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Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

Výuka podle ŠVP: „Účelem vzdělávání není mysl naplnit, ale otevřít ji.“ 

Ve školním roce 2014/2015 jsme opět pokračovali ve výuce předmětu Svět práce v 9. ročníku. 
Obsahem tohoto předmětu je výuka základů právního povědomí a základů finanční gramotnosti. 
Výuka tohoto předmětu se nám velice osvědčila. 

Nadále jsme vyučovali druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Žáci si mohli zvolit mezi německým  
a francouzským jazykem, žáci se SVP, kterým poradenské pracoviště nedoporučilo výuku 
dalšího jazyka, mají v učebním plánu rozšířenou výuku angličtiny ve stejné dotaci (2 hodiny 
týdně). 

V 5. ročníku jsme v rámci rozšířené výuky výtvarné výchovy zavedli jednu hodinu počítačové 
grafiky. 

 

Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Od 1. ročníku i nadále probíhala výuka anglického jazyka. Od 6. ročníku si žáci volí jako druhý 
cizí jazyk němčinu nebo francouzštinu, někteří žáci se SVP rozšířenou výuku angličtiny. 

V září 2014 jsme ve spolupráci s organizací English Extra realizovali týdenní kurz výuky pouze 
v angličtině s rodilým mluvčím. Tohoto kurzu se účastnili žáci 5. ročníku a nižších tříd 2. stupně. 

 V rámci upevnění znalostí z anglického jazyka proběhl v termínu od 25. 5. – 31. 5. 2015 zájezd 
do Walesu, jehož se zúčastnilo 33 žáků 2. stupně. 

Žáci 2. stupně se též účastnili školního a obvodního kola olympiády v anglickém jazyce, 
v obvodním kole získala žákyně třídy 7. C 1. místo. 



 

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. 
kvalifikací 

ped. prac. bez odbor. 
kvalifikace 

Počet (fyzické osoby) 
k 31. 12. 2014 

             41              37                 4 

 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků 

věk    do 30 let   31 – 40 let  41 – 50 let 51 – 60 let   61 a více let 
počet (fyz. 
osoby)  
k 31. 12. 2014 

      5       8       10      13        5 

 
   

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

- Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci   

3 kolegyně si doplňovaly odbornou kvalifikaci na PedF UK a PedF UJEP. 

- Počet účastníků průběžného vzdělávání                

2 kolegyně zahájily studium na rozšíření kvalifikace (výchovné poradenství a metodik sociální prevence). 

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 2015/2016 a odkladů školní docházky na školní rok 2015/2016 

(z výkazů pro daný školní rok) 

 
           zapsané děti               přijaté děti odklady škol. docházky 
počet             51             51*         8      
 
* skutečně nastoupilo 46 žáků (přestupy na jiné školy) 
 
 
 
 



Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 

Ve školním roce 2014/2015 jsme věnovali stejně jako v letech minulých velkou pozornost mimoškolní 
zájmové činnosti našich žáků. 

V rámci ŠD se děti mohly realizovat v mnoha kroužcích, nově jsme zavedli angličtinu s rodilým mluvčím 
jako kroužek na 1. stupni. Ohlasy byly velmi dobré, děti si hravou formou prohloubily především 
komunikační dovednosti v anglickém jazyce. 

Pro žáky 5. – 9. tříd fungoval Klub mladých. V rámci jeho činnosti se žáci účastnili jednak mnoha 
kroužků (fotbal, florbal, hra na kytaru, zpívání apod.), jednak se konaly i víkendové akce – turistické 
dvoudenní výlety do Krkonoš, cyklistické pobyty v Čimelicích u Písku. Dvakrát se uskutečnila  
i víkendová akce „Nocování v klubu“. 

Mimoškolní činnosti věnujeme skutečně velkou pozornost, získáváme na ni i finance z grantů 
poskytovaných MČ Prahy 1. Jsme si vědomi, že se naše škola nachází v centru Prahy, a rizika 
negativního působení různých živlů na naše žáky jsou velmi vysoká. V kvalitní mimoškolní činnosti 
spatřujeme jeden ze způsobů ochrany našich žáků před těmito jevy. 

 

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) 

Základními partnery pro školu jsou rodiče. Ve škole působí Klub rodičů, v němž má každá třída 
zastoupení jedním až dvěma rodiči. Klub rodičů nám pomáhá jednak po materiální stránce vybavit školu 
nadstandardními pomůckami (vybavení školní kapely, školního klubu, hračky do školní družiny), jednak 
se částečně podílí i na nákupu učebních pomůcek (příspěvek ve výši 100 Kč na žáka za pracovní sešit 
Project). 

Dalším partnerem jsou poradenská zařízení – PPP Prahy 1 a SPC Arabská a Modřany. Též jsme 
spolupracovali s Vertikálou, organizací zabývající se prací s dětmi s AS a PAS. 

Významnými partnery jsou i školy – Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích, kde 
žáci výtvarných tříd absolvovali kurz sochařství a tesání, dále to jsou fakulty UK, jejichž studenti 
vykonávali na naší škole souvislou pedagogickou praxi. 

Tradičně je pro nás partnerem zřizovatel – MČ Prahy 1. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Jediným 
slabým místem je spolupráce se školskou radou, neboť zástupci MČ se schůzek účastní minimálně. 

 

Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

Grantové programy  

Grantový program na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území Praha 1 
pro rok 2015 (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 z města, přiznaný příspěvek 10 000 Kč 

Projekt Škola bez drog – oblast protidrogové prevence pro rok 2014, přiznaný příspěvek 48 000 Kč 

Grantový program na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ 
Praha 1 pro rok 2015 (usnesení zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 22. 4. 2015) 

Dějiny umění v praxi – Cesty za uměním, přiznaný příspěvek 10 000 Kč 

Cyklistický výlet, přiznaný příspěvek 5 000 Kč 

Školní klub, přiznaný příspěvek 40 000 Kč 

Školní kapela, přiznaný příspěvek 15 000 Kč 

Cesty z města, přiznaný příspěvek 15 000 Kč 

 

Evropa hrou 

V rámci grantu vypsaného Domem zahraniční spolupráce proběhl dne 25. 6. 2015 projektový den Evropa 
hrou. Projekt jsme pojali tak, že žáci 2. stupně připravili dílčí workshopy – vybrali si jednotlivé státy EU, 
které různými způsoby prezentovali. Cílovou skupinou byli především žáci 1. stupně a hosté (rodiče, 
zástupci MČ Praha 1 apod.). 

Projekt byl velice úspěšný. Starší žáci si vyzkoušeli, jaké to je uplatňovat nabyté vědomosti v praxi, 
mladší žáci se dozvěděli zábavnou formou mnoho nového. Celkově nás tento projekt obohatil všechny – 
kolegové dokázali, že velmi dobře pracují nejen individuálně ve svých hodinách, ale i společně jako tým. 

 

Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

V roce 2014/2015 byla otevřena v 6. ročníku třída s výtvarným zaměřením, jejíž učební plán vychází 
z potřeb pro žáky s nadáním pro výtvarnou výchovu. Nadále jsme vyučovali v těchto třídách předmět 
dějiny výtvarného umění, třídy byly na výtvarnou výchovu rozděleny do dvou skupin, čímž byl zajištěn 
individuální přístup k žákům. Žáci 2. stupně se účastnili výtvarně zaměřeného pobytu ve Španělsku. Pro 
děti jazykově nadané se realizoval pobyt zaměřený na výuku anglického jazyka ve Velké Británii 
(Wales). 

Žáka s diagnózou mimořádně nadaný žák ve škole nemáme. 

 

Polytechnická výchova (kroužky)  

Nabízené kroužky na 1. stupni: Věda nás baví, Moderní tanec, Hudební nauka – ty jsou z Lidušky, 
Keramika, 4 kids – lego, Anglická družina, Angličtina pro 1. a 2. třídu, Míčové hry, Taneční studio 

Nabízené kroužky na 2. stupni: Oděvní ateliér, Keramika, Volejbal, Florbal, Basketbal, Nohejbal, Fotbal, 
Sportovní hry, Kytara, Zpívko, Školní kapela, Bicí, Baskytara, Šachy, Kroužek historie 

 



Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí do ZŠ 

Přípravná třída byla v uplynulém školním roce v provozu již pátým rokem. Veškeré aktivity, které zde 
probíhaly, vedly u dětí nejen k prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, k rozvoji sociálních  
a komunikačních dovedností, řečového projevu, jemné i hrubé motoriky, ale i k utváření základních 
matematických představ a k podpoře hudebního i výtvarného projevu a ke zdokonalování tělesných 
dovedností. Příprava dětí probíhala především prostřednictvím organizované činnosti, jejíž součástí byly 
prvky her a tvořivosti.  Nechyběly ani relaxační chvilky a individuální hra dětí.  Výchovně vzdělávací 
program přípravné třídy byl rozšířen o „Angličtinu pro nejmenší“. Cílem této výuky, která probíhala 
zábavnou formou prostřednictvím názorných pomůcek, říkadel a písniček, bylo zajištění přiměřené 
návaznosti na prvotní zkušenosti dětí s anglickým jazykem v mateřských školách a následnou výukou 
angličtiny od prvního ročníku základní školy.  Přípravnou třídou ve školním roce 2014/2015 prošlo 15 
dětí, mezi kterými bylo 5 dětí s odlišným mateřským jazykem. Celkem 13 dětí z této třídy zahájilo 
povinnou školní docházku v naší ZŠ. 

 

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 2014/2015 jsme pracovali jak s dětmi cizinců ze států EU, tak s dětmi cizinců z jiných 
států. Podstatnou část dětí – cizinců tvoří děti z Ruska a Ukrajiny. Dětem cizinců jsou nabízeny intenzivní 
jazykové kurzy pořádané společností META. Kurzy jsou zdarma a jejich program je nastavený hlavně pro 
děti mladšího školního věku. 1x týdně jsme pro tyto děti organizovali také doučování z českého jazyka 
„Čeština pro cizince“. Komunikační problémy s dětmi z jiných států jsou ojedinělé, velmi dobře se 
zapojují do výuky, komunikují s vrstevníky a jejich čeština se zlepšuje. Velké množství dětí si již 
narodilo v ČR, navštěvovalo české mateřské školy a komunikace v českém jazyce jim nečiní potíže. 

 

Počet dětí cizinců celkem: 43   

 

Počet dětí cizinců z EU: 

Bulharsko: 1 

Chorvatsko: 1 

Slovensko: 4  

  

Počet dětí cizinců z ostatních států:  

Ázerbájdžán: 2 

Bělorusko: 2 

Čína: 3 



Izrael: 1 

Korejská republika: 1 

Kosovo: 1 

Mongolsko: 2 

Rusko: 11 

Ukrajina: 11 

Vietnam: 3  

             

Počet dětí cizinců v přípravné třídě: 4 (Vietnam, Čína - není zahrnuto v celkovém počtu cizinců) 

 

Environmentální výchova 

Environmentální výchova vychází ze ŠVP školy. Jejím cílem je vychovat v dětech pocit 
sounáležitosti s ekosystémem, v němž žijí. Byla vhodně doplněna výukovými programy, které se 
týkaly oblasti vztahů člověka k přírodě a oblasti týkající se zachování zvyků a tradic. 

 

Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova i ve školním roce 2014/2015 byla průřezovým tématem, její obsah se 
prolínal do většiny předmětů humanitního zaměření na obou stupních a do zeměpisu. Naši žáci 
přicházejí každodenně do kontaktu se spolužáky – cizinci, což je velice podnětné pro výuku 
tolerance a národnostní i rasové snášenlivosti. 

Využíváme oslav národních tradičních svátků – Vánoce, Velikonoce, při nichž žákům 
připomínáme rozdílná pojetí těchto svátků i specifičnost jejich oslav. 

 

Prevence rizikového chování                         

Ve školním roce 2014/2015 byla prevence na naší škole realizována především v souvislosti 
s projektem Škola bez drog. 

Poslání projektu se projevilo v realizaci preventivních akcí, které by prohloubily povědomí dětí 
naší školy v oblasti bezpečnostních rizik, varovaly by je před rizikovým chováním, naučily by je 
předcházet sociálně patologickým jevům a správně reagovat při setkání s nimi. 

Projekt je koncipován v návaznosti od 6. do 9. ročníků. Na naší škole tento princip v návaznosti 
praktikujeme již sedmým rokem, na kalendářní rok 2014 jsme požádali MČ Prahy 1 o finanční 
příspěvek, který by nám pomohl realizovat náš program zaměřený na protidrogovou prevenci. 



Děti jsou postupně, s ohledem na věk, seznamovány s pravidly chování v třídních kolektivech  
a v lidské společnosti vůbec, s pravidly správných mezilidských vztahů, s problematikou 
kriminality a jejích důsledcích, s nebezpečím závislosti na omamných a návykových látkách  
a jejich vlivech na lidský organismus, na rodinu a celou společnost, s nebezpečím kyberšikany, 
nově jsme rozšířili program o přednášku plk. JUDr. Miloslava Dočekala na téma „Terorismus – 
organizovaný zločin – mafie – extremismus (účast 9. ročníků). 

Ve spolupráci s Městskou policií Prahy byla realizována řada besed, které proběhly zejména  
na 1. stupni naší školy pod vedením PaedDr. Vilmy Častové.  

Na 2. stupni se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy společnosti Gynprenatal - rizika spojená 
s pohlavním životem a programu vzdělávací agentury CAT Ostrava – Láska ano, děti ještě ne. 

V rámci našeho projektu v oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracuje naše škola 
s organizací Prak, o. s. Tato organizace pro naši školu připravuje většinu našich programů.  
Se vzájemnou spoluprací jsme velmi spokojeni, všechny programy jsou na vysoké úrovni. Jedná 
se zejména o tyto oblasti – kyberšikana, poruchy příjmu potravy, sexuologické přednášky. Žáci 
9. ročníků navštívili specializovanou MŠ v Čimicích, která slouží dětem závislých rodičů,  
a věznici (oddělení drogově závislých delikventů). 

Vzhledem k tomu, že se naše škola nachází v lokalitě Prahy 1, která je kvalifikována jako oblast 
velmi riziková co se týče existence výskytu sociálně patologických jevů, je řízená prevence 
velmi důležitá. V naší škole probíhají plánované programy v návaznosti od 1. do 9. ročníku  
a uskutečňují se již sedmým rokem. Můžeme předpokládat, že v konečném hodnocení výsledků 
jsou naše děti s problematikou kvalitně seznámeny, dokážou si vytvořit na daný problém svůj 
názor a ve valné většině odpovídá jejich chování zdravému projevu mladého jedince. Z toho se 
dá soudit, že se nám výchovná práce v této oblasti daří. 

 

Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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počet žáků 
celkem  

2 - - - 1 2 2 - - 1 52 4 - 64 

z toho nově 
přijati 

- - - - - - 1 - - - 3 1 - 5 

 
 

Další údaje o ZŠ 

Ve školním roce 2014/2015 proběhla v termínu od 2. 9. – 15. 10. 2014 finanční kontrola 
realizovaná zřizovatelem MČ Praha 1. Výsledky kontroly jsou k dispozici u ředitelky školy, 
kontrola nezjistila žádné porušení rozpočtové kázně. 



Prioritou opět bylo poskytovat vzdělání všem žákům a uplatňovat rovný přístup ke vzdělávání. 
Ve školním roce 2014/2015 jsme neintegrovali žáky skupinově do speciálních tříd, ale 
individuálně do tříd běžných (dle zahajovacího výkazu bylo celkem 79 žáků se SVP, z toho 27 
mělo nárok na zvýšené výdaje, 8 žáků mělo od 1. září zažádáno o IVP). 

Škola spolupracovala především s PPP Prahy 1. 

Velký důraz jsme kladli na vyhodnocování výsledků žáků především vyšších ročníků 2. stupně. 
Zapojili jsme se do testování SCIO v oblasti matematiky, českého jazyka, OSP a anglického 
jazyka.  V angličtině jsme dosáhli vzhledem k celorepublikové úrovni nadprůměrných výsledků, 
v ostatních oblastech průměrných. 

Za důležité považuji zdůraznit, že do všech srovnávacích testů zahrnujeme i žáky se SVP, což 
může výsledky podstatným způsobem ovlivnit. Pro naši školu je však podstatné to, že tyto žáky 
zde prostě máme, pracujeme s nimi a začleňujeme je do všech našich činností. 

Výrazných úspěchů jsme dosáhli ve výtvarných soutěžích a v oblasti animace a počítačové 
grafiky (1 místo v kategorii ZŠ v soutěži Antifet – fest, pro niž žáci sami natočili film, v němž  
i hráli). 

Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na SŠ umělecké byla 100 % (ze 14 uchazečů 14 přijatých). 

Umístění žáků na SŠ ve školním roce 2014/2015: 

9. ročník  40 

7. ročník  4 

5. ročník  4 

 

Součástí výroční zprávy je obrazová příloha (obr. č. 1 – cyklistický výlet klubu mladých - Čimelice, obr. 
č. 2 – zájezd zaměřený na dějiny umění – Český Krumlov) a dále údaje o  hospodaření školy. 

 

Praha 12. 10. 2015 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 12. 10. 2015 

 

 

 

         Mgr. Dagmar Zelená 

               ředitelka školy 
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