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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy  Základní škola U Krčského lesa 
 

Sídlo školy  Praha 4 - Krč, Jánošíkova 1320 / 2, 142 00 

 

Charakteristika školy  

ZŠ U Krčského lesa je úplná základní škola pro žáky 1. – 9. ročníku, ve které se vzdělávalo ve školním roce 
2020/2021  630 žáků ve 26 třídách. Výuka v ročníku probíhala paralelně ve dvou až třech třídních kolektivech.  

 
Zřizovatel školy   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 
 

 

 

Školská rada   Zástupci školy   Mgr. Vladimíra Růžičková, předsedkyně  ŠR 

vladimira.ruzickova@zsukrcskeholesa.cz      

tel.: 241 713 229,  (od 28. 1. 2019) 

       Mgr. Ivana Zámostná  (od 28. 1. 2019) 

   Zástupci zřizovatele   Ing. Zdeněk Kovářík  (od 11. 3. 2020) 
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       PhDr. Petr Kučera (od 11. 3. 2020) 

Zástupci zák. zástupců  Bc. Romana Jiřincová  (od 15. 1. 2019) 

Druhý zástupce zákonných zástupců (rodičů) na svoji funkci rezignoval, volba nového člena byla zřizovatelem 
z důvodů protiepidemických opatření odložena.        

 
2. Údaje o vedení školy 

 

Ředitelka školy    Ing. Bc. Dagmar Malinová 

e-mail: dagmar.malinova@zsukrcskeholesa.cz 

Telefon:  244 461 310 
 

Zástupci ředitelky školy  Mgr. Vladimíra Růžičková, zástupce statutárního orgánu 

    Ing. Petr Tuček 
 

 
3. Obor vzdělání, který škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 
 

Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení – základní škola Id. 047611642, školní družina 
Id. 112300120, školní jídelna Id. 102425353. 

Obor vzdělávání 79 – 01-C/001 základní škola. 

 
 
4. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a údaje o výsledcích 

vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy 
 

Název ŠVP  Naše tvořivá škola 

Zaměření ŠVP  všeobecné 

Charakteristika ŠVP školní vzdělávací program zaměřený na získání všeobecného vzdělání, škola nemá 
v ŠVP upravenu žádnou specializaci. 

 

Dosavadní zkušenosti s ŠVP  

Ve školním roce 2020/21  škola vyučovala podle školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola. 

 

Školní vzdělávací program je opakovaně revidován a aktualizován, s ohledem na případné změny v RVP 
(rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání).  
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Ve školním roce 2020/21 k žádné úpravě ŠVP nedošlo, změny v RVP platné od 1. 1. 2021 budou 
zapracovávány do ŠVP v průběhu školního roku 2021/2022, tak aby od školního roku 2022/2023 probíhala 
výuka v souladu s aktualizovaným RVP pro základní vzdělávání. 

Důraz je kladen zejména na plnění klíčových kompetencí, průřezová témata, mezipředmětové vztahy a formu 
a obsah probíraného učiva.  

Do ŠVP bylo již dříve 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 pro budoucí studium žáků na středních školách.  

S ohledem na měnící se epidemiologická opatření v průběhu školního roku (dodržování homogenity tříd 
apod.) došlo na začátku školního roku k několika úpravám nabídky volitelných předmětů pro jednotlivé 
ročníky. 

Jako volitelné předměty nakonec škola realizovala ve školním roce 2020/21: 

v 7.  ročníku   -  cvičení z matematiky  x  informatika 

v  8. ročníku   -   sportovní hry  x  konverzace v anglickém jazyce 

v  9. ročníku   -  cvičení z matematiky  x  cvičení z českého jazyka  

 

Učební plán pro školní rok 2020/21 
 

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 

Prvouka Prvouka 2 2 2 - - 14 - - - - - 
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Člověk a jeho 
svět 

Přírodověda Přírodověda - - - 2 2 - - - - 

Vlastivěda Vlastivěda - - - 2 2 - - - - 

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 3 

Využitá disponibilní časová dotace      14     24 

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

 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 viz příloha č. 1. 
 
 
 
 
 
5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

Počet učitelů cizích jazyků  7 

Učitelé s odbornou kvalifikací  7 

Učitelé bez odborné kvalifikace  0 
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Vyučované cizí jazyky   anglický jazyk, německý jazyk 

Časová dotace    viz. Učební plán 

 
 
6. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,  
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost) 

 

 
 
 
 
 
7. Věková struktura pedagogických pracovníků 
 
 
 
 
 
 
8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 
 průběžné vzdělávání - uvést nejpočetněji zastoupená témata 

 

     

 Datum/ počet os. Název semináře 
Délka 
trvání 

Pořadatelská 
agentura  

 27. 8. 2020 / 5 
3D TISK v rámci 
polytechnického  8 hodin AV MEDIA 

ze 
Šablon 

   vzdělávání      

 27.8.2020 / 5 Pracujeme s interaktivní tabulí 8 hodin AV MEDIA 
ze 

Šablon 

   
SMART BOARD a SMART 

výukovým      
   softwarem      

 21.10.2020 / 2 Jak podpořit třídu, aby byla  8 hodin DESCARTES 
ze 

Šablon 

   fungujícím týmem       

 19.-21.10.2020 / 2 
Spolupráce pedagoga a 

asistenta 8 hodin www.vlavici.cz    

   pedagoga ve výuce       
ze 
Šablon 

 21. a 22.10.20 / 2 WEBINÁŘ - Jak nevyhořet? 8 hodin INFRA s.r.o. 
ze 

Šablon 

 22.10.2020 / 1 Specifické poruchy chování 8 hodin INFRA s.r.o. 
ze 

Šablon 

  ped. prac.  celkem  ped. prac. s odbornou 
kvalifikací 

 ped. prac. bez odborné 
kvalifikace 

počet (fyz. osoby) 
k 31. 12. 2020 

52 49 3 

věk do 30 
do 30 

31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

počet (fyz. osoby) 
k  31. 12. 2020 

10 9 8 18 7 
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 22.10.2020 / 2 
Třídní klima a práce se vztahy 

ve třídě 8 hodin www.vlavici.cz  

ze 
Šablon 

 21.-22.10.20 / 1 Sociálně emoční učení 6 hodin ZŘETEL s.r.o. 
ze 

Šablon 

 19.-20.10.2020 / 3 Objevte skrytý potenciál  6 hodin ZŘETEL s.r.o. 
ze 

Šablon 

   
nástroje kariérního 

poradenství      
   pro práci s žáky      

 18.9.-18.11.20 / 1 
Studium pro asistenty 

pedagoga 124 hodin 
JAHODOVKA 
Vyšší odb.šk.  

 19. a 21.10.20 / 3 
Osobnostně sociální rozvoj 

pedagogů  8 hodin ZŘETEL s.r.o. 
ze 

Šablon 

   
syndrom vyhoření, týmová 

spolupráce      
   a řešení problémů       

 26. a 30. 10. 20 / 1 
Syndrom vyhoření - jak mu 

předcházet a 8 hodin ZŘETEL s.r.o. 
ze 

Šablon 

   jak o sebe pečovat      

 2. 12. 2020 / 1 
Praktické aspekty výuky žáků   

s OMJ v ZŠ     3 hodiny v rámci projektu  

       
"Žijeme na 
čtyřce společně"  

 1. 1. 2021 / 1 Robotika - první kroky 4 hodiny Eduteam  

 15. 2. 2021 / 9 
Syndrom vyhoření v 
pedagogické profesi 8 hodin NIDV  

 10.2. - 17.2. 21 / 25 Bezpečně na internetu 4 hodiny Vzděl.institut   

 15. 2. 2021 / 3 
Jak rozvíjet matematickou 

gramotnost 8 hodin INFRA s.r.o. 
ze 

Šablon 

   aneb matematika v praxi      

 2. - 9. 3. 2021/ 3 
Webinář - syndrom vyhoření v 

ped.profesi 8 hodin 
Národní 
ped.institut ČR  

          
          

 15. 3. 2021 / 1 
Badatelsky orientovaná výuka 

v praxi 8 hodin 
MARSTAFIT, 
s.r.o. 

ze 
Šablon 

   pro MŠ a první stupeň      

 16. - 19. 2. 2021 / 1 
No child left behind - různé 

jazykové 16 hodin INFRA s.r.o.  

   
dovednosti v jedné třídě - 

angličtina      
 16. 3. 2021 /2 DOBRONAUTI:zpátky v čase 8 hodin DOBRONAUTI  

   
prevent.program pro práci s 

agresí      

 18.3. a 25.3. 21 / 1 
Matematická gramotnost ve 

volnočasových 8 hodin ZŘETEL s.r.o. 
ze 

Šablon 

   aktivitách      

 26. 4. 2021 / 3 Krajský workshop ICT 4 hodiny 
Národní 
ped.institut ČR  
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Nová informatika - Revize RVP 

ZV      

 18. 5. 2021 / 2 Práce s daty s žáky na ZŠ 1 hodina 
Národní 
ped.institut ČR  

 4. 6. 2021 / 1 WORTSCHATZARBEIT MIT SPAβ 8 hodin DESCARTES v.o.s. 
ze 

Šablon 

 8. 6. 2021 / 1 Oblastní workshop PrV 4 hodiny 
Národní 
ped.institut ČR  

   
Badatelská výuka ve fyzice a 

změny RVP ZV      

 10. 6. 2021 /1 
Evropský preventivní projekt 

Eu-Dap 28 hodin 
Magdaléna, 
o.p.s.  

   Program Unplugged      

 2.6. - 9.6.2021 / 1 
Webinář-Hodnocení v 

individualizované 8 hodin 
Národní 
ped.institut ČR  

   výuce v základním vzdělávání      
 
 

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2021/2022 a odkladů školní docházky (z výkazů pro daný školní 
rok) 

 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky 

počet 120 64 28 

Vyhodnocení nepřijatých dětí – důvodem je přechod dětí před nástupem do 1. třídy na jinou školu a 
následné odklady nástupu do 1. třídy 

 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 
K docházce do ŠD bylo zapsáno 227  účastníků zájmového vzdělávání.  
V družině pracovalo 8 oddělení a její činnost byla omezena vzhledem k částečnému či úplnému 
uzavírání škol. 
Celoroční plán ŠD nebylo možno realizovat v plném rozsahu. 
 
Akce ŠD v omezeném provozu – v rámci jednotlivých oddělení: 
 

 Podzimní kouzlení – esteticko-vých. zájmové činnosti, výstavky 
 

 Vánoční barevné dny 
 

 Vánoční vystoupení – formou sdíleného videa na webových stránkách školy. 
 

 Zimní radovánky v družině – hry na sněhu, bobování 
 

 Valentýnská pošta 
 

 Květen – turistické a přírodovědné vycházky do Krčského lesa 
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 Červen – Olympijský sedmiboj a Živé olympijské kruhy se závěrečným hodnocením 

 
I přes nestandardní průběh školního roku 2020/2021 byla úspěšně dokončena realizace klubů v rámci 
projektu Šablony II (Badatelského, Čtenářského a Klubu sociálních vědomostí a demokratického 
myšlení), částečně i Tandemová výuka 
 
Družinové kratochvíle - březen- duben- on-line školní družina vždy v pondělí - čtvrtek od 14:00-15:00 
hod.  
Výchovně vzdělávací aktivity podle přípravy jednotlivých vychovatelek: Jóga, pracovní listy, hudební a 
výtvarné soutěže, jarní malování, pohybové a taneční aktivity. Další podklady pro využití volného času 
byly sdíleny na webových stránkách školní družiny.  
V průměru se připojovalo 20-25 dětí. 
 
V době úplného uzavření škol - vytváření Portfolia ŠD pro výchovně vzdělávací činnosti. 
 
Zajištění péče o děti docházející do ZŠ v Praze 4  jejichž rodiče pracují v rámci IZS  
(děti rodičů vybraných profesí – Integrovaný Záchranný Systém)   
 
 Provoz  6.30 – 17.00 
 Personální zajištění – vychovatelky ŠD, asistenti, netřídní učitelé dle rozpisů služeb. 

    Přihlášeno bylo 28 žáků, průměrná denní docházka  cca 18 – 23 žáků. 
    V době 6.30 – 12.00 – postupný příchod, připojování žáků k on-line výuce podle rozvrhů, 
                                        odpočinkové a rekreační činnosti, pobyt venku 
    V době 12.00 – 17.00 – oběd (zajištěn školní jídelnou), organizace volnočasových aktivit, 
                                        postupný odchod 
    K on-line výuce škola zajistila i technickou podporu. 

 
Rotační výuka – po skončení vyučování vychovatelky pracovaly s homogenními skupinami. ŠD 
zároveň zajišťovala činnosti pro žáky naší školy, jejichž rodiče pracují v rámci IZS a dalších vládou 
uznaných profesí, kteří se v té době neúčastnili prezenční výuky (organizace – viz. výše). 
 
 
Zpracovala p. Jitka Traspová, vedoucí vychovatelka ŠD
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11. 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) 

Výchovní poradci měli v průběhu škol. roku 2020/2021 důležité postavení a úkoly, které souvisely 
s potřebou nápravy stavu způsobené uzavřením škol nebo omezením prezenční výuky ve škole. 
Významná  byla spolupráce s ostatními učiteli v době mimořádných opatření ve školství. Žáci ohrožení 
školním neúspěchem byli sledováni, prohloubila se spolupráce s rodiči, byla aktivována spolupráce 
s organizací SIMI a zvýšená pozornost byla věnována žákům s odlišným mateřským jazykem. Byly 
organizovány video schůzky se zákonnými zástupci tam, kde žáci nebyli dlouhodobě přítomni výuce 
v rámci distanční výuky, nereagovali na výzvy učitelů a nepracovali na domácích zadáních učiva. 

V rámci začátku školního roku, kdy škola pracovala v měsíci září podle tzv. prozatímního rozvrhu, byli 
žáci s odlišným mateřským jazykem vyučováni ve skupinách mimo třídní kolektiv, kdy cílem bylo 
napravit nedostatky způsobené uzavřením škol ve školním roce 2019/2020. 

 

Spolupráce s organizací SIMI (Společnost pro integraci a migraci) 

Doučování on-line s dobrovolníky. 

Ve školním roce 2020/2021 se do online doučování z naší školy zapojilo 14 žáků z prvního stupně a 7 žáků z 
druhého stupně, celkem 21 žáků. Dva žáci se přihlásili na konci školního roku a čekali na dobrovolníka. 
Doučování probíhalo podle časových možností dobrovolníků 1 - 4x týdně v různé časové délce (podle 
schopností a věku žáka). Dobrovolníci byli většinou ve spojení s třídními učiteli nebo s učiteli českého jazyka.  
Všichni třídní učitelé doučovaných žáků dostali na konci školního roku souhrnný report z průběhu doučování. 
Někteří dobrovolníci pokračovali v doučování pokračovat i o prázdninách. 

 

1. stupeň 
Výchovná poradkyně pracovala se žáky 1. stupně 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. 

Zprávy z PPP a SPC ve školním roce 2020/2021    

Platná vyšetření z PPP, SPC           38  

                  1.st. PO                           0   

                  2.st. PO                         29     z toho    

                  2.st. PO  s PLPP           10 

                  2.st. PO  s IVP                1   

                  3.st. PO                           9     z toho 

                  3.st. PO  s PLPP              0   

                  3.st. PO  s IVP                6 
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Na základě doporučení PPP byla poskytována pedagogická podpora a spec. pedagogická péče.   

Ve školním roce 2020/21 nebyl žádný žák naší 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. 

 

Zpracovala Mgr. Nela Mohoritová, speciální pedagog pro práci s cizinci   

 Mgr. Ivana Zámostná, výchovná poradkyně pro 1. stupeň 

 

2. stupeň 

Databáze žáků vyšetřených v PPP, SPC a žáků integrovaných byla pravidelně aktualizována.  
Probíhala spolupráce se spádovou PPP, Francouzskaá ul., Praha 2, kdy proběhly pouze tři pravidelné 
schůzky s psycholožkou a spec. pedagožkou, během distanční výuky probíhaly konzultace online.  

 
Na 2. stupni bylo evidováno 29 platných zpráv, v průběhu roku bylo vypracováno 5 IVP.  
V průběhu školního roku byl brán ohled na žáky se slabým prospěchem a žáky ohrožené školním 
neúspěchem. V rámci kombinované výuky byl brán ohled na individuální potřeby žáků a zvýšila se snaha 
o individuální přístup. 
 
Podpůrná opatření 2. stupně se vztahovalo na 25 žáků, v patnácti případech byla poskytována hodina 
spec. pedagogické péče a devět žáků se účastnilo hodin poskytované pedagogické intervence. 
Podpůrné opatření 3. stupně bylo poskytováno třem žákům, jednomu z nich v rozsahu – 1hod. ped. 
intervence, 1 hodina spec. pedagogické péče, druhému v rozsahu 1hod. spec. pedagogické péče. 
Třetímu v rozsahu 2hod ped. intervence. Se všemi žáky pracovala školní psycholožka.  
 
Žáci přijatí na střední školy 

 

 
Typ SŠ Počty žáků  
Gymnázium 7 
Střední odborná škola 50 
Střední odborné učiliště 11 
Zahraničí  1x (Gymnázium Dánsko)  

  
 

Zpracoval Mgr. Tomáš Pírek, výchovný poradce pro 2. stupeň 
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Činnost speciálních pedagogů  
 
Počet speciálních pedagogů   2 
 
V roce 2020/2021  byla speciálně pedagogická péče poskytnuta 64 žákům školy. Žáci byli rozděleni do 
12 skupin (1 skupina pod vedením Mgr. Zámostné, 11 skupin pod vedením Mgr. Mohoritové).  
V rámci školní družiny fungovaly 2 skupiny (grafomotorika pro 1. ročníky, reedukační skupina pro 3. 
ročník).   
Všechny skupiny v rámci distanční výuky plynule pokračovaly online, kromě skupiny grafomotoriky, 
která by byla online velmi obtížně proveditelná (rodičům byly doporučeny materiály k domácí práci).  
Při online hodinách byly využívány různé webové aplikace (Včelka, Umíme to, Kaminet, Wordwall...).  
Probíhaly individuální konzultace s žáky a konzultace s rodiči jak online, tak ve škole.  
Na webových stránkách školy byly rodičům doporučeny vhodné aplikace a materiály k domácímu 
nácviku. Po skončení distanční výuky byla péče věnována i žákům, u kterých se objevily výukové 
problémy v důsledku distanční výuky. 
 
 
Činnost koordinátorů vzdělávání cizinců 
 
Počet koordinátorů 2 
 
Ve školním roce 2020/2021 v září 2020 probíhala pro žáky intenzivní výuka češtiny jako 
druhého jazyka: 
- II. stupeň  – 10 hodin týdně (6 žáků) 
- 2. ročník –   3 hodiny týdně (7 žáků) 
- 3. ročník  –   2 hodiny týdně (3 žáci) 
 
Od října 2020 pokračovalo doučování s dotací 2 hodiny týdně. Celkově se doučování češtiny jako 
druhého jazyka účastnilo 19 žáků z 1. stupně, 9 žáků z 2. stupně. Doučování probíhalo ve 4 skupinách 
2krát týdně pod vedením zkušených pedagogů. Po přechodu na distanční výuku hodiny probíhaly 
online. 
V tomto školním roce pokračovala spolupráce s neziskovou organizací SIMI. V říjnu proběhl pod jejich 
vedením online seminář pro pedagogy školy, účastnilo se 8 pedagogů vyučujících žáky s OMJ.  

Po celý rok probíhal projekt doučování žáků s OMJ dobrovolníky. Do online doučování se z naší školy 
zapojilo 14 žáků z prvního stupně a 7 žáků z druhého stupně.  

Z plánovaných programů na podporu multikulturní výchovy proběhl vzhledem k uzavření škol a 
distanční výuce pouze program Bedýnky realizovaný organizací InBaze. Program proběhl v říjnu ve 
všech druhých třídách. 
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Činnost školních psychologů a jejich počet 

Školní psycholožka 1 

Školní psycholožka poskytovala během školního roku krizovou intervenci, odborné poradenství, 
poradenské služby a individuální konzultace žákům školy a jejich zákonným zástupcům. 

V průběhu školního roku spolupracovala v oblasti preventivních činností s metodikem prevence. 

V období omezení prezenční výuky byla k dispozici pro akutní potřebu v rámci krizové intervence. 

 

Spolupráce s PPP, SPC 

Škola spolupracovala s PPP pro Prahu 4, v Praze pak s  SPC Hurbanova  a SPC Ohradní.  

V rámci vyšetření žáků a následně při zpracování doporučení pro školu se uskutečnily on line 
konzultace s cílem poskytnout žáků školy a jejich zákonným zástupcům co nejkomplexnější péči v rámci 
školou realizované podpůrné péče. 

Viz. zprávy výchovných poradců 

 
 

Spolupráce se sociálními odbory 

Škola spolupracovala s odborem sociální péče MČ Praha 4 s ohledem na žáky, kteří byli v jejich péči. 
Škola poskytovala součinnost při zajištění podmínek pro monitorování a zintenzivnění péče, poskytla 
podporu formou žádosti o úhradu školních obědů v rámci projektu Obědy pro děti. 

 

Spolupráce s rodiči, případně dalšími subjekty 

Spolupráci s rodiči ve škol. roce 2020/2021 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. Na základě mimořádné situace danou 
opatřeními proti šíření onemocnění Covid - 19 ve školách byla aktivována elektronická komunikace pro 
operativní informování zákonných zástupců. Škola aktivovala elektronickou komunikaci v rámci 
systému Bakalář a zavedla elektronickou žákovskou knížku. 

Činnost Spolku rodičů, kde rodiče prostřednictvím svých volených zástupců jednají s vedením školy a 
mějí přímou možnost chod školy ovlivňovat a podporovat formou finančních příspěvků byla ve školním 
roce 2020/2021 utlumena. 

Nezastupitelnou úlohu měli rodiče zvolení do Školské rady, která vykonávala svoji funkci dle dikce 
školského zákona. Počet zástupců zákonných zástupců (rodičů) byl snížen, volby do školské rady 
nemohly být z důvodů protiepidemických opatření a základě pokynu zřizovatele školy realizovány. 

K informovanosti rodičů a zákonných zástupců žáků byly pravidelně aktualizovány webové stránky 
školy.  
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Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na základě domluvy škola 
umožnila studentům absolvování on- line seminářů s pedagogy školy podle dohody.  

Škola v minulosti spolupracovala s celou řadou institucí a spolupráce byla směřována jak k naplnění 
cílů partnera školy, tak k podpoře, doplnění a rozšíření nabídky školy. Tato spolupráce byla z důvodů 
omezení v období mimořádných opatření a distanční výuky redukována. 

 

Partner školy Spolupráce v oblasti 

Pedagogická Fakulta UK Praha Praxe studentů 

Policie ČR Prevence soc. pat. jevů 

Městská policie Bezpečnost dětí v okolí školy 

Prevence soc. pat. jevů 

Kroužky  Zájmová činnost pro žáky 

Basketbalový a fotbalový klub Zájmová činnost pro žáky 

Jazykové školy Lingua Nova, Libere Zájmová činnost pro žáky 

 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní 
aktivity  
 

Mimoškolní aktivity v rámci a partnerská spolupráce  viz. bod 11 

 
 

13. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 
 

 Škola se zapojila do projektu MŠMT na podporu vzdělávání cizinců Podpora vzdělávání cizinců 
ve školách, č.j.: MŠMT – 33 014/2019, kde na základě žádosti obdržela částku 136 480 Kč. 
Program byl k 31. 12. 2019 ukončen 

Škola pokračovala ve výuce českého jazyka pro cizince, kdy pro pokračování výuky byly mzdové 
prostředky z MŠMT převedeny na krajské úřady. Škola obdržela na základě žádosti na období leden  - 
srpen 2021 částku 84 640,- Kč. 

 Rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)“ - č. 
j.: MSMT-17741/2020-1  

V souvislosti se zajištěním povinného plavání na 1. stupni škola opět zažádala o dotaci, kterou využila 
na částečnou úhradu autobusové dopravy pro žáky. 
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Na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 byla poskytnuta dotace na plánovaný počet cest ve výši 
25 840,- Kč, vzhledem k nemožnosti realizace lekcí na základě mimořádných opatření ministerstva 
zdravotnictví a pokynů MŠMT byla využita dotace pouze v období do 5. 10. 2020 ve výši 6 080,- Kč.  

 
14. 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.  

 
15. Polytechnická výchova  
 
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. 

Vzhledem k mimořádným opatřením, úpravám rozvrhu a uzavření škol nebyla polytechnická výchova 
vyučována. 

Manuální zručnost se zdokonalovala zejména činnostmi, které byly kombinací pracovní a výtvarné 
výchovy. 

 
 
16. 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 za běžných okolností propojen a sledován přestup 
žáků z předškolního vzdělávání do základní školy. Ve škol. roce 2020 /2021 se tyto aktivity z důvodů 
platnosti mimořádných opatření v rámci pandemie neuskutečnily. 

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 a sociálním odborem MČ P4. 

 

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU 
a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším 
začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 
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Počty dětí cizinců 
Státy EU Počet  

Belgie  
Bulharsko 1 
Dánsko  
Estonsko  
Finsko  
Francie  
Chorvatsko  
Irsko  
Itálie  
Kypr  
Litva  
Lotyšsko  
Lucembursko  
Maďarsko 1 
Malta  
Německo  
Nizozemsko  
Polsko 1 
Portugalsko  
Rakousko  
Rumunsko 2 
Řecko  
Slovensko 5 
Slovinsko  
Španělsko  
Švédsko  
Celkem (EU) 10 

Ostatní státy (v případě, že nejsou státy uvedeny, 
dopište je do volných řádků) 

 

Čína 7 
Rusko 2 
Ukrajina 29 
Vietnam 44 
Mongolsko 2 
Moldavsko 1 
  
Celkem (ostatní státy) 85 

Celkem (státy EU + ostatní státy) 95 
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18. Environmentální výchova 

Oblast environmentální výchovy patří do pozice s každoročním velkým počtem aktivit. 
Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2020/21 byla prezenční výuka nahrazena distanční 
formou vzdělávání, byly soutěže, semináře, exkurze a přednášky zredukovány a realizovány 
pouze ty, jejichž zadání bylo možné v on-line podobě. 
Proběhla celoškolní soutěž „Krčská beruška“. Sešla se různorodá skupina fotografií, obrázků, 
básniček a kreativních výtvorů na toto téma. Začátek soutěže byl zadáván přes webovou 
aplikaci, po návratu dětí do škol se podařilo výtvory shromáždit a vystavit v budově školy. 
  

 

  

 

 

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 byla zařazena  multikulturní problematika byl zeměpis, občanská výchova a 
přírodopis pouze ve formě tak, jak distanční výuka umožnila. 
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20. Prevence rizikového chování 

 

I) Preventivní program 5 S „Společně se spolužáky správným směrem“ -  realizovaný externí 
společností Elio,  z. s. 

Celoškolní preventivní program, zaměřený na třídní kolektivy – uskutečněn v rozsahu 1.  -  3. tříd  a   
5. – 8. tříd v průběhu školního roku. Zahrnoval přímou práci s kolektivy tříd, pohovor s třídními učiteli 
i vypracování zpráv o realizaci aktivit v jednotlivých třídách a doporučení pro práci s daným třídním 
kolektivem.  

Všechny naplánované aktivity v rámci tohoto programu se uskutečnily v plném rozsahu a prezenčně 
na jaře 2021. 

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

 

II) Preventivní program 5 S „Společně se spolužáky správným směrem“ -  realizovaný školním 
psychologem a metodikem prevence 

Jednalo se o preventivní programy zaměřené na třídní kolektivy 4. tříd. I tyto programy zahrnovaly 
přímou práci s žáky zaměřenou na spolupráci ve třídě a na vztahy v třídních kolektivech, pohovor 
s třídními učiteli a případná doporučení pro práci s daným třídním kolektivem.  

Tyto programy byly v letošním školním roce realizovány ve třídách IV. A, B, C v prosinci 2020. 

Dále byly školním psychologem a metodikem prevence realizovány dva preventivní semináře 
„Dobronauti, zpátky v čase“. Tento interaktivní program je zaměřen na vztahy ve třídě, prevenci 
agrese mezi spolužáky, možnosti předcházení či řešení různých krizových situací. 

Tyto programy byly v letošním školním roce realizovány ve třídách IV. B a V .A  prezenční formou 
v květnu a červnu 2021. 

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

 

III) Preventivní program pro pedagogy 5P „Pedagogové poznávají postupy primární prevence“ 

Do preventivního programu školy byla začleněna i práce s pedagogickým sborem, v rámci kterého 
všichni vyučující absolvovali osmihodinový seminář od vzdělávací společnosti VISK (Vzdělávací institut 
Středočeského kraje) na téma „Bezpečně na internetu“. Vzhledem k protiepidemiologickým 
opatřením byl vzdělávací seminář realizován online formou ve dvou částech v únoru 2021. 
Vzhledem k aktuálnosti zvoleného tématu byla tato distanční forma semináře pedagogy hodnocena 
jako zcela vyhovující, týdenní rozestupy mezi oběma částmi navíc umožnily lepší koncentraci, 
možnost si připravit aktuální otázky k tématu i větší flexibilitu lektora reagovat na potřeby pedagogů.     
 

V tomto školním roce došlo k zahájení specializačního studia metodika prevence, vzhledem 
k mimořádným opatřením byla část realizována prezenční a část distanční formou. Toto studium 
bude probíhat i ve školním roce 2021/2022.   
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Preventivní program pro pedagogy 5P včetně specializačního studia pro metodika prevence byl  
hrazen z dotace MHMP. 

IV) Programy městské policie Praha   

Z důvodu mimořádných opatření a uzavření škol se v tomto školním roce většina plánovaných 
programů neuskutečnila a počítá se s nimi příští školní rok. 

Podařilo se zrealizovat pouze následující přednášky: 

Časové Téma činnosti Třídy 

říjen 2020 Malý Péťa sám doma – vlastní I. A, I. B, I. C 

říjen 2020 Bezpečné chování – sám venku II. A, II. B, II. C 

 

V) Prožitkový program zaměřený na kybešikanu – „Jsi nula“ – realizovaný Fórem pro prožitkové 
vzdělávání – pro 6. a 7. třídy  

Program proběhl vzhledem k uzavření škol distančně – online formou – ve všech třech šestých třídách 
i v obou sedmých třídách (vzhledem k nemožnosti realizovat v předcházejícím školním roce). 
Vzhledem k tématu prožitkového programu ani zde nebyla online forma výraznou překážkou pro 
realizaci. 

V oblasti sociálně patologických jevů byly ve školním roce 2020/2021 řešeny ojedinělé problémy 
týkající se nevhodného chování ke spolužákům v rámci ročníku – zpravidla se jednalo o vzájemné 
škádlení spolužáků a nevhodné hry či vyjadřování mezi žáky mimo prostory školy, které mohly 
naplňovat znaky počáteční fáze agrese. Toto nevhodné jednání škola řešila pomocí intervenčních 
programů, školního psychologa a intenzivnější prací se třídou. Domníváme se, že kombinací těchto 
nástrojů došlo k výraznému zlepšení a narovnání vztahů v dotčených třídách. 

I v příštím školním roce 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 v průběhu školního roku 2020/2021 žádný případ zneužívání návykových látek 
na půdě školy, nebyly řešeny případy neomluvených hodin.  

Škola nabízí v rámci prevence patologických jevů žákům prostor k aktivnímu využívání volného času – 
nabídkou zájmových kroužků i další aktivity včetně výjezdů mimo školu nebo pořádáním pravidelných 
školních akcí. V aktuálním školním roce se v důsledku mimořádných opatření a následnému uzavření 
škol akce nekonaly.  

Většina realizovaných programů navazovala na programy realizované v předcházejících školních 
letech a pro příští školní rok se s nimi v začlenění do preventivního programu školy opět počítá – a to 
jak v částech zaměřených na žáky, tak v částech zaměřených na pedagogický sbor. 

 

Zpracoval Ing. Petr Tuček, ZŘŠ a metodik prevence 
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21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) 
 

Základní škola U Krčského lesa ve školním roce 2020/21 pracovala podle školního vzdělávacího 
programu Naše tvořivá škola.  

Základní učivo bylo v minulých letech dle možností školy doplňováno řadou aktivit. Vzhledem k vývoji 
protiepidemických opatření vedoucích až k uzavření škol, nebyly realizovány všechny tradiční akce 
školy, připravené projekty, přednášky, kulturní akce. 

Při přechodu na distanční výuku učitelé hledali cesty, jak žákům výuku v nestandartních podmínkách 
obohatit. 

Jednou z oblastí, která byla pro žáky atraktivní, byla výtvarná výchova. Tvoření pak bylo nápadité, 
podpořilo aktivitu žáků v domácím prostředí a jistě byla vítaná i spolupráce s rodiči.. 

Soutěže  Jak Covid vidíš, co pro to děláš 

  Škola na papíře 

  Čimtačára 

Děti děkují zdravotníkům 
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Další akce      Mikuláš 

  Vánoční vystoupení ŠD 

Kroužek programování on-line 

Celoškolní hra k dětskému dni – Cesta za pokladem 

Původní nabídka kroužků jako volnočasových aktivit, zůstala nevyužita. Škola s organizátory kroužků 
spolupracuje dlouhodobě a po odeznění epidemie se s podporou školy zájmovým aktivitám počítá. 

 

Kroužek Ročník Den Čas Zajišťuje 
LinguaNova 
Angličtina 1. třída pondělí 12:50-13:35 Lingua 

Keramika 1. až 5. třída pondělí 13:00-14:00 pí. Jebavá 

Hra na sopránovou 
zobcovou flétnu 

1. stupeň pondělí 13:00 - 14:00 škola 

LinguaNova 
Angličtina 2. třída pondělí 12:50-14:20 Lingua 

LinguaNova 
Angličtina 

1. třída pondělí 13:50-14:35 Lingua 

Fotbal 1. a 2. třída pondělí 14:00-14:45 Tempo 

Keramika 1. až 5. třída pondělí 14:00-15:00 pí. Jebavá 

Basketbal 1. a 2. třída pondělí 14:00-15:00 USK 

Klub zábavné logiky a 
deskových her 

3. až 9. třída pondělí 14:00-15:30 škola 
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Lingua Anglický klub 3. třída pondělí 14:30-16:00 Lingua 

Fotbal 3. až 5. třída pondělí 15:00-15:45 Tempo 

Keramika 1. až 5. třída pondělí 15:00-16:00 pí. Jebavá 

Basketbal 3. a 4. třída pondělí 15:00-16:00 USK 

Florbal 1. - 3. ročník pondělí 16:00-16:45 Olymp 

Florbal 4. - 7. ročník pondělí 16:45-17:30 Olymp 

Jóga pro děti 1. až 5. ročník úterý 13:00 - 14:00 škola 

Minipřípravka 
volejbal 1. až 5. ročník úterý 13:35 - 14:30 Škola 

Badminton 1.-5. ročník úterý 14:30-15:30 Kroužky 

Šachový kroužek 1.-5. rořník úterý 15:30-16:15 Vávra Pavel 

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

Hip hop a Street 
dance 1.-5. ročník úterý 15:30-16:30 Kroužky 

Fotbal 1. a 2. třída středa 14:00-14:45 Tempo 

Basketbal 1. a 2. třída středa 14:00-15:00 USK 

Angličtina Libere 4. ročník středa 14:20-15:40 Libere 

Angličtina Libere 6. až 7. ročník středa 14:15-15:45 Libere 

Fotbal 3. až 5. třída středa 15:00-15:45 Tempo 

Basketbal 3. a 4. třída středa 15:00-16:00 USK 

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

Korálkování 1. až 6. ročník čtvrtek 13:00-14:00 pí. Záveská 

Věda nás baví 1. - 5. ročník čtvrtek 13:15-14:15 Věda nás baví 

Angličtina s rodilým 
mluvčím 1. - 2. ročník čtvrtek 13:30 - 14:15 Easyspeak 

Minipřípravka 
volejbal 1. až 5. ročník čtvrtek 14:30 - 15:30 Škola 

Aerobik 1.-5. třída čtvrtek 13:35-14:30 Kroužky 

Bojové sporty a 
sebeobrana 1.-2. ročník čtvrtek 13:45-14:45 Kroužky 

Keramika 1. až 5. třída čtvrtek 14:00-15:00 pí. Jebavá 

Korálkování 1. až 6. ročník čtvrtek 14:00-15:00 pí. Záveská 
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Angličtina Libere 3. třída čtvrtek 14:00-15:30 Libere 

Angličtina s rodilým 
mluvčím 3. - 4. ročník čtvrtek 14:25 - 15:10 Easyspeak 

Jóga 1.-5. třída čtvrtek 14:30-15:30 Kroužky 

Bojové sporty a 
sebeobrana 

od 3. ročníku čtvrtek 15:00-16:00 Kroužky 

Keramika 1. až 5. třída čtvrtek 15:00-16:00 pí. Jebavá 

Angličtina s rodilým 
mluvčím 5. - 6. ročník čtvrtek 15:20 - 16:05 Easyspeak 

Taneční škola 1. - 9. ročník čtvrtek 15:30-16:30 Taneční škola 
Ivy Langerové 

Angličtina s rodilým 
mluvčím 

7. - 9. ročník čtvrtek 16:15 - 17:00 Easyspeak 

Sportovní a míčové 
hry 

1.-5. třída pátek 13:45-14:45 Kroužky 

Florbal 1. - 3. ročník pátek 13:45-14:45 Olymp 

Karate 
začátečníci, 
děti od 10 let pátek 14:45 - 15:30 Sport Klub K3 

Florbal 4. - 7. ročník pátek 15:00-16:00 Olymp 

     
Ve školní budově se pak využilo nepřítomnosti žáků a provedly se nebo zahájily další úpravy ke 
zkvalitnění výuky. Začala  rekonstrukce školního hřiště (termín dokončení září 2021); rekonstrukce 
dílen (termín dokončení prosinec 2021); úprava zázemí tělocvičen; nové vybavení školní kuchyně – 
konvektomat, víceúčelový robot; rekonstrukce školního rozvodu internetu – wifi síť. 

Provedla se aktualizace vybavení učebnicemi. 

 

23. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání  
a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 

 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy na roky 2016 – 2020 
(dále jen „DZ HMP 2016 – 2020“) je strategickým dokumentem HMP pro oblast vzdělávání, jehož 
zpracovatelem je odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).  

 

Výchozí legislativa 

DZ HMP 2016 - 2020 je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
školský zákon). Strukturu, obsah, postup zpracování a termíny předkládání a zveřejňování DZ upravuje 
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vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 
vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. 

Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 15/15 ze dne 31. 3. 2016 

 

Základní vzdělávání 

ZŠ U Krčského lesa ve školním roce 2019/2020 plnila cíle DZ vzdělávání v mnoha oblastech: 

 Pravidelně byl aktualizován školní vzdělávací program. 
 Pravidelně byla zkvalitňována výuka matematiky, přírodovědných předmětů, rozšiřováno 
uplatnění informační, čtenářské a finanční gramotnosti. 
 Zkvalitňovaly se interpersonální kompetence, tolerance a vzájemného porozumění při 
komunikaci a jednání s lidmi odlišných kultur a tradic.  
 Vytvářela se podpora žákům s odlišným mateřským jazykem. 
 Zvyšovala se nabídka vzdělávání pedagogů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ. 
 Uplatnila se podpora grantových programů jazykového vzdělávání pro cizince. 
 Podpora byla poskytována v oblasti vzdělávání pedagogů základních škol ve vybraných 
oblastech. 
 Podpora byla zaměřena na vybavování odborných i běžných učeben moderním technickým a 
specifickým vybavením určené primárně pro výuku. 
 Podpořili jsme činnost školních psychologů, výchovných poradců a školních metodiků prevence 
– vytváření optimálních podmínek pro jejich činnost, zajišťování a průběžné zvyšování jejich odbornosti 
a informační základny pro zajištění optimální péče o klienty apod. 

 

24. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti 
českého jazyka 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 
Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 
Úplná znalost ČJ 43 
Nedostatečná znalost ČJ 29 
Znalost ČJ s potřebou doučování   23  

 
 
 
25. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na území České 

republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol. 
 
Zkušenosti z období škol. roku 2019 /2020, kdy byl významně organizačně ovlivněn provoz škol, byl 
předzvěstí očekávaných kroků, které v roce 2020/2021 skutečně nastaly. Omezení provozu škol, 
izolace tříd, neprostupnost třídních kolektivů a skupin a následně období distanční výuky při uzavření 
škol, se významně podílely na ovlivnění organizace výuky, způsobu vyučování a celkově pedagogické 
práci a samozřejmě se projevily i na organizaci fungování celé školy. 
 
Rozvrh  
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Škola opakovaně přizpůsobovala rozvrh vyučovaných hodin. V září 2020 sestavený rozvrh vyučovacích 
hodin zohledňoval potřebu doplnit nedostatky ze závěru předchozího školního roku. Byli vyčleněni žáci 
s OMJ a probíhala u nich intenzivní výuka českého jazyka. Po zářijovém opakování a doplňování učiva 
se od října přistoupilo na plný rozvrh. Po týdnu však došlo k úplnému uzavření škol a přechodu na 
distanční výuku.  
Komunikace se zadáváním učiva a linky na jednotlivé on-line hodiny probíhala přes webové rozhraní. 
Rozvrh byl koncipován v souladu s doporučením MŠMT tak, aby žáci nebyli přetěžováni prací u počítače 
a naopak byl prostor i pro jejich samostatnou práci. Rozvrh zachoval strukturu s vyznačením on- a off- 
line hodin. 
Postupné otevírání škol pak opět navracelo změny rozvrhu k běžnému rozsahu za stálé platnosti 
omezení vyhlašovaných MZ a MŠMT. 
 
Práce pedagogů v rámci distanční výuky 
Významným krokem byla finanční dotace z MŠMT na technické vybavení, kdy byly zakoupeny 
notebooky Dell pro všechny učitele. Velký význam měla rychlá modernizace wifi sítě, která v počátku 
distanční výuky nezvládala kapacitně pokrýt potřeby pro operativní on-line vyučování. 
Práce učitelů v režimu home office napomohla jak organizačně, tak i ochranou učitelů před možnou 
nákazou během pohybu v MHD. 
Komunikace v rámci potřeby probíhala e-mailem a on-line včetně pravidelných setkání formou 
operativně svolaných porad. 
 
Komunikace se žáky a rodiči 
V září byly rozdány aktuální učebnice a ŽK v papírové podobě, kdy operativně byl při říjnovém uzavření 
škol aktivován systém el. žákovských knížek. 
Byly zavedeny žákovské e-mailové adresy, které následně umožnily jejich využitím svolání on -line 
třídních schůzek. 
Ke vzájemné komunikaci se žáky se kromě výukového portálu a e-mailů využívaly další komunikační 
prostředky přes mobilní aplikace nebo prostřednictvím možností Google. 
 
Vzhledem k operativnosti, změnám a členění jednotlivých činností u jednotlivých pedagogů i situací 
daných stále se měnícími Nařízeními a Opatřeními vlády či ministerstev, přesahuje popis jednotlivostí 
průběhu výuky ve škol. roce 2020 / 2021 rozsah a požadavky dané osnovou této výroční zprávy. 
 
 
26. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Škola nebyla zapojena do programu celoživotního vzdělávání ani je nerealizovala. 
 
 
 
 
27. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
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Účast Mgr. Tomáše Pírka, třídního učitele třídy 8. B v soutěži o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, kde 
zvítězil a byl vybrán jako Dětský Ámos i celkový vítěz ankety, se stala významnou událostí, kdy jeho 
nominaci podpořili právě žáci a zaměstnanci školy. 
Jeho prezentace pak proběhla napříč všemi hlavními médii. 

 

 
 
 
 
Škola opakovaně prezentovala svoje úspěchy v časopise MČ Prahy 4 Tučňák. 
Zapojila se do akce prezentace školy v tisku – Mf Dnes – fotografie žáků 1. tříd. 
Základním informačním a prezentačním způsobem byly webové stránky školy. 
 

 

28. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Tematická inspekce proběhla ve dnech 23. 3. – 25. 3. 2021, kdy inspektoři sledovali průběh a realizaci 
distanční výuky. Provedli pohospitační pohovory a v rámci celkového hodnocení s vedením školy byla 
práce učitelů hodnocena jako nadprůměrná. 

úterý 
Čj 2.A  Př. 5.C PV 2.B  
Z 6.C M 5.B Aj 4.A  

středa 
  Nj 8.C Čj 9.B 
Čj 2.B Vl 4.C   
Čj 3.A M 7.A M 9.A Nj 9.C 
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čtvrtek 
M 3.B Čj 8.B  reedukace 4. r 
  Prv 3.C Čj pro cizince 3.r 
Aj 4.B  Ch 8.A Př 7.B 

 
 
 
29. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 
Během školního roku 2020/2021 škola pokračovala v realizaci projektu „Šablony II pro ZŠ U Krčského 
lesa“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0013667 s výší poskytnuté podpory 2 275 986,- 
Kč. Jedná se o projekt v rámci operačního programu EU „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. 

V projektu byly realizovány aktivity pro základní školu i školní družinu. Projekt je zaměřený na podporu 
rozvoje čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti, podpůrné 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 i nadále služby speciálního pedagoga (a to v rámci činnosti školy i v rámci školní 
družiny), služby školního psychologa, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, klub zábavné 
logiky a deskových her, čtenářský klub, jazykový klub, projektové dny atd. Pedagogům projekt umožnil 
vyzkoušet tandemovou výuku, další vzdělávání v oblastech matematické, čtenářské a jazykové 
gramotnosti, polytechnické výchovy, projektové výuky a dalších oblastech osobnostního a sociálního 
rozvoje a vzájemnou spolupráci mezi pedagogy.  

Ve školní družině umožnil projekt realizovat čtenářský klub, klub občanských a sociálních dovedností a 
badatelský klub a také podpořil další vzdělávání vychovatelů ŠD v řadě oblastí.  

Realizace tohoto projetu začala 1. 8. 2019 a vzhledem k nemožnosti naplnění některých aktivit 
distanční formou bylo požádáno o prodloužení realizace projektu – této žádosti bylo ze strany MŠMT 
vyhověno a projekt bude probíhat do 30. 11. 2021. 

 

V průběhu školního roku 2020/2021 byla podána žádost v rámci projektu „Šablony III pro ZŠ U 
Krčského lesa“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019927 s výší požadované podpory 
1 133 865,- Kč.  Jedná se o projekt v rámci operačního programu EU „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, který 
umožní realizaci aktivit podobně jako projekt Šablony I a Šablony II. Tento projekt bude realizován od 
1.8.2021 do 30.6. 2023. 

 

Realizace projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů.  

I v tomto roce byla žádost školy 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  externí organizací Elio a školní 
psycholožkou a školním metodikem prevence, na který byla poskytnuta dotace MHMP ve výši 30 100,- 
Kč a který podpořila a dofinancovala i MČ Praha 4 částkou 21 900,- Kč 

Projekt 5P – „Pedagogové poznávají postupy primární prevence“ –tento projekt finančně podpořil 
specializační studium metodika prevence a umožnil realizaci semináře od vzdělávací společnosti VISK 
(Vzdělávací institut Středočeského kraje) pro pedagogický sbor 
 
 
 
 
 
 
 
30. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Viz. příloha č. 2 
 
 
 
31. Informace o výsledcích dalších kontrol provedených ve škole 
 
V období školního roku 2020/ 2021 neprobíhaly ve škole žádné externí kontroly. 

 
 
 

32. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Škola v období školního roku 2020 / 2021 nerealizovala žádnou spolupráci s odborovými organizacemi 
zaměstnavatelů. 
Partnery školy při plnění úkolů ve vzdělávání byly organizace realizující podporu pedagogů formou 
seminářů, projektů EU, zadavatelů výzev k získání finanční podpory činnosti školy – MŠMT, MHMP, MČ 
Praha 4, NPI, NIDV aj.  
 
 
 
 
Výroční zprávu zpracovala:  Ing. Bc. Dagmar Malinová, ředitelka školy 
 
Výroční zprávu projednala PR dne 8. 10. 2021 
 
Výroční zprávu schválila ŠR dne  

 
 


