsko 1, Slovensko 3)

Počet dětí cizinců z ostatních států:

46 (Ázerbájdžán 2, Kosovo 1, Bělorusko 2, Čína 3,
Kazachstán 1, Korea 3, Rusko 16, Vietnam 3,
Ukrajina 11, Bosna a Hercegovina 1,
Mongolsko 2, Sýrie 1)

Počet dětí cizinců v přípravné třídě:

3 (Bělorusko 2, Bulharsko 1)

Environmentální výchova
Environmentální výchovu jsme ve školním roce 2013/2014 nevyučovali jako samostatný předmět, ale
stejně jako v předchozích letech byla průřezovým tématem jednotlivých předmětů.
Realizace EVVO probíhala na úrovni třídy (besedy, výukové programy, terénní akce a výjezdy do škol
v přírodě, třídní projekty) i na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících.
V tomto školním roce se opět podařilo uskutečnit projekt, jehož hlavním cílem bylo, aby žáci 4. a 5.
ročníků popsali vlastními slovy vztahy mezi živočichy a ekosystémy, ve kterých žijí, a to na základě
informací, které jim předali žáci 7. ročníků na jimi připravených hodinách.
Celoročně vedeme žáky k tomu, aby ve škole a potažmo i doma třídili odpad, na školních chodbách
máme nástěnky s EVVO tématikou.
Stejně jako i v předchozích letech jsme také spolupracovali s organizacemi, jejichž činnost je
zaměřena na environmentální výchovu, např. Lesy hl. m. Prahy, Ekocentrum Podhoubí, Ekodomov,
středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr a nově také EKO-KOM.
Již pátým rokem se žáci zapojili do programu Recyklohraní.
Žáci měli také možnost zúčastnit se akcí pořádaných Klubem mladých, jejichž náplní byl
sport a turistika - poznávání zajímavých míst a přibližování přírody pro městské děti (cyklistický
zájezd, víkendový pobyt v Krkonoších).
Škola nadále pokračovala ve svém zapojení do celorepublikové sítě M. R.K. E.V. (metodika
a realizace komplexní ekologické výchovy), což je dlouhodobý program Sdružení středisek
ekologické výchovy Pavučina.
Pomocníkem pro realizaci EVVO se nám i pro tento rok stal časopis pro ekogramotnost Bedrník.

V září 2013 se 6. ročníky zúčastnily adaptačního kurzu v Janově nad Nisou, jehož součástí
bylo poznávání tamní přírody, turistika, ochrana přírody a zásady bezpečného chování.
Dále se žáci účastnili semináře o zdravé výživě a správném životním stylu.
Účast na přednášce o poruchách příjmu potravy, obezita, mentální anorexie a bulimie.
V březnu 2014 jsme jako každoročně uspořádali lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročníky.
Kurz se konal v Jeseníkách, během celého výcviku byl kladen důraz na dodržování
bezpečného pohybu v zimní přírodě, na chování v zimní přírodě.
8. ročníky se zúčastnily akce podporovanou MČ Prahy 1 „U vody bez obav,“, kde jim byly
poskytnuty i základy záchranářství, seznámily se se základy bezpečného chování u vodních
toků, nádrží, přehrad a moří a také s důležitostí ochrany vodních toků.
9. ročníky odcestovaly v únoru do Alp, kde poznávaly přírodu v cizině a učily se zásadám
bezpečného chování.

Děti 6. a 7. ročníku byly na exkurzi ve Stanici přírodovědců na Praze 5 a navštívily
Botanickou zahradu UK.

Multikulturní výchova
Multikulturní výchova je v našem ŠVP pojata jako průřezové téma. Její obsah se prolíná do několika
předmětů – do prvouky, vlastivědy, dějepisu, zeměpisu, výchovy k občanství, do předmětu volba
povolání a v podstatě se dá říci, že právě v každodenním kontaktu s dětmi cizinců nacházíme bohaté
podněty pro výuku tolerance a rasové a národnostní snášenlivosti.
Využíváme též oslav národních svátků – Vánoce, Velikonoce, abychom dětem připomněli rozdílnost
pojetí těchto tradic.
V roce 2013/2014 jsme též realizovali zahraniční zájezdy pro žáky, v rámci výuky jazyků se žáci
seznamují s reáliemi a literaturou příslušných zemí, jejichž obyvatelé daným jazykem hovoří.

Prevence rizikového chování

Ve školním roce 2013/2014 jsme v rámci prevence sociálně pedagogických jevů
spolupracovali zejména s organizací PRAK o. s. Programy byly zaměřeny na témata prevence
kriminality, sexuální výchova, zneužívání návykových látek, nikotinismus, alkoholismus,
agresivita, projevy šikany apod. Zaměřili jsme se nejen na formu diskusí a besed, ale i na
prožitkové exkurze. Ty měly u žáků velký ohlas, především návštěva vazební věznice
v Ruzyni, návštěva speciální MŠ v Čimicích a návštěva Psychiatrické léčebny v Bohnicích.
Akce byly určeny žákům 9. ročníků a hlavním přínosem bylo uvědomit si důsledky
nezákonného chování nejen přímo pro pachatele, ale i pro oběti a rodinu pachatele.
Pro žáky 7. ročníků PRAK připravil besedu na téma poruchy příjmu potravin, především na
nebezpečí vzniku anorexie, bulimie a obezity.
Pro 8. a 9. ročníky PRAK organizoval besedy a přednášky s protidrogovou tematikou, dále
jsme sjednali velmi zajímavou přednášku o prevenci kriminality, kterou vedl exkluzivní
bývalý kriminální rada JUDr. Dočekal.
Občanské sdružení CAT – Ostrava pro 8. ročníky zrealizovalo besedu s MUDr. P. Kovářem,
na níž byli žáci seznámeni s riziky spojené s pohlavním životem, předčasným otěhotněním,
interrupcí apod.
Pro žáky 6. ročníků jsme opět zorganizovali adaptační kurz, jehož cílem bylo vytvořit nové
kolektivy se zdravými mezilidskými vztahy a podmínkami pro zdravou komunikaci. Tato
akce je velmi důležitá pro podchycení případné šikany. Spolupracovali jsme s agenturou CK –
Sport.

Pokračovali jsme ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie MČ Prahy 1, které zajistilo
především pro 1. stupeň velmi pestré a kvalitní programy zahrnující problematiku prevence
sociálně patologických jevů.
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Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji
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Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.)

Ve školním roce 2013/2014 neprobíhala na naší škole žádná kontrola.
Prioritou opět zůstává poskytovat vzdělání všem dětem a uplatňovat rovný přístup ke
vzdělání. Z tohoto důvodu jsme opět otevřeli přípravnou třídu pro děti se sociálním
znevýhodněním, na 1. stupni pracovala asistentka pedagoga. Pokračovali jsme ve spolupráci
se školní psycholožkou Mgr. Luciou Jurovou, která byla jednou týdně k dispozici přímo
v budově školy, v ostatní dny působila v Pedagogicko-psychologické poradně Prahy 1.
Práce psycholožky byla motivující i pro učitele. Díky supervizi jsme se všichni posunuli
vpřed i v komunikaci s rodiči. Je patrné, že v souvislosti se změnou chování současných dětí
se musí měnit i způsob jednání s jejich rodiči.
Ve školním roce 2013/2014 jsme pracovali s 29 dětmi integrovanými do běžných tříd
a s jednou třídou se skupinovou integrací (9. B – 15 žáků). Integrovaní žáci se bez problémů
začlenili do běžných tříd, pracovali jsme s nimi dle IVP. Zdravotní znevýhodnění těchto dětí
nebylo tak rozsáhlé a závažné, abychom museli používat speciální didaktické pomůcky či
podstatně redukovat učivo.
Práce v 9. ročníku s dětmi se skupinovou integrací se práce osvědčila. Všichni nastoupili na
střední školy, většina z nich na SŠ s maturitou. Potvrdil se nám tak fakt, že vytvoření
speciálních tříd je pro určité typy žáků žádoucí, ba téměř nezbytné. Spokojenost byla
samozřejmě i na straně rodičů.

Umístění žáků na SŠ ve školním roce 2013/2014:
9. ročník

59

7. ročník

2

5. ročník

1

Součástí výroční zprávy je obrazová příloha (obr. 1 – Pražský maraton, obr. 2 – vánoční trhy s vánoční
besídkou, obr. 3 – konverzační kurz v Aj – English Extra, obr. 4 – Carnevale Praha) a dále údaje
o hospodaření školy.

V Praze dne 6. 10. 2014

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. 10. 2014

Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy

