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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 21, z toho 20 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 471, z toho na 1. stupni 316 žáků. Přípravnou
třídu absolvovalo 14 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 2018/19 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
· výměnné pobyty pro žáky 1. i 2. stupně s cílem rozvoje komunikace v anglickém

jazyce.
· 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 a dvě oddělení školního klubu. Vzhledem k tomu, že zájem
o školní družinu již překročil  naše kapacitní možnosti, jsme byli, stejně jako v předchozích
letech, 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 a pro žáky-cizince máme navíc
dalšího speciálního pedagoga na zkrácený 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. Hana Říhová
Koordinátor enviromentální výchovy: Mgr. Dana Karasová
Koordinátor dopravní výchovy: Mgr. Šárka Kolarovová
Metodik ICT: Mgr. Jan Mareš
Speciální pedagog: Mgr. Jana Kubešová a 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,  30  učitelů,  8  vychovatelek  ŠD  a  dvě
vychovatelky ŠK, 6 asistentek pedagoga pro děti s poruchami učení a 2 speciální pedagogové.
Převážná většina učitelů byla aprobovaná, zbývající jsou odborníky v dané oblasti.
Ve školním roce 2018/19 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 2017/18 odešla na jinou školu paní učitelka Hlaváčková a do důchodu
pan učitel Krejza. Současně jsme navýšili počet tříd o dvě. Oproti předchozímu školnímu roku
byl proto pedagogický sbor doplněn o pana učitele Štancla, paní učitelku Zemanovou, paní
učitelku Ježkovou, paní učitelku Filípkovou, pana učitele Turka a pana učitele Šedivého. Ten
však v průběhu školního roku odešel  a nahradila jej paní  učitelka Čermáková. V průběhu
školního roku se dostal  do závažných zdravotních problémů  pan učitel  Všetečka,  kterého
dočasně nahradil pan učitel Vítek. Také paní vychovatelka Klementová ukončila své působení
na škole,  jelikož odešla  na  mateřskou dovolenou. Paní  vychovatelku  nahradila  nová paní
vychovatelka Mikšovská.
O školní klub se během celého školního roku opět starala paní učitelka Kropelnická, tentokrát
ve spolupráci s paní asistentkou Kučerovou..
Vzhledem k tomu, že na konci školního roku 2017/18 končila pouze jedna devátá třída a na
druhý stupeň přecházely dvě třídy páté, zvýšil se počet tříd na druhém stupni o jednu. Také na
prvním stupni, vzhledem k vysokému zájmu dubečských dětí o zápis do prvních tříd,  bylo
nutno otevřít  tři  první třídy,  a  proto  jsme hledali  prostory pro nové učebny.  Využili jsme
veškeré zbývající kapacity školy a jako kmenovou třídu využili poslední místnost družiny a
aulu.  Pro  následující  školní  rok  nebude  možno  otevírat  větší  počet  tříd  bez  dokončení
stavebních úprav školy.
Pedagogický  sbor  se  i  nadále  jevil  jako  stabilizovaný  a  případné  obměny  nastaly  pouze
z důvodu odchodu pedagogů do důchodu, na mateřskou dovolenou nebo z důvodu navýšení
počtu tříd.
Situace  ve  školní  kuchyni  byla  také,  po  personální  stránce,  stabilizovaná.  Se  stávajícím
personálním obsazením školní  kuchyně  (odešla pouze paní Kovaříková a nahradila ji  paní
Schypunová)  se  dařilo  zvládat  narůstající  počet strávníků.  Ukázalo se  však,  že v  případě
nemoci některé, ba i několika ze zaměstnankyň, má již kuchyně problém, a proto bude nutno
přijmout  od následujícího  školního roku další  pracovní  sílu.  V  průběhu školního  roku se
objevila  řada  připomínek  ke  kvalitě  stravy  ze  strany několika  rodičů.  Šetřením inspekce
Hygienické stanice hlavního města Prahy bylo zjištěno pouze několik drobných nedostatků,
které  byly neprodleně  odstraněny. Ve skladbě  a  kvalitě  stravy nebyla zjištěna žádná větší
pochybení.  To však neznamená, že na kvalitě  a skladbě  podávané stravy nelze pracovat a
zlepšovat je. Za tímto účelem budou od školního roku 2019/20 provedena určitá opatření,
která  by  měla  v  konečném  důsledku  vést  k  dalšímu  zvýšení  kvality  stravy  a  pestrosti
sortimentu.



Rámcový popis personálního zabezpečení:

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

Třídní učitelé:

Přípravná třída Mgr. Vladana Kašparová
1.A Mgr. Helena Kropelnická
1.B Mgr. Adéla Ježková
1.C Mgr. Markéta Zemanová
2.A Mgr. Jana Mikulecká
2.B Mgr. Dana Karasová
3.A Mgr. Martina Pešková
3.B Mgr. Jitka Juříková
3.C Mgr. Gabriela Žídková
4.A Mgr. Šárka Kolarovová
4.B Mgr. Věra Natherová
4.C Mgr. Dagmar Chromková
5.A Mgr. Radmila Kramešová
5.B Mgr. Hana Říhová
6.A Mgr..Zuzana Filípková Ph.D.
6.B Mgr. Ivana Vítková
7.A Mgr. Andrea Vlčková
7.B PhDr. Libuše Haubeltová
8.A Bc. Jan Štancl
8.B PaedDr. Andrea Kondelíková
9.A Mgr. Karolína Slánská / Mgr. Jan Mareš

Ostatní vyučující: Mgr. Kateřina Zvolánková
Mgr. Marie Mášová
Ing. Milan Fikar
Mgr. Petr Čunát
Mgr. Jaroslava Horynová
Ing. Jaroslav Všetečka / Martin Vítek
Robert Woodard
Jakub Turek DiS
Bc. Lukáš Šedivý / Mgr. Michaela Čermáková

Speciální pedagog: Mgr. Jana Kubešová
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 / Ing. Hana Mikšovská

Školní klub: Mgr. Helena Kropelnická
Eliška Kučerová

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
Vira Schypunova

Úklid: Táňa Skalická
Pavel Bady
Kristýna Jandošová
Zuzana Primasová

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 28 žáků.
Ze sedmého ročníku se hlásili na víceletá gymnázia tři žáci, jeden žák byl přijat. Z páté třídy
se hlásilo na víceletá gymnázia celkem 20 žáků, z toho 4 žáci byli přijati. K dalšímu studiu
byli žáci přijati takto:

Z pátého ročníku: Gymnázia státní 2 žáci
Gymnázia soukromá 2 žáci

Ze sedmého ročníku: Gymnázia státní 1 žák

Z devátého ročníku: Gymnázia a střední školy státní 20 žáků
Střední školy soukromé 1 žák
SOU 7 žáků

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



Další vzdělávání pracovníků

V průběhu školního roku 2018/19 se část nejen pedagogických pracovníků účastnila DVPP.
Pro následující školní rok se bude zapotřebí v této oblasti opět zlepšit a vrátit se ke stavu
školního roku 2017/18.
Ti pracovníci,  kteří  se v průběhu školního roku vzdělávali,  volili  témata především podle
svého zájmu, svých potřeb a také podle požadavků a pokynů školy. (Metodika v anglickém
jazyce, Přírodní vědy nově, Zdravá výživa ve ŠJ, Barvy na talíři, Elixír do škol, Chemické
pokusy  II,  Aplikace  nového  značení  v  chemii  III.,  Setkání  metodiků  dopravní  výchovy,
Spolupráce školy,  rodičů  a  OSPOD,  Robotika  a  3Dtisk,  Leadership,  Jóga  v  rámci  RVP,
Logopedická  konference,  Rozvoj  demokratické  kultury  na  školách  a  pod.).  Celkem
absolvovali pedagogičtí pracovníci v rámci DVPP 22 školení a kurzů, z toho 15 odborných, 2
zaměřené na inkluzi a  poruchy chování a  3 další,  zaměřené jiným směrem. Společně  pak
všichni  zaměstnanci  absolvovali  školení  BOZP.  Nepedagogičtí  pracovníci  se  zúčastnili  3
školení se zaměřením na zdravé stravování.

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.  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.  Ukazuje  se  však,  že  zvláště  metodika  výuky  a  návaznost  na  výuku
vedenou českými učiteli má jisté nedostatky. V rámci výuky anglického jazyka jsme i nadále
zachovali mezinárodní projekt se školou ve Valencii. V tomto školním roce proběhla první
polovina třetího kola výměnného pobytu. Žáci z Valencie navštívili naši školu v květnu, naši
žáci pojedou do Španělska na podzim tohoto roku. Také mezinárodní projekt pro mladší žáky
se úspěšně  rozběhl. Naši žáci strávili týdenní pobyty v Polsku a Německu, učitelé se navíc
zúčastnili setkání ve Španělsku.

V rámci povinně-volitelných  předmětů  byla  žákům šestých  až  osmých tříd  dána  možnost
volby  doplňujícího  vzdělávání  v oblasti  jejich  zájmů.  Byly  realizovány  povinně-volitelné
předměty: sportovní hry, výtvarné techniky, robotika, fyzikální praktika a historicko-estetický
seminář.  Pro žáky devátého ročníku, z důvodu přijímacích zkoušek, jsme realizovali pouze
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 pořádán
pětidenní vodácký kurz po řece Ohři.  V návaznosti na zážitky z minulých let se tento kurz
stává postupně stále více populární. Letos se zúčastnilo 33 žáků ze tří tříd.



Ve školním roce 2018/19 proběhlo na škole celostátní srovnávací testování žáků osmých tříd,
zaměřené na přírodovědnou gramotnost. Kromě  toho jsme se zúčastnili  pilotních testování
Scio v anglickém jazyce a oblasti člověk a jeho svět ve čtvrtých třídách, v českém jazyce,
matematice a  OSP ve třídách  šestých  a  osmých a  v  matematické  gramotnosti  ve třídách
třetích, pátých, sedmých a devátých.

Z výsledků jsme nebyli nijak nadšeni. V certifikovaném testování přírodovědné gramotnosti,
které  jediné lze srovnávat s  celostátními  výsledky,  jsme se pohybovali  na průměrných až
lehce podprůměrných výkonech.  Dosáhli  jsme průměru 38% oproti celostátnímu průměru
43%. Rozptyl výsledků byla ale značný, od nejnižších 10,7% po nejlepších 82,1%. Škola tedy
je schopna i v této oblasti připravit výborné žáky, a nedaří se to v celkovém průměru tříd.
Nutno poznamenat,  že  do  celostátního  průměru  jsou  započítána  i  víceletá  gymnázia,  což
ovšem naše  výsledky nijak neomlouvá.  Toto testování zahrnovalo přírodopisné  znalosti  z
předmětů přírodopis, fyzika a chemie.

Pilotní  testování  znalostí  z  anglického  jazyka,  matematiky,  českého  jazyka  a  ostatních
studijních předpokladů jsme realizovali především proto, abychom si ověřili znalosti našich
žáků ve vzájemném porovnání, abychom zjistili, jaké typy otázek, úloh a úkolů činí našim
žákům potíže,  a aby si  naši  žáci  devátého ročníku měli  možnost  vyzkoušet  své znalosti a
schopnosti  před  přijímacími  zkouškami  na  střední  školy.  Přestože  v  tomto  případě  šlo  o
testování pilotní,  které nelze srovnávat s  celostními  výsledky, byli  jsme úspěšností  našich
žáků  zklamáni. Nutno podotknout,  že některé úlohy v testech byly z oblastí a látek,  které
dosud nebyly probrány, což se samozřejmě na celkových výsledcích výrazně projevilo. Viz
tabulka procentuální úspěšnosti.

ročník/test M ČJ AJ OSP ČaJS
3. 45 %

4. 63,3 % 50,2 %
5. 40 %

6. 46,5 % 25,4 % 35 %
7. 34 %

8. 23,4 % 32,6 % 30,1 %
9. 36 %

Přestože jsme byli značně rozladěni z výsledků jednotlivých testování, musíme konstatovat,
že jiné ukazatele prokazují, že výuka není tak špatná, jak by se z výsledků testů mohlo zdát.
Dokladem je  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 2018/19 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
školou  ze Španělska  na  projektu „Friendship  between  children  from different  countries“.
Tento projekt jsme sami iniciovali. Dále jsme spolupracovali se školami z Dánska, Německa,
Polska, Itálie a dalších zemí na projektu „European Etwinning Lessons“, který inicializovala
škola z Dánska  a ke kterému jsme se přidali.  Spolupráce se  školou z Valencie  se  znovu
rozběhla naplno, a tak jsme mohli uskutečnit další výměnný pobyt.
V rámci dalšího projektu „Building bridges with music“, který je určen především pro mladší
žáky  školy,  jsme  navštívili  školy  v  Polsku,  Německu  a  Španělsku,  realizovali  několik
videokonferencí  a  připravovali  výtvarné  práce  i  vystoupení..  Další  spolupráce  bude
pokračovat ve školním roce 2019/20.

Komunikace mezi školami a jejich žáky probíhá v angličtině  a výjimečně  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 projekty do kterých byla naše škola zapojena získaly
certifikát „eTwinning Label“.
Na pokračování mezinárodní spolupráce jsme domluveni a naší snahou je ji nejen zachovat,
ale i  dále rozvíjet.  Výstupy z  těchto  projektů  nejsou  sice zcela  bez chyb,  ale celkově  se
výsledky dostavují a spokojenost účastníků roste.

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  2018/19 jsme  otevřeli  tři  první  třídy.  Překročili  jsme  tak  opět  stávající
prostorové možnosti školy. Museli jsme tedy zajistit prostor pro tuto novou třídu. Jako jediná
možná  varianta se jevilo odebrání již posledního samostatného prostoru školní družiny, jeho
vybavení interaktivní technikou nutnou pro výuku. Bylo však třeba provést odvlhčení celého
prostoru a současně  odvlhčení i  zbývajících tříd v této části  budovy. K tomu byla zvolena
elektro-fyzikální metoda a zdá se, že s úspěchem. Velkým úkolem bylo pro nás vybudování
polytechnické  učebny.  Realizace  byla  zastřešena  MČ  Praha-Dubeč  a  nutné  finanční
prostředky se podařilo zajistit z evropských fondů. Dokončení stavebních úprav a vybavení
učebny včetně  kolaudace bylo uzavřeno až v průběhu listopadu, přesto jsme mohli zahájit
výuku pracovního vyučování v dílnách a volitelného předmětu robotika, o který byl veliký
zájem.
Slavnostní otevření pak proběhlo v rámci dne otevřených dveří na začátku prosince.
Samozřejmostí  v  zajištění  atraktivní  výuky i  provozu  školy  se  stalo  pravidelné  využívání
výpočetní a interaktivní techniky v kmenových třídách i dalších učebnách školy.
Učitelé na obou stupních vedou jak třídní knihy, tak ostatní školní dokumentaci v programu
Bakalář. Druhý stupeň využívá i elektronické žákovské knížky.
Učitelé stále  lépe využívají  elektronických prostředků,  webového portálu  školy,  vlastních
třídních webových stránek nebo emailové pošty nejen 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 běželo na škole několik grantových a dotačních programů
MŠMT,  EU  a  MHMP.  (Většinou  jde  o  dotační  programy  financované  kombinací  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.  Program MAP  však  již  byl  v  průběhu  školního  roku ukončen  a  žádný
navazující již neexistuje. V průběhu školního roku jsme vstoupili do projektu EU výzva č.
02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP, která navazovala na předchozí projekt
zahájený  ve školním roce  2015/16.  Díky nárůstu  počtu  žáků  ve škole,  což je  v  podstatě
jediným hodnotícím kritériem pro přidělení grantu, jsme z nového projektu získali speciálního
pedagoga na plný úvazek a ještě  na částečný úvazek školního asistenta. V rámci realizace
grantu bude třeba uspořádat projektové dny zaměřené převážně na polytechnickou výchovu.
Další výzva, která se na škole proběhla, byla výzva č. 07_16_037 „21. výzva SC 4.2 – zvýšení
kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti“. Projekt byl
zahájen v srpnu 2017 a trval 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, až do doby zahájení
projektu č. 02_18_064, druhá polovina úvazku speciálního pedagoga. Po jeho zahájení jsme
tento částečný úvazek zachovali a podpořili jím také děti z cizojazyčného prostředí, které naši
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.
Tento projekt ve školním roce 2018/19 úspěšné pokračoval. Naše škola díky tomuto projektu
získala další digitální měřicí 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.

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd proběhl, již tradičně, v měsíci  dubnu. K zápisu přišlo celkem 81 žáků, což
bylo  méně  než  v  předchozím roce.  Důvodem sníženého  počtu  uchazečů  byla  především
skutečnost,  že jsme již  dlouho dopředu všechny  informovali  o  velkých problémech,  které
mohou při přijímání žáků nastat, vzhledem k nedostatečným prostorovým kapacitám školy.
Řadu rodičů, zvláště z okolních obcí, tato informace samozřejmě odradila.
Ze 81 žáků, kteří přišli k zápisu, bylo 53 žáků s trvalým bydlištěm v Dubči přijato do dvou
prvních tříd, 18 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.



Počty  opět  převýšily  naše  kapacitní  a  prostorové  možnosti.  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 osmi odděleních ŠD bylo zapsáno 193 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 55 žáků.  Díky vysokému počtu zájemců  musel  být  školní  klub
provozován ve dvou odděleních. Vzhledem k nedostatku samostatných prostor je ŠD nucena
využívat ke své činnosti  učebny 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 2018/19.
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  s  jejich  zákonnými  zástupci.
V rámci  inkluze  žáků  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  a  stává  se  pro  výchovného poradce,  který  je
současně třídním učitelem a vyučuje devatenáct hodin týdně, téměř neřešitelnou záležitostí.

Prevence sociálně patologických jevů

Koordinátorem prevence  sociálně-patologických  jevů  byla  ve  školním roce 2018/19  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.
V rámci prevence škola, tradičně, spolupracovala s Policií ČR a Městskou policií hl.m.Prahy.
Jejich přednášky jsou vždy připraveny na míru naší škole.



Mimo to však naši žáci navštěvovali různé preventivně vzdělávací akce v divadlech a kinech.
Velmi oblíbené je Divadlo U Hasičů s programem MUDr. Radima Uzla pro žáky 8. tříd se
sexuální tématikou.
Letos poprvé jsme vyzkoušeli program společnosti Amelie,z.s., která se zaměřuje na
onkologicky nemocné pacienty a jejich rodiny. Program byl určen pro starší žáky.
Pro dívky sedmých tříd byl připraven program Čas proměn – „Mezi námi děvčaty“, který má
za cíl aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný.
U žáků se stále větší oblibě těší prestižní filmový festival Jeden svět na školách, kterého se
zúčastnila velká část tříd obou stupňů školy.
Jedním z mnoha našich cílů, kterým se věnujeme, je výchova k toleranci a poznávání
odlišných kultur. V loňském školním roce se u nás na toto téma uskutečnilo několik takových
bloků. Ty též patří k oblíbeným, a to nejen u dětí.
Žáci čtvrtých a pátých tříd pravidelně navštěvují hodiny dopravní výchovy na blízkém
Veronském náměstí, kde se učí nejen teoretickým znalostem, ale i praktickým dovednostem,
které si zkouší na dopravním hřišti pod dohledem městské policie.
Někteří učitelé si dle svých možností sjednávali další preventivní přednášky, a to na stále
aktuální témata kyberšikana, šikana či doprava. Velmi oblíbenou exkurzí je návštěva dopravní
řídící ústředny v Praze.
Ke komplexní prevenci patří i mnohé další exkurze, adaptační pobyty, výlety, kterých se žáci
zúčastnili a kde se všichni společně učí komunikovat, spolupracovat.

Mezinárodní spolupráce

Ve školním roce 2018/19 jsme pokračovali ve spolupráci se zahraničními školami, která byla
zaměřena na rozvoj cizojazyčné komunikace žáků.  V rámci mezinárodního portálu škol  e-
Twinning jsme pokračovali ve spolupráci se školou ze španělské Valencie. Španělští studenti
navštívili ve druhém pololetí naši školu a naši studenti z osmých a devátých tříd se chystali do
Španělska v říjnu školního roku 2019/20. Za tento projekt získala škola certifikát „e-Twinning
Label“.
Dále jsme navázali  spolupráci se školami z Německa, Španělska, Itálie,  Polska a Řecka v
rámci  mezinárodního projektu  „Building bridges  with music“ určeném žákům čtvrtých až
šestých tříd.  Tento projekt má navíc výhodu, že je finančně  podpořen Domem zahraniční
spolupráce  a  díky  tomu  jsme  na  jeho  realizaci  získali  prostředky  z  programu Erasmus+.
Náklady  našich  rodin  tak  budou  minimální.  Projekt  bude  pokračovat  i  ve  školním  roce
2019/20. Již dnes ale jednáme o tvorbě projektu, který by v podobném formátu navazoval.
Mezinárodní spolupráci tak 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  mimovyučovací  aktivity  dětí  specializují.  Namátkou  lze  jmenovat:  keramika,  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“,  „Vernisáž“  a
slavnostní  „Stužkování  devátého ročníku“.  Divadelní  soubor žáků  školy uspořádal  veřejná



představení se hrou na motivy pohádky J. Drdy „Dalskabáty hříšná ves,  aneb zapomenutý
čert.“
„Vernisáž výtvarných prací žáků školy“ s doprovodným programem proběhla opět po roční
odmlce. 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. Na přípravě prací se podíleli nejen
učitelé výtvarných předmětů, ale také učitelky prvního stupně a vychovatelky školní družiny.
Za úspěšný průběh a skvělou přípravu a organizaci si zaslouží poděkování především paní
učitelky druhého stupně, Vlčková a Čermáková, ale také učitelky prvního stupně Pešková a
Zemanová  které  se  postaraly  o  přípravu  doprovodného  programu.  Na  organizaci  se  ale
samozřejmě podílela řada dalších učitelů, učitelek a vychovatelek školy.
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.
Paní  učitelka  Zemanová  uspořádala  pasování  prvňáčků  na  čtenáře,  které  proběhlo  ve
špejcharu.
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 2018/19 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,  Hostivařský lesopark,  Říp,  Výstava  kronik ve špejcharu,  Krokodýli,
Botanická  zahrada  v  Tróji,  svíčkárna,  sklárna,  Vánoční  dílničky,  ZOO,  Karlštejn,
letiště, Velikonoce s Mikešem, Naše dřeviny, Náprstkovo muzeum - Indiáni, Národní
muzeum, Muzeum hl. m. Prahy, Zemědělské muzeum, Archeopark, Škola na farmě v
Netlukách – Příběh potravin, přednáška o Vietnamu, Slovensku a o Sýrii, Botanicus a
podobně.

            Vlastivěda:
Terezín, Lidice, Vyšehrad, Vánoce ve středověku (Tábor), hvězdárna, Doba kamenná
(Ml. Boleslav), Houska, Československo 100 let, Trilopark, Archeopark, automobilka,
přednáška o Vietnamu, Slovensku a o Sýrii apod.
Přírodověda:
ZOO, Terárium Dubeč, Český ráj, Jizerské hory.
Pracovní činnosti:
Dřevíčková dílna.
Hudební výchova:
Pražská komorní filharmonie, Romaneto, Rudolfinum, cimbálová muzika.
Přírodopis:
Prales dětem, terárium, apod.
Zeměpis:
Planetárium, Planeta Země - Myanmar, přednáška o Vietnamu a Sýrii apod.
Dějepis:
Anežský klášter, Terezín, baroko, Kouřim.
Fyzika:



Národní technické muzeum, Planetárium apod.
Chemie:
Den chemiků na Floře.
Anglický jazyk:
anglické představení.
Český jazyk:
Pernštejni – Staré pověsti české, návštěvy divadelních představení, knihoven apod.
Výchova k občanství a zdraví:
besedy  a  přednášky  s  PČR,  besedy  s  městskou  policií,  Jeden  svět,  přednáška
„Onkologicky nemocný v rodině“, Čas proměn, 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.
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 – Marek, Kopec
Mladý chemik – Kopec, Maršík, Lesonický
Matematická olympiáda – Kácová – 3.místo v obvodním kole, Maršík – 6. místo
Olympiáda v ČJ – Bernášková, Kopec
Logická olympiáda - Schamberger
Zeměpisná olympiáda – Menšík, Marek, Tůma
Češtinářská perlička – Kácová, Marek – 2. a 3. místo v obvodním kole
a další.

Sportovní soutěže:
Přespolní běh – starší žákyně 4. místo
Dětský fotbalový pohár
Mc Donald Cup – 1.- 3.roč. - 3. místo, 4.- 5.roč. - 1. místo (postup do krajského kola)
Florbal – 2. a 3. místo
Atletika
Vybíjená – 4. a 5.třídy – 2.místo
Nohejbal – 2. místo ve IV kategorii
Basketbal – postup žáků 2.- 4.tříd do celostátního kola
Přehazovaná
Odznak všestrannosti – dvakrát 2.místo, jedenkrát 3. místo



Charitativní akce

Naši žáci se v průběhu školního roku 2018/19 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  292  žáků  prospělo  s vyznamenáním,  175 žáků  prospělo,  1  žák
neprospěl a opakuje ročník. Jedenkrát byl udělen druhý 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 předchází 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 2018/19 pracovalo ve škole 17 žáků podle IVP, z toho 2 mimořádně nadaní a
dalších 83 žáků bylo sociálně znevýhodněných nebo mělo diagnostikováno SPU. Měli jsme
celkem 20 tříd (bez třídy přípravné) a v  průměru tedy vycházelo 5 žáků  s SVP na třídu.
Zajímavý je  nárůst  počtu takových žáků.  Zatímco v listopadu 2016 jsme měli  celkem 56
znevýhodněných žáků, na konci školního roku 2018/19 jich bylo již zmíněných 100. Zvýšil se
sice počet žáků  školy i počet tříd, ovšem složení tříd se nijak významně neměnilo. V roce
2016 to bylo 3,9 žáka na třídu. 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 byl na konci školního roku 2018/19 23,6 žáka. Problém nastává pouze, když dítě a
potažmo rodiče nejsou ochotni akceptovat pravidla, podle kterých se ve škole řídíme.



Kontrolní, hospitační a inspekční činnost

Únor 2019 - Veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč.
 Závěr: kontrolní skupina nemá žádné výhrady a konstatuje, že práce a

povinnosti jsou prováděny zodpovědně.
Duben 2019 - Hygienická stanice hlavního města Prahy – kontrola školní jídelny

Závěr: kontrolou byly zjištěno několik drobných nedostatků které byly
na místě odstraněny. Skladba jídelníčku byla hodnocena kladně, byla
doporučena větší nápaditost ve volbě pokrmů a širší zařazení
především čerstvé zeleniny do nabídky.

Červen 2019 - Hygienická stanice hlavního města Prahy – kontrola stavu sociálních
zařízení.
Závěr: bylo zjištěno silné znečištění podlahy, stěn, dveří a
odpadkových košů, porušení §92d odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně zdraví. Na základě  zjištěných nedostatků byla uložena škole
pokuta.
Opatření:  na  základě  zjištěných  závad byla udělena výtka příslušné
odpovědné pracovnici.  Následně  byly vypracovány nové, upřesněné
náplně práce a zavedeny kontrolní mechanismy včetně udělení
kompetencí příslušným řídícím pracovníkům.

Červen 2019 - 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 (Magická „8“ v dějinách Dubče, kladení věnců, ohrožená
zvířata, rozsvícení vánočního stromu).
Vánoční zpívání v kostele.
Den otevřených dveří.
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 v divadle U22.
Pasování prvňáků na čtenáře.
Vernisáž výtvarných prací žáků školy.
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 s panem starostou a s
panem místostarostou. 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.
Ve školním roce 2018/19 jsme se pokusili navázat větší spolupráci s mateřskou školkou v
Dubči.  Cílem bylo zajistit lepší  připravenost dětí,  přicházejících do prvních tříd,  na školní
docházku.  Uspořádali  jsme  dvě  setkání  s  vedením  a  učiteli  MŠ,  několik  odpoledních
programů  pro budoucí  prvňáčky a jejich rodiče a umožnili jsme hospitace učitelek MŠ v
hodinách naší školy. Jednotlivé akce proběhly za velkého nasazení učitelů úspěšně. Do jisté
míry v nich budeme pokračovat. Jejich dopad na připravenost žáků v prvních třídách budeme
muset ještě vyhodnotit, zatím ale nejsme s výsledkem zcela spokojeni.

Ekonomika školy

Ekonomický rozbor vychází z hospodářského výsledku za rok 2018.

Hlavní činnost
náklady 33 452 729,85 Kč
výnosy 33 558 880,19 Kč
hospodářský výsledek      106 150,34 Kč

Hospodářská činnost
Náklady      680 551,92 Kč
Výnosy       717 932,50 Kč
Hospodářský výsledek        37 380,58 Kč

Celkový hospodářský výsledek      143 530,92 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku 2018 do fondů schválené MČ Praha-Dubeč:
Rezervní       143 530,92 Kč
Celkem      143 530,92 Kč

Příspěvek zřizovatele pro rok 2018 činil 2 200 000,- Kč.



Dotace MŠMT: Poskytnuto Vyčerpáno
Přímé náklady na vzdělání 25 189 441,- Kč 25 189 441,- Kč
(platy včetně odvodů a ONIV)
z toho:
UZ 33353 25 189 441,- Kč 25 189 441,- Kč

Dotace MHMP:
Přímé náklady na vzdělání      849 800,- Kč     849 800,- Kč
(platy včetně odvodů a ONIV)
z toho:
UZ 91 asistenti pedagoga      118 000,- Kč     118 000,- Kč
(platy včetně odvodů)
UZ 96 dotace na odměny      731 800,- Kč     731 800,- 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
MŠ - mateřská školka
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




