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Charakteristika školy:  
 
Jsme úplná základní škola rozšířená o přípravnou třídu. Celkový počet tříd byl 15,  
z toho 14 tříd běžných a jedna přípravná. Celkový počet žáků byl 321, z toho na 1.stupni 214 
žáků. V přípravné třídě bylo 15 žáků. Výuka probíhala podle vzdělávacího programu „Škola 
Dubeč – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“. V 2.polovině školního roku 
začala příprava úprav Švp dle pokynů MŠMT. Změny se týkaly zejména matematiky 
1.stupně, kdy do učiva 5.třídy se vrátily desetinná čísla a zlomky. Podstatnou změnou je 
rovněž zavedení dalšího cizího jazyka na 2.stupni, a to od 7.třídy s dotací 2 hodin týdně. Byl 
zvolen ruský jazyk. Pro jeho výuku máme aprobované učitele, navíc jsme přesvědčeni, že 
ruština jako slovanský jazyk nebude žákům činit zvláštní potíže. Kromě toho se znalost 
ruštiny stává jistým bonusem na trhu práce.  
Některá další témata byla zvýrazněna, např. okruh finanční gramotnosti, etické výchovy, 
sexuální výchovy a téma chování jedince ve vyhrocených situacích (např. povodně). Na 
úpravách se podíleli všichni učitelé tak, aby podle upraveného dokumentu mohli pracovat od 
samého počátku příštího školního roku. 
 
 
 
Údaje o škole: 
 
Telefon ústředna: 272 701 838 
Telefon/fax – ředitel: 272 702 414 
Telefon ŠJ: 274 860 491 
 
e-mail: reditel@zsdubec.cz 
internet. adresa: www.zsdubec.cz 
 
Ředitel:  Mgr. Martin Petrtýl – do 31.03.2013 
  Mgr. Stanislava Kratochvílová – zastupující ředitelka od 01.04.2013 
  Mgr. Jan Mareš – ředitel ZŠ – od 01.07.2013 
 
Výchovný poradce: Mgr. Věra Benešová 
Speciální pedagog: Mgr. Vladana Kašparová 
Školní metodik prevence: Bc. Libor Sedlecký 
 
 
 
Školská rada: 
 
Školská rada je zřízena dle příslušného zákona a pracovala dle plánu. Výsledky jednání dle 
potřeby projednávala s ředitelem školy. Po odvolání ředitele jednala neformálně  
s p. Kratochvílovou, jednání se týkala především zabezpečení kontinuity v činnosti školy a 
přípravy konkurzního řízení na nového ředitele školy. 
 
 
 
 
 
 



Personální zabezpečení: 
 
Na škole pracovalo celkem 25 učitelů (přepočtených 19,9) a 5 vychovatelek ŠD 
(přepočtených 4,00). 3 učitelé byli neaprobovaní, ve dvou z těchto případů se jedná o učitele s 
dlouholetou praxí. Průměrný věk učitelů byl sice vyšší, ale tento fakt je vyvážen tím,  
že učitelé v důchodovém věku mají nenahraditelné zkušenosti a jsou ochotni učit na zkrácený 
úvazek. Jejich flexibilita pomáhá udržet aprobovanost a tito učitelé bez výjimky se významně 
podíleli na výchovně vzdělávacím procesu školy. 
 
Během školního roku došlo v oblasti personální k zásadním změnám.  
Rada MČ Praha – Dubeč rozhodla po předchozím projednání a po projednání ve školské radě 
o odvolání ředitele Mgr. Martina Petrtýla z výkonu činnosti k 31.3.2013 z důvodů nesplnění 
zákonného požadavku absolvování manažerského vzdělání, které je podmínkou výkonu 
funkce ředitele dle § 5 odst. 2, zák. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících. Dočasným 
vedením ZŠ byla pověřena zástupkyně Mgr. Stanislava Kratochvílová, která školu vedla od 
1.4.2013 až do nástupu nového ředitele. 
Poté rada MČ Praha – Dubeč vyhlásila konkurzní řízení na výkon funkce ředitele/ky ZŠ 
Dubeč. Vlastní konkurz proběhl v souladu s příslušnou legislativou dne 6.6.2013 a následně 
byl ředitelem jmenován Mgr. Jan Mareš, který do funkce nastoupil ke dni 1.7.2013. 
 
Na konci školního roku odešlo dalších 5 učitelů. Paní učitelky Benešová, Paulová a Kaprová 
se rozhodly ukončit působení na naší škole vzhledem ke svému důchodovému věku. Paní 
učitelka Králová přechází na jinou ZŠ. Paní učitelce Škopánové vedení školy neprodloužilo 
pracovní smlouvu.  Ještě během června byli na jejich místa přijati noví učitelé, takže výuka na 
školní rok 2013/2014 byla personálně zajištěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rámcový popis personálního zabezpečení: 
 
Ředitel: Mgr. Martin Petrtýl 
Zástupce ředitele: Mgr. Stanislava Kratochvílová 
 
Třídní učitelé: 
 
Přípravná třída  Mgr. Vladana Kašparová 
1.A    Mgr. Martina Pešková 
1.B    Mgr. Dana Karasová 
2.A    Mgr. Jitka Máderová 
2.B    Renáta Pěknicová 
3.A    Mgr. Helena Kropelnická 
3.B    Mgr. Alexandra Otradovská 
4.A    Jaroslava Králová 
4.B    Mgr. Věra Natherová 
5.     Mgr. Šárka Kolarovová 
6.A    Mgr. Martin Petrtýl 
6.B    Mgr. Pavla Škopánová 
7.    Zdena Paulová 
8.    Bc. Libor Sedlecký 
9.    Mgr. Andrea Vlčková 
 
Ostatní vyučující:  
 
Mgr. Věra Benešová – výchovná poradkyně 
PaedDr. Andrea Kondelíková 
Mgr. Vlasta Štekrová 
Mgr. Marie Mášová 
Ing. Milan Fikar 
Libuše Hlaváčková 
Eva Kaprová 
Ing. Martin Elznic 
 
Asistentky:  Mgr. Jana Sobotková 

Alžběta Fišerová 
 
Školní družina: Jana Růžičková 

Helena Mertová 
Ludmila Hamáčková 
Renáta Novotná 
Blanka Vedrová 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nepedagogičtí pracovníci: 
 
Hospodářka školy – Magda Boháčová do 30.10.2012 
           Martina Jandová – od 01.11.2012 
Školník – Ing. Petr Skalický 
Vedoucí školní kuchyně – Marie Zemanová 
Vedoucí kuchařka – Marie Říhová 
   Anna Burešová 
   Hana Tandarová 
   Miroslava Chlupová 
Úklid – Táňa Skalická 
 Alžběta Badyová 
 Kristýna Jandošová 
Vrátnice + úklid – Helena Hořánková 
 

 
 
Přijímací řízení žáků na střední školy 
 
V tomto školním roce ukončilo docházku v 9.třídě celkem 31 žáků, k dalšímu studiu byli 
přijati takto: 
 
Gymnázium – 1 žák 
SOŠ – 24 žáků 
SOU – 6 žáků 
 
Naprostá většina žáků byla přijata bez jakýchkoliv přijímacích zkoušek. 
 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Králová, Kašparová – cyklické školení „Děti se SVP“ 
Listopad 2012 – školení „Děti se SVP“ – všichni učitelé 
Prosinec 2012 – školení „Děti s poruchami sluchu“ – Kratochvílová, Benešová, Vlčková,   

         Škopánová 
Duben 2013 – BOZP + PO – všichni  zaměstnanci 
 
 
 
Výchovně vzdělávací proces 
 
Výuka probíhá podle stanoveného ŠVP, který – dle pokynu MŠMT -  procházel úpravami, 
které budou platit ve školním roce 2013/2014. Snažili jsme se, aby kromě stanovených 
kompetencí děti získaly kvalitní znalosti žáků základní školy. Kromě nosných předmětů, jako 
jsou matematika a ČJ, jsme se věnovali zlepšení a zkvalitnění výuky AJ. Ta probíhala 
v menších skupinách, než předepisují normy tak, aby všechny skupiny měly možnost využívat 
jazykové učebny, z nichž každá má kapacitu 18 žáků. V 8.třídě jsme posílili výuku AJ o jednu 
hodinu týdně. Podporu AJ přinesl i pořádaný zájezd do Anglie, zájezdu se zúčastnilo celkem 
25 dětí. Bohužel se nepodařilo sehnat rodilého mluvčího pro odpolední aktivity dětí, tento 
úkol se budeme snažit naplnit v nejbližší budoucnosti.  



 
Zřízením nové počítačové učebny a jejím vybavením výkonnějšími počítači se rovněž 
zkvalitnila výuka informatiky a IT. Tato oblast je mezi žáky oblíbená, což dokazuje velký 
zájem ze strany žáků (i těch nejmladších) o kroužky INF. 
 
Poměrně objektivním hodnocením znalostí žáků byla druhá celoplošná generální zkouška 
ověřování výsledků žáků 5. a 9.ročníku. Zkouška poskytla informaci o tom, nakolik každý 
jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Pro 
školu je užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků školy.  
 
Výsledky ve sledovaných oblastech: 
 
5.ročník – průměrná úspěšnost žáků  9.ročník – průměrná úspěšnost žáků 
matematika 50,30 %    matematika 62,66 % 
Anglický jazyk 83,29 %   Anglický jazyk 64,17 % 
Český jazyk 73,33 %    Český jazyk 80,00 % 
 
Z dalších uvedených dat je zřejmé, že žáci naší školy v testování obstáli a celkově lze říct, že 
úroveň jejich znalostí ve srovnání s ostatními převyšuje celkový průměr. Dosažené výsledky u 
jednotlivých žáků naprosto korespondují s jejich klasifikací ve škole. I když o dalším osudu 
celoplošného testování lze jen stěží spekulovat, pro nás jsou výsledky zároveň i výzvou pro 
další směřování a upřesňování vize školy. Její nedílnou součástí je zároveň i řešení materiálně 
technického zázemí. 
 
Při posuzování výchovně vzdělávacího procesu musíme zmínit aspekt, který v posledních 
letech se stal pro naší školu významným. Jedná se o inkluzi dětí se SVP, zdravotním 
postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním. Na škole pracují dva asistenti pedagoga, 
v průběhu roku nám byl přidělen grant na sociálního asistenta. Jeho podpora bude směřována 
zejména na děti s FOD Klokánek – Štěrboholy. Počátkem roku 2013 škola podala žádost o 
projekt EU – OP Praha Adaptabilita, jehož konkrétní název zní: ZŠ Dubeč- místo pro všechny 
děti bez rozdílu. Těsně před koncem školního roku v červnu 2013 jsme byli informováni, že 
škole byl grant EU na tento projekt udělen s platností na 21měsíců. Jeho realizace proběhne 
ve školním roce 2013/2014. 
 
 
 
Materiáln ě technické a prostorové zázemí školy 
 
Stavební úpravy, které proběhly k 1.září 2012, vyřešily částečně především prostorové 
požadavky. Z bývalého školnického bytu stavebními úpravami vznikla počítačová učebna a 
jedna nová 1.třída s družinou. Na sklonku roku po operativních přesunech kabinetových 
sbírek byla v prvním patře jedna třída zrekonstruována a další třída rozšířena o prostor školní 
družiny. Tyto úpravy v konečném důsledku umožnily zapsat děti do dvou budoucích prvních 
tříd. Uvolněný prostor bývalé počítačové učebny bude v příštím roce plně využíván k pro 
potřeby OPPA.  
 
 
 
 
 



Zápis do 1. tříd 
 
V lednu 2013 přišlo k zápisu celkem 75 žáků. Z toho 19 rodičů zažádalo o odklad. O zařazení 
do přípravné třídy projevilo zájem celkem 24 rodičů. V přijímacím řízení bylo 53 rodičům 
rozesláno rozhodnutí o přijetí. Díky drobným stavebním úpravám bylo možné pro příští školní 
rok 2013/2014 přijmout dvě první třídy. 
 
 
Hodnocení činnosti školní družiny 
 
V 5 oddělení ŠD bylo zapsáno 150 žáků, tím se uspokojil zájem ze strany rodičů. Po otevření 
ŠD v nově zrekonstruované učebně došlo ke zlepšení prostorových podmínek ŠD. Pro pobyt 
venku využívá ŠD nejen hrací prostory v areálu školy, ale i veřejného dětského hřiště. 
Stoupající zájem o ŠD ze strany rodičů dojíždějících žáků a žáků navštěvujících zájmové 
kroužky dává tušit, že v nejbližší době budeme muset řešit personální a prostorové podmínky 
dalšího rozšíření ŠD. Všechna oddělení jsou materiálově nadstandartně vybavena, což 
umožňuje velice kreativní a činorodou práci s dětmi. 
 
 
Poradenské služby školy 
 
Ty zprostředkovávala Mgr. Věra Benešová, výchovná poradkyně. Šlo zejména o spolupráci 
PPP, ředitelka Dr. Merlínová navštěvovala školu pravidelně podle plánu. PPP Praha 10 byla 
nápomocna škole především v otázce inkluze žáků se SVP. Na škole pracovaly 2 asistentky 
pedagoga, od 2.pololetí 2013 na základě přiděleného grantu začala pracovat sociální 
asistentka, která se věnovala především dětem z Klokánku a ze sociálně znevýhodněných 
rodin. Platnost grantu končí 31.12.2013. 
 
 
Prevence sociálně patologických jevů 
 
Garantem byl určen Bc. Libor Sedlecký, kterému byla významně nápomocna Mgr. Benešová. 
Již tradičně je tento program zaměřen na primární nespecifickou prevenci, obsahuje  
osvětovou činnost a mimoškolní aktivity dětí. Významnou úlohu hraje policie ČR, poručík 
Holub již tradičně pravidelně docházel do školy s tématy dopravní výchovy pro 1.stupeň, 
Sešitem plných průšvihů pro 7.-9.třídu a přednáškou o právním vědomí pro 9.třídu. 
 
 
 
Mimoškolní aktivity  
 
Na škole pracovalo několik kroužků: sportovní, keramika, informatika pro 1.stupeň, turistický 
kroužek, v budově školy působil kroužek angličtiny, florbalu – organizovaného DDM 
Uhříněves, kroužek malých šachistů, balet. Žáci 5.třídy během Projektového dne prezentovali 
vlastní práce na zvolená témata. Tradičně probíhala „Školička na nečisto“. V červnu se konal 
„Den naruby“, kdy ve třídách 1.stupně vedli výuku žáci 9.tříd. Konaly se dva sportovní dny, 
kde naši žáci měřili své síly se žáky ZŠ Koloděje. Prakticky každý měsíc probíhal nějaký 
vzdělávací pořad, např. přednáška „Zhoubný alkohol“, historický pořad „Život rytířů za vlády 
Lucemburků“, přírodovědný pořad Merlin – záchrana zvířat aj. Celkem se uskutečnilo 34 
mimoškolních výchovně vzdělávacích akcí, z nichž některé probíhaly o sobotách. Tyto akce 



jsou nejen pozitivně hodnoceny ze strany rodičů, ale nepochybně rozšiřují dětský obzor, 
smysluplně vyplňují volný čas našich dětí, a tím se stávají nedílnou součástí prevence 
negativních jevů.  
9 tříd vyjelo na školy v přírodě, v zimě se uskutečnil lyžařský kurz. Mnohé třídy uskutečnily 
několik tematicky zaměřených výletů. 
 
 
Soutěže 
 
Školní sportovní soutěže: 
OK v minifotbalu – mladší žáci, 3.místo 
OK v minifotbalu – starší žáci, 3.místo 
Dětský fotbalový pohár – 1. až 2.tříd, 4.místo 
AŠSK Praha 10 florbal – účast žáků 4., 5., 6., 7.tříd 
Obvodní kolo v nohejbalu Praha 10 – účast žáků 6., 7., 8. a 9.tříd 
Mc Donald s cup SK Slavia – žáci 1. až 3.tříd, 2.místo 
 
Sportovní soutěže jsou mezi dětmi velice oblíbené a je žádoucí tyto akce podporovat. 
 
 
Studijní výsledky žáků 
 
Na konci školního roku 196 žáků prospělo s vyznamenáním. 3 žáci vykonali opravné 
zkoušky, celkem ze 4 předmětů. Snížený stupeň z chování nebyl udělen. Opravnou zkoušku 
všichni složili úspěšně a postoupili do vyššího ročníku.  
 
 
Zkušenosti s přípravnou třídou a integrací dětí 
 
O přípravnou třídu je mezi rodiči stále velký zájem, třída však má maximální kapacitu 15 
žáků. Pro přijetí do přípravné třídy jsou stanovená pravidla: doporučení PPP, dítě ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, dítě se SVP, dítě místní či ze spádové oblasti nebo dítě, mající 
staršího sourozence ve škole. Roční pobyt v přípravné třídě odstraňuje či snižuje na minimum 
většinu hendikepů těchto dětí tak, že jejich budoucí začlenění do prvních tříd probíhá bez 
větších problémů.  
 
 
Kontrolní, hospitační a inspekční činnost 
 
Březen 2013 – kontrola ekonomiky 2012 ÚMČ Dubeč – bez zjištěných nedostatků 
 
Duben 2013 – kontrola OZP 
Kontrola OZP za období 07/2008 až 02/2013 se týká především plateb pojistného – bez 
závad. Nedostatky byly shledány v oblasti oznamovací povinnosti – plátce neodhlásil pana 
Urbana k 31.12.2008 a pí Klemperovou k 30.6.2010. Dále bylo zjištěno, že plátce nezaslal 
měsíční přehled za 09/2009. Byl na to několika kroky upozorněn, ale jelikož neměl přístup do 
datové schránky, kterou si zřídil, výzvy mu nebyly doručeny. Přehled byl na základě kontroly 
doplněn. Vypořádání: plátce zaslal žádost o prominutí tvrdosti zákona a na základě rozhodnutí 
mu byla prominuta pokuta ve výši 5 000,-Kč. Zůstala však povinnost uhradit náklady 
správního řízení ve výši 1 000,-Kč. 



Červen 2013 – kontrola VZP – bez zjištěných nedostatků ve výši pojistného, některé platby 
neproběhly v řádném termínu z důvodu zpožděné platby ze strany MHMP. 
 
Hospitace ve výuce probíhaly podle stanoveného plánu a byly zaměřeny především na 
návštěvu u nových učitelů. Cílem bylo posouzení plnění ŠVP, metod práce, hodnocení žáků a 
výchovy ke kompetencím stanoveným ŠVP. Zjištěné nedostatky byly projednány 
s jednotlivými vyučujícími a v jednom případě byla uložena konkrétní opatření k nápravě. 
Jejich plnění bylo hodnoceno následnou hospitací. Hospitační činnost byla prováděna 
převážně p. Kratochvílovou. Ředitel školy provedl několik namátkových hospitací. 
 
 
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
- Kulturní vystoupení pro veřejnost (rozsvěcení vánočního stromu, vítání občánků)  
- Vánoční zpívání v kostele 
- Den otevřených dveří 
- Školní akademie 
- Slavnostní rozloučení žáků 9.třídy 
- Příspěvky na veřejnou vývěsku  
- Příspěvky do Rohožníku 
 
 
Spolupráce s rodiči a ostatními partnery 
 
Spolupráce probíhala formou třídních schůzek, konzultačních hodin, výchovných komisí, 
pravidelných schůzek vedení školy s Klubem rodičů. Často se jednalo o schůzky na základě 
telefonické domluvy, osobní jednání s rodiči v naprosté většině vedlo k oboustranně 
přijatelnému řešeni. Škola se vždycky snažila vyjít rodičům vstříc nad rámec povinných 
ukazatelů. Do budoucna bude nutné více prezentovat některá pravidla školy (např. Školní řád) 
mezi rodičovskou veřejnost, tím se vyvarujeme některých nejasností a nedorozumění.  
 
 
Ekonomika školy 
 
Ekonomický rozbor vychází z hospodářského výsledku za rok 2012.  
Hlavní činnost    75 763,48Kč 
Doplňková činnost 198 685,00Kč 
Celkem  274 448,48Kč 
 
Rozdělení hospodářského výsledku do fondů: Rezervní  164 448,48Kč 
       Fond odměn  110 000,00Kč 
       Celkem  274 448,48Kč 
 
Příspěvek zřizovatele činil 2 382 989,00Kč, na konci roku škola obdržela mimořádnou dotaci 
ve výši 550 000,00Kč. Dotace byla použita následovně:  
217 757,80Kč – použito na nákup HIM 
156 899,52Kč – použito na nákup nábytku 
Zbytek použit na nákup DDHM. 28 521,48Kč bylo vráceno zřizovateli. 
 
 



 
 
 
Dotace MHMP: 12 116 400,00Kč  Platy   8 768 000,00Kč 
      Odvody 3 184 000,00Kč 
      OON         6 000,00Kč 
      Ostatní–účelové 158 400,00Kč 
      Celkem         12 116 400,00Kč 
 
Dotace MČ činila 491 300,00Kč, z toho odměny byly 182 400,00Kč a integrace  
308 900,00Kč. 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Stanislava Kratochvílová 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Mareš 
 ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne 21.10.2013. 
 
 
 
za MÚ: Ing. Jiří Vohlídal 
  Zdenka Hoffmanová 
 
 
za rodiče: Jana Kubitová 
  Marcela Cinibulková 
 
 
za ZŠ:  Mgr. Vladana Kašparová 
  Bc. Libor Sedlecký 


