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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 18, z toho 17 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.
Škola zajišťuje podle svých možností školní docházku pro děti z FOD Klokánek Štěrboholy. 
Tyto děti však nejsou pro naši školu spádové.
Na druhý stupeň k nám docházejí také děti z několika okolních obcí, kde jsou pouze 
prvostupňové ZŠ.
Celkový počet žáků ke konci školního roku byl 382, z toho na 1. stupni 251 žáků. Přípravnou 
třídu absolvovalo 16 žáků.

Mezi naše priority patřilo:
• 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 roku 2015/16 nabízela:
• výuku anglického jazyka od druhého ročníku
• v prvních třídách anglický jazyk jako nepovinný předmět
• od šestého ročníku čtyři hodiny týdně, z toho jednu hodinu s rodilým mluvčím
• výuku druhého cizího jazyka (ruského nebo španělského) 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)
• v některých předmětech projektové vyučování
• šest oddělení školní družiny pro žáky 1. - 3. ročníku
• školní klub pro žáky od čtvrtého ročníku
• širokou škálu mimovyučovacích aktivit a kroužků 

Výuka probíhala podle vzdělávacího programu „Škola Dubeč  – školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání“ v souladu se schválenou koncepcí rozvoje školy. 
Ve výuce byla zvýrazněna některá témata, např. okruh finanční gramotnosti, etické výchovy,
sexuální výchovy a téma chování jedince ve vyhrocených situacích (např. povodně). 
Kapacita školní družiny byla vyhovující  a pokryla i vzrůstající zájem rodičů.  Provozovali
jsme šest oddělení školní družiny. Vzhledem k tomu, že kapacita školní družiny již překročila
naše kapacitní možnosti, jsme byli nuceni omezit školní družinu pouze na žáky 1.-3. ročníku,
zřídili jsme pro starší žáky naší školy Školní klub. Školní klub byl od počátku koncipován
jako útočiště žákům, kteří ve škole čekají na zájmové kroužky,  odpolední vyučování nebo
dopravu do místa bydliště. Návštěva školního klubu je umožněna žákům od  čtvrtých tříd. 
Vzhledem k potřebám školy v oblasti inkluze (narůstající počet žáků s poruchami učení) jsme
zachovali ve škole pozici speciálního pedagoga na poloviční úvazek.



Údaje o škole:

Telefon ústředna: 272 701 838
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: Renata Pěknicová

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Vítková
Školní metodik prevence: Mgr. Pavlína Ticháčková
Koordinátor enviromentální výchovy: Mgr. Dana Karasová
Koordinátor dopravní výchovy: Mgr. Šárka Kolarovová
Speciální pedagog: Bc. Marcela Novotná



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.  Ředitel školy byl jednání školské rady vždy přítomen, a tak byl
okamžitě konfrontován s výsledky. 

Personální zabezpečení:

Na škole  pracovalo  celkem  26  učitelů  (přepočtených  23,1),  6  vychovatelek  ŠD a  jedna
vychovatelka ŠK (přepočtených 4,87), 5 asistentů pedagoga pro děti s poruchami učení a 2
asistentky pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním. Všichni učitelé byli aprobovaní. 
Ve školním roce 2015/16 pracovalo ve škole několik pedagogů  na částečný úvazek, a to
v takových pozicích, kde bylo potřeba zajistit odbornost výuky mimo aprobace učitelů na
úvazek plný. 
Na  začátku  školního  roku  byl  pedagogický  sbor  doplněn  o  aprobované  učitelky  Mgr.
Máderovou, která se vrátila zpět z důchodu, aby škole v době nedostatku volných učitelů pro
první stupeň vypomohla, a Mgr. Janu Kubešovou, která v předchozím roce působila na škole
jako asistentka pedagoga. V průběhu školního roku skončila paní učitelka Mgr. Veškrnová,
kterou nahradila Mgr. Ficencová, která do té doby působila také v pozici asistentky pedagoga.
Mgr. Ficencová si v průběhu předchozích let doplnila chybějící vzdělání, takže v době, kdy
přejímala třídu 5.A, byla již plně kvalifikovaná učitelka. Dále byl přijat asistent pedagoga pro
další  dítě  s autistickým spektrem. Do družiny jsme přijali  na začátku školního roku paní
vychovatelku  Vaškovičovou a  o školní  klub se během celého školního roku  starala  paní
učitelka Kropelnická.
Na druhém stupni došlo z důvodu nízkého počtu žáků ke sloučení třídy 6.A a 6.B, ze kterých
vznikla jedna početná třída sedmá Třídní učitelkou této třídy se stala bývalá učitelka 6.A paní
učitelka Mgr. Vítková.
Pedagogický  sbor  se  jeví  v tomto  okamžiku  jako  stabilizovaný  a  případné  obměny  lze
očekávat  pouze z důvodu odchodu pedagogů  do  důchodu,  na mateřskou dovolenou nebo
z důvodu navýšení počtu tříd.

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. Dana Karasová
1.C Mgr. Dagmar Chromková
2.A Mgr. Martina Pešková 
2.B Mgr. Jana Kubešová
3.A Mgr. Šárka Kolarovová
3.B Mgr. Alexandra Otradovská 
4.A Mgr. Radmila Kramešová
4.B Mgr. Věra Natherová
5.A Mgr. Pavla Veškrnová, od. 1.1.2016 Mgr. Hana Ficencová



5.B Mgr. Jitka Máderová 
6.A Mgr. Karolína Slánská
6.B Mgr. Pavlína Ticháčková
7.A Mgr. Ivana Vítková 
8.A Mgr. Andrea Vlčková 
9.A Mgr. Pavla Dolejšová
9.B PaedDr. Andrea Kondelíková

Ostatní vyučující: Mgr. Kateřina Zvolánková
Mgr. Marie Mášová
Ing. Milan Fikar
PhDr. Petr Krejza
Libuše Hlaváčková
Robert Woodard

Speciální pedagog: Bc. Marcela Novotná

Asistenti: Jitka Koubíková
Alžběta Fišerová
Mgr. Pavel Oškrkaný 
Mgr. Jaroslava Horynová
Mgr. Hana Ficencová (pro děti sociálně znevýhodněné do 31.12.2015)
Mgr. Jana Sobotková

Školní družina: Renata Pěknicová
Helena Mertová
Ludmila Hamáčková
Renáta Novotná
Blanka Vedrová
Pavla Vaškovičová

Školní klub: Mgr. Helena Kropelnická

Nepedagogičtí pracovníci:

Hospodářka školy: Martina Jandová
Školník: Ing. Petr Skalický
Vedoucí školní kuchyně: Marie Zemanová
Vedoucí kuchařka: Michaela Lahodová
Kuchařky: Jana Wagenknechtová 

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 z 9. tříd celkem 34 žáků. Z
páté třídy se hlásilo na střední školy celkem 14 žáků, z toho bylo 7 žáků přijato. Ze 7. třídy se 
hlásilo 5 žáků, přijat nebyl nikdo. K dalšímu studiu byli žáci přijati takto:

Z pátého ročníku: Gymnázia státní 4 žáci
Gymnázia soukromá 3 žáci

Z devátého ročníku: Gymnázia a střední školy státní 25 žáků
Střední školy soukromé 6 žáků
SOU 3 žáci

Přestože většina žáků devátého ročníku dělala přijímací zkoušky, byla převážná většina žáků 
přijata na obory, které preferovala.

Další vzdělávání pracovníků

V průběhu školního roku 2015/16 se převážná většina pedagogických pracovníků  účastnila
DVPP. 
Část vzdělávání proběhla ve škole (např.:  e-Twinning), zbytek vzdělávání byl  individuální
podle zájmu zaměstnanců  a potřeb školy.  (EVVO, Fyzika,  Angličtina,  Chemie, Inkluzivní
škola, Autismus, Hodnocení žáků s SPU a SPCH, asistenti asistentům, BOZ, Šikana a agrese,
Jogové hry pro děti Genetická metoda čtení a další.). Celkem absolvovali zaměstnanci školy v
rámci  DVPP  39  školení  a  kurzů,  z  toho  13  odborných,  11  zaměřených  na  inkluzi,  5
zaměřených na mezinárodní spolupráci a 4 další zaměřené jiným směrem.  

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.  Pro  všechny  žáky  druhého  stupně  jsme  zajistili  rodilého
mluvčího, takže každý z našich žáků měl v průběhu roku možnost konfrontace s originální
formou  anglického  jazyka.  Vybraní  žáci  druhého  stupně  pak  ze  začátku  školního  roku
navštívili  Londýn a jeho okolí  a ke konci  školního roku v rámci  mezinárodního projektu
Valencii. 

V rámci  povinně-volitelných  předmětů  byla  žákům  šestých  až  devátých  tříd  umožněna
možnost  volby  doplňujícího  vzdělávání  v oblasti  jejich  zájmů.  Byly  realizovány  povinně
volitelné předměty, sportovní hry, přírodopisně-zeměpisný seminář, matematické aplikace a
informační technologie, dějepisný seminář, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka a
konverzace v AJ.
 
V březnu proběhl v rámci tělesné výchovy lyžařský a snowboardový kurz v Jánských Lázních
v Krkonoších. Kurz byl určen pro žáky šestých a sedmých tříd. Vzhledem k poloze střediska



byly sněhové podmínky zcela vyhovující i v tomto termínu a také výběr terénů  odpovídal
potřebám  účastníků  kurzu.  Poučeni  z  předchozího  roku  byla  snowboardová  část  kurzu
vypsána pouze pro pokročilé snowboardisty, což se ukázalo jako správné rozhodnutí.

Začátkem června byl pro žáky osmých a devátých tříd v rámci tělesné výchovy realizován
pětidenní vodácký kurz po řece Ohři. V návaznosti na zážitky z minulých let se tento kurz
stává postupně stále více populární a počet účastníků každoročně roste. 

Ve  školním  roce  2015/16  proběhlo  ve  škole  výběrové  celostátní  testování  žáků  šestých
ročníků  v  matematické  gramotnosti,  testováno  bylo  9112  žáků  z  vybraných  škol  z  celé
republiky. Naši žáci také absolvovali testování žáků pátých, sedmých a devátých tříd v rámci
pilotního testování firmou Kalibro a testování žáků devátých tříd v rámci projektu Stonožka a
jejich přípravy na přijímací zkoušky. 

Výsledky testování žáků školy:
Kalibro: (hodnoty jsou uvedeny v %).

Český jazyk Matematika Anglický
jazyk

Humanitní
základ

Přírodověd.
základ

Ekonomika

ZŠ ČR ZŠ ČR ZŠ ČR ZŠ ČR ZŠ ČR ZŠ ČR

5.
roč.

56,8 61,7 35 41,2 54 59,2

7.
roč.

55 58,9 24,8 30 67,4 66,7 54 51,1

9.
roč.

82,2 71,6 51,7 51,7 55,4 56,4 67 64,9

Celostátní testování ČŠI – matematická gramotnost: 

ZŠ Starodubečská Průměr ČR

6. ročník 44% 51%

Stonožka 9. roč.:

9.A 9.B ZŠ Starodubečská ZŠ ČR Gymnázia ČR

Český jazyk 63,8 % 61,5 % 63 % 53,7 % 73 %

Matematika 48,6 % 42,2 % 46 % 45,2 % 74,5 %

Obecné
stud. předp.

51,8 % 66,8 % 57 % 40 % 64 %

Pokud provedeme celkové hodnocení výsledků testování ve školním roce 2015/16, musíme
konstatovat, že v některých oblastech dosahují naši žáci nadprůměrných výsledků (Anglický
jazyk,  Obecné  studijní  předpoklady),  jinde  dosáhli  průměrných  až  lehce  podprůměrných
výsledků (Matematika a matematická gramotnost). Mezi jednotlivci jsou sice velké rozdíly,



ale i tak nás čeká do budoucnosti v tomto směru hodně práce. To, že i výuka v předmětech ve
kterých výsledky testování nebyly zcela optimální, je v pořádku, dosvědčuje skutečnost, že i v
letošním roce jsme měli úspěšné řešitele v MO, a to na druhém stupni naší školy.   

Při posuzování výchovně vzdělávacího procesu musíme zmínit aspekt, který se v posledních
letech stal celostátně významným. Jedná se o inkluzi dětí se SVP, zdravotním postižením,
zdravotním a sociálním znevýhodněním. Na škole pracovalo ve školním roce 2015/16 šest
asistentů  pedagoga.  Náplní  práce  těchto  asistentů  byla  podpora  výuky  ve  třídách,  kam
docházejí  děti  se závažnějšími  poruchami  učení  a  žáci  sociálně  znevýhodnění.  V  tomto
případě byla podpora směřována jednak na děti z FOD Klokánek – Štěrboholy, a jednak na
děti pocházející z cizojazyčně mluvících zemí, kterým byla věnována značná podpora s cílem
výuky českého jazyka. 

V rámci rozvoje výuky anglického jazyka a navazování mezinárodních zkušeností je škola
přihlášena na bezpečný a bezplatný portál pro projektovou spolupráci a komunikaci učitelů
v Evropě – eTwinning. V rámci tohoto portálu jsme spolupracovali se školami v Dánsku na
projektu „ Friendship between children from different countries“, který jsme sami iniciovali, a
se školou ve Španělsku v rámci  projektu „Shakespeare a Cervantes“,  ke kterému jsme se
přidali.  Zatímco  dánské  školy  postupně  přestávaly,  přes  naše vysoké  úsilí,  komunikovat,
spolupráce se školou z Valencie se zdárně v průběhu celého roku rozvíjela a na závěr byla
zakončena týdenním pobytem španělských studentů v ČR a našich studentů ve Španělsku.
Kromě  výměnného pobytu  spolupráce zahrnovala  čilou mailovou a  chatovou komunikaci
mezi  našimi  a  zahraničními  studenty,  videokonference  mezi  učiteli,  tvorbu  společných
mezinárodních projektů apod. Komunikace mezi školami a jejich žáky probíhá v angličtině a
španělštině, čímž se zlepšují komunikační schopnosti našich žáků. Naplněny jsou tak oba cíle,
se kterými jsme do mezinárodní spolupráce vstupovali:  zlepšení schopnosti  komunikace v
cizím  jazyce  a  navázání  přátelských  vztahů.  Za  oba  projekty  získala  škola  certifikát
„eTwinning Label“. 
Na  pokračování  mezinárodní  spolupráce  jsme  již  domluveni  a  naší  snahou  je  ji  nejen
zachovat, ale i dále rozvíjet.

Materiáln ě technické a prostorové zázemí školy

Materiálně technické oblasti jsme během školního roku zaznamenali další posun. Přesto ještě
stále existuje řada oblastí, kde je co vylepšovat.  
Již od začátku školního roku jsme plně využili přízemí nového pavilonu pro dvě kmenové
třídy. Během prvního pololetí pak proběhla dostavba prvního patra, která nám pro školní rok
2016/17 umožnila opětovné otevření tří prvních tříd. 
Před  zahájením  školního  roku  byly  zbývající  třídy  druhého  stupně  vybaveny  datovými
projektory a plátny. Také první stupeň je již kompletně vybaven interaktivní technikou, která
je ve výuce všech tříd pravidelně využívána. 
Během  školního  roku  jsme  vybudovali  speciální  fyzikálně-chemickou  laboratoř,  kterou
postupně dovybavujeme i potřebnými pomůckami pro výuku fyziky a chemie. Plné využití
této učebny bude sice až od školního roku 2016/17, ale již v tomto roce zde část  výuky
probíhala.  Cílem budování těchto učeben je snaha o vytvoření podmínek pro objevitelský
způsobu výuky u některých témat a oblastí. 
Učitelé na obou stupních vedou jak třídní knihy, tak ostatní školní dokumentaci v programu
Bakaláři.  Na druhém stupni  byly  v tomto školním roce zavedeny i  elektronické žákovské



knížky, které nahradily předchozí papírové. Elektronické žákovské knížky se velmi osvědčily,
jejich zavedení i na první stupeň však v nejbližší době neplánujeme. 
Učitelé také velmi dobře využívají elektronických prostředků, ať již webového portálu školy,
vlastních  třídních  webových  stránek,  nebo  emailové  pošty  ke  komunikaci  a  informování
rodičů o chodu školy a aktivitách školy, ale také k propagaci školy na veřejnosti. 
Do školy byly na konci kalendářního roku zakoupeny další pomůcky a programy, které jsou a
budou využívány na prvním i na druhém stupni. 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.

Demografická studie vypracovaná MČ Dubeč a další výstavba na katastrálním území Praha-
Dubeč ukazuje, že i v dalších letech bude počet žáků se zájmem o studium na naší škole stále
vysoký.  Pro další  výstavbu v  areálu školy však již  nemáme volné prostory.  Přesto,  že v
nejbližších letech již budeme schopni ročně otevírat pouze po dvou prvních třídách, nemáme
obavu, že bychom nebyli  schopni pokrýt  i tuto zvýšenou poptávku z městské části Praha-
Dubeč. Horší to již ale bude s přijímáním žáků z okolních obcí včetně Květnice..

Zápis do 1. tříd

V únoru 2016 přišlo k zápisu celkem 110 žáků, což bylo v podstatě totéž, jako v předchozích
letech. Z toho 18 rodičů zažádalo o odklad. O zařazení do přípravné třídy projevilo při zápisu
zájem celkem 11 rodičů. Tento počet byl později doplněn na současný počet 14 díky dalším
zájemcům,  kteří  o  zařazení  do  PT  zažádali  později.  Vzhledem  k novým  prostorovým
možnostem školy bylo možné pro školní rok 2016/2017 otevřít tři první třídy a díky tomu byl
plně  uspokojen zájem všech, kteří setrvali v zájmu o naši školu, případně  při  nepříznivém
rozhodnutí podali odvolání.

Hodnocení činnosti školní družiny

V šesti odděleních ŠD bylo zapsáno 168 žáků ze 1. až 3. tříd, čímž se uspokojil zájem ze
strany rodičů.  Dohled nad staršími žáky v době  po vyučování  v době  čekání na zájmové
kroužky, odpolední vyučování a dopravu do místa bydliště zajišťoval školní klub, do něhož
bylo přihlášeno 48 žáků. Vzhledem k nedostatku samostatných prostor je ŠD nucena využívat
ke své činnosti s výjimkou jedné samostatné místnosti učeben prvního stupně. Tyto učebny
jsou ale pro potřeby školní družiny vhodně doplněny vybavením (koberce, skříňky, hry). Pro
pobyt  venku využívá ŠD školního hřiště  a veřejného dětského hřiště.  Bezpečnost žáků  ve
školní družině a školním klubu byla posílena změnou v systému předávání žáků zákonným
zástupcům. K tomuto účelu byla škola, za přispění KRPŠ, vybavena systémem videotelefonů,
pomocí  kterých  si  rodiče  své  děti  z  jednotlivých  oddělení  vyžádají.  Je tak  zajištěn oční
kontakt mezi vychovatelkou a rodičem a dítě nemůže být vyzvednuto někým jiným.
Způsob plateb z předchozích let se osvědčil, a proto byl zachován i ve školním roce 2015/16. 
Všechna oddělení jsou materiálově nadstandardně vybavena, což umožňuje velice kreativní a
činorodou práci s dětmi. Zájmová a výchovná práce ve školní družině a klubu byla v průběhu
školního roku  zpestřena  škálou  zájmových kroužků,  které  děti,  dle  svých  zájmů,  v  době
pobytu ve školní družině a klubu navštěvují.



Poradenské služby školy

Ty  zprostředkovávala  Mgr.  Ivana  Vítková,  výchovná  poradkyně  školy.  Šlo  zejména  o
spolupráci s PPP, o práci s žáky s SPU a potřeby žáků, kteří na konci školního roku přecházejí
na střední školy, a jejich zákonných zástupců. V rámci inkluze žáku se SVP vypracovala paní
výchovná poradkyně společně s třídními učiteli řadu IVP. Všechny požadavky PPP a SPC na
úpravy postupů při vzdělávání žáků se 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.
V průběhu školního roku nebyl ve škole žádný případ, ve kterém by bylo možno pozorovat
znaky šikany.  

Mezinárodní spolupráce

Ve školním roce 2015/16 jsme pokračovali ve spolupráci se zahraničními školami zaměřené
na rozvoj komunikace žáků v cizím jazyce. V rámci mezinárodního portálu škol e-Twinning
jsme využívali  projekty,  které budou pokračovat i v dalších letech. Ve spolupráci s těmito
školami  jsme zahájili  komunikaci  mezi  žáky,  a  to  buď  prostřednictvím  videokonferencí,
chatu,  nebo  prostřednictvím  emailové  korespondence.  Za  tyto  projekty  získala  škola
certifikáty  „e-Twinning  Label“.  Celá  mezinárodní  spolupráce  v  loňském  školním  roce
vyvrcholila výměnnými pobyty našich a španělských žáků. Žáci byli ubytováni v rodinách
svých zahraničních kamarádů, navštívili společně památky a přírodní krásy v místě školy a
okolí a dokonce se zúčastnili výuky v partnerské škole.
Akce byla velmi pozitivně hodnocena jak ze strany našich žáků a jejich zákonných zástupců,
tak ze strany partnerské školy. Již jsme domluveni na pokračování spolupráce.
Mezinárodní spolupráci chceme rozvíjet a rozšiřovat i v dalším školním roce, aby se ji mohlo
zúčastnit co nejvíce žáků druhého stupně.  

Školní mimovyučovací a mimoškolní aktivity

Na  škole  pracovala  řada  kroužků:  sportovní,  umělecké  i  vzdělávací.  Některé  byly
organizovány přímo pracovníky školy, jiné byly vedeny dodavatelsky organizacemi, které se
na mimo vyučovací aktivity dětí specializují. Namátkou lze jmenovat: keramika, informatika
pro 1. stupeň, turistický kroužek, hudebně-dramatický pro 1. stupeň, divadelní pro 2. stupeň,
angličtina, florbalu, kroužek malých šachistů, balet, Věda nás baví apod.
Již  tradičně  jsme  uspořádali  „Den  otevřených  dveří“,  „Školku  ve  škole“,  „Školičku  na
nečisto“, školní „Akademii“ a slavnostní „Stužkování devátých ročníků“. Divadelní soubor
žáků školy uspořádal veřejné představení se hrou Svěráka, Smoljaka a Cimrmana – České
nebe.  



Žáci školy vystupovali pod vedením svých učitelů na vítání občánků a setkání s důchodci ve
Špejcharu,  na  rozsvěcení  vánočního  stromu,  kladení  věnců  u  památníku  obětem světové
války, na předvánočním koncertě v dubečském kostele a na divadelním festivalu ve Špejcharu
v Dubči. Výtvarné práce žáků školy byly vystaveny na veřejné výstavě v okolí dubečského
kostela.
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 2015/16 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.: Prvouka: Vánoční  tvoření  (2.B,  3.B,  5.A,  5.B,  1.B,  3.A,  4.B),  Svíčkárna

Šestajovice (2.A), keramická dílna (1.C),
            Vlastivěda:

 Libochovický  zámek  –  zámek  (PP,  1.C,  2.A),  Kladruby  –  exkurze  (3.A,  4.B),
Konopiště  –  výlet  (3.A),  Vyšehrad – exkurze (3.A),  Letiště  Václava Havla  (3.B),
Čechova stodola (3.A, 4.B), Skanzen – Vysoký Chlumec (5.A, 4.B), Národní galerie
(2.B)
Přírodověda:
Z lesa do sešitu (1.B),  Les – příběhy stromů  (4.A), Toulcův dvůr – exkurze (1.B),
Výlet do ZOO Praha (PP, 1.A, 1.B, 2.A), Co dokáže vzduch (1.B), Prales dětem (0.-
9.tř.)
Hudební výchova: 
Forrest Gump – interaktivní pořad, Pohádkové bubnování (1.B), Vytvořte si orchestr 
(1.B), Pražská filharmonie – interaktivní pořad (2.A, 2.B, 0.roč.), 
Přírodopis:
Terárium (7.A), Planeta Země – interaktivní program (druhý stupeň), Netopýři (7.A,
8.A)
Fyzika, chemie, technika: 
Národní  technické  muzeum (6.B,  6.A),  Veletrh  vědy  (7.A,  6.A,  6.B),  Škola  plná
pokusů (8. a 9.roč.), Techmánie Plzeň (3.A a 4.A), Hry a hlavolamy (7.A)
Výchova k občanství a zdraví: 
Bezpečnostní  situace  v Evropě  -  beseda  s Andorem  Šandorem  –  2.stupeň,  Den
s armádou – 1. až 9.tř., Vojenský historický ústav – 9.tř., Extrémismus (přednáška) –
8.A, 9.tř., Než užiješ alkohol, užij svůj mozek (7.A), Přednášky Policie ČR, Mezipatra
–  festival  (8.A),  Poslanecká  sněmovna  ČR  (8.A),  Senát  ČR  (8.A),  Tram  –
protidrogová (7.,8.,9.třídy), etiketa 3.A,B, 4.A,B, 5.A,B, volba povolání 8.A
Schoola pregenzis – 9.A,B
Dějepis:
Obrazy z války třicetileté – 1. až 9. roč., Putovní výstava k výročí Karla IV. –
 v budově školy
Angličtina: 
1.-6.10.2015 pobyt v Anglii, divadlo v angličtině – 7.A, 5.-12.5.2016 pobyt Španělů, 
23.-30.5.2016 pobyt ve Španělsku  
Český jazyk:
Černé divadlo – představení (1.A,3.B), knihovna Skalka 2.A, knihovna Opatov (2.A),
představení  Kouzelná  ulice  1.B,  O  zvědavém  káčátku  1.B,  divadelní  představení



Romeo a Julie 8.A, návštěva Strašnického divadla 1.A, Alenka v říši divů – filmové
představení 4.B, 6.B
Dopravní výchova:
Dopravní hřiště Petrovice (4.-5.tř.)

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.
Žáci druhého stupně měli možnost účasti na dvou tělovýchovných kurzech. Pro žáky šestých
a sedmých tříd byl určen kurz lyžařský a snowboardový a pro žáky osmých a devátých tříd
kurz vodácký. Oba kurzy byly velmi úspěšné, a letos se obešly bez úrazů, bohužel se ale v
průběhu  lyžařského  kurzu  vyskytly  mezi  žáky  příušnice,  což  nám  celý  pobyt  poněkud
znepříjemnilo a zkomplikovalo.
V průběhu  školního  roku  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. 

Vzdělávací soutěže:
Zeměpisná soutěž Globus – Pětroš, Drtinová
Matematická olympiáda -1.stupeň
Olympiáda ČJ – Kantová
Zeměpisná olympiáda – EKO gymnázium Malešice – (6.,7. a 9.třídy)
Matematická olympiáda 

Sportovní soutěže:
Přespolní běh v Hostivaři – ml. žáci
Přespolní běh v Hostivaři – ml. a starší žákyně
Florbalový turnaj v Uhříněvši – hoši (6.-7.tř.)

     hoši (8.-9.tř.) – 1.místo
Bedmintonový turnaj – 2.stupeň
Fotbalový turnaj – 1.družstvo – 2.místo (hoši 1.tř.)

2.družstvo – 3.místo (hoši 2.tř.)
Minivolejbal – smíšené družstvo – 2.místo
Turnaj ve vybíjené (4.-5.tř.)
Finále fotbalového turnaje – výběr (1.-2.třída)
MC Donald Cup – 2.A, 4.A, 5.tř.
Dopravní soutěž – vybraní žáci 5.A,B
Pražský štafetový pohár – 1.tř. – postup do pražského kola



Nohejbalový turnaj – 6.-7.třídy
8.-9.třídy – 2.místo

Turnaj ve florbale - 1.-3.třída – 3.místo
4.-5.třída – 3.místo

Florbal BOHEMIA – 3.-4.tř.

Charitativní akce

Naši žáci se v průběhu školního roku 2015/16 zapojili do řady charitativních akcí. Adoptovali 
zvířátka ze zoologické zahrady v Praze, materiálně podporovali útulek pro psy v Troji, nákup 
kalendářů s výtěžkem na podporu tělesně postižených a podobně. 

Studijní výsledky žáků

Na konci školního roku 248 žáků prospělo s vyznamenáním, 112 žáků prospělo, 3 žáci konali
opravné zkoušky a jeden žák nepostoupil do vyššího ročníku z důvodu nedostatečných ze tří
předmětů. Všichni žáci, kteří konali opravné zkoušky, byli úspěšní a postoupili do dalšího
ročníku. 
Byl udělen 1 x druhý 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.
V základní škole jsme integrovali řadu dětí zdravotně, či  sociálně znevýhodněných. Pokud
míra jejich znevýhodnění nepřekračuje určité meze, lze takové děti bez problémů vzdělávat i
v takových počtech žáků jaké máme v současnosti v našich třídách. Ve školním roce 2015/16
pracovalo  12 žáků  podle  IVP  a  dalších  58  žáků  je  sociálně  znevýhodněných  nebo  má
diagnostikovány SPU. Máme celkem 18 tříd a v  průměru tedy vychází 3,9 žáka s SVP na
třídu. V této souvislosti nutno konstatovat, že průměrný počet žáků v jedné třídě v naší škole
přesahuje 23 žáků a máme i třídu s 31 žáky. Problém nastává, když dítě a potažmo rodiče
nejsou ochotni akceptovat pravidla, podle kterých se ve škole řídíme.  

Kontrolní, hospitační a inspekční činnost

Říjen 2015 - Veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč – byla 
provedena kontrola vedení účetnictví. Nebyla zjištěna žádná vážnější  
pochybení, doporučení výboru k číslování faktur v souvislosti s 
přechodem účetního období. 

Únor 2016 - Veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč – byla 
provedena kontrola vedení účetnictví, byla provedena kontrola 
pokladen. Nebyla zjištěna žádná pochybení.



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 ve Špejchaře v Dubči.
- Představení divadelního souboru ve Špejchaře
- 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 a 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 řešení. 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 vždy zúčastnil i ředitel školy.

Ekonomika školy

Ekonomický rozbor vychází z hospodářského výsledku za rok 2015. 
Hlavní činnost              0,00 Kč
Hospodářská činnost   72 574,86 Kč
Celkem   72 574,86 Kč



Z této částky však bylo 158 000,- Kč určeno na uhrazení v prosinci objednaného, ale až 
v lednu 2015 dodaného materiálu k dovybavení učeben.

V rámci druhého pololetí bylo čerpáno z rezervního fondu 163 000,- Kč na vybavení učeben 
prvního stupně interaktivní technikou.

Rozdělení hospodářského výsledku do fondů: Rezervní  72 574,86 Kč
Fond odměn            0,00 Kč
Celkem  72 574,86 Kč

Příspěvek zřizovatele činil 2 200 000,- Kč.

Dotace MŠMT: 15 875 541,00 Kč Platy           11 470 365,00 Kč
Odvody 3 899 923,00 Kč
OON      11 000,00 Kč
FKSP    114 703,00 Kč
ONIV    287 128,00 Kč
DNP                     45 809,00 Kč
Pojištění      46 563,00 Kč
Celkem         15 875 491,00 Kč

Dotace MHMP: 677 200,00 Kč Mzdy                501 600,00 Kč
(asistenti pedagoga) Odvody    170 584,00 Kč

FKSP                     5 016,00 Kč
Celkem              677 200,00 Kč

Dotace MŠMT: 171 282,00 Kč Mzdy                126 875,00 Kč
(asistenti pedagoga) Odvody      43 438,00 Kč

FKSP                     1 269,00 Kč
Celkem              171 582,00 Kč






