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V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 15/2005 Sb. 
předkládám výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018. 
 
1. Zřizovatel:  
 
název: Městská část Praha-Satalice 
sídlo: ÚMČ, K Radonicům 81, 190 15 Praha-Satalice 
 
 
2. Název právnické osoby, sídlo, adresa pro dálkový přístup, údaje o vedení školy 
 

přesný název: Základní škola, Praha 9 – Satalice, K Cihelně 137 

adresa školy:   K Cihelně 137/8, 190 15 Praha-Satalice 
ředitelka:   Mgr. Iveta Horáčková 
zástupkyně ředitelky:  Ing. Daniela Vočadlová, Mgr. Eva Matoušková 
e-mail:    zs.satalice@mcsatalice.cz 
web:    www.skolasatalice.cz 
telefon:   286 002 911 
IČO:    65992911 
IZO:    600040615 
Identifikátor školy: 102 301 557 
 
 
3. Charakteristika školy, zásadní změny v síti škol (počet a důvody) 
 
Naše škola je státní plně organizovaná základní škola. 
 
Datum posledního zařazení do sítě škol:  zařazení do sítě škol: 1. 9. 1998 

zařazení do školského rejstříku: 1. 9. 2007  
 
Od 1. 9. 2017 navýšení kapacity školní družiny na 210 žáků. 
 
 
4. Vzdělávací programy, zhodnocení ŠVP 
 

Ve všech ročnících základní školy probíhala výuka podle Školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání – „Nastartuj!“. Do učebního plánu od 3. do 9. ročníku byl 
nově zařazen vyučovací předmět Třídnická hodina, jehož obsah je založen na osobnostně 
sociální výchově a podpoře pozitivních vztahů v třídních kolektivech. 

ŠVP se zaměřuje na vytváření prostředí, kde je žákům poskytována kvalitní odborná 
péče, kde panuje přátelská a tvůrčí atmosféra a kde se žáci cítí bezpečně díky jasným, 
známým předem stanoveným pravidlům. Prioritou je, co nejlépe připravit naše žáky pro další 
život a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme aktivitu i kreativitu žáků 
rozvíjíme jejich samostatné myšlení a vedeme je k zodpovědnému rozhodování. 

Školní vzdělávací program je otevřený dokument, který je nutno přizpůsobovat 
měnícím se zákonným požadavkům, podmínkám a potřebám školy, žáků a rodičů. 
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5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

Ve škole se jako „první cizí jazyk“ vyučoval předmět Anglický jazyk, a to povinně od 3. 
ročníku. Ve 2. ročníku mají žáci možnost absolvovat přípravu na výuku anglického jazyka při 
nepovinném vyučovacím předmětu Nepovinný anglický jazyk a v 1. ročníku probíhá příprava 
na jazykové vzdělávání v zájmové aktivitě v kroužku Anglického jazyka. Mezi rodiči je o výuku 
angličtiny nad rámec běžného vyučování veliký zájem. Na 2. stupni si žáci v oblasti 
volitelných předmětů volili předmět Konverzace v anglickém jazyce, vyučovali učitelé školy.  

Na 2. stupni jsme pokračovali ve výuce dalšího cizího jazyka – Německého jazyka. 
Jeho výuka navázala na předcházející školní rok a probíhala tak už v 8. ročníku a pokračovala 
do 9. ročníku.  

Žáci 8. ročníku si prvně zkusili konverzovat v němčině na několikadenním výletě  
do Berlína.  

Abychom uspokojili zvýšený zájem žáků a rodičů o výuku cizích jazyků, nabídla naše 
vyučující žákům 4. ročníku kroužek italského jazyka. Žáci s nadšením poznávají další cizí jazyk. 
 
Tabulka s počty žáků učících se cizí jazyk 
 

 
žáci učící se cizí jazyk  

jako povinný předmět 

žáci učící se 
cizí jazyk jako 

povinně 
volitelný 
předmět 

žáci učící se cizí 
jazyk  

jako nepovinný 
předmět 

žáci učící se cizí 
jazyk 

jako kroužek 

 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 
1. 

stupeň 
2. 

stupeň 
1. 

stupeň 
2. 

stupeň 

AJ 173 179 0 74 33 32 0 

NJ 0 84 0 0 0 0 8 

IJ 0 0 0 0 0 15 0 

 
 
6. Údaje o pracovnících školy – včetně vedení školy 
personální zabezpečení – pedagogičtí pracovníci 
 

 pedagogičtí pracovníci 
celkem 

pedagogičtí pracovníci 
s odbornou kvalifikací 

pedagogičtí pracovníci 
bez odborné kvalifikace 

Počet (fyzické 
osoby)  
k 31. 12. 2017 

40 38 2 

 
 
7. Věková struktura pedagogických pracovníků 
 

věk 
 

do 30 let 
 

31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 let a více 
z toho 

důchodci 

počet 5 6 15 10 4 2 

z toho žen 5 5 15 9 4 2 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
a) pedagogičtí pracovníci doplňující si odbornou kvalifikaci: 
2 vychovatelky ŠD studují, aby získaly odbornou kvalifikaci. 
 
b) průběžné vzdělávání 
 
Nejčastější zaměření vzdělávání: 

 

 diagnostika matematických schopností a schopností v oblasti čtení a psaní, 

 rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti, 

 vyučovací metody, 

 leváctví a zkřížená lateralita, 

 jednání s rodiči, 

 ochrana osobních údajů ve školách, 

 ochrana měkkých cílů, 

 ochrana proti šikaně a kyberšikaně. 
 
 
9. Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019 
 

 
 

zapsané děti přijaté děti 
odklady školní 

docházky 

 počet 52 22 7 

 
 
10. Hodnocení činnosti školních družin a školních klubů 
 
Škola nemá zřízen školní klub. 
a) počty  
 

 počet 
oddělení 

zapsaní 
účastníci 

školní družina 7 193 

 
b) hodnocení činnosti 
 

Ve školním roce 2017/2018 byly uspokojeny požadavky všech zájemců o docházku. 
Školní družinu využívali žáci 1. – 4. ročníku. Od 1. 9. 2017 byla kapacita navýšena na 210 
žáků.  

Činnost jednotlivých oddělení probíhala dle vzdělávacího programu ŠD a byla 
konkretizována tematickými plány pro jednotlivá oddělení. 

Cílem činnosti družiny bylo zapojení dětí a příprava smysluplného trávení času. Dále 
utužování kamarádských vztahů mezi dětmi napříč jednotlivými odděleními. Pro žáky byly 
pravidelně připravovány „celodružinové“ akce. Jednalo se o aktivity, kterých se účastnili 
všichni žáci ze ŠD (Drakiáda, Halloween, Vítání sv. Martina, Mikuláš a čert, Vánoční veselice, 
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Družinový biatlon, Masopust, divadelní představení Toy Machine, filmové představení 
Šmoulové, odpoledne s dopravním hřištěm, ZOO park Radonice, odpoledne s Lego Robotika). 
K pravidelné činnosti také patřila výroba dárků na Vánoční jarmark, k zápisu do 1. ročníku,  
na Velikonoční dílničky, ke Dni matek, ke Dni otců. Žáci ze ŠD připravili a pomohli vyrobit 
dárek na setkání se seniory.  

I v tomto školním roce ŠD využívala odborné učebny (učebna Hudební výchovy, 
výtvarný ateliér, školní cvičná kuchyňka, tělocvična).  

Vychovatelky doprovázely na konci školního roku třídy svých žáků na projektové 
výjezdy nebo na plavecký kurz. 
 
 
11. Poradenské služby školy 
 

Školní poradenské pracoviště v naší škole bylo tvořeno výchovnou poradkyní, 
metodičkou prevence a svou důležitou roli při poskytování podpůrných opatření měly dvě 
paní učitelky prvního stupně, speciální pedagožky. 

Výchovná poradkyně se při své činnosti řídila vyhláškou č. 27/2016 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Vedla a aktualizovala přehled o žácích se speciálními vzdělávacími 
potřebami, podílela se spolu s vedením školy na projednávání navržených podpůrných 
opatření ze strany pedagogicko-psychologických poraden a SPC. Zajišťovala administrativní 
úkony předcházející plnění Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka 
se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Podílela se též na zajišťování podmínek pro 
plnění podpůrných opatření. Úzce spolupracovala s vedením školy, s třídními učiteli, 
vyučujícími, s psycholožkou z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9. Výchovná 
poradkyně dále koordinovala odborné vyšetření k volbě povolání, které žáci 9. ročníku měli 
možnost absolvovat v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 3 a 9, zajišťovala 
administrativu spojenou s přihláškami na střední školy a konzervatoře, organizačně se 
podílela na obsahové a organizační stránce zápisu dětí do 1. ročníku naší školy, řídila 
pracovní schůzky pro budoucí prvňáky. Spolu s vedením školy se podílela na rozhovorech s 
žáky a jejich zákonnými zástupci v případech výukových nebo výchovných obtíží žáků. 
Výchovná poradkyně se účastnila setkání výchovných poradců Prahy 9, jejichž součástí byly 
vzdělávací bloky s aktuální poradenskou tematikou. 

Speciální pedagožky poskytovaly odborné rady a pomoc vyučujícím zejména  
1. stupně, kteří pracovali se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale především 
vyučovaly Předměty speciálně pedagogické péče žáky, kterým byla pedagogickými 
poradnami tato intervence doporučena. 

Vedení školy dlouhodobě hledá vhodného kandidáta na post školního psychologa, 
kterým chce doplnit pracovní tým školního poradenského pracoviště. 
 
 
12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 
 

Mezi školu a zřizovatelem MČ Praha – Satalice probíhala úzká spolupráce na základě 
oboustranných potřeb. Ředitelka školy velmi aktivně spolupracuje s vedením Městské části 
Praha-Satalice. Díky zřizovateli prošla škola ve školním roce zásadní stavební úpravou. Byla 
zateplena a opatřena venkovními žaluziemi, které pomáhají v zajištění potřebného 
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tepelného a světelného komfortu při vyučování. Ve školním roce byla rovněž zahájena 
úprava střešních světlíků a celková rekonstrukce školního venkovního sportoviště.  

Školská rada plnila své povinnosti vyplývající z § 168, odst. 1, zákona 561/2004 Sb.,  
a ve znění platných předpisů. Aktivně se zajímala o dění ve škole a předložila ředitelce školy 
mnohé podněty k možnému vylepšování chodu školy. 

Ve sledovaném období nadále působil ve škole Spolek Satalická škola, který pomáhal 
svojí finanční podporou zajišťovat nadstandardní vybavení školy pro žáky a podílel se na 
organizaci tradičních akcí (Vánočního jarmarku, Slavnosti stužkování žáků 9. ročníku, 
podzimního a jarního „Bazárku oblečení“, Společenského večera). Finanční prostředky 
získané z výtěžku těchto akcí byly využity k nákupu dalších interaktivních tabulí a potřebného 
vybavení pro zájmové kroužky, k úhradě cen pro vítěze sportovních dnů, k nákupu knih  
do školní knihovny apod.  

Společně organizované akce přispívaly k prohlubování vzájemné spolupráce mezi 
školou, rodiči a ostatními obyvateli obce.  

Škola pokračovala v tradici prací ověřeného systému organizace třídních schůzek  
a konzultací, z nichž největší přínos mají na závěr 1. pololetí školního roku společné 
konzultace rodičů, učitelů a žáků.  

Mezi nejvýznamnější mimoškolní aktivity patří účast žáků na akcích pořádaných 
školou. S Klubem mladého diváka vyráželi do pražských divadel, prostřednictvím Klubu 
mladého čtenáře si objednávali z nabídky zajímavou četbu, nebo vybírali nové knížky pro 
školní knihovnu. Výtěžek ze sběru starého papíru si vítězné třídy užily společně při 
projektovém týdnu, nebo si vybavily třídní knihovničky či stavebnice. Sběrem plastových 
víček podpořili nemocnou holčičku z vedlejší obce.  

Žáci se účastnili mnohých soutěží a vzdělávacích olympiád (viz příloha), přednášeli 
básně a prózu v soutěži Mladý Demosthénes, pro rodiče pořádali žáci 1. stupně se svými 
učitelkami Satalické poetické setkání. 
 
 
12.1 Komunitní akce školy 
 

I ve školním roce 2017/2018 škola usilovala být školou otevřenou nejen pro žáky, ale 
zvala na své akce i jejich rodiče a příbuzné. Snažili jsme se i uspořádat i samostatně některé 
akce pouze pro dospělé, abychom i jim umožnili aktivně trávit volný čas (např. pro maminky 
společné pečení chleba ve školní kuchyňce). 

Mezi pravidelné akce patří oblíbené bazary dětského oblečení. Jejich součástí je  
i charitativní sbírka oblečení. 

Na začátku adventu byli žáci naší školy součástí kulturního programu organizovaného 
naší městskou částí při akci Satalické rozsvěcení vánočního stromu. 

V předvánočním čase již tradičně škola připravuje Vánoční jarmark s dílničkami,  
na který vyráběli dárky všichni žáci a rodiče si zde mohli najít nebo vytvořit vánoční 
překvapení pro své blízké. Současně proběhl i Den otevřených dveří, kdy žáci 9. ročníků 
provázeli návštěvníky po škole. Již tradičně si školu přicházejí prohlédnout budoucí prvňáčci 
se svými rodiči. 

V únoru prezentovali žáci 9. ročníků své Závěrečné práce svým rodičům. 
V březnu jsme připravili pro žáky a rodiče 1. Slavnost stužkování žáků 9. ročníku, která 

navázala a pokračuje v tradici Jarního školního plesu. Svá hudební a taneční představení zde 
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předvedli žáci naší školy. Byli představeni a „ošerpováni“ žáci 9. ročníků. Diváci se dozvěděli, 
jaké mají naši žáci plány v budoucím studiu na středních školách.  

V dubnu jsme se již podruhé sešli na Velikonočních dílničkách, kdy žáci,  
a především rodiče pořádali workshopy a prodávali své výrobky. Návštěvníci si mohli sami 
vyrobit velikonoční dekorace.  

Mezi tradiční školní akce patří jarní Setkání se seniory. Je pro ně připraven hudební 
program a děti ze ŠD přichystaly dárky i malé dílničky. Školní kuchyně připravila sváteční 
pohoštění.  

Se školním rokem jsme se rozloučili na konci června Společenským večerem na téma 
Moře. Programem nás provedli žáci 9. ročníků a každá třída i mateřská škola vystoupily se 
svým originálním číslem. Rodiče ze Spolku Satalická škola doplnili odpoledne dalším 
programem, kdy všichni měli možnost se například nechat vyfotografovat v najatém 
fotoateliéru nebo si koupit výbornou zmrzlinu. 
 
 
13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 
 
 Škola se neúčastnila rozvojových a mezinárodních programů. 
 
 
14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 
 

Ve školním roce neměla škola v evidenci žádného nadaného žáka. 
 
 
15. Polytechnická výchova 
 
15.1 Volitelné předměty 
 

Polytechnická výuka byla zařazena především do vyučovacích předmětů Praktické 
činnosti na 1. stupni a Svět práce na 2. stupni, ale i do dalších předmětů, do školních  
i mimoškolních aktivit (výtvarné, keramické a další dílny, činnost kroužků) i do činnosti školní 
družiny. Žáky vedeme k praktickému vztahu k životu, v oblasti volby povolání se seznamují 
s jednotlivými profesemi lidské práce, úměrně svému věku a možnostem školy se seznamují 
při práci s různými materiály, klademe důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Učíme 
žáky pečovat o životní prostřední, o okolí školy a o prostředí svého bydliště. Vedeme žáky  
k úctě k lidské práci, porovnáváním současnosti a minulosti budíme též úctu k hodnotám 
vytvořeným předchozími generacemi. 

Ve školním roce 2017/2018 někteří žáci 1. stupně navštěvovali dle svého zájmu 
volitelný předmět Náboženství, vedený panem farářem z Vinoře, na 2. stupni si vybírali žáci 
z volitelných předmětů: Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Konverzace 
v anglickém jazyce. 
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15.2 Zájmová činnost – kroužky 
 

Žákům škola zajistila či zprostředkovala podle jejich věku sportovně – pohybové, 
výtvarné i jazykové kroužky. Zájmovou činnost z části zajišťovali zaměstnanci školy a z části 
lektoři z jiných organizací, které měly pronajaté prostory ve škole. Mezi školní kroužky patřil 
kroužek počítačový, kroužek anglického, italského a německého jazyka, kroužek 
komunikačních dovedností, keramika a šachy. Dále mohly děti navštěvovat kroužky, které 
vedli zástupci externích organizací: INLINETALENT, kroužek Veselé vědy, hru Pokémony, 
basketbal, horolezectví, zobcovou flétnu, tanec v kurzu Stream of Dance, florbal, taneční 
kroužek. 
 
 
16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do základní školy 
 

Přípravné třídy nebyly zřízeny, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí škola 
neevidovala, během školního roku 2017/2018 byl 1 žáku přiznán dodatečný odklad školní 
docházky. 
 
 
16.1 Pracovní schůzky pro předškoláky 
 

Organizaci těchto schůzek zajistila výchovná poradkyně spolu s učitelkami z 1. stupně. 
Cílem bylo seznámit předškoláky, kteří byli přijati do prvního ročníku naší školy, se školním 
prostředím, aby pro ně byl nástup do první třídy co nejméně stresující. Paní učitelky 1. 
stupně vedly dvě pracovní schůzky vždy s rozdílným obsahem. Předškoláci si prohlédli 
budovu školy, nejvíce se jim zalíbila tělocvična. Vyzkoušeli si sezení v lavici a kreslení, stříhání 
nebo vybarvování v úkolech v pracovních listech. V jednoduchých úkolech procvičovali 
početní představy, zrakové vnímání, trénovali pozornost a jiné dovednosti potřebné pro 
úspěšnou práci na začátku 1. ročníku. 
 
 
17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU, 

ostatních evropských států a ostatních států světa, zkušenosti s integrací a dalším 
začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

 
a) rozdělení podle jednotlivých stát 
 

státy EU počet žáků 

Slovensko 10 

 

 

ostatní evropské státy  počet žáků 

Ukrajina 6 

 
 



Základní škola, Praha 9 – Satalice, K Cihelně 137 
 

Výroční zpráva 2017/2018 
11 

ostatní státy světa Počet žáků 

Čína 2 

Rusko 1 

Vietnam 1 

 
 
b) hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 
 

Začleňování žáků cizinců či z cizojazyčného domácího prostředí probíhá bez 
problémů. Škole se daří navazovat dobrou spolupráce s rodinami, výuka ČJ, AJ, NJ, M  
i ostatních předmětů bez komplikací. Většina žáků se v ČR narodila, absolvovala předškolní 
vzdělávání v české mateřské škole a navázala bez problémů školní docházkou. Složitější se 
projevuje pouze situace se zvládnutím povinností u jednoho žáka z Číny, kdy se v některých 
situacích liší chápání školních povinností ze strany rodiny na rozdíl od školy.  
 
 
18. Environmentální výchova  
 

Environmentální výuku měli učitelé zařazenou do svých tematických plánů jako 
průřezové téma a podle zájmu učitelů byly vybírány programy či akce, které téma rozšiřovaly 
či doplňovaly. Některé ověřené a kvalitní programy jsme zopakovali, ale vyzkoušeli jsme  
i spolupráci s některými novými středisky. 

Novinkou v environmentálních programech byla návštěva Ekocentra Prales 
organizace Lesy hl. města Prahy. Ekocentrum navštívila třída II. B. Lektoři s porozuměním pro 
věkovou kategorii provedli žáky cestou dřeva. Při seznámení se dřevem žáci zapojili své 
smysly, mohli si vyzkoušet, zda utáhnou tolik co čtyřnohý pomocník dřevorubce – kůň, zjistili, 
jak se ovčí vlna mění ve svetr a bramborové slupky zpět v půdu plnou důležitých živin. Kromě 
hodnotného programu je výhodou snadná dostupnost a program je zdarma. 

Další novinkou byla spolupráce s Ekodomovem. Program Půda velmi zaujal žáky  
5. ročníku. Je to velmi prakticky pojatý program. Na pozemku školy žáci zkoumali půdní profil 
a určili jeho kvalitu. Půdní sondou pozorovali život v půdě. Mnozí poprvé v životě viděli 
kokony žížal a chvostoskoky. 

Třetí novinkou byla návštěva kina Světozor. Žáci 6. až 9. ročníku se zúčastnili 
promítání filmu Den na zázračné planetě. Promítání bylo doplněno besedou.  

Těšili jsme se na tradiční návštěvu Ornity s programem Krkavcovití. Program měl opět 
pozitivní ohlas, žáci s překvapením zjistili, jak jsou krkavcovití pěvci inteligentní a učenliví.  
Do programu byly zapojeny všechny třídy prvního stupně a sedmý ročník.  

Ve školním roce jsme absolvovali vzdělávací program společnosti Penthea Lovci (8. a 
5. ročník) a Mláďata (1. ročník, II. B, 3. ročník). 

Čerpali jsme návštěvy ZOO Praha prostřednictvím školní permanentky. Pro VII. B jsme 
zvolili prohlídku s průvodcem, která vhodně doplnila a tematicky navázala na školní učivo  
o obojživelnících a plazech. Ve druhém pololetí se do ZOO vypravil 3. ročník. Průvodce je při 
prohlídce seznámil se zajímavostmi o zvířatech chovaných v ZOO. Pro 4. ročník jsme zvolili 
výukový program Ochrana zvířat. Permanentku čerpala i školní družina volnou odpolední 
procházkou po zoologické zahradě.  

Ve třídách stále po celý rok třídíme papír a plast. 
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19. Multikulturní výchova  
 

Multikulturní výchova není na škole zařazena jako samostatný vyučovací předmět.  
K jejímu naplňování dochází skrze preventivní program a průřezová témata, a to ve všech 
ročnících. Nejčastěji jsou vybrané otázky uchopovány v cizích jazycích, ve vyučovacích 
předmětech Zeměpis, Dějepis, dále v předmětu Člověk a jeho svět na 1. stupni, resp. Člověk  
a společnost na 2. stupni a v neposlední řadě také v třídnických hodinách řazených od 3. do 
9. ročníku. Důležitost informovanosti v oblasti multikulturní výchovy dokládá také fakt, že  
i naši školu navštěvuje několik žáků narozených, popřípadě majících kořeny mimo Českou 
republiku. 
 
 
20. Prevence rizikového chování 
 

Ve školním roce 2017/2018 se škola snažila předcházet a minimalizovat rizikové 
chování žáků zejména prostřednictvím třídnických hodin. Práci se třídou se věnují třídní 
učitelé pravidelně 1 vyučovací hodinu v týdnu při vyučovacím předmětu Třídnická hodina. 
Hlavním garantem byla třídní učitelka, která s žáky řešila nejen školní záležitosti. Do témat 
primární prevence byla zařazena také například důležitost zdravého životního stylu, rozvoj 
pozitivního sociálního chování a zvládání zátěžových situací osobnosti.  

Struktura prevence pak vycházela dle potřeb dané věkové skupiny. Na 1. stupni byla 
proto mimo jiné řešena bezpečnost v dopravě, agrese nebo šikana. U druhého stupně byla 
prevence zaměřena také na závislostní chování, návykové látky, sexuální rizikové chování, 
vandalismus, rasismus a v neposlední řadě záškoláctví. V prevenci uvedených jevů škole 
pomáhaly i programy Městské policie. 

Snížení rizika nežádoucího chování u žáků se škola snažila prosazovat přes vzdělávací 
či sportovní projekty. Jedním z cílů bylo vždy navázání a přetrvání pozitivního kontaktu žáků 
z různých tříd. Velmi důležitým prvkem u primární prevence je také spolupráce rodičů  
a partnerů školy při realizaci vybraných školních projektů. 

V uplynulém školním roce škola navázala spolupráci s neziskovou organizací 
Magdaléna, o.p.s. Cílem této spolupráce je proškolení celého pedagogického sboru v oblasti 
primární prevence, a právě v uplatnění jejích principů v praxi se žáky. Další externí organizací 
zabývající se primární prevencí, kterou škola oslovila z důvodu spolupráce, byla organizace 
Život bez závislosti, z. s. Důvodem spolupráce byla odborná sociometrie ve vybraném třídním 
kolektivu. 

Z důvodu odborného zmapování vztahů v třídních kolektivech, které jsou klíčovým 
faktorem k předcházení a k včasné reakci nezdravých vztahů, využívá škola i externího 
lektora. 
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21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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počet dětí 
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 138 

z toho 
nově přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 

 
 
22. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu  
ke znalosti českého jazyka 
 

Zjišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet žáků 

Úplná neznalost ČJ 0 

Nedostatečná znalost ČJ 0 

Znalost ČJ s potřebou doučování 0 

 
 
23. Další údaje o ZŠ 
 
23.1 Výsledky vzdělávání 
 
 Ve školním roce 2017/2018 všichni žáci postoupili do vyššího ročníku. Podrobné 
výsledky vzdělávání viz přílohy. 
 
Tabulka počtu přijatých na střední školy: 
 

 z 5. ročníku ze 7. ročníku z 9. ročníku 

počet přijatých na SŠ 12 3 42 

 
Ve školním roce 2017/2018 po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek na osmiletá 

gymnázia odešlo 12 žáků 5. ročníku. Na šestiletá gymnázia byli přijati 3 žáci ze 7. ročníku. 
Z 9. ročníku byli přijati na střední školy všichni žáci. 35 žáků na gymnázia a střední odborné 
školy, kde bude jejich studium zakončeno maturitní zkouškou, a 7 žáků na střední odborné 
školy. 
 
 
23. 2 Zapojení do státních projektů 

Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. 
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23.3 Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce 
 Ve sledovaném období nebyla škola hodnocena Českou školní inspekcí.  
 
 
23.4 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 
 

Hospodaření v roce 2017 v Kč 

Celkové příjmy v hlavní činnosti 28 070 904,92 

Celkové příjmy v doplňkové činnosti 791 535,00 

Celkové příjmy 28 862 439,92 

Celkové výdaje v hlavní činnosti 28 070 904,92 

Celkové výdaje v doplňkové činnosti 585 994,50 

Celkové výdaje 28 656 899,42 

  

Hospodářský výsledek r. 2017 v Kč 

hlavní činnosti 0 

doplňkové činnosti 205 540,50 

celkem 205 540,50 

 
 
23.5 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 
 
23.6 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 Škola se žádného projektu financovaného z cizích zdrojů neúčastnila.  
 
 
23.7 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů 
 Ve škole není odborová organizace. 
 
Přílohy 
 
1. Přehled prospěchu tříd 1. stupně školy za 1. pololetí školního roku 2017/2018 
2. Přehled prospěchu tříd 2. stupně školy za 1. pololetí školního roku 2017/2018 
3. Přehled prospěchu školy za 1. pololetí školního roku 2017/2018 
4. Přehled prospěchu tříd 1. stupně školy za 2. pololetí školního roku 2017/2018 
5. Přehled prospěchu tříd 2. stupně školy za 2. pololetí školního roku 2017/2018 
6. Přehled prospěchu školy za 2. pololetí školního roku 2017/2018 
7. Aktivity školy 2017/2018 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Horáčková 
    ředitelka školy 


