Základní škola TOLERANCE
Výroční zpráva 2018 – 2019

Pojmy a jejich vysvětlení:
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku.
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 1. 9. 2014
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570
Č. j . 9029/06-21 ze dne 24. 4. 2006

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon
Ředitelka školy : Mgr. Věra Simkaničová, Bc.
zvs.mochovska@ zris.mepnet.cz info@mochovska.cz tel. 281 862 033
Statut. zástupce : Mgr. Ivana Michalů
zvs. mochovska @ zris.mepnet.cz info@mocovska.cz tel. 281 862 033

3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa)
www.mochovska.cz

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
ZŠ - 239 žáků
ZSŠ - 40 žáků
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5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

A/ Obory vzdělávání s účinností od 3.10. 2017 :

79-01 B Základní škola
1. 79-01 B/01 Základní škola speciální
79-01-C Základní škola
2. 79-01-C/01

B/ Vzdělávací programy :

ŠVP – základní škola praktická / č.j. 446/2010, ze dne 23.6.2010 /
ŠVP – základní škola speciální / č.j. 447/2010, ze dne 23.6.2010 /
ŠVP – základní škola / č.j. 280/2017, za dne 19.4.2017/
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6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):
Praha 9 – Hloubětín, Mochovská 570 / Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí
2/

7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby

Objektech školy, budovy, jsou v klidném parkovém prostředí, třídy jsou rozmístěny
tak, aby vyhovovaly náročnému typu výuky.
Třídy a družiny jsou dlouhodobě uzpůsobeny pro menší počet žáků, specializované
učebny, relaxační místnost, knihovna, divadelní místnost, dílny, cvičná kuchyň, počítačové
učebny, velká tělocvična s hřištěm přístupným veřejnosti aj., vytvářely zázemí pro
práci žákům i pracovníkům školy.
Vybavení stále odpovídalo požadavkům, škola měla dostatek prostředků na doplňování
pomůcek. Začala úprava interiérů / malování chodeb, kabinetu, modernizace vybavení
nábytkem, příprava modernizaci IT /. Je třeba zvažovat celkovou rekonstrukci tělocvičny.
V únoru bylo na pult PČR nahlášeno narušení objektu, do školy vniknul zloděj. Došlo k
majetková škodě , která byla nahlášena pojišťovně. Ke konci školního roku došlo
k vytopení učebny, po náhlé odstávce vody.
Víceúčelové hřiště nadále splňovalo veškeré materiální a bezpečnostní požadavky na
kvalitní výuku TV a provozování volnočasových sportovních aktivit. Pokračoval zájem o
sportovní činnost na hřišti místními sportovními organizacemi. Areál byl přístupný
kolektivům i jednotlivcům. Nadále platí, že hřiště nebylo poznamenáno vandalizmem,
bylo dobře udržované všemi zainteresovanými i veřejností.
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Došlo k vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci školní jídelny. K vlastní
realizaci se mohlo přistoupit již o hlavních prázdninách!
Akce probíhala bez větších problémů. Škola umožnila stavební firmě dřívější zahájení prací /
14 dní před koncem školního roku byla ukončena činnost kuchyně a obědy se v minimálním
množství dovážely /. Také z tohoto důvodu se podařilo zrekonstruovanou kuchyň
zkolaudovat a zprovoznit k 31.8 2019. Velké poděkování patří všem zodpovědným
realizátorům, práce proběhly v daném časovém harmonogramu, profesionálně s perfektní
komunikací.

Stravování proto mohlo začít se začátkem nového školního roku 2019 / 2020 - 2. 9. 2019.

V součinnosti s MČ Prahy 14 začalo jednání o možnosti řešení adekvátního přístupu do
objektu školy a úpravu městské komunikace v okolí. Dle jednání začala příprava na
projektové dokumentaci. Přímo v prostorách školy se uskutečnilo jednání se
zainteresovanými MČ Prahy 14 a spoluobčany, kde byla vize představena.
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II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem
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ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

škola

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

2

2

25

24,5

-

-

27

26,5

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola

počet pedagogických pracovníků

28
5

kvalifikovaných

33

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků

nekvalifikovaných

83,5%
16,5%

.

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31.12.2018
33

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

-

3

4

3

18

5

11

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

doplňkové pedagogické studium

-

-

-

-

školský management

-

-

-

-

rozšiřování aprobace

3

Metodik prevence
Čj a společenské vědy

3

Pedagog. fakulta Husitská
teologická

Semináře ve školním roce 2018-2019:

Semináře bylo možné rozdělit na :

- právní vědomí / GDRR, spisová služba, reforma financování školství, konference - novela škol.
zákona, ZŠ v roce 2018/2018 / 3 účastníci
- metodiky / kazuistický seminář, doškolovací zdravotní kurz, environmentální konference, IT
semináře, financování regionálního školství, asociace logopedů – Rozvoj čten. gramotnosti, hranice a
pravidla pro zdravotní úkony v MŠ a ZŠ / 9 účastníků
prevenci / ukončení dvouletého studia - Program minimalizace šikany, slavnostní předání
certifikátů / 3 účastníci
Počet účastníků na vzdělávacích akcích a studiu byl v tomto roce menší vzhledem k větší
nemocnosti, chod školy nemohl být narušen.
Jednotlivé okruh byly vybírány po dohodě - učitelé, metodici a vedení školy / plán DVPP /.
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2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

9

8

Pracovníci školy se účastnili pravidelných povinných bezpečnostních školení a porad s vedením
školy. Náhlá zdravotní neschopnost pana školníka, v začátku školního roku, velice zkomplikovala
situaci na škole. Vstřícný postoj asistenta pedagoga pomohl situaci vyřešit částečným zastupováním.
V závěru školního roku se pracovnice kuchyně zasloužily o zdárný chod vydávání dovážených obědů a
především vyklizení prostor kuchyně. Velkou zásluhu na zdárném ukončení školního roku má
hospodářská část školy, také jim patří poděkování za zdárný průběh investiční akce - rekonstrukce
školní kuchyně!

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání ( ZŠ, ZŠP, ZŠS, )
1. Počty tříd / studijních skupin a počty dětí / žáků

Škola

počet tříd / skupin

počet dětí / žáků

19

176

ZŠ

12

129

ZŠP

2

14

ZŠS

5

33
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2. Změny v počtech dětí / žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu
Přestup :

10

Přihlášeno :
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Jako každá speciální škola jsme přijímali a odhlašovali žáky v průběhu celého školního roku
/stěhování, DDÚ, DD, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, aj./. Změna počtu žáků
během roku přinášela nemalé nároky na flexibilitu třídních kolektivů / zdravotně znevýhodnění
žáci – autisté, výchovné problémy, aj. / i učitelů. Velký nárůst administrativy pokračoval. Vítáme
diskusi, ve veřejném prostoru, na téma „ administrativní náročnost a její odstraňování“. Je třeba
přehodnotit množství písemností a kontaktů ve vztahu k poradenským zařízením, jejich prospěšnost.

3.

Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu
zdravotního postižení

Celkem
Zdravotní
postižení celkem

školy

MŠ

děti/žáci
1

ZŠ

školy

děti

176

školy

SŠ
žáci

školy
176

z toho:
mentální

81

zrakové

1

sluchové

0

vady řeči

3

tělesné

2
28

kombinované vady

7

autismus
vývojové poruchy
učení
vývojové poruchy
chování

22
32

14

žáci

kraj

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

4. děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

počet dětí/žáků
celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

-

-

23

z toho
nově přijatí

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

škola

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (za každou školu vyplňte zvlášť)

škola

ZŠ Tolerance

ZŠ

ZŠP

prospělo

106

32

prospělo s vyznamenáním

27

0

z celkového počtu žáků :
neprospělo

7

opakovalo ročník

3

1

241

212

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

7,5

z toho neomluvených

1

0

Při hodnocení výsledků vzdělávání je třeba zohlednit momentální seskupení žáků, je třeba vše
hodnotit individuálně. Žáci, kteří k mám přišli s problémy, byli schopni, při intenzivní práci školy,
rodičů a dalších zainteresovaných, dosáhnout maximálních výsledků a zlepšení. Žákům, kteří
opakovaně selhávali, byl vytvořen IVP, který se postupně vyhodnocoval a upravoval. Cizincům byla
věnována zvýšená pozornost v doplňování znalostí v českém jazyce /doučování, logopedie /.
Osvědčilo se také slovnímu hodnocení. Škola stále pracovala s několika vzdělávacími programy a ty
se navzájem doplňovaly. Učební plány byly splněny. Oceněni byli nejlepší žáci třídy.
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Průměrný počet zameškaných neomluvených i omluvených hodin, se od minulého roku zvýšil.
Problém se špatnou docházky žáků do školy se objevoval hlavně na 2. stupni. Byl způsoben jednotlivci
a byl řádně řešen s kompetentními orgány. Pozdní příchody žáků byly důsledně projednávány na
výchovných komisích, v nutných případech na případových komisích. K vyhodnocování docházelo
pravidelně na pedagogických radách a byla přijímána příslušná výchovná opatření.
Při hodnocení žáků ZŠS byl opět kladen velký důraz na individualitu žáka. Výsledky vzdělávání byly
celkově hodnoceny jako dobré, počet zameškaných hodin byl způsobený vysokou nemocností žáků.
Výuka se zaměřovala i na výchovně- vzdělávací akce mimo školu / sportovní soutěže, výstavy,
exkurze, ŠvP, divadla, aj /. Veškeré aktivity jsou velice dobře hodnoceny rodiči i vedením školy. Žáci
pracují v rámci svých možností. Slovní hodnocení žáků je pro žáky povzbuzením.

6.

Údaje o dětech / žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020

ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP)
Počet přihlášených

Počet přijatých

Počet nově
otevřených tříd

Počet odkladů PŠD

ZŠ
5

5

0

0

5

4

0

ZŠS
9

7. Školní vzdělávací programy

Vzdělávací programy :

ZŠ

č.j. 280/2017 ze dne 19.4.2017

ZŠ praktická

č.j. 446/2010 ze dne 23. 6. 2010

ZŠ speciální

č.j. 447/ 2010 ze dne 23. 6. 2010
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Od školního roku 2017- 2018 pracovala škola podle nového ŠVP pro základní školu. Také v tomto
roce docházelo k jeho ověřování. Vedoucí MS zaznamenávaly případná návrhy na jeho úpravu a
doplnění. K úpravám došlo ve výběru učebnic na 1. stupni a připravuje se přesunutí učiva zeměpisu
v jednotlivých ročnících na 2. stupni. Diskuse probíhá i nad doplňováním učebnic jazyků. Učitelé
v plné míře ŠVP využívali tak, jak umožňovaly možnosti žáků / IVP /.

8. Ověřování výsledků vzdělávání
Ověřování a hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou samostatnou součástí Školního řádu a Školních
vzdělávacích programů ZŠ Tolerance.
Vzdělávání zohledňovalo problémy žáků a individuálně řešilo jejich možnosti a nápravu. Jednotlivé
vzdělávací programy se také mohly prolínat. To pomáhalo žákům využívat ten, který jim nejlépe
vyhovoval – na základě IVP.
Druhým rokem pracovali učitele i žáci podle nového ŠVP – základní škola. Praxe si vynutila celkové
přepracování vzhledem k mnoha úpravám, doplňkům a vyhláškám. Stále docházelo k upřesňování
učiva v jednotlivých ročnících tak, aby žákům plynule navazovalo a bylo srozumitelné. Došlo ke
změně učebnic na 1. stupni ZŠ, nové jsou přehlednější a lépe vyhovují žáků školy. Učitelé neustále
ověřovali, jaké metody a formy práce jsou pro jednotlivé žáky nejvýhodnější a podle toho
přizpůsobovali výuku.
Vyučující začleňovali do výuky aktuální témata spojená se životem žáků. Při plnění ŠVP je možné
konstatovat, že žáci pracovali v maximální možné míře, vzhledem ke svým možnostem a
znevýhodnění.
Přihlášky na střední školu vyplnilo a podalo 20 žáků, všichni byli přijati. Tři žáci přihlášku nepodali.
Zákonní zástupci 5 žáků zažádali o prodloužení školní docházky z důvodu získání uceleného
základního vzdělání.
V 1. pololetí pokračovala úspěšná spolupráce s neziskovou organizací JAHODA. Doučování / jednou
týdně / probíhalo pro žáky 1. stupně ZŠ a přispívalo k upevňování učiva.

9. Pedagogická asistence
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Ve škol. roce 2018-2019 měla škola šest míst asistentů pedagoga. Pedagogická asistence byla a
bude ve škole nutností. Nadále platí, že žáci imobilní, s vážnými zdravotními, výchovnými a
psychickými problémy, potřebují maximální pomoc a podporu. Asistenti důsledně spolupracovali
s třídními učiteli, rodiči. Dbali na upevňování pracovních návyků, vedli žáky k plnění školního
vzdělávacího plánu, ke slušnému chování. Individuální přístup uplatňovali i při výuce v jednotlivých
typech ŠVP. Také v tomto roce byli asistenti pedagogů kvalitní a nedílnou součástí pracovního týmu
školy. Je třeba ocenit jejich ochotu a flexibilitu při zajišťování zástupů. Stále patří ke kvalitnímu
pedagogickému týmu školy.

10. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

Žáci z cizích zemí se ve škole dlouhodobě vzdělávají. Individuální plány, především v českém jazyce,
pomáhají odstraňovat jazykovou i kulturní bariéru. Hodnocení cizinců probíhalo vždy ve vztahu
k určitému cíli, individuálně, u některých slovně. Začleňování do kolektivu a jednotlivých vzdělávacích
programů se dařilo i na základě doučování v rámci projektu poskytnutého organizací JAHODA –
činnost byla ukončena po 1. pololetí a nahrazena činností kroužku. Intenzivní odborná logopedická
péče pomáhala k nápravě a odstraňování vad, k rozvoji slovní zásoby, aj. Práce byla náročná,
systematická a dlouhodobá, vyžadovala od vyučujících kvalifikaci, důkladnou přípravu, velké pracovní
nasazení a trpělivost. Žákům se ve škole dařilo, proto budeme v těchto činnostech pokračovat.

11. Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Dlouhodobě poskytujeme výuku dvou cizích jazyků - anglický, ruský/ v rámci ŠVP/ a anglický,
ruský / formou kroužku /. Důraz byl nadále kladen na pochopení mluveného slova, konverzaci a
neustálou motivaci. Výuka přinášela dobré výsledky i u žáků s větším zdravotním znevýhodněním.
Přínosem pro kvalitu výuky bylo působení rodilé mluvčí a využívání IT techniky. Také ve speciální
škole považujeme za důležité - rozvoj jazykového vzdělávání. Až praxí bylo ověřeno, že u
některých žáků mohou být velmi dobré výsledky. Žáci jsou schopni / podle svých možností /
osvojení jazyků.
Jazykové kompetence rozvíjí i školní kroužek jazyků, zajišťovaný přímo školou.

Zjišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka :
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Úplná neznalost ČJ

0

Nedostatečná znalost ČJ 1
Znalost ČJ s potřebou doučování

2

Předčasné odchody ze vzdělávání u žáků s odlišným mateřským jazykem

0

12. Školní poradenská činnost
Školní poradenské služby ve škole byly zajišťovány výchovnou poradkyní, školní metodičkou
prevence a psycholožkou PPP, které úzce spolupracovaly s třídními učiteli, vedením školy a
ostatními pedagogickými pracovníky. Žákům pomáhaly zvládat situace související s výchovně
vzdělávací činností, zákonným zástupcům nabízely poradenské služby, doporučovaly
intervenci odborných pracovišť. Svou činností přispívaly k pozitivnímu a bezpečnému klimatu
školy.

Výchovné poradenství
Činnost výchovné poradkyně vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních číslo 116/2011 Sb. Výchovná poradkyně je svou činností
odpovědná ředitelce školy.

Kariérní poradenství
Poradenská, metodická a informační činnost výchovné poradkyně byla zaměřena na kariérové
poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání žáků. Poskytovala žákům a jejich
zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, v otázkách uplatnění a utváření
předpokladů jejich profesní orientace. Předávala aktuální informace o středních školách,
zajišťovala exkurze do středních škol. V prosinci proběhla informativní schůzka s rodiči
vycházejících žáků, žáci navštívili veletrh Schola Pragensis 2018.
Velkou předností školy je dobrá vybavenost odbornými učebnami, ve kterých mají žáci možnost
rozvíjet své dovednosti a získávat znalosti z různých odvětví odborné činnosti.

Úspěšnost přijetí žáků ke střednímu vzdělávání

19

Ve školním roce 2018/2019 ukončilo školní docházku celkem 23 žáků:
9.roč.- 12 ZŠ + 8 ZŠP
8.roč.- 1 ZŠP
7.roč.- 1 ZŠ
ZŠS – 1 žákyně
Přihlášky podalo 20 žáků, všichni byli přijati: maturitní obor – 1 ZŠ, učební obor H – 13 (11/9roč.
ZŠ, 2/9.roč. ZŠP), učební obor E – 6 (5/9.roč. ZŠP, 1/8.roč. ZŠP). Přihlášku nepodali tři žáci (1/9 roč.
ZŠP, 1/7.roč. ZŠ, 1/10 roč. ZŠS).

Výchovné problémy
Výchovná poradkyně věnovala pozornost poruchám žáků z hlediska pedagogické, psychologické a
sociální normy, jejich prevenci a nápravě. Dobrá spolupráce a zájem ze strany rodičů přispívali
k usměrnění nežádoucích projevů a snížení výskytu problémového chování žáků ve škole. Veškeré
problémy byly se žáky řešeny, rodiče byli včas informováni. V případě vážnějších přestupků
proběhlo s rodiči a žáky jednání a stanovení postupu dalšího řešení.
Problémy se týkaly vztahových problémů mezi žáky doprovázené slovním osočováním, vulgarismy
a vyhrožováním. Žáci často jednali impulsivně, s projevy naučeného způsobu chování nebo
obranného postoje. Projevy chování u žáků s organickou, či vývojovou poruchou vyžadovaly
mnohdy intenzivnější přístup a pomoc i ze strany odborných pracovišť. Při výskytu problémového
chování byla důležitá včasná intervence školy, rodičů v závažnějších situacích i odborných a
výchovných institucí.
Dalším řešeným problémem bylo záškoláctví některých žáků, které bylo často ovlivňováno
tolerancí ze strany zákonných zástupců. Při řešení záškoláctví spolupráce s rodiči často vázla,
rodiče často na výzvy školy nereagovali, školu nekontaktovali. Neomluvená absence byla
postoupena odpovídajícímu sociálnímu odboru a kontrolním institucím.

Spolupráce s institucemi
Spolupráce s institucemi probíhala na základě nařízení GDPR. Výchovná poradkyně spolu
s vedením školy a spolu s třídními učiteli spolupracovala převážně s PPP, s orgány péči o dítě,
sociální právní ochranou, s odborem právních a kontrolních činností někdy také s policií, dětskými
a odbornými lékaři. Zákonným zástupcům doporučovala pomoc a kontakty na odborná pracoviště,
poskytovala potřebné informace. Škola byla v kontaktu se speciálně pedagogickými centry,
s organizacemi zabývajícími se poruchami autistického spektra, aj.
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Školní rozhlasové vysílání Mochováček
přispělo k příjemné atmosféře již 18. rokem a stalo se tak neodmyslitelnou součástí školy. Vysílání
probíhalo každý pátek na začátku 1. vyučovací hodiny. Svým obsahem seznamovalo žáky s děním
školy, významnými akcemi, s úspěchy žáků. Žáci přispívali zprávami z akcí, kterých se zúčastnili,
zapojovali se do moderátorské práce v přímém vysílání i do rozhlasových soutěží.
Klub rodičů
Klub rodičů byl určen pro rodiče, kteří měli výchovné problémy se svými dětmi. Váhali, zda jsou
schopni problém ještě zvládnout vlastními silami nebo se mají obrátit na PPP nebo středisko
výchovné péče. Rodiče mohou přijít nezávazně, bez dítěte a poradit se, jak dál. Někdy bylo na
místě doporučit rodičům, aby se už obrátili na instituce. Cílem tohoto setkání bylo pomoci
rodičům najít strategii, jak vyřešit výchovné potíže vlastními silami.
Nejčastěji probíranou tématikou bylo: nerespektování autority, agresivita, záškoláctví, počínající
šikana, lhaní, špatná nebo žádná příprava do školy, kouření.
Ve školním roce 2017/2018 se oproti jiným rokům častěji obraceli příbuzní dětí nebo osamělí
rodiče, kteří potřebovali posílit ve svých kompetencích v roli vychovatele.

13. Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování)
Cílem preventivní strategie pro letošní školní rok bylo vychovávat jedince zodpovědné za své
zdraví a za své chování. Posílit duševní odolnost žáků a schopnost se samostatně rozhodovat
v různých situacích. Umět přijmout odpovědnost za své jednání.
Podstatná část preventivních aktivit probíhala v rámci výchovně vzdělávacího procesu podle
RVP. Pozornost byla věnovaná vztahům mezi vrstevníky a chování žáků k vyučujícím.
Škola k této problematice přizvala odborníky, kteří působí v oblasti prevence.
Pro žáky byly zajištěny tyto preventivní programy:
- Bezpečně v každém ročním období
- Bezpečně v dětském kolektivu
- Jak si nenechat ublížit I.- III.
- Mimořádné události
- Dopravní výchova
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- Než užiješ alkohol, užij svůj mozek
- První pomoc
- Požární prevence
- Šikana a násilí v dětských kolektivech
- Drogy I (tabákové výrobky, alkohol, léky )
- Kriminalita dětí I
- Drogy II (zneužívání omamných a psychotropních látek)
- Základy právního vědomí I (zákony v souvislostech, trestní zákoník, trestní řád, přestupkový
zákon)

Další významnou událostí letošního roku bylo 100. výročí založení republiky. Žáci se tomuto
výročí věnovali velice aktivně. Pod dohledem vyučujících pracovali na několika projektech.
Škola poskytovala žákům dostatek volnočasových aktivit, dodržovala tradice školy a
organizovala zábavné, kulturní a sportovní akce. V letošním roce se zapojila do akce Den
Země. Žáci se aktivně zapojili do přípravy i do samotného průběhu akce.
Rodiče byli informováni o dění ve škole prostřednictvím zápisů na pravidelných rodičovských
schůzkách na internetových stránkách školy. Měli také možnost pravidelných konzultací
s vyučujícími.
Od letošního školního roku jsou ve funkci nové metodičky prevence s PPP pro Prahu 3 a 9.
Školní metodičku pravidelně informovaly o aktualitách a novinkách v oblasti prevence.
Pořádaly pro metodiky přednášky, předávaly legislativní změny. I ostatní učitelé měli
možnost se vzdělávat na školeních a seminářích pořádaných k dané problematice. Škola se
zapojila do projektu MIŠ (Minimalizace šikany – tři kolegyně ukončily vzdělávání).
Specializační studium zaměřené na prevenci ukončila kolegyně a od nového školního roku se
tomuto tématu bude na škole věnovat.
Díky včasné a důsledné práci pedagogů se snížilo množství závažných přestupků i množství
kázeňských opatření.
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SEZNAM ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ- ŠK.ROK - 2018/2019

DEN

NÁZEV

HODINA

KERAMIKA

14:0014:45(15.00)

HUDEBNÍ KROUŽEK

14:00-15:00

STOLNÍ TENIS

14:00-14:45

ANGLIC. J. / RUSKÝ J. 14:00-14:45
PONDĚLÍ

KR.VAŘENÍ

14:00-14:45

ÚTERÝ

SPORT.RELAX.

14:15-15:00

FLORBAL

14:00-15:00

POČÍTAČE

14:05-14:50

DOMÁCÍ PRÁCE

14:15-15:00

STŘEDA

ŠACHY
KERAMICKÝ ZŠS

13:30-15:00
14:15-15:00

ČTVRTEK

DRAMATICKÝ KR.

16:00-16:45
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UČITEL

14. Ekologická výchova a environmentální výchova
Také ve školní roce 2018 – 2019 prolínala environmentální výchova všemi předměty. Pokračovalo
se s tříděním odpadu, žáci využívali nádoby k tomu určené, podíleli se na vynášení plastů, sbírali starý
papír. Účastnili se sběrových akcí a odvozu papíru do sběru. Škola tak získala sponzorský dar
v celkové částce 1590 ,- Kč. Každoroční výjezd na školu v přírodě, byl příležitostí k ověření si teorie
v praxi. Učitelé se žáky navštěvovali ekologicky zaměřené programy např. v Toulcově dvoře. Čerpali
poznatky z časopisu NIKA, který se zabývá ochranou životního prostředí, půjčovali si DVD, CD,
pracovní sešity i listy, omalovánky, knihy k výuce EV. Ke zkvalitnění výuky přispívala také práce s IT
technikou.
Zástupkyně školy se účastnila vzdělávacích akcí :
Evaluace v environmentální výchově, Ekologizace provozu škol, Setkání koordinátorů EV hl. m. Prahy.
Ověřovat teorii v praxi měli možnost žáci také v areálu školy i na školním pozemku.

V. – Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti

1.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Škola v přírodě
Místo:
Termín:

Hotel U JEZERA, Orlík, Klučenice 137, 262 56
27. 5. – 31. 5. 2019

Počet žáků: 40
ŠvP se uskutečnila v pěkném přírodním prostředí. Areál u vody, obklopen lesy poskytl pro 40 žáků
příjemný pobyt s možností her, sportovních a zábavných činností. / plavba lodí po Orlické
přehradě, vycházky do zámeckého parku a okolí, sportovní soutěže, míčové hry, diskotéka,
táborák, aj./

Plavání
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Místo : Plavecký areál Hloubětín, Hloubětínská 80, 194 00
1.plolotí - 24 žáků
2.pololetí - 24 žáků
Výcvik byl součástí ŠVP, v hodinách Tv, přispíval k celkové sportovní zdatnosti žáků. Byl povinný
pro žáky 4. ročníků.
Dlouholeté navštěvování PV se projevovalo na dobrých výsledcích žáků při plaveckých soutěžích.
Častá ocenění upevňovaly velkou motivaci především žáků ZŠ speciální.

2.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)

Neustále platilo, že smysluplně trávený volný čas tvořil bariéru rizikovému chování žáků.
Škola proto nabízela 12 kroužků: viz. str. 23 - počítače I, počítače II, AJ/ RJ, stolní tenis, fotbal,
florbal, keramika I, keramika II, šachy, dramatický, dom. práce , vaření , sportovně-relaxační,
doučování. V kroužcích se v mimoškolních činnostech zapojilo 143 našich žáků. Velký zájem dětí a
rodičů o činnosti ukazují na dobou práci vedoucích kroužků. I v následujícím školním roce bude škola
v dobré práci pokračovat.

3.

Soutěže, vystoupení

Recitační – účast 2 žákyň na Pražském poetickém setkání v Galerii P14

Pěvecké – pěvecký sbor školy se zúčastnil Vánočního zpívání / 12.12 2018 / a 25. ročníku
Přehlídky sborového zpěvu speciálních škol / 15. 5. 2019 / v KDB Barča, Praha 10, pořádaných
každoročně ZŠ práčská
Výtvarné - mimoškolní projekty :
- Práce do soutěže „Komenský a my“ vyhlášeno MŠMT, NPM J. A. Komenského, ZŠ J.A. Komenského
„Orbis pictus 21. století“
-„Já a můj obvod“, vyhlášeno MČ Praha 14 na téma „Významná výroční roku 2019“- byla získaná
dvě ocenění a žáci si je / 18. 6. 2019 / slavnostně / v Galerii Prahy 14 / převzali
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- akce „Den Země“, vyhlášené mezinárodně, MČ Praha 14 – „Chráníme ohrožené druhy“- stánek
s přehlídkou prací našich žáků
- školní projekty :
- plakáty a výstava ke 100. výročí vzniku ČR „Jak šel čas s naší republikou“
– plakátová soutěž „Barvy podzimu“
- plakátová soutěž „Zima u nás“
- výstava výrobků s vánoční tématikou „Tradiční Vánoce“
- plakátová soutěž „Jaro je za dveřní“
- výstava s velikonoční tématikou
- plakátová soutěž „Ptáci a ptáčci“
- plakátová soutěž „Kde chci být o prázdninách“
Sportovní – Plavecko- běžecký pohár – P3 a 9 /pořádal R TEAM /, Plavecké závody v Čelákovicích,
Sportovní den v ZŠ Bártlova, v ZŠ Trávníčkova, Pojďme spolu za fotbalem / akce pořádaná ČHSO a
UEFA /
Florbal - oblastní / 17.1. 2019 /- turnaj 4 týmů, postup do pražského kola, diplom za 2. místo
Florbal – přebor / 7.2.2019 / - turnaj 16. týmů, postup za skupiny, diplom za účast
Akce ZŠS ve školním roce 2018/2019: plavecký výcvik, plavecko běžecký pohár – R TEAM (
Praha 3 a 9), Plavecké závody v Čelakovicích (DC Paprsek), Turnaj v Bocce (DC Paprsek),
Sportovní den ZŠ Trávníčková, Návštěva divadel (Gong Horní Počernice), Škola v přírodě
(Klučenice), Pojďme spolu za fotbalem (ČHSO a UEFA), Chvalský zámek (jak si hráli naši
prarodiče, Lego), Programy Městské policie, Dinopark, Krokodýli v ZOO, Programy APHA
(Rybova mše v obrázcích J. Lady – kostel Svatého Ignáce), O novém začátku – kostel Cyrila a
Metoděje

Veškerá tato činnost vytvářela a podporovala u žáků celou škálu pozitivních morálně volních
vlastností. Vytrvalá práce vyučujících přinášela žákům při jednotlivých aktivitách nenahraditelné
zážitky a upevňovala potřebné kompetence.
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Školní družina 2018/2019
Ve škole byla 3 oddělení ŠD, při rozdělování žáků do skupin, byl zohledován nejen věk, ale i jejich
fyzický a psychický vývoj. Žáci plnili školní vzdělávací plán ŠD. Je pěknou tradicí, že součástí práce ŠD
je každoročně šachový kroužky, završením roční práce je pak šachový turnaj pražských škol pod
záštitou školy.
Zájem o školní družinu byl opět velký, k naplněnosti přispívalo i odpolední vyučování a školní kroužky.
Školní družina byla důležitou, neodmyslitelnou součástí školy, vzdělávacího procesu. Aktivita
vychovatelek, asistentů a jejich týmová práce přispívaly k bezproblémovému chodu školy.
Bezproblémová práce vychovatelek a asistentů ve ŠD, je vedením školy i rodiči, právem ceněna.

4.

Prezentace a příklady dobré praxe

- v tomto školním roce jsme náslechy a vedení praxí omezili na minimum
z důvodu složení žáků v jednotlivých třídách a časté nemocnosti pedagogů
- praxe byla umožněna pouze studujícím pracovníkům školy
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V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V letošním školním roce kontrola ČŠI na škole neproběhla.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
V letošním školním roce žádná jiná kontrola neproběhla.
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VII. Základní údaje o hospodaření školy

Hodnocení školního roku 2018/2019 z ekonomického hlediska

Náklady na provoz školy jsou financovány zejména z přidělených dotací, část předem
plánovaných akcí je financována z peněžních fondů školy, především z investičního a
rezervního fondu.
Zřizovatel Hlavní město Praha v roce 2019 poskytl účelovou dotaci na posílení
mzdových prostředků pracovníků ve školství ve výši 1 369 tis. Kč včetně podpory
pracovníků v oblasti stravování ve výši 54 tis. Kč.
Dále byla v roce 2019 realizována kompletní rekonstrukce školní kuchyně včetně
vybavení. Investorem akce byl zřizovatel HMP, který předá majetek v hodnotě
cca 25 mil. Kč do užívání škole předávacím protokolem.
Škola mimo hlavní činnosti provozuje i doplňkovou činnost, jmenovitě uvedenou ve
zřizovací listině – jedná se především o pronájmy tělocvičny a pronájem části objektu,
kterou využívá Pedagogicko-psychologická poradna.
Doplňková činnost vykázala zisk v roce 2018 ve výši 274 589,18 Kč, který byl, po
schválení zřizovatelem, přidělen do peněžních fondů školy.
Do rezervního fondu bylo po finančním vypořádání přiděleno 219 589,18,- Kč a
do fondu odměn byla přidělena částka 55 000,- Kč.
Údaje z rozvahy k 31.12.2018
Aktiva
majetek
Oprávky
zásoby

V tis. Kč
72 675
-

Pasiva
Fond dlouhodobého
majetku
Finanční fondy

22 645

Závazky

7

Pohledávky

21 187

Peníze

11 108

Celkem

82 332

Hospodářský
výsledek z DČ
celkem
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V tis. Kč
50 032
7 953
24 073

274
82 332

VIII. Další informace
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím :
počet podaných žádostí o informace

0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

počet podaných stížností

0

Stále platilo, že problémy, které se během roku objevily, byly řešeny včas. Intenzivní komunikací se
zúčastněnými se podařilo stanoviska vyjasnit, stanovit pravidla nápravy a dodržovat je.

IX. Školská rada

Datum ustanovení :

14. 3. 2006

Seznam členů:

za zřizovatele Mgr. A. Naidrová, Mgr. Vojtěch Tomášek
za rodiče A. Jozová ,LLM, BC. A. Dvorská
za školu Mgr. Z. Lassaková, PaedDr. I. Švandová

Předseda :

Mgr. Z. Lassaková

Zasedání školské rady se uskutečnila v měsíci říjnu 2018 a v květnu 2019. Za zástupce zřizovatele byla
do školské rady v září 2018 opakovaně jmenována Mgr. Alena Naidrová, v březnu 2019 byl jmenován
Mgr. Vojtěch Tomášek. Svou dlouholetou činnost ukončila PaedDr. Zuzana Kaprová. Předsedkyně
školské rady paní doktorce osobně poděkovala za její přínosnou práci ve školské radě a podporu
školy.
Na zasedání školské rady v říjnu byla projednána a schválena výroční zpráva za školní rok 2017/2018.
V programu květnového zasedání byl hodnocen školní rok 2018/2019 a zodpovězeny dotazy členů,
které se týkaly činnosti školy – kulturních a sportovních akcí, exkurzí, školy v přírodě, školních soutěží
a výstav, preventivních programů, využívání odborných učeben aj. Byla zdůrazněna spolupráce školy
s rodiči v návaznosti na odborné a poradenské instituce. Čelenové byli seznámeni s plánovanou
rekonstrukcí školní jídelny od 7.6.2019. Stručně bude školní rok zhodnocen na zasedání v říjnu 2019
při projednání výroční zprávy za školní rok 2018/2019.
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Závěr :

Jsem velice ráda, že školní rok 2018 - 2019 proběhl úspěšně.
Zdárně, bez velkých obtíží, se nám podařilo dokončit léta plánovanou investiční akci,
rekonstrukci školní kuchyně.

V Praze 10. 10. 2019

Mgr. Věra Simkaničová
ředitelka školy

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou v souladu s
§ 168,ods.1.,zákona 561/2004 Sb.

za ŠR:

předsedkyně p. Z. Lassaková

dne : 23.10.2019
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