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-2Seznam zkratek
AK
COVID
CŽV
ČG
ČŠI
DOD
DPS
DVPP
EVVO
GR
HOGR
ICT
IT
IVP
IVzd
LVK
MÚ
OMJ
Pč
PedF UK
PLPP
PO
PPP
PŠD
RD
RVM
Spec. ped
SPgŠ
Š.V.P
ŠD
ŠK
ŠR
ŠvP
THP
THP
TU
UJEP
UMČ P10
VP
Vz
ZŘ1/2

Anglická konverzace
Označení pro omezení a uzavření škol od 11. 3. 2020.
Celoživotní vzdělávání (pedagogických pracovníků)
Čtenářská gramotnost, podobně MG, DG, FG, SG
Česká školní inspekce
Den otevřených dveří
Doplňující pedagogické vzdělávání
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Environmentální výchova
Gutovská rada (žákovský parlament)
Herní odpoledne Gutovské rady
Koordinátor informačních technologií
Informační technologie (výuka „práce s počítačem“)
Individuální vzdělávací plán (žákův)
Individuální vzdělávání (domácí vzdělávání žáka)
Lyžařský výcvikový kurz
Metodický úsek
Odlišný mateřský jazyk
Pracovní činnosti
Pedagogická fakulta Univerzita Karlova
Plán pedagogické podpory (pro žáka)
Podpůrné opatření (pro žáka)
Pedagogicko-psychologická poradna
Povinná školní docházka
Rodičovská dovolená
Rozšířená výuka matematiky
Speciální pedagog
Střední pedagogická škola
Školní vzdělávací program
Školní družina
Školní klub
Školská rada
Škola v přírodě
Technicko-hospodářští pracovníci (školy)
Technicko-hospodářští pracovníci
Třídní učitel
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Úřad městské části Praha 10
Volitelný předmět
Výchova ke zdraví
Zástupce ředitele pro příslušný stupeň školy
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Ředitel Základní školy Praha 10, Gutova 39/1987 podle § 10, odstavce 3) zákona č. 561/2004 Sb.
v platném znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "Školský
zákon") a podle §7, části třetí vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb. v platném znění, kterou se stanoví obsah výroční
zprávy a náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv (dále jen „Vyhláška“) vydává tuto výroční
zprávu.

1) Základní údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY:
Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SÍDLO ŠKOLY:
Gutova 39/1987, 100 00 Praha 10
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
Žáky učíme se zájmem o jejich úspěšnost.
Zřizujeme výukové skupiny s rozšířenou výukou matematiky od 6. ročníku („RVM“).
Kontinuálně budujeme hodnotný pedagogický sbor.
Zárukou očekávaných pedagogických výkonů je u nás motivovaný a spokojený pedagog.
Aktualizace školního vzdělávacího programu (ŠVP) je u nás živý proces.
Pedagogická, organizační a personální rozhodnutí činíme zodpovědně, nad názory účastníků se
zamýšlíme.
Cíleně dbáme na bezpečnost žáků a zaměstnanců
Dodržujeme pravidla náležitého mezilidského jednání – totéž požadujeme od protistran.
Naši realizaci inkluzivního vzdělávání vnímáme jako účinnou.
Zprostředkováváme žákům i veřejnosti rozsáhlou nabídku volnočasových aktivit.

ŠKOLA GUTOVA s 1. - 9. ročníkem má cca 610 žáků. Jejich počet je dlouhodobě stabilní. V 1. 9. ročníku je ustaveno 24 tříd. První stupeň má 14 tříd, druhý stupeň má 10 tříd. Ve škole je 8 oddělení
školní družiny a školní klub.
Škola využívá 24 kmenových učeben, dále 12 odborných učeben (dvě počítačové učebny, pracovny
fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu a chemie, žákovská dílna, výtvarný
atelier s keramickou pecí, cvičná kuchyně, žákovská knihovna, 2 herny školní družiny, 2 tělocvičny a
relaxační učebna bez nábytku a s kobercem, mikro učebna pro inkluzivní vyučování). 25 učeben je
vybaveno interaktivní tabulí,
FAKULTNÍ ŠKOLA:
Škola je dlouhodobě zapojena do systému fakultních škol Pedagogické fakulty (Univerzita Karlova).
(škola uzavřela dne 1. 9. 2017 s Pedagogickou Fakultou UK dodatek ke smlouvě o spolupráci).
Ve školním roce vykonávala ve škole souvislou praxi v rámci studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ
skupina studentů PFUK pod vedením PhDr. Pavly Chejnové, Ph.D. Praxe byla zahájena v únoru 2020.
Z důvodu COVID nebyla dokončena. Individuální náslechovou a vyučovací praxi ve škole realizovali další

-4studenti. Již tradičně se na školu obrátilo též několik studentů s žádostí o podporu při zpracování
dotazníkových šetření k odborným pracím. Škola také využívá kontakt se studenty na praxi k získávání
zájemců o učitelské místo.
Počet studentů na praxi, či další formy spolupráce s pedagogickými fakultami,
Počet
studentů
15 studentů
1 student
2 studenti
1 student
1 student
1 student

Škola

V sekci

Délka praxe

PedFUK
PFUK (cŽV)
VOŠ ped
SPedŠ
VOŠ soc. ped.

I. stupeň
I. a II. stupeň
Školní družina
Školní družina
Rozhovor s TU 1. třídy

8 hodin - skupinově
12 hodin
50 hodin
40 hodin
2 hodiny

FTVS

Tělesná výchova

30 hodin

ZŘIZOVATEL ŠKOLY:
Městská část Praha 10 se sídlem Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941
Přímou správu poskytuje Odbor školství Úřadu městské části
ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY:
 Ředitel školy: Jiří VONEŠ Mgr. Bc.,
Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK - školský management, Pedagogická fakulta UJEP – učitelství pro
1. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta UK - speciální pedagogika - psychopedie.
 Statutární zástupce ředitele, zástupkyně pro 1. stupeň: Marie ZAJDLOVÁ PaedDr., zástupkyně
pro I. stupeň,
Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK - školský management, Pedagogická fakulta UK – učitelství pro 1.
stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta UK - výchovné poradenství.
 Zástupce ředitele pro II. stupeň: Martin CHOCENSKÝ Mgr.,
Kvalifikace: Přírodovědecká fakulta UK + DPS pedagogická kvalifikace, EVVO – kvalifikace pro
environmentální výchovu na ZŠ, kvalifikace pro prevenci sociálně patologických jevů.
 Vedoucí pracovník pro THP úsek: Lucie VINAŘOVÁ, ekonom
ADRESA ŠKOLY PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP:
 Emailová adresa: skola@zsgutova.cz,
 Webové stránky: www.zsgutova.cz
 Číslo datové schránky: sd3ybhx
ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ
Školskou radu tvoří šest členů v paritním zastoupení učitelů školy, rodičů a zástupců zřizovatele.
V červnu 2019 začala rada pracovat v obnoveném složení. Jednání ve školním roce proběhlo 25. 9. 2019.
Ředitel předložil radě ke schválení výroční zprávu a seznámil radu s aktuální situací ve škole. Z důvodu
COVID nebylo realizováno jednání rady v jarním termínu 2020. Ředitel svolá radu v náhradním termínu
v říjnu 2020. Zápisy z jednání ŠR jsou k dispozici na stránkách školy.
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Členové rady:
Zástupci rady za pedagogické zaměstnance:
Renáta KREJČÍ – předsedkyně rady
Jarmila VELICHOVÁ - člen
Zástupci rady za zákonné zástupce žáků:
Karolína ŠTROBACHOVÁzapisovatelka
Jiří BUDEK- člen
Zástupci rady za zřizovatele školy:
Zuzana FREITAS LOPESOVÁ – člen
Václav VLČEK– člen

-6-

2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
Předmětem činnosti základní školy je zajištění základního vzdělávání dle § 36 v návaznosti na
vzdělávací programy. Ve školním roce pokračuje čtvrtým rokem rozsáhlá realizace inkluzivního vzdělávání
(podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) podle § 16 a dalších Školského zákona.
Dále škola zajišťuje zájmové vzdělávání žáků provozováním školní družiny a školního klubu podle § 111
Školského zákona.
Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými
v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 Školského zákona a souvisejících
prováděcích předpisů v platném znění.
UČEBNÍ PLÁN k 3. 9. 2019
vzdělávací
počet škol
program
Š.V.P
1
GUTOVKA

počet tříd

počet žáků

24

5961

V 1.- 9. ročníku se vyučuje podle ŠVP Gutovka.
Na prvním stupni je ŠVP jednotný pro všechny žáky. Od 6. tříd mohou rodiče požádat o zařazení žáka do
skupin s rozšířenou výukou matematiky (RVM). Pro zařazení do skupiny s RVM je třeba úspěšně
absolvovat přijímací test. Týká se i zájemců z jiných škol. Ostatní žáci 6.- 9. ročníku dále absolvují ŠVP
GUTOVKA bez RVM.
PŘÍPRAVNÉ ROČNÍKY: nejsou zřízeny

3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 Chceme-li našim žákům/rodičům poskytovat kvalitní služby, musíme mít dobrý pedagogický tým.
 Klíčovou prioritou této školy jsou její zaměstnanci.
 Učitele, kteří se osvědčí, hledíme udržet.

3. 1) PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
stav k 3. 9. 2019 včetně vedení školy a vychovatelek školní družiny a školního klubu: 44 osob
3.1.1) TŘÍDNÍ UČITELÉ – 1. STUPEŇ:
třída
jméno, příjmení, titul
Alena POUZAROVÁ Mgr.
Hana JINDRÁKOVÁ Mgr.

1. A
1. B

stupeň vzdělání/odborná kvalifikace
VŠ/ped. fakulta, kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta, kvalifikovaná

Nesrovnalost s údajem o počtu žáků uvedeným na str. 3 je dána tím, že ve výkaznictví nelze
uvádět žáky pobývající dlouhodobě v zahraničí, přesto, že je pro ně ZŠ Gutova kmenovou školou.
1
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3. B
3. C

Hana KASALOVÁ Mgr.
Petra HRUBCOVÁ Mgr.
Jana ZVĚŘINOVÁ Mgr.
Monika SCHIFFLEROVÁ
Mgr.
Zuzana Fialová
Daniela GUYARD Dr.

4. A
4. B
4. C
5. A
5. B

Jarmila VELICHOVÁ Mgr.
Markéta KOCIÁNOVÁ Bc.
Anna NOVOTNÁ Mgr.
Jana MAŠKOVÁ Mgr.
Jana GRUBEROVÁ Bc.

VŠ/ped. fakulta/ kvalifikovaná

2. A
2. B
2. C
3. A

VŠ/ped. fakulta, kvalifikovaná,

VŠ/ped. fakulta, kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta/ kvalifikovaná
studující VŠ - PF
VŠ/Université Paris – humanitní obor, +CŽV,
kvalifikovaná
nekvalifikovaná

VŠ/ped. fakulta/ kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta/ kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta/ doplňuje kvalifikaci pro 1. stupeň,
VŠ studium

5. C

Zuzana MARCELLY

3.1.2) TŘÍDNÍ UČITELÉ – 2. STUPEŇ:
třída
jméno, příjmení, titul
6.A
Vojtěch SÝKORA Mgr.
6.B
Kateřina NĚMCOVÁ Mgr.
6.C
Lenka CHEJNOVSKÁ Mgr.
7.A
Jaroslava ČERNÁ Mgr.
7.B
Tereza
ROMANOVSKÁ
Mgr.
7.C
Taťjana KUBÍKOVÁ Mgr.
8.A
Renáta KREJČÍ RNDr.
8.B
Barbora HOUŠKOVÁ Mgr.
9.A
Eva HOROVÁ RNDr.
9.C
José NÁJARES Mgr.

3.1.3) NETŘÍDNÍ UČITELÉ:
jméno, příjmení, titul
Andrea JENERÁLOVÁ Mgr.
Oldřich KAPLAN Mgr.
Jitka ZŮNOVÁ Ing.
Marie ZELENKOVÁ Mgr.
Barbora DVOŘÁKOVÁ Mgr.
Vlastimil BRYNYCH Mgr.
Daniela ZELENOHORSKÁ Mgr.
Petr KREJČÍ Ing.

studující VŠ - PF

odborná kvalifikace
VŠ/ped. fakulta /kvalifikovaný
VŠ/ped. fakulta /kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta /kvalifikovaná
VŠ/přír. fakulta/kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta/ kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta /kvalifikovaná
VŠ/přírod. fakulta + CŽV/kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta /kvalifikovaná
VŠ/mat-fyz. fakulta+ CŽV, kvalifikovaná
VŠ/ mat-fyz fakulta/ doplňuje kvalifikaci
CŽV

odborná kvalifikace
VŠ/PF, + CŽV učitelství, kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta / kvalifikovaný
ČVUT/stroj. fakulta+ CŽV, kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta/ kvalifikovaná
VŠ/filosof. fakulta, +CŽV, kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta /kvalifikovaný
VŠ/ped. fakulta /kvalifikovaná
VŠ/ČVUT, nekvalifikovaný
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3.1.4) SPECIÁLNÍ PEDAGOGOGÉ (práce v režimu inkluzivního vzdělávání):
jméno, příjmení, titul
odborná kvalifikace
VŠ/ped. fakulta/ kvalifikovaná pro spec. ped..
Jana ZVĚŘINOVÁ Mgr.
Elisabeth PERUTKOVÁ Mgr.
VŠ/ped. fakulta/ kvalifikovaná pro spec. ped.
3.1.5) ASISTENTKY PEDAGOGA (práce v režimu inkluzivního vzdělávání):
jméno, příjmení, titul
Květa MARKOVÁ Mgr.
Soňa HERZLÍKOVÁ
Nicole NOVÁKOVÁ
Nataliya OZHEVA
Halyna KOBRASOVÁ Mgr.
Dana BOHATOVÁ
3.1.6) VÝCHOVNÍ PORADCI a další:
PaedDr. Marie ZAJDLOVÁ - poruchy učení a chování; RNDr. Eva HOROVÁ - profesní orientace žáků.
Školní psychologové : PhDr. Božena KUKLOVÁ - poradenský psycholog - působí externě - zaměstnanec
PPP Praha 10; Mgr. Pavla KUBÍČKOVÁ poradenský speciální pedagog, působí externě - ředitelka PPP
Praha 10.
3.1.7) VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU:
jméno, příjmení, titul

Alica JANDOVÁ , vedoucí vychovatelka
Květa MARKOVÁ Mgr.
Danuše PEKÁROVÁ Mgr.
Halyna KOBRASOVÁ Mgr.
Nicole NOVÁKOVÁ
Soňa HERZLÍKOVÁ
Nataliya OZHEVA
Jana KOUBOVÁ
Petra KŘÍŽOVÁ
3.1.8) VEDOUCÍ METODICKÝCH ÚSEKŮ
1. roč.
A.Pouzarová
2. roč.
H.Kasalová
3. roč.
M.Schifflerová
4. roč.
J.Velichová
5. roč.
J.Mašková
Čj
M.Zelenková
M-F
E.Horová
3.1.9) VEDOUCÍ ROČNÍKŮ 2. STUPNĚ
6. ročník – V.Sýkora
7. ročník – J.Černá
8. ročník – R.Krejčí
9. ročník – E.Horová

odborná kvalifikace

SPgŠ, kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta, kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta/ kvalifikovaná
VŠ/ped. fakulta/ kvalifikovaná
VŠ/UK, CŽV k 2016, kvalifikovaná
SŠ+VŠ/PFUK- +CŽV, kvalifikovaná
SŠ + VŠ CŽV, kvalifikovaná
SPgŠ, kvalifikovaná
SŠ/nekvalifikovaná

Hv-Vv
Tv-Pč
Ch-Př-Vz
Z
Ciz.j-Ov
D
IT

A.Jenerálová
V.Sýkora
R.Krejčí R.
B.Houšková
B.Dvořáková, P.Hrubcová – 1. st.
J.Černá
J.Zůnová
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ŠVP : J.Voneš, J.Černá
ŠVP ŠD ŠK: A.Jandová
Gutovská rada: V.Sýkora, B.Houšková
Výchovné poradenství: M.Zajdlová
Inkluzivní vzdělávání: M.Zajdlová
Poradenství pro volbu povolání: E.Horová
Prevence rizikového chování: M.Chocenský, J.Mašková
ICT: J.Zůnová
EVVO: R.Krejčí .
Žákovská knihovna, KMČ: J.Velichová, M.Schifflerová
3.1.11) FUNKCE PRACOVNÍKŮ ŠKOLY:
UVÁDĚNÍ nových učitelů:
M. Schifflerová uvádí Z. Fialovou
B. Houšková uvádí L. Chejnovskou
B. Dvořáková uvádí D. Zelenohorskou
E. Horová uvádí P. Krejčího
UVÁDĚNÍ VYCHOVATELŮ:
A. Jandová uvádí P. Křížovou
3.1.12) Pro efektivní chod organizace je nutno dále zajistit:
ADMINISTRACE TŘÍD. SCHŮZEK: J. Mojžíšová
ADOPCE NA DÁLKU: K. Němcová
BAREVNÁ SCHRÁNKA: J. Voneš
DOD: B. Dvořáková, B. Houšková
FOTO, KAMERA: V. Sýkora, M. Chocenský
CHARITATIVNÍ AKCE: J. Gruberová
JARMARK: E. Horová, A. Pouzarová
KALENDÁŘNÍ VÝROČÍ: M. Kociánová
KVĚTINOVÁ VÝZDOBA: R. Krejčí
ODBORNÁ KNIHOVNA: M. Zajdlová
PĚVECKÁ VYSTOUPENÍ: M. Schifflerová, V. Brynych
RVM-PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: J. Nájares
SBĚROVÉ SOUTĚŽE: J. Mašková
SPONZORING ZOO: B. Houšková
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE: M. Schifflerová, O. Kaplan
SPRÁVCE WWW STRÁNEK: V. Sýkora
ŠKOLNÍ VÝVĚSKY A PANELY: A. Pouzarová, P. Hrubcová
ŠKOLNÍ KRONIKA: J. Zvěřinová
ŠKOLNÍ POMŮCKY 1. st.: H. Jindráková
VÝZDOBA ŠKOLY: H. Kasalová, A. Pouzarová, A. Jenerálová,
ZÁPISY Z PED. RAD: A. Novotná
ZDRAVOTNÍCI: M. Chocenský, M. Schifflerová, A. Jandová, V. Sýkora

- 11 ZPRÁVY DO TISKU: J. Zvěřinová
3.1.13) TÝMOVÉ FUNKCE:
Inventarizační komise - majetková, Inventarizační komise - dokladová, Krizový štáb,
Skupina CO pro mimořádné události, Požární hlídka, Správcovství učeben/kabinetů.

3.1.14) ZAMĚSTNANCI NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ K 30. 6. 2020
Magdalena WAGNEROVÁ
učitelka
Veronika HOMOLKOVÁ
vychovatelka
Radka GEŠEVA
učitelka
Monika CVRČKOVÁ
učitelka
Markéta KOCIÁNOVÁ
učitelka
3.1.15) PLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
V průběhu školního roku získali pedagogickou kvalifikaci/specializaci v rámci
dokončení studia nebo v rámci CŽV:
Lenka Chejnovská
Daniela Guyard
Petra Hrubcová
Nataliya Ozheva
Anna Novotná

GRATULUJEME!

Pedagogičtí pracovníci, kteří získávají, doplňují nebo rozšiřují vzdělání (stav k 30.6. 2020):
 4 učitelé
3.1.16) ZMĚNY VE STAVU PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Noví učitelé pro školní rok 2019/2020 nastoupili na školu tito:
Zuzana Fialová
učitelka
Lenka Chejnovská
učitelka
Daniela Zelenohorská
učitelka
Petr Krejčí
učitel
Petra Křížová
vychovatelka
Změny v průběhu školního roku
změna
jméno
Jaroslava BUCHTELOVÁ
Zastupovala za dlouhodobě
nemocnou M. KOCIÁNOVOU,
(leden – červen 2020)

poznámka
Bývalá
zaměstnankyně
školy

Odchod pedagogických pracovníků na konci školního roku
V závěru školního roku 2019/2020 skončil pracovní poměr jediný zaměstnanec:
 Petra KŘÍŽOVÁ (zahájení denního studia)

- 12 3.2) NEPEDAGOGIKÝ ÚSEK
stav k 30. 9. 2019: 9 osob
o Vedoucí zaměstnanec pro věci provozní: Lucie VINAŘOVÁ
o Hospodářka kanceláře školy: Jarmila MOJŽÍŠOVÁ
o Správce budovy: Martin HERZLÍK
o Úklid, vrátnice: Lenka SENDULSKÁ, Jaroslava MANNOVÁ, Jitka SVOBODOVÁ, Lenka
NOVOTNÁ.
o Externí zaměstnanci - vrátnice školy: Eva KOPECKÁ, Karel JANDA, ,
Externí zaměstnanci
Mzdová účetní: Naděžda TOMKOVÁ
Správci elektronické sítě: fa Resiz, Ing. Martin BAŘTIPÁN, Mgr. Vojtěch SÝKORA .
3.3) PERSONÁLNÍ SITUACE a výhled na rok 2021
Personální situaci věnuje ředitel dlouhodobě vysokou pozornost. Kvalitní stávající
zaměstnance hledí škola udržet. Vytváří proto příznivé zaměstnanecké prostředí. Patří sem mj.
podpora neformální komunikace, podpora při získávání a prohlubování kvalifikace,
zaměstnanecké bonusy, rozvoj vybavenosti školy, vstřícnost vedení školy při řešení
individuálních záležitostí zaměstnanců
Vzniknou-li volná pracovní místa, jsou učitelé získáváni vícestupňovým výběrem. Pro
informace uchazečům je na webových stránkách vytvořen podrobný odkaz Kariéra. Škola
inzeruje v periodiku Učitelské noviny, na EDU job, na školních vývěskách a prostřednictvím
vlastních webových stránek. Využívá též vazby na PFUK. Význam nyní získává i udržování
komunikace s bývalými zaměstnanci. Někteří z nich se na školu vrací.
Na jaře 2020 nabízela škola čtyři1 volná místa pro učitele, jednu pozici vychovatelky
školní družiny a tři místa asistenta pedagoga. Do konce července 2020 bylo relativně snadno
získáno všech osm zaměstnanců. Ředitel mj. využil i výjimek, které zákon o pedagogických
pracovnících při zaměstnávání uchazečů umožňuje.
NÁSTUP NOVÝCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ pro školní rok 2020/2021
HORNÍKOVÁ Jana Mgr.
učitelka 1. stupně školy
PETRÁŇKOVÁ Martina Mgr.
učitelka 1. stupně školy
URBANOBÁ Markéta Mgr.
učitel 2. stupně školy
DIVIŠOVÁ Anna-Marie
učitelka 2. stupně školy
MOTTLOVÁ Martina Mgr.
vychovatelka školní družiny
BERANOVÁ Kateřina
asistent pedagoga
BOHATOVÁ Dana
asistent pedagoga
BUCHTELOVÁ Jaroslava Mgr.
asistent pedagoga

Změna financování platového rozpočtu (tzv. PH Max) podle počtu odučených hodin
umožnila zvýšení počtu pracovních pedagogických pozic
1
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4) Údaje o zápisu a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím
řízení
4.1) ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis do prvních tříd výrazně poznamenala karanténní situace COVID. Návštěva školy
byla proto vyloučena a rodičům bylo umožněno podávat přihlášky dálkovým způsobem.
Formuláře přihlášek (vstup, předčasný vstup, odklad) byly k dispozici na speciálním úložišti.
Kritéria pro přijetí zůstala nezměněna:
Administrativně se zápis konal od 1. do 8. 4. 2020. Formální náležitosti (umožnění
nahlížení do spisu, seznámení s podklady pro rozhodnutí …) byly dodrženy.
o
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podalo 96 zákonných zástupců dětí
o
Z nich ze spádového obvodu 63.
o
Přijato bylo 711 dětí
o
O odklad školní docházky požádali rodiče 7 dětí.
Pro školní rok 2020/2021 otevře škola 3 první třídy.
Škole se poté v nelehké COVID situaci podařilo zorganizovat i informační schůzku
s rodiči budoucích žáků 1. tříd. Proběhla ve třech termínech v době mezi 25. 20. – 30. 6. 2020.
(Představení budoucí třídní učitelky a některých dalších zaměstnanců školy. Seznámení rodičů
s koncepcí výuky a školními režimy, předložení výukových materiálů, informování o ŠD a
nabídce volnočasových aktivit, podání doporučení k přípravě před vstupem do 1. třídy a návody
k úspěšnému zvládnutí novinek spojených se zahájením plnění povinné školní docházky).
Škola vítá zájem těch rodičů, kteří způsob výuky na ZŠ Gutova vnímají jako účinný a
projevují o něj zájem.
4.2) NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY a pohyb počtu žáků ve školním roce
Přesněji se jedná o rozhodování o povolení přestupu z jiných škol. Žádosti o přestup
podávají zákonní zástupci kontinuálně během školního roku.
Pohyb žáků ve školním roce:
V průběhu školního roku přestoupilo do ZŠ Gutova 20 žáků, 7 na I. stupeň, 13 na II.
stupeň.
V průběhu školního roku přestoupilo na jiné školy: 15 žáků, 14 z I. stupně, 1 z II.
stupně.
Specifickou formou přestupu je přijímání žáků do skupin RVM (podrobněji v části 5.2.
Do 6. ročníku/skupiny s RVM podalo v roce 2020 přihlášku 11 žáků 11 z jiných škol. Z nich
bylo přijato 6 žáků.
4.3) VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1

Počet budoucích žáků 1. ročníku kolísá až do zahájení školního roku.

- 14 Výchovná poradkyně pro volbu povolání RNDr. Eva Horová předkládá níže uvedené
údaje o výsledcích přijímacího řízení na střední školy. Je nutno připomenout, že zákon
nestanoví rodičům žáků povinnost tyto údaje škole předat, popř. předat je v prokazatelné
podobě. Nižší zájem některých rodičů poskytnou informace v roce 2020 pravděpodobně
ovlivnila i situace COVID. Statistiku proto uvádí škola bez záruky.
Údaje o přijímacím řízení na rok 2020/2021
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
4
0
0

ze sedmého ročníku
4
1
0

4

5

Srovnání s r. 2019

10

3

Srovnání s r. 2018

11

6

gymnázia zřizovaná krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia
Celkem

b) na SŠ bylo z devátých ročníků přijato:
gymnázi
a

obchodní
akademie

zdravotn
í školy

průmysl
ové

střední
odb.učili
ště

celkem

školy

ostatní
střední
školy

2020
2019

10
17

5
3

3
3

17
11

12
10

10
5

57

2018

15

10

1

19

7

3

55

2017

13

11

3

13

12

11

63

49

c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku, resp. odešli v roce 2020 ze školy:
 V 9. ročníku: 57 žáků (ukončení povinné školní docházky)
 V 7. ročníku: 5 žáků (odchod na SŠ před ukončením PŠD)
 V 5. ročníku: 4 žáci (odchod na SŠ před ukončením PŠD)
Žáci z 5., 7, a 9. ročníku
Přijatí žáci - frekvence u jednotlivých typů školských zařízení
GYMNÁZIA

5.
tř.

7.
tř.

Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337, 101 00 Praha 10 - Vršovice,
Přípotoční 1337/1a
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300, 100 00 Praha 10 - Vršovice, Omská 1300/4

4
2

Bankovní akademie - Gy a SOŠ a.s., Praha 10 - Vršovice, Kodaňská54/10
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, 100 00 Praha 10 - Strašnice, Voděradská 900/2
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, 180 00 Praha 8 Libeň, U libeňského zámku 1/2
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1,
Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Štěpánská 614/22

9.
tř.

1
2

2

1
1
1

- 15 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 - Záběhlice,
Postupická 3150/4
Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4 – Nusle, Na Vítězné pláni 1160

1
1

Gymnázium Evolution, s.r.o., 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Sázavská
830/5
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, 140 00 Praha 4 - Michle,
Budějovická 680/17
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23
CELKEM:

1
1
1
4

Žáci jen z 9. ročníku 2019/2020
OBCHODNÍ AKADEMIE
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Heroldovy sady
362/1

5

10

4

Obchodní akademie Praha 2, Vinohradská 1971/38

1

CELKEM:

5

ZDRAVOTNÍ ŠKOLY
VOŠ zdravotnická a SZŠ, Praha 4, 5. května 51, Praha 4 - Nusle

1

VOŠ zdravotnická a SZŠ, Alšovo nábřeží 6, Praha 1

2

CELKEM:

3

PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299, 100 00 Praha 10 - Strašnice, Na
Třebešíně 2299/69

3

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4,
Družstevní ochoz 3, 140 00 Praha 4 - Nusle, Družstevní ochoz
1659/3

2

SPŠ zeměměřičská, Praha 9, Pod Táborem 300

1

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1 - Nové
Město, Na Příkopě 856/16

1

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1,
Masná 18, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Masná 1000/18

2

SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3

1

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině
320, 100 00 Praha 10 - Malešice, V úžlabině 320/23

4

Střední průmyslová škola na Proseku, 190 00 Praha 9 - Prosek,
Novoborská 610/2

1

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, 106 00 Praha 10 Záběhlice, Jesenická 3067/1

1

Střední škola automobilní a informatiky, 102 00 Praha 10 - Hostivař,
Weilova 1270/4

1

CELKEM:

17
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Střední odborná škola logistických služeb, 190 00 Praha 9 Hrdlořezy, Učňovská 100/1

1

Střední odborná škola Jarov, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy, Učňovská
100/1

2

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní,
182 00 Praha 8 - Kobylisy, U Měšťanských škol 525/1

2

Střední odborné učiliště gastronomie, 108 00 Praha 10 - Malešice, U
krbu 521/45

1

Střední škola managementu a služeb a Základní škola s.r.o., 142 00
Praha 4 - Kamýk, Ve Lhotce 814/2

2

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední
uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1, 130 00
Praha 3 - Žižkov, Žižkovo náměstí 1300/

1

Mezinárodní Konzervatoř Praha - International conservatory Prague,
s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov, Olšanská 55/5

2

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské,
Praha 9, Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9 - Vysočany,
Poděbradská 179/1

1

CELKEM:

12

ODBORNÁ UČILIŠTĚ, UČEBNÍ OBORY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
SOŠ Jarov, Praha 9, Učňovská 1
2

Truhlář
Malíř a
lakýrník

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha
Schwarzenberga, 397 01 Písek, Lesnická 55

1

Lesní
mechanizátor

SŠ elektrotechniky a strojírenství, Praha 10, Jesenická 1

1

Elektrikář

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., 150 00 Praha 5 - Motol,
Plzeňská 298/217a

1

SŠ automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4
1
Integrovaná střední škola technická, 256 01 Benešov, Černolesská
1997

1

Střední odborné učiliště gastronomie, 108 00 Praha 10 - Malešice, U
krbu 521/45

2

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, 106 00 Praha 10 Záběhlice, Jesenická 3067/1

1

CELKEM:

Přijatí žáci z celého 9. ročníku: 57

10

Elektrikář
Mechanik
opravář
motorových
vozidel
Elektrikář
Gastronomie
Mechanik elektrotechnik
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5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1) CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU
Školní vzdělávací program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a
reaguje na vzdělávací potřeby žáků. Škola se zaměřujeme zejména na:
o Poskytování funkčního, přitažlivého, kvalitního základního vzdělávání zaměřeného na aktivní
dovednosti žáků.
o Rozvíjení schopností matematicky nadaných žáků a pokračování v tradici rozšířené výuky
matematiky.
o Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami.
o Rozvoj komunikačních dovednosti žáků.
Realizace programu spočívá zejména v:
o poskytování vyváženého, kvalitního všeobecného vzdělávání
o rozvíjení samostatného logického myšlení a schopnosti komunikace
o příprava žáků pro praktický život včetně studia na středních školách
o umožnění výuky cizího jazyka (Aj) již od 1. ročníku
o možnost práce s výpočetní technikou ve výuce již od 1. ročníku
o uplatňování dalších forem výuky - integrované vyučování, skupinové vyučování, pracovní
dílny, besedy s odborníky, ukázky odborných činností, používání interaktivních tabulí, práce
s internetem
o v rámci inkluzivního vzdělávání a projektu Šablony pomoc handicapovaným žákům
s diagnostikovanými specifickými poruchami učení a chování a žákům ohroženým
školním neúspěchem.
o poskytnutí prostoru žákům mimořádně nadaným a talentovaným (jsou-li takoví a zůstanou-li
na škole)
o vedení žáků k sebekontrole, sebehodnocení a samostatnému rozhodování
o vedení k samostatné práci i spolupráci v týmu
o při osvojování nového učiva dbáme na to, aby nové učivo vycházelo z učiva předešlého, aby
byly nové představy zařazovány do okruhu představ starších znalostí.
Realizujeme tyto postupy
o poznáváme žáky, jejich potřeby a schopnosti
o vyučujeme prostřednictvím vlastní činnosti žáků, využíváme smyslové poznání a zkušenosti
žáků
o vytváříme prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně a chtějí se učit, které dává prostor pro
žákovu seberealizaci a sebedůvěru
o rozvíjíme klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem
o dáváme žákům přiměřený čas k učení a vedeme je k trvalému osvojení vědomostí
o volíme učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klademe důraz na
smysluplné učení, respektujeme schopnosti žáků
o podporujeme u žáků logické a kritické myšlení
o učíme žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého
druhu
o rozvíjíme schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu
o podporujeme u žáků schopnost poslouchat a respektovat názory jiných lidí
o vybíráme a využíváme vhodné učebnice a učební pomůcky k nim náležející
o hodnotíme znalosti žáků, nikoli jejich slabiny

- 18 5.2) ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ Š.V.P
5.2.1) Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
Na škole se ve všech ročnících vyučuje podle ŠVP GUTOVKA vytvořeného v souladu s
rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Na 1. stupni pracuje šest metodických úseků (dále jen MÚ), vždy v rámci ročníku +
metodický úsek anglického jazyka, který je napříč ročníky. Na 2. stupni je 9 MÚ organizovaných
podle předmětů. Za plnění tematických plánů, sjednocení pedagogických postupů a hodnocení
zodpovídá vedoucí příslušného MÚ.
Učivo předmětů s převážně vzdělávacím charakterem bylo ve všech ročnících probráno v
souladu s tematickými plány a ŠVP. Učivo předmětů s převážně výchovným charakterem,
informatiky a volitelných předmětů bylo probráno jen částečně z důvodu uzavření škol od 11. 3.
2020 - COVID.
Vzhledem k legislativní nemožnosti školy vymáhat domácí přípravu a vzhledem k
související nevyvážené účasti žáků v distančním vzdělávání, nelze očekávat úspěšné úplné
osvojení učiva 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Jaká je skutečná situace v osvojení učiva školního roku bude ověřováno v průběhu měsíce
září 2020.
Škola vytvořila na základě doporučení ČŠI systém zjišťování stavu osvojení učiva. Dále má
systém nastaveny následné mechanismy pro:
 rozčlenění učiva 2019/2020 na probrané, redukované, neprobrané k zařazení a neprobrané
zrušené,
 vyhodnocení situace osvojení u každého žáka ve všech naukových předmětech,
 práci s žáky, u kterých budou zjištěny významnější nedostatky,
 přípravu na možnou úpravu ŠVP
 možnost využití i postupů formativního hodnocení
Statistický přehled výsledků vzdělávání školního roku 2019/2020
I. pololetí (k 31. 1. 2020)
II. pololetí (k 30. 6. 2020)
1. STUPEŇ
2. STUPEŇ
1. STUPEŇ
2. STUPEŇ
počet učitelů
16
19
16
19
počet tříd
14
10
14
10
počet žáků
339
260
341
261
počet žáků skupin RVM
X
87
X
86
prospělo s vyznamenáním 300
123
314
158
prospělo
36
131
24
98
neprospělo
0
0
0
0
nehodnoceno
0
1
0
0
studující v zahraničí
3
5
3
5
chování velmi dobré
336
254
337
256
chování uspokojivé
0
0
1
0
chování neuspokojivé
0
0
0
0
Pochvala ŘŠ
0
24
20
22
Pochvala TU
30
28
48
48
Důtka ŘŠ
0
0
0
0
Důtka TU
4
0
6
0
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6
10
Průměrný počet žáků na třídu: 30. 6. 2020
I. stupeň
II. stupeň
I./II.
stupeň
celkem
24,4

26,1

2

0

25,1

5.2.2) Jazykové vzdělávání a jeho podpora:
Žáci 1. a 2. ročníku absolvují výuku anglického jazyka formou nepovinného předmětu
(v praxi však tuto výuku volí všichni) s dotací 1 vyučovací hodiny týdně. Žáci jsou v každém
ročníku rozděleni do pěti jazykových skupin.
V 3. – 9. ročníku je anglický jazyk vyučován jako povinný předmět rovněž ve
skupinách, do kterých jsou žáci rozřazeni podle úrovně jazykových dovedností. Týdenní dotace
činí 3 hodiny výuky týdně.
Od 7. ročníku je vyučován druhý cizí jazyk jako povinný předmět. Žáci jsou rozděleni
do skupin s výukou španělského, německého a ruského jazyka nebo anglické konverzace.
V 7. ročníku je vyučován Špj (rodilý mluvčí), Nj, a Rj V 8. ročníku je vyučován Špj
(rodilý mluvčí), Nj, Rj. V 9. ročníku je vyučován Špj (rodilý mluvčí), Nj, Rj a AK.
Týdenní dotace druhého cizího jazyka činí dvě hodiny týdně.
V rámci výuky cizího jazyka se žáci se účastní filmových představení v cizím jazyce,
absolvují soutěže a olympiády v cizím jazyce. Škola podporuje nabídku volnočasových
jazykových nabídek pro žáky.
5.2.3) Rozšířená výuka matematiky (RVM)
Skupiny s rozšířenou výukou matematiky
počet tříd/skupin

10 tříd/4 skupiny

počet žáků
86 žáků
Vzhledem k odchodu žáků na víceletá gymnázia, snažíme se obsadit volná místa mimo jiné
přijímáním žáků do skupin (nikoli tříd) s rozšířenou výukou matematiky (RVM). Takto
koncipovaný ročník má jednotlivé třídy životaschopné i v případě pozdějšího odchodu některých
žáků do šestiletých gymnázií..
Učitelé volí ve skupině RVM rychlejší výukové postupy a dík časové úspoře zařazují i
rozšiřující a náročnější učivo. Žáci ve skupinách s RVM dosahují často lepších výsledků i v jiných
předmětech a posilují tak prospěchovou úroveň své třídy. Jsme přesvědčeni o motivačním
působení těchto žáků. Skupiny se daří zachovat až do 9. ročníku byť z nich odcházejí žáci na
šestiletá gymnázia.
Do 6. ročníku/skupiny s RVM podalo v roce 2020 přihlášku 42 žáků, z toho 31 byl ze školy
Gutova a 11 z jiných škol. Vzhledem k uzavření škol jsme žáky do skupiny s RVM přijímali jen
na základě jejich prospěchu ve 4. a 5. ročníku. Přijímacím kritériím vyhovělo a do matematické
skupiny do 6. tříd bylo přijato 30 žáků – 24 ze školy Gutova, 6 žáků z ostatních škol.
5.2.4) Školní projekt „Média“.
Na obou stupních školy byl od listopadu 2019 realizován projekt pro výcvik žáků
k přijímání a vyhodnocování výpovědi mediálních a dalších informací. Nedílnou součástí bylo i
získávání ochranných návyků před specifickými negativy elektronické komunikace a ochrana
vlastní osoby.
Projekt byl členěn do tří navazujících časových fází.
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2) rozbor skutečné výpovědi informací (únor – březen),
3) vytvoření schématu získaných zkušeností s prostupem napříč ročníky.
Projekt nebyl dokončen ani do úplného absolvování 2 fáze z důvodů COVID. Možnosti
navázání budou projednány před zahájením 2. pololetí školního roku 2020/2021
5.3) SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (INKLUZE) A PROJEKT „ŠABLONY“
Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Gutovka“ přizpůsobujeme žákům
s různým stupněm nadání. Na podporu inkluzivního vzdělávání používáme finanční prostředky
získávané ze státního rozpočtu na základě vykazování žáků s poskytovanými podpůrnými
opatřeními. Dalším zdrojem je projekt „Základní škola Gutova“ (tzv. ŠABLONY) podpořený
z prostředků Evropské unie.
Škola organizuje pro žáky vykazující potřebu specifické péče rozsáhlé vzdělávací
aktivity, které jsou spojeny s níže uvedenými údaji.
Přehled aktivit realizovaných v tomto školním roce z projektu „Základní škola Gutova“.
Název šablony
Počet šablon
Časový rozsah
Doučování žáků ZŠ
6
5 měsíců
ohrožených školních
neúspěchem
Vzájemná spolupráce
7
2 měsíce
pedagogů ZŠ
Školní speciální pedagog
1
12 měsíců
Klub zábavné logiky a
1
5 měsíců
deskových her
Další šablony plánované na tento školní rok nemohly být realizovány z důvodu
mimořádných opatření - COVID. Tyto aktivity uskutečníme ve školním roce 2020/2021.
INFORMACE K REALIZACI INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ GUTOVA:
• Prioritou je systémovost a snaha o vysokou administrativní kázeň při vedení systému
• Inkluze je prováděna s možností pravidelných konzultací (učitelé i rodiče)
• Rozsah realizace ve školním roce v údajích1: 6x asistent pedagoga, 2x spec. pedagog, 83x
ped. intervence, 12x PLPP, 9x IVP, 72x PO, žáci s realizací podpůrných opatření,
Pokračuje: doučování 17ti žáků OMJ.
• Plán pedagogické podpory (PLPP) – vypracovává škola pro žáky, kteří mají mírné obtíže
ve vzdělávání (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, počítání, atd.) nebo pro
žáky vyšetřené poradnou a zařazené do 1. stupně podpůrných opatření. Zahrnuje zejména
popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření, stanovení cílů
podpory a způsoby vyhodnocování naplňování plánu. Škola průběžně vyhodnocuje a
aktualizuje PLPP v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
• Podpůrná opatření (PO) – člení se do 5 stupňů podle organizační, pedagogické a finanční
náročnosti. PO 1. stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např.
pomalejší tempo práce, obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné
1

též v bodě 6.2
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•

•

•

•
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problémy v koncentraci pozornosti apod.). U PO 2. stupně je charakter vzdělávacích potřeb
žáka ovlivněn zejména aktuálním zdravotním stavem, opožděným vývojem, odlišným
kulturním prostředím, nadáním, specifickými poruchami učení a chování. Opatření 2. stupně
jsou poskytována na základě doporučení poradenského zařízení. PO ve 3. stupni je
poskytováno na základě doporučení školského poradenského zařízení a vyžadují konzultanta
na straně vzdělavatele. Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými
specifickými poruchami učení, odlišným kulturním prostředím, poruchami chování, těžkou
poruchou řeči, poruchami autistického spektra, lehkým mentálním postižením apod. Na ZŠ
Gutova máme žáky s podpůrnými opatřeními v 1. – 3. stupni.
Individuální vzdělávací plán (IVP) – vypracovává škola na základě doporučení školského
poradenského pracoviště a žádosti zákonného zástupce. Vychází ze školního vzdělávacího
programu a je závazný pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Během školního
roku může být upravován a doplňován podle potřeb žáka.
Individuální vzdělávání (IVzd) – žák se vzdělává doma (mimo školu). O povolení
individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného
zástupce. Po dobu individuálního vzdělávání žáka je za vzdělávání žáka zodpovědný zákonný
zástupce žáka.
Výchovný poradce pro poruchy učení a chování - se věnuje zejména procesu integrace
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných. Výchovný poradce
vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické. Eviduje žáky se
specifickými vývojovými poruchami učení a chování, včetně žáků z jiného kulturního
prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, kontroluje platnost vyšetření z pedagogické
poradny. Připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve
škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými
poradenskými zařízeními.
Výchovný poradce pro volbu povolání - se věnuje problematice kariérového poradenství.
Poskytuje služby kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním
potřebám.
Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Zaměřuje se na prevenci rizikového chování žáků (např. prevence užívání návykových látek,
šikany, projevy rasismu, xenofobie aj.). Prevence je realizována různými aktivitami jako např.
besedami odborníků, exkurzemi, přednáškami nebo skupinovými činnostmi žáků. Při své
práci spolupracuje především s třídními učiteli, s výchovným poradcem, dalšími pedagogy,
ale i se zákonnými zástupci. Rovněž realizuje dotazníková šetření, jejichž cílem je zmapovat
situaci rizikového chování na škole. Vytváří Minimální preventivní program.
Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání
žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá žákům při výuce a při přípravě
na výuku; žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti. Na škole pracuje k 30.
6. 2020 6 asistentů pedagoga.
Speciální pedagog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb. Spoluvytváří
systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi. 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. Na škole působí 2 speciální
pedagogové.
Depistážní činnosti - Jedná se o vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Je realizována každoročně ve 2. ročnících.
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Účinná je hluboká a oboustranně vysoce kvalitní spolupráce s PPP Praha 10.
5.4) PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

1. SPECIFIKA 1. STUPNĚ,
1. stupeň tvoří 5 ročníků s celkovým počtem 14 tříd, 341 žáků.
Na 1. stupni vyučuje 14 učitelů ve funkci třídního učitele, 2 učitelé bez funkce třídního
učitele a 8 učitelů 2. stupně, kteří zajišťují výuku části anglického jazyka, vlastivědy, hudební
výchovy a informatiky. Vyučuje zde ředitel a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň. Ve funkci
vedoucího metodického úseku působí 6 učitelů
Ve školním roce vyučovalo na prvním stupni 9 plně kvalifikovaných pedagogů, 2 paní
učitelky si v průběhu školního roku doplnily v rámci celoživotního vzdělávání specializaci na 1.
stupeň a 4 paní učitelky studují na vysoké škole. Jedna paní učitelka studium nezahájila a
nastoupila na mateřskou dovolenou.
Vzdělávání na 1. stupni je charakteristické příjemnou pracovní atmosférou a
bezproblémovou komunikací mezi žáky a učiteli. Pracovní klima vypovídá o empatickém přístupu
pedagogů k žákům a vedení školy k zaměstnancům. V metodických úsecích se projevuje velká
snaha jednotlivých členů spolupracovat, vzájemně se podporovat a pomáhat začínajícím kolegům.
Paní učitelky přistupují k žákům dle jejich specifik. Díky tomu se daří u všech žáků
dosáhnout úrovně, která umožňuje postup do dalšího ročníku. V letošním roce je úspěšnost žáků
ovlivněna mírnějším hodnocením vzhledem k COVID. Na začátku příštího školního roku budou
učitelé věnovat zvýšené úsilí procvičování učiva nižších ročníků.
Žáky 1. ročníku hodnotíme spíše motivačně, abychom udrželi jejich zájem o poznávání.
Dle jejich potřeb jim poskytujeme dostatečný prostor na přivyknutí si na školní prostředí.
Výuka čtení probíhá analyticko-syntetickou metodou s důrazem na porozumění textu, typ
psacího písma, který vyučujeme, je písmo vázané. Matematická, čtenářská, finanční, digitální a
sociální gramotnost je vyučována od 1. ročníku. MG a FG zejména v předmětech matematika a
vlastivěda. ČG zejména v předmětech Čj, vlastivěda a matematika. SG a DG prolíná všemi
předměty.
Na osmiletá gymnázia odešli z 5. tříd celkem 4 žáci. Důvodem nižšího počtu přijatých žáků
může být menší počet přijímaných na víceletá gymnázia. Očekáváme, že pro další roky bude mít
tento fakt příznivý dopad na úroveň výuky – setrvání kvalitních žáků je pro školu přínosem.
Povinnou součástí ŠVP je plavecký výcvik, který absolvují žáci 2. a 3. ročníku v rozsahu
20 hodin. Využíváme nabídky plaveckého bazénu YMCA. Vlivem opatření COVID nebylo možno
plavecký výcvik realizovat v plném rozsahu. Již je zajištěno nahrazení neodplavaných lekcí
v příštím školním roce.
Na školu v přírodě do Horského hotelu na Černé hoře vyjelo 136 žáků z pěti tříd v říjnu
2019. Další plánované výjezdy nebylo možno uskutečnit z důvodu uzavření škol.
Do února 2020 vydávali žáci 4. – 9. tříd pod vedením paní učitelek Gruberové a
Romanovské školní časopis -měsíčník Tornádo.
2. VÝSLEDKY V NAPLŇOVÁNÍ ŠVP
Výuka probíhala podle tematických plánů. Poslední aktualizace z roku 2019 se týkala
předmětu Vlastivěda ve 4. ročníku. Tato změna se v tomto roce osvědčila a na ni naváže
v příštím školním roce úprava tematických plánů pro předmět vlastivěda v 5. ročníku.
Pro školní rok 2020-2021 dochází k úpravě učebního plánu v 1. a 2. ročníku.
V předmětu český jazyk se mění týdenní dotace z devíti na osm hodin a přidává se jedna hodina
ve prospěch nově zavedené povinné výuky anglického jazyka v 1. a 2. ročníku (dříve volitelný
předmět). Celkový počet hodin týdenní dotace se nemění.

- 23 Učivo předmětů s převahou vzdělávacího charakteru bylo ve všech ročnících probráno
v souladu s tematickými plány a ŠVP. Učivo předmětů s převážně výchovným charakterem a
informatiky bylo probráno jen částečně z důvodu uzavření škol od 11. 3. 2020.
3. PRŮBĚŽNÁ ČINNOST MÚ
I nadále se nám osvědčují společné kabinety pro učitele příslušného metodického
úseku. Jednání MÚ mohou probíhat dle potřeby, běžné konzultace denně. Vedoucí MÚ vedou
měsíční záznamy o práci úseku. Dohlíží na plnění tematických plánů. Vedoucí MÚ prováděly
pravidelné kontroly dle pokynů ZŘ. Průběžně kontrolovaly vedení pedagogické dokumentace
a používání předepsaného výukového materiálu. Kontrolovaly soulad tematických plánů se
zápisy v třídních knihách, dostatek podkladů pro klasifikaci v žákovských knížkách žáků,
vedení sešitů a pracovních sešitů, frekvenci a rozsah zadávání domácích úkolů a diktátů.
Připravovaly srovnávací písemné práce z předmětu český jazyk a matematika, které
vyhodnocovaly a zajišťovaly nápravná opatření. O činnosti úseku včetně rozboru
předepsaných kontrol jsou vedeny záznamy v sešitech MÚ. ZŘ kontroluje 1x měsíčně.
4. HOSPITAČNÍ ČINNOST
Datum
Hospitující
19. 9. 2019
A. Pouzarová
23. 10. 2019
M. Zajdlová
25. 10. 2019
M. Zajdlová
5. 11. 2019
M. Zajdlová
6. 11. 2019
M. Schifflerová
13. 11. 2019
M. Schifflerová
13. 11. 2019
J. Velichová
13. 12. 2019
H. Kasalová
17. 12. 2019
H. Kasalová
4. 1. 2020
M. Zajdlová
16. 1. 2020
H. Kasalová
23. 1. 2020
H. Kasalová
23. 1. 2020
J. Voneš
29. 1. 2020
J. Voneš
5.2. 2020
J. Voneš
7. 2. 2020
M. Zajdlová
7. 2. 2020
A. Pouzarová
10. 2. 2020
S. Herzlíková
N. Ozheva
10. 2. 2020
A. Pouzarová
10. 2. 2020
H. Jindráková
11. 2. 2020
M. Zajdlová
11. 2. 2020
M. Zajdlová
11. 2. 2020
M. Zajdlová
N. Ozheva
11. 2. 2020
H. Jindráková
11. 2. 2020
Z. Fialová D. Guyard
13. 2. 2020
M. Schifflerová
D. Guyard
14. 2. 2020
J. Mašková
Z. Marcelly

Třída
1. B
3. C
3. B
4. B
3. C
3. B
4. C
2. C
2. B
5. B
2. B
2. C
6.A
6.B
3.B
1. B
1. B
1. A

Předmět
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Vlastivěda
Český jazyk
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Vlastivěda

vyučující
H. Jindráková
D. Guyard
Z. Fialová
M. Kocianová
D. Guyard
Z. Fialová
A. Novotná
J. Zvěřinová
P. Hrubcová
J. Gruberová
P. Hrubcová
J. Zvěřinová
P. Krejčí
L. Chejnovská
Z. Fialová
H. Jindráková
H. Jindráková
M. Zajdlová

1. A
1. B
1. A
5. A
3. C

Vlastivěda
Vlastivěda
Český jazyk
Vlastivěda
Matematika

1. A
3. A
3. B

Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk

M. Zajdlová
M. Zajdlová
A. Pouzarová
J. Mašková
D. Guyard
S. Herzlíková(AP)
A. Pouzarová
M. Schifflerová
Z. Fialová

5. B.

Vlastivěda

J. Gruberová
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S. Herzlíková
17. 2. 2020
M. Schifflerová Z.
Fialová
17. 2. 2020
J. Mašková
J. Gruberová
19. 2. 2020
Z. Marcelly
20. 2. 2020
A. Novotná
3. 3. 2020
J.
H.Velichová
Kobrasová
10. 3. 2020
J.
Velichová
A. Novotná
10. 3. 2020
J.
H.Gruberová
Kobrasová
U všech nových zaměstnanců - J. Voneš
17. 2. 2020

5. B

Český jazyk

3. C

Český jazyk

J. Gruberová
N. Ozheva (AP)
D. Guyard

5. C.

Český jazyk

Z. Marcelly

5. A.
4. A
3.
roč.
4.
C
5. A.

Matematika
Vlastivěda
Školní
družinajazyk
Český
Matematika

J. Mašková
J. Velichová
H. Kobrasová
A. Novotná
J. Mašková

5.5) DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
1. SPECIFIKA 2. STUPNĚ
Na 2. stupni je 261 žáků ve 4 ročnících, kteří jsou rozděleni do 10 tříd. Vyučuje je 21
učitelů, deset z nich ve funkci třídních učitelů, osm netřídních, dále zde vyučuje zástupce ředitele
a dva učitelé prvního stupně, kteří vyučují německý jazyk a tělesnou výchovu.
Jeden vyučující si doplňuje pedagogickou kvalifikaci v systému CŽV. Na začátku roku
nastoupili tři noví učitelé, jeden plně kvalifikovaný, jeden dokončil studium v průběhu školního
roku a jeden nekvalifikovaný. U něj předpokládáme zahájení studia v roce 2021 a doplnění
pedagogické kvalifikace. Všem nově příchozím byl přidělen uvádějící učitel, který jim usnadňuje
seznámení se specifiky naší školy.
Vyučující na 2. stupni usilují o vytváření bezpečného klimatu pro všechny účastníky
vzdělávacího procesu. Atmosféra ve škole je příjemná i díky vstřícné komunikaci mezi pedagogy
a žáky i mezi pedagogy.
Žáci 6. ročníku se zúčastnili Adaptačního kurzu, který proběhl v září ve Lhotě nad
Rohanovem na Šumavě. Připravený lyžařský kurz (není podle ŠVP povinný) nemohl proběhnout
z důvodů Covid. Ze stejného důvodu nevyjela žádná třída 2. stupně na plánovanou školu v přírodě.
Kromě anglického jazyka vyučujeme ještě druhý cizí jazyk. V 7. – 8. ročníku zajišťujeme
výuku německého, ruského, španělského jazyka. V 9. ročníku jsme měli i jednu skupinu anglické
konverzace. V každém ročníku je povinná 1 hod. IT a v 7.-9. ročníku nabídka VP které s IT
souvisí.
V únoru nastoupil žák s OMJ s nedostatečnými znalostmi českého jazyka. Přes mimořádné
složité podmínky ve druhém pololetí se mu podařilo úspěšně postoupit do dalšího ročníku. Dalším
vzdělávacím pozitivem školy bylo absolutorium dlouhodobě nehodnoceného žáka 9. ročníku.
Podpora školy zde byla potřebná a po značném úsilí se ukázala jako účinná.
Na škole působí žákovský parlament – Gutovská rada. I její činnost narušilo uzavření škol.
Přesto zorganizovala herní odpoledne pro žáky. V prosinci připravila GR pro žáky 1. a 2. tříd i
návštěvu Mikuláše. Akce naplánované na jarní období z důvodů COVID neproběhly.
Na SŠ odchází kromě 57 žáků 9. tříd i 5 žáků ze sedmého ročníku.
2. ČINNOST PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ,
Metodické útvary provádí schůzky učitelů dle potřeby minimálně jednou za čtvrtletí.
Vedoucí MÚ dohlíží zejména na plnění tematických plánů. Další kontroly a opatření provádí na
základě pokynů zástupce ředitele. Vedoucí MÚ zodpovídají zejména za splnění tematických
plánů, kontrolují jejich soulad se zápisy v třídní knize.
V organizaci metodických úseků došlo ke změně v souvislosti se změnou vedoucího učitele
MÚ českého jazyka – předmět občanská výchova byl přesunut do MÚ cizích jazyků.
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výuka robotiky, fyzikálních praktik a moderních dějin).
MÚ uspořádány takto:
Čj
Cizí jazyky (Aj, Šj, Rj, Nj, Ak)
Mat, Fy + Fyz. praktika
Př, Ch, Výchova ke zdraví + VP Chem. praktika, Biologická praktika
Zem + VP Zeměpisná praktika
Děj + VP Moderní dějiny
Hv, Vv
Inf + VP Prezentace informací, Robotika, Multimédia, Psaní všemi deseti
Pč, Tv + VP Sportovní hry
Přehled volitelných předmětů/ročník
Moderní dějiny /9.
Multimédia /8.
Praktika biologická /7.
Praktika fyzikální /7.,8.
Praktika chemická /9.

Prezentace informací /7.
Psaní na PC /9.
Robotika /7.
Sportovní hry /7.,8.,9.
Zeměpisný seminář/ 8.

V průběhu distanční výuky, kdy se nezapisovalo do třídních knih, kontrolovali
metodici zadávané učivo s obsahem tematických plánů. Dále koordinují jednotný způsob
hodnocení (množství a váha známek), množství a frekvenci domácích úkolů a rozsáhlejších
písemných prací. Tuto kontrolu provádí namátkově i zástupce ředitele. V případě
nesrovnalostí provádíme nápravná opatření, která spočívají zejména v podpoře takového
učitele, který některý z kontrolovaných parametrů nesplňuje (pomoc metodika a ZŘ) Záznamy
o kontrole zapisují do sešitu metodických úseků. ZŘ kontroluje nejméně 1x za čtvrtletí.
3. NAPLŇOVÁNÍ ŠVP
Výuka probíhá podle tematických plánů aktualizovaných v roce 2018. Ve třídě 7. B bylo
zcela probráno učivo z předcházejícího školního roku 2019/19. V tomto školním roce jsme
v tematických plánech úpravy neprováděli.
Na příští školní rok připravujeme úpravy tematických plánů českého jazyka a matematiky.
V českém jazyce se jedná o přesun některých témat literární výchovy tak, aby více odpovídala
probíraným tématům zejména v předmětu dějepis (napříč všemi ročníky). Přizpůsobení v 6. roč.
v matematice souvisí s pořízením nových učebnic.
Učivo všech předmětů s převážně vzdělávacím charakterem bylo probráno. Učivo
předmětů výchovného charakteru, informatiky a volitelných předmětů nebylo probráno v důsledku
opatření COVID. Na začátku příštího školního roku se budeme zaměřovat na opakování a
procvičování učiva, které bylo probíráno distanční formou. I přes velké nasazení učitelů tato forma
nedokáže plně nahradit tradiční prezenční výuku.
.
4. HOSPITAČNÍ ČINNOST
datum
hospitující
třída
předmět
vyučující
V. Sýkora
23. – 27. 9.
M. Chocenský
6. A
Adaptační kurz
K. Němcová
2019
6. B
L. Chejnovská
6. C
O. Kaplan
7. 2. 2020
9. 3. 2020

M. Chocenský
M. Chocenský

7. C
8. AB

Český jazyk
Zeměpisný seminář

D. Zelenohorská
B. Houšková
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B. Dvořáková,
L. Chejnovská

7.
ročník

Anglický jazyk

A. Jenerálová

20. 2. 2020

A. Jenerálová, L.
Chejnovská

9.
ročník

Anglický jazyk

B. Dvořáková

10. 3. 2020
21. 1. 2020
27. 1. 2020
17. 2. 2020
13. 1. 2020
15. 1. 2020
15. 1. 2020
9. 3. 2020
19. 2. 2019
19. 2. 2019

P. Krejčí
A. Jenerálová
A. Jenerálová
T. Romanovská
Jaroslava Černá
B. Houšková
B. Dvořáková
R. Krejčí
J. Černá
J. Černá

M8
RVM
9. C.
7. A.
9. C.
6. B
7. A
9. C
8. AB
9. A
6. B

Matematika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Zeměpis
Zeměpis
Zeměpis
Zeměpisný seminář
Dějepis
Dějepis

J. Nájares
V. Brynych

3. 10. 2019

Tandemová
výuka

6. C

Informatika

P. Krejčí
J. Zůnová

Informatika

Informatika

P. Krejčí
J. Zůnová
V. Sýkora
J. Zůnová
V. Sýkora
J. Zůnová
V. Sýkora

Informatika

J. Zůnová

Informatika

P. Krejčí

Informatika

V. Sýkora
J. Zůnová
L. Chejnovská
D. Zelenohorská
Schifflerová
V. Brynych
O. Kaplan
O. Kaplan
R. Krejčí.
V. Sýkora
M. Schifflerová
B. Houšková
M. Schifflerová
B. Houšková
R. Krejčí
R. Krejčí
D. Zelenohorská

Tandemová
6. B
výuka
28. 11. 2019
Tandemová
9. A
výuka
3. 12. 2019
Tandemová
9. C
výuka
18. 2. 2020
P. Krejčí
9.C
J. Zůnová
3. 3. 2020
P. Krejčí
9. C
V. Sýkora
9. 3. 2020
V. Sýkora
5. C
J. Zůnová
5. 3. 2020
Tandemová
9. A
výuka
20. 11. 2019
M. Zelenková
6. C
27. 11. 2019
M. Zelenková
7. C
28. 11. 2019
V. Sýkora
6. B
2. 12. 2019
V. Sýkora
7. C
12. 12. 2019
V. Sýkora
8. B
6. 1. 2020
V. Sýkora
7. A
6. 1. 2020
V. Sýkora
7. A
14. 1. 2020
O. Kaplan
6. A
14. 1. 2020
O. Kaplan
6. A
23. 1. 2020
V. Sýkora
8. B
3. 3. 2020
V. Sýkora
6. A
5. 12. 2019
R. Krejčí
7. A
15. 1. 2020
B. Houšková
8. A
16. 1. 2020
D. Zelenohorská
8. A
27. 1. 2020
R. Krejčí
7. A
U všech nových zaměstnanců - J. Voneš
4. 10. 2019

5. SPECIFICKÉ HODNOCENÍ na 2. stupni

Informatika
Informatika

Český jazyk
Český jazyk
TV
PČ
TV
PČ
PČ
TV
TV
TV
TV
Přírodopis
Přírodopis
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví

T. Romanovská

A. Jenerálová
B. Houšková
J. Černá
J. Černá
B. Houšková
Zelenková
Němcová
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stupních. V rámci tohoto předmětu se žáci seznamují s praktickými dovednostmi při práci ve
školní dílně, dále s přípravou pokrmů i stolováním ve cvičné kuchyni a při péči o rostliny v
pěstitelském koutku.
Příležitost pro realizaci Polytechnické výchovy rozšiřujeme nabídkou volitelného
předmětu „Robotika“, při kterém se spojuje získávání manuálních dovedností s výukou
digitálních technologií.
Polytechnická výchova je zahrnuta i do výuky chemických, fyzikálních a
biologických Praktik, při kterých se žáci učí praktickým dovednostem.
Znalosti pro práci s počítačem získávají žáci nejen v Informatice, která je jako
povinný předmět zařazena od 4. do 9. ročníku, ale také v rámci VP: Prezentace informací,
Multimédia a Psaní všemi deseti.
Polytechnické dovednosti rozvíjíme také v rámci Klubu zábavné logiky a deskových
her a v Badatelském klubu. Náplní práce klubu zábavné logiky bylo také sestavení
programovatelného vozítka z technické stavebnice „Lego“. Při této činnosti žáci získávali
nejen manuální dovednosti, ale naučili se i základy programování.
5.2) Environmentální výchova (EVVO)
Výchova je integrována do výuky mnoha předmětů. Na 1. stupni je to zejména
Vlastivěda a Pracovní činnosti (pěstitelské práce). Na 2. stupni jsou témata EVVO zařazena
zejména do výuky Přírodopisu, Chemie, Fyziky, Zeměpisu, Výtvarné výchovy a
Pracovních činností. Žáci zejména 1. stupně se za podpory svých třídních učitelů a rodičů
zapojují do sběru starého papíru.
V letošním školním roce jsme zorganizovali pouze dvakrát sběrovou akci starého
papíru a to v říjnu a v listopadu. V únoru cena výkupu na světových trzích klesla. Z tohoto
důvodu se sběr nekonal. V dubnu a v červnu se plánovaný sběr nekonal z důvodu COVID.
Celkem jsme nasbírali 4700 kg starého papíru. Kromě papíru třídíme také plasty. Sběrné
kontejnery jsou ve všech třídách 2. i 1. stupně. Žákovská služba je pomáhá vyprazdňovat
jedenkrát týdně.
V průběhu roku jsme zajistili návštěvu zemědělského muzea s průvodcem doplněnou
pracovními listy v 6. ročníku na téma „Rybářství“ a v 7. ročníku na téma „Voda je život“. Pro
7. třídy a 6. A škola zorganizovala exkurzi do iQLandia v Liberci, kde se v moderním science
centru žáci prostřednictvím interaktivních exponátů seznamovali s kouzly přírodních věd. Pro
6. B a 6. C se tato akce nekonala z důvodu nouzového stavu (Covid 19). Ze stejného důvodu
se nekonaly další akce plánované na jarní měsíce. Tyto akce přesuneme na školní rok 20202021.
5.3) Multikulturní výchova
Výchova je zařazena do tematických plánů řady vyučovacích předmětů: zejména českého a
anglického jazyka, hudební výchovy, dějepisu, občanské výchovy, rodinné výchovy a
vlastivědy. Součástí výuky je poznávání kultury jiných národů a menšin. V rámci MkV jsou
zařazena např. témata mezilidských vztahů, rozdílů mezi sociálními skupinami, generační
rozdíly, rozdíly jednotlivých kultur. Zvláštní pozornost věnujeme úctě a toleranci vůči osobám
z jiného kulturního prostředí. S jinými kulturami se žáci seznamují spontánně i
prostřednictvím svých spolužáků, kteří pocházejí nebo dlouhodobě pobývali v zahraničí.
Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku, náš sponzorský dar umožňuje studium
indickému chlapci Johnovi.
5. 6) ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
Název
úroveň
Anglická olympiáda
Školní kolo
Anglická olympiáda
Obvodní kolo

Třída
7. - 9.
7., 9.

Počet žáků Nejlepší umístění
20
2
10.

- 28 Dějepisná olympiáda

Obvodní kolo

8. – 9.

2

Matematická
olympiáda

Školní kolo

5.

11

Matematická
olympiáda

Obvodní kolo

5.

2

3.

Logická olympiáda

Domácí kolo

6. – 9.

21

kvantil 96,25
v ČR

Podzimní MaSo
(matematická soutěž)
Matematická
olympiáda

Celostátní

7. – 9.

4

Bez umístění

Školní kolo

9.

5

Matematická
olympiáda

Obvodní kolo

9.

2

Bez umístění

Pythagoriáda

Školní kolo

5. ročník

64

Pythagoriáda

Školní kolo

6.
ročník

25

19 úspěšných
řešitelů
1 úspěšný řešitel

Pythagoriáda

Školní kolo

7.
ročník

23

4 úspěšní
řešitelé

Pythagoriáda

Školní kolo

8.
ročník

37

4 úspěšní
řešitelé

Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Pražský Pramen
Pražský Pramen
Mladý chemik
Mladý chemik

Obvodní kolo
Krajské kolo
Školní kolo
Finální kolo
Školní kolo
1. kolo

6. – 9.
7.
8. – 9.
9.
9.
9. C

3
1
102
1
53
1

1.
Bez umístění

Biologická olympiáda

Školní kolo

6. – 9.

15

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Název
úroveň
ČEPS cup - florbal
obvodní

Třída
3. – 5.

Počet žáků Nejlepší umístění
12
4.

ASŠK - přehazovaná

obvodní

4. – 5.

12

5.

Stolní tenis
Minifotbal
Minifotbal

Obvodní kolo
Obvodní kolo
Obvodní kolo

8. – 9.
6. – 7.
8. – 9.

7
10
10

2.
3.
Bez umístění

Třída
8. ročník

Počet žáků Nejlepší umístění
15

UMĚLECKÉ SOUTĚŽE
Název
úroveň
AntiFetFest
Školní kolo

1.

Bez umístění
3.

- 29 5.7) VÍCEDENNÍ VÝJEZDY ŽÁKŮ MIMO OBJEKT ŠKOLY
počet výjezdů
1
1

Adaptační kurz
Škola v přírodě

počet žáků
71
136

Hodnocení výše uvedených akcí:
Adaptační kurz proběhl 23. – 27. září 2019 ve Lhotě nad Rohanovem na Šumavě.
Zúčastnily se všechny 6. třídy. Kolektivy stávajících žáků jsme doplnili o nově příchozí
žáky, kteří byli přijati zejména do skupiny s rozšířenou výukou matematiky. Program byl
proto tvořen převážně aktivitami, při kterých se žáci zábavnou formou učili vzájemné
spolupráci a komunikaci. Při všech aktivitách jsme záměrně omezovali soutěživost, která
se mezi dětmi významně projevuje. Snažili jsme se vytvořit v dětech pocit bezpečí, aby
se nebáli projevit i ty, které jsou z různých důvodů více uzavřené. Program se vydařil a
zúčastněným žákům se líbil. Na adaptačním kurzu se třídním učitelům úspěšně podařilo
vytvořit základ dobrých vztahů mezi nimi a žáky i mezi žáky navzájem. Na tuto práci
potom mohli třídní učitelé navázat při dalších činnostech v průběhu školního roku.
Lyžařský výcvikový kurz v tomto školním roce neproběhl, protože krátce před odjezdem
došlo k uzavření škol a zrušení všech akcí.
Z naplánovaných výjezdů na školy v přírodě se uskutečnil z výše uvedených důvodů
pouze jeden. 136 žáků vyjelo 4. – 11. října do Horského hotelu na Černé hoře. Účastníci
z řad učitelů i žáků byli s ubytováním i ostatními službami spokojeni. Rovněž komunikace
s personálem hotelu byla bezproblémová.
5.8) ÚDAJE O AKCÍCH TŘÍD
Údaje jsou zpracovány do tabulkového přehledu podle jednotlivých ročníků. Pro
velký rozsah a pestrost neuvádíme podrobnější popis jednotlivých akcí. Zevrubnější
informace lze zjistit u zástupců ředitele nebo u konkrétních třídních učitelů.
1. ročník

DATUM
1. 9. 2019
16. 10. 2019
1. 11. 2019
19. 11. 2019
4. 12. 2019

NÁZEV AKCE
Slavnostní vítání prvňáčků
Malování na hrnek
Jak šel kozlík do světa
Beseda – dopravní výchova
Jak Mikuláš berlu ztratil

TŘÍDA/POČET ŽÁKŮ
1. A, B/ 49
1. A / 24
1. A, B / 49
1. A, B / 49
1. A, B / 49

6. 12. 2019
6. 2. 2020

Sklář
O neposlušných kůzlátkách

1. A, B / 49
1. A, B / 49

2. ročník

DATUM
4. 10. – 6. 12.
2019

NÁZEV AKCE
Plavecký výcvik

TŘÍDA/POČET ŽÁKŮ
2. C/ 23

- 30 24. 10. 2019

Tučňáci v Rudolfinu

2. A, B, C/60

19. 11. 2019

Dopravní výchova-městská policie-beseda

2. A, B, C/60

4. 2. 2020
6. 2. 2020

Kozlíkovo divadlo – Jak šel kozlík do světa
Prevence primárního chování- Nejsme jen
spolužáci, ale i kamarádi
Projekt – Karel Čapek

2. A, B, C/60
2. A, B, C/60

12. 2. 2020

2. A, B, C/60

3. ročník

DATUM
14. 10. 2019
4. - 11. 10.
2019
11. 11. 2019
14. 11. 2019
20. 11. 2019
3. 12. 2019
10. 12. 2019
9. 1. 2020
14. 1. 2020
4. 2. 2020
4. 3. 2020

NÁZEV AKCE
Minecraft - Hra o přežití
Škola v přírodě

TŘÍDA/POČET ŽÁKŮ
3. A, B, C/ 80
3. A/ 27

Mediální výchova-bezpečný internet
Mediální výchova - bezpečný internet
Městská policie - značky dopravní
výchovy
Sklář
Hudební workshop – Hluboký vesmír,
Rudolfinum
Planetárium – Polaris 2
Prevence – Nikotin mě neláká
Divadlo Kozlík – Dějiny národa českého
Hudebně - dramatická dílna ,,Šaman“,
Muzeum hudby

3. A/ 27
3. C/ 26
3. A, B, C/ 80
3. A, B/ 54
3. A/ 27
3. A, B, C/ 80
3. A, B, C/ 80
3. A, B, C/ 80
3. A/ 27

4. ročník

DATUM
21. 10. 2019
22. 10. 2019
19. 11. 2019
20. 11. 2019
26. 11 2019
27. 11. 2019
4. 12. 2019
8. 1. 2020
9. 1 2020
21. 1. 2020
22. 1. 2020
23. 1. 2020

NÁZEV AKCE
Besedárium – Stroj času
Besedárium – Stroj času
Dopravní výchova – Městská policie
Dopravní výchova – Městská policie
Besedárium – Houstone, máme problém
Besedárium – Houstone, máme problém
Sklář ve škole
Planetárium – Polaris 2
Dopravní hřiště Jahodová
Primární prevence - Alkohol
Divadlo Gong – Elektrický Emil
Dopravní hřiště Jahodová

TŘÍDA/POČET
ŽÁKŮ
4. A, B/ 49
4. C/ 24
4. A/ 23
4. B, C/ 48
4. A, B, C/ 72
4. A, B/ 49
4. A, B, C/ 71
4. A, C/ 47
4. A, C/ 47
4. B/ 23
4. B/ 23

- 31 10. 3. 2020

Primární prevence – Alkohol

4. B/ 24

5. ročník

DATUM

NÁZEV AKCE

10. 10. 2019
16. 10. 2019
19. 11. 2019

Den pro zdraví
Malování na hrnek
Beseda Dopravní výchova městská
policie
Elektrický Emil
Dopravní výchova
Planetárium

20. 11. 2019
29. 11. 2019
13. 1. 2020
24. 1. 2020
28. 1. 2020
29. 1. 2020
13. 2. 2020
20. 2. 2020
9. 3. 2020

Primární prevence
Dopravní výchova
Divadlo GONG Dobrodružství
Toma Sawyera
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Čokoládový ráj

TŘÍDA/POČET
ŽÁKŮ
5. B/ 25
5. C/ 23
5. A, B, C/ 65
5. B, C/ 49
5. C, B/ 22
5. A, B, C/ 65
5. A. B/ 44
5. B/ 25
5. A, B, C/ 66
5. A, B/ 40
5. C/ 21
5. A, B/ 48

6. ročník

DATUM
23. 9. – 27. 9.
2019
12. 11. 2019
17. 12. 2019
17. 12. 2019
11. 2. 2020
18. 2. 2020
20. 2. 2020
21. 2. 2020

NÁZEV AKCE
Adaptační kurz

TŘÍDA/POČET ŽÁKŮ
6. A, B, C/ 72

NZM - rybářství
IQlandia Liberec
iQLANDIA a 4K planetárium
Múk – mediální výchova
Pythagoriáda
Múk – mediální výchova
Múk – mediální výchova

6. A, B, C/ 72
6. A/ 24
6. A/23
6. A/ 24
6. A, B, C/ 72
6. B/ 23
6. C/ 25

7. ročník

DATUM
3. 10. 2019
10. 10. 2019
22. 10. 2019
25. 10. 2019
11. 11. 2019

NÁZEV AKCE
Mediální projekt v knihovně v Korunní
Naučná vycházka Strašnice (okolí školy)
Mediální projekt v knihovně v Korunní
Mediální projekt v knihovně v Korunní
Totalita – Multimediální průvodce
Československem 1948-1989 s 3D
projekcí

TŘÍDA/POČET ŽÁKŮ
7. C/ 25
7. A,B/ 48
7. A/ 24
7. B/ 24
7. C/ 25

- 32 15. 11. 2019

26. 11. 2019

26. 11. 2019
27. 11. 2019
28. 11. 2019
4. 12. 2019
17. 12. 2019
10. 3. 2020

Týden vědy a techniky AV ČR – Ústav
chemických procesů a Geologický ústav
AV ČR
Koncert České studentské filharmonie
v Rudolfinu - Beethoven Egmont,
Kabeláč Mysterium času
Program Voda je život - NZM
Program Voda je život - NZM
Program Voda je život - NZM
iQLANDIA a 4K planetárium
iQLANDIA a 4K planetárium
Karel IV. a středověká Praha (Dům U
Zlatého prstenu)

7. C/ 25

7. B, C/ 49

7. A/ 24
7. B/ 24
7. C/ 25
7. B, C/ 49
7. A/ 24
7. A,B/ 48

8. ročník

DATUM
16. 9. 2019
10. 10. 2019
21. - 22. 10.
2019
13. 11. 2019
19. 12. 2019
27. 1. 2020
13. 2. 2020
5. a 10. 3.
2020

NÁZEV AKCE
IQ Port
Den zdraví
Hrdličkovo muzeum – Sběratelé kostí

TŘÍDA/POČET ŽÁKŮ
8. A, 8. B/ 55
8. A/ 26
8. A, 8. B/ 55

Týden vědy a techniky + Akademie
vědy
DRB – Přelet nad kukaččím hnízdem
Kino – Bitva u Midway v Aj
Festival řemeslných workshopů
Knihovna Korunní - Mediální
gramotnost

8. B/ 26
8. A, B/ 55
8. A, 8. B/ 55
8. A, 8. B/ 55
8. A, 8. B/ 55

9. ročník

DATUM
4. 10.
2019
11. 10.
2019
listopad
13. 11.
2019
11. 12.
2019

NÁZEV AKCE
Návštěva knihovny Korunní,
Praha 2 - program o mediální
gramotnosti
Návštěva SZŠ 5. května – Den se
zdravím
Nácvik zpívání koled
Návštěva programu Totalita na
Karlově náměstí – film a interaktivní
panely
DOD – pomoc třídy na všech
stanovištích – vítání návštěvníků,
provádění po škole, jarmark, příprava
občerstvení, testy pro hosty, úklid

TŘÍDA/POČET ŽÁKŮ
9. A/ 28

9. A/ 28
9. A, C/ 12
9. A/ 28

9. A, C/ 56

- 33 19. 12.
2019
27. 1.
2020

Návštěva divadelního
představení Přelet nad Kukaččím
hnízdem – Divadlo Radka Brzobohatého
Návštěva filmového představení
v kině Světozor – Bitva u Midway –
v Aj

9. A, C/ 45

9. A, C/ 55

Hromadné školní akce

DATUM

NÁZEV AKCE
Projekt Praha 10, neseď!
Sběr papíru 2 x
Čtenářská soutěž – 2 kola

11. 12.

Den otevřených dveří

21. 11.

Výroba na jarmark

27. 11.

Herní odpoledne Gutovské rady - Pexeso

5. 12.

Mikuláš

2019
2019
2019
2019

ROČNÍK
8. a
9.
1. –
9.
1. –
9.
1. –
9.
1. –
9.
1. –
9.
1. –
2.

- 34 6) ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
a
O VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ

6.1) Údaje o prevenci rizikového chování
Funkci školního metodika prevence vykonává Mgr. Martin Chocenský
Sekce Prevence je kromě své důležitosti i celospolečensky sledovanou oblastí práce školy s
žáky. Zabývá se především realizací preventivních činností k ochraně žáků před
nežádoucími společenskými jevy. Školní metodik prevence Martin Chocenský zodpovědně
zpracovává a iniciativně realizuje roční plán činnosti, podle kterého ve školním roce svůj
úsek vede.
Základem prevence rizikového chování v naší škole je práce třídních učitelů s žáky
své třídy. Proto jejich výběru věnujeme zvláštní pozornost. Na prvním stupni učí třídní
učitelé většinu hodin ve svých třídách, díky tomu žáky dobře znají a mají tak dostatek
příležitostí na žáky působit a řešit včas situace, které mohou vést k rizikovému chování
žáků. Na druhém stupni, kde třídní učitelé učí ve svých třídách nižší počet hodin, vytváříme
prostor pro interakci zařazením pravidelných třídnických hodin. Konají se ve všech
třídách druhého stupně každé pondělí první vyučovací hodinu.
Důležitým prvkem prevence je zařazování souvisejících témat do výuky. Na
prvním stupni je to hlavně vlastivěda, na druhém stupni pak se preventivní témata objevují
v občanské výchově, výchově ke zdraví, přírodopisu, chemii, ale i v dalších předmětech.
I v tomto školním roce jsme připravili tradiční projekt "Chceme žít bez závislostí".
Stejně jako v minulém školním roce byl i letos program určen pro všechny žáky 1. – 9.
ročníku. Část prostředků na realizaci projektu jsme získali z grantového programu hlavního
města Prahy pro oblast primární prevence ve školách.
Na 1. stupni jsme v rámci tohoto programu připravili 4 hodiny prevence. Témata se
týkala zejména vztahů mezi žáky a prevence konkrétního rizikového chování nikotinismus, alkoholismus, netholismus. Na druhém stupni se v každé třídě koná celkem 6
hodin prevence. Témata byla zaměřena na řešení vztahů v třídních kolektivech a dále se
zabývali obecnějšími tématy prevence, například zvládání emocí, komunikace, sebevědomí,
právní vědomí a plánování budoucnosti.
I v příštím školním roce plánujeme pokračovat v tomto programu, již se nám podařilo
získat část prostředků z grantového programu hlavního města Prahy, zbývající část uhradí
škola a rodiče žáků.
V září proběhl adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Letos vyjely všechny tři třídy,
celkem se zúčastnilo 71 žáků, pouze dva žáci z vážných důvodů neúčastnili. Zásluhu na
takové účasti má nepochybně i Městská část Praha 10, která nám přidělila grant na pokrytí
velké části nákladů tohoto kurzu.
Jak zmíněno výše, adaptační kurz proběhl 23. – 27. září 2019 ve Lhotě nad
Rohanovem na Šumavě. S ubytováním i stravováním byli učitelé i žáci spokojeni.
S pořádáním adaptačního kurzu máme velmi dobré zkušenosti. Ve třídách, které se
ho zúčastnily, se během další školní docházky méně často projevují problémy ve vztazích
mezi žáky. Přesto ho v příštím školním roce nebudeme realizovat, vzhledem k nejisté situaci,
která souvisí s opatřeními proti číření nemoci COVID.
I přes uzavření školy se podařilo žákům 8. ročníku pod vedením pana učitele Sýkory
dokončit a krátký film s námětem prevence rizikového chování. Tento film následně

- 35 odevzdali do soutěže Antifetfest. Vzhledem k mimořádným událostem byly všechny
soutěžní filmy zařazeny do celostátního kola, které proběhne v říjnu 2020.
6.2) Výchovné poradenství,
Funkci výchovného poradce vykonává PaedDr. Marie Zajdlová (poruchy učení a chování) a
RNDr. Eva Horová (volba povolání)
Výchovné poradenství pro poruchy učení a chování se ve školním roce zabývalo především
náročným pokračováním realizace koncepce Společného vzdělávání – Inkluze. Výchovná
poradkyně zpracovala a realizuje roční plán činnosti zaměřený právě na realizaci
INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Systém výchovného poradenství pro poruchy učení a
chování (SPU) ve škole patří k nejlépe pracujícím úsekům školy.
Poradenské služby ve škole poskytují 2 výchovné poradkyně a dvě speciální pedagožky.
Kompetence výchovných poradkyň jsou rozděleny tak, že první se věnuje žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a druhá poradkyně poskytuje žákům podporu
při rozhodování se o budoucím středním vzdělávání.
Výchovná poradkyně pro žáky s SVP provádí pečlivou evidenci a následnou práci s žáky se
zjištěnými SVP a pro žáky s OMJ. Pro 72 žáků PPP doporučila podpůrná opatření 1. – 3.
stupně (35 na 1. stupni a 37 na 2. stupni). Na základě těchto doporučení nebo na základě
vlastního zjištění vypracovali vyučující pro 12 žáků plány pedagogické podpory (všichni na
2. stupni). Po vyhodnocení práce s plány bylo zjištěno zlepšení studijních výsledků žáků. 8
žáků 1. stupně a jeden žák 2. stupně pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Všichni
postupují úspěšně do vyššího ročníku. Pedagogická intervence je poskytována celkem 83
žákům (58 na 1. stupni a 25 na 2. stupni). Kromě učitelů poskytují podporu žákům i 2 speciální
pedagogové a 6 asistentek pedagoga.
Opět se potvrdila výborná spolupráce s PPP Praha 10. Konzultace pedagogů s pracovnicemi
PPP se konají každý měsíc. Vždy před vyhotovením podpůrného opatření konzultují pracovnice
PPP se ZŘ/výchovnou poradkyní možnosti školy v oblasti zajištění nároků, které by z
podpůrného opatření vyplynuly. Rodiče mohli opět využít konzultací s pracovnicemi PPP na
půdě školy. Nadále však upřednostnily konzultace na poradenském pracovišti, kde zároveň
probíhalo vyšetření žáka.
Trvá osvědčený princip zachování různorodých třídních kolektivů. K včasnému
rozpoznání specifických potřeb ve vzdělávání jsme jako každý rok i letos zorganizovali
depistáž ve 2. ročníku.
Plán VP pro šk. rok 2019/20 se nepodařilo vlivem uzavření škol od 11. 3. 2020 zcela
naplnit. Některé činnosti, které byly naplánovány na březen – červen, byly plněny
redukovaně. Nebyly realizovány hospitace ve školní družině za účelem projevu žáků
v zájmových útvarech. Dosud nebyly vyřízeny všechny žádosti o OŠD. Důvodem je
přetíženost PPP a posunuté termíny na posouzení zralosti dětí. Škola neobdržela nabídku
PPP týkající se profesní orientace žáků 8. ročníků.
Každým rokem mírně vzrůstá počet žáků cizí státní příslušnosti (žáci s OMJ) na naší
škole. V letošním školním roce jich bylo ve třídách 56 žáků s OMJ. Většina těchto žáků má
při příchodu do naší školy dostačující znalost českého jazyka, a proto se s podporou učitelů
i spolužáků zapojuje do výuky bez větších problémů. Dva žáci nastoupili s minimální
znalostí českého jazyka. Pro mladšího z nich jsme rodičům doporučili tříměsíční intenzivní
kurz českého jazyka, který úspěšně absolvoval. Druhý žák nastoupil do školy až v únoru.
Vzhledem k následným mimořádným opatření neměl možnost podobný kurz absolvovat.

- 36 Výchovné poradenství – volba povolání
Žáci 9. ročníku měli mimořádnou možnost v době distanční výuky docházet do školy.
Jednalo se o přípravu ke přijímacím zkouškám a o celkové opakování učiva. Výuka byla
zahájena a trvala 4 týdny. Nabídku využilo cca 70 % žáků.
V souvislosti s mimořádnými opatřeními byla pro letošní rok schválena změna
v přijímacím řízení, žáci měli pouze jeden termín jednotných přijímacích zkoušek v termínu
8. 6. 2020.
Tím se prodloužilo přijímací řízení a posunulo se i druhé kolo. Je více žáků, kteří nebyli
v prvním termínu přijati a řešili odvolání a nové přihlášky. Nejeden z nich opakovaně.
Do druhého kola přijímacího řízení muselo podat přihlášky deset žáků, výběr míst na
školách ve druhém kole byl již značně omezený. K 30. 6. neměla škola ještě informaci o
umístění 5 žáků z 9. ročníku.
Viz též výsledky přijímacího řízení v části 4.3).

7) Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP)

Vedení školy v tomto školním roce zorganizovalo pro všechny učitele několik seminářů
zaměřených na rozvoj počítačové gramotnosti – jednalo se o seznámení s novými programy i
prohloubení dovedností s již dříve používanými. Oba zástupci ředitele se po řediteli a
ekonomovi zúčastnili semináře zaměřeného na nový způsob financování školství PHmax.
Znalosti z tohoto semináře byly pro školu klíčové. Dále si učitelé vyhledávali semináře dle
vlastního zájmu. Vzhledem k opatřením COVID se řada plánovaných akcí na jaře
neuskutečnila. Pro příští školní rok plánuje vedení školy semináře na prohloubení znalostí v
oblasti inkluzivního vzdělání, projektového vyučování a polytechnického vzdělávání.
Vedení školy v tomto školním roce zorganizovalo pro všechny učitele vzdělávání v
oblasti informačních technologií. Pro příští školní rok naplánovalo vedení školy semináře na
prohloubení znalostí v oblasti inkluzivního vzdělání, projektového vyučování a
polytechnického vzdělávání. Někteří učitelé i zástupkyně ředitele pro první stupeň se zúčastnili
seminářů s tématikou dle vlastního výběru. Jednalo se o semináře spojené se změnou školské
legislativy a s inkluzí.
Zvláštní pozornost byla věnovaná zahájení přípravy školení Teams - pro realizaci on-line
výuky. Podobně jako v jiných činnostech školy byla i oblast vzdělávání narušena uzavřením
škol od 11. března.
PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2019/2020:
Název akce

Jména účastníků

Descartes

Studená válka 1947 – 1989

Černá

Časový rozsah
(počet
vyučovacích
hodin)
8

Český florbal
Český florbal

Školení rozhodčích florbalu
Seminář rozhodčích florbalu
11/19 Brno
Seminář rozhodčích florbalu
01/20 – Ostrava

Sýkora
Sýkora

8
6

Sýkora

6

Kdo organizoval

Český florbal
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Jitka
největší česká konference o
Zůnová
nových technologiích ve
vzdělávání
NIDV
Jak na digitální stopu
Jitka
(webinář)
Zůnová
NIDV
Jak rozvíjet algoritmické
Jitka
myšlení v hodinách
Zůnová
(webinář)
NIDV
Sociální sítě jako hlavní
Vojtěch
komunikační prostředek
Sýkora
mladé generace (webinář)
Škola
Školení PC pro učitele –
Všichni
Word (tabulky, tabulátory,
učitelé
odrážky a číslování), tipy pro
používání počítačů a
interaktivních tabulí
Škola
Školení PC pro učitele –
Všichni
program Vision + výukové
učitelé
programy
Škola
Pracovní dílna –
Všichni
interaktivní tabule – krátké
učitelé
ukázky, jak využíváme IT
Škola
Zadávání údajů do „Bakalářů“ Všichni učitelé
pro odesílání dat ze školní
matriky a před vysvědčením
Pedagogická knihovna Setkání knihovníků
Velichová
JAK
v pedagogické knihovně JAK
Verlag Dashöfer
Základní škola v roce
Chocenský,
2019/2020
Zajdlová
Nakladatelství FORUM Jak zaměstnávat a financovat Zajdlová
s.r.o
asistenta pedagoga
Nakladatelství FORUM Legislativní smršť ve
Zajdlová
s.r.o
společném vzdělávání
MŠMT
Evaluační seminář projektu
Voneš
MAP II
Konference Školství
Unie zaměstnaneckých scazů Voneš, Zajdlová
2020
ČR
Ředitelská akademie
Formativní hodnocení
Voneš
MAP II
Ředitelská akademie
Péče a rozvoj
Voneš
MAP II
v zaměstnaneckém prostředí
Ředitelská akademie
Přínosné aktivity v samořízení Voneš
MAP II
ped. sboru
MICROSOFT

8

1
1

1

2

2

2

2

5
8
8
8
8
8
4
4
4
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ŘŠ
ŘŠ / ZŘ1
ŘŠ / ZŘ1
Hospodářka
Ekonom / ZŘ1
Ekonom / ZŘ1
Ekonom
Ekonom
Ekonom

Pedf UK
CRA UZS
Verlag Dashöffer
Pedf UK
Nakladatelství FORUM
Nakladatelství FORUM
ANAG
ANAG
ANAG

Management školy
ŠKOLSTVÍ 2020
ZŠ 2019/2020
Práce s DS
Jak správně financovat AP 2020
Legislativní smršť
eNeschopenka
FKSP 2020
Novela ZP

8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
SPOLUPRÁCE S RODIČI
Rodiče jsou nejvýznamnějšími partnery školy. Vzhledem k velikosti školy (610 žáků/
cca 1200 rodičů) neorganizujeme často hromadné akce napříč všemi ročníky. Škola rodičům
cíleně poskytuje dostupný a přehledný systém poskytování informací.
Na počátku školního roku je to již tradiční Informační list (aktuální kontakty, přehled
novinek a změn, termíny školního roku, důležitá upozornění …). Podobně zasílá škola rodičům
písemné informace v průběhu školního roku. Listinný systém je paralelně jištěn podávání těchto
informací i elektronickou cestou (e-mail. /Komens). Rodiče mohou získávat informace také z
webových stránek (využívána je zejména sekce Novinky, kde se informace objevují
s minimálním časovým odstupem poté, co je škola obdrží), z úřední desky školy, z vývěsky
před budovou školy a též i z neformální nabídky volnočasových aktivit vyvěšované na
vstupních dveřích a zásobníku ve vestibulu. Stránky školy si rodiče zvykli využívat také k
získávání různých školních formulářů k podávání žádostí apod., které škola touto formou
nabízí.
Škola každoročně s úspěchem realizuje akce s účastí rodičů.
Dlouholetou tradicí školy je vítání žáků prvních tříd, ( slavnostní program k 1. září).
Podobně organizujeme i loučení se žáky devátých ročníků (to letos bez účasti rodičů (Covid).
Další setkání probíhají nejčastěji na úrovni jednotlivých tříd. Po domluvě s vedením školy
umožňujeme rodičům vstup do vyučovacích hodin, návštěvu vánočních besídek a
žákovských představení ve třídách. Hlavní akcí pro rodiče a zájemce o školu jsou každoroční
Dny otevřených dveří. Největší zájem projevují rodiče (a prarodiče) žáků 1. stupně a rodiče
předškolních dětí. Škola umožňuje také prezentaci zájmové činnosti, kdy lektoři zájmových
útvarů mohou zvát rodiče k ukázkám své činnosti a ukázkám práce s žáky.
Rodiče někdy sami nabízejí a pomáhají zprostředkovat besedy žáků s odborníky ze svého
zaměstnaneckého prostředí. Rovněž dochází k situacím, kdy rodič žáka, který přestupuje na
školu Gutova, žádá o možnost seznamovací návštěvy školy. Ředitel těmto žádostem vyhovuje.
Oficiální jednání mezi učiteli a rodiči, resp. školou vychází ze snahy školy o dobrou
komunikační vazbu. Škola opakovaně připomíná, že je žádoucí zejména problémy řešit co
nejdříve a na úrovni (třídního) učitele. Věc se zpravidla vyjasní a především pak méně hrozí
riziko narušení dobrého vztahu rodič/učitel. Nejčastější formou je zpravidla e-mailová
komunikace nebo na druhém stupni komunikace pomocí elektronické žákovské knížky a
systému Komens. Škola dodržuje zásadu reagovat bezodkladně, totéž očekává ze strany
rodičů. Vyžaduje-li to povaha věci, upřednostňuje škola telefonické jednání (tato forma velmi
často a rychle řeší různá zkreslení informací, ke kterým dochází zejména nepřesnou interpretací
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kontaktům patří jednání při třídních schůzkách a na individuálně sjednaných konzultacích.
OSTATNÍ VEŘEJNOST. Snahou školy je náležitá otevřenost k veřejnosti a k
umožnění oboustranného toku informací. Škola je zde obecně vnímána jako subjekt, jehož
prostřednictvím se lze obracet na relativně početnou skupinu obyvatel. Zejména zřizovatel,
zástupci médií, organizace i soukromé osoby mají zájem využívat tento potenciál školy s
žádostmi o bohatou škálu aktivit. Ředitel se snaží těmto požadavkům vycházet vstříc, pokud
to nenarušuje hlavní činnost školy.
Jednou z častých forem je informační podpora školy při realizaci akcí v areálu Gutovka
a obecně všech akcí organizovaných zde MČ Praha 10. Do školy v průběhu školního roku
přicházejí i bývalí žáci - studující i dospělí. Rádi se setkávají se svými bývalými učiteli a
zároveň jim poskytují relevantní informace o systému práce v jiných školských zařízeních a
též cennou zpětnou vazbu.
Podobnou vazbu s názorově mladým prostředím navazuje škola při spolupráci se
studenty pedagogických fakult při plnění statusu fakultní školy.

9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti
a další kontroly
KONTROLA ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ (ČŠI)
 Škola kontrolována v oblasti plnění úkolu realizace distančního vzdělávání v době
Nouzového stavu na jaře 2020.
 Termín: 3. 4. 2020
 Kontrolní pracovník ČŠI: Mgr. Kateřina Poláková, školní inspektorka
 Bez závad, protokol nevydán
KONTROLA PRAŽSKÉ ZPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
 Kontrolu provedl: kontrolní orgán – Romana Kalistová
 Termín kontroly: 4. 9. 2019
 Kontrolované období: od 1. 5. 2016
 Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti.
Výsledek kontroly:
Nedostatky nebyly zjištěny v žádné ze sledovaných oblastí.
Podrobněji viz protokol evid. č. 42013/743874/19/013/401/Kal. Uloženo v ředitelně
školy.
KONTROLA OŠK ÚMČ PRAHA 10
 Kontrolu provedl: kontrolní orgán – Jirka Boučková
 Termín kontroly: 21. 11. 2019
 Kontrolované období: leden – září 2019
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v platném znění: Hospodaření s fin, prostředky, DHM, peněžní fondy, Doplňková činnost,
Vybrané nákladové účty, Dotace EU.
Výsledek kontroly:
Nebylo prokázáno porušení rozpočtové kázně
Nedostatky zjištěny v absenci řádných potvrzení příjmových a výdajových účtů (odstraněno) a
ve vyrovná okruhů FKSP mezi roky 2018/2019 (odstraněno).
Podrobněji viz protokol evid. č. P10-1348823/2019. Uloženo v ředitelně školy.

10) Základní údaje o hospodaření školy
Hodnocení práce nepedagogického úseku
Úsek lze vnímat jako část administrativní (ekonom, hospodářka) a technický (správce
budovy, vrátnice, úklid). Vedoucím pracovníkem je ekonomka školy paní Lucie Vinařová.
Kanceláře ekonomky a hospodářky (Jarmila Mojžíšová) jsou umístěny v 1. patře.
Jsou k dispozici zaměstnancům od 8:00 do 16:00 hod. a veřejnosti na základě předem
sjednané schůzky (ekonomka v po, st a čt). Administrativní pracovnice školy jednají vstřícně,
nikoli však vždy na počkání, neboť řeší i řadu vlastních úkolů.
K jistotám technického úseku patří udržování kvality materiálního vybavení a
udržování pořádku/úklidu ve škole. Kolektiv úseku úklidu se skládá z 5 zkušených
zaměstnankyň, 4 vrátných a správce budovy školníka.
Tím je už třetím rokem pan Martin Herzlík, který od srpna 2018 ve škole i bydlí
v rekonstruované služebním bytě.
Pan školník kromě běžné základní údržby zajišťuje i ranní dozor ve vestibulu, je
kontaktním pracovníkem pro přímé jednání s firmami, dodavateli technicky náročnějších
prací. Školník a hospodářka též realizují pochůzky mimo pracoviště (nákupy, úřední
jednání).
Dvě zaměstnankyně provozního úseku a dva externí pracovníci dále zajišťují na DPČ
službu ve vrátnici. Tato práce je náročná (velký pohyb dětí, zaměstnanců a návštěvníků ve
škole, podnájmy odpoledne a večer) a vzhledem k povaze práce ve školství výrazně
zodpovědná.
Koncepční provozní jednání probíhají s panem školníkem pravidelně v pondělí nebo
dle potřeby. Namátkové kontroly jsou uskutečňovány podle potřeby, pravidelně pak 1x týdně
a 1x měsíčně. Kontrolní činnost provádí ekonomka, podle druhu kontroly i správce objektu.
Realizace rozsáhlejších akcí během roku 2019
V průběhu školního roku byla realizována výměna termostatických hlavic topení, izolace
topného systému, byly archivovány a případně skartovány písemnosti školy a před školu
byla instalována nová třídílná vitrína za původní zničenou silným větrem.
Komentář k rozborům hospodaření – r. 2019
Rozpis výnosů od ÚMČ P10 (viz. Příloha Vyúčtování hospodaření, Deník
rozpočtu)
 neinvestiční příspěvek (celkový hospodářský rozpočet)
7.400.000,-
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 účelová dotace - ŠvP UZ 14

účelová dotace - platy UZ 96

účelová dotace – cizí jazyky UZ 15
 účelová dotace – zdravý rozvoj žáků UZ 17
 účelová dotace – ostatní
 účelová dotace – speciální pedagog UZ 18

Celkem I

 1.216.330,1.804.900,183.788,382.800,2.963.276,126.120,-

14.077.214 ,-

Rozpis výnosů ze SR (viz. Příloha Vyúčtování hospodaření, Deník rozpočtu)





UZ 33353 (platový rozpočet)
UZ 33063 ESF ŠABLONY I
UZ 33xxx účelové dotace
UZ 13014 potravinová pomoc

32.390.875,664.389,357.968347,-

C e l k e m II
Součet I+II

33.413.579,47.490.793,-

Výše rozpočtu byla poskytnuta v souladu s návrhem školy a slouží na pokrytí
běžného provozu a přiměřené údržby budovy. Výměna nábytku v kabinetech a třídách
bývá realizována postupně v závislosti na výši příspěvku, a tak, aby nebyla narušena
výuka.
Některé důležitější akce uskutečněné v kalendářním roce 2019
 Nový server a údržba stávajícího počítačového vybavení.
 Archivace veškerých písemností a skartace zastaralých, vč. uložení vybraných do
Státního archivu.
Příspěvky ÚMČ a Vyúčtování energie
o Příspěvek na ŠvP a Adaptační kurs byl vyčerpán v souladu s počtem zúčastněných žáků.
o Dotace na výuku angličtiny v 1. a 2. třídách byla použita dle odučených hodin. Tento
příspěvek byl vyúčtován a nevyužité prostředky řádně vráceny k 31.12. 2019.
o Ostatní uvedené dotace byly zcela vyčerpány, vyúčtovány dle pokynů a v řádném
termínu.
o Škola obdržela přeplatek elektrické energie ve výši 69.433,-.
Příjmy z úplaty za školní družinu



•
•
•

Do ŠD docházelo průměrně 216 dětí, v průběhu školního roku je pohyb +/- 5 dětí.
Úplata činí 400 Kč za měsíc na 1 žáka, tj. roční příjem 873.200,-, školné je vybíráno
pololetně a do výnosů je rozpouštěno postupně měsíčně.
Příjmy z doplňkové činnosti
Ve škole jsou pronajímány obě tělocvičny a třídy pro zájmovou činnost převážně dětí,
ale i dospělých.
Roční příjmy se pohybují okolo 300 tis. (v r. 2019 282.238,- (náklady 214.528,-))
Z těchto zdrojů bývá částečně hrazena služba ve vrátnici (DPČ), spotřeba energií,
popř. drobný nákup týkající se této činnosti.
Hospodářský výsledek 68,- tis.
Příspěvky a dary v roce 2019/2020
Dary nebyly.
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Příspěvek na ŠvP a Adaptační kurs byl vyčerpán v souladu s počtem zúčastněných žáků
a vyúčtován v termínu.
Výuka angličtiny v 1. a 2. třídách byla vyúčtována v souladu s počtem odučených hodin.

•

REKAPITULACE
Přehled rozvoje materiálního vybavení a oprav školy ve školním roce 2019/20 - r.
2019
 Výměna termostatických hlavic topení 50 tis.
 Izolace topného systému 20 tis.
 Venkovní vitrína 23 tis.
 Archivace / skartace 59 tis.
 Chemické čištění podlah, úprava podlahy ve VTv, mytí oken 181 tis.
 Nový server a údržba počítačů 116 tis.

Přehled rozvoje materiálního vybavení a oprav školy ve školním roce 2019/20 - r.
2020







Oprava podlahy ve VTv , + generální úklid Tv+ 38 tis.
Nové podlahy ve 2 učebnách 138 tis.
Profylaxe dataprojektorů 27 tis.
Oprava sportovního nářadí 16 tis.
Olejové nátěry přízemí 111 tis.
COVID-19 77 tis.

Přehled rozvoje materiálního vybavení a oprav školy ve školním roce 2019/20 - r. 2020
 Generální úklid Tv 38 tis.
 Nové podlahy ve 2 učebnách 138 tis.
 Profylaxe dataprojektorů 27 tis.
 Oprava sportovního nářadí 16 tis.
 Olejové nátěry přízemí 111 tis.
 COVID-19 77 tis.
Přehled rozvoje materiálního vybavení a oprav školy ve školním roce 2019/20 - r. 2020 prázdniny
 Zrcadlo do relaxační místnosti 5 tis.
 Atypická prosklená vitrína na cenu „Richard“ 29 tis.
 COVID-19 28 tis.
Přehled rozvoje oprav školy uskutečněných ÚMČ Praha 10 ve školním roce 2019/20 - r.
2020 – prázdniny
 Vyřízení pojistné události po zatečení v SZ rohu školy vadnou střešní krytinou
 Oprava místností po zatečení – všechna podlaží v prostoru dilatace.
PODNÁJMY NEBYTOVÝCH PROSTOR ŠKOLY
Nabídka volnočasových aktivit je dlouhodobým koncepčním záměrem školy Gutova a jednou
z dlouhodobých priorit. Je trvalou snahou školy zprostředkovat co nejpestřejší nabídku
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agentur, z nichž k největším patří Studio JIDÁŠ (převážně sportovní činnosti), výtvarný ateliér
AŤAS a především hlavní „dodavatel“ široké nabídky činností: agentura Středisko volného
času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Kroužky pro děti Praha
(převážně zájmové vzdělávací činnosti). Za zvýhodněné podmínky podnájmu požadujeme
vysokou kvalitu lektorské činnosti, kterou v případě problémů ředitel školy připomínkuje.
Podobný přístup zachovává škola i ve spolupráci se subjekty poskytujícími nabídky
dospělým. Kromě využívání tělocvičen je velký zájem o večerní vzdělávací aktivity pro
dospělé. Tento přístup je jedním z projevů otevřenosti školy k místnímu regionu.
V době Nouzového stavu nebyly podnájmy realizovány.
Dětské kroužky ve školním roce 2019/2020
POSKYTOVATEL
Ludus Magnus, z.s.
Jiří Jachek D Fit Jidáš
Mgr. Pavel Vávra
TJ Solidarita Kateřina Marvanová
FBK OLYMP Praha Mgr. Pavel Piech
AŤAS Eva Znamenáčková
Gymnathlon Česká republika, z.s.
SK Union Marek Dvořák
KROUŽKY.cz

NÁZEV KROUŽKU
Gymnastika
Cvičení
Šachy
Přípravka tenis
Florbal
Výtvarné činnosti
Mix atletika, gymnastika, pohybové hry
Fotbal
Vědecké pokusy
Robotika s LEGEm
Badminton
Florbal
Aerobik
Bojové sporty
Divadlo a dramatika
Hip-hop
Hra na kytaru
IT kroužek
Švadlenka
Vaření

A) Podnájmy nebytových prostor dospělí ve školním roce 2019/2020
POSKYTOVATEL
NÁZEV ČINNOSTI
DHI a.s. Pavel Přibek
Florbal
AŤAS Eva Znamenáčková
Výtvarné činnosti
Mgr. Monika Schifflerová
Volejbal
Radek Kousal
Volejbal
Jiří Jachek D Fit Jidáš
Cvičení
VK ŽIŽKA Jiří Pihera
Volejbal
Mgr. Martina Šimůnková
Angličtina
B) Další podnájmy nebytových prostor

- 44 Firma Korf , firma Cola Cola – potravinové a nápojové automaty
Firma Papíromat – automat s papírenskými potřebami

11) Údaje o zapojení školy v rámci mezinárodních programů.
Sponzorství - ZOO
Žáci školy i nadále sponzorují LEVHARTA obláčkového. Vysoký výtěžek žákovského
jarmarku umožnil i letos pokračovat v podpoře živočichů, které žáci vybrali hlasováním
v roce 2019. Je to NAHUR modrý (chlupatá a rohatá „koza“ z asijských skalnatých krajin)
a BLAVOR žlutý (největší evropská ještěrka).
Dne 9. 12. převzala ZŠ Gutova cenu „Malý RICHARD“ za více než dvacetiletou podporu
ZOO Praha. Slavnostní předávání ocenění proběhlo přímo v ZOO Praha za přítomnosti pana
ředitele Bobka a mediálně významných hostů. Plaketa s otiskem Richardovy tlapy je
vystavena ve škole na čestném místě v 1. poschodí.
Škola též pokračuje v projektu Adopce na dálku, v rámci něhož sponzorujeme studium
indického chlapce Johna.

12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Za celoživotní učení považuje škola každou formu studia během života. Fenomén škola
u svých zaměstnanců podporuje. Prakticky je však velmi obtížné uvolňovat učitele ze
zaměstnání na úkor výuky k účasti v rozsáhlejších vzdělávacích programech. Kompromisem je
pak organizační a především finanční podpora zaměstnanců na krátkodobé vzdělávací akce
a organizování vzdělávacích akcí pro větší skupiny přímo ve škole. Děje se tak prostřednictvím
nasmlouvaných lektorů ale také z „vlastních zdrojů“, kdy informace předává učitelům jejich
vlastní kolega po absolvování příslušné vzdělávací akce.
Za ještě účinnější je považována finanční podpora učitelů školy, kterou vedení poskytuje
při dodatečném získávání kvalifikačních předpokladů.
Za celoživotní učení pak lze považovat i méně formální výměnu zkušeností v rámci
metodických útvarů, které ve škole efektivně pracují.

13) Údaje o projektech realizovaných z cizích zdrojů
Granty, které škola realizovala ve školním roce 2019-2020.
Kdo grant
pro jakou
pro jakou
Požadovaná
vypsal
oblast
konkrétní
částka
činnost

Přidělená
částka

- 45 Magistrát hl. m.
Prahy

Prevence
rizikového
chování

MČ Praha 10

Prevence
rizikového
chování
Výchovně
vzdělávací
činnost v ZŠ

MČ Praha 10

Blok primární
prevence
zajišťovaný o.s.
Život bez
závislostí
Adaptační kurz

90 000,-

58 900,-

140 000,-

140 000,-

Zajištění
30 000,15 000,realizace
jarmarku na dnu
otevřených dveří
Součet
260 000,213 900,Granty, o které jsme žádali ve školním roce 2019-2020 a realizovat je budeme ve
školním roce
2020-2021
Magistrát hl. m. Prevence
Blok primární
90 000,65 300,Prahy
rizikového
prevence
chování
zajišťovaný o.s.
Život bez
závislostí
Součet
90 000,65 300,-

14) Údaje o spolupráci s odborovou organizací
Ukazuje se stále zřetelněji, že úloha odborových organizací je při jednáních na podporu
obecného učitelského postavení nezastupitelná. Proto vedení školy podporuje i místní úroveň
odborových aktivit a spolupracuje se ZOOS ČMOS, která je ve škole ustavena. Zastupuje
pedagogické pracovníky členy odborového svazu ČMOS, fakticky však všechny zaměstnance
školy. ZOOS na škole působí dlouhodobě a smysluplně spolupracuje s vedením školy.
Spolupráce probíhá jak na formální úrovni dané ustanoveními ZP (kolektivní vyjednávání,
tvorba a čerpání FKSP, tvorba plánu dovolených, personální informovanost a součinnost,
zaměstnanecké výhody pro pracovníky školy – příspěvky na obědy, poukázky na relaxační
činnost, vstupenky na divadelní představení, možnosti půjček) tak i při kolegiální spolupráci
(např. společné akce zaměstnanců – 2019 relaxační akce v resortu Podlesí na Českomoravské
vysočině.). Ve školním roce nebylo třeba řešit žádnou mimořádnou situaci, která by se týkala
kolektivního vyjednávání. Na období let 2018 - 2020 byla oběma stranami sjednána a
podepsána nová kolektivní smlouva.

15) NOUZOVÝ STAV
Dne 11. 3. 2020 byla škola rozhodnutím MZd o Nouzovém stavu uzavřena pro prezenční
vyučování. S určitými výjimkami zůstala škola uzavřena až do konce školního roku. Ředitel
poté postupoval v souladu s pokyny MŠMT, HSHMP, ČŠI a ÚMČ Praha 10.
(Rozsáhlá dokumentace k období Nouzového stavu vedena.)
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Zaměstnanci školy
 Většině pedagogických zaměstnanců uložil ředitel práci v režimu home office.
 Ve škole zůstaly zachovány nejnutnější administrativní, provozní činnosti včetně specifik
hygienických pravidel úklidu.
 Byl vytvořen režim pohotovostních služeb pro případ nouzového otevření školy ve
veřejném zájmu.
 Byl vytvořen systém rychlého svolávání a předávání informací nepřítomným
zaměstnancům školy.
 V průběhu uzavření školy byli učitelé průběžně informování o vydaných legislativních
opatřeních k distanční výuce, obdrželi též periodicky dopisy ředitele o postupujícím vývoji
situace.
 Učitelé byli vyzváni k pobytu na pracovišti (s výjimkou zajištění mimořádných forem
výuky) v závěru školního roku na 3 společná jednání a pedagogickou radu.
Informování a spolupráce s rodiči:
 Byl zřízen zvláštní odkaz na webových stránkách školy pro informování rodičů
 Ředitel zveřejnil v průběhu uzavření školy několik desítek dílčích informací o situaci a
jejím vývoji ve škole.
 Významnou pomocí pro rodiče bylo okamžité vyřizování jejich žádostí o vydání
potvrzeného formuláře pro PSSZ o uzavření školy. Komunikace probíhala výhradně
elektronicky. Bylo vyhověno cca 170 žádostem.
 Škola realizovala nabídku ÚMČ Praha 10 k zápůjčce PC techniky pro rodiče Využil jeden
rodič.
 Po celou dobu uzavření školy bylo ředitelem, popř. třídními učiteli vyřízeno několik desítek
podnětů rodičů k situaci, k distanční výuce a k mimořádným opatřením.
 Škola zorganizovala tři schůzky s rodiči budoucích žáků 1. tříd.
Distanční vyučování
 Ředitel na základě doporučení ČŠI zveřejnil informace o zavedení distanční výuky. Určil
priority vzdělávání v předmětech a sestavil pořadí v pořadí 1)Profilující předměty: český
jazyk, mat, angl. jazyk, 2)Naukové předměty, 3)Předměty s převahou výchovného obsahu.
(informováni rodiče i učitelé)
 Dále byly učitelům uloženy závazné postupy pro hodnocení výkonů žáků.
 Též byly ustanoveny termíny pro kontrolu rozsahu probraného učiva a pro souhrnnou
kontrolu probraného učiva na konci školního roku.
 Distanční vyučování probíhalo v širokém pásmu postupů, které si volil konkrétní učitel.
Součástí byla také tzv. on-line výuka.
Nouzové otevření školy pro žáky
Ve škole byly realizovány tři vyučovací režimy pro vybrané žáky školy
 Výuka pro zájemce z řad žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 na 4 týdny.( využilo 35 žáků z 57)
 Výuka pro zájemce z řad žáků 1.-5. ročníku od 25. 5. 2020 do 29. 6. 2020.( využilo 105
žáků 1. stupně)
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Výuka pro zájemce z řad žáků 6.-9. ročníku od 8. 6. 2020 do 29. 6. 2020. Každá třída
rozdělena na 2 skupiny. V určených terminech střídavého vyučování (pro příchozí zájemce,
využilo cca 70 %).
 26.6. Fázované předávání výročního vysvědčení dne 28.6. 2020. Nástup tříd do budovy
podle časového harmonogramu (1.-8. ročník)
 Rozloučení s žáky 9. ročníku na školní zahradě.
 Od 29.6. do 10. 6. 2020 ve škole tzv. prázdninové skupiny. Náhrada školní družiny. Využilo
8 žáků (střídalo se 10 zaměstnanců).
 Pro tyto činnosti vydal ředitel několik zvláštních organizačních pokynů pro zaměstnance a
obdobně informoval i rodiče žáků.
Všechny úkony si vyžádaly náročnou administrativní a organizační přípravu.





Ostatní informace
Škola ve vlastní režii organizovala získávání ochranných prostředků (zejména roušek)
vícezdrojovým postupem. Využila i nabídek prověřených dobrovolníků.
Školu navštívil kontrolní orgán ČŠI. Předmětem kontroly bylo zjišťování podávání
informací a funkčnost nastavených režimů. Bez závad.
Po dobu uzavření školy byla zrušena realizace zájmového vzdělávání a volnočasových
aktivit.

16) Zájmové vzdělávání
hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu
Charakteristika školní družiny a školního klubu.
Školní družina (dále jen ŠD) a školní klub (dále jen ŠK) poskytují dětem zázemí pro
aktivní trávení volného času. Jsou pro zaměstnané rodiče žáků nepostradatelnou součástí
nabídky školy. Oddělení ŠD se naplňuje do 30 žáků. Ve ŠK je kapacita 27 žáků. Školní družina
pracuje v 8 odděleních. Kromě dvou místností vybavených speciálně pro školní družinu slouží
zájmové činnosti učebny v 1. a 2. patře a školní zahrada vybavená herními prvky. Vždy v pátek
nabízí ŠD svým žákům vlastní pravidelnou zájmovou činnost. Viz následující přehled:
Luštění, křížovky, rébusy, doplňovačky, sudoku, hřebenovky-tato cílená
Ukaž, co umíš
činnost podporuje u dětí logické myšlení, soustředěnost, představivost a
fantazii. Rozšiřuje také slovní zásobu a pomáhá zlepšovat schopnost
soustředění.
Vše o přírodě, a o její ochraně-při této činnosti si děti prohlubují znalosti o
Malý
přírodě. Učí se poznávat přírodu zábavnou formou – přírodovědné vycházky,
přírodovědec
krmení ptáčků, sázení rostlin. Tento školní rok jsme se blíže zaměřili na
houby, včely a cizokrajná zvířata.
Zpívání-zpěv lidových a umělých písní, tanečky na hudbu, rytmika, poslech
Hudební hrátky
zvuků přírody. Písničky s doprovodem klavíru
Pohybové hry, dramatizace- tato činnost přináší dětem příležitost k rozvoji
Veselé hraní
přirozeného talentu, rozvíjí představivost a schopnost improvizace - pomocí
etud, skupinových imaginárních her, přednesu a zpěvu. Letos jsme nacvičili
hru „O veliké řepě“ a novou hru „Živé pexeso“
ŠD realizovala ve školním roce 2019/2020 šest rozsáhlých projektů (cca dvoutýdenní příprava,
realizace 1 den):
Projekty

- 48 27.9.2019 – Stěhování na jih
První projekt v tomto školním roce jsme věnovali přírodě a hlavně stěhovavým ptákům.
Děti se na odlet svých papírových ptáčků připravovali dva týdny. Rukodělná práce, besedy a
prohlížení encyklopedii děti nadchla. Na školní zahradě si nakonec vyzkoušely let svých
vyrobených ptáčku do teplých krajin.
25.10.2019 – Obchod
Projekt obchod si našel v naší školní družině velikou oblibu. Děti vyráběly zboží do
krámku, nákupní košíky a papírové peníze. Nejvíc se těšily na cukrárnu, ale i v jiných
obchodech, jako byla ovoce a zelenina, pečivo, drogérie, zverimex, hračkářství a dekorace, se
zboží prodávalo jedná radost, až do vyprodání zásob.
29.11.2019 – Malý konstruktér
Prostorové stavění budov, hradů, nádraží, známých památek a mnoho jiných staveb
z kostek dřevěných či plastových. Po dostavění prohlídka dětí ve všech odděleních a
zdokumentování stavitelské práce.
19.12.2019 – Zpívání koled
Známé vánoční koledy zazněly za doprovodu klavíru a nesly se celou školou. Vánoční náladu
a čas rozjímání si děti užily i při rozdávání dárečků.
17.1.2020 – Krmení ptáčků
Děti sypaly ptáčkům zrní a pověsily lojové koule. Zazpívali jsme si písničky o ptáčcích
a vyprávěli o důležitosti akce.
21.2.2020 – Masopust
Na rej masek se děti připravovaly už dva týdny před tím, a to výrobou masek, různých
škrabošek, nácvikem písniček a povídáním o zvycích v Čechách.
Režimy ŠD/ŠK
ŠKOLNÍ DRUŽINA je k dispozici žákům ráno od 6.30 hod. do zahájení vyučování a
odpoledne přímo navazuje na skončení dopoledního vyučování. Žáci zde mohou setrvat
v případě potřeby do 17.30 hod.
ŠKOLNÍ KLUB pracuje v pondělí, úterý a čtvrtek v době přestávek mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním. ŠK nabízí činnost příchozím žákům do vyčerpání kapacity místa.
Docházka do ŠK proto zpoplatněna není. Pobyt v ŠD škola přijatým žákům naopak garantuje.
Proto byla tato forma zájmového vzdělávání zpoplatněna (400,- Kč/měsíc). Situace se vyvíjí
tak, že ve druhém pololetí zájem rodičů o ŠD slábne.
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POSLEDNÍ „ZVONĚNÍ“
LOUČENÍ S ŽÁKY 9. ROČNÍKU

- 50 Výroční zpráva byla schválena na zasedání školské rady ZŠ Gutova dne 7. 10. 2020

V Praze 9. 10. 2020

Mgr. Jiří
Voneš
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