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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 22, z toho 21 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 503, z toho na 1. stupni 279 žáků, 209 žáků na
2. stupni a 15 žáků v přípravné třídě.

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 2020/21 nabízela:
· kvalitní a dobře zvládnutou on-line výuku v době uzavření škol a to ve všech třídách a

ve všech hlavních předmětech,
· možnost zapůjčení technického vybavení pro on-line výuku žákům se slabším

sociálním zázemím,
· výuku anglického jazyka od druhého ročníku
· v prvních třídách anglický jazyk jako nepovinný předmět
· od šestého ročníku tři hodiny anglického jazyka týdně plus jednu hodinu konverzace v

anglickém jazyce 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), byť se z důvodu Covid 19 neuskutečnily
· 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. (ty bohužel nebylo možno, z důvodu pandemických opatření, realizovat)
· sedm 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  zájem rodičů.  Provozovali  jsme  sedm
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
Mgr. Ivana Vítková

Vedoucí školní družiny: Helena Mertová

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: PhDr. Zdena Kyselová 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,  32 učitelů,  7  vychovatelek  ŠD  a  dvě
vychovatelky  ŠK,  7  asistentek  pedagoga  pro  děti  s poruchami  učení,  školní  asistent  a  2
speciální pedagogové. Převážná většina učitelů byla aprobovaná, zbývající jsou odborníky v
dané oblasti. Od druhého pololetí jsme zřídili pozici pro druhého zástupce ředitele.
Několik pedagogů pracovalo na částečný úvazek, a to v takových pozicích, kde bylo potřeba
zajistit odbornost výuky mimo aprobace učitelů na úvazek plný.
Na konci školního roku 2019/20 odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Mikulecká a
paní  učitelka  Tocháčková  a na  jinou  školu  paní  učitelka  Žídková.  V průběhu  roku  pak
ukončila z osobních důvodů pracovní poměr paní učitelka Chybová a dále jsme museli řešit
zajištění výuky za paní učitelku Mášovou, která měla vážně  zdravotní problémy po operaci
kolene. Oproti předchozímu školnímu roku byl proto pedagogický sbor doplněn o pana učitele
Milatu, pana učitele Špicara, paní učitelku Rojíčkovou, a pana učitele Ježka.
Také na pozici  vychovatelek došlo ke změnám.  V průběhu roku odešla  do důchodu paní
vychovatelka  Vaškovičová.  Vzhledem k tomu,  že  jsme současně  snížili  počet  oddělení  o
jedno, nebylo nutno za ni hledat náhradu.
O školní klub se během celého školního roku opět starala paní učitelka Kropelnická a paní
vychovatelka Kučerová
Také  na  pozicích  asistentů  pedagoga  došlo  k  úpravám,  které  byly  podmíněny,  jednak
přechodem pana učitele Malíka na pozici učitele Aj a paní učitelku Horynovou na učitele
dějepisu na plný úvazek, jednak změněnými potřebami jednotlivých žáků. Přijali jsme proto
paní asistentky Kučerovou M., Kohoutkovou a Kroutilovou.
Vzhledem k tomu, že na konci školního roku 2019/20 končily dvě deváté třídy a na druhý
stupeň  přecházely  tři třídy páté, zvýšil  se počet tříd na druhém stupni o jednu. Na prvním
stupni naopak končily tři třídy páté a nastoupily dvě třídy první. Celkový počet tříd ve škole
se tak nezměnil.
Probíhající a v průběhu školního roku dokončená dostavba dalších čtyř učeben, kabinetů a
sociálního  zázemí,  nám  v  budoucích  letech umožní  pokrýt  požadavky  na  vzdělání  pro
všechny děti stále se rozšiřující Dubče i pro děti z okolních prvostupňových škol.

Situace  ve  školní  kuchyni  byla  po  personální  stránce  stabilizovaná.  Škola  zahájila,  po
ukončení opravy komunikace u zadního traktu školy, výdej obědů i dětem, které musely být
doma  na  distanční  výuce.  Obědy  se  vydávaly  v  jednorázových  obalech,  které  částečně
dotovala škola ze svého rozpočtu a částečně se tím navýšila cena takto vydaného oběda.

Rámcový popis personálního zabezpečení:

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

Mgr. Ivana Vítková (od druhého pololetí školního roku 2020/21)



Třídní učitelé:

Přípravná třída Mgr. Vladana Kašparová
1.A Mgr. Dagmar Chromková
1.B Mgr. Dana Karasová
2.A Mgr. Martina Pešková
2.B Mgr. Marcela Rojíčková
3.A Mgr. Helena Kropelnická
3.B Mgr. Luděk Ježek
3.C Renata Pěknicová
4.A Mgr. Šárka Kolarovová
4.B Mgr. Věra Natherová
5.A Mgr. Hana Říhová
5.B Mgr.. Aneta Mikšíková
5.C Mgr. Jana Kubešová
6.A Mgr. Johana Racková
6.B Bc. Jan Štancl
6.C Mgr. Jaroslava Horynová
7.A Mgr. Kateřina Zvolánková
7.B Mgr. Eva Nožičková
8.A PhDr..Zuzana Filípková Ph.D.
8.B Mgr. Ivana Vítková
9.A Mgr. Andrea Vlčková
9.B PhDr. Libuše Haubeltová

Ostatní vyučující: PhDr. Andrea Kondelíková
Mgr. Marie Mášová
Ing. Milan Fikar
Mgr. Petr Čunát
Ing. Václav Kotyk
 Ing. Andrea Chybová (první pololetí)
Robert Woodard
Jakub Turek DiS
Mgr. Michaela Čermáková
 Bc. Štěpán Malík
 Mgr. Petr Špicar (druhé pololetí)

Speciální pedagog: PhDr. Zdena Kyselová
Mgr. Jana Sobotková

Asistenti: Jitka Koubíková
Jitka Křížová
Eliška Kučerová
Karin Speváková
Martina Kučerová
Bc. Ruslana Kroutilová
Eva Kohoutková



Školní družina: Helena Mertová
Ludmila Hamáčková
Blanka Vedrová
Pavla Vaškovičová (první pololetí)
Jitka Křížová
Ing. Hana Mikšovská
Bc. Lucie Lešnerová

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
Renáta Budějská

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 47 žáků.
Ze sedmého ročníku se hlásili na víceletá gymnázia 4 žáci, tři žáci byli přijati. Z páté třídy se
hlásilo na víceletá gymnázia celkem 7 žáků, z toho 6 žáků bylo přijato. K dalšímu studiu byli
žáci přijati takto:

Z pátého ročníku: Gymnázia (státní) 5 žáků
Gymnázium (soukromé) 1 žák

Ze sedmého ročníku: Gymnázia (státní) 3 žáci

Z devátého ročníku: Gymnázia (státní) 7 žáků
SPŠ, akademie a tech. licea           18 žáků
SOŠ a SOU           22 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 2020/21 se značná část pedagogických pracovníků účastnila DVPP.
Celkové počty účastníků DVPP byly ovlivněny pandemickou situací. Řada školení a seminářů
v prezenční podobě se nerealizovala. Naopak převážná většina vzdělávání probíhala on-line.
Většina  dalšího  vzdělávání  byla  individuální  podle  zájmu  zaměstnanců  a  potřeb  školy.
Pedagogičtí pracovnici absolvovali např. Projektové vyučování v praxi, Jak koučovat hodiny
zeměpisu, Učební úlohy ve výuce chemie,  Matematická gramotnost,  Aktivizační metody a
formy výuky, Inovativní metody podpory čtenářské a matematické gramotnosti, Interkulturní
dovednosti, Žáci ohrožení závislostmi, Osoba mezi ředitelem a učitelem, seminář pro vedoucí
školní družiny apod. Řada pracovníků absolvovala ještě školení a semináře, které byly zdarma
a  byly  zaměřené  na  práci  s  technickými  prostředky  určenými  pro  on-line  výuku  a  na
metodické postupy vhodné pro tento způsob výuky.
Zaměstnanci školní jídelny se zúčastnili školení na téma provozní hygiena ve školní kuchyni.

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. V rámci výuky anglického jazyka jsme i nadále zachovali  mezinárodní
projekt se školou ve Valencii a druhý projekt pro mladší  žáky ve spolupráci se školami z
Německa,  Polska,  Španělska,  Itálie  a  Slovenska.  Covidová  opatření  nám ale  zabránila  v
organizaci výměnných pobytů žáků a proto spolupráce probíhala pouze na dálku.



V rámci povinně-volitelných předmětů byla žákům šestých až osmých tříd umožněna možnost
volby  doplňujícího  vzdělávání  v oblasti  jejich  zájmů.  Byly  realizovány  povinně  volitelné
předměty přírodovědného,  dějepisného, výtvarného i technického zaměření. Deváté ročníky
pak měly  v  rámci  přípravy na přijímací  řízení  cvičení  z  matematiky a  cvičení  z  českého
jazyka.

Vodácký i lyžařský kurz byly z důvodu coronavirové pandemie zrušeny.

Ve  školním  roce  2020/21 bylo  plánována  účast  na  celostátním  testování  žáků  pátých,
sedmých a devátých tříd, které ale bylo z důvodu Covidu přesunuto na listopad 2021
Přesto že jsme v letošním roce neměli certifikované srovnání lze konstatovat, že výuka je, i
přes nutnost dlouhého období on-line výuky,  v pořádku.  To 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 2020/21 sedm
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 DD Radost, 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.

Ve školním roce 2020/21 jsme z důvodu Covid 19 nerealizovali žádné celostátní testování. O
kvalitě naší práce tak můžeme usuzovat pouze na základě výsledků žáků pátých, sedmých a
devátých ročníků z jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.

Naši žáci dosáhli v porovnání s ostatními žáky ČR těchto výsledků:

Matematika Český jazyk

Ø ČR Ø ZŠ Ø ČR Ø ZŠ

Uchazeči o
osmiletá
gymnázia

48,1 59,6 56,3 72,6

Uchazeči o
šestiletá
gymnázia

50,0 63,8 60,5 68,2

Uchazeči o
čtyřleté obory 43,2 51,9 57,9 65,8

Z výsledků  plyne,  že výsledky našich žáků  překročili  vysoko celostátní průměr a  to jak v
českém jazyce,  atk v matematice.  Tento výsledek nás může vést  k mírnému optimizmu o
kvalitě  výuky  na  naší  škole.  Naše  slabiny  z  loňského  výlukou  škol  značně  ovlivněného
školního roku tedy známe a je pouze na nás, abychom je dokázali v budoucnosti eliminovat.



Naopak v případě našich silnějších stránek nesmíme usnout na vavřínech a dále pracovat na
dalším pozitivním posunu.

Bohužel jsme nemohli v tomto školním roce porovnat výsledky našich nejlepších v rámci
okresních,  krajských,  případně  celostátních  předmětových  soutěží,  jelikož tyto  byly až na
výjimky předčasně ukončeny. Snad tedy příště.

Ve světle  všech těchto skutečností  lze stále považovat  kvalitu  výuky na prvním i druhém
stupni za uspokojivou i když víme, že stále máme na čem pracovat.

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 v roce 2014/15. Bohužel pandemická situace  zabránila
realizaci dalšího výměnného pobytu žáků osmých a devátých tříd.
Dalším projektem je projekt „Art it out“ který navazuje na úspěšný projekt „Building bridges
with music“.  Tento projekt  je  určen především pro  žáky pátého  a šestého ročníku školy.
Pandemická  situace  a  uzávěry  škol  bohužel  zabránily  realizaci  plánovaných  výměnných
pobytů, a tak jsme alespoň spolupracovali se školami z Německa, Polska, Slovenska, Itálie a
Španělska  na dálku a připravovali  materiály  pro  virtuální  muzeum,  které  bude konečným
výstupem tohoto projektu.

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
do  veškeré  mezinárodní  spolupráce  vstupujeme:  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 předběžně 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 několik oblastí, kde můžeme vylepšovat.
Ve školním roce 2020/21 jsme,  díky maximální práci zřizovatele dostavěli  čtyři  třídy, dva
kabinety  a  sociální  zařízení  pro  tyto  učebny.  Současně  jsme  využily  uzávěry  školy  k
kompletní  rekonstrukci  všech  sociálních  zařízení  ve  škole  a  dostavbě  školní  jídelny.
Maximální kapacita školy nám tím vzrostla na 610 žáků. Díky tomu budeme schopni pokrýt
zájem o naši školu jak v rámci přijímacího řízení pro první třídy, tak pro třídy šesté.

Velkým úkolem bylo pro nás dovybavení polytechnické a fyzikálně-chemické učebny. I díky
získaným finančním prostředků z Operačního programu Praha pól růstu se v průběhu školního
roku  podařilo  zakoupit  žákovské  sady  pro  pokusy  z  fyziky  a  chemie,  dovybavit
polytechnickou učebnu potřebným nářadím, žákovskými obráběcími stroji, 3D tiskárnami a
robotickými  stavebnicemi Fischertechnik.  Dále jsme pořídili  mobilní  počítačovou učebnu,
kterou  lz  odvézt  kamkoliv  po  škole  a  použít  při  výuce  všech  předmětů  a  celostátnímu
testování. Mobilní počítačová učebna tak doplnila učebnu fixní.



V  průběhu  roku  2020/21  došlo  k  revizi  RVP,  díky  které  byla  výrazně  posílena  výuka
informačních technologií.  Díky dalšímu našemu plánovanému nákupu z tohoto operačního
programu,  pořízení  robotických stavebnic  LEGO WeDo a LEGO Spike,  mohli  jsme tuto
změnu implementovat do našeho ŠVP hned od začátku a tak se bude podle upraveného ŠVP
učit již od září školního roku 2021/22.

Samozřejmostí  se  již  stalo  zajištění  atraktivní  výuky  i  provozu  školy  díky  pravidelnému
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
Bakaláři. Druhý stupeň využíval 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.

Díky zkušenostem z jara 2021 jsme bez větších komplikací zvládli i uzavření všech škol v ČR
a zahájení on-line výuky. Použité platformy pro distanční a on-line výuku se ustálily a tak
jsme ve školním roce 2020/21 plnohodnotně a ve všech třídách využívali prostředků Google
Classroom a Google Meet.
Žákům,  kterým  by  domácí  technické  zázemí  neumožňovalo  účastnit  se  této  výuky,  byly
zapůjčeny školní notebooky.
Pro zajištění výuky ze strany učitelů  má nyní škola k dispozici nejen notebooky, ale také
sluchátka s mikrofony, webové kamery a grafické tablety, které nahrazují práci s tabulí.

Během celé výluky dostávali učitelé i nadále metodické návody a postupy od vedení školy, ať
již  v  podobě  prezentací,  tiskových  dokumentů,  videokonferencí  a  nebo  v  podobě
doporučeného software  a  on-line  školení.  Převážná většina  učitelů  využila  této  nabídky v
plném rozsahu a naopak přispěla řadou námětů a doporučení pro ostatní kolegy. Metodické a
výukové  materiály  byly  využívány  podle  potřeb  jednotlivých  věkových  skupin  žáků  a
jednotlivých předmětů. V tomto ohledu jsme často využili doporučení ze stránek MŠMT.
Pro on-line testování jsme využívali nabídky testování od Scia, možnosti Google Classroom a
nebo možnosti portálu InspiS ČŠI.

Projekty a granty

V průběhu školního roku 2020/21 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 I
(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 I však již byl ukončen a ale plánuje se program MAP III,  do
kterého  se  také  zapojíme.  V  průběhu školního  roku jsme pokrčovali  ve dvou projektech
šablon zjednodušeného financování, jeden z OP PPR a jeden z OP VVV, které se pro naše
účely  vhodně  doplňují.  Díky  nárůstu  počtu  žáků  ve  škole,  což  je  v  podstatě  jediným
hodnotícím kritériem pro přidělení grantu, jsme z těchto projektů mohli využívat prostředky
pro speciálního pedagoga na  částečný úvazek a dvojjazyčného asistenta pro práci se žáky s
OMJ.
Další projekty a jejich fungování byly popsány v kapitole „Materiální a technické vybavení“ a
„Vzdělávací proces“.



Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd proběhl v měsíci dubnu. Tentokrát bohužel opět bez účasti budoucích žáků ve
škole. K zápisu se dotavilo celkem  70 zákonných zástupců žáků, což byl  nižší počet než v
předchozím roce. Celkový počet dětí u zápisu se snížil především díky tomu, že v Sibřině a
Květnici, obcí ze kterých se děti tradičně  pokoušely dostat na naší školu byl otevřen první
stupeň ZŠ.
Všichni rodiče měli rezervovaný čas pro návštěvu školy tak, aby nedocházelo ke zbytečnému
čeká a shromažďování na chodbách školy.
Ze 70 žáků, kteří přišli k zápisu, bylo 41 žáků s trvalým bydlištěm v Dubči a okolí přijato do
dvou prvních tříd, 14 rodičů  zažádalo o odklad školní docházky, z  toho  8 bylo přijato do
přípravné třídy. Zbytek buď odešel na jinou základní školu, nebo nemohl být z kapacitních
důvodů  přijat. Přípravná třída byla doplněna čtyřmi žáky s přirozeným odkladem a dalšími
třemi, kteří se zápisu neúčastnili, ale projevili zájem později.
Díky provedené dostavbě  se již nemusíme starat o naše kapacitní a prostorové možnosti a
můžeme přijmout téměř všechny, kteří o docházku na naši školu projeví zájem.

Zápis do šestých tříd

Také šesté třídy pravidelně přijímají nové žáky. Ti přicházejí z okolních prvostupňových škol,
především z Koloděj a Štěrbohol. V rámci přijímacího řízení do šestých tříd jsme přijali 17
žáků. Několik žáků jsme však museli z důvodu nedostatečné kapacity tříd odmítnout. Výběr
přijatých žák proběhl na základě losování.

Hodnocení školní družiny a klubu za školní rok 2020/2021

Činnost  školní  družiny  i  klubu  vychází  z  celoročních  plánů  jednotlivých  oddělení.  Je
kolektivně  spojena  tematickými  okruhy,  společnými  činnostmi  vyplývajících  z  ročních
období,  svátků  nebo  významných  událostí.  Výtvarná  činnost  byla  několika  ukázkami
prezentována na veřejné nástěnce MČ Dubeč, aby i rodiče a místní obyvatelé mohli posoudit
naši práci.
Plán  činností  a  akcí  byl  letos  zkomplikován  výjimečnou pandemickou  situací.  Zpřísněná
hygienická opatření, důsledné dodržování pravidel i  četná mimořádná pravidla neslučování
oddělení byla v průběhu roku potřeba měnit, dodržovat a akceptovat.
V  době  uzavření  škol  využila  vedoucí  vychovatelka  možnost  on-line  kursu  pro  vedoucí
vychovatelky školní  družiny,  konaném 27. 5.  2021 s tématy: Organizace školní  družiny a
problémové aspekty a Ekonomické minimum.
Činnost  oddělení,  pokud počasí  dovolilo,  jsme se snažili  využít  co nejvíce mimo budovu
školy. Vycházkami do okolí školy, zvláště k místnímu rybníku, kde lze pozorovat rozsáhlou
faunu i floru. Snažíme se navštívit různorodé prostory pro sport i relaxaci. Samozřejmostí je
školní moderní hřiště, přilehlé dětské veřejné hřiště i vzdálenější Panská zahrada či travnatá
plocha místní sokolovny.
Školní  družina  byla  letos  k  dispozici  157  dětem  v  sedmi  odděleních.  Do  dvou  oddělení
školního  klubu  docházelo  44  dětí.  Všechna  oddělení  včetně  školního  klubu  využívají
nadstandardní  materiální  podporu  vedení  školy,  tím  máme  možnost  seznámit  se  i  se
složitějšími a nákladnějšími technikami výtvarných odvětví (enkaustika, vypalování do dřeva,
malba  akrylovými  barvami,  výrobky  z  Fimo  hmoty).  Letos  jsme  zakoupili  do  každého
oddělení  stavebnice  Kapla  –  je  precizně  vyrobená  a  skládá  se  z  200  pravidelných  dílků
sloužících k obrovskému množství staveb i rovnovážných hlavolamů.



Na konci školního roku se nám podařilo pozvat do naší školy divadlo Evy Hruškové a Jana
Přeučila.  Představení  „Pověsti  české“  bylo  zpestřením  pro  děti,  které  se  nejen  pobavily
vtipným řešením loutek Jaroslava Doležela, ale také se zúčastnily děje a zahrály si například
některou z historických postav. Publikum se nakonec naučilo i novou píseň o kněžně Libuši s
názvem Libuši to sluší!
Letos se bohužel znovu neuskutečnilo mnoho akcí. Podařil se jen jeden výjezd 7. oddělení
třídy 3.A na školu v přírodě.

Poradenské služby školy

Poradenské  služby  žákům a zákonným zástupcům zprostředkovávala  Mgr.  Ivana Vítková,
výchovná poradkyně a nyní již i zástupkyně ředitele 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 2020/2021 Mgr.
Hana Říhová, která na začátku roku vypracovala Minimální preventivní program.
Na plnění programu  spolupracovali všichni pedagogičtí pracovníci naší školy.

Vzhledem k uzavření škol se nám nepodařilo uskutečnit všechny naplánované preventivní
přednášky a akce.  Škola spolupracovala převážně  s Městskou policií hl.m. Prahy a Policií
ČR. Tyto přednášky jsou vždy připraveny přesně pro potřeby naší školy.
Realizace volnočasových aktivit a přestávek je  možná na multifunkčním hřišti u školy.
Žáci 4. a 5. tříd se několikrát zúčastnili výuky na dopravním hřišti na Veronském náměstí, kde
se seznamovali s pravidly silničního provozu.
Některé třídy stihly realizovat exkurze, výlety, návštěvy kina či divadel.

Mezinárodní spolupráce

Ve školním roce 2020/21 jsme pokračovali ve spolupráci se zahraničními školami, která byla
zaměřena  na  rozvoj  cizojazyčné  komunikace  žáků.  V rámci  mezinárodního  portálu  škol
eTwinning  jsme  pokračovali  ve  spolupráci  se  školou  ze  španělské  Valencie.  Bohužel
celoevropská pandemická situace nám neumožnila realizovat plánovaný výměnný pobyt.  Za
tento projekt získala škola certifikát „eTwinning Label“.
Dále jsme pokračovali spolupráci se školami z Německa, Španělska, Itálie a Polska,  řeckou
školu nahradila škola z Bratislavy, v rámci mezinárodního projektu „Art it out“ navazujícího
na předešlý projekt  „Building bridges with music“. Tento projekt je určen pro žáky pátých a
šestých tříd.  Výhodou projektu je, že je finančně podpořen Domem zahraniční spolupráce a
tak jsme díky tomu na jeho realizaci získali prostředky z programu Erasmus+. Náklady našich
rodin  tak  budou  minimální.  Bohužel  i  realizace  tohoto  projektu  byla  výrazně  ovlivněna
pandemií. Nebylo tak možno zrealizovat plánované výměnné pobyty a museli jsme se omezit



pouze na přípravu materiálů  pro naše společné virtuální muzeum, které je ke shlédnutí na
adrese: „https://artitouterasmus.wixsite.com/art-it-out“.
Mezinárodní spolupráci tak chceme rozvíjet a rozšiřovat i v dalších letech, aby se jí mohlo
zúčastnit co nejvíce žáků prvního i druhého stupně. Doufejme, že nám to vývoj coronavirové
pandemie umožní.

Školní mimovyučovací a mimoškolní aktivity

Z počátku školního roku byl sice obnoven provoz řady kroužků: sportovních, uměleckých i
vzdělávacích. Pandemická situace však jejich provoz velmi záhy přerušila a ke konci roku,
kdy se  situace  zlepšila  již  bylo na  obnovu většiny z  nich pozdě.  Děti  zůstaly po většinu
školního roku doma a kroužky a další mimovyučovací aktivity tak nebylo s kým realizovat.
Nepodařilo se nám uspořádat ani tradiční „Den otevřených dveří“. Pouze jedna třída odjela na
školu v přírodě, která již byla zaplacena z roku předchozího a několika třídám se podařilo na
závěr roku uspořádat alespoň krátké školní výlety. Slavnostní „Stužkování devátého ročníku“
jsme realizovali dvakrát, na konci srpna pro absolventy školního roku 2019/20 a tradičně v
červnu pro absolventy školního roku 2020/21.
Také se podařilo uspořádat dvě představení divadelního kroužku, jedno pro rodiče a širokou
veřejnost, druhé pro žáky prvního stupně  naší školy. Bohužel jsme ale opět museli odvolat
tradiční divadelní festival.
Tradiční sportovní soutěže ke Dni dětí se letos také nemohly konat.

Soutěže

Z  důvodu  pandemie  byla  většina  soutěži  zrušena,  omezena  nebo  přenesena  do  on-line
prostředí bez možnosti postupu do dalších kol.

Vzdělávací soutěže:

Olympiáda v ČJ – pouze školní kolo
Matematická soutěž MaSo

Sportovní soutěže:

Ve školním roce 2020/21 z protiepidemických důvodů nebyly realizovány.

Charitativní akce

V průběhu školního roku 20/21 nebyly realizovány, z důvodu pandemie, žádné charitativní
akce.

Studijní výsledky žáků

Na  konci  školního  roku  319 žáků  prospělo  s vyznamenáním,  171 žáků  prospělo,  1  žák
neprospěl  z  prospěchových  důvodů,  jedna  žákyně  bude  opakovat  ročník  ze  zdravotních
důvodů  na  základě  žádosti  rodičů,  dva  žáci  nebyli  na  konci  školního  roku  klasifikováni
(navštěvovali  intenzivní  jazykový  kurz  na  jiné  škole  a  výuky  u  nás  se  celé  pololetí
neúčastnili) a jedna žákyně je dlouhodobě v zahraničí, kde navštěvuje místní školu.



Zkušenosti s přípravnou třídou

O přípravnou třídu byl mezi rodiči stále velký zájem, třída má maximální kapacitu 15 žáků aje
každoročně zcela zaplněna. V současné době mohou být do přípravné třídy přijímáni všichni
žáci u kterých je předpoklad že jim pobyt v přípravné třídě pomůže s usnadněním nástupu do
třídy prvé v následujícím školním roce.  Samozřejmě  za  předpokladu že to  doporučí  PPP.
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.  Ve
školním roce 2020/21 navštěvovalo přípravnou třídu 15 žáků.

Integrace a inkluze

V základní škole jsme integrovali řadu dětí se specifickými poruchami učení a také dětí, které
byly sociálně  znevýhodněné (špatná rodinná situace, FOD, žáci cizinci). 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. Bohužel, v některých třídách nám už v tomto školním roce počet žáků se
znevýhodněním přesáhl doporučené limity. Z tohoto důvodu potom na to doplácejí nejen děti
inkludované, ale především všechny ostatní. Na konci školního roku 2020/21 pracovalo ve
škole 17 žáků podle IVP, z toho 2 mimořádně nadaní, 84 žáků se SPU, 5 žáků z FOD a 25
žáků cizinců. Měli jsme celkem 21 tříd (bez třídy přípravné) a v průměru tedy vycházelo 6
žáků se 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 100 a na
konci školního roku 2019/20 jich bylo 98 a v letošním školním roce je to 131 žáků. 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 2020/21 23,2 žáka. Problém nastává pouze, když dítě a
potažmo  rodiče  nejsou  ochotni  akceptovat  pravidla,  podle  kterých  se  ve  škole  řídíme.
Samozřejmě se snažíme různými způsoby vycházet vstříc jak dětem, tak rodičům. Proto taky
byl  enormní  nárůst  asistentů  pedagoga,  kdy jsme měli  již  7  AP.  Děti  taky mají  možnost
docházet  na  nápravy  v  rámci  PSPP  (předmět  speciální  pedagogické  péče)  ke  speciální
pedagožce působící na škole. Taky žáci s OMJ mají na naší škole zvýšenou podporu, která je
financována  z  projektů  EU  „Šablony  III  OP  VVV  pro  ZŠ  Dubeč“  Reg.č.:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017679  a  „Šablony  OP  PPR  pro  ZŠ  Dubeč“  Reg.č.:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001927.



Kontrolní, hospitační a inspekční činnost

Září 2020 - Veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč.
 Závěr: V průběhu kontroly byly zodpovězeny všechny položené otázky

a uloženo doúčtování chybějících dokladů uvedených v poznámce k
došlé faktuře č. 710097/20 v nejbližším období. Kontrolní skupina
konstatuje, že účetnictví a zacházení s finančními prostředky je
prováděno pečlivě a zodpovědně a nemá žádné výhrady.

Únor 2021 - Kontrola příspěvkové organizace ZŠ Starodubečská 413, v rámci
kontroly hospodaření MČ Praha Dubeč ze strany odboru vnitřní
kontroly MHMP.
Závěr:  Vnitřní  směrnice  organizace nepředstavují  ucelený  soubor –
není veden seznam směrnic. Vnitřní kontrolní systém není zcela
funkční, není předem písemně ověřeno, že vznik každého plánovaného
závazku je rozpočtově krytý. Nejsou číslovány objednávky a smlouvy.
Nebyl doložen odborný posudek v případě vyřazování majetku.
Všechny závěry jsou ve formě doporučení, nikoli jako nedostatek.

Únor 2021 - Veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč.
 Závěr: V průběhu kontroly byly zodpovězeny všechny položené

otázky. Kontrolní skupina konstatuje, že účetnictví a zacházení s
finančními prostředky je prováděno pečlivě  a zodpovědně  a nemá k
hospodaření Základní školy žádné výhrady.

Červen 2021 - Kontrolní pohovor ČŠI, téma kontroly Získávání a analyzování
informací o činnostech škol a školských zařízení v období po návratu
žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského
zákona. V rámci inspekčního pohovoru byly pouze získávány
informace o průběhu vzdělávání v tomto období bez zpětné vazby a
vyhodnocení.

Srpen 2021 - Veřejnoprávní kontrola hospodaření – MČ Praha – Dubeč.
 Závěr: V průběhu kontroly byly zodpovězeny všechny položené

otázky. Kontrolní skupina konstatuje, že účetnictví a zacházení s
finančními prostředky je prováděno pečlivě  a zodpovědně  a nemá k
hospodaření Základní školy žádné výhrady.

Hospitace  ve výuce probíhaly podle  stanoveného  plánu s výjimkou uzavření  škol,  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.
Slavnostní rozloučení žáků 9. třídy ročníku 2019/20.
Slavnostní rozloučení žáků 9. třídy ročníku 2020/21.
Veřejné vystoupení školního divadelního kroužku „Divadlo k Smíchu“.
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. Zřizovatel v
podobě  pana místostarosty  Tregnera zajistil a  osobně  kontroloval průběh všech stavebních
činností financovaných MČ Dubeč v budově školy.
Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci probíhala formou třídních schůzek, konzultačních
hodin,  výchovných komisí  a  pravidelných  schůzek  vedení  školy  s Klubem rodičů.  Valná
většina těchto schůzek však musela být z důvodu pandemie řešena on-line formou. V naprosté
většině  případů  vedla  tato  jednání 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.
Vzhledem  k  uzavření  škol  neproběhla  ani  v  tomto  školním roce  plánovaná  spolupráce s
mateřskou školkou v Dubči. Nemohli jsme ta uspořádat plánované akce pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče ani hospitace učitelek MŠ v hodinách naší školy.



Ekonomika školy

Ekonomický rozbor vychází z hospodářského výsledku za rok 20.

Hlavní činnost
Náklady             43 170 857,39 Kč

Výnosy  43 312 854,18 Kč
hospodářský výsledek      141 987,79 Kč

Hospodářská činnost
Náklady      183 580,52 Kč
Výnosy       197 832,50 Kč
Hospodářský výsledek        14 251,98 Kč

Celkový hospodářský výsledek     156 239,77 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku 2020 do fondů schválené MČ Praha-Dubeč:
Rezervní       156 239,77 Kč
Celkem      156 239,77 Kč

Příspěvek zřizovatele pro rok 2020 činil 2 630 000,- Kč.

Dotace MŠMT: Poskytnuto Vyčerpáno
Přímé náklady na vzdělání 35 600 978,- Kč 35 548 378,- Kč
(platy včetně odvodů a ONIV)
z toho:
UZ 33353 35 524 978,- Kč 35 548 378,- Kč
UZ 33070        76 000,- Kč                 23 400,- Kč

Dotace MHMP:
Přímé náklady na vzdělání   1 075 800,- Kč 1 075 800,- Kč
(platy včetně odvodů a ONIV)
z toho:
UZ 96   1 075 800,- Kč 1 075 800,- Kč
(navýšení mzdových prostředků 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
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