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Charakteristika školy:

Jsme úplnou základní  školou s prvním až  devátým ročníkem, škola  má navíc přípravnou
třídou určenou dětem s odkladem školní docházky a doporučením z PPP. Celkový počet tříd
byl 19, z toho 18 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 429, z toho na 1. stupni 283 žáků. Přípravnou
třídu absolvovalo 15 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 2016/17 nabízela:
· výuku anglického jazyka od druhého ročníku
· v prvních třídách anglický jazyk jako nepovinný předmět
· od šestého ročníku čtyři hodiny anglického jazyka 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, tělovýchovným nebo pracovně-estetickým
zaměřením.

· výuku obohacenou o spojení s praxí (výstavy, přednášky, muzea, koncerty a soutěže)
· sportovní kurzy (lyžařský, vodácký)
· v přírodovědných předmětech objevitelský způsob výuky
· v některých předmětech projektové vyučování
· sedm 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 sedm oddělení školní družiny. Vzhledem k tomu, že zájem o školní družinu již překročil
naše kapacitní možnosti, jsme byli nuceni omezit školní družinu pouze na žáky 1.-3. ročníku.
Pro starší žáky naší školy jsme zřídili školní klub. Školní klub je 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
Metodik ICT: Mgr. Jan Mareš
Speciální pedagog: Mgr. Jana Sobotková



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 pracovali  -– ředitel, zástupkyně  ředitele, 24 učitelů, 7 vychovatelek ŠD a jedna
vychovatelka ŠK, 5 asistentek pedagoga pro děti s poruchami učení, 1 asistentka pedagoga
pro děti se sociálním znevýhodněním a speciální pedagog. Všichni učitelé byli aprobovaní,
nebo si aprobaci doplňovali studiem.
Ve školním roce 2016/17 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 konci  školního  roku 2015/16 odešla  do důchodu pani  učitelka Otradovská a se  svým
svěřencem  odešel  na  střední  školu  asistent  pedagoga  pan  Oškrkaný,  naopak  oproti
předchozímu školnímu roku byl pedagogický sbor doplněn o dvě  učitelky prvního stupně,
paní učitelku Juříkovou a paní učitelku Žídkovou. Dále o dvě nové asistentky pedagoga, paní
Křížovou a paní Kučerovou. Paní Křížová navíc nastoupila jako vychovatelka školní družiny
a okamžitě si začala doplňovat chybějící vzdělání. O školní klub se během celého školního
roku opět starala paní učitelka Kropelnická.
Na druhém stupni zůstaly  tentokrát třídy zachovány a to přesto, že počet žáků  v sedmých
třídách se v průběhu roku stal hraničním. Pro školní rok 2017/18 tak dojde opět ke sloučení
obou sedmých tříd do jedné třídy osmé.
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.
V průběhu druhého pololetí  nastaly bohužel vážné zdravotní  problémy u paní zástupkyně
Kratochvílové,  která  tak  zůstala  od  poloviny  dubna  do  konce  školního  roku  ve  stavu
nemocných.
Velké změny nastaly ve školní kuchyni, kde odešla  do důchodu dlouholetá vedoucí školní
jídelny paní Zemanová. Ve výběrovém řízení jsme ze ni vybrali jako náhradu paní Šebíkovou.
Tato volba se bohužel neukázala jako šťastná. Paní Šebíková nezvládla provoz a komunikaci
ve školní kuchyni a jídelně, a proto jsme byli nuceni s ní ve zkušební době pracovní poměr
ukončit.  Na  přechodnou dobu  se  vrátila  paní  Zemanová,  která  v  následujících  cca  dvou
měsících napravovala zmatky a chyby které za působení paní Šebíkové v hospodářství školní
kuchyně  vznikly.  Poté jsme určili,  že na pozici vedoucí školní jídelny nastoupí dosavadní
vedoucí  kuchařka paní  Lahodová a její  místo  zaujme paní Wágenknechtová.  Zvýšili  jsme
pracovní úvazek paní Michlové, která nastoupila ve druhém pololetí školního roku 2015/16 a
pro  doplnění  početního  stavu  ve  školní  kuchyni  jsme  na  částečný  úvazek  přijali  paní
Kovaříkovou. Tyto problémy a zmatky se bohužel promítly do hodnocení školní kuchyně v
rámci  šetření ČŠI.  Do konce školního roku jsme však již  všechny nedostatky odstranili  a
jídelna již opět pracuje bez závad.

Rámcový popis personálního zabezpečení:

Ředitel: Mgr. Jan Mareš
Zástupce ředitele: Mgr. Stanislava Kratochvílová



Třídní učitelé:

Přípravná třída Mgr. Vladana Kašparová
1.A Mgr. Martina Pešková
1.B Mgr. Jitka Juříková
1.C Mgr. Gabriela Žídková
2.A Mgr. Helena Kropelnická
2.B Mgr. Dana Karasová
2.C Mgr. Dagmar Chromková
3.A Mgr. Radmila Kramešová
3.B Mgr. Jana Kubešová
4.A Mgr. Šárka Kolarovová
4.B Mgr. Hana Ficencová
5.A Mgr. Jitka Máderová
5.B Mgr. Věra Natherová
6.A Mgr. Pavla Dolejšová
6.B PaeDr. Andrea Kondelíková
7.A Mgr. Karolína Slánská
7.B Mgr. Pavlína Ticháčková
8.A Mgr. Ivana Vítková
9.A Mgr. Andrea Vlčková

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

Speciální pedagog: Mgr. Jana Sobotková

Asistenti: Jitka Koubíková
Alžběta Fišerová (pro děti sociálně znevýhodněné)
Mgr. Jaroslava Horynová
Jitka Křížová
Eliška Kučerová

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

Školní klub: Mgr. Helena Kropelnická



Nepedagogičtí pracovníci:

Hospodářka školy: Martina Jandová
Školník: Ing. Petr Skalický
Vedoucí školní kuchyně: Michaela Lahodová (do 10.10. Kamila Šebíková, do 31.12.

Marie Zemanová)
Vedoucí kuchařka: Jana Wagenknechtová
Kuchařky: Edita Michlová

Anna Burešová
Hana Tandarová
Blanka Kovaříková

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 26 žáků. Z
páté třídy se hlásilo na střední školy celkem 11 žáků, z toho 3 žáci byli přijati. Ze 7. třídy se
na gymnázium hlásila jedna žákyně, která byla také přijata. K dalšímu studiu byli žáci přijati
takto:

Z pátého ročníku: Gymnázia státní 1 žák
Gymnázia soukromá 1 žák
Taneční konzervatoř 1 žák

Ze sedmého ročníku: Gymnázium soukromé 1 žák

Z devátého ročníku: Gymnázia a střední školy státní 23 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 2016/17 se převážná většina pedagogických pracovníků  účastnila
DVPP.
Většina  dalšího  zdělávání  byla  individuální  podle  zájmu  zaměstnanců  a  potřeb  školy.
(Hejného metoda, Využití IVC v matematice, Elixír do škol, Český jazyk pro cizince, EVVO,
Chemie – pokusy a bezpečnost, Agrese a šikana, Závislosti chování, Práce s chybou, Tvořivá
škola, Současné trendy v edukaci a další.). Celkem absolvovali zaměstnanci školy v rámci
DVPP 41 školení a kurzů, z toho 21 odborných, 12 zaměřených na inkluzi a poruchy chování
a 8 dalších, zaměřených jiným směrem.



Výchovně vzdělávací proces

Výuka probíhá podle stanoveného ŠVP, který byl 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. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu
žáků školy probíhala sice výuka Aj ve skupinách, které odpovídají požadavkům MŠMT, ale
velikost těchto skupin již neodpovídá reálným požadavkům na smysluplnou a efektivní výuku
cizího jazyka.  Také vybavení  našich  odborných  jazykových  laboratoří  je  pro  takto velké
skupiny  nedostatečné.  Z toho důvodu bude nutné  ve školním roce 2017/18 jednak zvýšit
kapacitu odborných učeben a jednak změnit organizaci výuky cizího jazyka s cílem vytvořit
méně početné skupiny. Pro všechny žáky druhého stupně máme i nadále rodilého mluvčího,
takže  každý  z  našich  žáků  druhého  stupně  měl  v  průběhu  roku  možnost  konfrontace  s
originální formou anglického jazyka. V rámci výuky anglické jazyka jsme i nadále zachovali
mezinárodní projekt se školou ve Valencii a pro mladší žáky zahájili projektovou spolupráci
se školou v Holandsku. Spolupráce s holandskou školou se však velmi brzy přerušila díky
organizačním problémům na holandské straně.  Plánovaný výměnný pobyt  našich  žáků  ve
Valencii byl, též z organizačních důvodů, přesunut na září 2017.

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, výtvarné techniky, fyzikální praktika, chemicko-fyzikální
praktika, dějepisný seminář, cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka.

V březnu proběhl v rámci tělesné výchovy lyžařský 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.  Vzhledem  k  tomu,  že  počet  zájemců  o  snowbording  nebyl  dostatečný,
realizovali jsme kurz pouze jako lyžařský.

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, letos jich bylo více
než 30.

Ve  školním  roce  2016/17  proběhlo  ve  škole  celostátní  testování  žáků  devátých  ročníků
organizované ČSI. Pro naši školu bylo určeno testování z českého jazyka, anglického jazyka a
fyziky.

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

Český jazyk Anglický jazyk Fyzika
ZŠ Starodubečská 77 % 80 % 50 %
Česká republika 65 % 72 % 52 %

Pokud provedeme celkové hodnocení výsledků  testování ve školním roce 2016/17, musíme
konstatovat, že naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků v českém a anglickém jazyce, zato



ve  fyzice  byly  výsledky  našich  žáků  naprosto  průměrné.  Našim  žákům chybí  schopnost
aplikace učivem získaných poznatků do praxe. Mezi jednotlivci jsou sice velké rozdíly, ale i
tak nás čeká do budoucnosti v tomto směru stále ještě hodně práce.
Přesto lze konstatovat, že výuka je v pořádku, což dosvědčuje skutečnost, že i v letošním roce
jsme  měli  úspěšné  řešitele  předmětových  olympiád  (matematika,  český  jazyk,  zeměpis,
dějepis) a dalších soutěží, 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 2016/17 pět
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 byla škola i
v  tomto  roce  přihlášena  na  bezpečný  a  bezplatný  portál  pro  projektovou  spolupráci  a
komunikaci  učitelů  v Evropě  –  eTwinning.  V rámci tohoto portálu  jsme spolupracovali  se
školami ve Španělsku na projektu „Friendship between children  from different  countries“,
který jsme sami iniciovali a se školou z Holandska v rámci projektu „European languages“, ke
kterému jsme se přidali. Spolupráce se školou z Valencie sice tentokrát trochu drhla, na škole
ve Valencii  se změnilo  personální obsazení,  a tak jsme plánovaný výměnný pobyt museli
odložit  na  začátek  školního  roku  2017/18.  Na  holandské  škole  zase  došlo  k  dlouhodobé
pracovní neschopnosti pedagoga, který měl projekt na starosti, a tak i v rámci tohoto projektu
jsme  nebyli  s  průběhem  zcela  spokojeni,  jelikož  výsledky  neodpovídaly  z  naší  strany
vynaloženému  úsilí.  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. Přestože výstupy z těchto projektů  nebyly v tomto roce zcela
optimální, jsme přesvědčeni, že je zapotřebí vytrvat a výsledky se dříve nebo později dostaví.

Materiálně technické a prostorové zázemí školy

V materiálně  technické oblasti  jsme během školního roku zaznamenali další posun. Přesto
ještě stále existuje řada oblastí, kde je co vylepšovat.
Ve  školním  roce  2016/17  jsme  otevřeli  tři  první  třídy  a  využili  tak  v  předchozím  roce
dostavěné  druhé  patro  přístavby.  I  tyto  třídy  byly  od  počátku  vybaveny  interaktivními
tabulemi, a tak zde mohla výuka probíhat v plném rozsahu.
V  průběhu  prázdnin  a  začátku  školního  roku  jsme  ve  spolupráci  se  zřizovatelem
zrekonstruovali  školní  hřiště.  To  dostalo zcela nový povrch,  krátkou dráhu pro  atletiku a
doskočiště pro skok daleký. Rozšířili jsme tak možnosti výuky v hodinách tělesné výchovy.
Hřiště  bylo  využíváno  i  třídami  prvního  stupně  v  době  přestávek  a  školní  družinou  po
vyučování.
Rekonstrukcí prošla školní cvičná kuchyňka, drobné úpravy zaznamenaly i jazykové učebny.



Samozřejmostí se stalo pravidelné využívání výpočetní a interaktivní techniky v kmenových
třídách i hodiny fyziky, chemie a volitelných předmětů v fyzikálně chemické laboratoři.
Učitelé na obou stupních vedou jak třídní knihy, tak ostatní školní dokumentaci v programu
Bakaláři. Druhý stupeň využívá i elektronické žákovské knížky.
Učitelé  velmi  dobře  využívají  elektronických  prostředků,  nejen  webového  portálu  školy,
vlastních  třídních  webových  stránek  nebo  emailové  pošty  ke  komunikaci  a  informování
rodičů o chodu a aktivitách školy, ale také k propagaci školy na veřejnosti.
Do školy byly na konci kalendářního roku opět 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.

Projekty a granty

V průběhu školního roku 2016/17 se škola  přihlásila  do několika grantových a dotačních
programů MŠMT, EU a MHMP. (Většinou jde o dotační programy financované z kombinace
těchto  zdrojů  a  vyhlašované  jednou  z  výše  uvedených  institucí.)  Z  důvodu  možnosti
financování  dalšího rozvoje školy a vybraných aktivit jsme se stali  v září  2016 aktivními
členy  MAP (místní  akční  plán)  na Praze  15.  Toto  rozhodnutí  jsme  mimo jiné  učinili  na
základě  informace MŠMT, že nikdo,  kdo nebude zařazen do struktury  MAP,  nebude mít
možnost  čerpat  evropské dotace.  Cílem MAP mělo  být,  alespoň  my jsme  to  tak  chápali,
poskytnutí informací nadřízeným složkám o potřebách jednotlivých škol v oblasti rozvoje a
financování. Tím jsme učinili první krok k možnosti získat další finanční dotace pro školu. Již
v průběhu školního roku 2015/16 jsme podali žádost o podporu v rámci výzvy č. 02_16_023
„pro podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro
Prahu v prioritní ose 3 OP“. Tento projekt měl být a také byl zahájen v souladu s podanou
žádostí  1.9.2016  a  v  rámci  tohoto  projektu  byl  hrazen  částečný  úvazek  pro  školního
speciálního pedagoga a školního asistenta. Dále byl v rámci tohoto projektu zřízen čtenářský
kroužek pro žáky prvního stupně  s cílem podpory rozvoje čtenářské gramotnosti.  Bohužel
schvalování těchto projektů a jejich financování ze strany MŠMT se zdrželo až do února a
března 2017, což nám způsobilo komplikace především ve vyúčtování fiskálního roku 2016.
Nakonec se ale vše vyřešilo a projekt běží.
Další výzva, na kterou škola reagovala, je výzva č. 07_16_037 „21. výzva SC 4.2 – zvýšení
kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti“. Žádost jsme
podali  24.1.2017.  V  průběhu  července  jsme  byli  vyrozuměni  s  tím,  že  nám byla  žádost
schválena  s  výrazným  omezením.  Proti  tomuto  rozhodnutí  jsme  se  odvolali  a  nyní  stále
čekáme na definitivní rozhodnutí a to přesto, že dle podmínek výzvy a naší podané žádosti
měl  být projekt  zahájen již v srpnu 2017. V rámci tohoto projektu bychom rádi podpořili
stmelování našich třídních kolektivů  žáků  ze sociálně  i kulturně  odlišných prostředí a také
rozšířili naše aktivity v rámci mezinárodní spolupráce. Z projektu by měla být také hrazena
druhá polovina úvazku speciálního pedagoga, který by měl na naší škole podporovat také děti
z cizojazyčného prostředí, které našíí školu navštěvují.
Škola  se  ve  školním  roce  2016/17  zapojila  do  projektu  „Výuka  přírodních  věd  nově  /
CZ.02.3.68/0.0./0.0./13_010/0000520“.  Jde  o  projekt  financovaný z  Operačního  programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho administrátorem je Společnost pro kvalitu školy, z. s..
Naše  škola  díky  tomuto  projektu  získala  další  digitální  měřící  techniku  do  výuky
přírodovědných předmětů. Současně  se škola stala jedním z center propagace nového typu
výuky. Zapojení učitelé tak připravují a organizují semináře na toto téma pro školy v okolí.



 Další  projekt,  o který se,  tentokrát  ve výrazné spolupráci se zřizovatelem,  pokoušíme, je
projekt v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzva 20. „Modernizace zařízení
a vybavení pražských škol“. Žádost,  kterou za nás v tomto případě  podávala Městská část
Praha – Dubeč, musela být podána do 30.3.2017. Jedinou informaci o výsledku výběrového
řízení, kterou dosud máme je skutečnost, že naše žádost vyhověla technickým požadavkům,
tedy že splňuje všechny formální náležitosti. V rámci této výzvy je naším cílem vybudování
polytechnické učebny pro posílení rozvoje technických kompetencí našich žáků.

Zápis do 1. tříd

Zápis  do  prvních  tříd  byl  z  rozhodnutí  MŠMT  přesunut  z  měsíce  února  na  duben.  To
způsobilo  některým rodičům problémy, především těm, kteří  nebyli  z  kapacitních důvodů
přijati a podali si odvolání. Než proběhly všechny zákonné lhůty, byl červenec a některé děti
nebyly přijaty nikam.
V dubnu 2017 přišlo k zápisu celkem 96 žáků, což bylo sice méně než v předchozích letech,
ale obce v okolí Dubče byly předem informovány, jaká je kapacita školy a počty spádových
žáků a že je šance na přijetí jejich dětí mizivá. Přesto to mnoho rodičů zkoušelo.
Z 96 žáků, kteří přišli k zápisu, bylo 60 žáků  s trvalým bydlištěm v Dubči  přijato do dvou
prvních tříd, 20 rodičů zažádalo o odklad školní docházky, z toho 13 bylo přijato do přípravné
třídy. Zbytek nemohl být z kapacitních důvodů přijat, a to ani po následném odvolání.
Na jednu stranu jsme byli spokojeni, že jsme mohli  vyhovět  všem zájemcům ze  spádové
oblasti, na druhou stranu nám bylo velmi líto rodičů dětí, které jsme přijmout nemohli, zvláště
když již mají ve škole starší sourozence.

Hodnocení činnosti školní družiny

V sedmi odděleních ŠD bylo zapsáno 199 žáků z 0. až 3. třídy, čímž se uspokojil zájem ze
strany rodičů.  Dohled nad staršími žáky v době  po vyučování,  v době  čekání na zájmové
kroužky, před odpoledním vyučováním a dopravou do místa bydliště zajišťoval školní klub,
do něhož bylo přihlášeno 37 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 zajištěna systémem předávání žáků zákonným
zástupcům  na  základě  kontaktu  prostřednictvím  videotelefonu.  Dítě  tak  nemůže  být
vyzvednuto někým jiným.
Způsob plateb z předchozích let se osvědčil, a proto byl zachován i ve školním roce 2016/17.
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

Poradenské  služby  žákům a zákonným zástupcům zprostředkovávala Mgr.  Ivana Vítková,
výchovná poradkyně školy. Šlo zejména o spolupráci s PPP, o práci s žáky s SPU a s žáky,
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. Nutno konstatovat, že administrativa okolo výchovného poradenství stále a čím
dál rychleji narůstá.

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 byl ve škole zaznamenán jeden případ, ve kterém by bylo možno
pozorovat znaky šikany. Tento případ byl řešen ve spolupráci s policií ČR, vzhledem k tomu,
že ze strany zákonných zástupců byla snaha o spolupráci zcela minimální. Případ byl ukončen
odchodem šikanujícího žáka na jinou školu.

Mezinárodní spolupráce

Ve školním roce 2016/17 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“.  Očekávané  vyvrcholení  spolupráce  ve  formě  výměnného
pobytu se bohužel díky organizačním problémům na straně zahraniční školy přesunulo až na
začátek školního roku 2017/18.
Mezinárodní spolupráci chceme rozvíjet a rozšiřovat i v dalším školním roce, aby se jí 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, florbal, kroužek malých šachistů, balet, Věda nás baví apod.
Již tradičně jsme uspořádali „Den otevřených dveří“, „Školku ve škole“, „Školičku nanečisto“
a slavnostní „Stužkování devátého ročníku“.
Na místo tradiční školní Akademie jsme uspořádali „Vernisáž výtvarných prací žáků školy“ s
doprovodným programem. Tato akce se konala v  měsíci  červnu v dubečském špejcharu a
Panské zahradě a byla velmi úspěšná. Její příprava probíhala v podstatě více než půl roku, a to
nezapočítáváme tvorbu žákovských prací, které se připravovaly ještě déle.
Divadelní  soubor  žáků  školy  uspořádal  veřejné  představení  se  hrou Svěráka,  Smoljaka  a
Cimrmana – Vizionář.



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  divadelních  festivalech
ve Špejcharu v Dubči a v divadle U22 v Uhříněvsi.
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. Nejmenší žáci školy měli ve stejné
době svoji pohádkovou soutěž mezi třídami.

Školní výuka byla ve školním roce 2016/17 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:
Toulcův dvůr,  mydlárna,  sklárna,  Vánoční  dílna,  Velikonoční dílna,  Tvořivá dílna,
Vánoce na statku, Moje příroda,  Náš les,  Les v zimě  s  Ledníkem, Život lesa, Den
vody, Pražský hrad, Vzpoura úrazům a podobně.

Vlastivěda:
Vikingové – Pernštejni, Advent ve skanzenu, Elektrárna Štěchovice, Sklárna Beroun,
Vzpoura úrazům, Lidice, Kutná Hora, Ratibořice a pod.
Přírodověda:
Techmánia  Plzeň,  ZOO,  Projekt  –  Moje  příroda,  Botanicus,  Terárium  Dubeč,
Macocha.
Hudební výchova:
Tučňáci v Rudolfinu, Kino zpívej, Bicí 100x jinak.
Přírodopis:
Lidské tělo, Naší přírodou, Prales dětem apod.
Zeměpis:
Planeta Země, výstava o Indonesii, Geosvět apod.
Fyzika: Vědohraní, Pohyby Země, GSA, Planetárium apod.
Anglický jazyk: britské trhy, anglické představení
Český  jazyk:  besedy  s  autory  knížek,  návštěvy  divadelních  představení,  Noc  s
Andersenem a pod.
Výchova k občanství a zdraví:
Vzpoura úrazům, besedy a přednášky s PČR, besedy s městskou policií, mimořádné
události a vyprošťovací technika a pod.

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 pro žáky osmých a devátých tříd kurz vodácký. Oba
kurzy byly velmi úspěšné a se obešly bez úrazů, bohužel ale v průběhu vodáckého kurzu mělo
několik dětí zdravotní problémy (zvýšená teplota), a proto musely kurz předčasně opustit.
V průběhu  školního  roku  většina  třídních  učitelů  zorganizovala  a  uskutečnila  pro  žáky
tematicky 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:
Pražský Globus – Kodetová (1. místo), Doležel (1. místo)
Matematická olympiáda – Nevyhoštěný, Kulhánková, Maršík, Macková, Čadinová
Olympiáda v ČJ – žáci 8. a 9. třídy
Dějepisná olympiáda – Kodetová, Šetlíková, Jonášová
Zeměpisná olympiáda – Doležel (2. místo), Kodetová, Štolhofer
Mladý chemik – Kodetová, Benešová, Kubánková
a další.

Sportovní soutěže:
Přespolní běh – 2 x 5., 1 x 6., 1x7. místo,
Minifotbal – 3. místo,
Dětský fotbalový pohár – 1. místo,
Mc Donald Cup (obvodní kolo) – 1. místo, 2. místo,
Florbal – 2. místo, 3. místo a 4. místo,
Badminton – 2. místo,
Atletika,
Florbal 1.st. - 2. místo
Vybíjená,
Nohejbal – 2. místo
Basketbal
a další.

Charitativní akce

Naši žáci se v průběhu školního roku 2016/17 zapojili do řady charitativních akcí. Adoptovali
zvířátka ze zoologické zahrady v Praze, materiálně podporovali útulek pro psy v Troji,
nakupovali kalendáře s výtěžkem na podporu tělesně postižených a podobně.

Studijní výsledky žáků

Na konci školního roku 283 žáků prospělo s vyznamenáním, 128 žáků prospělo, 1 žák konal
opravné zkoušky a dva žáci  sice  neprospěli,  ale  z  důvodu splnění  počtu let  postoupili  do
dalšího  ročníku.  Žák,  který  konal  opravné  zkoušky,  byl  úspěšný  a  postoupil  do  dalšího
ročníku.
Nebyla udělena žádná snížená známka z chování.



Zkušenosti s přípravnou třídou a integrací dětí

O přípravnou třídu byl mezi rodiči stále velký zájem, třída má však maximální kapacitu 15
žáků. Pro přijetí do přípravné třídy byla stanovena pravidla: doporučení PPP, dítě ze sociálně
znevýhodněného prostředí,  dítě  se  SVP, dítě  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.

Integrace a inkluze

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. Také počet takovýchto
dětí v jedné třídě je limitován. Proto se snažíme, aby nepřesáhl určitou ještě únosnou mez.
Pokud k tomu dojde, doplácejí na to nejen děti inkludované, ale i všechny ostatní. Na konci
školního roku 2016/17 pracovalo ve škole 6 žáků podle IVP a dalších 64 žáků bylo sociálně
znevýhodněných nebo mělo diagnostikováno SPU. Máme celkem 18 tříd a v průměru tedy
vychází 3,9 žáka s SVP na třídu. Zajímavý je nárůst počtu takových žáků. Zatímco v listopadu
jsme měli celkem 56 znevýhodněných žáků, na konci školního roku jich bylo již zmíněných
70. Počet žáků ani složení tříd se nijak neměnilo. Je to tedy především důsledek novelizace
školského zákona a uplatnění §16. V této souvislosti nutno konstatovat, že průměrný počet
žáků v jedné třídě v naší škole je 23 žáků, a to jsme měli dvě třídy s velmi nízkým počtem
žáků  (15), které budou od příštího školního roku sloučeny do třídy jediné. Měli jsme ale 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 2016 - Veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč – byla
provedena kontrola vedení účetnictví. Nebyla zjištěna žádná vážnější
pochybení.

Únor 2017 - Veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč – byla
provedena kontrola vedení účetnictví, byla provedena kontrola
pokladen. Nebyla zjištěna žádná pochybení.

Březen/Duben 2017 – Hloubková inspekce – ČŠI – „Od poslední inspekční činnosti v roce
2011 došlo ke změně ředitele školy, vytvoření nové koncepce,
stabilizaci  pedagogického  sboru,  zvýšení  odborné  kvalifikovanosti,
nárůstu počtu žáků, tříd i oddělení školní družiny. Výrazný posun byl
zaznamenán v kvalitě výuky na druhém stupni. Prostorové a materiální
podmínky školy se výrazně zkvalitnily, škola je vybavena didaktickou
technikou a moderními technologiemi, rozšířila se nabídka
volnočasových aktivit.“
- kompletní hodnocení školy ČŠI je k dispozici na webových stránkách
školy a na stránkách ČŠI.

Kromě toho proběhly dvě kontroly ze strany Hygienické stanice na akcích školy – školách v
přírodě. Obě tyto kontroly byly bez závad.

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 (Ohrožená domácí zvířátka, rozsvěcení vánočního stromu,
Velikonoce pro seniory).
- Brigáda na dokončení terénních úprav okolo školního hřiště.
- Slavnostní otevření školního hřiště.
- Vánoční zpívání v kostele.
- Den otevřených dveří.
- Školička na nečisto.
- Dětský Divadelní festival ve Špejcharřeu v Dubči.
- Divadelní kolotoč – Divadlo U22
- Setkání s rodiči v Panské zahradě.
- Přírodovědná setkání a prezentace metody objevitelského způsobu výuky v přírodních
vědách pro okolní školy.
- Spolupráce při organizaci Dětského dne v Dubči.
- Představení divadelního souboru ve Špejcharuře
- Vernisáž výtvarných prací školy s doprovodným kulturním programem.
- Slavnostní rozloučení žáků 9. třídy.
- Příspěvky na veřejnou vývěsku.
- Příspěvky do časopisu Rohožník.

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 2016.
Hlavní činnost
náklady 25 839 472,69 Kč
výnosy 25 857 704,78 Kč
hospodářský výsledek        18 232,09 Kč

Hospodářská činnost
Náklady 770 956,05 Kč
Výnosy 802 260,00 Kč
Hospodářský výsledek   31 303,95 Kč

Celkový hospodářský výsledek
  49 536,04 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku 2016 do fondů schválené MČ Praha-Dubeč:
Rezervní  49 536,04 Kč
Celkem  49 536,04 Kč

Příspěvek zřizovatele pro rok 2016 činil 2 200 000,- Kč.
Ponechané prostředky od zřizovatele z roku 2014 ve výši  158 000,- Kč byly určeny na
uhrazení v prosinci 2014 objednaného, ale až v lednu 2015 dodaného materiálu k dovybavení
učeben.

Dotace MŠMT: Poskytnuto Vyčerpáno

Přímé náklady na vzdělání 18 539 808,- 18 539 8808,-
(platy včetně odvodů a ONIV)

z toho:
UZ 33353 17 937 000,- 17 937 000,-
UZ 33052      444 890,-                    444 890,-
UZ 33457      157 918,-                    157 918,-

Dotace MHMP:

Přímé náklady na vzdělání     702 900,-      702 900,-
(platy včetně odvodů a ONIV)

z toho:
UZ 91 asistenti pedagoga     508 500,-      508 500,-
(platy včetně odvodů)
UZ 96 dotace na odměny     194 400,-      194 400,-
(včetně odvodů)



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
MAP - místní akční plán
MČ - městská část
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
OP PPR - Operační program Praha – pól růstu
OP VVV - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
PPP - Pedagogicko-psychologická poradna
SIBP - inspektorát bezpečnosti práce
SOŠ - střední odborná škola
SOU - střední odborné učiliště
SPC - Speciálně pedagogické centrum
SPU - specifické poruchy učení
SVP - specifické vzdělávací potřeby
ŠD - školní družina
ŠVP - školní vzdělávací program
ZŠ - základní škola
ZUŠ - základní umělecká škola

Vypracoval: Mgr. Jan Mareš
 ředitel školy




