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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 2021/2022. 

 

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 školy:  Základní škola, Praha 9 – Satalice, K Cihelně 137 

adresa školy:   K Cihelně 137/8, 190 15 Praha-Satalice 

ředitelka:  Ing. Daniela Vočadlová 

zástupkyně ředitelky: Ing. Alžběta Oborná 

e-mail:   zs.satalice@mc.satalice.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 

Bez zásadních změn v síti škol. 

 

4. Vzdělávací programy, zhodnocení ŠVP 

Ve všech ročnících základní školy probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání – „Nastartuj!“. V tomto školním roce průběžně probíhala revize stávajícího 

školního vzdělávacího programu v souladu s malou revizí Rámcového vzdělávacího programu 

a Strategie 2030+, úpravy tematických plánů a probíraného učiva v závislosti na prezenční a 

distanční výuce. 

Při distanční výuce v době třídních karantén v 1. pololetí 2021/ 2022 nařízených Hygienickou 

stanicí hl. m. Prahy vzhledem k epidemiologické situaci s pandemií Covid-19 komunikovali žáci 

s učiteli prostřednictvím aplikace MS Teams. 

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině poskytuje Česká republika od 24. 2. 2022 

dočasnou ochranu uprchlíkům z Ukrajiny. Od 21. 3. 2022 byli průběžně přijímání žáci – 

uprchlíci z Ukrajiny – napříč všemi ročníky. Na základě potřeb rodin se žáci ve škole učili český 

jazyk a vzdělávali se v kmenových třídách. Postupně se některé rodiny vracely na Ukrajinu. 

Žáci 1. a 2. stupně měli každý školní den dvě hodiny výuky českého jazyka pod vedením školní 

dvojjazyčné asistentky a studentky z Ukrajiny. Další výuka probíhala v kmenových třídách 

mailto:zs.satalice@mc.satalice.cz
http://www.skolasatalice.cz/
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podle platného rozvrhu. Nové žáky s faktickým pobytem v Praze-Satalicích a v obci Radonice 

(žáci 2. stupně), jsme přijali i pro školní rok 2022/ 2023.  

 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Ve škole se jako první cizí jazyk vyučoval předmět anglický jazyk, a to nepovinně od 2. ročníku 

a povinně od 3. ročníku. 

Na 2. stupni probíhala výuka německého jazyka v 8. a 9. ročníku a výuka konverzace v 

anglickém jazyce (v rámci volitelných předmětů), kterou vyučovali učitelé školy. 

V rámci projektu Evropské unie Výzva 54 pracuje ve škole školní dvojjazyčná asistentka, která 

se věnuje pedagogické intervenci žáků s OMJ (odlišný mateřský jazyk) individuálně, v rámci 

třídního kolektivu a ve vybraných skupinách žáků. 

5.1 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 v rámci 

kroužku 

1.12.2021  1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 

AJ 129 218 47 31 0 0 0 

NJ 0 94 0 0 0 0 0 

 

6. Údaje o pedagogických pracovnících školy 

  

Pedagogičtí 
pracovníci 

celkem 

Pedagogičtí 
pracovníci 

s odbornou kvalifikací 

Pedagogičtí 
pracovníci 

bez odborné kvalifikace 

Počet 
(fyzické osoby) 
k 31. 12. 2021 

42 38 4 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 

Věk Do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více 

Počet 
(fyzické osoby) 
k 31. 12. 2021 

9 5 17 9 2 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a) pedagogičtí pracovníci doplňující si odbornou kvalifikaci: 

Ředitelka školy vystudovala ve školním roce 2021/ 2022 funkční studium pro ředitele škol. 

Ředitelka školy a metodička prevence dokončily vzdělávání v programu akreditovaném MŠMT 

Ředitel naživo. Zástupkyně ředitelky studuje školský management. Zástupkyně ředitelky a 

výchovná poradkyně se účastní studia pro koordinátory k revizi školního vzdělávacího 

programu. Jedna paní učitelka 1. stupně studuje v rámci doktorandského studia pedagogiku 

na Pedagogické fakultě UK. Paní učitelka a dvojjazyčná školní asistentka studují na 

Pedagogické fakultě v Praze a v Plzni učitelství pro 1. stupeň. 

b) průběžné vzdělávání: 

• manažerské vzdělávání vedení školy, 

• studium pro koordinátory školního vzdělávacího programu, 

• školení ve školním programu Bakalář, 

• školení v komunikační platformě MS Teams, 

• vedení třídnických hodin, 

• kritické myšlení, 

• mediální vzdělávání, 

• vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

• školení první pomoci, 

• kreativní výuka na 1. stupni ZŠ, 

• výuka angličtiny, 

• formativní hodnocení, 

• čtenářská gramotnost, 

• výuka českého jazyka v počátečních ročnících ZŠ. 

 

9. Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní rok 2022/ 2023 

 

2022/2023  Zapsané děti Přijaté děti 
Odklady školní 

docházky 

Počet 67 47 6 

 

Zvláštního zápisu v červnu 2022 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex 
Ukrajina školství) se zúčastnilo 6 dětí – uprchlíků z Ukrajiny. 4 žáci byli přijati do 1. ročníku. 
Zákonní zástupci dvou žáků – uprchlíků z Ukrajiny požádali o odklad školní docházky. 
 
10. Hodnocení činnosti školních družin a školních klubů 

Škola nemá zřízen školní klub. 
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a) počty 

  
Počet 

oddělení 
Zapsaní 

účastníci 

Školní družina 6 121 

 

b) hodnocení činnosti 

Ve školním roce 2021/ 2022 byli k docházce přihlášeni všichni žáci, jejichž zákonní zástupci o 

ni měli zájem. Školní družinu využívali žáci 1. – 4. ročníku. Činnost jednotlivých oddělení 

probíhala během prezenčního vzdělávání žáků dle vzdělávacího programu ŠD.  

Cílem činnosti družiny bylo zapojení dětí do zájmových činností a příprava smysluplného 

trávení jejich času. Vzhledem k nutnosti dodržovat homogenitu třídních kolektivů během 

výuky nebylo možné propojovat jednotlivá oddělení. Vychovatelky trávily s žáky čas především 

mimo školní budovu. Využívaly venkovní areál školy a realizovaly vycházky v obci. 

Žákům - uprchlíkům z Ukrajiny přijatým do 1. – 4. ročníku byl umožněn bezplatný pobyt ve 

školní družině, aby se i v odpoledních hodinách mohli učit český jazyk v rámci komunikace se 

svými spolužáky. 

 

11. Poradenské služby školy 

Školní poradenské pracoviště se skládalo z týmu dvou výchovných poradkyň, z nichž jedna 
zároveň plnila funkci metodičky prevence, školní psycholožky a dvou speciálních pedagožek, 
které jsou zároveň vyučujícími na 1. stupni. 

Jedna z výchovných poradkyň se zabývala péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
proto spolupracovala zejména se školní psycholožkou, speciální pedagožkou Pedagogicko-
psychologické poradny pro Prahu 3 a 9, s pracovníky speciálně pedagogických center a dalších 
poraden, jejichž klienty jsou naši žáci. Úzce spolupracovala s vedením školy, s třídními učiteli, 
vyučujícími a asistentkami pedagoga. Vedla přehled o žácích se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Zajišťovala a koordinovala vytváření individuálních vzdělávacích plánů žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťovala podmínky pro plnění podpůrných opatření. 

Druhá z výchovných poradkyň se věnovala oblasti kariérového poradenství žáků. Zajišťovala 
administrativu spojenou s přihláškami na střední školy a zprostředkovávala předávání 
informací ze středních škol. Zároveň jako školní metodička prevence konzultovala s pedagogy, 
třídními učiteli a vedením školy různé aspekty v třídních kolektivech a pomáhala s návrhy 
řešení vzniklých situací. 

Školní psycholožka pracovala s třídními kolektivy a jednotlivými žáky, spolupracovala s 
pedagogy, asistentkami pedagoga i s vedením školy. 

Spolu s vedením školy se obě výchovné poradkyně a školní psycholožka podílely na 
rozhovorech s žáky a jejich zákonnými zástupci v případech výukových nebo výchovných obtíží 
žáků způsobených distanční výukou v předešlých dvou školních letech. 

Speciální pedagožky poskytovaly odborné rady a pomoc vyučujícím 1. stupně, kteří pracovali 
se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Řada vyučujících se podílela na poskytování podpůrného opatření (pedagogická intervence). 
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V době prezenční výuky škola spolupracovala s externím odborníkem na vedení třídních 
kolektivů, který významně pomohl při řešení složitějších situací. 

V rámci projektu MŠMT a EU Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem probíhalo 
doučování skupin žáků v předmětech, které vyučující vyhodnotili za stěžejní (český jazyk, 
matematika, anglický jazyk). 
  
12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

Mezi školu a zřizovatelem MČ Praha-Satalice probíhala úzká spolupráce na základě 

dlouhodobé kvalitní komunikace. MČ Praha-Satalice věnuje vzdělávání žáků na základní škole 

velkou pozornost a průběžně spolupracuje na zlepšení studijního zázemí pro žáky a 

zaměstnance školy.  

Vedení školy se setkalo několikrát na neformální schůzce s rodiči. Setkání se postupně 

účastnila logopedka, která provozuje svoji praxi v budově školy, školní psycholožka, 

preventista Policie ČR a zástupci neziskové organizace InBáze. 

Školská rada plnila své povinnosti vyplývající z § 168, odst. 1, zákona 561/2004 Sb.,  

a ve znění platných předpisů a aktivně se zajímala o dění ve škole. Odsouhlasila výroční zprávu 

pro školní rok 2020/ 2021 a změny ve školním řádu, které byly dány zavedením elektronické 

žákovské knížky v systému Bakalář.  

Ve škole nadále působil Spolek Satalická škola, který pomáhal svojí finanční podporou 

zajišťovat nadstandardní vybavení školy pro žáky. V tomto školním roce zakoupil pro žáky 9. 

tříd šerpy, kterými byli ostužkováni na závěrečném večeru pořádaném v červnu 2022. 

Příspěvek obdržela každá třída, a to na školní výjezd nebo výlet. Škola obdržela finanční dar, 

za který objednala dle návrhu rodičů polepy na školní schody a na chodbu na 1. stupni a který 

využila na realizaci maleb deskových her ve venkovním atriu školy a nového herního prvku do 

školní družiny. 

Škola pokračovala v tradici organizace třídních schůzek a konzultací, z nichž největší přínos 

měly v závěru 1. pololetí školního roku společné konzultace učitelů, rodičů a žáků.  

Ve všech třídách školy byl postupně realizován odložený projekt ČSOB Finanční gramotnost 

na témata zohledňující věk žáků. 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/ 2022 proběhl prezenční formou. O osobní účast ve 

škole byl velký zájem ze strany rodičů, protože budoucí prvňáčci měli možnost prohlédnout si 

školu a hravou formou ověřit za účasti žáků 2. stupně a vyučujících 1. stupně svoje předškolní 

znalosti. Rodiče měli možnost konzultovat s psycholožkou z PPP pro Prahu 9 školní zralost 

svých dětí. Ve stejném formátu proběhl v červnu zvláštní zápis pro děti se statusem – uprchlík 

z Ukrajiny. 

Výtěžek ze sběru starého papíru vítězné třídy využily v průběhu školního roku, kdy bylo znovu 

povoleno konání třídních výletů, exkurzí a vycházek.  

V tomto školním roce opět mohl probíhat povinný plavecký kurz pro žáky 3. – 5. ročníku 

v bazénu Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem. 
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Vědomostní a sportovní soutěže probíhaly až na malé výjimky v 1. pololetí bez omezení a naši 

žáci byli velmi úspěšní. Jejich výčet je součástí přílohy Aktivity 2021/ 2022. 

V lednu 2022 odevzdali žáci 9. ročníku svoje závěrečné práce, na kterých pracovali v 1. pololetí 

v rámci předmětu svět práce. Prezentace pro žáky 2. stupně a následně pro rodičovskou 

veřejnost proběhly v březnu 2022. 

12.1 Komunitní akce školy 

Prostřednictvím pronájmu školních učeben, tělocvičny a venkovního areálu školy k trávení 

volného času se škola otevírá veřejnosti pro odpolední a víkendové sportovní akce.  

I v letošním školním roce Spolek Satalická škola pořádal bazar hraček a bazar dětského 

oblečení. Součástí této akce byla sbírka určená pro Klokánek Štěrboholy. 

 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

Šablony II, Šablony III, Výzva 54, ICT podpora v souvislosti s úpravami ŠVP. 
 
14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

Ve školním roce škola neměla v evidenci žádného nadaného žáka. Ke všem žákům je 

přistupováno individuálně, kdy např. v rámci vědomostních soutěží (olympiáda z anglického 

jazyka, českého jazyka, matematiky, dějepisu a přírodopisu) mohou rozvíjet svoje schopnosti 

a zájem o daný obor. 

 

15. Polytechnická výchova 

15.1 Volitelné předměty 

Polytechnická výuka byla zařazena do různých předmětů, především do vyučovacích 

předmětů praktické činnosti na 1. stupni a svět práce na 2. stupni. Žáci jsou vedeni k 

praktickému vztahu k životu, v oblasti volby povolání se seznamují s jednotlivými profesemi 

lidské práce, úměrně svému věku a možnostem školy se seznamují s různými materiály. Při 

práci je kladen důraz na bezpečnost a ochranu zdraví. Žáci jsou dále vedeni k péči o životní 

prostředí; v okolí školy i v prostředí svého bydliště. Důraz je kladen na úctu k lidské práci. 

Porovnáváním významných momentů současnosti a minulosti se škola snaží vzbudit též úctu 

k hodnotám vytvořeným předchozími generacemi.  

Žáci 2. a 9. ročníku absolvovali volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce. 

15.2 Zájmová činnost – kroužky 

Škola nabídla a zprostředkovala sportovní, pohybové, vzdělávací, výtvarné i jazykové kroužky. 

Zájmovou činnost zajišťovali lektoři z externích organizací, které měly pronajaté prostory ve 

škole. 

Děti byly přihlášeny svými rodiči do sportovních kroužků parkour, karate, horolezení a florbal 

(pořádaný DDM Prahy 9). Dlouhou tradici má na škole kroužek zobcové flétny. Ti žáci, kteří 

rádi něco tvoří a vyrábějí, měli v nabídce kroužky pro kutily, malé vědce či nadšence skládání 

lega. Nechyběl výtvarný kroužek a kroužek pro malé šéfkuchaře.  

V rámci školních kroužků se žáci 1. stupně účastnili oblíbeného kroužku keramiky. 
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16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do základní školy 

Přípravné třídy nebyly zřízeny.  

Na začátku školního roku 2021/ 2022 škola opět získala od nadace Women for Women dotaci 

na obědy ve školní jídelně pro deset dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Zároveň učitelé 2. stupně připravili žáka z 8. ročníku na rozdílové zkoušky pro studium na 

soukromém gymnáziu OPEN GATE, kam získal i studijní stipendium v rámci nadace P. Kellnera. 

16.1 Školní vyučovací hodina pro žáky z mateřské školky 

Předškolní děti ze satalických mateřských školek byly 29. 3. 2022 pozvány do školy. Před 

zápisem do 1. třídy se přesvědčily na vlastní oči, že není, čeho se obávat. Malé děti si prohlédly, 

jak to ve školní třídě vypadá, co všechno je potřeba k vyučování a co už se starší kamarádi z 1. 

a 2. tříd stihli naučit. Všichni společně zpívali, učili se písmenka, zkoušeli počítání. Letošní 

prvňáci předvedli své čtenářské dovednosti a přečetli dětem pohádku. Na závěr nastaly chvíle 

plné stříhání, lepení a barvení. Školkové děti za vydatné pomoci prvňáků vyráběly papírové 

berušky. Předškolní děti prožily skutečnou školní vyučovací hodinu. Vyzkoušely si, jaké to je 

být opravdovým školákem. Za splněné úkoly dostaly list „Už budu školák“, který si hrdě nesly 

do mateřské školy. 

16.2 Pracovní schůzka pro předškoláky 

Vyučující budoucích 1. tříd připravili 7. 6. 2022 v odpoledních hodinách pracovní schůzku pro 
děti, které v příštím školním roce nastoupí do 1. ročníku. Jejím cílem bylo ukázat budoucím 
prvňáčkům školní budovu a třídy, ve kterých se budou od září učit. Děti si vyzkoušely sezení 
ve školních lavicích a seznámily se se svými učitelkami. Plnily úkoly na pracovních listech a na 
interaktivní tabuli. Vyprávěly, jak se těší do školy a co si už připravily. Školní čas jim rychle 
utekl, až byly překvapené, že již odcházejí domů. Všichni si za svou snahu zasloužili velkou 
pochvalu. 
 
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 základní školy  

a) rozdělení podle jednotlivých států 

Státy EU Počet žáků 

Bulharsko 1 

Slovensko 10 

  
Ostatní evropské státy Počet žáků 

Ukrajina 27 

  
Ostatní státy světa Počet žáků 

Čína 1 
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b) hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí 

základní školy 

Ve školním roce 2021/ 2022 škola pokračovala se začleňováním žáků s odlišným mateřským 

jazykem. Využívala projekt Evropské unie Pól růstu „Výzva 54“. V rámci tohoto projektu 

pracovala s žáky s OMJ školní dvojjazyčná asistentka individuálně nebo v homogenních 

skupinách, v online prostředí či přímo ve kmenových třídách.  

Snahou školy je žáky znevýhodněné jazykovou bariérou připravovat k bezproblémovému 

začlenění do třídního kolektivu a do vzdělávacího procesu. Škola se soustředí také na 

předcházení případným školním neúspěchům, které by mohly negativně ovlivnit průběh jejich 

dalšího vzdělávání. 

V rámci projektu Evropské unie Mosty ke školám II. ve spolupráci s neziskovou organizací 

InBáze byl vytvořen a pilotován plán začleňování žáků s OMJ. Po zmapování dosavadních 

postupů při začleňování a forem podpory žáků s OMJ, které již na škole byly zavedeny, byly v 

rámci průběžných schůzek se zapojenými pedagogickými pracovníky jednotlivé postupy 

zpřesňovány a byla navrhována další opatření.  

V rámci spolupráce proběhlo několik schůzek s rodiči žáků s OMJ, ukázkové hodiny ČDJ (češtiny 

jako druhého jazyka) a byly vytvořeny příklady vhodných materiálů do hodin v různých 

předmětech a na míru konkrétním žákům. Zapojení pedagogové měli možnost formou 

individuálních i skupinových konzultací s metodičkami InBáze sdílet své zkušenosti s výukou a 

doučováním žáků s OMJ, vyjasňovat si otázky jazykových cílů v hodinách všech předmětů, 

realistického pokroku žáků, průběžného hodnocení i hodnocení na vysvědčení aj. Byli také 

seznámeni s příklady ověřených postupů a dobré praxe na jiných školách a s používanými 

pomůckami, materiály do hodin i s učebnicemi ČDJ. 

Součástí plánu je přehled užitečné literatury a internetových zdrojů, tabulka jednotlivých 

témat (forem podpory) s dělbou odpovědností pedagogických pracovníků školy v jednotlivých 

segmentech procesu začleňování a přehled prakticky využitelných materiálů, které vznikly v 

rámci spolupráce. Plán je dostupný na webových stránkách školy. 

Další zkušenosti v oblasti s žáky s OMJ naše škola získala v 2. pololetí školního roku 2021/ 2022. 

Válečný konflikt na Ukrajině začal 24. 2. 2022. V průběhu následujících měsíců nastupovali do 

školy noví žáci – uprchlíci z Ukrajiny, které bylo třeba začlenit do vzdělávacího procesu školy. 

Žáci byli rozděleni do dvou skupin, na žáky 1. stupně (2. - 5. třída) a na žáky 2. stupně (6. - 8. 

třída). Obě skupiny měly denně dvě vyučovací hodiny českého jazyka, které vedla školní 

dvojjazyčná asistentka. K překonání počáteční jazykové bariéry žáků využívala i spolupráci 

s externí studentkou z Ukrajiny, která studovala v České republice. V dalším čase se žáci 

zapojovali do výuky ve svých kmenových tříd dle platného rozvrhu. Při hodnocení žáků jsme 

využili kombinaci sumativního a slovního hodnocení, případně uvolnění z některého 

z vyučovacích předmětů v daném ročníku. Někteří žáci – uprchlíci Ukrajiny se během školního 

roku vraceli na Ukrajinu, další se přihlásili k dalšímu vzdělávání ve školním roce 2022/ 2023. 
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18. Environmentální výchova  

V uplynulém školním roce byla zařazena EVVO v rámci školního vzdělávacího programu jako 

průřezové téma v jednotlivých předmětech. Na 2. stupni byla výuka přírodopisu organizována 

ve dvouhodinových blocích, což umožňuje vyučujícím využít možnosti vyučovat venku (školní 

pozemek, intravilán obce nebo nedaleké chráněné území Satalické bažantnice).  

Mimo tyto možnosti je vyučování v blocích využíváno pro skupinovou práci v projektové výuce. 

V rámci výuky chemie a průřezového předmětu EVVO žáci 9. ročníku navštívili interaktivní 

výstavu v Národním technickém muzeu se širokým zaměřením zejména na organickou chemii. 

Žáci zde pracovali ve skupinách na zadaných úkolech. Žáci 7. ročníku navštívili pražskou 

zoologickou zahradu, kde se seznámili se zajímavostmi ze života obratlovců, které probírali v 

letošním roce, a mohli si své nabyté znalosti zopakovat. 

Na 1. stupni byla výuka pravidelně doplňována přírodovědnými procházkami do okolí školy, 

zejména do Satalické bažantnice. Žáci 1. ročníku navštívili statek Bláta u Uhlířských Janovic, 

kde měli možnost prohlédnout si různá hospodářská zvířata a dozvědět se mnoho zajímavého 

o jejich chovu i jejich biologii. Žáci 2. ročníku se zúčastnili ekologického programu Návštěva 

hmyzí říše a Jak roste chleba ve spolupráci s ekocentrem Podhoubí. Na škole v přírodě pak 

objevovali přírodu Krkonoš. Ve 3. ročníku se soustředili na praktickou ochranu živočišných 

druhů v projektu Kamarád ježek a navštívili společně s 5. ročníkem programy v Planetáriu. Ve 

4. ročníku žáci se svými vyučujícími podnikli objevnou vlastivědně-přírodovědnou výpravu na 

Říp a také se zúčastnili společně s 5. ročníkem programu o půdě v ekocentru Prales. V průběhu 

roku žáci všech ročníků třídili odpad a dvakrát soutěžili ve sběru starého papíru. 

 

19. Multikulturní výchova  

Multikulturní výchova zasahuje většinu vzdělávacích oblastí jako jsou český jazyk a literatura, 

anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, vlastivěda, zeměpis, přírodopis, přírodověda, výtvarná 

výchova, člověk a společnost, člověk a svět, hudební výchova a v neposlední řadě také 

třídnická hodina. 

Podstatou multikulturní výchovy je vést žáky k porozumění lidem s různými odlišnostmi v 

kultuře, náboženství, jazyce, rase a vytvářet tolerantní a vstřícné soužití s nimi. Hlavními body 

v rámci tohoto tématu jsou lidské vztahy, etnický původ, mezinárodní spolupráce, 

humanitární pomoc a solidarita. 

Ve školním roce 2021/ 2022 se škola zapojila do projektu neziskové organizace Inbáze Mosty 

ke školám II. Multikulturní programy probíhaly na obou stupních základní školy. 

19.1 Multikulturní vzdělávací programy pro žáky 1. stupně  

Bedýnky příběhů: Výukové programy pro žáky 

Cílem projektu bylo rozvinutí sociální a občanské kompetence žáků, posílit inkluzi žáků s OMJ 

prostřednictvím seznámení se s kulturou zemí, z nichž pochází cizinci žijící v ČR, a snížit 

předsudky vůči nim. Výukový program zahrnoval vyprávění pohádek v českém a původním 

jazyce, informace o zemi (předměty, fotografie, mapy, povídání) a tvořivou dílnu – zpracování 

pohádky pomocí výtvarných technik typických pro danou zemi. Každý program se věnoval 

zemi, ze které pochází početná skupina cizinců žijících v České republice (např. Ukrajina, 
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Vietnam, Rusko a další). Projekt se následně rozvíjel v dalších vyučovacích hodinách, kdy žáci 

pracovali s tématem dané země. 

19.2. Multikulturní vzdělávací programy pro žáky 2. stupně  

Inovovaný výukový program zahrnoval témata jinakosti a stereotypů, případně migrace a 

interview s migrantem: beseda s konkrétním člověkem, který emigroval do České republiky, 

o jeho zkušenostech, situaci v rodné zemi a začlenění v České republice. Projekt obsahoval 

přednášky o daných zemích (Španělsko, Velká Británie) a žáci s daným tématem pracovali 

v dalších vyučovacích hodinách (ČJ, M, VV, HV, Z, D, TV, INF). 

 

20. Prevence rizikového chování  

Nejčastěji se v minulém období řešily oblast sociální, kybernetická bezpečnost a posléze 

problematika návykových látek, a to především na 2. stupni. 

V rámci třídnických hodin se zejména na 2. stupni řešila témata týkající se prevence spolu s 

metodičkou prevence. Vybraná témata byla žákům představena prostřednictvím projektů, 

filmů apod. 

V minulém školním roce škola realizovala preventivní programy v rámci jednotlivých tříd dle 

aktuálních potřeb. Byly to například tyto: 

• Policie ČR – programy týkající se problematiky bezpečného chování (akce určené pro 1. 

stupeň); 

• Policie ČR – programy týkající se problematiky bezpečného internetu a různých typů 

závislostí (akce určené pro 2. stupeň); 

• Preventivní programy ke stmelování třídních kolektivů (akce určené pro 1. a 2. stupeň); 

• Preventivní programy HZS hl. m. Prahy; 

• Kurz zvládání mimořádných událostí ve škole pro pedagogický sbor a žáky. 

 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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Počet dětí 
celkem 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 0 

Z toho 
nově přijatí 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 

 

22. Další údaje o základní škole 

22.1 Výsledky vzdělávání 

Ve školním roce 2021/ 2022 nepostoupila jedna žákyně do vyššího (9.) ročníku a bude 

opakovat stávající (8.) ročník dle rozhodnutí zákonného zástupce na jiné základní škole. 
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22.2 Tabulka počtu přijatých na střední školy 

 

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

Počet přijatých 
na SŠ 

13 4 47 

 

Ve školním roce 2021/ 2022 bylo přijato na osmiletá gymnázia 13 žáků z 5. ročníku. Na 

šestiletá gymnázia byli přijati 4 žáci ze 7. ročníku. Z 9. ročníku byli přijati na střední školy 

všichni žáci, 7 žáků na gymnázia a 32 na střední odborné školy včetně obchodních akademií, 

průmyslových škol, zdravotnických škol, policejních škol a jiných, kde bude jejich studium 

zakončeno maturitní zkouškou. Na střední odborná učiliště s maturitní zkouškou byli přijati 3 

žáci, na střední odborná učiliště ukončená bez maturitní zkoušky byli přijati 3 žáci školy. Na 

střední školy s talentovými zkouškami (hudební konzervatoř, obor umělecký truhlář) byli 

přijati 2 žáci. Dle hodnocení výsledků přijímacích zkoušek společností Cermat dosáhli žáci v 

českém jazyce i matematice nadprůměrných výsledků. 

 

Žáci z 2021/2022 

Český jazyk Matematika 

Průměr žáků 
školy 

Průměr ČR 
Průměr žáků 

školy 
Průměr ČR 

5. ročníku 59,8 54,0 53,7 44,8 

7. ročníku 64,9 59,2 53,0 53,5 

9. ročníku 65,2 55,7 54,9 45,4 

 

23. Zapojení do státních projektů 

Škola je zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů  

Škola se účastní evropského projektu „Šablony II“ a následně „Šablony III“, v jejichž rámci je 

financována školní psycholožka, a projektu „Výzva 54“, ze kterého je financována školní 

dvojjazyčná asistentka, která doučuje žáky s odlišným mateřským jazykem na základě 

předchozí konzultace s učiteli. Pro výuku jsou též využívány překladače, odborné učebnice a 

speciální školení. 
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 24. 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 16 

Nedostatečná znalost ČJ 2 

Znalost ČJ s potřebou doučování 7 

Celkem 25 

 

25. Problematika související s rozšířením nemoci Covid-19 na území České republiky a 

z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodů uzavření škol 

V tomto školním roce byl na základě mimořádných opatření MZ a MŠMT ČR z důvodu 

pandemie Covid-19 nastaven Soubor doporučení pro základní školy. Od prvního školního dne 

v září 2021 do konce února 2022 probíhalo týdně pravidelné testování žáků antigenními testy 

dodávanými z fondu státních hmotných rezerv. Testováni byli žáci, kteří nebyli očkováni nebo 

prodělali v posledních 180 dnech Covid-19. 

Ve spolupráci s KHS hl. m. Prahy byli žáci jednotlivých tříd, kde došlo ke kontaktu s Covid-19 

pozitivním spolužákem, umísťováni do karantény a celá třída přecházela na distanční výuku. 

Návrat k prezenční výuce byl možný nejdříve po 7 dnech od posledního kontaktu s pozitivním 

spolužákem na základě dodaného negativního PCR testu, který proběhl 5. – 7. den po 

kontaktu. Během listopadu a prosince 2021 bylo v karanténě postupně 13 tříd, některé i 

opakovaně, a to napříč 1. a 2. stupněm. 

Celoplošně již škola uzavřena nebyla. Důsledky karanténních opatření byly částečně 

eliminovány pomocí několika dnů ředitelského volna. Přesto některé celoškolní a komunitní 

akce bylo třeba z hygienických důvodů zrušit nebo přizpůsobit jejich organizaci. 

V lednu a únoru 2022 se postupně distančně vzdělávalo 15 tříd na základě karantény určené 

KHS hl. m. Prahy. Návrat k prezenční výuce byl možný nejdříve po 5 dnech od posledního 

kontaktu s pozitivním spolužákem. První den prezenční výuky se žáci ve škole testovali 

antigenními testy. Celoplošné testování bylo v březnu 2022 ukončeno. 

Škola je kvalitně vybavena digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. Každý učitel má 

přístup ke školnímu serveru, který mu umožňuje přenos informací a komunikaci s žáky, 

zákonnými zástupci a ostatními zaměstnanci školy. Nenastal problém v přechodu na distanční 

výuku a pokračovaní výuky.  

K hodnocení všech žáků byl využíván informační systém Bakalář – elektronická žákovská 
knížka. Online i off-line výuka 1. – 9. ročníků probíhala v době třídní karantény přes platformu 
MS Teams.  
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26. Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce 

V tomto školním roce proběhla ve dnech 5. 10. – 8. 10. 2021 plánovaná kontrola ČŠI, která se 

zabývala podmínkami, průběhem a výsledky vzdělávaní na škole. Zástupci ČŠI hospitovali ve 

třídách napříč 1. a 2. stupněm, ve školní družině. Kontrolovali povinné školní dokumenty, 

personální agendu a činnost školní jídelny. Nosným tématem kontroly byla výuka moderních 

dějin. Zpětná vazba ČŠI v tomto konkrétním bodě byla více než pozitivní. Byly doporučeny 

příležitosti ke zlepšení v oblasti školních dokumentů (školní řád, vnitřní řád školní družiny), 

rozdělení kompetencí pedagogických pracovníků školy. Kompletní zpráva je uložena v archivu 

ČŠI. 

Současně s plánovanou kontrolou proběhlo ve dnech 6. 10. a 7. 10. 2021 šetření ČŠI na základě 

stížnosti zákonných zástupců. Proti výsledku tohoto šetření hovořícího ve prospěch zákonných 

zástupců podala ředitelka školy stížnost na Pražský inspektorát ČŠI. V rámci šetření ČŠI nebyly 

totiž zohledněny výpovědi pedagogických pracovníků školy. Pražský inspektorát následně 

zhodnotil stížnost ředitelky jako neopodstatněnou. Ve třídě probíhaly ve školním roce 2020 / 

2021 preventivní akce pro práci s třídním kolektivem. V závěru zprávy Oddělení metodiků 

prevence PPP pro Prahu 9 bylo uvedeno doporučení nadále třídu nezatěžovat dalšími 

selektivními prevencemi. Aby se podobným situacím předcházelo, probíhají v průběhu celého 

školního roku ve všech třídách napříč 1. a 2. stupněm, dle požadavků třídních učitelů, 

preventivní akce externích organizací, třídnické hodiny za přítomnosti metodika prevence, 

sociometrie, sdílení pedagogů a preventivní akce Policie ČR. 

 

27. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2021 

Hospodaření v roce 2021  v Kč  

Celkové příjmy v hlavní činnosti  43.802.928,06    

Celkové příjmy v doplňkové činnosti  399.231,00     

Celkové příjmy  44 202 159,06     

Celkové výdaje v hlavní činnosti  43.802.928,06     

Celkové výdaje v doplňkové činnosti  224.141,41     

Celkové výdaje  44 027 069,47     

  

Hospodářský výsledek r. 2021  v Kč  

Hlavní činnosti  0,00     

Doplňkové činnosti  175 089,59     

Celkem  175 089,59     
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28. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů  

Ve škole není odborová organizace. 

 

V Praze dne 20. září 2022 

                                                                                                                                          

                                                                               Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy 

 

                              

Přílohy  

1. Přehled prospěchu tříd 1. stupně školy za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

2. Přehled prospěchu tříd 2. stupně školy za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

3. Přehled prospěchu školy za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

4. Přehled prospěchu tříd 1. stupně školy za 2. pololetí školního roku 2021/2022 

5. Přehled prospěchu tříd 2. stupně školy za 2. pololetí školního roku 2021/2022 

6. Přehled prospěchu školy za 2. pololetí školního roku 2021/2022 

7. Aktivity školy 2021/2022 

 

 


