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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 445, z toho na 1. stupni 294 žáků. Přípravnou
třídu absolvovalo 13 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 2017/18 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
· osm oddělení školní družiny pro žáky přípravné třídy a 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,
teroristický útok apod.).
Kapacita školní  družiny  byla vyhovující  a  pokryla  i  vzrůstající  zájem rodičů.  Provozovali
jsme osm oddělení školní družiny. Vzhledem k tomu, že zájem o školní družinu již překročil
naše kapacitní  možnosti,  jsme byli,  stejně  jako v předchozím školním roce, nuceni omezit
školní družinu pouze na žáky 1.-3.  ročníku. Pro starší žáky naší školy máme zřízen 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
rozšířili ve škole pozici speciálního pedagoga na plný 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. Pavla Dolejšová

Vedoucí školní družiny: Renata Pěknicová

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Vítková
Školní metodik prevence: Mgr. Pavla Ticháčková / Mgr. Hana Říhová
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,  27  učitelů,  8  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.  Převážná většina  učitelů  byla
aprobovaná, zbývající jsou odborníky v dané oblasti.
Ve školním roce 2017/18 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  2016/17  odešla  do  důchodu  paní  učitelka  Máderová.  Oproti
předchozímu školnímu roku byl proto pedagogický sbor doplněn o paní učitelku Mikuleckou.
Dále jsme přijali asistentku pedagoga, paní Spevákovou a vychovatelku školní družiny, paní
Klementovou. V průběhu školního roku odešla paní učitelka Ticháčková z důvodu rizikového
těhotenství a po krátkém překlenutí za pomoci pana učitele Tomáška u nás jako náhrada za ni
na trvalo zakotvila paní učitelka Haubeltová.
O školní klub se během celého školního roku opět starala paní učitelka Kropelnická.
Na druhém stupni  došlo ke sloučení dvou sedmých tříd do jedné osmé z důvodu nízkého
počtu žáků v obou těchto třídách. Díky tomu zůstal celkový počet tříd na druhém stupni stejný
k jako v roce předchozím. Nebylo proto nutno hledat žádné prostory pro nové učebny. To se
ale  změnilo  pro  školní  rok  2018/19,  jelikož se  při  zápisu  ukázalo,  že  nám do  budoucna
stávající prostory již stačit nebudou.
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.
Od začátku školního roku převzala funkci zástupkyně ředitele paní učitelka Dolejšová, jelikož
předcházející zástupkyně, paní učitelka Kratochvílová, již nemohla ze zdravotních důvodů ve
své práci pokračovat.
Také  ve  školní  kuchyni  se  situace  stabilizovala.  Paní  Lahodová  se  zapracovala  v  pozici
vedoucí  školní  kuchyně  a  jídelny  a  také  paní  Wágenknechtová  zvládala  pozici  vrchní
kuchařky bez  problému.  Po  zmatcích v roce  2016/17  tak  opět  pracuje školní  jídelna  bez
závad.

Rámcový popis personálního zabezpečení:

Ředitel: Mgr. Jan Mareš
Zástupce ředitele: Mgr. Pavla Dolejšová

Třídní učitelé:

Přípravná třída Mgr. Vladana Kašparová
1.A Mgr. Jana Mikulecká
1.B Mgr. Dana Karasová
2.A Mgr. Martina Pešková



2.B Mgr. Jitka Juříková
2.C Mgr. Gabriela Žídková
3.A Mgr. Helena Kropelnická
3.B Mgr. Věra Natherová
3.C Mgr. Dagmar Chromková
4.A Mgr. Radmila Kramešová
4.B Mgr. Jana Kubešová
5.A Mgr. Šárka Kolarovová
5.B Mgr. Hana Říhová
6.A Mgr. Andrea Vlčková
6.B Mgr. Ticháčková / Mgr. Mareš / PhDr. Libuše Haubeltová
7.A Mgr. Libuše Hlaváčková
7.B PaeDr. Andrea Kondelíková
8.A Mgr. Karolína Slánská
9.A Mgr. Ivana Vítková

Ostatní vyučující: Mgr. Kateřina Zvolánková
Mgr. Marie Mášová
Ing. Milan Fikar
PhDr. Petr Krejza
Mgr. Petr Čunát
Mgr. Jaroslava Horynová
Ing. Jaroslav Všetečka
Robert Woodard

Speciální pedagog: Mgr. Jana Sobotková

Asistenti: Jitka Koubíková
Alžběta Fišerová
Mgr. Jaroslava Horynová
Jitka Křížová
Eliška Kučerová
Karin Speváková

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

Školní klub: Mgr. Helena Kropelnická

Nepedagogičtí pracovníci:

Hospodářka školy: Martina Jandová
Školník: Ing. Petr Skalický
Vedoucí školní kuchyně: Michaela Lahodová



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. třídy celkem 30 žáků.
Ze sedmého ročníku se hlásila jedna žákyně která byla také přijata. Z páté třídy se hlásilo na
střední školy celkem 9 žáků, z toho 6 žáků bylo přijato. Jeden žák ukončil školní docházku po
absolvování osmé třídy. K dalšímu studiu byli žáci přijati takto:

Z pátého ročníku: Gymnázia státní 4 žák
Gymnázia soukromá 1 žák
Sportovní gymnázia 1 žák

Z osmého ročníku: SOU – dvouletý obor 1 žák

Z devátého ročníku: Gymnázia a střední školy státní 25 žáků
Střední školy soukromé 1 žák
SOU 4 žáci

Přestože téměř všichni žáci devátého ročníku dělali přijímací zkoušky, byla převážná většina
z nich přijata na obory, které preferovali.

Další vzdělávání pracovníků

V průběhu školního roku 2017/18 se převážná většina pedagogických pracovníků  účastnila
DVPP.
Většina  dalšího  vzdělávání  byla  individuální  podle  zájmu  zaměstnanců  a  potřeb  školy.
(Využití VT ve výuce, Elixír do škol, Finanční gramotnost, Chemické pokusy a legislativa,
Prevence, alkohol a cigarety, Konverzace s rodilými mluvčími, Řečová výchova, Matematika
s dyskalkulií,  Agresivní žák a další). Jedenkrát proběhlo vzdělávání pro všechny pedagogy
prvního stupně, bylo zaměřené na téma „metody výuky Čj pro 1. stupeň, žáci s poruchami
učení“. Celkem absolvovali zaměstnanci školy v rámci DVPP 37 školení a kurzů, z toho 22
odborných,  8  zaměřených na  inkluzi  a  poruchy  chování  a  7  dalších,  zaměřených  jiným
směrem. Nepedagogičtí pracovníci se zúčastnili 5 školení se zaměřením na zdravé stravování
a administrativu.



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. Počet žáků školy stále roste. Naším cílem je
však zajistit kvalitní jazykovou výuku našich žáků a proto jsme přistoupili k navýšení počtu
skupin pro její výuku tak, aby počet žáků v jednotlivých skupinách nepřevyšoval optimální
počty.  Současně  jsme  za  finančního  přispění  KRPŠ  zrekonstruovali  jednu  z  jazykových
učeben a druhou doplnili na počet pracovních míst tak aby bylo možno výuku všech skupin v
těchto učebnách bez omezení realizovat. Také učebnu ITC jsme dovybavili sluchátky, aby
mohla být k výuce jazyků lépe využívána. 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  tomto  školním  roce  jsme  využili
rodilého mluvčího i pro výuku některých skupin na prvním stupni, to se však neukázalo jako
optimální řešení a v dalším školním roce v tomto experimentu nebudeme pokračovat. V rámci
výuky anglického jazyka jsme i nadále zachovali mezinárodní projekt se školou ve Valencii.
V tomto školním roce proběhlo druhé kolo výměnného pobytu. Žáci z Valencie navštívili naši
školu na konci září, naši žáci pak strávili týden ve Španělsku v květnu. Pro mladší žáky jsme
zahájili  projektovou spolupráci se školami v Německu a dalších zemích. Spolupráce zatím
proběhla na bázi výměny žákovských prací na vybrané téma, připravuje se ale velký projekt v
rámci Erasmu+ s návštěvami zúčastněných zemí.

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:  matematické  aplikace  a  informační  technologie,  historicko-estetický
seminář,  fyzikální praktika, nepovinné vaření, sportovní hry, výtvarné techniky, informační
technologie, 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. Počet zájemců o snowbording nebyl dostatečný, realizovali jsme proto kurz
pouze pro lyžaře.

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. Letos se zúčastnilo 29 studentů ze dvou tříd.

Ve školním roce 2017/18 neproběhlo na škole žádné srovnávací celostátní testování. Již nyní
ale připravujeme testování pro školní rok 2018/19.

Přesto že jsme v letošním roce neměli certifikované srovnání 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
prvním i 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 2017/18 šest



asistentů  pedagoga.  Náplní  práce  těchto  asistentů  byla  podpora  výuky  ve  třídách,  kam
docházejí  děti  se závažnějšími  poruchami  učení  a  žáci  sociálně  znevýhodnění.  V případě
sociálně  znevýhodněných dětí  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 zlepšení schopnosti komunikace a zapojení se do výuky v českém
jazyce.

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 školami z  Dánska,  Německa, Polska,  Itálie a dalších zemí
v rámci projektu „European Etwinning Lessons“, ke kterému jsme se přidali. Spolupráce se
školou z Valencie sice znovu rozběhla naplno, a tak jsme mohli uskutečnit další výměnný
pobyt.
V  rámci  druhého  projektu,  který  je  určen  především pro  mladší  žáky  školy,  jsme zatím
uskutečnili výměnu prací se zaměřením na vánoční zvyky jednotlivých zemí. Další, mnohem
výraznější spolupráce se plánuje na roky 2018 – 2021 pro která ve spolupráci s německou
školou z Cottbusu připravujeme projekt s finanční podporou Erasmu+.

Komunikace mezi školami a jejich žáky probíhá v angličtině  a vyjímečně  i  ve 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.  Všechny  naše  projekty  vždy  získaly  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 2017/18 jsme otevřeli dvě první třídy. Vzhledem k tomu že jsme využili již
zavedené učebny, nebylo nutno tyto třídy vybavovat další interaktivní technikou. Třídy již jí
vybaveny byly a tak zde mohla výuka probíhat v plném rozsahu.
V průběhu  prázdnin byla  realizována  výměna  podlah  v  prvním patře budovy,  která  se  v
mnoha  místech  propadala.  Škola  také  získala  zcela  novou  fasádu.  Finanční  prostředky  i
realizaci obou těchto investic zajistil zřitovatel, tedy MČ Praha – Dubeč.

Samozřejmostí  v  zajištění  atraktivní  výuky i  provozu školy 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  2017/18  se  na  škole  běželo  několik  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  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. Trvání tohoto projektu
bylo do konce školního roku 2017/18. V rámci snahy o pokračování těchto perzonálních pozic
na naší škole vstupujeme i do následné výzvy šablony II.
Další výzva, která se na škole rozběhla, je výzva č. 07_16_037 „21. výzva SC 4.2 – zvýšení
kvality  vzdělávání  prostřednictvím  posílení  inkluze  v  multikulturní  společnosti“.  Projekt
zahájen v srpnu 2017 a jeho trvání je do konce července 2019. V rámci tohoto projektu jsme
podpořili stmelování našich třídních kolektivů žáků ze sociálně i kulturně odlišných prostředí
a  rozšířili  naše  aktivity  v  rámci  mezinárodní  spolupráce.  Z  projektu  byla  hrazena  druhá
polovina  úvazku  speciálního  pedagoga,  který  na  naší  škole  podporuje  také  děti  z
cizojazyčného prostředí, které naší školu navštěvují.
Škola byla ve školním roce 2017/18 také zapojena 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.
V průběhu školního roku nám byl schválen další projekt, tentokrát ve výrazné spolupráci se
zřizovatelem, z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzva 20. „Modernizace zařízení
a  vybavení  pražských  škol“.  Díky  tomuto  projektu  bylo  o  prázdninách  2018  zahájeno
budování  polytechnické učebny pro posílení rozvoje  technických kompetencí našich  žáků.
Slavnostní otevření a plné využívání bude realizováno v průběhu školního roku 2018/19.

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd proběhl z rozhodnutí MŠMT v měsíci dubnu. K zápisu přišlo celkem
105 žáků, což bylo o něco více než v předchozím roce. Počet dětí u zápisu byl ale podobný
jako v letech 2016 i 2015. Počet vzrost přesto, že zákonní zástupci i obce v okolí Dubče byly



předem informovány, jaká je kapacita školy a jaké jsou předpokládané počty spádových žáků
a že je šance na přijetí jejich dětí mizivá.
Ze 105 žáků, kteří přišli k zápisu, bylo 66 žáků  s trvalým bydlištěm v Dubči  přijato do tří
prvních tříd, 20 rodičů zažádalo o odklad školní docházky, z toho 14 bylo přijato do přípravné
třídy. Zbytek nemohl být z kapacitních důvodů přijat a to ani po následném odvolání.
Tyto počty  převýšily naše  prostorové možnosti  (byli  jsme připraveni na dvě  první  třídy).
Chtěli  jsme  však  vyhovět  všem zájemcům ze spádové  oblasti  a  vyhnout  se  tak  nutnosti
losování a proto jsme našli řešení v otevření třetí první třídy v prostorách které byly dosud
využívány pouze školní družinou.
Na jednu stranu jsme  tak 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 osmi odděleních ŠD bylo zapsáno 192 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 46 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 2017/18.
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  po  odchodu  Mgr.  Pavlíny
Ticháčkové na mateřskou dovolenou ustanovena Mgr. Hana Říhová. Ta na začátku školního
roku vypracovala Minimální preventivní program.



Na plnění v tomto programu vytyčených cílů se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy.
Stěžejní  témata  byla  zapracována  do  různých  předmětů  podle  problematiky.  Některé
přednášky a programy organizovala metodička primární prevence. Přínosem byla i spolupráce
s  vnějšími  subjekty.  Ve  škole  byly  organizovány  i  různé  projektové  dny,  do  kterých  se
zapojili žáci celé školy najednou.
Škola spolupracovala s těmito subjekty: Policie ČR, Městská policie hl.m. Prahy, Sananim
z.ú., Řekni drogám ne, Mudr. Radim Uzel, Jeden svět na školách.
Pro žáky šestých tříd byl uspořádán společný Adaptační kurz.
Po celý školní rok se žáci od 1. třídy do 9. třídy scházeli, jednou za měsíc, na třídnických
hodinách. Díky těmto pravidelných setkáním se všichni společně podíleli na utváření vztahů
mezi sebou a učiteli a řešili případné problémy v třídním kolektivu. Mluvilo se také o šikaně,
kyberšikaně, vulgaritě a pod.
Metodička primární prevence provedla mezi žáky druhého stupně dotazníkové šetření. Cílem
výzkumného šetření bylo zjistit, jaké negativní jevy se vyskytují nejčastěji na naší škole a se
kterými jevy se žáci osobně setkali. K této analýze posloužil dotazník, který měl dvě části.
Z  dotazníku  vyplývá,  že  nejčastější  formou  rizikového  chování  je  netolismus,  šikana,
kyberšikana,  následuje  vandalismus.  Z dotazníku nadále vyplývá, že mnoho žáků  druhého
stupně již okusilo cigarety. O výsledcích byli pedagogové informování.
I v tomto školním roce se žáci 4. až 5. tříd pravidelně účastnili výuky na dopravním hřišti a
absolvovali vzdělávací program, který realizovala Městská policie hl.m. Prahy.
Žáci  sedmých tříd  se zúčastnili  programu zaměřeného na prevenci  kouření  o  SANANIM.
Nejstarší žáci se setkali s odborníky z oblasti gynekologie a sexuologie.
Žáci  pátého  až  devátého  ročníku  měli  mimořádnou  příležitost  vyslechnout  přednášku  o
drogách a závislosti od člověka, který byl sám uživatelem drog.
Pro  mladší  žáky  byly zajištěny  přednášky  od  Policie  ČR  i  Městské  policie  na  atraktivní
preventivní témata.

Mezinárodní spolupráce

Ve školním roce 2017/18 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“.
Mezinárodní spolupráci chceme rozvíjet a rozšiřovat i v dalším školním roce, aby se jí mohlo
zúčastnit co nejvíce žáků prvního i 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,  hudební  kroužek  pro  1.  stupeň,  divadelní  pro  2.  stupeň,  práce  s  papírem,
angličtina, florbal, kroužek míčových her, malých šachistů, balet, Věda nás baví apod.



Již tradičně jsme uspořádali „Den otevřených dveří“, „Školku ve škole“, školní „Akademii“ a
slavnostní  „Stužkování  devátého ročníku“. Divadelní  soubor žáků  školy uspořádal veřejná
představení se hrou F. R. Čecha – Dívčí válka.
Žáci školy vystupovali pod vedením svých učitelů na vítání občánků a setkání s důchodci ve
špejcharu, na rozsvěcení vánočního stromu, na předvánočním koncertě v dubečském kostele a
na divadelním festivalu ve špejcharu v Dubči a v divadle U22 v Uhříněvsi.
Škola  uspořádala  ke  Dni  dětí  sportovní  dny,  kde  žáci  jednotlivých  tříd  druhého  stupně
soutěžili o školní pohár mezi sebou, žáci 4. a 5. tříd změřili síly se žáky ZŠ Koloděje, žáci 3.
tříd soutěžili mezi sebou. Nejmenší žáci školy měli svoji pohádkovou soutěž.

Školní výuka byla ve školním roce 2017/18 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, mýdlárna, Adventní dílna, Vánoční dílničky, výroba perlí a kozí farma,
ZOO, Netopýři, Od masopustu k Velikonocům,  Les v zimě, Vše o vodě, Vodní svět,
Pražský hrad, Loučeň, Albrechtice, Národní muzeum – Světlo, Karel IV, Muzeum hl.
m. Prahy - Řemesla, beseda Záchranné stanice, Tonda Obal na cestách, Škola na farmě
v Netlukách – Voda, Příběh potravin, přednáška o Ukrajině, o Kongu, o včelách, o
houbách a podobně.

            Vlastivěda:
Vikingové – Pernštejni, Vánoce z celého světa, Terezín, Vyšehrad, hvězdárna, Česká
televize, přednáška o Ukrajině, o Kongu a pod.
Přírodověda:
Techmánia Plzeň, ZOO, Terárium Dubeč, Macocha, Rožmberk, Planeta Česko.
Hudební výchova:
Pražská komorní filharmonie, Hravá Harfa.
Přírodopis:
Prales dětem, Náš soused je netopýr apod.
Zeměpis:
Planetárium, Geosvět, přednáška o Ukrajině, o Kongu apod.
Dějepis:
Baroko, Židovské muzeum, Pražský hrad, Karlštejn.
Fyzika:
Planetárium apod.
Anglický jazyk: anglické představení.
Český jazyk:
návštěvy divadelních představení, knihoven apod.
Matematika:
Finanční svoboda.
Výchova k občanství a zdraví:
besedy a přednášky s PČR, besedy s městskou policií, Tonda Obal na cestách apod.

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.
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 – Štolhofer, Doležel
Matematická olympiáda – žáci 4. až 9. roč.
Olympiáda v ČJ – Willmannová, Kubita
Zeměpisná olympiáda – Marek, Tůma, Kopec
a další.

Sportovní soutěže:
Přespolní běh – 4. a 9. místo,
Minifotbal
Dětský fotbalový pohár – 4.-6. místo,
Mc Donald Cup
Florbal
Atletika
Halový pětiboj
Vybíjená – 5. místo,
Nohejbal
Basketbal
a další.

Charitativní akce

Naši žáci se v průběhu školního roku 2017/18 zapojili do řady charitativních akcí. Adoptovali
zvířátka ze zoologické zahrady v Praze, materiálně podporovali útulek pro psy v Troji,
zúčastnili se charitativní akce Svět dětí a zvířat s Voříškiádou v panské zahradě a podobně.

Studijní výsledky žáků

Na  konci  školního  roku  277  žáků  prospělo  s vyznamenáním,  162 žáků  prospělo,  4  žáci
neprospěli. Jeden z nich konal opravné zkoušky, byl neúspěný, proto opakuje ročník. Další
měli  více  než  tři  nedostatečné  známky,  jeden  z  nich  opakují  ročník,  jeden  má  splněnou
povinnou školní docházku a jeden z důvodu počtu splněných let postoupil do dalšího ročníku.
Dvakrát byl udělen druhý stupeň a jedenkrát třetí stupeň 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. Od školního roku 2017/18 došlo ze strany MŠMT ke změně podmínek nutných k tomu,
aby dítě mohlo přípravnou třídu navštěvovat. Bylo totiž stanoveno, že přijato může být pouze
dítě s odkladem školní docházky, což znemožňuje návštěvu přípravné třídy dětem které jsou
sice narozeny v příslušném kalendářním roce ale až např. 1.9.. U těchto dětí, samozřejmě za
předpokladu  že  to  doporučí  PPP,  by  však  byla  docházka  do  přípravné  třídy  v  mnoha
případech  více  než  prospěšná.  Roční  pobyt  v přípravné  třídě  odstraňuje  či  snižuje  na
minimum většinu handicapů dětí a navíc odstraňuje nebezpečí že se dítě začne v posledním
ročníku MŠ nudit. Budoucí začlenění do prvních tříd probíhá u dětí které prošly přípravnou
třídou 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 2017/18 pracovalo ve škole 8 žáků podle IVP a dalších 68 žáků bylo sociálně
znevýhodněných nebo mělo diagnostikováno SPU. Měli  jsme celkem 18 tříd a v  průměru
tedy vycházelo 4,2 žáka s SVP na třídu. Zajímavý je nárůst počtu takových žáků. Zatímco v
listopadu 2016 jsme měli celkem 56 znevýhodněných žáků, na konci školního roku 2017/18
jich bylo již zmíněných 76. Počet žáků školy ani složení tříd se nijak zásadně 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 24,7 žáka. Problém
nastává pouze když dítě a potažmo rodiče nejsou ochotni akceptovat pravidla, podle kterých
se ve škole řídíme.

Kontrolní, hospitační a inspekční činnost

Říjen 2017 - Veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč.
Závěr: Kontrolní skupina nemá žádné výhrady a konstatuje, že práce a
povinnosti jsou prováděny zodpovědně.

Únor 2018 - Veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč.
 Závěr: Kontrolní skupina nemá žádné výhrady a konstatuje, že práce a

povinnosti jsou prováděny zodpovědně.
Duben 2018 - Kontrolní prověrka BOZP a PO.

Závěr: V rámci kontroly byly zjištěny nedostatky v rámci PO. Jedná se
několik poškozených nebo i chybějících protipožárních dveří a snížená
funkčnost některých prvků nouzového osvětlení.
Odstraňování nedostatků postupně probíhá. Byla objednána kompletní
výměna všech protipožárních dveří. Realizace konec roku 2018.
Postupně jsou nahrazovány stávající poruchové prvky nouzového
osvětlení novými na bázi LED. Realizace v návaznosti na volné
finanční prostředky do konce roku 2019.

Červen 2018 - Veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč.



 Závěr: Kontrolní skupina nemá žádné výhrady a konstatuje, že práce a
povinnosti jsou prováděny zodpovědně.

Hospitace  ve  výuce  probíhaly  podle  stanoveného  plánu  a  byly  zaměřeny  především  na
metody  práce  jednotlivých  učitelů  a  využívání  multimediální  nebo  interaktivní  techniky.
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.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

- Pravidelná prezentace školy na školních webových stránkách.
- Kulturní vystoupení pro veřejnost (Ohrožená domácí zvířátka, rozsvěcení vánočního stromu,
Vánoce a Velikonoce pro seniory).
- Vánoční zpívání v kostele.
- Den otevřených dveří.
- Brigáda Ukliďme Česko – Ukliďme Dubeč.
- Dětský Divadelní festival ve Špejcharu v Dubči.
- 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 Špejcharu a v Divadle U22.
- Školní akademie.
- 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 s panem 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, komunikace prostřednictvím elektronické žákovské knížky, 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 2017.

Hlavní činnost
náklady 28 408 634,07 Kč
výnosy 28 422 307,43 Kč
hospodářský výsledek        13 673,36 Kč

Hospodářská činnost
Náklady      525 338,94 Kč
Výnosy       732 853,50 Kč
Hospodářský výsledek      207 514,56 Kč

Celkový hospodářský výsledek      221 187,92 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku 2017 do fondů schválené MČ Praha-Dubeč:
Rezervní 221 187,92 Kč
Celkem 221 187,92 Kč

Příspěvek zřizovatele pro rok 2017 činil 2 200 000,- Kč.

Dotace MŠMT: Poskytnuto Vyčerpáno
Přímé náklady na vzdělání 21 374 875,- Kč 21 374 875,- Kč
(platy včetně odvodů a ONIV)
z toho:
UZ 33353 20 727 193,- Kč 20 727 193,- Kč
UZ 33052      424 825,- Kč      424 825,- Kč
UZ 33457      120 760,- Kč      120 760,- Kč
UZ 33073      102 097,- Kč      102 097,- Kč
Dotace MHMP:
Přímé náklady na vzdělání      465 100,- Kč     465 100,- Kč
(platy včetně odvodů a ONIV)
z toho:
UZ 91 asistenti pedagoga      268 200,- Kč     268 200,- Kč
(platy včetně odvodů)
UZ 96 dotace na odměny      196 900,- Kč     196 900,- Kč
(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




