
Základní škola Fryčovická

Výroční zpráva o činnosti školy

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Základní škola Fryčovická
Sídlo školy: Fryčovická 462, Praha 9
Zřizovatel školy: Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 00 Praha 9

1. Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Bc. Hana Nytrová 1.+2.stupeň, ŠD
Statutární zástupce: Mgr. Naděžda Lukáčiková 1. +2.stupeň, ŠD
Zástupce ŘŠ: Mgr. Irena Suchánková 2.stupeň
Zástupce ŘŠ: Mgr. Naděžda Lukáčiková 1.stupeň + ŠD
Adresa pro dálkový
přístup: www.zsfrycovicka.cz

2. Školská rada

Předseda Mgr. Lenka Bělohlávková
Člen Mgr. Petra Brhlíková
Člen Eva Klempererová
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3. Charakteristika školy

Součásti školy: základní škola, školní družina
Jiné:
0

Výkony jednotlivých součástí školy

Údaje k 30.6. Počet žákůPočet tříd /
oddělení

Průměrný
počet žáků

Komentář, doplnění, upřesnění

Základní škola 688 27 25
Školní družina 193 9 21
Školní klub 0 0
Školní jídelna 0
Školní jídelna
- výdejna

0

Mateřská
škola

0 0

Děti/žáci s trvalým pobytem v jiném kraji (jiné MČ)

Kraj: Královéhradecký kraj
Počet žáků: 1
Nově přijetí: 0
Kraj: Středočeský kraj
Počet žáků: 16
Nově přijetí: 0
Kraj: Ústecký kraj
Počet žáků: 1
Nově přijetí: 0
Celkem: 18
Celkem nově
přijatých: 0

Městská část: Praha 5
Počet žáků: 1
Městská část: Praha 6
Počet žáků: 1
Městská část: Praha 8
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Počet žáků: 3
Městská část: Praha 14
Počet žáků: 2
Městská část: Praha 9
Počet žáků: 681
Celkem: 688

Děti/žáci s odlišným mateřským jazykem

Úplná neznalost ČJ: 8
Nedostatečná znalost
ČJ: 14
Znalost ČJ s potřebou
doučování: 36
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4. Materiálně technické podmínky školy
Škola

Počet kmenových
učeben:

27 Vybavení: lavice, židle, dataprojektory, 6x
interaktivní tabule

Počet učeben ICT: 2 Vybavení: 15 míst = 15 PC:14 žákovských
+ 1 učitelský 30 míst = 30 PC: 29
žákovských + 1 učitelský

Ostatní odborné
učebny:

6 Další specifikace: badatelská učebna : žákovské stoly,
židle, interaktivnídotykový LCD
panel,notebook DELL,tabulový
systém, vizializér, demostrační stůl,
mikrofonní sada, tablety, pomůcky
polytechnická učebna: dílenské
stoly, pracovní židle, notebook
DELL,projektor,regály, stavebnice,
sady nářadí, pomůcky kuchyňka:

Počet tělocvičen: 2 Vybavení
tělocvičen:

tělocvičné nářadí + pomůcky

Venkovní
sportoviště:

0 Další specifikace: 0

Školní jídelna

Typ: Dodavatelsky Provozní
podmínky:

samostatná organizace - vlastní
prostor

Školní družina

Počet heren: 2 Podmínky pro
provoz:

stoly, židle, pomůcky

Detašované pracoviště

Název
0
Vybavení, Specifikace
0
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5. Zhodnocení školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Název ŠVP:
Naše škola - škola pro všechny
Charakteristika ŠVP:
V uplynulém období byli žáci vzděláváni podle ŠVP „Naše škola - škola pro Ve školním
vzdělávacím programu jsou jasně vymezeny klíčové kompetence, kterými budou žáci
disponovat. Vzdělávací obsah je logicky strukturován, jsou zajištěny mezipředmětové
vztahy. Příloha č. 1 platná od 1.9.2016 - Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Na 1. stupni učební plán zahrnuje v disponibilní navýšení ČJ předmět speciální
pedagogické péče – reedukace, na 2.stupni samostatný předmět reedukace. Učební osnovy
byly doplněny v chemii - úprava terminologie a novým předmětem - Reedukace specifických
vývojových poruch učení, řeči a chování. ŠVP byl sestaven podle podmínek a potřeb školy
tak, aby korespondoval se sociálním složením sídliště a s možnostmi potenciálních žáků,
neobjevují se při jeho plnění větší problémy. Dle zájmu a průzkumu byl jako další cizí jazyk
nabídnut německý jazyk a ruský jazyk. V rámci ŠVP proběhl kurz plavání: jen pro 2.ročník –
67 žáků od 13.10.2020 omezení - COVID 19
Zhodnocení ŠVP:
Dle nové vyhlášky č.27/2016 Sb. jsou ve škole vytvořeny podpůrná opatření i individuální
plány pro děti s integrací (dle vyšetření PPP). Tyto plány jsou konzultovány s pracovnicí
PPP, výchovným poradcem a vyučujícími. Jsou také konzultovány se zákonnými zástupci
těchto dětí. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami má škola odborníky - speciální
pedagogy. Spolupracujeme s OPPP - návštěvy školní psycholožky v pravidelných měsíčních
termínech. Nabídka volitelných předmětů je dána odborností, zájmem žáků a možnostmi
školy. Od 1. třídy vedeme žáky k samostatnosti i k týmové práci (práce ve dvojicích, ve
skupině), výukou ICT, interaktivní tabuli (dobré programy může volit učitel bez omezování)
podporujeme žáky k vyhledávání informací. Žáci mají možnost využívat 1 rok portál www.
proskoly.cz i v domácím prostředí. Na 1. stupni fungují služby ve třídách. Žákovský parlament
(od 5. třídy) se schází 1x měsíčně. Koordinátorem parlamentu je zástupkyně ředitelky Mgr.
Suchánková.

B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

79-01-C/01 Základní škola
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C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

1. Pracovníci školy k 30.6.2021.
Nepedagogičtí pracovníci

Součásti školy Fyzické osoby Přepočtený počet
Základní škola 11 9.68
Školní jídelna 0 0
Celkem 11 9.68

Pedagogičtí pracovníci

Součásti školy Fyzické osoby Přepočtený počet
Základní škola 47 40.68
Školní družina 8 8
Školní klub 0 0
Celkem 55 48.68

PP s odbornou kvalifikací

Součásti školy Fyzické osoby Přepočtený počet
Základní škola 41 40.68
Školní družina 8 8
Školní klub 0 0.01
Celkem 49 48.69
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2. Věková struktura pedagogických pracovníků

Součásti školy
do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 61 let Celkem

Základní škola 5 16 16 6 4 47
Školní družina 0 2 4 1 1 8
Školní klub 0 0 0 0 0 0
Školní jídelna
Školní jídelna-
výdejna
Mateřská škola 0 0 0 0 0 0

Věkový průměr pedagogických pracovníků celkem je 47.02

D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZCE

Počet
zapsaných

dětí pro
šk. rok

2021/2022

Počet
přijatých

dětí na
školní rok
2021/2022

Počet
prvních tříd

Počet
odkladů na
školní rok
2021/2022

Přípravné třídy 2021/2022

počet tříd počet žáků
120 85 4 30 1 11
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E. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

1. Naplnění cílů

Naplnění cílů ŠVP
Školní řád byl od 1.2.2020 pozměněn a doplněn, zveřejněn na webových stránkách školy,
k nahlédnutí je i ve vrátnici školy, byl doplněn o změny vyplývající z novelizace zákona –
přestávky, zásady hodnocení i nevhodné chování žáků při vyučování. Školská rada nový
školní řád 27.1.2020 schválila. Kvalita vzdělávání je na dobré úrovni, ale pro pedagogy je
náročnější pracovat s hodně průměrnými a početnými třídami. Metody a formy učitelé
nacházejí v nabídce ŠVP. Využíváme i aktivity ze Šablon – Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ, Čtenářský klub. Spolupráce mezi
paralelními třídami i návaznými ročníky je velice dobrá. Využíváme zpracované pololetní
a závěrečné testy.Výsledky hodnotíme a porovnáváme na metodických sdruženích. Každý
učitel si individuálně ještě připravuje vlastní materiál k prověřování znalostí žáků dané
třídy, pololetní a závěrečné písemné práce vytváří metodické sdružení a předmětové komise
jednotlivých předmětů. Žáci jsou od 1. ročníku vedeni k sebehodnocení, ale i k hodnocení
druhých, práce celého kolektivu, popřípadě skupin.
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2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Péče o mimořádně nadané žáky:
Ve školním roce 2020/21 jsme nevykazovali nadané žáky. Škola je připravena zajistit
vzdělávání nadaným žákům vypracováním individuálního vzdělávacího plánu.

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Celkový počet žáků
k 30.6.: 688
z toho počet žáků s
IVP: 7

Odborní pracovníci, kteří s žáky pracují

Speciální pedagog: 4
Školní psycholog: 0
Asistent pedagoga: 4

Formy práce s žáky:
Celkem je na naší škole evidováno 38 žáků s podpůrnými opatřeními ( II. st. – 28 žáků, III.
st. – 10 žáků ) Pedagogická intervence – 13 žáků Reedukace – 11 žáků Asistent pedagoga – 4
žáci IVP – 7 žáků Individuální domácí výuka – 1 žák 2. Spolupráce s PPP a SPC pro Prahu 9
Výborná spolupráce s Mgr. T. Váchovou z PPP a Mgr. E. Setnickou z SPC - Čimice. V online
výuce probíhaly konzultace přes mail nebo telefonicky. Vyšetření žáků byla posouvána na
pozdější termíny. Všichni žáci byli do konce školního roku vyšetřeni. Těm, kterým končí
platnost, byli upozorněni, aby se objednali do PPP. Byla provedena závěrečná kontrola
plnění všech podpůrných opatření a vyhotoven zápis. Depistážní diktáty byly ve druhé třídě
provedeny se zpožděním s ohledem na online výuku. Všichni žáci byli vyšetřeni, případně
konzultováni s PPP. Mgr. Váchová spolu s VP navštěvují integrované žáky i ve výuce a
konzultují práci s učitelem. 3. Plnění podpůrných opatření na škole Během distanční výuky
probíhaly reedukace a pedagogické intervence formou distanční nebo prezenční výuky,
podle dané situace. Podpora pro všechny žáky byla uplatňována a poskytována. Současně
VP konzultovala s rodiči danou problematiku a řešila případné dotazy. Rodiče žáků, kterým
končí platnost Doporučení, bylo oznámeno, že se musí včas objednat do PPP k Mgr. Váchové.
Hodnocení na vysvědčení bude v souladu s pravidly poskytování podpůrných opatření. 4.
Tolerance I nadále probíhá výborná spolupráce se speciální základní školou Tolerance a SPC
Čimice – logopedickým centrem. V letošním školním roce jsme úspěšně zprostředkovali
přestup čtyř žáků na tyto speciální školy.
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3. Jazyky a vzdělávání cizinců

Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci ŠVP:
V zapojení těchto žáků do vzdělávacího procesu nemáme problémy, případné obtíže řešíme
ve spolupráci s METOU o.s. a doučováním českého jazyka přímo ve škole . projekt hl.m.
Prahy :Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka rozvojový program: Podpora
vzdělávání cizinců ve školách

Počet cizinců

EU: 29
Ostatní státy: 120

Nejvíce zastoupené
země:

Ukrajina 99
Slovenská
republika 17
Bulharsko 8

Komentář (zkušenosti s integrací):

10 / 21



4. Přípravné třídy a vybrané okruhy ŠVP

Přípravné třídy:
V tomto školním roce navštěvovalo přípravnou třídu 15 dětí, z toho 12 chlapců a 3 dívky. Z
toho je 8 žáků cizí národnosti, 1 žák s úplnou neznalostí českého jazyka, 1 žák s minimální
znalostí českého jazyka, 5 žáků s částečnou znalostí českého jazyka. Celkem 12 žáků má
narušenou komunikační schopnost / dyslalie / na různé úrovni, z toho jeden žák mluví téměř
nesrozumitelně. Ve třídě byl jeden žák s vývojovou dysfázií v expresivní i receptivní složce a
diagnostikován elektivní mutismus. S žákem bylo pracováno individuálně, prospěch žáka jsme
konzultovali s rodiči na pravidelných schůzkách,
Enviromentální výchova:
Školní program environmentálního vzdělávání probíhal podle plánu většinou v rámci
předmětů: člověk a jeho svět, přírodopis a vlastivěda. Většina programů se ale uskutečnila
online, stejně jako většina hodin během tohoto školního roku (covid-19). Všechny třídy z
prvního stupně se zúčastnily projektu, který byl zaměřený na environmentální výchovu.
Žáci se seznamovali se zvířaty, rostlinami různých podnebných pásů a hmyzem. Zároveň se
zamýšleli, jak mohou oni sami pomoci při ochraně živočichů i rostlin. Zkoumali přírodniny i
živočichy ze všech možných úhlů pohledu. Všímali si malých detailů a vnímali naší planetu
jako celek. Rozvíjeli fantazii a prohlubovali své zkušenosti s přírodou, bohužel jen online.
V průběhu školního roku bohužel nebylo možné objednat pro děti žádný z osvědčených
programů, proto vše převzali třídní učitelé. Kvalitně a zodpovědně seznamovali své třídy
s různými aspekty udržitelného rozvoje naší planety, samozřejmě s ohledem na věk žáků.
Proběhly i dílničky, kde žáci vytvářeli obrázky z přírodních materiálů – vše online. Všechny
třídy se zabývaly i zdravou výživou a zároveň i likvidací bio odpadu.
Multikulturní výchova:
Multikulturní výchova, je díky integraci dětí cizinců, možnost seznamování s odlišným
způsobem života jiných kultur, děti mají možnost vnímat rozdíly různých etnik. Multikulturní
výchovu máme jako průřezové téma včleněnou do jednotlivých vyučovacích předmětů –
zejména to je prvouka, přírodopis, vlastivěda a anglický jazyk. V tento školní rok proběhly
aktivity školy v těchto obastí: 1. Halloween „distanční výuka“ (výuka v maskách, povídání si
o tradici, kde vznikla, jak a kde se slaví), 2. Vánoce (seznámení s tradicemi Vánoc, jak se slaví
v jiných zemích). Ve třídách proběhly třídní besídky. 3. Velikonoce opět proběhly v distanční
výuce (tradice a zvyky u nás a ve světě). Děti si vyráběly přání a vzájemné si přes kamery
ukazovaly velikonoční výrobky. I přes „covidový“ školní rok si děti aktivity užily a dozvěděly
se spoustu zajímavých informacích. Září • Dny evropského dědictví – v rámci výuky VO
(9.10. Listopad • Mezinárodní den tolerance (16.11) –výchovně použít při výuce Prosinec •
Mezinárodní den migrantů (18.12.) – v rámci výuky VO • Vánoce u nás a jinde ve světě –
výuka AJ,NJ,RJ,VO,VZ,DN,HV …………………………
Polytechnická výchova:
Polytechnická výchova je integrována ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ve fyzice a
v kroužku Věda nás baví . Na 1. stupni plníme výstupy dovedností v rámci práce s drobným
materiálem a v konstrukčních činnostech. Žáci 4. a 5. ročníků sestavovali modely ze
stavebnice Merkur a využili prostory v dílnách při práci s drobným materiálem. Na 2.stupni
žáci pracovali v dílnách s technickým materiálem.
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Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu:
Školní družina poskytuje žákům zájmové vzdělávání ve volném čase. Navštěvuje ji: září 221
žáků, říjen 223 žáků, listopad 223 žáků, prosinec 220 žáků, leden 217 žáků, únor 209 žáků,
březen 208 žáků, duben 200 žáků, květen 197 žáků, červen 193 žáků. Žáci jsou umístěny v
9. odděleních. V levém křídle ZŠ se nacházejí jedna samostatná herna a třída PT pro 3. a
6. oddělení, 1. a 2. oddělení působí v kmenových třídách. V pravém křídle školy má 7. a 9.
oddělení samostatnou hernu, v novém patře (1. poschodí) se nachází 4., 5., a á. oddělení, které
využívá ke své činnosti kmenové třídy. V letošním školním roce 2020/2021 je ŠD určena pro
žáky 1. - 5. tříd a nabízí pravidelnou, příležitostnou, odpočinkovou, rekreační a zájmovou
činnost. Ve školní družině pracuje 8 vychovatelů na plný úvazek. S dětmi využíváme v levém
křídle ZŠ prostorný relaxační koutek. Třída 2. A a část dětí z 3. A jsou v 1. odd. – vedoucí
vych. Dana Bábelová, třída 1. C je v 2. odd. – vych. Zuzana Janowská, třída 1. D a část dětí z
PT jsou v 3. odd. – vych. Jana Bartošová, ve 4. odd. jsou děti z 2. B a část dětí z 3. B – vych.
Olga Šafránková, v 5. odd. jsou děti z 3. C a část dětí z 3.B – vych. Anna Púčková, v 6. odd.
- jsou děti z 1. A a část dětí z PT – vych. Irena Jíchová, v 7. odd. jsou děti ze 2.C, 3.A a 4.B
– vych. Michal Štěpán, v 8. odd. jsou děti z 1. B a část dětí PT, v 9. odd. jsou děti ze 4. a 5.
Ročníku – vedoucí vych. Dana Bábelová . Zájmové vzdělávání ve školní družině probíhá
podle Výchovně vzdělávacího programu školní družiny pro školní rok 2020/2021. Na základě
tematických okruhů je vypracován Roční plán akcí ŠD pro školní rok 2020/2021. Činnost
školní družiny se řídí Vnitřním řádem školní družiny pro školní rok 2020/2021.
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5. Poradenské služby školy
Školní poradenské pracoviště

Pozice: Výchovný poradce
zaměstnanec
školy: 2
externí
spolupracovník: 0

Pozice: Školní metodik prevence
zaměstnanec
školy: 1
externí
spolupracovník: 0

Pozice: Školní speciální pedagog
zaměstnanec
školy: 4
externí
spolupracovník: 0

Výchovný poradce:
Poradenské činnosti: 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání
vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky. o ve spolupráci s
ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky s výukovými problémy o předkládat
učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky o vést evidenci
integrovaných žáků ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování
dokumentace pro integrované žáky o v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky
iniciovat vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
o dohlížet na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů o ve spolupráci
s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky 2. Zajišťování nebo
zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a
intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. o zajišťovat případná
vyšetření v PPP, SPC o pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a
speciálně-pedagogická vyšetření 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování por
Školní metodik prevence:
Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných
předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou
pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické
činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
Za pedagogickou dokumentaci, kterou pedagogický pracovník vytváří a průběžně aktualizuje
a podle které postupuje při vykonávání své přímé pedagogické činnosti (v souladu s §
28 školského zákona č. 561/2004 Sb.), se považuje: školní vzdělávací program, tematické
plány učiva nebo jinak pojmenovaná struktura učební látky rozvržená do kratších časových
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úseků (týdny, měsíce, čtvrtletí), konkrétní příprava na vyučování (postupy práce, projekty),
individuální vzdělávací plán a individuální vzdělávací program, školní matrika, aktualizace
dokumentace žáka ve školní matrice. Doporučení: učitelé vykonávající komplexní vzdělávací
a výchovnou činnost spojenou s tvorbou a aktualizací pedagogické dokumentace, kteří plní
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, jimž nemusí zaměstnavatel
poskytovat metodologická doporučení.
Školní speciální pedagog:
Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně
pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných
opatřeních
Školní psycholog:
0
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F. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Plnění Preventivního programu pro školní rok 2021/2022
Hlavní cíle stanovené Minimálním preventivním programem pro šk. r. 2020/2021 byly
splněny, jen v rámci práci se třídou. V některých případech pozměněny, případně rozšířeny.
Reagovaly na aktuální, akutní situaci. Prevence rizikového chování je součástí platných
učebních osnov (Školního vzdělávacího Programu Naše škola, škola pro všechny) a je
zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání, které obsahují i výchovu ke
zdravému životnímu stylu – výchovu ke zdraví psychickému, fyzickému a sociálnímu. Naší
snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány
(činnost MS) a začleňovány i do aktivit mimo vyučování – tj. zájmové vyučování – kroužky,
do práce školní družiny, ale i realizovány v rámci ozdravných pobytů – škol v přírodě,
výjezdů k průřezovým tématům podle ročníku dle ŠVP, kurzů, výletů a exkurzí. Bohužel
některé cíle nebyly splněny, kvůli přerušení výuky z důvodu nařízení vlády o uzavření škol -
z důvodu výskytu covid-19 na území ČR. Hodnocené složky MPP - řešení konfliktních situací
- prevence šikany - odmítání činností s negativními důsledky - vedení k osobní odpovědnosti
- výchova k zdravému životnímu stylu - informace o následcích užívání drog - prevence
kriminality - posilování sebedůvěry - základy právního povědomí

Nejvýznamnější akce v rámci primární prevence

Název akce: Sociometrické šetření
Pořadatel: ŠMP
Počet žáků: 80

Název akce: Práce s třídním kolektivem
Pořadatel: ŽBZ
Počet žáků: 26

Název akce: Práce s třídním kolektivem
Pořadatel: ŽBZ
Počet žáků: 26
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G. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogičtí pracovníci doplňující odbornou kvalifikaci:
6
Nejpočetněji zastoupená témata:
Exkurze do moderní literatury, Jak najít jistotu v době nejistoty, Jak vést žáky 2. st. k řešení
slovních úloh, Oblastní worshop Čj - specifikace výuky češtiny u žáků s OMJ Reedukace ,
dyslexie, dysotografie Jak pracovat s dětmi s peruchami aktivity a pozornosti Odlišný
mateřský jazyk Financování škola a odměňování podle nových pravidel Distanční výuka
Efektivní komunikace, odpovědnost žáků a autorita učitele Projektové vyučování v základním
vzdělávání Rozvoj myšlení Využití úloh ze šetření PISA Tvorba modrních powerpointových
prezentací Informační seminář ke společnému vzdělávání Zlomky beze strachu Biologie a
přírodopis nejen v době koronavirové Pikantnosti školního roku 2021/2022 MEL and PEP
training for teachers Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu
Vyučování cizinců s OMJ Tělesná sportovní výchova v době pandemie

H. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY

Aktivity školy:
Školy v přírodě - zrušeny -COVID 19 Olympiády - zrušeno COVID19 Linka bezpečí -
workshop Veškeré aktivity byly omezeny pandemiií - tzn. uzavření škol a omezení pohybu
třetích osob ve škole
Prezentace školy na veřejnosti:
webové stránky články do časopisu Letňany

I. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI (provedené ČŠI)

Účast v dotazníkových šetřeních ČŠI:
Účastnili jsme se dotazníkových šetření :Dotazník pro učitele - environmentální výchova
Informační magazín INFO ČŠI
Výsledky inspekční činnosti - závěry inspekčních zpráv:
26.1.-28.1.2021 inspekční činnost zaměřená na dopady mimořádných opatření na vzdělávání v
základních školách - žádná zpráva z této inspekce není
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J. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (od 1.1. do 31.8.)

1. Náklady hrazené ze státního rozpočtu
Přímé výdaje na vzdělávání

UZ ukazatel plán obdržené
finanční

prostředky k
31.8.

použité finanční
prostředky k

31.8.

33353 a) platy 32 761 085 Kč 20 491 783 Kč
33353 b) OON 219 454 Kč
33353 c) ostatní (odvody

+FKSP+ONIV)
13 429 487 Kč 8 173 366 Kč

33353 Celkem 46 410 026 Kč 30 845 048 Kč 28 665 149 Kč

Rozvojové a jiné programy

UZ33063 71 527 Kč 71 527 Kč 71 527 Kč
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2. Neinvestiční příjmy a výdaje z prostředků zřizovatele, vlastní příjmy,
doplňková činnost
Příjmy od zřizovatele

plán obdržené finanční
prostředky k 31.8.

použité finanční
prostředky k 31.8.

Příspěvek na provoz 3 920 000 Kč 3 246 400 Kč
Ostatní příspěvky 308 393 Kč 308 393 Kč 308 393 Kč

Vlastní příjmy

plán obdržené finanční
prostředky k 31.8.

použité finanční
prostředky k 31.8.

Stravné 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Úplata za vzděl. služby 200 000 Kč 215 650 Kč
Zapojení fondů 0 Kč 127 983 Kč
Ostatní příjmy 372 880 Kč 167 758 Kč

Příjmy a náklady celkem

plán obdržené finanční
prostředky k 31.8.

použité finanční
prostředky k 31.8.

Příjmy celkem 4 838 242 Kč 3 975 170 Kč
Náklady celkem 4 838 242 Kč 2 978 760 Kč

Doplňková činnost

plán obdržené finanční
prostředky k 31.8.

použité finanční
prostředky k 31.8.

Příjmy celkem 650 000 Kč 15 025 Kč
Náklady celkem 520 000 Kč 182 387 Kč

3. Neinvestiční dotace z protředků MHMP, EU

UZ ukazatel obdržené
finanční

prostředky k
31.8.

použité finanční
prostředky k

31.8.

96 862 200 Kč 407 400 Kč
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4. Projekty financované z cizích zdrojů
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K. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

1. Spolupráce

Spolupráce s odborovými organizacemi:
Škola nemá odborovou organizaci.
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů:
Vše bylo omezeno pandemií COVID 19.

2. Partnerství

Využití poradenských služeb:
Spolupráce s PPP a SPC pro Prahu 9 - Mgr. T. Váchová, Mgr. E. Setnická Konzultace přes
mail nebo telefonicky. Mgr. Váchová spolu s VP navštěvují integrované žáky i ve výuce a
konzultují práci s učitelem. Kariérové poradenství - žáci neměli možnost exkurzí a návštěv
jednotlivých středních škol - COVID 19 Informace získávali pomocí internetu.
Spolupráce s rodiči:
Školská rada se pravidelně schází. Spolupráce s rodiči probíhá formou: třídní schůzky,
konzultace, web a mail školy, Microso Times, Bakaláři.
Spolupráce se zřizovatelem:
Pravidelné porady ředitelů příspěvkových organizací. Účast na akcích pořádaných MČ Praha
18.
Spolupráce s ostatními partnery:
Omezeno pandemií.
Mimoškolní aktivity:
Omezeno pandemií.
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L. DALŠÍ SDĚLENÍ

Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 a z toho
vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol:
1.9.2020 – 12.10.2020 prezenční výuka 13.10.2020 – 7.12.2020 distanční výuka 30.11.2020 –
18.12.2020 prezenční výuka 4.1.2021 – 26.2.2021 prezenční výuka 1. stupně rotačně, 2.stupeň
distanční výuka 12.4.2021 – 30.6.2021 prezenční výuka 1. + 2. stupně Pro výuku jsme využili
informační systém, který už žáci znají : Microso Teams ,Bakaláře,e-mail,WhatsApp, webové
stránky tříd, telefonické individuální konzultace, pracovní sešity a učebnice.Všichni učitelé
byli dětem nápomocni, byli s nimi denně v kontaktu, i když bohužel jen na dálku. Samostatná
práce byla zadávána dle týdenních plánů. Při výkladu učiva, případně k vysvětlení úkolu
používali videa, videokonference. Učitelé žákům doporučovali a přeposílali různé on-line
odkazy k procvičování učiva. Žáci k práci využívali hlavně počítač, mobilní telefon, případně
tablet. Většina žáků pracovala na vlastním počítači, někteří se o něj dělí se sourozenci nebo
s rodiči. Většina žáků je zcela samostatná, žáci se orientují v informačním kanálu a pracovali
bez pomoci rodičů. Je zřejmé, že starší žáci byli samostatnější, ale co se týká objemu práce, ve
srovnání s mladšími žáky, potřebovali více času na vypracování úkolů při samostudiu.Co nás
těší, je, že žáci považovali úkoly za přiměřené, někteří by jich dokonce zvládli i více. Dětem
vyhovovalo tempo zadávání úkolů. Úkoly jsme hodnotili formativně. Žáci si vytvořili určitý
systém práce, naučili se v elektronickém prostředí orientovat a oceňovali na něm zejména
možnost volby.
Další údaje o ZŠ:

Výroční zprávu o činnosti školy projednala pedagogická rada dne: 20.09.2021
Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila školská rada dne: 20.10.2021
Ředitel/ka školy: Mgr. Bc. Hana Nytrová
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