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Výroční zpráva základní školy za školní rok 2020/2021 

   

1. Základní údaje o škole název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2021:
  

 

Název organizace: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6  

Ředitel školy: Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík 

Kontaktní údaje  -    telefon:  244 911 792 

 datová schránka: nwadk5e  
 e-mail: strestik@zsseberov.cz 
 www.zsseberov.cz 

 

Čj.: ZSEB/104/2021/STR 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne: 31. 8. 2021 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 21. 9. 2021 

 

Složení školské rady: 
 

Zvolen za: Jméno 

zřizovatele Petra Venturová, Michaela Archalousová 

zákonné zástupce Lenka Trešlová, Marek Nikl 

pedagogy Kristina Hořáková, Lenka Beranová 

 

Charakteristika školy: 
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 je škola rodinného typu s pěti třídami prvního stupně 
základní školy. Patří mezi školy, které společně vzdělávají a vychovávají všechny žáky 
a současně zohledňují jejich individuální předpoklady, mimořádné nadání i handicapy. Má po 
jedné třídě v každém ročníku. Pro výuku je využívána vlastní tělocvična, počítačová učebna, 
multifunkční pracovna pro výuku AJ, HV a mimoškolních aktivit. U žáků škola rozvíjí 
matematické myšlení metodou prof. Hejného, vztah ke čtenářství, čtení s porozuměním 
s principy Kritického myšlení (RWCT), škola využívá konstruktivistický přístup k učení 
a uplatňuje možnost učit se venku. Díky využití disponibilních hodin mají absolventi 
nadstandardní znalosti anglického jazyka a ovládají základy počítačové gramotnosti.   
Škola sdružuje následující zařízení: školu s kapacitou 120 žáků, školní družinu s kapacitou 100 
žáků, včetně ranní družiny a školní jídelnu - výdejnu s kapacitou 120 žáků. Pokračovací 
spádovou školou je ZŠ Mikulova 1594, Praha 4.  
Škola se nachází v městské části Praha 4 – Šeberov s dobrou dostupností pražskou 
integrovanou dopravou. Jedná se o školu na samé hranici velkoměsta, v klidné zóně mezi 
rybníky a chráněným územím Hrnčířské louky, uprostřed vesnické zástavby. Jde o školu 
s mnohaletou tradicí, založena byla v roce 1904. 
Na pozemku školy je umístěno multifunkční sportovní hřiště a naučná zahrada 
s informačními panely o historii, přírodních zajímavostech obce a blízkého okolí. K dispozici 
jsou zvýšené cvičné záhony, bylinná zahrádka s popisky a kompostér. Pro pozorování živé 
přírody je k dispozici krmítko a 5 ptačích budek a dvě krmítka na oknech. Dále je k dispozici 
venkovní učebna a krytá minidílna pro pracovní činnosti. Je využíváno dopravní hřiště na 
pozemku nedaleké MŠ Šeberov vzdálené 10 minut chůze. Škola směřuje k efektivnímu 
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užívání možností, které nabízejí sousední přírodní lokality s rybníky a chráněným územím 
Hrnčířské louky.   
Školní družina má čtyři oddělení a jedno oddělení ranní družiny. V odpoledních hodinách 
mají žáci široký výběr mimoškolních aktivit. Pro žáky nabízí výchovně vzdělávací program od 
7 do 17 hodin. 
Škola pronajímá prostory v době mimo výuku a plní funkci přirozeného společenského 
a kulturního centra obce. 
 

Počty žáků, ŠD, ŠJ: 

Počet vlastních žáků škola ŠD ŠJ 

k 30. 6. 2021 120 94 116 

 

2. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání: 
a. uplatněné a připravované změny vzhledem k výuce 
V souladu s cíli jednotlivých vyučovacích předmětů byly vypracovány tematické plány, které 
podpořily splnění očekávaných výstupů ŠVP. Výstupy jednotlivých předmětů byly průběžně 
zapisovány do speciálně upravených žákovských knížek a byly využívány pro hodnocení žáků 
ve formativní podobě. Výstupy ŠVP jsou zohledněny při tvorbě tematických plánů. 
V předmětech prvouka a přírodověda je výuka zaměřena na badatelství.  Ve všech ročnících 
se učilo v blocích a ve 4. ročníku bylo do rozvrhu pevně zařazeno učení se venku.  
Střídání distanční a prezenční výuky a nutnost využívání nových metod nás vedlo k úvahám 
o jejich včlenění  do ŠVP. Těmito metodami je např. učení v blocích a upřednostňování učení 
se venku. Kvalitní výuka nastává při společném plánování a propojování výstupů jednotlivých 
předmětů. V souvislosti s tím je potřeba sladit očekávané výstupy jednotlivých předmětů 
v rámci tematických plánů. Zvláště ve 4. a 5. ročníku je v některých případech 
potřeba  redukovat učivo ve vlastivědě a přírodovědě dle doporučení MŠMT. Výstupy 
chceme ladit  se čtenářskými a pisatelskými cíli, které budují  jednotlivé klíčové kompetence 
žáků. Byla zavedena možnost slovního hodnocení ve všech ročnících. 
I nadále byla věnována pozornost hodnocení očekávaných výstupů jednotlivých oborů. 
Formativní hodnocení podporovalo  a formovalo odpovědnost každého žáka za svoje učení, 
zvláště pak v době distančního vyučování. 
Distanční výuka opět potvrdila, že naši žáci jsou opravdu schopni kvalitního sebehodnocení, 
učitel doplňoval toto sebehodnocení svým komentářem jednotlivých žákovských prací 
a žákův pokrok, případně upravoval či doplňoval další úkoly pro konkrétní žáky. Byla 
potvrzena funkčnost tohoto systému.  
 

 

b. zhodnocení střídání distanční a prezenční výuky ve sledovaném období a dopad na 
možnou úpravu ŠVP 

Přestože v letošním školním roce docházelo k častému střídání distanční a prezenční výuky, 
dařilo se plnit výukové cíle díky  již nastavenému systému týdenních a denních plánů 
v prostředí Google Classroom. Při plánování učebních lekcí především pro online výuku se 
dařilo propojovat a redukovat cíle jednotlivých předmětů. To se dělo díky nastavené 
kolegiální spolupráci mezi učiteli naší školy. Úpravy v obsazích očekávaných výstupů 
jednotlivých předmětů v ŠVP budou dílčí. Efekt spatřujeme ve formách práce s důrazem na 
kompetence, které podporují vlastní učení žáků.  
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c. popis střídání prezenční a distanční výuky  
1.9.  - 16.10. -  prezenční výuka 

14.10. -17.11. - distanční výuka 

18.11. - 27.11. - prezenční pouze 1. a 2. třída / 3., 4. a 5. třída distančně 

30.11. - 18.12. - prezenční výuka 

4.1. - 26.2. -  prezenční pouze 1. a 2. třída / 3., 4. a 5. třída distančně 

1.3. - 9.4. - distanční výuka 

12. - 21.5. - rotační výuka - po týdnu se střídá v prezenční výuce 1., 2., 4. tř a 3. a 5. tř 
24.5. - 30.6. - prezenční výuka 
 

COVID 19 - Postup při zvládnutí mimořádné situace 

Během sledovaného období se škola ocitla opět v mimořádné situaci. Začátkem školního 
roku 2020/2021 byl dne 14. 10. 2020 v České republice vyhlášen nouzový stav na základě 
šíření druhé vlny pandemie Covid 19 a byly uzavřeny všechny základní školy a zavedena 
distanční výuka. Podle vývoje situace byla hygienická pravidla upravována a regulační 
opatření měněna. Dne 18.  11. 2020 se vrátili žáci 1. a 2. ročníku k prezenční výuce. 30. 11. se 
vrátili všichni žáci. Prezenční výuka trvala pouze do vánočních prázdnin. V lednu 2021 se 
mohli vrátit pouze žáci 1. - 2. ročníku. Vzhledem ke zhoršování situace byly školy opět zcela 
uzavřeny od 1. 3. 2020. Všichni žáci se vzdělávali distančním způsobem. Dalším opatřením 
bylo zavedení rotační - střídavé výuky. Nejprve zahájili žáci 3. a 5. ročníku od  12. 4. 2021 
a další týden následovala 1., 2. a 4. třída. Po týdenních cyklech se žáci střídali v prezenční 
a distanční výuce. Toto opatření bylo zrušeno ke dni 17. 5. 2021 a byl možný návrat 
k prezenční výuce. Jak je z výše uvedeného výčtu patrné, jednalo se o velice náročný školní 
rok pro všechny zúčastněné strany. Došlo ke zrušení zavedených akcí: mikulášská nadílka, 
vánoční vystoupení, Noc s Andersenem, byla zrušena hlavní jarní akce tradiční Velikonoční 
jarmark a odvolána akce ukliďme Česko. Nekonala se škola v přírodě. Den otevřených dveří 
se setkáním rodičů a vedení školy proběhl online, zápis do 1. třídy se podařilo zorganizovat 
za přítomnosti žáků. V závěru školního roku se podařilo uskutečnit konzultace žák-učitel-
rodič, sportovní den, loučení s páťáky a zahradní slavnost. Výstupem za druhé pololetí bylo 
zformulování slovního hodnocení a tisk vysvědčení. Ve středu 30. 6. proběhlo slavnostní 
předání vysvědčení a rozloučení s absolventy zazvoněním na školní zvon, který ukončil již 
117. školní rok v dlouhé historii šeberovské školy.  
 

Škola v režimu distanční výuky 

Ihned po vyhlášení uzavření školy přešla škola na distanční výuku. Osvědčilo se nám, že byl 
v předstihu během prázdnin upraven a připraven systém žákovských účtů pro případ 
zavedení distanční výuky.  
Učitelé zavedli přípravu podkladů pro domácí výuku a intenzivně komunikovali se žáky 
a rodiči.  Nepedagogičtí zaměstnanci v určených termínech, při zachování hygienických 
opatření, docházeli do školy a prováděli plánované činnosti. Vedení školy se denně scházelo, 
řídilo koordinaci distanční výuky a zajišťovalo chod školy, zapůjčení techniky žákům, 
fakturaci, výkaznictví, plánování dalšího postupu a koordinaci činnosti zaměstnanců, 
komunikace s rodiči, zajištění zápisu do 1. třídy, sledování aktuálního vývoje situace atd. 
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Po dobu trvání opatření v souvislosti s výskytem Covid 19,  nabízel školní psycholog podporu 
na telefonu. Tuto službu nabízel v této době nejen našim žákům a jejich zákonným 
zástupcům, ale v případě potřeby také ostatním obyvatelům Šeberova a Hrnčíř. 
Všichni jsme se opět ocitli v nouzové situaci a naučili jsme se přizpůsobit. Nyní se v plné šíři 
ukázalo, jak je důležité vést žáky k samostatnosti, dodržování dohodnutých pravidel 
a respektování přijatých opatření.  
Situace od 14. října 2020 byla obtížná pro nás všechny. Přesto jsme vše zvládli. Připravili jsme 
našim žákům zázemí pro výuku a strávili mnoho hodin vzájemné podpory a spolupráce. Je 
zde na místě, aby v této výroční zprávě bylo uvedeno poděkování všem pedagogům, kteří 
zajišťovali podporu rodičům a řídili domácí výuku, a také všem rodičům, kteří komunikovali, 
zvládali péči o chod domácnosti a současně pomáhali svým dětem plnit zadanou práci 
a zvládnutí přechodu na distanční vzdělávání, nastavení techniky při on-line výuce, tisk 
zadání, vkládání hotových úkolů na sdílený prostor. 
Velké uznání patří všem žákům, kteří zvládli dálkový systém výuky, projevili velkou míru 
samostatnosti a uvědomění si své zodpovědnosti, uměli se ptát a řešit úkoly s využitím 
komunikační techniky, natáčení videa, focení práce, ukládání souborů a čtení komentářů 
učitelů, a hlavně – učili se! 
Považujeme školní rok 2020-2021 za úspěšný, právě zvládnutím obtíží a změn spojených 
s Covid 19. Výsledky ukázaly větší míru samostatnosti a pokrok žáků v oblasti sebeřízení.  

 

 

3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora  
Anglický jazyk se dle ŠVP vyučuje od prvního ročníku. Pro efektivní vyučování 

i možnosti vnitřní diferenciace se využívá možnosti paralelní výuky dvěma učiteli 
anglického jazyka. Každá třída je rozdělena do dvou skupin (zatím se uplatňuje dělení 
podle abecedy s poměrným zastoupením chlapců a dívek, ne podle výkonnosti). Stejně 
jako v loňském roce se učitelé u skupiny vystřídali po půl roce a reflektovali učivo. Počet 
žáků na jednoho učitele nepřesahuje 15. V letošním roce během distanční výuky žáci byli 
rozděleni do skupin po šesti žácích. V malých skupinkách byl ideálně vytvořen prostor pro 
individuální přístup k žákům.  

 Výuka byla vedená podle učebnic Kid‘s Box, které připravují žáky na mezinárodní 
zkoušky ve čtyřech oblastech jazyka - mluvení, psaní, čtení a poslech. Ve sledovaném 
období se přihlásila ke zkoušce jedna žákyně z 5. třídy a úspěšně ji složila. 

 

4. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) 
a. personální zabezpečení 

         (i pracovníci ŠD)      
 

pracovníci k 31. 12. 2020 

fyzické osoby 

k 31. 12. 2020 

přepoč. pracovníci 
k 30. 6. 2021 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2021 

přepoč. pracovníci 

pedagogičtí 18 11,63 17 11,63 

nepedagogičtí 5 3,88 5 3,88 

celkem 23 15,51 22 15,51 

 

Z celkového počtu fyzických osob k 31. 12. 2020 jsou 4 osoby na RD a jedna na MD.  
Z celkového počtu fyzických osob k 30. 6. 2021 jsou 4 osoby na RD. 
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b. věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2020 
věk do 30 let 

včetně 
31-40 let 41-50 let 51-60 let  61 – a více 

počet 2 4 9 2 1 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 42,82 

c. kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb.,  
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost: 

 
ped. prac.  celkem 

ped. prac. 
s odb. kvalifikací 

ped. prac. bez  
odborné kvalifikace 

počet (fyz. osoby) k 31. 12. 2020 18 17 1 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v %: 94,44 
Celkový počet pedagogických pracovníků v bodě a), b), c) musí být stejný. 
 

d.  další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet účastníků, průměrná 
délka    vzdělávání  na 1 účastníka, zaměření vzdělávání)  

 
Vzhledem k epidemiologickým opatřením v tomto školním roce probíhalo vzdělávání 
pedagogických pracovníků především distanční formou. 
 

 
Akce – tematické zaměření 

Školící instituce 
Časový rozsah 

 v hod. 

Počet 
účastníků 

Dlouhodobá (ne)úspěšnost  žáků s OMJ  Meta 8 1 

Inkluzivní přístup v péči o žáky s SPÚ Zřetel 8 1 

Podpora autoevaluace ZŠ v Systému INSPIS ČŠI 6 1 

Spolupráce ŘŠ se zřizovatelem Seminaria 5 1 

Strategie řízení a …. HPI? 24 1 

Aktivní právní předpisy ve školství Paris 6 1 

Spolu ven  Tereza ? 1 

Webinář Hejného metody - 4. třída H-Mat 1 2 

Google Meet a Jamboard Učíme nanečisto 1,5 2 

Formativní hodnocení Učíme nanečisto 1,5 3 

Rozvíjení dovedností pro zkoumání přírody Toulcův Dvůr 1,5 1 

Oborové setkání  - Prožitkové čtenářství PŠÚ 16 3 

Letní škola – PŠÚ  PŠÚ 40  1  

Celkem 78,5 h  
 

Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka 15 h   
 

 
Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 
1 - Specializační studium - pedagogika 

  
e. praxe studentů SŠ a VŠ (uveďte počty studentů a délku praxe):  

 v rámci spolupráce s pedagogickou fakultou UK probíhala během 
prezenční i distanční výuky praxe studentek učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
v předmětu literární výchova ve 4. a 5. třídě 

 10 studentek / 10 hodin 
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5. Počet tříd  

      I. stupeň  II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2020 5 0 5 

k 30. 6. 2021 5 0 5 

k   1. 9. 2020 5 0 5 

   z toho počet specializovaných tříd (uvést zaměření) na: 0 

 I. stupni: 0 

II. stupni: 0 

 

 

6. Počet žáků dle trvalého bydliště k 30. 6. 2021: 
a) 
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Celkem  

počet dětí 
celkem 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 11 

z toho 

nově přijatí 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 

b) 
Z jiné městské části Z jiné obce středočeského kraje 

Název městské části Počet dětí Název obce Počet dětí 

Praha 4 2 Jesenice 3 

Praha 10 1 Vestec 6 

Praha - Újezd 2 Zlatníky-Hodkovice 1 

Praha 22 1 
  

Praha 11 2 
  

Celkem: 8 
 

10 

 

 

 

7. Průměrný počet žáků: 

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr  

běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 

24 - - - 24 

 

 

 

8. Zaměření tříd s rozšířenou výukou (uvést kterých předmětů) 

předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. 

počet tříd 0 0 0 0 0 0 0 

počet žáků 0 0 0 0 0 0 0 
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9.  Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 
a. Práce s integrovanými žáky: 

celkový počet k 30. 6. (z toho s individuálním učebním plánem):  16 (9)  
1 žák měl přiděleného AP, u 7 žáků byl učiteli přiznán 1. stupeň PO (podpůrných opatření 
a vypracován PLPP) z toho 4 žáci s OMJ 
formy práce:  
podpůrná opatření dle vypracovaných PLPP či IVP, pedagogická intervence dle doporučení 
školského poradenského zařízení 
přehled odborných pracovníků, kteří s žáky pracují: 
Škola spolupracuje školskými poradenskými zařízeními, kde jsou jednotlivé děti sledovány 
(Křesťanská PPP – Pernerova 498, Praha 8– PhDr. Marie Mesanyová, PPP Praha 11 a 12 Mgr. 
Jaroslava Budíková,  PhDr. Lenka Stehlíková).  Mgr. Kristina Hořáková, – provádí 
pedagogickou intervenci a vede předměty speciálně pedagogické péče, které jsou jako 
podpůrná opatření přiděleny v doporučení poradnou. 

b. Zkušenosti s péčí o nadané žáky: 
Žákům je poskytována individuální péče v rámci 1. stupně PO a pracuje se dle vypracovaných 
PLPP. 

c. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze 
sociálně   znevýhodněného prostředí do ZŠ: 

Škola nemá přípravnou třídu a neeviduje žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
 

 

10.   Počet zapsaných dětí pro školní rok 2021/22 a odkladů školní docházky na šk. r. 
2021/22 (z výkazů pro daný šk. rok) 

Počet 
prvních tříd 

Počet zapsaných dětí pro 
šk. rok 2021/22 

Počet přijatých dětí 
na  školní rok 2021/22 

Počet odkladů 
na  školní rok 2021/22 

2 47 34 4 

 

Předškoláci – přípravné kurzy se neuskutečnily z důvodů Covid 19. 
 

 

11. Chování žáků 
Počet snížených známek z chování uspokojivé neuspokojivé 

ve II. pololetí 0 0 

 

V tomto školním roce byly uděleny pochvaly na vysvědčení dvěma žákyním 5. ročníku -   za 
1. místo v soutěži Matematický klokan se ziskem maximálního počtu bodů a za úspěšné 
složení mezinárodní jazykové zkoušky - Cambridge. 
 

zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2020/21 

počet hodin 

Šk. rok 2020/21 
počet žáků, kteří se podíleli na vzniku neomluv. hod.. 

I. stupeň 0 0 

II. stupeň - - 

Celkem 0 0 
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12. Prospěch žáků 

celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 

I. stupeň 1,237 1,201 

II. stupeň - - 

Celkem 1,237 1,201 

  
 

13.  Školní družina  
Hodnocení činnosti školní družiny: 
Školní družina byla letos otevřena  1. - 3. ročníku s garancí místa a  4. a 5. ročník mohl doplnit 
stav kapacity. Ročníky se většinu roku nesměly míchat. Z celkové kapacity 100 míst bylo žáky 
využito 91, z toho: 1. třída 26 žáků, 2. třída 24 žáků, 3. třída 20. žáků, 21 žáků čtvrté a páté 
třídy.  Z tohoto výčtu 6 žáků navštěvovalo pouze ranní ŠD. 
V rámci celoročního tématu jsme si  povídali o stromech a poznávali je  všemi smysly. 
Našemu zájmu neunikly ani  souvislosti větvení, kořenů atd. v jiných významech. Používali 
jsme literární, filmové i hudební zdroje a inspirací nám byly i tradiční české svátky a jiné 
významné dny a události.  
Dalším tématem roku bylo dodržování bezpečnosti a preventivní ochrany zdraví, budování 
pozitivních vztahů ve skupině, mezi kamarády i v celé škole. Díky hygienickým opatřením 
jsme pocítili negativní i pozitivní vliv prevence ochrany zdraví v praxi.  Pozornost jsme 
věnovali i nadále zápisům údajů z meteobudky a péči o školní záhonky. 
Program ŠD pokrýval všechny základní oblasti: literárně-dramatickou, výtvarně-tvořivou, 
hudební (mimo budovu školy), badatelsko-přírodovědnou, pěstitelskou a sportovní. Trvale je 
zařazena i volná hra dětí, pohybové a sportovní aktivity a individuální výtvarné tvoření. 
Obohacením odpoledního programu byly i aktivity se školním psychologem.  
Výstupy práce jsme i nadále prezentovali na Google učebnách jednotlivých tříd. 
Při distanční výuce byla přerušena i činnost školní družiny. Vychovatelky vedly školní družinu 
i dvakrát týdně v online prostředí. Nabízely podněty pro volnočasovou činnost dětí a podílely 
se na přípravě a zajištění prezenční výuky.  Děti čerpaly z našich námětů, přicházely i se 
svými nápady a sdílely své výrobky a úspěchy ve virtuálním prostředí se stejným nadšením 
jako dříve v prostorách školy. 
Docházka v distančním období byla dobrovolná a využívána hlavně jako možnost setkání, 
komunikace, prezentace, tvoření a zpěvu. Další činnost vychovatelek byla především 
v podpoře distanční výuky. Žákům s potřebou konzultace učiva a žákům zaměstnanců IZS 
byly vychovatelky průvodci v prostorách školy i individuálně v online prostředí. Po návratu 
k prezenční docházce  navázaly na běžnou aktivitu vždy s přihlédnutím na aktuální stav 
hygienických nařízení. 
 

 

n) Aktivity směřující ke zlepšení kvality výuky 
V letošním školním roce se naše škola společně se ZŠ Kunratice stala projektovou školou 
v rámci projektu PŠÚ. Pedagogové naší školy nabízeli otevřené hodiny (i v online prostředí) 
učitelům připojených škol v rámci lokality Praha (ZŠ Nebušice, ZŠ U Školské zahrady, ZŠ 
Ohradní, ZŠ Brigádníků, ZŠ Hovorčovice, ZŠ Chotýšany, ZŠ Sedlčany, ZŠ Záhoří, ZŠ Brigádníků 
a ZŠ Kutnohorská). Jejich profesní růst byl podporován možností aktivního zapojení do 
přípravy jednotlivých setkání s učiteli připojených škol. Při přípravě otevřených hodin učitelé 
školy společně plánovali, sdíleli své postřehy a společně přemýšleli o možnostech 
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nejefektivnějšího dopadu na učení žáků. Pedagogičtí pracovníci absolvovali reflektivní 
rozhovory s vedením školy  a rozpracovali své plány osobního pedagogického rozvoje (POPR), 
ve kterých si určili oblast, dosažitelné a měřitelné cíle zaměřené tak, aby nesly efekt pro 
učení žáků. 
 

 

 

15. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, 
činnost speciálních pedagogů a školních psychologů (počet), spolupráce s PPP, SPC, policií 
ČR, psychology, sociálními odbory, případně dalšími subjekty 
Ve škole funguje odborné poradenské pracoviště, jehož činnost je popsána v příloze této 
zprávy. I nadále spolupracujeme s PPP poradnou pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576, Praha 4, 
kde je sledována většina vyšetřených dětí. Především Mgr. Jaroslava Budíková  a PhDr. Lenka 
Stehlíková s námi konzultuje IVP, podílejí se na vyšetření a diagnostice dětí, nabízí i další své 
služby. Spolupráce je nadstandardní. Spolupracujeme se společností META o.p.s v rámci 
péče o žáky s OMJ. 
V rámci preventivního programu využíváme spolupráci s policii ČR.  
 

 

 

16. Prevence rizikového chování  
Prioritním a stálým cílem preventivní strategie školy je podpora bezpečného chování, 
zdravého životního stylu žáků a pozitivních mezilidských vztahů.  Významným indikátorem 
k naplnění cíle je fungující systém otevřené školy – interaktivní spolupráce s rodiči žáků, 
zřizovatelem, občany obce a dalšími subjekty působícími v obci. 
 

Cíle se nám podařilo naplnit pomocí těchto aktivit/programů: 
 

a) Třídnické hodiny 
V letošním roce u nás opět probíhaly třídnické hodiny ve spolupráci s naším školním 
psychologem, a to i distanční formou. Hodiny byly připravované s přihlédnutím na nelehkou 
situaci dětí (zavřená škola, omezení kontaktů, málo pohybu) a s důrazem na bezpečí. 
 

 

b) Konzultace žák - učitel – rodič 

Tuto formu hodnocení považujeme v naší škole za stěžejní. V tripartitě ŽUR se odehrává 
komunikační proces zaměřený na učení žáka a jeho výsledky. Hlavní slovo má žák, který je 
připraven hodnotit v rámci zvolených oblastí  své učení. V nižších třídách se používají mapy 
učebního pokroku, ve 4. a 5. třídě jsou hodnoceny i kompetence. Pro toto hodnocení jsou 
také přizpůsobeny žákovské knížky. Tento typ konzultací jasně dokládá, že žák umí za své 
učení převzít zodpovědnost a je veden k tomu, aby sám volil cestu svého dalšího učebního 
pokroku. 
 

c) Vzhledem k mimořádným opatřením (Covid-19) se naplánované besedy s Policií ČR 
neuskutečnily.  Na konci školního roku využily některé třídy návštěvu dopravního 
hřiště, tentokrát bez přítomnosti policistů. 
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17. Environmentální výchova  
Celoroční tematické zaměření školy – Proč je pro nás důležité (ne)růst jako dříví v lese? 

Každodenní třídní pozorování a záznam hodnot počasí a srážek v meteorologické stanici 
4. třída pravidelně využívala čtvrtky pro učení venku. 
Toulcův dvůr – environmentální programy v září tohoto školního roku 1. třída - Lesní 
království, 5. třída - Kámen, společník člověka. 
Environmentální témata byla často východiskem pro výuku dalších předmětů – Čj, Hv, Vv, Pv 

Po skončení distanční výuky všechny třídy využívaly k výuce okolí školy a nejbližší les. 
 

18. Multikulturní výchova  
Žáci školy nadále ve spolupráci s arcidiecézní charitou Praha podporují studenta, kterým je 
Juma Ssenyonjoa z Ugandy. Probíhá vzájemná korespondence.  
 
 

19. Počet dětí cizinců  
a. ze zemí EU 

Stát EU počet dětí 

Slovenská republika 1 

Celkem 1 

b. z ostatních zemí  

Stát  počet dětí (uvést nejvíce zastoupené státy) 

Ruská Federace 1 

Vietnamská socialistická republika 3 

Celkem 4 

 

Doplňte o zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

Bez znalosti českého jazyka tento školní rok nenastoupil žádný žák. Dle nastavených plánů 
podpory bylo pokračováno s individuální péčí o stávající žáky s OMJ.  
 

 

 

 

20. Informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke 
znalosti českého jazyka 
 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 0 

Nedostatečná znalost ČJ 2 

Znalost ČJ s potřebou doučování 2 
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21. Školní stravování  
Jak se daří naplňovat spotřební koš (v průměru za školní rok) – výrazné odchylky s uvedením 
komodity okomentujte. Informaci doplňte o případné problémy, které řešíte v souvislosti 
s provozem ŠJ.       
Školní výdejna ZŠ, Praha 4, V Ladech 6 vydává jídlo dovezené ze školní jídelny ZŠ 
Na Chodovci. 
Školní jídelna Na Chodovci vaří dvě jídla, z nichž vybírá hospodářka ŠJ podle jejich vhodnosti 
k převozu a podle požadavků spotřebního koše jedno jídlo. Jídelna neposkytuje dietní 
stravování.  
Dietní stravování je nadále poskytováno ŠJ Kunratice. Ve šk. roce 2020/2021 se dovážela 
bezlepková strava pro 2 žáky a 1 ped. pracovnici. Dále pokračovaly dohody se zákonnými 
zástupci dalších 2 žáků s potřebou dietního stravování (s jinou dietou, než která je 
poskytována ŠJ Kunratice), kteří si nosili stravu z domova, strava byla v souladu s dohodami 
a HACCP uložena v chladničce a pracovníky školy ohřátá a předložená žákům v jídelně. 
 

  
 Spotřební koš 

maso  100,38 

ryby 106,75 

mléko tekuté 92,88 

mléčné výrobky 84,13 

tuky volné 71,13 

cukr volný 47,75 

zelenina 97,75 

ovoce 121,25 

brambory 88,25 

luštěniny 87,75 

 

Komentář k plnění Spotřebního koše: v tomto školním roce se dařilo plnit požadavky 
Spotřebního koše ve všech položkách, kromě volného cukru a tuků. U tuků se jedná 
o odchylku 3,87 % pod spodní hranicí tolerance, což není výrazná odchylka, u volných cukrů 
se jedná o odchylku 27,25 % pod spodní hranicí. Je to v souladu s doporučeními odborníků 
snižovat spotřebu cukru jako prevenci dětské obezity (děti mají ve svém jídelníčku mnoho 
cukru v ostatních jídlech dne, a také přijímají cukry např. v ovoci, které je zastoupeno 
ve spotřebním koši plnými 121,25 procenty, také další potraviny, např. některé mléčné 
výrobky, obsahují mnoho skrytých cukrů). Bližší informace ke Spotřebnímu koši jsou 
k dispozici ve školní jídelně ZŠ Na Chodovci, kde se provádí tvorba jídelníčku, normování 
i výpočet Spotřebního koše.  
Ve školním roce 2020-2021 byla činnost školní výdejny ovlivněna opatřeními proti šíření 
Covid 19, zejména byl upraven režim výdeje tak, aby nedocházelo k míchání jednotlivých 
tříd. Mezi jednotlivými skupinami pracovnice výdejny dezinfikovaly stoly a ostatní dotýkané 
plochy. Před výdejem pracovnice výdejny připravily pro každého strávníka skleničku 
s příborem, kterou si strávníci vzali u výdejního okénka. Strávníci si sami nosili jídlo a odnášeli 
nádobí. Byl omezený počet osob ve frontě u okénka. Nápoje si z provozních a prostorových 
důvodů strávníci v rámci své skupiny nalévali sami, mezi skupinami se tlačítka nápojového 
automatu dezinfikovala. 
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22. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol 
v rozvojových a mezinárodních programech  
Ve sledovaném období došlo opět k uzavření škol a výuka přešla opakovaně na distanční 
vzdělávání. Zde se projevila předchozí intenzivní spolupráce s rodiči, která umožnila 
vzájemnou spolupráci a podporu v této formě výuky. Škola zajistila na společných 
konzultacích žák – učitel – rodič zajištění zpětné vazby, kde rodiče vyjádřili kladné hodnocení 
rozsahu poskytované podpory a náročnosti výuky. Také kladně hodnotili pomoc s technickým 
zabezpečením výuky ze strany školy. Konzultace ŽUR jsou díky přípravě žáků a součinnosti 
rodičů a učitele velice efektivní nástroj pro vzájemné sdílení informací. Škola dále používá 
propracovaný a osvědčený systém týdenních plánů, kde zajišťuje pravidelný způsob 
informování rodičů o obsahu a cílech výuky žáků ve škole. Je vydáván informační Školní list, 
dvakrát za školní rok. Rodiče aktivně spolupracují při školních akcích otevřených pro 
veřejnost. 
Ve škole pracuje Spolek rodičů. Jeho hlavní iniciativou je získávat finance na podporu 
vzdělávacích aktivit školy a adopce na dálku. Děje se tak hlavně pomocí příspěvků od rodičů 
a výtěžků z akcí pořádaných Spolkem. Rodiče se také podílí na organizaci a podpoře školních 
tradičních akcí. 
 

 

23. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů (včetně výše přidělených finančních prostředků) 
Ředitel školy v rámci projektu EU OP VVV pro MŠ a ZŠ Šablony II., vyhlášených v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získal pro školu finanční prostředky ve výši 
572.629 Kč na období od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021. Tyto prostředky byly určeny na vznik 
pracovního místa školního psychologa na 0,5 úvazku, realizaci projektových dnů spojených 
s polytechnickou výchovou ve škole a mimo školu pod vedením akreditovaných lektorů. 
 

 

24. Účast žáků v olympiádách a dalších soutěžích 
Každoročně se účastníme soutěže Matematický Klokan. Letos se na 1. místě umístila žákyně 
ze 4. třídy. 
 

 

          

25. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…)  
Letos bylo v rámci hygienických opatření uskutečňování polytechnické výchovy velmi 
omezené. 
Stejně tak kroužky. Svou činnost nepřerušil kroužek AJ, který probíhal i v online prostředí. 
Nabízeli jsme tyto kroužky: 
Angličtina pro 1. – 5. třídu 

Florbal 
Gymnathlon 

Judo 

Šachy 
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26. Formy propagace školy 
ŘŠ je členem projektu NPI ČR - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů škol. 
Čtyřikrát ročně reprezentuje na probíhajících setkáních, panelových diskuzí pro odbornou 
veřejnost a konferencích svoji školu. Podílí se na zpracování zadání pro VŠ připravující 
budoucí učitele, co je potřeba z praxe škol změnit během studia. 
Při této činnosti cíleně propaguje výsledky a práci školy. Na druhé straně je povzbuzen 
zájmem o zavedené metody, vzdělávání učitelů a dosažené klima školy naší školy. 
Ve sledovaném období byla vydána další dvě čísla občasníku Školní listy. Škola pravidelně 
přispívá do periodika MČ Šeberovský zpravodaj. Modernizované školní internetové stránky, 
které splňují nároky na mobilní a chytrá zařízení, jsou neustále průběžně aktualizovány. Škola 
také informuje občany MČ o svých aktivitách ve školní vývěsce.  
 

 

27. Aktivity tříd  
 

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 

Lesní království - 
Toulcův dvůr 

adaptační výjezd 
Křivoklátsko 

Adaptační kurz - 
Křivoklátsko 

Adaptační kurz - Vlašim 
prohlídka ParaZoo 

Adaptační kurz - 
Křivoklátsko 

Divadlo V Dlouhé - Kvak 
a Žbluňk (online) 

celodenní výlet na Vyšehrad Rudolfinum - online 
koncert 

Tonda Obal na cestách Tonda Obal na cestách 

Tonda Obal na cestách cca 4x celodenní výuka 
venku s integrací předmětů 

- les, louky  

Průhonický park - 
vycházka 

Mobilní planetárium Mobilní planetárium 
Betlémská hvězda 

Mobilní planetárium anglické divadlo Dopravní hřiště 
 

Celodenní výlet - 
Dendrologická zahrada 

 

Kámen - společník 
člověka - Toulcův dvůr 

Milíčovský a Kunratický 
les - vycházky 

Tonda Obal na cestách Tonda Obal na cestách Dopravní hřiště Dopravní hřiště 

   Celodenní výprava - hrad 
Křivoklát a dendrologická 

stezka 

 

Bibliobus 

 

28. Získávání informací o kvalitě výuky 

Každý rok probíhá pravidelné testování žáků KALIBRO. Vzhledem k epidemiologickým 
opatřením byly použity testy z loňského roku. Testovalo se v nekompletní 5. třídě ve třech 
předmětech.  

Přehled výsledků testování ve srovnávacích testech Kalibro ve školním roce 2020/21 

 

Kalibro 2021 - 5. ročník úspěšnost v % 

 
celkově Praha naše třída 

Český jazyk 66,2 68,2 67,1 

Matematika 50,5 55,1 46,2 

Anglický jazyk 68,3 72,1 70,7 
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29. Další aktivity  
Učitelé zapojují moderní metody při výuce. Používáme propracovaný a osvědčený systém 
týdenních plánů. Zajišťujeme pravidelný způsob informování rodičů o obsahu a cílech výuky 
žáků ve škole. Nabízíme konzultace ve třech ŽUR. Učitelé se dále vzdělávají. Tabulka 
absolvovaných školení je uvedena výše ve výroční zprávě školy. Pro pedagogický sbor 
je velmi přínosná možnost účastnit se vzdělávacích akcí pořádaných přímo ve škole. 
Školní družina nabízí celoroční program s promyšlenou koncepcí. Tematický plán a jednotlivé 
výstupy jsou prezentovány na nástěnce ve vestibulu školy. 
Ředitel školy vytváří motivující pracovní prostředí pro zaměstnance a žáky. Škola dbá 
o zajištění provozu, rozvoje a zabezpečení školní počítačové sítě a aktualizaci výukových 
programů, zálohování dat a ochranu osobních údajů. Byl proveden bezpečnostní audit 
a přijata opatření ke zvýšení elektronické bezpečnosti. 
 

30. Péče o vybavení školy, zázemí pro výuku a modernizace školní budovy 
Ve sledovaném období byla zřizovatelem podána žádost o navýšení kapacity školy, aby bylo 
možné přijmout všechny žadatele ze spádové oblasti. Probíhají periodické revize a průběžné 
opravy. Během letních prázdnin se každý rok uskutečňují plánované opravy. Z větších oprav 
patří za zmínku úprava prostor školní družiny na kmenovou třídu. Celková částka, kterou 
škola ze svého rozpočtu vynaložila, činí 150 tis. Kč. 
Z darů poskytnutých rodiči byly pořízeny další tablety, které zařazujeme do běžné výuky ve 
třídách. Dále byly pořízeny nové sady učebnic, učební pomůcky pro 1. třídu a moderní 
pomůcky pro práci školního psychologa, speciálního pedagoga a hry a hračky do školní 
družiny.  
Během prázdnin je zajištěna péče o květiny. Bylo provedeno ještě mnoho dalších dílčích 
oprav a zlepšení, které školní budovu dobře připravily na školní rok. 
Proběhl pravidelný generální úklid, jehož součástí je úklid všech tříd, kabinetů, pracoven, 
kuchyně, jídelny, sociálního zázemí a také praní všech textilií, voskování podlah, mytí oken 
a dalších těžko dostupných ploch.  
 

31. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 
Ve sledovaném období neproběhly žádné kontroly. 
 

32. Stížnosti na školu (i ŠJ) 
(uveďte počet stížností, zda byly oprávněné, jaká opatření byla přijata) 
Počet: 0 
 

33. Připomínky a návrhy ke zřizovateli 
Zřizovatel podporuje školu a ředitele v nastoupeném směřování a naplňování dlouhodobé 
koncepce, poskytovat žákům kvalitní základy vzdělání a dosažení potřebných kompetencí 
podle Školního vzdělávacího programu a RVP MŠMT. Zřizovatel poskytuje dostatečnou 
finanční podporu nadstandardním metodám výuky, které umožňují našim žákům dosahovat 
kvalitních studijních výsledků. Zřizovatel poskytuje prostředky do provozního rozpočtu školy 
na čerpání části platu na školního psychologa. Za mimořádné situace, spojené s šířením 
Covid 19 poskytl škole potřebné vybavení. Ředitel školy se účastní pravidelných informačních 
konzultací s paní starostkou. 
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34.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
Na škole nepůsobí odborová organizace. 
 

35. Základní údaje o hospodaření školy  
Ve sledovaném období škola hospodaří s provozním rozpočtem od zřizovatele ve výši 
2.222.700 Kč. Škola se podílí na provozním rozpočtu vlastní doplňkovou činností ve výši cca 
100 tis. Kč, zejména pronajímáním prostor tělocvičny a tříd v odpoledních a večerních 
hodinách. Tento předpoklad se kvůli omezení pronájmů z důvodů Covid 19, nepodařilo 
naplnit. 
Ze státního rozpočtu na platy hospodaří škola s normativně určeným rozpočtem podle počtu 
žáků, platným ke dni 4. 3. 2021 ve výši 10.423.288 Kč. Tato částka je čerpána rovnoměrně 
podle platové inventury. Mimořádné odměny jsou zaměstnancům zpravidla vypláceny 
dvakrát ročně, na konci školního a kalendářního roku nebo na podkladě mimořádných 
situací.  
Vedení školy neustále hledá možnosti plánování a efektivního využití poskytovaných 
finančních prostředků. Prostředky získané doplňkovou činností jsou využívány ke zkvalitnění 
hlavní činnosti, ve prospěch žáků a výchovně vzdělávacího procesu a na odměny. ŘŠ 
efektivně využívá prostředků z provozního rozpočtu během letních prázdnin na plánované 
opravy a rozvoj školy. Díky těmto opatřením nebylo ve sledovaném období nutné žádat 
zřizovatele o navýšení rozpočtu ani na finančně náročnější opravy v budově.  
 

 

 

 

 

 

Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík 

ředitel školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 28. 8. 2021 
 
 
 
Příloha: Závěrečná zpráva školního psychologa 


