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Výroční zpráva Základní školy Praha 5 – Košíře, Plzeňská 117/39
za školní rok 2008/2009
1. Přesný název školy
Základní škola Praha 5 – Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00
2. Charakteristika školy
Adresa

Plzeňská 117/39, 150 00 Praha 5 – Košíře
Jméno ředitelky
Jméno zástupkyně
Výchovná poradkyně
Kontakty
Fax
E-mail
Web stránky
IČO
IZO

Mgr. Irena Prokopová
Mgr. Magda Fuksíková
Ing. Veronika Patrasová

257 216 285
257 219 234
skola@zsplzenska.educ.cz
www.zsplzenska.educ.cz
69781753
102385475

Zřizovatel školy

Městská část Praha 5
Adresa

Náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
IČO
Kontakty
Fax
E-mail
Web stránky

00063631
257 000 111
257 325 132
posta@p5.mepnet.cz
www.praha5.cz

Vyučování na základní škole probíhá ve dvou samostatných budovách.
1.- 5. ročník v ulici Pod Radnicí 3, Praha 5
6.- 9. ročník v ulici Plzeňské 117/39, Praha 5
Cílová kapacita školy je 300 žáků, současná naplněnost kolem 200 žáků.
V budovách školy jsou vedle kmenových tříd i odborné pracovny výtvarné výchovy,
keramiky, hudební výchovy, tři učebny výpočetní techniky s připojením na Internet,
školní knihovna.
Škola nemá vlastní tělocvičnu, je využíváno školní hřiště s umělým povrchem a
sokolovna na Klamovce.
Vlastními prostory disponují dvě oddělení školní družiny, které jsou vybavené herními
kouty, stoly s PC. V letních měsících se využívá zelený dvůr ve vnitrobloku školy.
Moderní jídelna s plně fungující školní kuchyní denně připravuje výběr dvou jídel.
Jedna volba je bezmasý pokrm. Jídelna vyváří obědy pro další školy na obvodu Prahy 5.
V budově školy je žákům k dispozici automat na balené nápoje.
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Ve škole vyučuje 19 učitelů včetně ředitelky a zástupkyně, výchovná poradkyně,
metodička prevence sociálně patologických jevů a asistentka pedagoga.
Většina učitelů má pedagogickou i odbornou způsobilost pro výuku na základní škole.
Interně dochází psycholožka a logopedka. Vyučující mají k dispozici kabinetní zázemí
nebo sborovnu školy s technickým vybavením – telefon, kopírovací stroj, počítače s
přístupem na internet, tiskárnu.
1., 2. a 6., 7. ročník pracoval podle našeho ŠVP ZV s názvem „Tvořivá škola pro
praktický život“. V našem programu se zaměřujeme na rozvoj osobnosti žáka ve
vstřícném prostředí a na vytváření pozitivních mezilidských vztahů ve škole i na
veřejnosti. Vzdělání je založeno na podpoře čtenářské gramotnosti, práci s výpočetní
technikou, výuku cizích jazyků, ekologickou výchovu a rozvoj zdravého životního stylu,
propojení keramiky do vyučovacího procesu od 1. do 9. ročníku a vzdělávání nadaných
žáků, dyslektických žáků i cizinců.
Zbývající ročníky pracovaly podle programu Základní školy.
Obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy dotváří projekty. Zařazované formy
projektů jsou třídní, ročníkové a celoškolní. Zvyšují efektivitu vyučovacího procesu,
motivují žáky a podporují spolupráci pedagogů a žáků.
Dlouholeté zkušenosti máme s integrací žáků s SPU. Na základě doporučení psycholožky
má žák vypracovaný individuální vzdělávací plán, který je aktualizován. Na škole
pracuje také asistentka pedagoga pro vybrané žáky.
Škola je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Vzděláváme žáky z blízkého
okolí, ale i žáky, kteří zvolili školu vzhledem k jejímu zaměření a dojíždějí ze
vzdálenějších míst hlavního města.
Rodiče jsou o průběhu vzdělání žáků informováni průběžně na třídních schůzkách,
konzultacích a po dohodě s učitelem kdykoliv formou individuálního pohovoru.

3. Vzdělávací program školy - přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT
( u vlastního doložit kopii souhlasu MŠMT)
vzdělávací program
základní škola
obecná škola
národní škola
waldorfská škola
montessori škola
začít spolu
zdravá škola
ŠVP

počet škol
1
0
0
0
0
0
0
1

počet tříd
9
0
0
0
0
0
0
4
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počet žáků
107
0
0
0
0
0
0
57

4. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy)
a) personální zabezpečení
(i pracovníci ŠD a ŠK)
pracovníci

k 30.6. 2008
fyzické osoby
20
16
36

pedagogičtí
nepedagogičtí
celkem

k 30.6. 2008
k 30.6. 2009
přepoč. pracovníci fyzické osoby
17,78
19
14,87
15
32,65
34

k 30.6. 2009
přepoč. pracovníci
15,86
13,75
29,61

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2009
věk
počet
z toho žen

do 30 let
včetně
1
1

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 60 let

3
2

6
6

7
7

2
2

z toho
důchodci
2
2

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 45,7
c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k
30.6. 2009

I. stupeň
II. stupeň
vychovatelé

kvalifikovaní pracovníci
3
10
2

nekvalifikovaní pracovníci
2
2
0

kvalifikovanost v % ( podle zákona č.563/2004 Sb., o ped. pracovnících ): 78,94
d) odborná kvalifikace učitelů cizích jazyků k 30.6.2009

Počet učitelů
Z toho
kvalifikovaných

Anglický jazyk
3
1

Německý jazyk
2
2

jiné
0
0

e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet)

1

f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet)

0

g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet)

0
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h) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy)
Kdo organizoval

Počet
Časový rozsah
setkání -počet
účastníků (kolik
vyučovacích hodin)

Název akce

Svět energie
Svět energie
NIDV
Nové metody,formy pro učitele 1.st. Aj
NIDV
Pedagogická evaluace
NIDV
Autoevaluace ve škole
Tvořivá škola
Činnostní učení Aj 4.+.5. ročník
Tvořivá škola
Činnostní učení Ma 5. ročník
Tvořivá škola
Činnostní učení F 6. ročník
Tvořivá škola
Konference Tvořivých škol
Nakladatelství
Motivace ve výuce Nj
Hueber
Magistrát hl.m.Prahy Pražské protidrogové fórum
Magistrát hl.m.Prahy Kompostování na školních zahradách
Mensa
Nadaný žák
PhDr. Eva
Nadaný žák
Vondráková
OŠK Praha 5
Kritické myšlení a průřezová témata
ROSA Člověk v tísni Pomoc dětem při domácím násilí
Ing. Rudčenko
BOZP
FRAUS
Seminář Aj
(v textové části lze doplnit zprávou na základě pokynu MŠMT)

2
1
1
1
1
1
1
1
1

7 hodin
8 hodin
8 hodin
8 hodin
1 hodina
1 hodina
1 hodin
6 hodin
4 hodiny

1
1
1
19

8 hodin
4 hodiny
8 hodin
4 hodiny

1
1
20
1

16 hodin
2 hodiny
4 hodiny
4 hodiny

i) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání:
(nemají odbornou nebo pedagogickou způsobilost)
1 pedagogický pracovník: Filosofická fakulta UK
1 pedagogický pracovník: Pedagogická fakulta UK
1 pedagogický pracovník: VŠ J.A.Komenského Praha

obor Pedagogika
obor Vychovatelství
obor Speciální pedagogika

j) případně jiné formy studia
1 pedagogický pracovník:
1 pedagogický pracovník:
1 pedagogický pracovník:
2 pedagogičtí pracovníci:
1 pedagogický pracovník:
1 pedagogický pracovník:

Pedagogická fakulta UK
Pedagogická fakulta UK
Jazyková škola
English for you
AZRA s.r.o.
Caledonian Schoul
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obor CŠM
obor Školní poradenské služby
anglický jazyk
anglický jazyk
anglický jazyk
anglický jazyk

5.a Počet tříd
I. stupeň ( + přípr.tř. )
6
5

k 30.6. 2008
k 30.6. 2009

z toho počet specializovaných tříd
I. stupeň
k 30.6. 2008
1
k 30.6. 2009
0

II. stupeň
6
6

celkem
12
11

II. stupeň
2
2

celkem
3
2

II. stupeň
93
86

Celkem
178
164

II. stupeň
19
18

celkem
27
18

5b. Počet žáků
I. stupeň ( +přípr.tř. )
85
78

k 30.6. 2008
k 30.6. 2009

z toho počet žáků ve specializovaných třídách
I. stupeň
k 30.6. 2008
8
k 30.6. 2009
0

5c. Průměrný počet žáků
a) na třídu:
I. stupeň
běžné třídy

II. stupeň
specializované
třídy
9

průměr
za I. a II. st.
běžných tříd
16,2

b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů):
I. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
běžné třídy
specializované
běžné třídy
specializované
třídy
třídy
14,2
0
13,6
6,0

průměr
za I. a II. st.
běžných tříd
13.9

15,6

I. stupeň
specializované
třídy
0

II. stupeň
běžné třídy
17

5d. Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů)
předmět
počet tříd
počet žáků

M+Př
0
0

TV
0
0

jazyky
0
0

HV
0
0

6

VV
0
0

informatika jiné předm.
0
0
0
0

5e. Zaměření specializovaných tříd
celkem

z toho poruchy učení

18

18

Počet žáků ve
specializovaných
třídách

z toho poruchy
chování
0

5f. Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného
lékaře, zkušenosti s integrací)
z toho postižení:
SPU
15

zrakové
0

řeči
0

sluchové
1

tělesné
0

mentální
0

kombinované
0

5g. Přeřazení do ZvŠ
ze kterých roč.
počet žáků

1. r.
0

2. r.
0

3. r.
0

4. r.
1

5. r.
0

6. r.
0

7. r.
0

8.r.
0

6. Výsledky zápisů do prvních tříd 2009/2010
Počet prvních tříd

Počet dětí přijatých do
prvních tříd

1

21

Z toho počet dětí
starších 6ti let
(nástup po odkladu)
8

Počet odkladů pro
školní rok 2008/2009
5

7. Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
1
0
0

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

ze sedmého ročníku
0
1
0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých
ročníků přijato:
gymnázia
2

obchodní
akademie
0

zdravotní
školy
0

průmyslové
ostatní
střední
školy
střední školy odb.učiliště
5
4
6

7

celkem
17

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
0

obchodní
akademie
2

zdravotní
školy
0

průmyslové
ostatní
střední
školy
střední školy odb.učiliště
0
0
3

celkem
5

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou
přijato:
z devátých ročníků

z nižších ročníků

9

1

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
- v devátém ročníku:
- v nižším ročníku:
22
1
8. Školní družina – klub

Školní družina
Školní klub

počet oddělení
2
0

počet žáků
43
0

Hodnocení činnosti: (prosíme o obsažnější zhodnocení) …
Školní družina je rozdělena podle věku dětí na 2 oddělení. Pracovní doba je od 6.30 do
17.00 hodin.
Podle plánu se vychovatelky věnují činnosti oddechové i vzdělávací. Pro relaxační
činnost jsou využívány hrací kouty ve třídách ŠD, stoly s PC, školní hřiště, zelený dvůr,
dětské hřiště Na Okrouhlíku. Při společenských hrách je hravou formou rozvíjen český
jazyk u dětí českých i malých cizinců.
Družina úzce spolupracuje s turistickým kroužkem na 1.stupni ZŠ, děti navštěvují ZOO
Praha, Přírodovědeckou stanici v Praze 5, Chovatelskou stanici v Praze 8.
Využívají také nabídky přednášek a výtvarných dílen Městské knihovny Prahy 5,
sportovních a vzdělávacích programů, které připravují různé organizace městské části
Prahy 5.
Na přání rodičů vypomáhají vychovatelky s přípravou domácích cvičení.

9. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost
speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich p o č e t , spolupráce s PPP, SPC,
policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty (prosíme o
obsažnější zhodnocení) …
Na škole pracuje výchovná poradkyně, která si své vzdělání doplňuje odborným studiem
na vysoké škole.
Taktním způsobem dokáže motivovat žáky při volbě vhodného povolání. Zajišťuje
různé exkurze do podniků, vědeckých ústavů, úřadů. Žáci navštívili IPS pro volbu
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a změnu povolání, veletrh Schola Pragensia, besedovali se zástupci organizace Člověk
v tísni – program pro orientaci ve společenském životě. V září pravidelně probíhá
psychologické vyšetření všech žáků 9. tříd. Profesiogramy pomáhají při volbě povolání.
V rámci občanské nauky jsou žáci seznámeni s programem „Člověk a pracovní
prostředí“.
Výchovná poradkyně je prostředníkem pro spolupráci školy s PPP Prahy 5. Výsledky
psychologických vyšetření pomáhají učitelům vytvořit individuální vzdělávací plány a
zvolit přiměřený přístup k problematickým žákům. Výhodná je i přítomnost pěti
speciálních pedagogů v učitelském sboru. Do školy dochází profesionální logopeda, na
škole je navíc veden logopedický kroužek pro děti z 1. stupně.
Během celého školního roku probíhala spolupráce s Českou i Městskou policií. Jak
dobře byly děti školeny, dokazuje poděkování České policie žákovi 5.A, který svou
duchapřítomností pomohl dopadnout několikanásobné bytové zloděje.

10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, včetně mezinárodní spolupráce,
mimoškolní aktivity, účast školy v rozvojových programech (prosíme o obsažnější
zhodnocení) …
Spolupráce rodičů a školy byla zahájena v září 2008 plenární schůzí a pokračovala
během třídních schůzek, konzultací, osobních návštěv ve škole, na školních projektech,
při keramických bazarech, apod.
V přítomnosti rodičů jsou řešeny vážné žákovské problémy.
Školská rada se schází dvakrát ročně, informuje zástupce žáků a sbírá od nich podněty
pro práci s žáky.
V září 2008 byl vyhlášen celoroční školní projekt EVROPSKÁ UNIE. Připravoval žáky
na předsednictví našeho státu v EU a odkrýval zvláštnosti jednotlivých států unie.
Skládal se ze čtyř etap, během kterých seznamovali žáci své spolužáky i rodiče se státem,
který si třída vybrala. Zvláště ve vánočním a velikonočním období vyzdobili své třídy
podle zvyků daného státu a s rodiči aktivně připravili kulinářské pochutiny. Poznali
jsme sacher dort a vídeňskou kávu u státu Rakousko, italskou pizzu, řecký velikonoční
chléb, francouzské croissanty, španělské červené papriky, holandské sýry na obložených
talířích…
Škola navázala spolupráci s francouzskou mateřskou školkou „Le Ciel Blue“ v Praze 6.
Děti z MŠ docházely na keramický kroužek a navštívily školu nanečisto.
Rozvíjí se dopisování žáků s dětmi v cizím jazyku.
V červnu 2009 bylo provedeno poslední šetření ve výzkumu Mgr. Luďka Richtera.
Jedná se o americký výzkum na téma osobnost ředitele a klima školy. Výsledky by měly
být zpracovány do konce roku 2009.

11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky (prosíme o obsažnější zhodnocení)
V únoru 2009 jsme zahájili program „Nadaný žák". Do programu byli se souhlasem
rodičů zařazeni nadaní žáci se zájmem o studium, a to ze všech tříd druhého stupně.
Jedná se nicméně o otevřenou skupinu, do které mohou přicházet další žáci, pokud
zlepší své studijní výsledky a projeví zájem. Stejně tak mohou skupinu opouštět žáci,
kteří usoudí, že zadávané úkoly jsou nad jejich síly nebo je práce navíc nadměrně
zatěžuje.
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Stěžejní pro práci v této skupině je tedy zájem a snaha. Skupina se pravidelně schází a
na těchto schůzkách jsou žákům zadávány nové úkoly, je vyhodnocováno splnění
předešlých úkolů a podobně.
Cílem programu „Nadaný žák" není další rozšiřování encyklopedických znalostí nad
rámec učebních osnov, ale rozvoj dovedností a schopností, hlavně logického myšlení,
samostatného řešení problémů, vyhledávání, třídění a zpracování informací z různých
zdrojů, týmová spolupráce, dovednost prezentovat výsledky vlastní práce a obhajoba
svých závěrů.
Do budoucna připravujeme spolupráci s mateřskými školami. Díky našemu projektu
bychom chtěli oslovit hlavně rodiče při výběru základní školy.
12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí do ZŠ
Na zdejší ZŠ nejsou zřízeny přípravné třídy.
Integrace dětí ze sociálně slabšího prostředí probíhá v několika etapách.
Většinou musíme žáky naučit vzory slušného chování a hygienické návyky. Často tomu
učíme nejen děti, ale nepřímo i rodiče. Někteří rodiče bojují s nezaměstnaností a všemi
jejími důsledky. Nedokáží svým dětem dát vizi optimistické budoucnosti. Tím ubíjejí
přirozenou snahu dětí po poznání, zvídavost i zvědavost. Je velkou zásluhou učitelů, že
takové žáky dokáží přimět k zájmu o vzdělání.
13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Již na 1. stupni mohou žáci navštěvovat odpolední kroužek Angličtina hrou. Formou hry
se zde seznamují s novým cizím jazykem. Od 3. třídy již začíná povinná výuka
anglického jazyka. Kromě klasické frontální výuky se využívají jazykové programy na
počítačích.
Na 2. stupni je opět nabídka jazykového kroužku angličtiny, kterou využívají hlavně
žáci, kteří se připravují na studium na střední škole.
Řádné studium je doplňováno návštěvou anglického divadla a účastí žáků na olympiádě
anglického jazyka.
Od 7. třídy je jazykové vzdělání rozšířeno o 2. živý jazyk - německý.
Žáci devátých tříd skládají v červnu tzv. Malou maturitu. Zkouška je veřejná, žáci ústně
obhajují své písemné práce z různých předmětů. Závěr práce musí přednést v jazyce
českém i anglickém nebo německém. Výklad je doplněn prezentací na PC.

14. Školní stravování
počty stravovaných žáků:
počet jídelen
ZŠ:
1
MŠ: 0

740

z toho počty žáků z jiných škol: 625
počet výdejen
ZŠ:
4
MŠ: 1

Informaci doplňte o případné problémy, které řešíte v souvislosti s provozem ŠJ
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Školní jídelna pravidelně připravuje nabídku dvou jídel, ze kterých si mohou vybírat
žáci naší základní školy.
Kromě toho ještě připravuje obědy pro další školy na obvodu Prahy 5. Kuchařky jsou
často v časové tísni, neboť okolo 10.hodiny již musejí ukládat hotový pokrm do čistých
termoportů.
Na ženy je kladena zvýšená fyzická námaha.
Stále přetrvává problém s včasnou platbou obědů i jejich případnému odhlašováním.
Rodiče nezřídka přeceňují rychlost bankovních převodů.

15. Výjezdy žáků mimo objekt školy
(hodnocení výjezdů lze doplnit v textové části)

vzdělávací výjezdy
ŠvP
lyžařské kurzy

počet výjezdů
0
1
1

počet žáků
0
55
10

16. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol
ÚMČ Praha 5, OŠK – finanční kontrola účelného hospodaření s finančními prostředky se
zaměřením na hospodaření školní jídelny, tvorba a dodržování analytické evidence,
dodržování spotřebního koše – nebyly shledány žádné nedostatky
Pražská správa sociálního zabezpečení v Praze – kontrola pojistného a plnění úkolů
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění – nebyly shledány žádné nedostatky
ČMOS PŠ – kontrolní zpráva SIBP o stavu BOZP – agenda odpovídá předpisům BOZP
ÚMČ Praha 5, OŠK – technická prohlídka objektů škol – viz. zápis z technické prohlídky,
zjištěné závady: vlhké obvodové zdivo s plísní v suterénních místnostech( i jídelně školy )
objektů ZŠ, nevyhovující sociální zařízení v budově ZŠ Plzeňská, začínající hniloba rámů
oken, nevyhovující stav kotelny
Hygienická stanice hl. m. Prahy – plnění požadavků právních předpisů v provozovnách
stravovacích služeb – bez závad
Hygienická stanice hl. m. Prahy – respektování předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
- zjištěné závady: hygienické zařízení pro chlapce i dívky na 2. stupni nevyhovující, porušené
zdi v důsledku vlhkosti v suterénu 1. i 2. stupně

17. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce (název partnerských
subjektů, stát, druh spolupráce), účast škol v rozvojových a mezinárodních programech
Škola nespolupracovala s žádnou zahraniční školou. Navázala však spolupráci
s pražskou MŠ Le Ciel Blue.

18. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech
Škola se neúčastnila rozvojových ani mezinárodních programů.
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19. Účast žáků v soutěžích
(hodnocení soutěží lze doplnit v textové části)
a) vyhlašovaných MŠMT
vědomostních (jaké)
Matematická olympiáda
Pythagoriáda - Ma
ZŠ Bronzová - Aj

sportovních (jaké)
0
0
0

uměleckých (jaké)
0
0
0

b) ostatních
vědomostních (jaké)
Indiánská stezka

sportovních (jaké)
SBP - ragby,softball

uměleckých (jaké)
Veolia - Nakresli svou
planetu
Keramické sympozium

DDM Praha 5 - Vědomostní DDM – Pohár rozhlasu
olympiády, Ma,Che
Česká pošta – Napiš dopis
RC Tatra Smíchov - ragby
kamarádovi
BESIP – hravá bezpečnost

Městská policie – malá
kopaná
Smíchovské jaro na Čechii
Praha - golf
AŠSK ČR - florbal
Coca Cola cup
McDonald´s cup

Sdružení výtvarníků
Karlova mostu – Vánoce v
Praze
Photo studio – Mladí
fotografují památky
Památník Lidice – Hvězdy,
vesmír
Ostrava – Celé Česko čte
dětem
C+K Tour –Ideální
dovolená
Svaz výrobců vlnitých
lepenek – vánoční výzdoba
Magistrát hl.m.Prahy –
Mistrovství světa ve florbalu
Recyklohraní – sběrný box
Unilever – místa a prostory
Český rozhlas – Malujeme
po síti

20. Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí, (zhodnoťte
pozitiva, případně negativa)
Stát EU

počet žáků
4

Stát mimo EU

počet žáků
1
1
1

Slovensko

Moldavsko
Bělorusko
Kazachstán
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Tchai-wan
Kamerun
Mongolsko
Rusko
Vietnam
Ukrajina

2
3
1
6
2
6

Doplňte o zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním žáků-cizinců do prostředí ZŠ.
Do školy přicházejí cizinci, kteří před nástupem již absolvovali základní přípravný kurz
češtiny. Přicházejí však i takoví, kteří jazyk neznají a nerozumí mu.Čím menší dítě, tím
rychleji a spontánněji se učí nový jazyk. Především ve školní družině se učí žáci velmi
rychle při komunikativních hrách. Vychovatelky jim také pomáhají při vypracování
domácích úkolů. Neznalost jazyka je tolerována 3 po sobě jdoucí pololetí. V odpoledních
hodinách učitelé doučují základy jazyka českého. Při nástupu žáka – cizince učitelka
vysvětlí spolužákům, odkud dítě přichází, jakou mluví řečí, jaké zvyky jsou v jeho zemi,
jakého je vyznání apod. Většinou po půl roce již může sám cizinec vyprávět o své
původní vlasti. Přijetí dětí – cizinců do třídního kolektivu bývá zpravidla bezkonfliktní.
Rozdílnosti v životním stylu naopak slouží k obohacení celkového rozhledu českých dětí.
Žáci - cizinci reprezentují školu ve sportovních i uměleckých soutěžích.

21. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP (z kterých krajů dojíždějí)
0

22. Způsob prezentace školy na veřejnosti
Škola se snaží pozitivně zviditelňovat na veřejnosti.
K tomu slouží především prezentace samotných žáků na veřejnosti.
Dbáme na výchovu k občanství, ke slušnosti, k hrdosti a příslušnosti ke kmenové škole.
Pravidelně jsou aktualizovány webové stránky školy.
Snažíme se zapojovat do různých soutěží, olympiád, projektů, přehlídek.
V červnu byl zakončen dvouletý projekt „Špalíček“ ve spolupráci s taneční konzervatoří
Duncan Centre a režisérkou Olgou Sommerovou. Dva roky probíhala taneční příprava
a nácvik ve třídě, která má rozmanité složení žáků. Celý projekt byl náležitě
medializován, v prosinci 2009 bude dokument z celého projektu vysílán v České televizi.
Pro některé žáky to bylo první seznámení s hudbou Bohuslava Martinů, s taneční
kulturou, živým symfonickým orchestrem, pěveckým sborem a sólisty.
V uměleckých soutěžích žáci obsazují se svými pracemi přední místa. Např. naše žákyně
vietnamské národnosti byla vyhlášena absolutní vítězkou celostátní soutěže „Malujeme
po síti“ – „Cesty objevů a dobrodružství“, kterou vyhlásil Český rozhlas. A dalších 11
dětí bylo oceněno. V Galerii SVKM na Kampě vystavovali před Vánocemi své kresby
žáci 6. třídy, moldavská žákyně naší školy vyhrála se svou kresbou 1. cenu. Průběžně
celý rok probíhají výstavy žákovských prací v R – Centru v nemocnici Na Homolce.
Tematické keramické trhy přivádějí třikrát ročně do školní budovy rodiče i přátele
školy.
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Podzimní výstava keramiky v Městské knihovně Prahy 5 byla návštěvníky i personálem
shledána jako jedna z nejpůvabnějších.
I přes nevelké rozměry naší tělocvičny na 1. stupni se žáci zúčastňují soutěží, které
vypisují DDM, McDonald´s, Coca Cola, Městská policie, aj. Z fotbalu, softbalu, atletiky,
plavání přinášejí poháry. Velký rozvoj vidíme ve spolupráci se sportovním klubem RC
Tatra Smíchov. Po dobu jednoho pololetí byli žáci 5.A trénováni pod vedením
profesionálního trenéra a ve Školní lize ragby vybojovali svůj první stříbrný pohár
Benjamin. Na Smíchovském jaru na Čechii v Praze 8 žáci úspěšně reprezentovali školu
v různých sportovních disciplínách. Zdá se, že hlavně golf se stane pro některé životní
náplní. Žák 8.A byl vyhlášen vítězem celého sportovního setkání.
Pravidelně se o škole píše v periodiku Pražská 5, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské
noviny, Golem – keramický časopis.

23. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů
Škola má rozpracovaný dlouhodobý primární preventivní program „Cesta za
sluníčkem“, který je realizován ve všech ročnících ZŠ.
Probíhá rozvinutá spolupráce s PPP Praha 5 (školní psycholog), se sdružením ANIMA
na 1. stupni.Obnovili jsme spolupráci s občanským sdružením PRAK, jehož lektoři v
blokových programech pracovali s třídními kolektivy. Tyto programy byly v letošním
školním roce zaměřeny na kriminalitu mládeže, sociální deviaci (návštěva věznice
Příbram, léčebna Bohnice), na problematiku návykových látek a na problematiku
zařazení cizinců do třídních kolektivů.
Pokračovaly návštěvy tematicky zaměřených programů v kině Světozor, divadle
U Hasičů.
Je rozvinutá dlouhodobá spolupráce s Policií ČR.
Součástí programu primární prevence je široká nabídka volnočasových aktivit pro žáky
v odpoledních hodinách pod vedením pedagogů školy.
V létě proběhl i pro naše žáky jeden běh dětského tábora se zaměřením na keramiku.
Byl podán grant na MHMP „Zdravé město Praha“ a získáno 26 000,- Kč na realizaci
preventivních programů pro další školní rok.

24. Hodnocení aktivity školy v oblastech:
a) environmentální výchovy
b) multikulturální výchovy
c) výchovy k udržitelnému rozvoji
Během celého školního roku jsou žáci vedeni k ekologické zodpovědnosti. Na škole
probíhá třídění ekologických odpadů, třikrát ročně je svážen sběr druhotných surovin.
Ve druhém pololetí školního roku probíhaly ročníkové enviromentální projekty.
Každá třída měla své vlastní téma, které třídní kolektiv zpracoval společně.
Témata zněla: Zajímá nás, co dýcháme, Kvalita povrchové vody v okolí školy, Lidské
rasy, rasismus,Všudypřítomný hluk, Půda – naše bohatství.
Projekt se skládal z terénních a laboratorních prací a praktik, brainstormingu,
vyhledávání zdrojů informací, zpracování a výstupu projektu. Ten byl veřejný před
spolužáky a kromě ústního přednesu byl doplněn o prezentaci v programu PowerPoint,
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informační plakát, příspěvek do školního časopisu, resumé v cizím jazyce. Na projektu
pracovali žáci v lokalitách lesopark Cibulka, Cibulecký a Motolský potok, park
Klamovka, Motolská diabaze a rybníky. Časová dotace byla od 3 do 12 hodin.
Velkým přínosem byla angažovanost žáků při vytvoření tzv. Zeleného balíčku.
Obsahoval např. samostatné zpracování návrhů na snížení hlučnosti v okolí školy,
využití druhové rozmanitosti ve vodě – systém bioindikátorů pro určení kvality
povrchové vody, určení zdrojů venkovního a vnitřního znečištění ovzduší, informace o
organizacích zabývajících se lidskými právy - Bílý kruh bezpečí, Člověk v tísni, Linka
bezpečí….

25. Další údaje, které považujete za důležité, např.
- akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání.
Jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů - environmentální
výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec osnov ZŠ. Předměty, které rozšiřujete o tuto oblast.

Enviromentální projekt
viz. bod 24
Škola získala darem od Hlavního města Prahy kompostér.
Pod vedením učitelky žáci pozorovali během celého školního roku tlející procesy v
bioodpadu a následné využití kompostu. Toto přírodovědné pozorování se vázalo na
enviromentální projekty, které probíhaly na 2. stupni.
Od školního roku 2006 – 2007 se stal Keramický atelier K při základní škole
akreditovaným pracovištěm MŠMT. Ve čtyřech programech si mohou pedagogičtí
pracovníci z celé republiky rozšířit své vzdělání v oblasti keramiky. Jedná se o sobotní
kurzy, keramické semináře, točení na hrnčířském kruhu a prázdninový keramický kurz.
Na prázdninový kurz navazuje zářijová výstava prací dospělých v plenéru zeleného
atria školy.
Škola spolupracuje se Střední odbornou školou uměleckořemeslnou v Praze 9.
V Keramickém atelieru K probíhá praktická část výuky studentů.
Svou praxi zde konají i dospělí rekvalifikanti. Z dosud přihlášených 16 uchazečů o
rekvalifikační studium ukončilo závěrečnou zkouškou praktickou a zkouškou z teorie 11
frekventantů.
Letošní Letní keramické školy se zúčastnilo 18 pedagogů.
-

uveďte o jaké granty jste žádali

Kdo grant vypsal

pro jakou oblast

HMP

Zdravé město
Praha 2009
Oddělení
koncepční a
projektové
Grant pro
podporu
vzdělání,
volnočasových

HMP

MČ Praha 5

pro jakou konkrétní
činnost
Specifická primární
prevence
Mediální výchova

Požadovaná Přidělená
částka
částka
30 540,26 000,50 000,-

0,-

Tělesná výchova

131 800,-

80 000,-

15

MČ Praha 5

MČ Praha 5

aktivit a sportu
Grant pro
podporu
vzdělání,
volnočasových
aktivit a sportu
Grant na
podporu
celoroční
kulturní
aktivity

Tělesná výchova

65 000,-

50 000,-

Výtvarná a estetická
výchova, pracovní
vyučování

120 000,-

63 000,-

Celková částka 397 340,-

219 000,-

uveďte od sponzorů získané věcné dary, služby, finanční částky

Sponzor
Antonín Hasman
Antonín Hasman
SBP – Zaviko International, s.r.o.
HM Praha odbor ochrany
prostředí MHMP
MČ Praha 5

vypište
1 699,- Wireless Router
743,- Smile Flashcards
1x basketbalový + 2x fotbalový míč
kompostér
853 509,- PC technika

Výroční zpráva byla projednána dne1.9.2009 na poradě pracovníků.
Výroční zpráva byla projednána dne 15.9.2009 školskou radou.

Výroční zprávu zpracovala: Magda Fuksíková – zástupkyně školy
Ekonomickou část zpracoval: Karel Špírek – účetní ZŠ
Schválila: Irena Prokopová – ředitelka školy
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