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Část A 
Základní údaje o škole 

 

1. Název školy:  Základní škola Rakovského v Praze 12 

2. Sídlo:   Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 – Modřany 

IČ:   61386782 

IZO:   600 037 525 

3. Zřizovatel:  Městská část Praha 12 

Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany 

IČ: 00231151 

4. Právní forma školy: od 1. 1. 2003 právní subjekt (PO) 

5. Jméno ředitele: Pavel Nedbal 

Ve funkci od 1. 9. 2011 

6. Kontakt  Telefon   775 444 616 

Email   skola@zsrakovskeho.cz 

Web   www.zsrakovskeho.cz 

Informace veřejnosti Mgr. Pavel Nedbal 

7. Škola byla založena:   01. 09. 1984 

Zřízení příspěvkové organizace 01. 01. 1995 

Datum zařazení do sítě  01. 09. 1996 

Poslední aktualizace:  01. 09. 2014 

8. Charakteristika školy 

Součásti – základní škola, školní družina, školní jídelna 

Celková kapacita základní školy: 884žáků  IZO – 102 385 084  

      Školní jídelny: 860 jídel  IZO – 102 425 698 

      Školní družiny: 245 žáků IZO – 112 300 511 

K 1. 9. 2014 došlo k navýšení kapacity školní družiny z důvodů nárůstu počtu zájemců. 

K základní škole patří – 2x školní hřiště s umělým povrchem, školní pozemek pro výuku 

pěstitelství, venkovní učebna na nádvoří školy a školní knihovna.  

 

9. Školská rada – je tvořena šesti členy (2 zástupci obce, 2 zástupci rodičů, 2 zástupci ped.), 
               poslední volby proběhly v září 2017. Nově byl zvolen v doplňovacích volbách  zástupce    
               rodičů( původnímu skončilo funkční  období dle  § 167 odst. 9 písm. f) školského zákona 
               ( nezletilý žák ukončil docházku). 

Celkový počet setkání – 3. 
 

mailto:skola@zsrakovskeho.cz
http://www.zsrakovskeho.cz/
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                                            Část B 
 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

rejstříku 
 

1. Ve školním roce 2016 – 2017 se na Základní škole Rakovského v Praze 12 vyučovalo ve 

všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu „Učení pro život“.  

 

Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2016/2017 

V ročnících Počet žáků 

ŠVP Učení pro život RVP ZV 1.– 9. 

Přípravná třída 

422 

15 

 

 Počet tříd Počet žáků Počet žáků           
na třídu 

Počet úvazků 
ped.prac./prac.ŠJ 

Počet žáků            
na ped.úvazek  

1.stupeň 14 296 21,1 13,0 22,8 

2.stupeň 6 126 21 11,9 10,1 

ŠD 7 210 30 5,6 37,5 

PT 1 15 15 1,0 15,0 

ŠJ X X X 6,0 X 

Asistent 
pedagoga 

X X X 4,75 X 

 

Okamžitý počet žáků v jednom oddělení školní družiny nepřekročil hranici 30. 
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Část C 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

1.Pedagogičtí pracovníci, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona 563/2004 

Sb.)  

  Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 47 39,2 

 

  

Výchovně vzdělávací proces zabezpečovalo 29 učitelů (z toho 8 mužů), 6 vychovatelek                          
a 1 vychovatel ve školní družině (pracoval i jako učitel),  
11 asistentů pedagoga (z toho 2 muži), tři asistentky pedagoga pracovaly v souběžném pracovním 

poměru i jako vychovatelky. 

 

učitelé  v % 

odborná kvalifikace 94,1 % 

 

 

2. Věková struktura pedagogických pracovníků       

 

 

 

 

 

     Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 

  počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 13 13,2 

 

  

věk 20 a 

méně  
21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a 

více 

počet            

(fyz. osoby) 

k 30. 6  2016 

0 15 9 6 9 8 
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Část D 
 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následné 

přijetí do školy 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2016/2017 

Zapsaní do 

1.tříd 2017 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1.třídy 2017 

Zapsaní do 

1.tříd 2016 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1.třídy 2016 

96 27 56 93 11 64 

 

 

Přijímání dětí do přípravné třídy ve školním roce 2016/2017 

Počet žádostí               

o přijetí 

Počet přijatých 

k 31.8.2017 

Nastoupili do třídy 2017 

15 15 15 

 

Žáci, kteří nemohli být přijati do přípravné třídy z kapacitních důvodů, byli seznámeni 

s možností zápisu na jiných školách obvodu Prahy 12, protože tam byly nově zřízeny přípravné 

třídy. 
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Část E 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy 

a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, 

maturitních zkoušek a absolutorií 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

I.A 18 2 0 0 1,1 

I.B 17 1 0 0 1,07 

I.C 26 0 0 0 1,01 

II.A 21 3 0 0 1,21 

II.B 17 6 0 0 1,38 

II.C 23 2 0 0 1,24 

III.A 17 1 0 0 1,12 

III.B 19 0 0 0 1,16 

III.C 13 3 0 0 1,28 

IV.A 18 9 0 0 1,43 

IV.B 9 15 0 0 1,81 

V.A 11 11 0 0 1,63 

V.B 20 4 0 0 1,2 

VI.A 10 11 1 0 1,67 

VI.B 7 11 0 0 1,51 

VII.A 7 10 0 0 1,73 

VII.B 5 11 1 0 2,03 

VIII.A 14 9 0 1 1,49 

IX.A 8 19 0 1 1,62 

Celkem: 294 128 1 2 1,4 

 

 

Kázeňská opatření 2016/2017 

 NTU DTU DŘŠ 2.stupeň 3.stupeň 

1. pololetí 31 8 8 1 0 

2.pololetí 47 28 6 4 0 

celkem 78 36 14 5 0 
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Omluvené a neomluvené hodiny za školní rok 2016/2017 

  Počet omluvených 

hodin 

 Průměr na žáka Počet neomluvených 

hodin 

Průměr na žáka 

1.stupeň 7856 26,5 0 0 

2. stupeň 6583 52,2 0 0 

za školní rok 14439 34,2 0 0 

 

Školní poradenský tým ve školním roce 2016/2017: 

Během prvního pololetí školního roku proběhly pohovory se všemi žáky IX.A ohledně 

volby povolání. V rámci výuky byli žáci upozorněni na možnosti ve výběru středních škol. Ve 

škole byla nástěnka, na kterou byly aktuálně doplňovány informace o školách, dnech 

otevřených dveří, besedách a dalších akcích. Žáci si mohli zapůjčit publikace s přehledem 

pražských středních škol, všichni obdrželi kontakt na webový informační portál, získali 

potřebné materiály k jednotným přijímacím zkouškám.  

Žáci byli poučeni o nových pravidlech přijímacího řízení, byli seznámeni se správným 

postupem při vyplňování přihlášek na střední školy, způsobech odvolání proti nepřijetí.  

Ve spolupráci s PPP Barunčina se většina žáků v listopadu 2016 zúčastnila speciálních 

testů k volbě povolání. S výsledky testů byli žáci a jejich rodiče seznámeni prostřednictvím 

konzultace s PhDr. Jaroslavou Forejtovou.  

Žáci a jejich rodiče měli možnost navštívit listopadový veletrh středních škol „Schola 

Pragensis“. 

Pro rodiče žáků IX.A se konala informativní schůzka ohledně přijímacího řízení a 

vyplňování přihlášek na střední školy. Schůzka se stejným zaměřením se uskutečnila i s rodiči 

žáků se zájmem o studium na víceletých gymnáziích.  

 

Na střední školy odešlo 
celkem 35 žáků.  
V.A:  1 žák 
V.B: 5 žáků 
VII.A: 2 žáci 
IX.A: 27 žáků 
 

 

       

 celkem státní soukromé 

G čtyřletá 8 8 0 
G šestiletá 2 1 1 
G osmiletá 6 4 2 
Konzervatoř 0 0 0 
SOŠ 12 10 2 
SOU 7 5 2 
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                                                                    Část F 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

V tomto školním roce byly stanoveny obecné cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout ve všech oblastech 

primární prevence.  

 

a) Pedagogové 
Vycházeli jsme z Minimálního preventivního programu a z plánu akcí primární prevence na školní rok. 

Zaměřili jsme se na práci s třídními kolektivy, pedagogičtí pracovníci byly proškolení na vedení 

třídnických hodin.  

I v následujícím školním roce budeme v proškolování pedagogů pokračovat, z důvodů jejich 

profesní připravenosti. 

b) Žáci 
Cílem primární prevence v tomto školním roce bylo zvýšení odolnosti žáků vůči společensky 

nežádoucím jevům a zabránit rizikovému chování – prevence projevů šikany, prevence pozdních 
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příchodů, záškoláctví, prevence virtuálních drog, zdravého životního stylu, zvýšení množství informací 

o návykových látkách.  Žáci byli zapojeni a aktivně se podíleli na dění ve škole. 

 I v tomto školním roce bude prevence rizikového chování realizována pro všechny třídní kolektivy.  

 

 

Vnitřní prevence ve školním roce 2016/ 2017  
 

1. – 3.. ročníky prostřednictvím třídního učitele a vyučujících daných tříd. 

4. – 9. ročníky prostřednictví nejen třídních učitelů, ale také vyučujících, kteří v daných třídách 

vyučují. Ve kterých předmětech a kteří vyučující vykonávali tuto činnost, jsou uvedeni v minimálním 

preventivním programu pro aktuální školní rok, tedy 2016/ 2017. 

V rámci interní prevence v každé třídě, byla prevence zaměřena celkem na 413 žáků  

ZŠ Rakovského v Praze 12. 

Prevence interně ve školním roce 2016/2017 byla zajištěna 

 

Školním poradenským pracovištěm: 

Mgr. Alena Škopková, výchovná poradkyně 

Mgr. Klára Suková, metodik prevence 

Olga Burdová, zástupce ředitele školy 

Mgr.et Mgr.Kostadin Petrov Panushev, psycholog 

 

Vnější prevence ve školním roce 2016/ 2017  
 

Každá z tříd od 4. ročníku měla také zorganizovaný preventivní blok s externisty. 

Organizace Život bez závislosti, certifikovaný poskytovatel programů školské primární prevence 

rizikového chování: 

Kontaktní osoba Mgr. Gabriela Sedláčková 

Lektorka Mgr. Eliška Ptáčková 
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V letošním roce byly realizovány tyto bloky: 
 

 IV. A – Nikotin mě neláká 

 IV. B – Nikotin mě neláká 

 V. A – Jak se nestát závislým na PC 

 V.B –  Jak se nestát závislým na PC 

 VI. A –  Jsem jaký jsem I.,II. 

 VI. B -  Jsem jaký jsem I.,II. 

 VIII. A – Co smím, nesmím, musím 

Každý preventivní blok byl zakončen zpětnou vazbou se žáky, jak byli s jednotlivou realizací a 

průběhem bloku spokojeni. Učitelé dostali následně výstupy z jednotlivých bloků, pro další práci 

s třídním kolektivem.  

V nadcházejícím školním roce 2017/2018 budeme ve spolupráci s organizací Život bez závislosti – 

prevence rizikového chování, kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Sedláčková pokračovat. 

Vzhledem k poskytnutí finanční částky z grantového řízení, budou preventivní bloky primární 

prevence realizovány již od 1.ročníku. 

 

c) Rodiče 
 V rámci primární prevence jsme se celý školní rok snažili udržovat dobré vztahy mezi rodinou a 

školou. Realizovali jsme pravidelné schůzky s rodiči, kde byli dostatečně informováni a obeznámeni s 

riziky, jakým jsou jejich děti vystaveny a jak jim předcházet. Během celého školního roku byli rodiče 

zapojováni do aktivit školy. Letošním ukazatelem spolupráce mezi školou a rodiči, byla přítomnost 

rodičů na akcích školy (Dny otevřených dveří, Slavnost prvňáčků, Velikonoční dílny + jarmark, Vánoční 

dílny). Následně pak počet rodičů zúčastněných na třídních schůzkách, návštěvnost internetových 

stránek školy, množství využití konzultací s vyučujícími. V těchto aktivitách budeme pokračovat i 

další školní rok, protože se nám jeví jako velmi úspěšný ukazatel v prevenci rizikového chování 

žáků. 
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Kroužky ve školním roce 2016/17 
Škola celý školní rok nabízí žákům naší školy kroužky organizované školou s našimi pedagogy, tak i 

externími pracovníky DDM aj. Výhoda těchto kroužků je: jak v domácím prostředí školy, které žáci 

dobře znají, tak i skutečností, že jdou do kroužků přímo z družiny anebo po vyučování a nemusejí 

nikam přecházet. Zájem žáků se tak každý rok zvyšuje, kroužky jsou naplněné. I v příštím školním 

roce budeme v pestré nabídce kroužků pokračovat. 

Plánované aktivity 

V rámci prevence se na naší škole uskutečnilo mnoho aktivit, které byly zaměřeny na stmelení 

kolektivu, na vzájemnou komunikaci a spolupráci, na posílení vztahů ve třídě, ale i ve škole, na 

spolupráci žáků vyšších a nižších ročníků školy atd. 

 

Přehled aktivit primární prevence ve školním roce 2016/2017 
 

Název Počet aktivit Počet žáků Cílová skupina 

Externí prevence 

II. stupeň 

5 bloků 104 4. – 8..ročník 

Selektivní prevence 4 bloky 34 žáků 7. ročníky 

Externí prevence 

I. stupeň 

4 bloky 98 žáků 1. stupeň 

Interní prevence Průběžně celý rok 413 žáků Všichni žáci školy 

Hasičská stanice 19 413 žáků Všichni žáci školy 

Dopravní výchova 

Besip 
13 287 1. stupeň 

Městská policie 8 173 5. – 9..ročník 

Bezpečné chování na 

PC 
3 72 2. ročníky 

Slavnost prvňáčků 1 
Všichni přítomní žáci    

1. tříd 
         1.ročníky 
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Dny otevřených dveří 2 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Integrace cizinců 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Jarní slavnost + 

Velikonoční dílny 
1 

Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

MDD + Sportovní den 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Poznáváme historii 

Prahy 
1 

Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Vánoční dílny + 

besídky 
1 

Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Den Země 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

The action 2 52 žáků 8. a 9. ročník 

Extremismus, 

kriminalita z nenávisti, 

stalking 

2 52 žáků 8. a 9. ročník 

Lyžařský kurz 1 30 žáků  5. - 7. ročník 

Adaptační kurz 13 275 žáků 1. – 7. ročník 

 

Také v těchto aktivitách budeme pokračovat příští školní rok, protože se nám jeví jako 

velmi důležitá součást komunikace mezi žáky, vzájemné spolupráce a tolerance. Posiluje pozitivní 

vztahy mezi žáky. 

Vedle pestré sportovní činnosti se naše škola ve školním roce 2016/2017 přihlásila a 

zúčastnila dvou velmi zajímavých sportovních aktivit, které jsou pod záštitou Olympijského svazu: 
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 Odznak zdatnosti olympijských vítězů - OVOV 

OVOV, který nabízí sportovní náplň pro všechny děti. Ať už školáky povzbudí ke sportování 

pro radost nebo v nich probudí touhu ukázat sportovní talent, hlavní je, aby se sport stal přirozenou 

součástí zdravého životního stylu dětí. 

 Olympijský běh 

Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka – „Rozběhni svou školu“ - snaha motivovat žáky k pohybu, 

udělat něco pro své zdraví. 

 

Sazka OV 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Olympijský běh 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
  Všichni žáci školy 

 

     21.6.2017 jsme oslavili Mezinárodní den jógy. Žáci různých ročníků cvičili podle systému Jóga 

v denním životě pod vedením pedagogů a cvičitelů. I v této aktivitě vidíme veliký smysl, jak naučit 

žáky preventivně dbát o svoje tělo, naučit se správnému dýchání, posilování, uvolňování a relexaci. 

Do těchto sportovních aktivit se zapojíme i následující školní rok. Sportovní aktivity vidíme 

jako hlavní prevenci rizikového chování žáků. 

Všechny realizované aktivity na naší škole měly u žáků, rodičů a pedagogů úspěch. Žáci se 

aktivně podíleli na jednotlivých aktivitách, byla patrná spolupráce mezi žáky různých ročníků, 

pedagogy a rodiči. Proto v těchto aktivitách budeme pokračovat i v příštím roce. 
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                                 Část H 

Údaje o aktivitách prezentace školy na veřejnosti 
 

Kroužky ve školním roce 2016/2017 

Škola celý školní rok nabízí žákům naší školy kroužky organizované školou s našimi pedagogy                       

i externími pracovníky DDM aj. Výhodou těchto kroužků je, že jsou uskutečňovány v domácím 

prostředí školy, které žáci dobře znají, ale i to, že jdou do kroužků přímo z družiny anebo                                

po vyučování a nemusejí nikam přecházet. Několik kroužků nebylo otevřeno, protože se nenašel 

dostatek zájemců.I v příštím školním roce budeme v pestré nabídce kroužků pokračovat. 

DEN NÁZEV KROUŽKU ROČNÍKY ČAS 

PONDĚLÍ 

DDM MONET - FLORBAL - začátečníci 6 - 9 LET 14:00 - 14:55 

DDM MONET - BĚH,  ATLETICKÁ PRŮPRAVA 9 - 12 LET 14:50 - 15:50 

DDM MONET - FLORBAL - rekreační 10 - 12 LET 15:00 - 15:55 

DDM MONET - FLORBAL - rekreační 13 - 15 LET 16:00 - 16:55 

SLAVOJ PRAHA - STOLNÍ TENIS 1. - 2. ročník 14:00 - 15:00 

KUNG FU 1. - 9. ročník 15:00 - 17:00 

TALLENT - TENIS 1. - 5. ročník 17:00 - 19:00 

TANEČNÍ ŠKOLA BETTY 1.- 9. ročník 18:00 - 20:00 

ÚTERÝ 

DDM MONET - BADMINTON 8 - 11 LET 14:00 - 14:55 

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA 2. ročník 14:00 - 15:00 

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA 3. - 5. ročník 15:00 - 16:00 

DDM MONET - BADMINTON 10 - 15 LET 15:00 - 15:55 

DDM MONET - BADMINTON 10 - 15 LET 16:00 - 16:55 

SLAVOJ PRAHA - STOLNÍ TENIS 2. - 3. ročník 14:00 - 15:00 

SLAVOJ PRAHA - STOLNÍ TENIS 4. - 9. ročník 16:30 - 17:30 

SK KESL RYU SHOTOKAN - KARATE 1. - 9. ročník 17:00 - 18:00 

CENTRUM BACKSTAGE S.R.O. - TANEC 1. - 9. ročník 15:00 - 17:00 

TANEČNÍ ŠKOLA BETTY 1.- 9. ročník 15:30 - 18:00 

STŘEDA 

DDM MONET - SÁLOVÝ FOTBAL 6 - 8 LET 14:00 - 14:55 

DDM MONET - SÁLOVÝ FOTBAL 8 - 11 LET 15:00 - 15:55 

DDM MONET - SÁLOVÝ FOTBAL 12 - 15 LET 16:00 - 16:55 

SLAVOJ PRAHA - STOLNÍ TENIS 1. - 2. ročník 14:00 - 15:00 
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SDH CHOLUPICE - HASIČI 4 - 6 LET 17:00 - 18:30 

OUT OF BOUNDS - TANEC 1. - 9. ročník 14:30 - 17:30 

OUT OF BOUNDS - TANEC   18:30 - 20:00 

TANEČNÍ ŠKOLA BETTY 1. - 9. ročník 16:30 - 18:00 

TANEČNÍ ŠKOLA BETTY 1.- 9. ročník 18:00 - 20:00 

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK 1. - 5. ročník 13:00 - 14:00 

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK 1. - 5.ročník 14:00 - 15:00 

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY 1. - 5. ročník 14:00 - 15:00 

VĚDA NÁS BAVÍ 1. - 5. ročník 14:00 - 15:00 

FOTBAL 2. - 4.ročník 15:00 - 16:00 

ČTVRTEK 

DDM MONET - FLORBAL - LIGA DDM 10 - 13 LET 15:00 - 15:55 

DDM MONET - FLORBAL - LIGA DDM 14 - 16 LET 16:00 - 16:55 

SLAVOJ PRAHA - STOLNÍ TENIS 1. - 2. ročník 14:00 - 15:00 

SLAVOJ PRAHA - STOLNÍ TENIS 4. - 9. ročník 16:30 - 17:30 

SK KESL RYU SHOTOKAN - KARATE 1. - 9. ročník 17:00 - 18:00 

TANEČNÍ ŠKOLA BETTY 1. - 9. ročník 17:00 - 20:00 

CENTRUM BACKSTAGE S.R.O. - TANEC 1. - 9. ročník 16:30 - 17:30 

SPORTOVNÍ HRY 3. - 5. ročník 14:00 - 15:00 

HRY S ČÍSLY    ZRUŠENO 3. - 4. ročník 14:00 - 15:00 

PROCVIČOVÁNÍ ČESKÉHO JAZYKA 2. - 5. ročník 14:00 - 15:00 

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK 1. - 5. ročník 14:20 - 15:20 

ZDRAVÉ CVIČENÍ ŠD 15:00 - 16:00 

VÝTVARNÝ KROUŽEK ŠD 15:00 - 16:30 

PÁTEK 
OUT OF BOUNDS - TANEC 1. - 9. ročník 14:00 - 17:00 

KAPUERA - BOJOVÉ UMĚNÍ 1.- 9. ročník 14:15 - 15:15 

 

Přehled aktivit ve školním roce 2016/2017 

Název Počet aktivit Počet žáků Cílová skupina 

Slavnost prvňáčků 1 žáků Žáci 1. tříd 

Dny otevřených dveří 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 
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Jarní slavnost + 

Velikonoční dílny 
1 

Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

MDD + Sportovní den 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Putování Prahou 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Vánoční dílny + 

besídky 
1 

Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

ZEMĚMY 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Den Země 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Lyžařský kurz 1 30 žáků  V. - VII. ročník 

Sazka OV 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Olympijský běh 1 
Všichni přítomní žáci 

školy 
Všichni žáci školy 

Adaptační kurz 13 275 žáků I. – VII. ročník 

 

V těchto aktivitách budeme pokračovat i další školní rok, protože se nám jeví jako velmi 

důležitá součást komunikace mezi žáky, vzájemné spolupráce a tolerance. Posiluje pozitivní vztahy 

mezi žáky. 

EVVO + Recyklohraní 

Za školní rok 2016/2017 se naše škola účastnila dvou sběrů papíru, hliníku a víček od PET lahví. 

V říjnu se vybralo 2571,9kg papíru a v červnu 4012,7kg papíru. V rámci projektu Recyklohraní sbíráme 

po celý rok staré použité baterie a navíc jsme letos vybrali 180 starých mobilů a poslali je do soutěže 

Věnuj mobil, kde jsou mobily rozebrány a použity k dalšímu využití. Třídy VI.A, VII.A, V.B a III.A měly 

v květnu přednášku na téma ochrana zvířat na území Prahy, na kterou pak navazovala návštěva 

Záchranné stanice Penthea, která se zabývá ochranou dravců a sov.  

Žáci 8. a 9.ročníků v hodinách anglického jazyka pracovali na překladech textů o recyklaci a třídění 

odpadu a diskutovali nad různými možnostmi využití recyklovaného materiálu. Recyklace a třídění 

odpadu se probíralo i v hodinách Etické výchovy průřezově ve všech ročnících.  

VII.A uklízela odpadky a nepořádek v Píšovickém lese v okolí Lhoteckého potoka pod 

dohledem organizace Lesy ČR. V rámci výuky přírodopisu se žáci učili sázet různé rostliny a vybírat 

vhodnou péči o různé druhy rostlin.  

V.B na Vánoce darovala prostřednictvím Člověk v tísni certifikáty na ošetření nemocného, kterými 

přispěli na vybavení středisek v Africe, zakoupení léků a zlepšení hygienických podmínek a léčbu 

nejchudších obyvatel Afriky. 
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V.A navštívila kozí farmu a měla možnost se zapojit do péče o kozy a sledovat výrobu kozích 

produktů. Také navštívila Podolskou vodárnu doplněnou přednáškou o hospodaření s pitnou vodou. 

Žáci několika tříd navštívili v průběhu roku naučnou stezku v Modřanské rokli, na které pozorovali 

zvířata, ptačí budky a poznávali rostliny. Naučná stezka mimo jiné hovoří o neznečišťování přírody a 

třídění odpadu. 

 

 

Část I 
 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
V uplynulém období neproběhla inspekční činnost. 

Část J 
 

Základní údaje o hospodaření školy 
a) P Ř Í J M Y 

Hospodářský rok Hlavní činnost Hospod.činnost 

Celkové příjmy  30 772 595 5 650 046 

l. od státu 19 541 962 - 

2. od obce 5 836 140 - 

3. jiné příjmy (ŠD) 442 337 - 

4. čerpání fondů (odměn, rezervního) 2 457 844 - 

5. z hospodářské činnosti (stravné) 1 832 881 2 858 295 

6. ostatní (pronájmy prostor,úroky)  2 791 750 

 

b) V Ý D A J E 

Hospodářský rok Hlavní činnost Hospod.činnost 

Celkové výdaje  30 772 595 4 647 090 

1. investiční výdaje - - 

2. neinvestiční výdaje celkem 30 772 595 4 647 090 

Z toho:   * na mzdy pracovníků 14 458 201 1 519 236 

               * zdravotní,sociální pojištění a příděl do FKSP 5 144 064 531 793 

               * učebnice, učební texty, pomůcky 179 196 - 
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               * vzdělávání pedagogických pracovníků a cestovné 35 090 - 

               * ostatní provozní výdaje - - 

3. z prostředků obce   

4. z prostředků získaných výběrem (ŠD a potraviny)   

5. z fondů: rezervního a f.odměn 2 457 844 - 

Hospodářský výsledek   901 153 

 

Část K 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

1. Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže 

v MČ Praha 12  

2.  Ovoce do škol  

o podpora vytvoření zdravých návyků při stravování 

 

Část L 
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola ve školním roce 2016/2017 nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

Část M 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 
 

Škola ve školním roce 2016/2017 samostatně nerealizovala projekt financovaný z cizích zdrojů 
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Část N 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Ve škole nepracovala v tomto školním roce odborová organizace. 

 

Závěr 
 

Celá škola pracovala podle vlastního ŠVP „ Učení pro život“. Díky legislativním změnám                 
a po vyhodnocení jeho působení jsme přistoupili k vytvoření nového obsahu se stejným názvem. 
Nový ŠVP byl platný od 1.9.2016. Byl vytvořen  ŠVP pro samostatnou třídu Edisona, která pracuje 
s prvky Montessori pedagogiky a tvoří alternativu k hlavnímu vzdělávacímu proudu. 

Další změnou byly úpravy pro zajištění požadavků na zařazení inkluze do ŠVP. Toto bylo 
splněno a škola je schopna pomoci všem žákům, kteří budou pomoc potřebovat. 

Poslední změnou v ŠVP bylo vytvoření sportovních tříd. Třídy mají navýšeny počty hodin 
tělesné výchovy. 

 Osvědčil se  vznik školního poradenského pracoviště, které se ukázalo stejně důležité jako  
vlastní výuka a plnění ŠVP, protože výchovu nechávají mnozí rodiče na škole. 
             Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole                   

i mimo školu. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami. Žáky vedeme k respektování 

pravidel chování. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi. Je 

kladen důraz na výchovu ekologicky myslícího jedince, který respektuje požadavky ochrany zdraví                  

a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Škola je otevřena žákům se zdravotním či sociálním 

znevýhodněním. Máme zkušenost s prací asistentů pedagoga, ale nemáme dostatek finančních 

prostředků na jejich širší uplatnění.  

V zájmu podpory zdravého životního stylu dětí na I. stupni je škola přihlášená do programu 

Ovoce do škol a mléko do škol.  

Ve škole pracuje již řadu let žákovský parlament. Nově se jeho členy stali žáci, kteří tvoří 

redakční radu školního časopisu. Hned se stali pravidelnými účastníky kulatých stolů Prahy 12. 

Škola byla po zateplení a získání moderního vzhledu dále vybavena moderní přírodovědnou 

učebnou s mikroskopy a interaktivní tabulí.  

 

V Praze dne 1.9.2017                                                                                   Mgr. Pavel Nedbal  

Projednáno PR 1.9.2017 

Schváleno ŠR. 9.10.2017 


