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Charakteristika školy:  
 
Jsme úplnou základní školou s prvním až devátým ročníkem, škola má navíc přípravnou 
třídou určenou především dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem s odkladem 
školní docházky. Celkový počet tříd byl 16, z toho 15 tříd běžných a jedna přípravná. 
Škola se nachází v Praze 10 - Dubči. Spádovou oblastí naší školy jsou městské části Dubeč a 
Dubeček. Náhradní spádovou oblastí je obec Květnice. 
Pro druhý stupeň k nám docházejí také pro děti z obce Koloděje, kde je pouze prvostupňová 
ZŠ. 
Celkový počet žáků ke konci školního roku byl 326, z toho na 1.stupni 217 žáků. Přípravnou 
třídu absolvovalo 15 žáků. 
 
Mezi naše priority patří: 

• poskytnout dětem kvalitní základní vzdělání při zachování rovnováhy vzdělávací a 
výchovné složky 

• pomoci jim orientovat se v životních hodnotách a postojích 
• rozvíjet jejich individuální vlohy a zájmy, které se stávají důležitými v procesu 

profesionální orientace žáků 
• motivovat naše žáky k celoživotnímu vzdělávání. 

Škola v průběhu studia nabízí: 
• výuku anglického jazyka od třetího ročníku 
• výuku druhého cizího jazyka (ruského) od sedmé třídy 
• povinně-volitelné předměty na druhém stupni umožňující rozšířenou výuku s 

humanitním, matematicko-přírodovědným nebo pracovně-estetickým zaměřením. 
• výuku obohacenou o spojení s praxí (výstavy, přednášky, muzea, koncerty a soutěže) 
• sportovní kurzy (lyžařský, vodácký, turistický) 
• jazykové kurzy s rodilým mluvčím 
• v některých předmětech projektové vyučování 
• školní družinu pro žáky prvního stupně 
• širokou škálu mimovyučovacích aktivit a kroužků  

 
Výuka probíhala podle vzdělávacího programu „Škola Dubeč – školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání“. V 2.polovině školního roku začala příprava úprav ŠVP dle 
připravované koncepce rozvoje školy. Změny se týkaly rozšíření dotace hodin matematiky, 
českého a anglické jazyka a nově zaváděných povinně volitelných předmětů.  Další změnou, 
která byla zapracována do ŠVP, je možnost volby druhého cizího jazyka. Zatímco v tomto 
školním roce byl jako druhý cizí jazyk vyučován jazyk ruský, od následujícího školního roku 
již bude volba mezi jazykem ruským a španělským.  
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, kterých se dané změny budou týkat, aby podle 
upraveného dokumentu mohli pracovat od samého počátku příštího školního roku. 
Na začátku školního roku byla navýšena kapacita školní družiny tak, aby byl pokryt 
vzrůstající zájem. Díky tomu jsme mohli provozovat pět oddělení školní družiny a umožnit 
tak návštěvu školní družiny i žákům ze čtvrtých a pátých tříd.  
Od začátku školního roku se rozeběhl projekt financovaný z prostředků OPPA zaměřený na 
zvýšenou podporu žáků s poruchami učení a sociálním znevýhodněním. Za tímto účelem byli 
do školy přijati na částečný nebo úplný úvazek psycholog, speciální pedagog, asistent 
pedagoga a logoped. Trvání tohoto projektu je do pololetí školního roku 2014/15. 
 



 
Údaje o škole: 
 
Telefon ústředna: 272 701 838, 272 702 414 
Telefon ŠJ: 274 860 491 
 
e-mail: reditel@zsdubec.cz 
internet. adresa: www.zsdubec.cz 
 
Ředitel:      Mgr. Jan Mareš 
 
Zástupce ředitele:    Mgr. Stanislava Kratochvílová 
 
Vedoucí školní družiny:   Jana Růžičková 
 
Výchovný poradce:     Mgr. Ivana Vítková 
Školní metodik prevence:    Mgr. Pavlína Ticháčková 
Koordinátor enviromentální výchovy: Mgr. Dana Karasová 
Koordinátor dopravní výchovy:  Mgr. Šárka Kolarovová 
 
 
 
 



Školská rada: 
 
Školská rada je zřízena dle Školského zákona a pracovala dle plánu. Ve školním roce 
projednala a schválila mimo jiné všechny dokumenty předložené v souladu se Školským 
zákonem ředitelem školy. Výsledky jednání dle potřeby projednávala s ředitelem školy, 
v několika případech byl ředitel školy jednání školské rady osobně účasten.  
 
Personální zabezpečení: 
 
Na škole pracovalo celkem 25 učitelů (přepočtených 21,3), 5 vychovatelek ŠD (přepočtených 
4,25), 3 asistentky pedagoga pro děti s poruchami učení a 1 asistentka pedagoga pro děti se 
sociálním znevýhodněním. 4 učitelé byli neaprobovaní, jeden z nich si v průběhu školního 
roku vzdělání dokončil a jeden studium dokončoval. Ve zbývajících případech se jednalo o 
učitele s dlouholetou praxí a o učitele pro odborný předmět s jednohodinovou dotací.  
Průměrný věk učitelů, po odchodu několika pedagogů v důchodovém věku na konci školního 
roku 2012/13 výrazně poklesl.  
Jak již bylo uvedeno výše, byla ve školním roce 2013/14 zahájena realizace projektu 
„Základní škola Dubeč – místo pro všechny děti bez rozdílu.“, který byl v souladu se 
schváleným projektem a s grantovou smlouvou personálně zabezpečen na těchto pozicích: 
odborný garant projektu, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog a logoped.  
Ve školním roce 2013/14 pracovala ve škole řada pedagogů v důchodovém věku, nebo 
v produktivním věku, ale na částečný úvazek. Tento stav se na konci školního roku upravil 
tak, aby převážná většina pedagogů ve škole působících byla zaměstnána na plný úvazek. 
Odešlo tedy 6 učitelů. Paní učitelky Máderová a Štekrová se rozhodly ukončit působení na 
naší škole vzhledem ke svému důchodovému věku. Pan učitel Sedlecký a pani učitelka 
Máhrlová přechází na jinou ZŠ, respektive gymnázium, z důvodu neprodloužení smlouvy. 
Pani učitelka Pěknicová přešla na pozici vychovatelky z důvodu nesplnění podmínek pro 
učitele podle zákona o pedagogických pracovnících. Také zkrácený úvazek pana učitele 
Elznice jsme se rozhodli řešit z vnitřních personálních rezerv. Ještě během června byl 
pedagogický sbor doplněn tak, aby byla výuka na školní rok 2014/2015 plně personálně 
zajištěna. 
 
 
Rámcový popis personálního zabezpečení: 
 
Ředitel:  Mgr. Jan Mareš 
Zástupce ředitele: Mgr. Stanislava Kratochvílová 
 
Třídní učitelé: 
 
Přípravná třída  Mgr. Vladana Kašparová 
1.A    Mgr. Helena Kropelnická 
1.B    Mgr. Alexandra Otradovská  
2.A    Mgr. Martina Pešková  
2.B    Mgr. Dana Karasová  
3.A    Mgr. Jitka Máderová 
3.B    Renáta Pěknicová 
4.A    Mgr. Dagmar Chromková 
4.B    Mgr. Šárka Kolarovová  
5.A    Mgr. Ivana Vítková 



5.B     Mgr. Věra Natherová 
6.A    Mgr. Andrea Vlčková  
7.A    Mgr. Pavla Dolejšová (první pololetí Bc. Zuzana Máhrlová) 
7.B    PaedDr. Andrea Kondelíková 
8.    Mgr. Pavlína Ticháčková 
9.    Bc. Libor Sedlecký 
 
Ostatní vyučující:   Mgr. Vlasta Štekrová 

Mgr. Marie Mášová 
Ing. Milan Fikar 
Mgr. Anna Bachová 
Libuše Hlaváčková 
Ing. Martin Elznic 
Ing. Petr Skalický 

 
Asistentky:  Jitka Koubíková 

Alžběta Fišerová 
Klára Černá 

 
Školní družina: Jana Růžičková 

Helena Mertová 
Ludmila Hamáčková 
Renáta Novotná 
Blanka Vedrová 

 
Projekt „Základní škola Dubeč – místo pro všechny děti bez rozdílu.“:  
 
   Mgr. Věra Benešová - odborný garant projektu 
   Bc. Marcela Novotná - speciální pedagog 
   Mgr. Jana Sobotková - asistent pedagoga 
   Mgr. Anna Páchová - školní psycholog 
   Mgr. Šárka Veselá - školní logoped 
       
Nepedagogičtí pracovníci: 
 
Hospodářka školy:  Martina Jandová 
Školník:    Ing. Petr Skalický 
Vedoucí školní kuchyně:  Marie Zemanová 
Vedoucí kuchařka:   Marie Říhová (do 31.12.2013) 
    Miroslava Chlupová (od 1.1.2014) 
Kuchařky:   Marie Říhová (od 1.1.2014) 
    Miroslava Chlupová (do 31.12.2013)  

Anna Burešová 
    Hana Tandarová 
    
Úklid:     Táňa Skalická 
    Pavel Bady 
    Kristýna Jandošová 
Vrátnice + úklid:   Helena Hořánková 
 



Přijímací řízení žáků na střední školy 
 
V tomto školním roce ukončilo docházku a odešlo na střední školy v 9.třídě celkem 20 žáků a 
z páté třídy 7. žáků. K dalšímu studiu byli přijati takto: 
 
Z pátého ročníku: Gymnázium – 7 žáků 
Z devátého ročníku: Gymnázium – 1 žák 

SOŠ – 15 žáků 
SOU – 4 žáků 

 
Naprostá většina žáků devátého ročníku byla přijata bez jakýchkoliv přijímacích zkoušek. 
 
 
Další vzdělávání pracovníků 
 
V průběhu školního roku 2013/14 se všichni pedagogičtí pracovníci účastnili DVPP.  
Část vzdělávání proběhla ve škole a byla určena všem pedagogickým a v některých případech 
i nepedagogickým pracovníkům (Základní školení programu Bakalář, Základní školení na 
editaci školních webových stránek, Základní školení pro práci s interaktivní tabulí, Školení 
BOZP), zbytek vzdělávání byl individuelní podle zájmu zaměstnanců a potřeb školy. 
(Barevné čtení, Propagace a publicita školy v oblasti EVVO, Neklidné a nesoustředěné děti 
(zejména ADHD), Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce, Rozvíjíme čtenářskou a 
matematickou gramotnost / Zábavné vyučování na 1. Stupni ZŠ (Škola hrou), Výchovné 
přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním a další).  
 
 
Výchovně vzdělávací proces 
 
Výuka probíhá podle stanoveného ŠVP, který by aktualizován dle pokynu MŠMT. Snažili 
jsme se, aby kromě stanovených kompetencí děti získaly také kvalitní znalosti odpovídající 
požadavkům na žáky 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 9.třídě jsme posílili výuku AJ o dvě hodiny anglické 
konverzace týdně na úkor nově zaváděného druhého cizího jazyka, v souladu s pokyny 
MŠMT. Pro žáky osmých a devátých tříd jsme navíc uskutečnili týdenní intenzivní kurz 
anglického jazyka s rodilým mluvčím. Tohoto kurzu se zúčastnilo 22 žáků.  
 
Realizací projektu „Základní škola Dubeč – místo pro všechny děti bez rozdílu.“, se výrazně 
zvýšila podpora a inkluze žáků s poruchami učení a žáků sociálně znevýhodněných. Do 
projektu se ve školním roce 2013/14 zařadilo 83 žáků, kteří byli v některých předmětech 
vzděláváni odděleně podle svých potřeb a nebo byli podpořeni asistentem přímo ve výuce. 
V rámci projektu byla realizována i náprava logopedických vad, především u žáků prvních a 
druhých tříd, a dále, v případě potřeby, poskytnuta psychologická podpora.  
 
V rámci povinně-volitelných předmětů byla žákům osmých a devátých tříd umožněna 
možnost volby doplňujícího vzdělávání v oblasti jejich zájmů. Byly realizovány tři povinně 
volitelné předměty, sportovní hry, přírodopisně-zeměpisný seminář a informační technologie. 
  



Ke konci školního roku byl pro žáky osmých a devátých tříd v rámci tělesné výchovy, 
realizován pětidenní vodácký kurz. Plánován byl i kurz lyžařský, který se z důvodu 
nedostatečného zájmu žáků, především sedmého ročníku, pro který měl být určen, 
neuskutečnil.  
 
 
Objektivním a nezávislým hodnocením znalostí žáků bylo celostátní pilotní testování žáků 5., 
7. a 9.ročníku pořádané firmou Kalibro. Testování nám poskytlo informace o tom, nakolik žák 
plní požadavky standardu osvojených znalostí a dovedností. Pro školu je užitečný a zajímavý 
i pohled na srovnání s výsledky žáků ostatních škol v České republice.  
 
Výsledky ve sledovaných oblastech: 
 
5.ročník – průměrná úspěšnost žáků  školy celkem   
Český jazyk   64,8 %   64,1 % 
Matematika   73,0 %   54,3 %   
Humanitní základ  64,5 %   58,7 % 
Ekonomické dov. 54,2 %   53,4 % 
 
7.ročník – průměrná úspěšnost žáků  školy celkem 
Český jazyk   62,8 %   62,7 %   
Matematika   29,2 %   31,2 %  
Humanitní základ  57,3 %   57,4 % 
Ekonomické dov. 44,5 %   49,3%    
     
9.ročník – průměrná úspěšnost žáků  základní školy celkem 
Český jazyk   66,7 %   67,3 %   
Matematika   48,3 %   46,4 %    
Humanitní základ  60,6 %   58,2 %   
Ekonomie  56,3 %   56,2 %   
 
Z výše uvedených dat vyplývá, že žáci naší školy v testování obstáli a celkově lze říct, že 
úroveň jejich znalostí, ve srovnání s ostatními základními školami, je  většinou průměrná až 
lehce nadprůměrná. Naším záměrem je dále zkvalitňovat výuku na prvním i druhém stupni, 
díky čemuž zůstane větší počet nadaných dětí, které by jinak odešly na víceletá gymnázia, na 
druhém stupni naší školy. Proto lze očekávat, že se bude úspěšnost našich žáků v podobných 
srovnáních v budoucnu dále zvyšovat. V každém případě nám výsledky naznačují, kde jsou 
ještě naše rezervy, a to jak v oblasti metodiky práce, tak v oblasti materiálně technické. 
  
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 pracovalo ve školním roce 
2013/14 pět asistentů pedagoga, z toho tři pro podporu výuky ve třídách, kam docházejí děti 
se závažnějšími poruchami učení, a jeden pro podporu výuky ve třídách, kde jsou zařazeny 
děti se sociálním znevýhodněním. V tomto případě byla podpora směřována zejména na děti 
z FOD Klokánek – Štěrboholy. Pro školní  rok 2013/14 a část školního roku 2014/15 byl  
škole schválen projekt EU – OP Praha Adaptabilita, jehož konkrétní název zní: ZŠ Dubeč- 
místo pro všechny děti bez rozdílu. Pro jeho realizaci, jejímž cílem byla podpora dalších dětí 
s poruchami učení, se sociálním znevýhodněním, případně s dalšími vadami a poruchami 
(např. logopedické poruchy), byla ve škole zaměstnána speciální pedagožka, psycholožka, 



logopedka a další asistentka pedagoga. O výsledcích a fungování projektu posíláme na 
MHMP pravidelně monitorovací zprávy, které fungování celého projektu podrobně popisují. 
Z těchto zpráv lze vypíchnout, že žáci do projektu zařazení v rámci inkluze žáků se SVP, byli 
podpořeni buď přímo ve vyučovacích hodinách, v rámci individuelní péče v učebně, která 
byla k tomuto účelu vybavena, nebo v rámci odpoledních reedukací. U většiny žáků byl za 
dobu fungování projektu zaznamenán výrazný posun. V rámci prevence a exkluze žáků se 
SVP byly provedeny logopedické nápravy. Působení psycholožky mělo za cíl zlepšení 
sociálních dovedností dětí. I v této oblasti byly zaznamenány viditelné pokroky. Celkově lze 
tedy hodnotit fungování projektu jako velmi přínosné jak pro žáky s SVP, tak pro image 
školy.  
 
 
Materiáln ě technické a prostorové zázemí školy 
 
Materiálně technické oblasti jsou zatím největší nedostatky školy, které se postupně daří 
odstraňovat. Před zahájením školního roku byla škola nově vybavena dvěma novými 
interaktivními tabulemi. Původní dvě byly přemístěny tak, aby mohly být lépe využívány ve 
výuce. V budově školy byla vybudována počítačová síť. Kompletní matrika školy byla 
převedena na program Bakalář, který byl navíc převeden do síťové verze, aby mohl být 
využíván všemi učiteli. V návaznosti na to byla v tomto programu zpracována kompletní 
klasifikace, včetně tisku vysvědčení v pololetí a na konci školního roku. Na síťovou verzi byl 
také převeden program Gordic určený ke zpracování účetnictví školy.  
Dále byly kompletně přepracovány webové stránky školy, a to nejen z důvody změny 
designu, ale především z důvodu lepšího přístupu učitelů do systému. Učitelům tak byl 
umožněn přístup pro vkládání informací na web, čímž se výrazně zlepšilo a zrychlilo  
informování rodičů a žáků o práci školy. Navíc byli všichni učitelé školy vybaveni služebními 
e-mailovými adresami z důvodu zlepšení komunikace mezi učiteli a rodiči.  
Do školy byly na konci kalendářního roku zakoupeny jednak třírozměrné pomůcky a nástěnné 
obrazy na základě požadavků učitelů, jednak programy, které budou postupně využívány jak 
na prvním, tak na druhém stupni tak, jak bude škola postupně vybavována interaktivní, 
případně multimediální technikou. Učitelé, kteří již mají možnost pravidelného využívání této 
techniky, si navíc buď sami vytvářejí, nebo na internetu hledají programy, které je vhodné ke 
zkvalitnění výuky využít. To platí jak pro učitelky prvního stupně, které mají vybavené třídy 
interaktivní tabulí, tak pro učitele odborných předmětů na stupni druhém. Na škole ale nadále 
chybí některé odborné učebny, které jsou pro kvalitní výuku odborných předmětů na druhém 
stupni nezbytné. 
V rámci přípravy na zápis do prvních tříd se ukázalo, že přes stavební úpravy, které proběhly 
k 1.září 2012, jsou prostorové možnosti školy nedostatečné. Na základě výborné práce 
zřizovatele se podařilo zajistit finanční prostředky a následně i realizaci přístavby dvou 
učeben v prostorách školní zahrady. Tím se nám sice zmenšily prostorové možnosti pro práci 
školní družiny, které bude nutno v budoucnosti řešit, ale na druhou stranu nám tato přístavba 
umožní pokrýt převážnou většinu žádostí o přijetí do prvních tříd v následujících dvou letech. 
V průběhu prázdnin byla podána žádost o grant z finančních prostředků MŠMT na dostavbu 
dalších dvou tříd, jejich vybavení a vybudování jedné odborné učebny. Pokud se tento grant 
podaří realizovat, měla by být prostorové potřeby školy dostatečné přinejmenším do roku 
2020. 
 
 
 



Zápis do 1. tříd 
 
V lednu 2014 přišlo k zápisu celkem 114 žáků, což je oproti roku 2013 nárůst o více než 50%. 
Z toho 21 rodičů zažádalo o odklad. O zařazení do přípravné třídy projevilo zájem celkem 12 
rodičů. Tento počet byl později doplněn na požadovaný počet 15 díky zájmu FOD – 
Klokánek. Vzhledem k prostorovým možnostem školy bylo  možné pro  školní rok 2014/2015 
otevřít dvě první třídy. Proto bylo 41 rodičům rozesláno rozhodnutí o nepřijetí, proti kterému 
se 5 zákonných zástupců odvolalo. Vzhledem k tomu, že několik přijatých dětí bylo z různých 
důvodů nakonec umístěno na jiných školách v okolí, bylo nakonec možno část z těchto 
zájemců v rámci odvolacího řízení uspokojit, ostatní si nakonec během odvolacího řízení 
nalezli umístění na jiné škole v okolí. V rámci přijímacího řízení se ukázalo, že z důvodu 
reálného přelivu zájemců o studium na naší škole bude nutno v příštích letech kriteria pro 
přijetí zpřesnit.   
 
 
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. Proto byla na začátku školního roku navýšena kapacita školní družiny 
na 180.  
Z důvodu ne zcela pravidelných návštěv především starších žáků prvního stupně byl pro 
školní rok 2013/14 upraven způsob plateb za družinu tak, aby lépe reflektoval realitu provozu 
školní družiny.  
Všechna oddělení jsou materiálově nadstandartně vybavena, což umožňuje velice kreativní a 
činorodou práci s dětmi. 
 
 
Poradenské služby školy 
 
Ty zprostředkovávala Mgr. Ivana Vítková, výchovná poradkyně, dále psycholožka Mgr. Anna 
Páchová a specielní pedagožka Bc. Marcela Novotná. Šlo zejména o spolupráci PPP a potřeby 
žáků, kteří na konci školního roku přecházejí na střední školy, a zákonných zástupců. V rámci 
inkluze žáku s SVP vypracovala pani výchovná poradkyně společně s třídními učiteli řadu 
IVP. Všechny požadavky PPP a SPC na úpravy postupů při vzdělávání žáků s SVP byly také 
zaneseny do programu Bakalář, aby byly k dispozici všem vyučujícím, kteří s příslušnými 
žáky pracují. 
 
 
Prevence sociálně patologických jevů 
 
Koordinátorem prevence sociálně-patologických jevů byla Mgr. Pavlína Ticháčková. 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. V průběhu 



školního roku proběhly i další přednášky a výchovně-vzdělávací aktivity pro žáky školy tak, 
aby byla prevence maximálně podpořena.  
 
 
 
Školní mimovyučovací a mimoškolní aktivity 
 
Na škole pracovalo několik kroužků: sportovní, keramika, informatika pro 1.stupeň, turistický 
kroužek, hudebně-dramatický pro 1. stupeň, divadelní pro 2. stupeň, v budově školy působil 
kroužek angličtiny, florbalu – organizovaného DDM Uhříněves, kroužek malých šachistů, 
balet. Ve spolupráci s ZUŠ měla škola i pěvecký sbor žáků 1. a 2. tříd. Tradičně probíhala 
„Školička nanečisto“.  
Žáci školy vystupovali pod vedením svých učitelů na vítání občánků ve Špejcharu, na 
rozsvěcení vánočního stromu, na předvánočním koncertě v dubečském kostele, na divadelním 
festivalu v KD Kyje a podobně a také samozřejmě na školní akademii. 
Škola uspořádala ke dni dětí sportovní dny, kde žáci jednotlivých tříd soutěžili o školní pohár 
mezi sebou, ale také si změřili síly se žáky ZŠ Koloděje. 
 
Školní výuka byla ve školním roce 2013/14 pravidelně obohacována o přednášky odborníků, 
návštěvy muzeí a výstav, vzdělávací a výchovně-vzdělávací pořady. Tyto programy byly vždy 
vybírány s cílem, aby vhodně doplnily právě probírané okruhy z ŠVP. Výuka se tak stala 
názornější a pro žáky zajímavější, čímž byly získané poznatky pro žáky lépe 
zapamatovatelné.  
Např.: Vlastivědný projekt – Svatý Václav (5.B), Prvouka - Den vody (2.B), Výuka 
Vlastivědy ve středověku (4.B, 5.B), Hudební výchova - S písničkou jde všechno lépe 
(všechny třídy), Přírodověda v ZOO (5.A), ČJ – Divadlo v Dlouhé (3.A, 3.B), Prvouka – 
ukázky hasičské techniky (1.A, 1.B), Prevence sociálně patologických jevů – Klíma - Zločin 
kolem nás (8.A, 9.A), Výchova k občanství – poslanecká sněmovna (8.A), přírodověda – 
Štefánikova hvězdárna (5.A), Prevence sociálně-patologických jevů – Návykové látky okolo 
nás (7.B), Prevence sociálně-patologických jevů – Úvod do problematiky extremismu (9.A), 
Finanční gramotnost – představení výlet (II. stupeň), Zeměpis – Austrálie – tajemství rudého 
kontinentu (7.A), Pracovní činnosti – výlet do svíčkárny (2.A, 4.A), Fyzika – workshop 
v Technickém muzeu (8.A), Prevence sociálně-patologických jevů – Policie ČR (I.st.+ 6.A, 
7.A), atd..     
Většina tříd prvního stupně absolvovala týdenní školy v přírodě, jejichž hlavním cílem je 
přenést děti, alespoň na krátkou dobu, do zdravějšího prostředí než je Praha. Školy v přírodě 
mají také pozitivní vliv na samostatnost dětí, schopnost adaptace na neznámé prostředí a 
stmelení třídních kolektivů. 
V průběhu školního roku se nepodařilo, díky nízkému zájmu ze strany žáků a zákonných 
zástupců, uskutečnit plánovaný lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku. Zorganizovali jsme alespoň 
na začátku června vodácký kurz pro žáky 8. a 9. ročníku. Tento kurz se, i vlivem dobrého 
počasí a dobrého vodního stavu, velmi vydařil. 
V průběhu školního roku pracovaly pravidelně dva turistické kroužky a krom toho většina 
třídních učitelů zorganizovala a uskutečnila pro žáky tématicky zaměřené výlety. 
Tyto akce jsou nejen pozitivně hodnoceny ze strany rodičů, ale nepochybně rozšiřují dětský 
obzor, smysluplně vyplňují volný čas našich dětí, stmelují třídní kolektivy a tím se stávají 
nedílnou součástí prevence negativních jevů.     
  
 



Soutěže 
 
V průběhu školního roku se žáci naší školy zúčastnili řady vzdělávacích nebo sportovních 
soutěží. V řadě z nich byli velmi úspěšní.  
 
Sportovní soutěže: 
OK v minifotbale – mladší žáci, 3.místo 
OK v plavání – 3.tř. – dívky 1.místo, 3.tř chlapci 1.místo, 4.-5.tř. chlapci 2.místo 
Pohár pražských škol ve florbale – nepostoupili ze skupiny 
AŠSK ve florbale – 5. místo 
Dětský fotbalový pohár – 1. a 2. třídy, 4. a 8. místo 
Školní futsalová liga 7. – 3. místo ve finále Divize 
OK v nohejbale – mladší i starší žáci 4. místo 
Školní futsalová liga 9. – postup do druhého kola 
Mc Donalds Cup SK Slavia – žáci 2. a 3.tříd, 3. místo v krajském kole 
Mc Donalds Cup SK Slavia – žáci 4. a 5.tříd, 4. místo v celopražském kole 
Krajské kolo ve vybíjené – 1. místo a postup do celostátního kola 
Celostátní kolo ve vybíjené – 14. místo 
 
Vzdělávací soutěže: 
Čteme s Albatrosem – 2.místo 
Matematická olympiáda – obvodní kolo – 3 x úspěšný řešitel 
Soutěž žáků 9.tříd v Anglickém jazyce (OA Holešovice) – 4. místo 
Lidice 21. století – 1.polovina 
Přírodovědná soutěž (Gym. Malešice) – 9.místo 
Angličtina pro šikovné děti 4 x 1.polovina 
 
 
Studijní výsledky žáků 
 
Na konci školního roku 210 žáků prospělo s vyznamenáním. 2 žáci konali opravné zkoušky. 
Jedna žákyně opravnou zkoušku nesložila a jedna žákyně nepostoupila do vyššího ročníku 
z důvodu nedostatečných ze tří předmětů.   
Byl udělen 1 x druhý stupeň z chování a 2 x třetí stupeň z chování (za neomluvené absence).  
 
 
Zkušenosti s přípravnou třídou a integrací dětí 
 
O přípravnou třídu byl 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 handicapů těchto dětí tak, že jejich budoucí začlenění do prvních tříd probíhá bez 
větších problémů.  
 
 



Kontrolní, hospitační a inspekční činnost 
 
Říjen 2013 –  kontrola z Oblastního inspektorátu práce – zjištěná pochybení z konce 

školního roku 2012/13 byla následně napravena.  
Říjen 2013 -  Kontrola SIBP nad stavem BOZP – byly zjištěny drobné závady, které  

vedení školy řeší a bude nadále řešit ve spolupráci se zřizovatelem. 
Leden 2014 -  ČŠI – na základě stížnosti Ing. Lameše – zjištěné pochybení bylo 

napraveno. 
Únor 2014 -  Hygienická stanice hl. m. Prahy – v rámci státního zdravotnického 

dozoru – nebyly zjištěny žádné hygienické nedostatky bránící provozu 
zařízení. 

Únor 2014 –  veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč – nebyla 
zjištěna žádná závažná pochybení, doporučení finančního výboru ke 
způsobu zaúčtování některých položek byla předána ke zapracování 
účetnímu, doporučení finančního výboru ke způsobu kontroly revizí 
prováděných externími firmami byla uplatněna. 

Duben 2014 –  kontrola hospodaření s prostředky z evropských fondů – bez zjištěných 
nedostatků 

 
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. Ve všech případech byl výsledek hospitace 
probrán při osobním pohovoru s příslušným vyučujícím a o hospitaci a pohovoru byl 
proveden zápis. Odstranění případných vážnějších nedostatků bylo hodnoceno následnou 
hospitací. Hospitační činnost byla prováděna ředitelem školy a zástupkyní ředitele školy, a to 
vždy s ohledem na vyučovaný předmět. Ředitel školy hospitoval převážně přírodovědné 
předměty, zástupkyně předměty humanitního zaměření.  
 
 
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
- Pravidelná prezentace školy na školních webových stránkách.  
- Kulturní vystoupení pro veřejnost (rozsvěcení vánočního stromu, vítání občánků).  
- Vánoční zpívání v kostele. 
- Den otevřených dveří. 
- Dětský Divadelní festival KD Kyje. 
- Školní akademie. 
- Slavnostní rozloučení žáků 9.třídy. 
- Příspěvky na veřejnou vývěsku.  
- Příspěvky do Rohožníku. 
 
 
Spolupráce s rodiči a ostatními partnery 
 
Spolupráce se zřizovatelem byla řešena na úrovni osobních schůzek jak se starostou, tak 
s jednotlivými radními. Veškerá jednání byla vedena se společným cílem zkvalitnit fungování 
školy jako instituce, která je nedílnou součástí obce. Se zástupci zřizovatele byla proto vedena 
jednání v oblasti ekonomické i organizační, a to vždy s pozitivním výsledkem. 
Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci 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. Nedílnou součástí spolupráce mezi školou a rodinou se stala 
emailová komunikace, případně komunikace rodičů s učiteli prostřednictvím telefonu. 
Rodiče a zákonní zástupci byli navíc pravidelně informováni o veškerých činnostech ve škole 
prostřednictvím webového portálu školy.  
Další platformou, na které probíhá spolupráce s rodiči a zřizovatelem, jsou jednání školské 
rady, ve které jsou jak zástupci rodičů, zřizovatele, tak i pedagogických pracovníků. Navíc se 
těchto jednání na pozvání několikrát zúčastnil i ředitel školy. 
 
 
Ekonomika školy 
 
Ekonomický rozbor vychází z hospodářského výsledku za rok 2013.  
Hlavní činnost     - 49 340,77 Kč 
Hospodářská činnost  153 449,83 Kč 
Celkem   104 109,06 Kč 
 
Čerpání z rezervního fondu – rekonstrukce počítačové sítě a ITC v souladu s usnesením RMČ 
z 5.8.2013   123 054,00 Kč 
 
Čerpání z projektu OPPA k 31.12. 2013 „Základní škola Dubeč – místo pro všechny děti bez 
rozdílu“ 
Výše udělené dotace  1 558 194,43 Kč 
Čerpání ke dni 31.12.2013    787 571,00 Kč 
Převod do rezervního fondu    770 623,43 Kč (bude čerpáno v letech 2014 a 2015) 
 
 
Rozdělení hospodářského výsledku do fondů: Rezervní    64 109,06 Kč 
       Fond odměn    40 000,00 Kč 
       Celkem  104 109,06 Kč 
 
Příspěvek zřizovatele činil 1 950 000,- Kč. 
 
 
Dotace MŠMT: 13 268 000,00 Kč  Platy   9 599 000,00 Kč 
      Odvody 3 264 010,00 Kč 
      OON                0,00 Kč 
      FKSP       95 990,00 Kč 
      ONIV     217 659,00 Kč 
      DNP                     51 025,00 Kč 
      Pojištění      40 316,00 Kč  
      Celkem         13 268 000,00 Kč 
 
Dotace MHMP: 252 700,00 Kč  Mzdy                187 200,00 Kč 
      Odvody      65 103,00 Kč 
      FKSP                     1 872,00 Kč 
      Pojištění                    786,00 Kč 
      Celkem              254 961,00 Kč 
 



Dotace MŠMT: 199 523,00 Kč  Mzdy                147 933,00 Kč 
(asistenti pedagoga)    Odvody      50 297,00 Kč 
      FKSP                     1 479,00 Kč 
      Pojištění                    623,00 Kč 
      Celkem              199 709,00 Kč 
 
 
Seznam použitých zkratek: 
 
ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Porucha pozornosti s hyperaktivitou) 
AJ - anglický jazyk 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČJ - český jazyk 
ČŠI - Česká školní inspekce 
DDM - Dům dětí a mládeže 
DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků 
EU - Evropská unie 
EVVO - enviromentální výchova 
FOD - Fond ohrožených dětí 
IVP - individuální vzdělávací plán 
KD - Kulturní dům 
MHMP- Magistrát Hlavního města Prahy 
MŠMT- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
OA - obchodní akademie 
OK - obvodní kolo 
OP - Operační program 
OPPA - Operační program Praha – Adaptabilita 
PPP - Pedagogicko-psychologická poradna 
SIBP - inspektorát bezpečnosti práce 
SOŠ - střední odborná škola 
SOU - střední odborné učeliště 
SPC - Speciálně pedagogické centrum 
SVP - specifické vzdělávací potřeby 
ŠD - školní družina 
ŠVP  - školní vzdělávací program 
ZŠ  - Základní škola 
ZUŠ - Základní umělecká škola 
 
 
 
 
Vypracoval: Mgr. Jan Mareš 
   ředitel školy 



Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne 23.10.2014. 
 
 
 
za MÚ: Ing. Jiří Vohlídal  ……………………………………… 

  Zdenka Hoffmanová  ……………………………………… 

 

 

za rodiče: Jana Kubitová   ……………………………………… 

  Marcela Cinibulková  ……………………………………… 

 

 

za ZŠ:  Mgr. Vladana Kašparová ……………………………………… 

  Mgr. Pavlína Ticháčková ……………………………………… 

 


