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1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, 

zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o 

školské radě 

 

 

Název školy    Základní škola U Krčského lesa 

 

Sídlo     Praha 4, Jánošíkova 1320, 142 00 

 

Zřizovatel    MČ Praha 4, Táborská 350, 140 45 Praha 4,  

1.4.1999 – č.j. 607 / 99 / ZŠ 

 

Zápis do školského rejstříku 1. 1. 2005 

 

IČO     476 116 42 

 

Identifikátor    600 037 096 

 

Kontakty    E-mail: skola@zsukrcskeholesa.cz 

 

Telefon:  241 713 229 

 

www stránky: www.zsukrcskeholesa.cz  

 

     ID datové schránky: qft3yz9 

 

Ředitelka školy   Ing. Bc. Dagmar Malinová 

 

E-mail: dagmar.malinova@zsukrcskeholesa.cz 

 

Telefon:  244 461 310 

 

Zástupci ředitelky školy  Mgr. Vladimíra Růžičková 

     Ing. Petr Tuček 

 

Školská rada  Zástupci zřizovatele   Ing. Zdeněk Kovářík 

       Mgr. Petra Rejchrtová 

Zástupci zák. zástupců Ing. Michaela Mašková 

       p. Petr Král 

Zástupci pedagogů  Mgr. Vladimíra Růžičková, předsedkyně 

školské rady 

       Mgr. Ivana Zámostná 

 

mailto:skola@zsukrcskeholesa.cz
http://www.zsukrcskeholesa.cz/
mailto:dagmar.malinova@zsukrcskeholesa.cz
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1. 1  Charakteristika školy 

 

Základní škola U Krčského lesa je úplnou základní školou, ve které se v 1. až 9. ročníku 

vzdělávalo ve školním roce 2017/2018  564 žáků ve 25 třídách. Výuka v ročníku probíhala 

paralelně ve dvou a třech třídních kolektivech v ročníku.  

Budova školy je umístěna na okraji sídliště v blízkosti Kunratického lesa. Je členěna do šesti 

pavilonů, kdy maximální kapacita budovy je stanovena na 700 žáků. Je spádovou školou pro 

oblast Prahy 4 – Krče, zřizovanou obcí MČ Praha 4.  Je velmi dobře dostupná MHD i příměstskou 

dopravou. 

V budově školy bylo zřízeno pro daný školní rok celkem 40 učeben, z toho je 9 pracoven 

odborných a 6 je zřízeno jako pracovny pro školní družinu, dvě učebny byly současně kmenovými 

třídami i pracovnami ŠD.  

K dispozici jsou 2 tělocvičny s velmi dobrým vybavením, pohybové aktivity jsou realizovány i v 

prostoru venkovního areálu školy. Zde jsou 4 hřiště, z nichž 3 jsou vybavena umělým povrchem.  

Učebny jsou světlé, vzdušné. K rozvíjení specializovaných činností jsou určeny 2 počítačové 

pracovny, pracovny Př a Z, Vv, Ch, F, dílny, kuchyňka a dvě knihovny, byla využívána chemická 

laboratoř.  

Škola má celkem k dispozici 86 počítačů, z nich 69 je přístupno žákům. Počítačová síť prošla 

rekonstrukcí a modernizací, byla doplněna o wi-fi rozvod, počítače opatřeny nově platnými 

licencemi.  

Všechny prostory školy jsou vybaveny WC, celková rekonstrukce sociálních zařízení proběhla na 

pavilonu B, kde jsou třídy s nejmladšími žáky. U tělocvičen jsou k dispozici sprchy. V prostorách 

školy jsou umístěny 2 nápojové automaty, automat na mléčné svačiny a automat na školní 

pomůcky.  

K zázemí školy patří i kanceláře vedení školy a prostory určené pro učitele. Materiální a technické 

vybavení školy je velmi dobré.  

Škola klade důraz na postupné vybavení interaktivní technikou, tj. interaktivními tabulemi, 

interaktivními sety a interaktivními projektory a na doplnění a modernizaci počítačových učeben. 

V rámci výzev OP Praha – pól růstu byla podána žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci 

počítačové sítě včetně nového moderního vybavení počítačových učeben. 

Žáci školy mají možnost stravování ve školní jídelně, kde vybírají z nabídky dvou jídel. Výběr je 

realizován přes internet nebo na terminálu přímo ve školní jídelně. 

Nabídka školy je doplněna činností školní družiny. Školní družina je v provozu od 6:30 do 17:30 

hod. Ve školním roce měla družina zapsaných 234 žáků. 

Škola poskytuje zázemí mnoha dalším subjektům pro práci se žáky v rámci volnočasových aktivit 

pro žáky nebo pro sportovní aktivity dospělých. Dlouhodobě spolupracuje např. s FTV VŠCHT. 

Platby za pronájem tělocvičen tvoří finanční zisk v rámci doplňkové činnosti školy. 
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2.  Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

 

Ve školním roce 2017/18  škola učila podle školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola. 

Školní vzdělávací program byl opakovaně aktualizován, kdy posledními změnami bylo navrácení 

povinné výuky plavání. 

Důraz byl kladen zejména na plnění klíčových kompetencí, průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy a formu a obsah probíraného učiva. Činnost žáků byla obohacena účastí v řadě projektů i 

akcí, které podporovaly oblasti dané v ŠVP. Úroveň dosažených výsledků pak byla průběžně 

sledována interním školním srovnávacím testováním. 

Do ŠVP bylo zapracováno rozšíření výuky anglického jazyka v rámci prvních a druhých ročníků a 

intenzivnější výuka byla podpořena spoluprací s jazykovými školami Lingua nova a Libere. 

Průřezová témata byla zařazena jako nedílná a prostupná součást realizovaných vzdělávacích 

obsahů. 

Disponibilní hodiny byly použity pro doplnění časových dotací zejména základních předmětů  

jako je matematika a fyzika. Zájmem školy bylo podpořit výuku technicky a matematicky 

zaměřených předmětů i s ohledem na avizovanou podporu tomuto zaměření při budoucím studiu 

žáků na středních školách. 

 

 

 

Učební plán pro školní rok 2017/18 

 

2. 1 Učební plán pro školní rok 2017/18 

Učební plán po přechodném období nezaznamenal oproti předešlému školnímu roku žádnou 

změnu. 

 

Vzdělávací 

oblasti 

Vzdělávací 

obory 

Vyučovací 

předmět 

1. stupeň 2. stupeň 

1. – 5. ročník 6. – 9. ročník 

Minimální časová dotace 

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

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

a literatura 
Český jazyk 8 8 9 7 7 39 5 4 5 5 19 

Cizí jazyk 
Anglický 

jazyk 
1 2 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

Další cizí 

jazyk 

Německý 

jazyk 
       2 2 2 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 20 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika - - - 1 1 2 1 - - - 1 

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka Prvouka 2 2 2 - - 

14 

- - - - 

- Přírodověda Přírodověda - - - 2 2 - - - - 

Vlastivěda Vlastivěda - - - 2 2 - - - - 
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Člověk a 

společnost 

Dějepis Dějepis - - - - - 

- 

2 2 2 2 

11 Výchova k 

občanství 

Občanská 

výchova 
- - - - - - 1 1 1 

Člověk a 

příroda 

Fyzika Fyzika - - - - - 

- 

2 2 2 2 

27 
Chemie Chemie - - - - - - - 2 2 

Přírodopis Přírodopis - - - - - 2 2 2 2 

Zeměpis Zeměpis - - - - - 2 2 2 1 

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 

12 

1 1 1 1 

10 
Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Člověk a zdraví 

Výchova ke 

zdraví 

Rodinná 

výchova 
- - - - - 

10 

1 - - 1 

10 
Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Člověk a svět práce 
Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5 1 1 1  3 

Průřezová témata - - - - - - - - - - - 

Volitelné předměty - - - - - - - 1 1 1 2 

Disponibilní časová dotace      14     24 

Celková povinná časová dotace 20 22 24 26 26 118 29 30 32 31 122 

 

 

Jako volitelné předměty škola realizovala v tomto školním roce: 

v 7.  ročníku   - sportovní hry  x  informatika   x vaření 

v  8. ročníku   -  sportovní hry  x  informatika   x  přírodovědný seminář 

v  9. ročníku   -  sportovní hry  x  informatika   x  přírodovědný seminář  

 

V tomto školním roce škola nabídla žákům 9. ročníku i nepovinný předmět – cvičení 

v matematice. 

 

 

3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora  

 

Hlavním vyučovaným cizím jazykem jsou jazyky anglický a německý, vyučované dle učebního 

plánu. Anglický jazyk je zařazený od 1. třídy, jazyk německý od 7. ročníku. Nabídka byla 

rozšířena spoluprací s jazykovými školami, které působí přímo v budově školy. 

V zájmu rozšíření možností a nabídky jak pro žáky, tak pro jejich rodiče, škola spolupracuje s 

jazykovými školami. Lingua Nova zajišťovala ve spolupráci se školou výuku anglického jazyka 

v 1., 2. a 3. třídách. JŠ Libere  navazovala nabídkou výuky anglického jazyka v 3. – 5. ročníku 

s možností složení mezinárodní zkoušky.  
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4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Personální zabezpečení ve školním roce 2017/2018 bylo účelné a odpovídalo požadavkům zákona 

563/2004 Sb.  

Ve školním roce 2017/18 měla škola 35 učitelů, 8 vychovatelek. 

Jednotlivé oblasti výukového procesu byly dle odbornosti efektivně obsazeny, obměnila se pozice 

učitelů 1. stupně a tělesné výchovy. 

Personální obsazení školní družiny bylo v souladu se zákonnými požadavky. 

Školní jídelna byla personálně plně obsazena. 

Provoz školy byl v plném rozsahu zabezpečen provozními zaměstnanci. 

 

Vedení školy: ředitelka školy, zástupce ŘŠ pro 1. stupeň, zástupce ŘŠ pro 2. stupeň a vedoucí 

pedag. pracovník (ICT)      

Pedagogové - učitelé - z toho 24 třídních učitelů a 11 netřídních učitelů  

Pedagogové - vychovatelky ŠD – 8 vychovatelek 

Rodičovská dovolená – 1 učitelka. 

Provozní zaměstnanci:      

Školní jídelna: 1 vedoucí, 1 hlavní kuchařka, 1 kuchařka a 3,5 pomocných sil   

Správní zaměstnanci: školník, 5 uklízeček a 2 administrativní síly (hospodářka, ekonomka) 

Celkem  -  60,5 zaměstnance.      

 

 

 

5.  Pedagogičtí pracovníci   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ped. prac.  celkem 

 Ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

 Ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

Počet (fyz. osoby) 

k 31 .12 .  2017 
46 39 7 

Věk do 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

Počet (fyz. osoby) k  

31.12.2017 

 

13 
6 11 9 7 
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7.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci  

 

7 pedagogických pracovníků si doplňovalo odbornou kvalifikaci, 2 pedagogové úspěšně 

studovali ve škol. roce 2017/18 studia pro zvyšování odborné kvalifikace. 

 

Průběžné vzdělávání: 

 

- Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce (META o.p.s.) 

- Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do ZŠ (META o.p.s.) 

- Jak hodnotit a klasifikovat žáky – cizince v předmětu český jazyk na ZŠ (NIDV) 

- Matematika pro život – ZŠ (NIDV) 

- Právní úskalí ve školství – ZŠ (Dita Olchavová) 

- Práce v třídnických hodinách (Pražské centrum primární prevence) 

- Přípravný kurz na implementaci finanční gramotnosti na škole s využitím simulace 

Finanční svoboda (KFP-Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o.) 

- Třídnická hodina I (Pražské centrum primární prevence) 

- Seminář k systémové podpoře výuky českého jazyka jako cizího jazyka pro pedagogické 

pracovníky (ZŠ Marjánka) 

- Tajemství vlastních jmen ve školní praxi (Fraus) 

- Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny (Resk education s.r.o.) 

- Fakultativní e-learningové vzdělávání výchovných poradců k problematice jednotlivých 

přijímacích zkoušek (NIDV) 

- Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny (Resk education s.r.o.) 

- Personální řízení škol a škol. zařízení (Dita Olchavová) 

- Přijímací a odvolací řízení (MHMP) 

- Financování regionálního školství (MHMP) 

- Seminář ke zvládnutí GDPR (Bakaláři software s.r.o.) 

- GDPR ve školách (Osvětová Beseda o.p.s.) 

- Správní řízení ve škole (Společně k bezpečí, z.s.) 

- Řešení problému ve třídě (Mgr. M. Veselá) 

- Hodnocení žáků ZŠ a metody, které vedou ke zlepšení výsledků vzdělávání žáků 

(Comenius Agency s.r.o.) 

- Zábavné pokusy do hodin chemie IV (Marstafit) 

- Dovednosti efektivní komunikace v ŠD 

- Metodický seminář e-Twinnig pro začátečníky (Národní podp.střed.pro e-Twinning) 

 

 

 

Šablony: 

 

- Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky (NIDV) 

- Bezpečné klima ve škole/třídě (IT ve škole.cz) 
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- Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky (NIDV) 

- Jak na němčinu jako na druhý cizí jazyk (Mgr. D. Hrušková) 

- Herní činnosti k rozvoji čtenářské gramotnosti a její ověřování na 1.st. ZŠ (Vzděl.institut 

středočeského kraje) 

 

 

 

Centrum kolegiální podpory - CKP je projekt pod záštitou  Univerzity Palackého v Olomouci. 

Pro Prahu 4 byly schůzky organizovány ZŠ Jižní. Jednou měsíčně se scházeli výchovní poradci, 

školní psychologové  a speciální pedagogové. Setkávání si kladla za cíl umožnit diskuzi a sdílení 

zkušeností a podnětů z oblasti vzdělávání žáků se SVP.  

 

 

 

 

8. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2018/2019 a odkladů školní docházky na 

školní rok 2018/2019 

 

 Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky 

Počet 109 67 20 

 

 

 

9. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 

Ve školním roce 2017/2018 pracovalo v naší školní družině 8 oddělení pod vedením 8 

vychovatelek. K docházce bylo v září zapsáno 236 žáků 1. -  4.tříd . 

V rámci ŠD byly vedeny ve školním roce  2 zájmové kroužky Hra na zobcovou 

flétnu pro začátečníky a pokročilé. Do kroužků docházelo 20 dětí, kdy dovednosti žáků byly 

prezentovány na různých školních akcích. 

Při pobytu mimo školu ŠD využívala k odpočinku i sportovním aktivitám zahradu, školní hřiště, 

dětská hřiště v okolí školy i blízký les. 

V celoročním plánu činnosti školní družiny byla řada společně připravených akcí. 

 Podzimní čas v družině /výtvarné, pracovní, hudební a literární činnosti / 

 Halloween 

 Čertí rej 

 Pyžamovo – plyšový den 

 Družinová Superstar 

 Karneval 

 Vítání jara 

 Čarodějnické odpoledne 

 Družinový sedmiboj / sportovní soutěže / 
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Pro rodiče si žáci v rámci oddělení ŠD pod vedením vychovatelek připravili vystoupení :  

 Předvánoční setkání 

 Prvňáčci maminkám 

 

V rámci programů pro žáky byla uskutečněna divadelní představení a koncert pro žáky ve ŠD: 

 Divadlo Romaneto s pohádkou ,,Jak pan Slepička a paní Kohoutková barvili vajíčka“. 

 Divadlo ve tři, které v rámci prevence patologických jevů zahrálo dětem dvě představení 

             na téma ,,Kontakt s cizími lidmi“ a ,,Šikana“. 

 Koncert skupiny Solideo, na kterém se žáci mohli vrátit do minulosti a seznámit se s 

historickými hudebními nástroji. 

 

Žáci se účastnili různých akcí mimo školu dle aktuální nabídky: 

 Akce DDM Hobby centrum / Hobbyfest, Den Země, Den dětí / 

 Akce MČ Praha 4 /Habrovka přátelská rodině, Za zvířátky v lesoparku, Den dětí / 

 Výstava a divadlo v Muzeu policie 

 Interaktivní výstava v Malostranské besedě Leonardium 

 Exkurze v České televizi 

 Výtvarná soutěž OC Europark Štěrboholy Tulipány v Europarku 

 

Vychovatelky se svými odděleními navštěvovaly Solnou jeskyni, Městskou knihovnu; pořádaly 

turistické a poznávací vycházky / Krčský les, Kunratický les, Vyšehrad / 

Žáci vystupovali na  akcích pořádaných školou :  

 Vánoční jarmark 

 Den dětí s Indiány 

 Školní slavnosti 

Vychovatelky po celý školní rok spolupracovaly s třídními učiteli i ostatními členy pedagogického 

sboru, účastnily se třídních schůzek, doprovázely třídy na akcích mimo školu. 

                             

Jitka Traspová, vedoucí školní družiny 

 

 

 

     

10. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě  povolání, činnost 

speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, 

psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) 

 

Ve škole vzniklo školní poradenské centrum, které zahrnuje práci výchovných poradců, spec. 

pedagogů, metodika prevence a školní psycholožky. 

Výchovné poradkyně školy Mgr. I. Zámostná, VP a Sp pro 1. stupeň  a  Mgr. M. Neubauerová, 

VP pro 2. st., poskytovaly po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům 

v různých oblastech: 

 



Výroční zpráva o činnosti školy, ZŠ U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320/2, 142 00 

 

9 

 

1.  Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

2.  Péče o žáky ohrožené školním neúspěchem 

3.  Neomluvená a zvýšená omluvená absence 

4.  Kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

 

Obě poradkyně úzce spolupracovaly s PPP pro Prahu 4 zejména v oblasti výuky a péče o žáky 

s PO. 

VP spolupracovaly s učiteli, vedením školy. Zásadním článkem jejich práce byla i komunikace 

s rodiči. 

 

Výchovné poradenství pro 1. stupeň:  

Výchovná poradkyně pracovala se žáky 1. stupně, kteří se potýkali s různými problémy. 

Organizačně zajišťovala přípravu, plnění a vyhodnocování plánů pedagogické podpory (PLPP) 

nebo individuálně vzdělávacích plánů (IVP). Na počátku školního roku byla aktualizována 

databáze všech žáků vyšetřených v PPP, SPC a žáků integrovaných.  

 

Zprávy z PPP a SPC ve školním roce 2017/18  

Platné vyšetření mělo 10 žáků. 

1. stupeň PO Celkem žáků PO + PLPP  

 1 1  

2. stupeň PO Celkem žáků Z tohoto PO + PLPP PO + IVP 

 8 2 3 

3. stupeň PO Celkem žáků  PO + IVP 

 1  1 

                               

Na základě doporučení PPP byla poskytována pedagogická podpora a spec. pedagogická péče.  

 

Ve školním roce 2017/18 nebyl žádný žák školy vyhodnocen jako žák mimořádně nadaný. 

 

Při zajištění péče o žáky s neprospěchem byla situace konzultována s rodiči a 

učiteli, dle vyhodnocení byl vypracován PLPP. 

Počet žáků      -  s neprospěchem     0               

                        - s vypracovaným PLPP  6 

                                                  

  

Zpracovala Mgr. Ivana Zámostná, výchovná poradkyně pro 1. st 
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Výchovné poradenství pro 2. stupeň 

 

1.  Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 a) Spolupráce s PPP pro Prahu 4 a SPC 

 

Spolupracujeme s PPP – Francouzská, Praha 1, 2 a 4, s paní psycholožkou Mgr. Palajovou, která 

navštěvovala naši školu  jedenkrát  měsíčně. Psycholožka navštívila během roku některé třídy, aby 

se seznámila s novými kolektivy, následně se pak zaměřila na práci s integrovanými nebo 

problematickými žáky. Pozici spec. pedagoga dále zastávala Mgr. Mošnerová.  

Byla realizována kontrolní vyšetření podle doporučení PPP při trvání výukových a výchovných 

obtíží, při prodloužení integrace, některá nová vyšetření se uskutečnila na podnět školy po 

vzájemné domluvě s rodiči žáka. 

K  v evidenci na 2. st. bylo celkem 26 vyšetřených žáků s platným doporučením nebo zprávou. 

Počet vyšetřených žáků se v průběhu školního roku měnil. Vykazovali jsme pět žáků, kteří mají 

přiznaný 1. st. PO a dva z nich měli vypracovaný PLPP, další tři žáci měli 2. st. PO a k tomu 

vypracovaný IVP. Škola vykazovala dalších jedenáct žáků, s kterými bylo pracováno bez IVP. Na 

2. stupni byl jeden integrovaný žák, se kterým postupovalo podle IVP. 

V průběhu roku probíhaly též hodiny spec.pedagogické péče pro vybrané žáky, a to v rozsahu čtyř 

hodin týdně. V stejném rozsahu probíhala i ped. intervence. 

 

2. Péče o nadané žáky, o žáky s neprospěchem 

 

Každá škola má povinnost zajistit péči o nadané žáky. Mezi žáky mimořádně nadané jsou děti 

zařazovány na základě vyšetření v PPP. Ve šk. roce 2017/2018 nebyl žádný žák školy vyhodnocen 

jako žák mimořádně nadaný. 

Při zajištění péče o žáky s neprospěchem jsme postupovali podle platné školní legislativy, a pokud 

žák neprospíval, byl dle potřeby navázán kontakt s rodiči a ostatními učiteli, poté byl jednotlivými 

vyučujícími vypracován dle potřeby PLPP pro žáky ohrožené školním neúspěchem. 

 

  

3.  Problémy spojené se školní docházkou a nedostatečným prospěchem 

 

Tyto problémy lze rozdělit na dvě oblasti – neomluvená absence a zvýšená omluvená absence. Ve 

školním roce 17/18 jsme  řešili neomluvené absence a zabývali se skrytým záškoláctvím.  

V rámci prevence proti záškoláctví, skrytému záškoláctví a neprospěchu z důvodu velkého 

množství zameškaného učiva byli více sledováni žáci, kteří měli vysokou omluvenou absenci. Při 

jednání s rodiči a žáky se hledaly nejen příčiny vysoké absence, ale hlavně možnosti, jak žákům 

pomoci s doplněním zameškaného učiva.. 

V tomto šk. roce proběhla jedna výchovná komise, na které se řešily neomluvené hodiny. 
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4.  Kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

 

Poradenství v oblasti profesní orientace patří mezi hlavní činnosti výchovné poradkyně. Ve vztahu 

k volbě povolání se věnovala především informační činnosti týkající se výběru dalšího studia po 

ukončení docházky do ZŠ, poskytovala informace o jednotlivých typech škol, požadavcích a 

předpokladech přijetí - formou nástěnek, brožur, návštěv zástupců SOŠ ve škole, veletrhů. Žáci 

měli možnost absolvovat i vyšetření k volbě povolání v PPP, kterého se letos zúčastnil nebývale 

velký počet žáků. 

 

 

5.  Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

Převážná většina žáků byla přijata v 1. kole přijímacího řízení, pouze čtyři žáci až ve druhém kole. 

Někteří pak změnili svoje rozhodnutí na základě kladného vyřízení odvolání.  

 

Přijímací řízení 

2017-2018 

9. A 9. B Celkem 

SOŠ 4 5 9 

SPŠ 8 4 12 

SOU 3 2 5 

OA 4 3 7 

G 1 2 3 

SZŠ 1 2 3 

 21 18 39 

Víceletá 

gymnázia 

5. A 5. B 5. C 7. A Celkem 

 4 0 1 2 7 

 

 

 

Ke studiu na osmiletém gymnáziu bylo přihlášeno 27 žáků pátých ročníků, přijato bylo pět žáků.  

Na šestiletá gymnázia se hlásilo pět žáků, přijati byli dva. 

Zájem o učební obory zůstal opět na nízké úrovni. 

Nejvíce žáků bylo přijato ke studiu na středních průmyslových školách. 

Zvýšil se zájem o studium na středních zdravotních školách. 

 

 Zpracovala: Mgr. M. Neubauerová, výchovná poradkyně pro 2. stupeň 
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Speciální pedagogická péče 

 

Speciální pedagožky pracovaly ve školním roce 2017/2018 s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáky ohrožené školním neúspěchem.  

SP pracovaly se žáky ve skupině nebo jednotlivě. Vycházely z potřeb každého žáka, přihlížely 

k jeho individualitě, aktuálnímu stavu a schopnostem. K práci využívaly jeho komplexní zprávu 

z PPP či SPC, kde byla obsažena veškerá doporučeni pro reedukační činnost každého jednotlivého 

žáka. Tato zpráva byla podkladem pro stanovení co nejoptimálnějších metod práce a způsobu 

hodnocení žáka. Cílem bylo posouzení skutečných vědomostí a dovedností žáka, nezkreslených 

specifickou poruchou učení. Veškerá činnost se žákem byla konzultována s třídním učitelem, 

učiteli jednotlivých předmětů a s rodiči.  

Žáci, navštěvující hodiny náprav, se učili pracovat s projevy své poruchy, zvládat co nejlépe své 

obtíže a to tak, aby docházelo k dalšímu rozvíjení v rámci úspěšného studia a práce  

Bylo vytvořeno celkem 11 reedukačních skupin, do kterých během školního roku docházeli:  

z 2. tříd 3 žáci (nápravy) 

z 3. tříd  4 žáci (nápravy)  

z 2. třídy  7 žáků (1 skupina)  

z 3. třídy  6 žáků (1 skupina)  

z 4. třídy 12 žáků (2 skupiny, 7+5)  

z 5. třídy 12 žáků (2 skupiny,6+6)  

z 6. tříd   8 žáků (2 skupiny, 4+4)  

 z 7.- 9. třídy  7 žáků  (1 skupina,7.třída 4 , 8.třída 2, 9.třída 1)  

  

Zpracovala Mgr. Ivana Zámostná, Mgr. Nela  Mohoritová 

 

 

Škola ve školním roce úzce spolupracovala s OSOC, kde byly řešeny zejména problémy 

v rodinách žáků a škola poskytovala dle potřeb zprávy o prospěchu, chování a dalších známých 

okolnostech pobytu žáků ve škole. Negativním jevem se projevila snaha některých rodičů začlenit 

školu do sporů, ve kterých byla řešena péče zákonnými zástupci. 

Škola spolupracovala ve dvou případech s PČR, kde opět poskytla zprávu o průběhu vzdělávání 

žáků ve škole. 

Škola spolupracovala s dalšími organizacemi (Proxima Sociale, Women-for-Women), které 

pomáhají žákům sociálně slabým. 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy, ZŠ U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320/2, 142 00 

 

13 

 

11.  Spolupráce s rodiči a ostatními partnery včetně mezinárodní spolupráce, 

mimoškolní aktivity - údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Spolupráci s rodiči ve škol. roce 2017/2018 hodnotí škola jako velmi dobrou. S rodiči je v rámci 

vzdělávacího procesu nastavena komunikace v rámci třídních schůzek, pohovorů s rodiči a 

v rozsahu konzultačních hodin, kde je učitel rodiči individuálně k dispozici.  

 

Ke komunikaci a oboustranné spolupráci byla nastavena činnost Spolku rodičů, kde rodiče 

prostřednictvím svých volených zástupců jednali s vedením školy a měli přímou možnost chod 

školy ovlivňovat a podporovat formou finančních příspěvků. 

 

Nezastupitelnou úlohu mají rodiče zvolení do Školské rady, která vykonávala svoji funkci dle 

dikce školského zákona.  

 

K informovanosti rodičů a zákonných zástupců žáků byly pravidelně aktualizovány webové 

stránky školy, rodiče byli zváni a spolupracovali v celé řadě školních akcí.  

 

Škola je fakultní školou pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Umožnila studentům 

absolvování orientačních i oborových praxí a naši učitelé byli nápomocni při získávání náhledu do 

práce učitele základní školy. 

 

Škola spolupracovala s celou řadou institucí a spolupráce byla směřována jak k naplnění cílů 

partnera školy, tak k podpoře, doplnění a rozšíření nabídky školy. 

 

 

 

Škola spolupracovala: 

 

Partner školy 

 

Spolupráce v oblasti 

MČ Praha 4  - zřizovatel školy Počítačové kurzy pro seniory 

Účast žáků na akcích organizovaných MČ 

Pedagogická Fakulta UK Praha Praxe studentů 

Policie ČR Prevence soc. pat. jevů 

Městská policie Bezpečnost dětí v okolí školy 

Prevence soc. pat. jevů 

Prevalis, o.s. Prevence soc. pat. jevů 

ŠIK – školní informační kanál Prevence soc. pat. jevů, příprava na bud. 

povolání,  prezentace školy 
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Kroužky  Zájmová činnost pro žáky 

Basketbalový a fotbalový klub Zájmová činnost pro žáky 

Jazykové školy Lingua Nova, Libere Zájmová činnost pro žáky 

ZUŠ A. Voborského Zájmová činnost pro žáky 

Hobby centrum Praha 4 Sportovní aktivity – turnaje Poprask 

Dům seniorů Krč, Thomayerova nemocnice Společenská vystoupení 

 

V rámci prezentace na veřejnosti škola přispívá do regionálního měsíčníku Tučňák.  

 

 

 

12. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 

 

Během školního roku 2017/2018 škola začala realizovat projekt „Šablony pro ZŠ U Krčského 

lesa“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_23/0005422 s výší poskytnuté podpory 

1 407 776,- Kč. Realizace tohoto projetu začala 1. 8. 2017 a bude probíhat do 31. 7. 2019. Jedná 

se o projekt v rámci operačního programu EU „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Projekt je zaměřený 

na podporu rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Dále je podporován 

osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol. Díky tomuto 

projektu mohla škola nabídnout žákům služby speciálního pedagoga, doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem, klub zábavné logiky a deskových her a čtenářský klub. Pedagogům projekt 

umožnil vyzkoušet tandemovou výuku, další vzdělávání v oblastech matematické, čtenářské a 

jazykové gramotnosti a vzájemnou spolupráci mezi pedagogy.  

 

 

 

 

13. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

V tomto školním roce nebyl žádný žák na základě doporučení PPP zařazen do programu 

individuální péče o mimořádně nadané žáky. Žádnému žákovi nebylo umožněno v souladu 

s platnými předpisy přeřazení do vyššího ročníku s následným vytvořením IVP.  

Sportovně nadaným žákům byl individuálně upraven vzdělávací plán a rozvrh hodin tak, aby se 

bez větších omezení mohli věnovat náročné sportovní přípravě. 
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14. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…) 

 

Škola disponuje pracovnou pro dílny, cvičnou kuchyňkou a pro výuku v této oblasti je využíván 

také školní pozemek. 

V rámci školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola je ve vzdělávacím oboru Člověk a 

svět práce obsažen předmět Pracovní činnosti, který byl vyučován dle učebního plánu od 1. do 8. 

ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. 

Na 1. stupni je zdokonalována motorická a manuální zručnost žáka spolu s vytvářením pracovních 

návyků a respektováním pravidel bezpečnosti práce.  

Na 2. stupni jsou zařazeny okruhy pěstitelských prací, vaření, práce v dílně.  

V  rámci přípravy na budoucí povolání pak jsou zařazovány ukázky řemesel a žákům byla 

nabídnuta účast na veletrhu studijních a pracovních příležitostí Schola Pragensis. 

Zajímavou zkušeností pak byla nabídka volnočasové aktivity Věda nás baví, což je kroužek, 

jehož náplní je interaktivní a zábavné vzdělávání formou praktických vědeckých pokusů. 

 

Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do projektu polytechnického vzdělávání žáků 

základních škol v tzv. polytechnických hnízdech, který byl realizován v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a zároveň je součástí Akčního plánu vzdělávání hlavního 

města Prahy.  Umožnil žákům 8. ročníku vyzkoušet si práci se dřevem, kovy i dalšími materiály a 

celou řadu nástrojů ve vybavených dílnách Středního odborného učiliště v Ohradní ulici pod 

vedením zkušených pedagogů  (mistrů) tohoto učiliště.  

  

 

 

15. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 

Škola nemá zřízenu přípravnou třídu.  

V rámci spolupráce s mateřskými školami a PPP je propojen a sledován přestup žáků 

z předškolního vzdělávání do základní školy. 

Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním nečinilo v případech, kdy je škola o situaci žáka 

informována, problémy. Jmenovitá evidence těchto žáků není zřízena a informovanost školy 

závisí na spolupráci třídního učitele nebo paní vychovatelky se zákonnými zástupci OSOC P4. 

 

 

 

16. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců 

ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí 

cizinců do prostředí ZŠ 

 

Počet žáků - cizinců se každým rokem navyšuje. Vliv na tento fakt má poloha školy. Počet žáků – 

cizinců je proměnlivý, závisí zejména na evidovaném bydlišti ve spádové oblasti školy. 
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Při začátku docházky je při výuce žák cizinec sledován učitelem a podle úrovně znalosti českého 

jazyka je mu následně poskytnuta podpůrná péče. Bylo diagnostikováno 21 žáků – cizinců, kteří 

vyžadovali speciální přístup. K jejich doučování, zaměřeném především na výuku českého jazyka, 

škola získala finanční podporu v podobě grantu MŠMT – bezplatná výuka českého jazyka pro 

cizince ze třetích zemí. V průběhu roku byly vytvořeny speciálně pro tyto žáky vzdělávací plány 

pro žáky – cizince, ve kterých je individuálně a se souhlasem zákonného zástupce rozvrženo 

učivo, kdy tato podpora je poskytnuta zejména v předmětu český jazyk. 

 

Žáci -  cizinci se většinou dobře adaptují na české podmínky. Vliv má rodinné prostředí a ročník, 

do kterého žák nastupuje a předchozí zkušenost s českým jazykem. Ve škole jsou i žáci, kteří 

český jazyk neovládají vůbec. Jejich začlenění pak je odvislé zejména od snahy se český jazyk 

naučit a podmínkách, které je schopna a ochotna rodina žáka žákovi poskytnout. 

V rámci přijímacího řízení je doporučována možnost doplnění znalosti českého jazyka 

v jazykových kurzech. 

Ve škole byla zřízena pozice koordinátora vzdělávání cizinců. 

 

Z celkového počtu 58 cizinců byli vybráni na základě posouzení ti, kteří byli zařazeni do systému 

podpory realizovaného formou přímé výuky českého jazyka, tj. výukou v rámci projektu MŠMT 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č. j.: MSMT-24277/2017). Žáci byli rozděleni do tří 

ročníkových výukových skupin a byla jim poskytnuta individuální forma doučování českému 

jazyku. 

  

   

 

Žáci podpoření z projektu MŠMT r. 2018 

 

4 

4 

1 

1 

Ukrajina 

Vietnam 

Moldávie 

Čína 

 

 

Vzdělávání cizinců 

 

Vzdělávání cizinců 2017/2018 

 Stát celkem z toho dívek s trvalým pobytem 

 Rumunsko 2 1 0 

Slovensko 2 0 1 

 Polsko 1 0 0 

mimo EU Arménie 1 0 1 
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Čína 4 1 3 

Moldavsko 3 2 2 

Nigérie 1 1 1 

Rusko 2 1 2 

Vietnam 19 11 18 

Ukrajina 23 10 19 

Celkem  58 27 47 

 

 

 

 

 

17. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

Výsledky vzdělávání jsou pravidelně sledovány v rámci jednotlivých klasifikačních období včetně 

celkového hodnocení školního roku. 

 

 

Přehled výsledků vzdělávání za školní rok 2017/18  viz příloha. 

 

 

 

 

18. Environmentální výchova 

 

Environmentální výchova je výchovou člověka k chápání a dodržování zásad trvale udržitelného 

rozvoje lidské společnosti, která existuje v souladu s životním prostředím. Ve výuce se škola 

zaměřila na ochranu životního prostředí, vztah člověka k přírodě, zvířatům, rostlinám a s tím 

spojenou ochranu životního prostředí, sběr druhotných surovin, čistotu ovzduší a to nejen 

v nejbližším okolí, ale i v celosvětovém měřítku. Výuka prolíná v rámci ŠVP předměty 1. stupně – 

prvouka, vlastivěda a přírodověda a 2. stupně – přírodopis, zeměpis, chemie, občanská výchova, 

pracovní činnosti, výtvarná výchova. 

V rámci školního vzdělávacího programu se výuka doplňovala celoškolními projekty, 

projektovými dny a jednotlivými školními akcemi. 

Již opakovaně škola spolupracovala s Lesy hl. m. Prahy, třídy pravidelně navštěvovaly 

zoologickou zahradu v tematických exkurzích. 

Akce s ekologickým zaměřením pak probíhaly v organizačním zajištění radnice Prahy 4. 

Škola realizovala v této oblasti besedy, přednášky, exkurze s odborným výkladem, zážitkové 

programy a zapojení žáků k praktickým činnostem. 
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Škola spolupracovala s organizacemi, jejichž nabídka byla pro školu zajímavá - Lesy Hlavního 

města Prahy, ZOO, Stanice přírodovědců DDM Praha, Pražské služby. 

 

 

Roční časový plán: 

 

Září: 

Pražský pramen – soutěž (propojení přírodních věd): 8., 9. roč. 

 

Říjen: 

Sběr papíru a víček     celoškolní akce 

Zeměpisné přednášky Tomáš Kubeš   7. a 8. roč. (Kongo, Barma) 

Ekocentrum Prales, Praha – Kbely   6.A (téma: Ovčí svetr) 

CO2 liga      účast v celorepublikové ekologické soutěži (8.roč.) 

Hmyzí hotely      6.A 

 

Listopad: 

Ekocentrum Prales, Praha – Kbely   6.B, 6.C (téma: Ovčí svetr) 

Pražský globus – zeměpisná soutěž   7.-9. roč. 

Zeměpisné přednášky – Tomáš Kubeš 7.-9. roč.  (Střední Amerika, Evropa, Papua) 

Projektový den na Gymnáziu Písnická  propojení přírodních věd 

 

Prosinec: 

Mladý chemik – soutěž    9.roč 

 

Únor 

Mikroskopování + návštěva Stanice přírodovědců DDM Praha  6. roč. 

 

Březen: 

Zeměpisné přednášky – Tomáš Kubeš  6.,7., 9. roč. (Africká mozaika, Indie, Tuvalu) 

 

Duben: 

Sběr papíru a víček      celoškolní akce 

Karlštejn – exkurze     6. roč. 

 

Květen: 

Krčská žába       celoškolní projekt 

Koněpruské jeskyně – exkurze   9.roč. 

Ekocentrum Prales – Kbely    7.B (téma: Včely) 

Výlov, pozorování  vodních bezobratlých  6.roč (v průběhu ŠVP) 
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Činnostní projekty, které proběhly ve školním roce 2017/18: 

Model buňky:   6. roč 

Model sopky:   9. roč 

Model atomu:   6.roč 

Vlajka EU:   8. roč 

Hospodářství:   9.roč 

Geologická období – deskové hry: 9.roč 

 

 

V průběhu školního roku probíhal přírodovědně - zeměpisný kroužek. 

 

Škola podporuje ekologickou výchovu i tím, že jsou v budově umístěny nádoby určené ke třídění 

odpadu, na školní zahradě je kompostér a v rámci praktické výuky se žáci učí zahradničení. 

 

 Zpracovaly Mgr. M. Hrbková, Mgr. S. Balková a Mgr. V. Lenzová 

 

 

19. Multikulturní výchova 

 

Multikulturní výchova je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ve Školním 

vzdělávacím programu Naše tvořivá škola zařazena jako průřezové téma integrované do předmětů 

1. i 2. stupně. 

Hlavními body v rámci tohoto tématu jsou lidské vztahy, etnický původ, mezinárodní spolupráce, 

humanitární pomoc a solidarita. 

Předměty v jejichž obsahu je zařazena  multikulturní problematika byl zeměpis, občanská výchova 

a přírodopis. 

 

 

20. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Celoživotní učení jako podpora dalšího vzdělávání není na naší škole realizována. 

 

 

 

21. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2017/2018 škola realizovala projekt zaměřený na prevenci sociálně 

patologických jevů. I v tomto roce byla žádost k MHMP v rámci grantového programu pro oblast 

primární prevence – „Zdravé město Praha“ směřována na projekt pro interaktivní programy se 

žáky a projekt pro vzdělávání pedagogů .  

Přiznány byly finanční prostředky na obě grantové žádosti. 
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Projekt 5S – „Společně se spolužáky správným směrem“– realizovaný organizací Prevalis,  na 

který byla poskytnuta dotace MHMP ve výši 29 900,- Kč a který podpořila a dofinancovala i MČ 

Praha 4 částkou 7 900,- Kč 

Projekt 5P – „Pedagogové poznávají postupy primární prevence“ – kde bylo navázáno na 

spolupráci s organizací Společně k bezpečí v rámci seminářů Mgr. Michaely Veselé. Tyto 

semináře byly zaměřeny na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů a na řešení 

výchovných problémů. MHMP na tento projekt poskytl dotaci ve výši 18 000,- Kč . 

 

V souvislosti se zavedení povinného plavání na 1. stupni škola zažádala o dotaci v rámci projektů 

Podpora výuky plavání v základních školách I. a II. a obdržela celkem 30 100,- Kč, které využila 

na částečnou úhradu autobusové dopravy na toto plavání.    

 

Pro rok 2017 škola požádala o dotaci MŠMT v rámci rozvojového programu Bezplatná výuka 

českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí na rok 2017 a následně pro 

rok 2018. Škola obdržela požadované částky 70 000 Kč a 60 000 Kč. 

 

 

22.  Prevence rizikového chování – údaje o prevenci sociálně patologických 

jevů 

 

 

K naplňování cílů preventivního programu škola využívala spolupráci s následujícími externími 

organizacemi: 

 Prevalis, z.s. – dlouhodobý preventivní program 5 S  

 Městská policie  Praha - v rámci jejich nabídky preventivních programů  

 Policie ČR – odbor prevence 

 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 4 

 Jules a Jim, z.s. 

 Společně k bezpečí – Mgr. M. Veselá – program pro pedagogy 5P 

 Progressive o.p.s. – preventivní program „Otevřete oči“  

 Fórum pro prožitkové vzdělávání – prožitkové představení na téma kyberšikana 

 

Roční časový plán uskutečněných akcí:  

 

I) Preventivní program 5 S „Společně se spolužáky správným směrem“ -  realizovaný z.s. Prevalis 

Celoškolní preventivní program, zaměřený na třídní kolektivy – uskutečněn v rozsahu 2.– 9. tříd 

v průběhu školního roku. Zahrnoval přímou práci s kolektivy tříd, pohovor s třídními učiteli i 

vypracování závěrečné zprávy o realizaci aktivit v jednotlivých třídách a doporučení pro práci 

s daným třídním kolektivem.   

Tento program byl hrazen z dotace MHMP a dofinancován MČ Praha 4.  

 

II) Preventivní program pro pedagogy 5P „Pedagogové poznávají postupy primární prevence“ 
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Do preventivního programu školy byla začleněna i práce s pedagogickým sborem, v rámci kterého 

všichni vyučující  absolvovali  školení M. Veselé, zaměřené na prevenci kriminality, 

prekriminality a sociálně patologických jevů a na práci s problémovými žáky.  

Škola pokračovala i v postupném vzdělávání pedagogického sboru ve vedení třídnických hodin a 

byli proškoleni další 2 pedagogové. Tyto programy byly také hrazeny z dotace MHMP a 

dofinancovány MČ Praha 4. 

III) Preventivní programy realizované školou (školním psychologem)  

Škola nově zařadila do svého preventivního programu preventivní program zaměřený na práci 

s třídním kolektivem, na vztahy ve třídě i postavení třídního učitele v rámci třídy. Tento program 

byl ve školním roce 2017/2018 realizován v jedné páté třídě a v jedné šesté třídě.  Vzhledem 

k pozitivnímu hodnocení programu počítá škola se zařazením podobných programů 

v následujícím období  

IV) Preventivní přednášky Policie ČR – o rizikovém chování dětí, ukázka práce policie (otisky 

prstů apod.) 

    - pro 2. ročník (listopad),  -   pro 3. ročník (prosinec)   

 

V) Programy městské policie Praha   

 

   a) sociálně patologické jevy 

 

Časové 

období 

Téma činnosti Ročníky 

září Drogy (tabákové výrobky, alkohol, léky) 5.  

září Šikana a násilí v dětských kolektivech 6.  

září Kriminalita dětí (jednání, odpovědnost, následek) 7.  

září Drogy (zneužívání omamných a psychotropních l. 8.  

září Základy právního vědomí 9.  

 

   b) první pomoc a požární prevence 

 

Časové 

období 

Téma činnosti Ročníky 

říjen První pomoc – teorie, praxe 4. a 5.  

únor, březen První pomoc - zranění  6. a 8.  

únor První pomoc – šok, infarkt, mrtvice 9.  

říjen Požární prevence 6. – 9.  

 

 c) bezpečné chování 

 

Časové 

období 

Téma činnosti Ročníky 

leden Malý Péťa sám doma – vlastní bezpečnost 1. ročník 

leden Bezpečné chování – sám venku 2. ročník 

leden Bezpečné chování – nebezpečné situace 3. očník 
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leden Bezpečné chování – rekapitulace znalostí 4. ročník 

leden Bezpečné chování v elektronickém světě I. 5. ročník 

leden Bezpečné chování v elektronickém světě II. 6. ročník 

leden Kyberšikana 7. ročník 

leden Autorská práva a internet 8. ročník - chlapci 

leden Partnerské násilí 8. ročník - dívky 

leden Bezpečné dospívání 9. ročník - chlapci 

leden Jak se nestát obětí znásilnění 9. ročník - dívky 

 

VI) Program občanského sdružení Jules a Jim – program pro 4. třídy (únor) – „Nekuřátka“  

                                                                                     - program pro 6. řídy (únor) – „Tráva“  

                                                                                    -  program pro 7. třídy (únor) – „ Alkohol“  

 

VII) Preventivní program zaměřený na vztahy v třídním kolektivu – realizovaný  V.Hrbáčkem  

(3. třídy)  (říjen + prosinec) 

 

VIII) Preventivní program o dospívání- realizovaný MP Education, s.r.o. – pro dívky 7. ročníku 

(únor) 

 

IX) Prožitkový program zaměřený na kyberšikanu – „Jsi nula“ – realizovaný Fórem pro 

prožitkové vzdělávání – pro 6. třídy (duben) 

 

X) Přednáška o drogách -  realizovaná o.p.s. Progressive   - pro 7. třídy (březen)  

 

     

Celkové zhodnocení: 

 

V oblasti sociálně patologických jevů byly ve školním roce 2017/2018 řešeny občasné problémy 

týkající se nevhodného chování ke spolužákům v rámci ročníku – zpravidla se jednalo o vzájemné 

škádlení spolužáků a nevhodné slovní vyjadřování.  Pro příští školní rok se bude škola snažit 

skladbou preventivních programů utvářet dobré vztahy v rámci třídních kolektivů a celoškolními 

akcemi udržovat i velmi dobré vztahy mezi žáky různých ročníků.  

Škola nezaznamenala žádný případ zneužívání návykových látek na půdě školy.  

V průběhu školního roku 2017/2018 byly řešeny případy neomluvených hodin pouze 

v ojedinělých případech – kombinací výchovných opatření, spoluprací s rodiči a dalšími 

opatřeními byl tento problém minimalizován.  

V červnu 2018 byly řešeny ČŠI dvě stížnosti podané na školu týkající se problematiky 

šikanózního chování. Výsledek šetření obou stížností byl ČŠI v průběhu škol. roku 2017/18 zaslán 

OŠK MČ Praha 4, kdy škola s výsledky šetření ČŠI nesouhlasila a rozporovala je. K datu 

zpracování VZ nebyly obě stížnosti OŠK  dořešeny. 

Škola se snaží v rámci prevence patologických jevů nabízet dětem prostor k aktivnímu využívání 

volného času – nabízí mnoho zájmových kroužků, snaží se, aby většina tříd školy vyjela 

každoročně na ozdravné pobyty (školy v přírodě nebo vícedenní výlety) – což se v letošním 
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školním roce povedlo u všech tříd, nabízí celoškolní akce napříč ročníky (Noc s Andersenem, 

Filmová noc apod.), které přispívají k celkovému klimatu školy. 

Většina preventivních činností navazovala na programy realizované v předcházejících školních 

letech a je plánována jejich kontinuita. 

Vzhledem k tomu, že škola ve školním roce 2017/2018 v podstatě řešila pouze méně závažnější 

problémy v oblasti patologických jevů, lze tento program hodnotit za účinný a vyhovující. 

 

Ing. Petr Tuček, ZRŠ, metodik prevence 

 

 

 

23.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2017/18 ve škole neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

ČŠI šetřila dvě stížnosti zákonných zástupců týkající se šikanujícího chování. Škola s Výsledkem 

šetření ČŠI nesouhlasila a podala k OŠK rozpor, kdy stížnosti nebyly k datu schvalování VZ 

dořešeny. 

 

 

24.  Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok) 

 

Údaje o hospodaření školy ve školním roce 2017/18 – viz. příloha. 

 

 

 

25. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Na škole není zřízena odborová organizace. Škola v daném období nespolupracovala 

s odborovými organizacemi jiných subjektů. 
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26.  Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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Počet žáků 

celkem 
     1     18 2 1 22 

Z toho 
nově přijatí 

          3 1  4 

 

 

27. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit 

apod.) 

 

 

Základní škola U Krčského lesa ve školním roce 2017/18 pracovala podle školního vzdělávacího 

programu Naše tvořivá škola. Základní učivo bylo dle možností školy doplňováno řadou aktivit. 

Prioritou bylo zachování a pokračování v činnostech, v nichž škola byla úspěšná a které nabídly 

žákům poznávat, pomáhat, učit se, sportovat, bavit se a vyhrávat.  

 

 

27.1 Přijetí žáků na střední školy a víceletá gymnázia 

 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

 

Přijímací řízení 

2017-2018 

9.A 9.B Celkem 

SOŠ 4 5 9 

SPŠ 8 4 12 

SOU 3 2 5 

OA 4 3 7 

G 1 2 3 

SZŠ 1 2 3 

 21 18 39 

Víceletá 

gymnázia 

5.A 5.B 5.C 7.A Celkem 

 4 0 1 2 7 
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27.2 Školní projekty – dlouhodobé 

 

Cílem realizace víceletých projektů v rámci celé školy byla snaha nabídnout žákům co nejširší 

spektrum možného zapojení do vzdělávacích činností formou exkurzí, vycházek, volitelných 

činností. 

Projekty zasahovaly do oblasti environmentální výchovy, společenských věd, literárních a 

uměleckých činností a zdravého životního stylu. Škola při nich spolupracovala s externími 

subjekty, které napomáhaly v realizaci nebo byly vodícím článkem při realizaci projektu. 

 

Krčská žába – navazující celoškolní projekt v rámci environmentální výchovy, mapující postupně 

zvířata žijící v okolí školy. Vyhlášením centrálního tématu se nabízí žákům účast formou soutěže 

v kategoriích -  přírodovědná, výtvarná, literární a fotografická.  

 

Koordinátor projektu  Mgr. M. Hrbková 

 

 

Dějepisný projekt - Praha plná památek  

 

Projekt probíhal ve spolupráci s agenturou Škola v ulicích v období duben – květen 2018. 

 

Časové období Téma činnosti Třídy / ročníky Poznámka 

19. 4. - dvě třídy Pověsti z Kampy  2. třídy       60 min./45 Kč 

20. 4. - jedna 

třída 

23. 4. - dvě třídy 

Hradčanské pověsti  3. třídy  90 min./90 Kč 

25. 4. - dvě třídy 

26. 4. - jedna 

třída 

Vyšehrad a jeho pověsti  4. třídy  120 min./55 Kč + 

120 Kč na celou 

třídu 

27. 4. - dvě třídy 

2. 5. - jedna třída 

Za krásou pražských paláců a 

zahrad 

5.třídy  

 

90 min./65 Kč 

3. 5. - dvě třídy 

4. 5. - jedna třída 

Praha gotická  6. třídy -   90 min./50 Kč 

9. 5. - jedna třída 

10. 5. - jedna 

třída 

Praha renesanční  7. třídy  90 min./50 Kč 

plánováno na 

září 

Vojenské technické muzeum v 

Lešanech 

8. třídy odloženo 

5. 4. Petschkův palác 9. třídy  zdarma 

 

Témata projektu byla žáky a pedagogy byla hodnocena jako přínosná. Oceňována byla dobrá 

organizace, srozumitelnost a interaktivita (pracovní listy) jednotlivých vycházek. Koordinátor 

projektu hodnotí i domluvu s agenturou jako bezproblémovou a efektivní. Deváté ročníky 

navštívily památník Pečkárna v Petschkově paláci. Jedinou změnou oproti minulým ročníkům 
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bylo to, že dějepisná exkurze pro osmé ročníky se z důvodu jiné akce musela být naplánována na 

září, tedy na příští školní rok. 

 

Projekt Významné události českého státu 

 

Dějepisná témata se rovněž promítla i do projektu pro celý druhý stupeň. Během něj měly ročníky 

za úkol seznámit ostatní s významnými českými událostmi, které mají v roce 2018 významné 

výročí. Každá událost byla zpracována formou prezentace.  

Časový plán prezentací, rozdělení ročníků a témat:  

 únor 2018 (připomínka historických událostí 25. 2. 1948) 

  

 duben 2018 (připomínka prezidentů u příležitosti prezidentských voleb)           

 

 červen 2018 (připomínka historických událostí 21. 8. 1968) 

 

 září 2018 (připomínka historických událostí 29. 9. 1938) 

 

 říjen 2018 (připomínka historických událostí 28. 10. 1918) 

 

Projekt ještě bude pokračovat ve školním roce 2018/2019  

 

Koordinátor projektu: Mgr. M. Procházka 

 

 

 

ŠIK 

 

projekt školního informačního kanálu, kdy prostřednictvím televizních obrazovek jsou k dětem 

přenášeny praktické informace z oblasti prevence škodlivých jevů.  

 

 

Zdravé zuby - cílem projektu je zlepšit péči o zuby v raném dětství a vytvořit tak předpoklad k 

zajištění zdravých zubů i u dospělých v budoucím životě. 

Program Zdravé zuby je součástí výchovy ke zdraví na 1. stupni ZŠ U Krčského lesa.  

Škola tak systematicky a dlouhodobě působí na postoje dětí k zubnímu zdraví. Někteří žáci školy 

navštěvují zubní ordinaci, která sídlí ve škole. V letošním roce se podařilo uskutečnit několik 

zajímavých přednášek o zubním zdraví, které děti velice bavily. Získaly i odměny, které poslouží k 

udržování zdravého chrupu (kartáčky, pasty, přesýpací hodiny na měření času při čištění zubů). 

 

V rámci projektu se použily následující postupy a techniky: 

- práce s pracovními listy v hodinách prvouky a přírodovědy o zdravé výživě, zdravém životním 

stylu a o lidském těle 

- práce na interaktivní tabuli, zábavné hry o zubech a lidském těle 
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- anketa o pravidelném čištění zubů 

- drobné dárky pro čištění zubů a samolepky s návodem pro správné čištění zubů 

- přednášky o správném čištění zubů a zubní hygieně 

- divadelní představení o nutnosti navštěvovat zubního lékaře 

- návštěva a představení zubní ordinace 

- výtvarné zpracování zubní tématiky, zhodnocení programů 

 

 

Použité činnosti, techniky, postupy:  

 

- anketa o pravidelném čištění zubů 

- přednášky o správném čištění zubů a zubní hygieně 

- divadelní představení o pravidelných návštěvách zubního lékaře a o zdravé výživě 

- výtvarné zpracování zubní tématiky v projektu o zdravých zubech 

- zábavné hry o zubech a lidském těle na interaktivní tabuli 

- práce s pracovními listy v hodinách prvouky a přírodovědy o zdravé výživě, zdravém životním 

stylu a o lidském těle 

 

Spolupráce, exkurze, zdroje, které byly realizovány: 

 

- třídní učitelé 

- učitelé prvouky a přírodovědy, výtvarné výchovy 

- besedy s odborníky  

- divadelní představení 

 

Roční časový plán uskutečněných akcí: 

 

Časové období Téma činnosti Třídy / ročníky Poznámka 

říjen anketa o čištění zubů 3. ročník  

říjen divadelní představení  

„ Jak Honzík své zoubky zachránil“ 

1. ročník KC 12 

leden divadelní představení 

„Křoupat zdravě, dá se hravě“ 

1. ročník KC 12 

leden, únor pracovní listy o zdravé výživě, částech 

lidského těla o zubech použité v hodinách 

prvouky a přírodovědy 

1. až 5. ročník  
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únor projekt „Zdravé zuby“ 2. ročník  

březen, 

duben, 

květen 

výstupy projektu – obrázky, popis zubů, 

básně, pracovní listy, o zdravé výživě 

  nástěnka 

červen přednášky o správném čištění zubů 

v programu „Dětský úsměv“ 

2. A, B  

 

 

Celkové zhodnocení: 

 

Žáci 1. ročníku se díky divadelním představením zábavnou formou dozvěděli o správné péči o své 

zuby a základy správného stravování. Žáci 2. ročníku se naučili správné technice čištění zubů 

teoreticky i prakticky. Obdrželi vhodný zubní kartáček pro dětský chrup. Někteří žáci školy 

navštěvují pravidelně zubní ordinaci MUDr. Čechové, která sídlí přímo ve škole. Všichni žáci se 

měli možnost průběžně seznamovat se zubní tématikou na celoročně obměňované nástěnce, která 

sloužila k motivaci dětí starat se o své zuby.  

 

Koordinátorka projektu Mgr. Martina Kulišová 

 

 

27.3 Školní akce 

 

 

 Charitativní akce  

 

Srdíčkové dny  

Děti dětem – materiální pomoc dětem z Kojeneckého ústavu 

Sběr víček – podpora rehabilitační léčby nemocných dětí 

Adopce v ZOO – žáci vybrali pro podporu levharta obláčkového 

 

 

 Akce ve spolupráci se zřizovatelem školy – MČ Praha 4 

 

- Dělám víc, než musím 

- Antifetfest 

- Sběrové akce – PET víčka 

- Sportovní akce pořádané pro žáky ZŠ 

- Srdíčkové dny 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy, ZŠ U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320/2, 142 00 

 

29 

 

 Sportovní akce 

 

Podpora sportu a kvalitní výuka tělesné výchovy včetně zařazení sportovních kurzů je zúročena 

úspěchy v řadě sportovních akcí. 

V prvním pololetí probíhaly v rámci výuky tělesné výchovy kurzy plavání 3. ročníků a kurz 

bruslení, kde ve spolupráci se sportovním klubem HC Kobra bruslí v zimním období všichni žáci 

prvního stupně. Akce se uskutečnily ve spolupráci s  Hobby centrem Praha 4 a v rámci turnaje 

Poprask, McDonald Cup. 

Pro žáky 7. ročníků byl organizován kurz sebeobrany KRAV MAGA. 

 

Zapojení našich žáků a jejich výsledky v jednotlivých soutěžích Poprask a jiných turnajích 

 

SPORT TERMÍN KATEGORIE UMÍSTĚNÍ, POSTUP 

Malý fotbal září 1. - 4. třídy chlapci bez umístění 

Stolní tenis říjen 7. třída chlapci 1. místo v obvodním kole 

5. místo v krajském kole 

  6. - 7. třída dívky 3. místo v obvodním kole 

  8. - 9. třída chlapci 4. místo v obvodním kole 

  8. - 9. třída dívky 2. místo v obvodním kole 

Florbal říjen 6. - 7. třída chlapci 5. místo v obvodním kole 

  8. - 9. třída chlapci 6. místo v obvodním kole 

Basketbal listopad 8. -9. třída chlapci 1. místo v obvodním kole 

6. místo v krajském kole 

 únor 6 - 7. třída dívky 3. místo v obvodním kole 

OVOV – odznak 

všestranosti 

únor 6 - 9. třídy - mix bez umístění 

Mcdonald cup duben 1. - 3. třídy 1. místo v obvodním kole 

6. místo v krajském kole 

  4. - 5. třídy 1. místo v obvodním kole 

5. místo v krajském kole 

OVOV – odznak 

všestranosti 

květen 5. - 9. ročník 2. místo v obvodním kole 

(jednotlivci) 

2. místo v krajském kole ) 

(jednotlivci) 

Přehazovaná květen 6. - 7. třída dívky 5. místo v obvodním kole 

Streetball červen 6. - 7. třída mix 1. místo 

  8. - 9. třída mix bez umístění 
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Kromě výše uvedených soutěží proběhl v prosinci vánoční školní turnaj ve stolním tenise, v únoru 

pak školní zimní olympijské hry a v květnu basketbalový turnaj. 

 

 Dále se v lednu uskutečnil pro žáky 7. ročníků lyžařský výcvikový kurz v Deštné v Orlických 

horách. 

 

Ke zlepšení všeobecné obratnosti především mladších žáků přispívá určitě i kurz plavání, který 

obohacuje hodiny tělesné výchovy ve 3. a 4. ročnících a bruslení, kterého se v průběhu zimního 

období školního roku pravidelně zúčastňují průběžně všechny třídy prvního stupně. 

 

 Celoškolní  a  ročníkové akce  

 

- návštěvy divadelních představení v divadlech U Hasičů, KC 12, DUH 

- naučné pořady v Toulcově dvoře 

- hudební vzdělávací pořady – kostel Sv. Šimona a Judy 

- návštěvy knihovny ŠD 

- Anglické divadlo 

- Mikuláš 

- Nadílka školního Ježíška 

- Vánoční dílny a jarmark 

- Noc s Andersenem 

- Filmová noc 

- Den otevřených dveří  

- Čarodějnický den 

- Školní slavnost 

- Den za odměnu 

- Dětský den (pro žáky 1. tříd) 

 

 

 Vědomostní soutěže a akce školy, naučné akce 

 

- Soutěž Pražský globus 

- Zeměpisné přednášky   

- Přednášky a soutěž ve finanční gramotnosti  

- Matematická olympiáda 

- Matematický klokan 

- Jarní petrklíč 

- Soutěž v konverzaci v Aj 

- Recitační soutěž 

- Dějepisný projekt 

- Enviromentální projekt Krčská žába 

- Exkurze přírodovědecká stanice  

- Čas proměn – přenášky 
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- Projektový den Finanční svoboda 

- Týden mediálního vzdělávání – přednáška „ O Pravdu?“ 

 

 

 Celoškolní projektový týden  OLYMPIJSKÉ  HRY 

 

 
 

 

Naše škola také po čtyřech letech pořádala druhé školní zimní olympijské hry, které měly za úkol 

formou celoškolního projektu připomenout slavnou historii zimních olympiád, nabídly žákům  

možnost si zasoutěžit jak ve sportu, tak ve znalostech a na vlastní oči vidět formou netradiční 

výstavy, s jakou sportovní výbavou se v zimě proháněli po horách i na ledě naši dědečkové a 

babičky. 

Projekt začal velkolepým olympijským průvodem zástupců tříd nesoucích olympijské vlajky a 

následným slavnostním zahájením ve velké tělocvičně.  

Za účasti hostů –  radního pro oblast školství  a  vedoucí odboru školství MČ P4  ředitelka školy 

převzala olympijskou pochodeň a slavnostním slibem rozhodčích a žáků v sedmi světových 

jazycích byla školní olympiáda zahájena. 
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Součástí celoškolního projektu zimních olympijských her byla výstava, kde její organizátorky 

(Mgr. Neubauerová, Mgr. Hrbková, Mgr. Lenzová) shromáždily dobovou sportovní výbavu od 

dávných časů až do současnosti. Exponáty byly doplněny informacemi, fotografiemi i oceněními a 

návštěvníkům tak poskytly náhled, jak se „tenkrát“ sportovalo. 

 

 

 

 

 

 LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE  

 

Projektu Lepší místo ve škole se účastnilo 15 škol z Prahy 4. 

Pouze tři si pak mohly odnést částku 50 000 Kč jako příspěvek na realizaci svého soutěžního 

návrhu na vylepšení prostor školy. 

Výhru si z pozice třetího místa odnesli reprezentanti naší školy, žáci 8. A, kteří pod vedením pana 

učitele Vodičky, zpracovali návrh venkovní učebny. 

Soutěž byla podpořena hlasováním veřejnosti a pro 8. A  to byla opravdu velká radost, kdy se jim 

v závěrečné prezentaci podařilo upřímnou obhajobou přesvědčit porotu o smysluplnosti svého 

návrhu. 
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27.4 Volnočasové aktivity – kroužky pro škol. rok  2017/18 

 

 

Kroužek Ročník Den Čas 

Lingua Nova/Aj Angl. Klub 2 pondělí 12:45-14:15 

Hra na zobcovou flétnu 1. - 5. ročník pondělí 12:50-13:35 

Lingua Nova/Aj 1. ročník pondělí 13:00-13:45 

Lingua Nova/Aj 1. ročník pondělí 13:50-14:35 

Keramika 1. - 5. ročník pondělí 14:00-15:00 

Basketbal dívky 1. - 3. pondělí 14:00-15:00 

Fotbal 1. - 2. ročník pondělí 14:00-15:00 
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Klub zábavné logiky a 

základy programování 
3. - 9. ročník pondělí 14:15-15:00 

Lingua Nova/Aj Angl. Klub 3 pondělí 14:25-15:55 

Keramika 1. - 5. ročník pondělí 15:00-16:00 

Basketbal dívky 4. - 6. pondělí 15:00-16:00 

Fotbal 3 - 5. ročník pondělí 15:00-16:00 

Florbal 1 - 2. ročník pondělí 16:00-16:45 

Keramika 1 - 5. ročník pondělí 16:00-17:00 

Florbal 3 - 5. ročník pondělí 16:45-17:30 

Výtvarný kroužek 1- 5. ročník úterý 13:40-14:40 

Šachy 1 – 9. ročník úterý 15:30-16:15 

Hip hop a moderní tanec 1 - 2. ročník úterý 15:30-16:15 

Sportmaniak 1 - 5. ročník úterý 15:30-16:15 

Hip hop a moderní tanec 1 – 5. ročník úterý 16:30-17:15 

Basketbal dívky 1- 3. středa 14:00-15:00 

Fotbal 1 - 2. ročník středa 14:00-15:00 

Přírodovědně zeměpisný 

kroužek 
6 - 9. ročník středa 14:00-18:00 

Libere /Angličtina 5. ročník středa 14:30-16:00 

Basketbal dívky  4.-.6. středa 15:00-16:00 

Fotbal 3- 5. ročník středa 15:00-16:00 

Indiáni 1- 9. ročník středa 16:00-17:30 

Korálkování 1- 6. ročník čtvrtek 13:00-14:00 

Libere /Angličtina 3. ročník čtvrtek 13:30-14:30 

Bojové sporty 1- 2. ročník čtvrtek 13:35-14:20 

Keramika 1- 5. ročník čtvrtek 14:00-15:00 

Korálkování 1- 6. ročník čtvrtek 14:00-15:00 

Věda nás baví 1- 5. ročník čtvrtek 14:00-15:00 
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Bojové sporty 3- 5. ročník čtvrtek 14:30-15:15 

Keramika 1- 5. ročník čtvrtek 15:00-16:00 

Libere /Angličtina 4. ročník čtvrtek 15:00-16:30 

Badminton 1- 3. ročník čtvrtek 15:15-16:00 

Taneční škola   čtvrtek 15:15-16:15 

Badminton 4- 9. ročník čtvrtek 16:15-17:00 

Sportovní a míčové hry 1- 2. ročník pátek 13:45-14:30 

Florbal 1- 2. ročník pátek 13:45-14:45 

Libere /Angličtina 7- 8. ročník pátek 14:00-15:30 

Sportovní a míčové hry 3- 5. ročník pátek 14:45-15:30 

Florbal 3- 5. ročník pátek 15:00-16:00 

ZUŠ   čt, pá   

ZUŠ   čt, pá   

 

 

27.5 Výjezdy mimo školu ve školním roce 2017/2018 

 

 

  

1.      STUPEŇ 

  

Termín 

  

Místo 

  

Ročník 

  

Počet žáků 

  

Škola v přírodě 

  

20.5. - 25. 5. 2018 

  

Kořenov 

  

2. ročník 

 

58 

  

Škola v přírodě 

  

 27.5. - 1. 6. 2018 

  

Jestřábí 

  

3. ročník 

  

66 

  

Škola v přírodě 

  

 27.5. - 1. 6. 2018 

  

Nové Město 

  

4. ročník 

  

49 

 

Škola v přírodě 

 

27.5. - 1. 6. 2018 

 

Rejdice 

 

5. ročník 

 

53 

 

Škola v přírodě 

 

3.6. -  8. 6. 2018 

 

Klučenice 

 

1. ročník 

 

64 
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2.      STUPEŇ 

  

Termín 

  

Místo 

  

Ročník 

  

Počet žáků 

  

LVVZ 

  

13.1. - 20. 1. 2018 

  

Plasnice 

  

7. ročník 

  

33 

 

Škola v přírodě 

 

14.5. - 19. 5. 2018 

 

Chřibská 

 

6.,8. ročník 

 

108 

 

Vodácký výlet 

 

11.6. - 15. 6. 2018 

 

Vltava 

 

9. ročník 

 

21 

 

Školní výlet 

 

 6.6. - 9. 6. 2018 

 

Police nad Metují 

 

7. ročník 

 

38 

 

 

 

 

27.6   Dopravní výchova 

 

Cílem dopravní výchovy bylo připravit žáky na samostatný, bezpečný pohyb v dopravním 

prostředí. Zajistit, aby žáci byli vybaveni potřebnými znalostmi a návyky, které jsou nutným 

předpokladem bezpečného pohybu v dopravním prostředí.  

 

 

Od 1. -3. ročníku formou přednášek ve spolupráci s Městskou policií, v rámci výuky zejména 

předmětu prvouky, ale i jiných předmětů   např.  výtvarné a pracovní výchovy, se žáci učili 

základní dopravní značky, základní pravidla bezpečného chování chodců, na vycházkách si žáci 

tyto znalosti prakticky vyzkoušeli. Byli vedeni k pochopení nutnosti bezpečného a ohleduplného 

chování, k uvědomování si rizik a nebezpečí v silničním provozu, k vnímání okolního dění všemi 

smysly a učili se vyvozovat správné závěry pro bezpečné chování.  

 K výuce byly k dispozici pracovní listy, obrázky konkrétních situací, soubor dopravních značek, 

omalovánky, pexeso. 

 

 

Ve 4. a 5. ročníku se žáci zúčastnili výuky teorie pravidel silničního provozu. Tato výuka 

probíhala pod vedením příslušníků z Městské policie. V rámci výuky i jiných předmětů např. 

výtvarné výchovy, pracovních činností a čtení byly dále prohlubovány znalosti o bezpečném 

chování chodců a cyklistů v silničním provozu, znalost dopravních značek apod.  

Byli vedeni k zodpovědnosti za své chování, k uvědomění si rizika a vztahů mezi všemi účastníky 

silničního provozu, hledali řešení krizových situací, zejména v roli cyklisty. 
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V 6. – 9- ročníku se žáci učí pochopit vztahy mezi účastníky silničního provozu, být zodpovědní 

za svoje chování, dokázat rychle a správně vyhodnotit situaci a vyvodit závěry, naučit se potlačit 

svoji agresivitu a zvládnout agresivitu ostatních, poznat zásady první pomoci a seznámit se s 

legislativou v oboru silničního provozu; pochopit důležitost tématu, ovládat pravidla bezpečného a 

ohleduplného chování v silničním provozu i možná rizika; uplatňovat v praxi nejdůležitější prvky 

témat dopravní výchovy. 

 

Z důvodu rekonstrukce dopravního hřiště a učeben Městské policie se teoretická část uskutečnila v 

naší škole, část praktická byla zrušena. 

 

  

 Bc. Ivana Kadeřábková, metodik dopravní výchovy 

 

 

 

27.7   Žákovský parlament 

 

Zástupci jednotlivých tříd se scházejí spolu s vedením školy vždy na počátku kalendářního 

měsíce. Společnou náplní je komunikovat a vzájemně se informovat. Žákovský parlament 

zaštiťuje hodnocení tříd pro vyhodnocení Třídy roku, přijímá záštitu nad akcemi školy, zastupuje 

jednotlivé třídy v rámci hlasování či organizaci různých akcí. Je pro vedení školy partnerem 

v rozhodování o záležitostech, které jsou v kompetenci vedení školy. 

 

 

 

28. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve 

vztahu ke znalosti českého jazyka 

 

 

Zjišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 2 

Nedostatečná znalost ČJ 12 

Znalost ČJ s potřebou doučování 21 
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Přílohy:  

 

Č. 1 Přehled výsledků vzdělávání  

 

Č. 2 Údaje o hospodaření školy 

 

 

 

V Praze dne 6. 10. 2018 

 

Zpracovala: Ing. Bc. Dagmar Malinová, ředitelka školy 

 

 

 

Pedagogická rada projednala dne:……………………………………………. 

 

Školská rada schválila dne:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


