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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 2015/2016 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 zachovali navíc jednu hodinu počítačové
grafiky.
Do výuky 8. ročníků byl opakovaně zařazen předmět Volba povolání. Hlavními úkoly tohoto předmětu je
přimět žáky k zamyšlení nad budoucí volbou profesního zaměření, seznámit žáky s odborným zaměřením
středních škol v Praze (návštěva výstavy Schola Pragensis), naučit žáky správnému sebehodnocení,
seznámit s podmínkami a pravidly podávání přihlášek na SŠ a seznámit žáky s existencí a činností Úřadu
práce a dále se základy pracovního práva a vztahy na pracovišti (mobbing, bossing).

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 říjnu 2015 jsme se účastnili jazykově poznávacího zájezdu do polského Zagnańsku.
V dubnu 2016 jsme ve spolupráci s organizací English Extra realizovali týdenní kurz výuky pouze
v angličtině s rodilým mluvčím.

V červnu se uskutečnil jazykově poznávací zájezd do Velké Británie – Torbay, Paington.

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)
41
41
k 31. 12. 2015

Věková struktura pedagogických pracovníků
věk
počet (fyz.
osoby)
k 31. 12. 2015

do 30 let
4

31 – 40 let
8

41 – 50 let
8

51 – 60 let
16

61 a více let
5

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
-

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci

6 kolegyň si doplňovalo odbornou kvalifikaci na PedF UK PedF UJEP.

-

Počet účastníků průběžného vzdělávání

2 kolegyně ukončily studium na rozšířené 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, zvládání konfliktů ve třídě, dále na historii,
matematiku, chemii, základy 3D tisku, anglický jazyk, práci začínajícího učitele ve školní praxi, vedení
třídnických hodin. Většina pedagogů se účastní minimálně 1x ročně vzdělávacího programu
odpovídajícímu jejich aprobaci.

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2016/2017 a odkladů školní docházky na školní rok 2015/2016
(z výkazů pro daný školní rok)

počet

zapsané děti
42

přijaté děti odklady škol. docházky
*42
9

* skutečně nastoupilo 44 žáků (přestupy na jiné školy)

Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu
Ve školním roce 2015/2016 jsme věnovali stejně jako v minulých letech velkou pozornost mimoškolní
zájmové činnosti našich žáků.
V rámci ŠD se děti mohly realizovat v mnoha kroužcích. Velmi dobré jsou ohlasy na kroužek angličtiny
na 1. stupni s rodilým mluvčím. Děti ze školní družiny vystoupily na akcích pořádaných MČ Praha 1
a Nadací Pražské děti na Václavském a Staroměstském náměstí v období Vánoc a Velikonoc.
Pro žáky 5. – 9. tříd fungoval školní klub - Klub mladých. V rámci jeho činnosti se žáci účastnili mnoha
kroužků. Konaly se i víkendové akce – cyklistický výlet Beroun – Praha, lyžařský zájezd s výjezdem do
Hochfichtu, cyklistický výlet do Čimelic a cyklistický výlet do Krkonoš. Dvakrát se uskutečnila
víkendová akce Nocování v klubu a jednou Nedělní školní klub.
Školní kapela Masakrózní hustec vystoupila na Dni dětí na Žofíně, účastnila se vystoupení na pietním
aktu v Pečkově paláci, dále festivalu školních kapel JAKU-FEST, koncertu na Václavském náměstí –
Václavské Vánoce, který pořádala MČ Praha 1 a vánočního koncertu na vánočních trzích v budově školy.

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
nadstandardními pomůckami (vybavení školní kapely, hračky do ŠD), jednak se podílí i na nákupu
učebních pomůcek (příspěvek na pracovní sešity Project).
Na 1. stupni naší školy pracovali dva asistenti pedagoga. Ve třídě 2. A byl dohled asistenta umožněn
především dvěma žákům. U jednoho žáka bylo řešeno ADHD, snížená koncentrace pozornosti,
impulzivita, střídání nálad, motorický neklid, unavitelnost a různé zřejmě psychosomatické problémy.
Práce asistenta pedagoga se soustřeďovala především na oblasti povzbuzování při práci, motivace
k probíhajícím činnostem, upřesňování a dohled nad dodržováním hranic v oblasti chování, eliminace
vulgárních výrazů v ústním projevu, pomoc při zvládání agresivity a afektovaných stavů, pomoc při
budování vztahů ke spolužákům a začleňování do třídního kolektivu, pomoc při korekci chování, pomoc
při přípravě pomůcek na vyučovací hodinu, dohled nad pravidelností a systematičností domácí přípravy.
Při celkovém závěrečném hodnocení je možné konstatovat, že se u chlapce snížila agresivita, velmi se
zlepšil vztah k matce – dříve byl tento vztah velmi komplikovaný. V oblasti mezilidských vztahů je i
nadále třeba, aby ještě více pracoval na přijímání svého spolužáka, na kterého velmi žárlil. U druhého
chlapce je řešena receptivní a expresivní forma dysfázie, dysgrafie, dyspraxie, susp. Sy ADD. Práce
asistenta pedagoga se soustřeďovala na práci ve třídě, mimo třídu, činnost o přestávkách, pohyb mimo
budovu školy. V každém tomto prostředí chlapec potřebuje pomoc při praktických činnostech a při
pracovních dovednostech, velmi důležitá je také pomoc při orientaci v novém prostředí nebo nové situaci.
Nutná je i neustálá kontrola zvládání stanoveného tempa práce, porozumění zadanému úkolu nebo
převedení úkolu do jednoznačných, krátkých povelů. Velmi důležité je i sledování stavu chlapcova
soustředění a v případě potřeby změnění aktivity nebo umožnění přerušení činnosti. Pod vedením
asistenta byl chlapec dobře naladěn, snažil se pracovat a při vedení krok po kroku dosahoval zlepšení.
Vztahy ke spolužákům byly bez problémů až na střety mezi ním a výše zmiňovaným spolužákem, tam byl
nutný zásah asistenta. Pomoc při přípravě pomůcek k výuce, pomoc při orientaci i doprovod při

přesunech třídního kolektivu byla poskytována asistentem i dívce s odlišným mateřským jazykem, která
se aktivně začleňovala do kolektivu třídy. Ve třídě 4. B byl dohled asistenta umožněn především dvěma
žákům – dětský autismus a Aspergerův syndrom. V obou případech asistent poskytoval pomoc při
pochopení učiva formou pomalejšího a individuálního vysvětlení za použití pomůcek, pomoc při
pochopení pokynů učitele, pomoc při komunikaci s rodiči v případě potřeby. V rámci vyučovacích hodin
probíhala soustavná motivace, jejímž cílem bylo zlepšení výsledků a navození příjemné pracovní
atmosféry, v rámci kontroly pochopení probraného učiva a procvičování těžší látky pracoval asistent
s těmito dětmi ve skupině mimo třídní kolektiv. Pracovní náplň asistenta pedagoga obsahovala i pomoc
ostatním dětem, především dětem s odlišným mateřským jazykem v oblasti vysvětlení zadání v případě
neporozumění zadanému úkolu. Obě tyto děti spadají do skupiny dětí se sociálním znevýhodněním –
cizojazyčné prostředí. Spočívala ve vysvětlení zadaných úkolů v případě neporozumění. V rámci
spolupráce s výchovným poradcem byli asistenti seznamováni s doporučením PPP, možné vzniklé
problémy byly řešeny buď okamžitě nebo na provozních či pedagogických radách.
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – Ve školním roce 2015/2016 bylo na naší škole do
běžných tříd začleněno 118 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – 66 na 1. stupni a 55 na 2. stupni.
Pro 43 byl vystaven PPP nebo SPC odborný posudek, na který se váže možnost vypracování IVP.
V uvedeném školním roce pracovalo podle IVP 29 žáků. Výchovný poradce garantuje správnost
vypracování a následné plnění IVP. Se svými kolegy průběžně spolupracuje.
Péče o žáky s výchovnými problémy – Ve školním roce 2015/2016 bylo na základě podnětu třídního
učitele vypracováno sociometrické měření ve třídě 7. A a 7. B. Jak třídní učitel, tak i problémoví žáci,
jejich rodiče a následně celý třídní kolektiv byli s výsledky zmíněného šetření seznámeni. Situace se
v kolektivu uklidnila, problémové chování bylo částečně odstraněno a v současné době k narušování
atmosféry kolektivu nedochází. V rámci prevence narušování vztahů ve třídním kolektivu proběhlo
sociometrické měření také v 6. A a 6. B jako následné měření vývoje vztahů od adaptačního kurzu, který
se konal v září 2015. S výsledky měření byli žáci i třídní učitelé seznámeni.
Dalším partnerem jsou poradenská zařízení – PPP a SPC. Též jsme spolupracovali s organizacemi
zabývajícími se prací s dětmi s AS a PAS.
Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, Francouzská 56, Praha 10.
Po odchodu Mgr. Jurové jsme navázali spolupráci s novými pracovnicemi PhDr. Pánkovou (psycholog)
a Mgr. Dvořákovou. S oběma pracovnicemi PPP se naše škola snažila spolupracovat, v rámci spolupráce
jsme pořádali pravidelná setkání, ale práce ze strany PPP se nám jevila zdlouhavá, nepružná, mnohdy
jsme postrádali potřebné znalosti aktuálních předpisů a vyhlášek. Dále jsme byli velmi nespokojeni se
zdlouhavostí, zbytečnou podrobností a rozsahem dotazníků pro rodiče, které byly nutné ke každému
kontrolnímu vyšetření dětí s SPU.
Vzhledem k tomu, že máme i mnoho žáků s odlišným mateřským jazykem, spolupracovali jsme
i s organizací META. Tato organizace zajišťovala pro naše žáky s odlišným mateřským jazykem kurzy
češtiny, a výrazně tak pomohla jejich začleňování do naší společnosti.
Významnými partnery jsou i školy – Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích, kde
žáci absolvují kurz sochařství a tesání, dále jsou to fakulty UK, jejichž studenti vykonávají na naší škole
souvislou pedagogickou praxi.
Tradičně je pro nás partnerem zřizovatel – MČ Praha 1. Spolupráce je na velmi dobré úrovni.

Oproti minulým létům se v roce 2015/2016 výrazně zlepšila spolupráce se školskou radou, především
pomohla výměna zástupců MČ Praha 1.

Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech
Grantové programy
Grantový program Zdravé město Praha 2015 – Studium k výkonu specializovaných činností prevence
sociálně patologických jevů, přiznaný příspěvek 8 000 Kč
Neinvestiční účelové příspěvky v rámci dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže
na území MČ Praha 1 pro rok 2016 (schválené dne 12. 4. 2016):
Cyklistický výlet, přiznaný příspěvek 10 000 Kč
Školní klub, přiznaný příspěvek 50 000 Kč
Cesty z města, přiznaný příspěvek 20 000 Kč
Účelový příspěvek v rámci programu MČ Praha 1 „Specifická primární prevence pro rok 2016“, přiznaný
příspěvek 30 000 Kč

Zkušenosti s péčí o nadané žáky
V roce 2015/2016 byla otevřena v 6. ročníku třída s výtvarným zaměřením, jejíž učební plán vychází
z potřeb pro žáky s nadáním na 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 jazykově poznávací zájezd do polského Zagnańsku a dále jazykově
poznávací zájezd do Velké Británie – Torbay, Paignton.
Žáka s diagnózou mimořádně nadaný žák ve škole nemáme.
Žáci se účastnili obvodních kol olympiády v českém jazyce, anglickém a německém jazyce, dějepisu,
zeměpisu a chemie. V obvodním kole soutěže v anglickém jazyce jsme získali 3. místo.
V červnu 2016 se vybraní žáci 7. a 8. tříd účastnili výstavy Kámen Hořice 2016 v areálu SPŠ kamenické
a sochařské v Hořicích. Vytvářeli reliéfy z ytongu na téma Doba Karla IV. dle připravených návrhů.
Vyzkoušeli si sekání do pískovce, seznámili se s Hi-Tech technologiemi na světové úrovni a vyzkoušeli
práci s 3D tiskárnou.
Na 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné soutěže v Lidicích jsme získali nejvyšší ocenění – dvě
medaile Lidická růže a čestné uznání za kolekci reliéfů vytvořených v Hořicích v minulém roce.
Zúčastnili jsme se soutěže pořádané ve spolupráci s MČ Praha 1 – PF 2016. Žáci 3. třídy obsadili 2.
místo, žáci 4. třídy 1. a 3. místo, 6. třídy 1. – 3. místo, 7. třídy 1. a 3. místo a dále žáci 8. a 9. ročníků
získali zvláštní cenu za kolekce grafiky.

Při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. jsme se účastnili výstavy v Galerii 1 Doba Karla IV. očima
dětí Prahy 1.

Polytechnická výchova (kroužky)
Nabízené kroužky na 1. stupni: Věda nás baví, Tenis pro děti, Švadlenka (začátečníci, pokročilí),
Elektrohry (začátečníci, pokročilí), Naše město, Bojové sporty a sebeobrana, Sportovní a míčové hry,
Výtvarný kroužek pro 3. třídy, Výtvarná dílna pro 1. + 2. třídu a PT, Keramika
Nabízené kroužky na 2. stupni: Oděvní ateliér (začátečníci, pokročilí), Keramika, Dějiny umění,
(začátečníci, pokročilí), Fotbal extra, Basketbal, Sportovní hry, Město jsi ty, Kytara, Zpívko, Školní
kapela, 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 šestým 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 a hrubé motoriky, ale i k utváření základních
matematických představ a k podpoře hudebního a 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 MŠ a následnou výukou angličtiny od 1.
ročníku ZŠ. Do přípravné třídy se ve školním roce 2015/2016 přihlásilo 13 žáků, během roku stoupl počet
na 15, z toho byly 4 děti s odlišným mateřským jazykem. Celkem 12 dětí z této třídy zahájilo povinnou
školní docházku v naší škole. V dubnu 2016 odešla třídní učitelka přípravné třídy na mateřskou
dovolenou, ale zajistili jsme kvalitní zástup, takže činnost PT úspěšně pokračovala až do konce školního
roku.

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 2015/2016 jsme pracovali jak s dětmi cizinců z EU, tak s dětmi cizinců z jiných států.
Podstatnou část tvoří děti z Ruska a Ukrajiny. Dětem cizinců jsou nabízeny intenzitní 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 jsou ojedinělé, velmi dobře se zapojují do výuky, komunikují
s vrstevníky a jejich čeština se zlepšuje. Velké množství dětí se již narodilo v ČR, navštěvovalo české MŠ
a komunikace v češtině jim nečiní potíže.

Počet dětí cizinců celkem:

56

Počet dětí cizinců z EU:

6

Bulharsko:

1

Chorvatsko:

1

Slovensko:

4

Počet dětí cizinců z ostatních států:

50

Ázerbájdžán:

2

Bělorusko:

2

Čína:

5

Izrael:

1

Korejská republika:

2

Mongolsko:

2

Rusko:

17

Ukrajina:

12

Vietnam:

7

Počet dětí cizinců v přípravné třídě: 4 (Korejská republika, Velká Británie, Vietnam, Ukrajina - 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. Environmentální výchovu jsme ve
školním roce 2015/2016 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, adaptační kurz a třídní projekty) i na úrovni
předmětů v jednotlivých ročnících. Celoročně vedeme žáky k tomu, aby ve škole i doma třídili odpad, na
školních chodbách máme nástěnky s EVVO tématikou. I v letošním školním roce jsme spolupracovali
s organizacemi Lesy hl. m. Prahy, Ekocentrum Podhoubí, Ekodomov, středisko ekologické výchovy
Toulcův dvůr a EKO-KOM. Žáci v průběhu roku navštívili besedy s evvo-tématikou v Městské knihovně
a zúčastnili se ŠvP a adaptačního kurzu. Již sedmým rokem se žáci zapojili do programu Recyklohraní.

Škola pokračovala v zapojení do celorepublikové sítě M.R.K.E.V. (metodika a realizace kompletní
ekologické výchovy), což je dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.
Pomocníkem pro EVVO se nám i tento rok stal časopis pro ekogramotnost Bedrník. Žáci 9. ročníků
strávili jeden týden v červnu v nádherné přírodě ve Vysokých Tatrách, pobyt byl zaměřen na turistiku a
poznávání vysokohorské přírody.

Multikulturní výchova
Multikulturní výchova i ve školním roce 2015/2016 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. V letošním školním roce jsme přijali dva žáky hovořící pouze anglicky, což mělo
výrazný vliv na posílení úrovně mluvené angličtiny u spolužáků. Využíváme oslav národních tradičních
svátků – Vánoc a Velikonoc, při nichž žákům připomínáme rozdílná pojetí těchto svátků i specifičnost
jejich oslav.

Prevence rizikového chování
Ve školním roce 2015/2016 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 je před rizikovým chováním, naučily 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 osmým rokem,
na kalendářní rok 2015 jsme požádali MČ Prahy 1 o finanční příspěvek, který nám pomohl realizovat náš
program zaměřený na protidrogovou prevenci. Děti jsou seznamovány s pravidly chování v třídních
kolektivech a v lidské společnosti vůbec, s pravidly správných mezilidských vztahů, s problematikou
kriminality a jejich důsledcích, s nebezpečím závislosti na omamných a návykových látkách a jejich
vlivech na lidský organismus, na rodinu a společnost, s nebezpečím kyberšikany.
Bohužel nemohla pokračovat vynikající spolupráce s JUDr. M. Dočekalem na téma Terorismus, neboť
pan doktor zemřel.
Ve spolupráci s Městskou policií byla realizována řada besed, které proběhly zejména na 1. stupni pod
vedením PaedDr. V. Častové.
V rámci našeho projektu Škola bez drog spolupracujeme s organizací Prak, o. s. Tato organizace
připravuje většinu našich programů v oblasti kyberšikany, poruchy příjmu potravy, sexuologické
přednášky. Žáci 9. ročníků navštívili specializovanou MŠ v Čimicích, která slouží dětem závislých rodičů
a dále věznici – oddělení drogově závislých delikventů.
Vzhledem k tomu, že se naše škola nachází v lokalitě Prahy 1, která je kvalifikována jako oblast velmi
riziková, je řízená prevence velmi důležitá. 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.
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-

-

4
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Ústecký

Liberecký

-

Královéhrad.

Vysočina

počet žáků 1
celkem
z toho nově přijati

Karlovarský

Jihočeský

kraj

JJihomorav.

Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

-

Další údaje o ZŠ
Ve školním roce 2015/2016 proběhla v termínu 5. – 8. 10. 2015 plánovaná kontrola ČŠI. Hodnoceny byly
podmínky k realizaci vzdělávacích programů, průběh vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům,
hodnocení výsledků vzdělávání, rovný přístup k přijímání žáků nadaných i žáků se SVP. Výsledky byly
velmi uspokojivé, škola v jednotlivých oblastech dosáhla požadovaných či velmi dobrých výsledků.
Umístění žáků na SŠ ve školním roce 2015/2016:
9. ročník

53

7. ročník

3

5. ročník

2

Naplňování cílů, priorit, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020
Prioritou opět bylo poskytovat vzdělání všem žáků a uplatňovat rovný přístup ke vzdělávání. Ve školním
roce 2015/2016 jsme neintegrovali žáky skupinově do speciálních tříd, ale individuálně do tříd běžných.
V 6. ročníku vznikla třída s menším počtem žáků, do níž jsme zařadili především žáky se SVP.
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.
Byli jsme testováni i ČŠI v oblasti čtenářské gramotnosti v 6. ročnících, umístili jsme se v nadprůměru
v rámci celorepublikových výsledků.
Do všech srovnávacích testů zahrnujeme i žáky se SVP, což může výsledky podstatným způsobem
ovlivnit. Pro naši školu je podstatné to, že zde tyto žáky máme, pracujeme s nimi
a začleňujeme je do všech našich činností.

Součástí výroční zprávy je obrazová příloha (obr. č. 1 – cyklistický výlet klubu mladých – Vrané nad
Vltavou, r. 2015, obr. č. 2 – výtvarně poznávací zájezd do Španělska, r. 2016) a dále údaje o hospodaření
školy.

Praha 12. 10. 2016

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 12. 10. 2016

Mgr. Dagmar Zelená
Ředitelka školy

Název PO :

Základní škola Vodičkova 22

ROK 2015

FP MČ Praha 1

FP státního
rozpočtu

9,576,422.30
6. VÝNOSY CELKEM
9,576,422.30
Z TOHO : příspěvky 671 xx+672xx
rezervní fond + fond odměn 648x
xxx
tržby 60x xx
ostatní výnosy 64x xx
xxx
jiné výnosy 61x+62x+66x

18,495,921.00

9,576,422.30

5. NÁKLADY NA PROVOZ CELKEM
Z TOHO :
spotřebované nákupy 50

xxx

Mimorozpočt.
zdroje

Hlavní činnost
CELKEM

Doplňková
činnost

3,681,322.31

31,753,665.61

18,495,921.00

0.00

28,072,343.30

0.00

61,245.00

61,245.00

xxx

2,350,595.65

2,350,595.65

xxx

1,265,617.00

1,265,617.00

0.00

xxx

3,864.66

3,864.66

392.28

18,495,921.00

3,681,322.31

31,753,665.61

802,327.30

xxx

xxx

xxx

915,326.01
xxx
914,933.73

xxx

3,292,208.76

266,443.46

1,594,466.58

5,153,118.80

263,817.22

z toho : 501 - materiál

802,769.19

266,443.46

1,594,466.58

2,663,679.23

107,257.20

502 - energie

2,489,439.57

0.00

0.00

2,489,439.57

156,560.02

892,029.34

0.00

892,029.34

105,625.50

1,285,103.70

0.00

1,285,103.70

39,906.04

312,306.53

0.00

312,306.53

11,028.48

z toho : elektřina
voda
plyn
Ostatní 503 + 504

služby 51
z toho : 511 - opr. a údr.
512 - cestovné

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,669,217.32

82,822.00

1,987,403.05

5,739,442.37

24,558.51

1,587,685.00

0.00

938,996.94

2,526,681.94

2,282.26

37,407.00

0.00

37,407.00

0.00

15,367.50

15,367.50

2,044,125.32

82,822.00

1,033,038.61

3,159,985.93

22,276.25

1,323,603.97

18,146,655.54

42,495.00

19,512,754.51

513,951.57

521 - mzdové náklady

862,260.00

13,456,269.00

42,495.00

14,361,024.00

435,837.00

524+525 - sociální poj.

370,265.02

4,556,223.85

4,926,488.87

75,044.13

91,078.95

134,162.69

225,241.64

3,070.44

513 - reprez.
518 - ost. služby

osobní náklady 52

527+528 - sociální náklady

ostatní náklady 53x+54x+59x +56x
odpisy a časové rozlišení 55
z toho: 551- odpisy
552 - ZC prod. IM
558 - DDM

Hospodářský výsledek

0.00

56,957.68

56,957.68

0.00

1,291,392.25

0.00

0.00

1,291,392.25

0.00

188,627.00

0.00

188,627.00

0.00

0.00

0.00

1,102,765.25

0.00

1,102,765.25

0.00

0.00

0.00

0.00

FINANČNÍ FONDY
NÁZEV
FOND ODMĚN
FKSP
REZERVNÍ FOND
INVESTIČNÍ FOND

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZHV

Zpracoval/a:
Neumanová Marcela
Schreierová
V Praze dneZdeňka
:

POČÁTEČNÍ
ZŮSTATEK

VÝNOSY B.R.

ČERPÁNÍ B.R.

KONEČNÝ
ZŮSTATEK

170,021.00

75,500.00

42,495.00

203,026.00

263,575.70

145,012.08

157,288.40

251,299.38

825,405.24

28,936.07

18,750.00

835,591.31

1,273,940.80

188,627.00

Fond odměn

Fond rezervní

85,000.00

27,998.71

1,462,567.80
Fond investiční

CELKEM
112,998.71

Ověřil/a:
Podpis ředitele PO :

Mgr. Dagmar Zelená
razítko

112,998.71

Škola, školské zařízení (razítko):

Příloha k č.j. MHMP 2169559/2015

Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, 110 00 Praha 1

Finanční vypořádání dotací MŠMT v roce 2015
v Kč na dvě desetinná místa
Účelový
znak
a

Ukazatel

Poskytnuto
k 31.12.2015

Použito
k 31.12.2015

b

1

2

Neinvestiční dotace celkem
33353

33024
33025
33040
33043
33044
33050
33052

v tom:
Přímé náklady na vzdělávání celkem
v tom:
a) platy
b) OON
c) ostatní (odvody + FKSP + ONIV)
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního
charakteru

33061

33122
33163

v tom:
a) platy
b) ostatní (odvody + FKSP)
Program sociální prevence a prevence kriminality
Program protidrogové politiky

33166
33246
33339

33435
33457

Sestavil:
Datum a
podpis:
E-mail:
Tel.:

18,495,921.00

0.00

17,819,000.00

17,819,000.00

0.00

12,859,000.00
40,000.00
4,920,000.00
11,041.00

12,859,000.00
40,000.00
4,920,000.00
11,041.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Rozvojový program na podporu školních psychologů,
speciálních pedagogů a metodiků - specialistů
v tom:
a) platy
b) ostatní (odvody + FKSP)
Zabezpečení škol a školských zařízení
Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce
2015

33060

18,495,921.00

Podpora zavádění diagnostických nástrojů
Podpora implementace Etické výchovy
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v
předškolním vzdělávání

Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

0.00
575,956.00

575,956.00

0.00

426,635.00
149,321.00

426,635.00
149,321.00

0.00
0.00
0.00

89,924.00

89,924.00

0.00

66,611.00
23,313.00

66,611.00
23,313.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Soutěže
Integrace cizinců
Program podpory vzdělávání národnostních menšin
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí
osob se státní příslušností jiného členského státu EU k
začlenění do základního vzdělávání
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním

Naumanová Marcela

Ředitelka/ředitel školy: Mgr.Dagmar Zelená

Datum a podpis:
222232451

0.00
0.00

Za zřizovatele:
Razítko městské části:

1/12/2016

Vratka dotace
při finančním
vypořádání
3=1-2

