
Základní škola, Praha 10, Jakutská
2/1210

Výroční zpráva o činnosti školy

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
Sídlo školy: Jakutská 1210/2, Praha 10, 10000, Vršovice
Zřizovatel školy: Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Vršovice, 101 38 Praha 10

1. Vedení školy

Ředitel školy: Ing. Bc. Sylva Taufmannová statutární orgán
Statutární zástupce:

Mgr. Zdeněk Hyan

zástupce statutárního
orgánu, 1. stupeň,
speciální pedagog,

Zástupce ŘŠ:

Mgr. Pavel Mácha

2. stupeň, pedagogická
dokumentace, školní
informační systém

Adresa pro dálkový
přístup: zsjakutska.cz

2. Školská rada

Předseda Mgr. Zuzana Závodská
Člen Martin Hák
Člen Mgr. Marek Brychta
Člen Mgr. Jan Turinský
Člen Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, PhD.
Člen Mgr. Ondřej Počarovský
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3. Charakteristika školy

Součásti školy: základní škola, školní družina
Jiné:

Výkony jednotlivých součástí školy

Údaje k 30.6. Počet žákůPočet tříd /
oddělení

Průměrný
počet žáků

Komentář, doplnění, upřesnění

Základní škola 490 21 23
Školní družina 184 7 26
Školní klub
Školní jídelna
Školní jídelna
- výdejna
Mateřská
škola

Děti/žáci s trvalým pobytem v jiném kraji (jiné MČ)

Kraj: Středočeský kraj
Počet žáků: 5
Nově přijetí:
Kraj: Jihomoravský kraj
Počet žáků: 1
Nově přijetí:
Kraj: Jihočeský kraj
Počet žáků: 1
Nově přijetí:
Kraj: Kraj Vysočina
Počet žáků: 1
Nově přijetí:
Celkem: 8
Celkem nově
přijatých: 0

Městská část: Praha 2
Počet žáků: 1
Městská část: Praha 3
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Počet žáků: 4
Městská část: Praha 4
Počet žáků: 4
Městská část: Praha 5
Počet žáků: 1
Městská část: Praha 6
Počet žáků: 1
Městská část: Praha 8
Počet žáků: 3
Městská část: Praha 9
Počet žáků: 1
Městská část: Praha 12
Počet žáků: 2
Městská část: Praha 15
Počet žáků: 1
Městská část: Praha 18
Počet žáků: 1
Městská část: Praha 21
Počet žáků: 1
Celkem: 20

Děti/žáci s odlišným mateřským jazykem

Úplná neznalost ČJ: 4
Nedostatečná znalost
ČJ: 1
Znalost ČJ s potřebou
doučování: 27
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4. Materiálně technické podmínky školy
Škola

Počet kmenových
učeben:

21 Vybavení: Všechny učebny jsou vybavené
interaktivní tabulí, připojením k
internetu, 3 kmenové učebny jsou
vybavené klimatizací, pro každého
žáka je v kmenových třídách k
dispozici uzamykatelná skříňka, lavice
pro 2 žáky.

Počet učeben ICT: 2 Vybavení: Učebna PC 1 (30 PC pro žáky + 1 pro
učitele); PC LYNX MS PowerMedia,
CPU INTEL Pentium G3460 3.50 GHz,
Paměť 8GB (2x4GB) 1600MHz CL11,
120GB SSD, Windows 10 PRO, LCD
Monitor - úhlopříčka 22“, Microso
Office 2010, Zoner Photo Studio 18,
projektor, plátno, klimatizace; Učebna
PC 2 (21 PC pro žáky + 1 pro učitele);
PC LYNX PowerMedia, CPU INTEL
i5-7400/ 8GB DDR4/ 240GB SSD
Win10Pro, LCD monitor uhlopříčka
22“, Microso Office 2016, Zoner
Photo Studio 18, interaktivní tabule
Smart Board, klimatizace;

Ostatní odborné
učebny:

2 Další specifikace: hudebna - klavír (křídlo), bicí
souprava, orffovy nástroje, ozvučení,
odhlučnění, osvětlení pomocí
barevných reflektorů, dataprojektor,
velké množství kytar, klávesových
nástrojů a ostatních hudebních
nástrojů; cvičná kuchyňka -
interaktivní tabule, myčka nádobí,
pračka, 2 elektrické sporáky, 2 dřezy,
lednice a klasické vybavení nádobím a
kuchyňskými pomůckami

Počet tělocvičen: 1 Vybavení
tělocvičen:

parketová podlaha, nové osvětlení
a stropní vytápění, volejbalový
kurt, koše na košíkovou, nářadí na
gymnastiku a míčové hry

Venkovní
sportoviště:

1 Další specifikace: 1 multifunkční hřiště s umělým
povrchem, běžecká dráha s
doskočištěm na skok daleký,
volejbalový kurt
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Školní jídelna

Typ: Dodavatelsky Provozní
podmínky:

Školní jídelna a školní kuchyň se
nachází v budově školy, školní
jídelnu a školní kuchyni provozuje
Školní jídelna, Praha 10, příspěvková
organizace

Školní družina

Počet heren: 1 Podmínky pro
provoz:

6 oddělení bylo umístěno do
kmenových tříd, 1 oddělení mělo k
dispozici hernu, kde byla realizována
také ranní a koncová činnost školní
družiny

Detašované pracoviště

5. Zhodnocení školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Název ŠVP:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Klíč k úspěchu
Charakteristika ŠVP:
ŠVP školy Klíč k úspěchu cílí na kompetence žáků samostatně se učit, třídit nabyté vědomosti
a uvádět je do souvislostí, řešit úkoly, vyhledávat informace, pracovat s nimi a získané
znalosti a dovednosti tvořivě rozvíjet. Směřuje k přípravě na další vzdělávání, k orientaci
v běžném životě, k úspěšnému zapojení do společnosti, k chápání nutnosti celoživotního
vzdělávání a schopnosti reagovat na změny. Výraznou profilací ŠVP je zaměření na hudební
výchovu k čemuž škola vytváří mimořádné podmínky. Významný je důraz na vedení žáků
k všestranné, účinné a otevřené komunikaci různými prostředky. Ve výuce cizích jazyků se
od 1. třídy zaměřuje na výuku anglického jazyka, od 7. třídy volitelně na německý, italský
a španělský jazyk. Aktivní rozvoj a zodpovědný přístup ke svému fyzickému, duševnímu a
sociálnímu zdraví je neposledním úkolem vzdělávacího programu.
Zhodnocení ŠVP:
Do aktualizovaného vydání ŠVP byly zakomponovány úpravy pravidel hodnocení žáků
v souvislosti s uzákoněním formy distanční výuky, pokud z důvodu krizového opatření,
mimořádného opatření či z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost žáků ve
škole. Zahájena byla výuka španělského jazyka dle obsahu učiva, který byl začleněn do ŠVP v
předchozím roce.
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B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

79-01-C/01 Základní škola

C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

1. Pracovníci školy k 30.6.2021.
Nepedagogičtí pracovníci

Součásti školy Fyzické osoby Přepočtený počet
Základní škola 9 7.63
Školní jídelna
Celkem 9 7.63

Pedagogičtí pracovníci

Součásti školy Fyzické osoby Přepočtený počet
Základní škola 36 31.69
Školní družina 7 6.32
Školní klub
Celkem 43 38.01

PP s odbornou kvalifikací

Součásti školy Fyzické osoby Přepočtený počet
Základní škola 31 28.79
Školní družina 7 6.32
Školní klub
Celkem 38 35.11

Komentář k tabulce:
Všech 5 učitelů bez odborné kvalifikace si kvalifikaci doplňují studiem na vysoké škole.
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2. Věková struktura pedagogických pracovníků

Součásti školy
do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 61 let Celkem

Základní škola 11 9 1 10 5 36
Školní družina 2 1 2 1 1 7
Školní klub
Školní jídelna
Školní jídelna-
výdejna
Mateřská škola

Věkový průměr pedagogických pracovníků celkem je 42.91

D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZCE

Počet
zapsaných

dětí pro
šk. rok

2021/2022

Počet
přijatých

dětí na
školní rok
2021/2022

Počet
prvních tříd

Počet
odkladů na
školní rok
2021/2022

Přípravné třídy 2021/2022

počet tříd počet žáků
125 79 3 12 0 0

Komentář k tabulce:
Celkem 46 zapsaných dětí bylo přijato na jiné ZŠ, zákonní zástupci zapsali dítě na více
základních školách a po přijetí na jinou ZŠ vzali žádost o přijetí do naší školy zpět.
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E. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

1. Naplnění cílů

Naplnění cílů ŠVP
Ve školním roce 2020/21 se i přes distanční formu výuky v podstatné části roku vynucenou
epidemiologickou situací dařilo naplnit cíle ŠVP školy. Současně se úspěšně doháněly i
obsahy, které nebylo možné naplnit v předcházejícím školním roce, kdy byla situace obdobná.
Opomenuta byla pouze nadstavbová témata.
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2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Péče o mimořádně nadané žáky:
V tomto školním roce nebylo u žádného žáka diagnostikováno mimořádné nadání. V
období uzavření škol, kdy výuka probíhala distanční formou, se pedagogové snažili věnovat
individuální pozornost žákům talentovaným, u kterých usilovali o rozvoj jejich nadání. Žáci,
kteří projevují nadání v oblasti hudebních schopností, jsou vzděláváni ve třídách s rozšířenou
výukou hudební výchovy. Tři žáci, kteří vynikají svými literárními schopnostmi, se zapojili
do výzvy MČ Praha 10 a napsali příspěvek, který se týkal tematiky zmíněné městské části.
Dva články byly vybrány k publikaci v Měsíčníku Prahy 10. Učitelé nadaným žákům v rámci
online výuky připravovali stimulující úkoly a problémové úlohy a projevovali zájem o jejich
neobvyklá řešení. Nabízeli aktivity v rámci předmětů pomocí využití aplikací, zdůrazňovali
pozitivní stránky výkonu a omezili procvičování mechanických dovedností.

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Celkový počet žáků
k 30.6.: 490
z toho počet žáků s
IVP: 13

Odborní pracovníci, kteří s žáky pracují

Speciální pedagog: 1
Školní psycholog:
Asistent pedagoga: 0.75

Formy práce s žáky:
V průběhu distanční výuky byla péče o žáky se SVP zajištěna individualizovanou podporou
od třídních učitelů a individuálními konzultacemi se speciálním pedagogem a výchovnou
poradkyní jako vedoucí Pedagogické intervence, vyučujícími, kteří se věnovali žákům
s OMJ a asistentkami pedagoga, které zůstávaly v pravidelném kontaktu s potřebnými
žáky. Třídní učitelé a ostatní vyučující respektovali doporučení zásady práce s těmito žáky,
zadávali přiměřené (redukované) množství úkolů, reflektovali žákovo pochopení učebních
bloků a celkovou orientaci v dané edukační formě. Speciální vzdělávací potřeby rovněž
respektovali a zohlednili při průběžném i finálním hodnocení. Žákům s SVP byla i online
formou poskytována podpůrná opatření, která byla zacílena zejména na poskytování a
předávání pedagogických postupů, které podporují efektivní vzdělávání. Pomáhali žákům s
časovým rozvržením a plánováním plnění úkolů, poskytovali jim výuková videa, informovali
o možnostech využití online vzdělávacích materiálů a digitálních technologií. Po celou dobu
distančního vzdělávání měli žáci se SVP možnost setkat se na individuální osobní konzultaci s
vyučujícím, speciálním pedagogem nebo výchovnou poradkyní. Po návratu k prezenční výuce
probíhaly standardní hodiny PI, PSPP a hodiny pro žáky s OMJ.
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3. Jazyky a vzdělávání cizinců

Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci ŠVP:
Ve školním roce 2020/2021 byly vyučovány následující cizí jazyky: anglický, německý
španělský a italský. Plánované jazykově vzdělávací zájezdy k prohloubení a upevnění slovní
zásoby cizích jazyků a konverzačních dovedností se z důvodu protiepidemických opatření
neuskutečnily. Neuskutečnil se ani přesunutý zájezd pro žáky do Švédska z června 2019.
Rovněž tak plánované zahraniční stáže učitelů nemohly být realizovány. K rozšíření a
upevnění znalostí cizích jazyků probíhaly zájmové kroužky AJ, ve kterých působila také
rodilá mluvčí. Tyto kroužky byly realizovány i distanční formou po dobu uzavření škol.

Počet cizinců

EU: 7
Ostatní státy: 32

Nejvíce zastoupené
země:

Ukrajina 16
Rusko 6
Vietnam 3

Komentář (zkušenosti s integrací):
Při začleňování a integraci cizinců do prostředí ZŠ nebyly žádné problémy. K vyrovnání
jazykového handicapu byly ve školním roce 2020/2021 využity mimorozpočtové zdroje:
Program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ 71 420,- Kč; OP Praha – Pól růstu
„Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ Jakutská“ 645 987,- Kč - Z tohoto programu
bylo během hlavních prázdnin v roce 2021 uskutečněno celkem 10 prázdninových kurzů
výuky češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ; Podpora výuky ČJ přizpůsobená
potřebám žáků-cizinců v základním vzdělávání v roce 2021: 88 320,- Kč;
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4. Přípravné třídy a vybrané okruhy ŠVP

Přípravné třídy:
Přípravné třídy nebyly zřízeny.
Enviromentální výchova:
V letošním roce jsme splnili jeden z dlouhodobých plánů EVVO, a to širší využití školního
pozemku a venkovní učebny. Úspěšně byl realizován projekt Učíme se v přírodě při ZŠ
Jakutská, o který škola zažádala z programu Státního fondu životního prostředí. Předmětem
projektu byla úprava části stávající zahrady na zahradu s přírodními prvky: hmyzí hotel
s naučnou tabulí, expozice léčivých a aromatických bylin, lanový most, balanční chodník,
ohniště a přístřešek. Zahrada nyní poskytuje dětem i pedagogům zázemí pro praktickou i
teoretickou výuku nejen v oblasti EVVO, ale i zázemí pro setkávání. V 9. ročníku je vyučován
povinně volitelný předmět ekologie. Venkovní učebna a přístřešek v přírodní zahradě byly
vybaveny okapy a svody na sběr dešťové vody, kterou žáci a zaměstnanci školy využívají k
zalévání rostlin na školním pozemku i v budově školy. Ve školním roce 2020/2021 byl také
pořízen na školní zahradu kompostér ke zpracování bioodpadu.
Multikulturní výchova:
Multikulturní výchova je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Klíč k úspěchu zařazena jako průřezové téma,
které je integrované do různých předmětů od 1. do 9. ročníku. Témata, kterými se zabývá
tento vzdělávací obor, jsou kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita
a princip sociálního smíru a solidarity. Z OP Praha - pól růstu (výzva č. 49) bylo naplánováno
několik akcí k podpoře multikulturní výchovy. Z důvodu uzavření škol se zatím neuskutečnily
třídní projekty a komunitně osvětové setkání veřejnosti z multikulturního prostředí.
Vzdělávací zahraniční zájezdy a dlouholetá spolupráce s dánskou školou ØSE Eerskole se v
tomto školním roce z důvodu hygienických opatření také neuskutečnily.
Polytechnická výchova:
Plánované exkurze do různých výrobních provozů se ve školním roce 2020/2021
neuskutečnily z důvodu uzavření škol. Polytechnická hnízda – robotika a mechanika (ve
spolupráci s SPŠ dopravní, Moravská, P-2) také nemohla být realizována. V omezeném
režimu, popř. distančně probíhaly níže uvedené zájmové kroužky: zájmový kroužek keramiky;
zájmový kroužek Veselá věda – v omezeném režimu (uzavření škol); badatelský klub (ze
Šablon II) – i distančně; zájmový kroužek Robotika – v omezeném režimu (uzavření škol);
Klub malých debrujárů – i on-line;
Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu:
Nejvyšší povolený počet žáků v ŠD: 210 Ve školním roce 2020/2021 bylo otevřeno 7 oddělení,
k pravidelné docházce bylo zapsáno 210 žáků, z toho 126 z 1. – 2. ročníku a 27 žáků ze 4. a 5.
ročníku. Ke konci školního roku bylo zapsáno celkem 184 žáků. Pět vychovatelek pracovalo
na plný úvazek, dvě na částečný. V případě nepřítomnosti některé z nich zastupovaly v
jejich oddělení učitelky 1. stupně, nebo byli žáci přiřazeni do zbylých oddělení. Šest oddělení
bylo umístěno v hlavní budově v kmenových třídách, jedno oddělení v samostatné herně.
Z důvodu vládních opatření a daných omezení nebylo možno využít možnosti dalších
volnočasových aktivit mimo budovu školy (kino, DDM, různé výlety, sportovní akce atd.). Ve
všech odděleních probíhal společný celoroční projekt Jeden za všechny, všichni za jednoho.
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Aktivity byly vedeny rámcově, s promyšleným reagováním na aktuální změny vycházející
z potřeb žáků a školní družiny a zároveň pružně přizpůsobovány dle aktuálně nařízených
vládních opatření a omezení. Rozsah akcí a činností byl průběžně upravován dle pokynů z
Manuálů MŠMT a zároveň přizpůsobován i nařízeným hygienickým opatřením. Z důvodu
uzavření škol od 14. 10. do 18. 11. 2020 a poté od 1. 3. do 12. 4. 2021 a změn v režimu provozu
školní družiny se většina plánovaných akcí a projektů neuskutečnila a zůstala tak pouze ve
fázi příprav. Budou uskutečněny v následujícím školním roce. Školní družina byla zapojena
do Šablon II, a to do Využití ICT ve vzdělávání pro ŠD, kde byly rozvíjeny kompetence žáků
především v oblasti Člověk a jeho svět, digitální kompetence a kreativita a jejich zapojení do
procesu vzdělávání.
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5. Poradenské služby školy
Školní poradenské pracoviště

Pozice: Výchovný poradce
zaměstnanec
školy: 1
externí
spolupracovník:

Pozice: Školní metodik prevence
zaměstnanec
školy: 1
externí
spolupracovník:

Pozice: Školní speciální pedagog
zaměstnanec
školy: 1
externí
spolupracovník:

Výchovný poradce:
Výchovná poradkyně poskytovala metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy
v otázkách inkluzivního vzdělávání, tvorby individuálních vzdělávacích plánů a plánů
pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně. V letošním školním
roce bylo primárním úkolem výchovné poradkyně poskytovat poradenskou, metodickou
a informační podporu pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy v obtížných situacích
souvisejících s distanční formou vzdělávání v době mimořádných opatření vlády v souvislosti
s šířením onemocnění COVID 19 v ČR. Tato podpora byla v době uzavření škol poskytována
online. Po znovuotevření škol zajistila výchovná poradkyně v rámci preventivních opatření
ve spolupráci s PPP tradiční depistáž žáků druhých ročníků, která je zaměřená na vyhledávání
a včasné podchycení žáků s rizikem v oblasti SPU. Těm je následně a včas věnována odborná
péče.
Školní metodik prevence:
Školní metodička prevence rizikového chování zajišťuje koordinaci, plánování a organizaci
preventivních programů pro žáky, vytváří metodiky pro řešení rizikových situací, poskytuje
konzultace pro rodiče, žáky a učitele v oblasti řešení rizikového chování. Zpracovává a podává
žádosti o dotace, sestavuje a aktualizuje školní preventivní program a spolupracuje s hlavním
metodikem prevence MČ Praha 10.
Školní speciální pedagog:
Školní speciální pedagog pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje
tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, koordinuje pedagogickou intervenci a speciální
pedagogickou péči, spolupracuje s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, PPP a SPC.
Školní psycholog:
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Škola nezaměstnává psychologa, ale spolupracuje s PPP pro Prahu 10.
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F. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Plnění Preventivního programu pro školní rok 2021/2022
Škola se úspěšně zapojila do Grantového programu hl. města Prahy v oblasti všeobecné
primární prevence za účelem financování dlouhodobého komplexního programu primární
prevence Říkáme NE závislostem a šikaně pro rok 2021. Přidělená finanční částka zaručuje
financování preventivního programu i v příštím školním roce. V tomto školním roce
byla všeobecná specifická primární prevence realizována ve třídách 1. i 2. stupně externí
společností Život bez závislostí. Školní komplexní program Říkáme NE závislostem a
šikaně probíhal v prezenční i distanční formě s ohledem na epidemiologickou situaci. Tento
program byl financován MHMP v rámci Grantového programu hlavního města Prahy v
oblasti všeobecné primární prevence realizované ve školách a školských zařízeních. Témata
komplexního programu primární prevence pro jednotlivé třídy v tomto školním byla
konzultována metodikem prevence, třídním učitelem a lektorem a vycházela z aktuálních
potřeb třídy s ohledem na potřeby žáku při distančním vzdělávání. Proto bylo aktuálně
zařazeno téma Jak se učit v době koronaviru pro třídy druhého stupně. Ve třídách 1. a 2.
ročníku bylo probíráno téma osobní bezpečnosti, ve třídách 3. ročníku byly hodiny věnovány
nebezpečnosti kouření. Ve 4. ročníku byl realizován program o škodlivých účincích alkoholu
na zdraví člověka. Ve třídách 5. ročníku byly hodiny věnovány netolismu, gamblerství,
podpoře různorodého trávení volného času a rizikovému chování na internetu včetně
kyberšikany. Rozsah programu v jedné třídě byl většinou v rozsahu dvou vyučovacích hodin.
Selektivní prevence ve třídách 4. B a 8. B byla věnována podpoře dobrých vrstevnických
vztahů, pozitivnímu klimatu tříd a třídních pravidel chování v rozsahu 6 hodin práce se třídou
a následně 3-4 hodiny konzultace s třídním učitelem.

Nejvýznamnější akce v rámci primární prevence

Název akce: Jak se učit v době koronaviru
Pořadatel: Život bez závislostí, z.s.
Počet žáků: 129

Název akce: Sexuální výchova
Pořadatel: Život bez závislostí, z.s.
Počet žáků: 46

Název akce: Chovám se bezpečně
Pořadatel: Život bez závislostí, z.s.
Počet žáků: 131

Název akce: Kyberšikana, závislost na PC
Pořadatel: Život bez závislostí, z.s.
Počet žáků: 47

Název akce: Nebezpečí užívání alkoholu
Pořadatel: Život bez závislostí, z.s.
Počet žáků: 41
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Název akce: Nebezpečí užívání tabáku
Pořadatel: Život bez závislostí, z.s.
Počet žáků: 71

Název akce: Selektivní prevence
Pořadatel: Život bez závislostí, z.s.
Počet žáků: 48

G. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogičtí pracovníci doplňující odbornou kvalifikaci:
5
Nejpočetněji zastoupená témata:
Specifika vzdělávání žáků s OMJ; Psychohygiena pedagogů; Badatelsky orientovaná výuka;
Výuka češtiny jako druhého jazyka; Angličtina od začátku – Jak začít?;
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H. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY

Aktivity školy:
Na podzim 2020, ještě před říjnovým uzavřením škol, se uskutečnily dvě školy v přírodě v
Krušných horách a v Krkonoších celkem pro 87 žáků z pěti tříd. Ostatní plánované výjezdy na
školy v přírodě a lyžařský výcvikový kurz se z důvodu mimořádných opatření nezrealizovaly.
Po znovuotevření škol koncem května se konala další škola v přírodě na Moravě pro 9. ročník
a konalo se také několik jednodenních výletů. V rámci výchovy k udržitelnému rozvoji byly
na venkovní učebnu a učebnu v nové přírodní zahradě namontovány okapy a svody pro
záchyt dešťové vody, kterou žáci využívají k zalévání rostlin na školním pozemku a v budově
školy. V souladu s environmentální výchovou byla na školním pozemku vybudována z dotace
Státního fondu životního prostředí přírodní zahrada, jejíž součástí je hmyzí hotel, bylinková
spirála, ohniště, přístřešek pro výuku, lanový chodník, balanční chodník a naučné tabule.
Během letních prázdnin byla kompletně zrekonstruována dlažba v žákovských šatnách.
Vestibul školy byl doplněn novým nábytkem a vybavením tak, aby v něm mohli žáci příjemně
a aktivně trávit polední přestávku mezi vyučováním.
Prezentace školy na veřejnosti:
Ve školním roce 2020/2021 byly plánované aktivity k prezentaci školy poznamenány
mimořádnými opatřeními a uzavřením škol. Z těchto důvodů se neuskutečnily 2 velkolepé
tradiční adventní koncerty žáků školy v Radiopaláci na Vinohradské ulici a v kostele v
Korunní ulici na Vinohradech. Stejně tak se nekonal den otevřených dveří, školní jarmark
a řada pěveckých vystoupení pro veřejnost. Ze stejných důvodů se také neuskutečnil již
8. ročník Open air festivalu školních kapel a tanečních skupin Jakufest. Tyto tradiční a
veřejností kladně přijímané aktivity se učitelé a žáci snažili částečně nahradit on-line přenosy
a krátkými videy, která zveřejňovali na webu školy a pomocí školního informačního systému
Edupage.

I. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI (provedené ČŠI)

Účast v dotazníkových šetřeních ČŠI:
Dne 9. června 2021 proběhla formou řízeného telefonického rozhovoru s ředitelkou školy
a dotazníku pro učitele tematická inspekční činnost zaměřená na dopady mimořádných
opatření na vzdělávání v základních a středních školách - návrat žáků k prezenčnímu
vzdělávání, jejímž předmětem je získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských
zařízení v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a)
školského zákona. Výstupy z tohoto šetření nebyly škole předány.
Výsledky inspekční činnosti - závěry inspekčních zpráv:
Ve školním roce 2020/2021 nebyla na škole provedena inspekční činnost.
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J. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (od 1.1. do 31.8.)

1. Náklady hrazené ze státního rozpočtu
Přímé výdaje na vzdělávání

UZ ukazatel plán obdržené
finanční

prostředky k
31.8.

použité finanční
prostředky k

31.8.

33353 a) platy 24 648 449 Kč 14 438 077 Kč
33353 b) OON 138 000 Kč 90 800 Kč
33353 c) ostatní (odvody

+FKSP+ONIV)
10 002 024 Kč 5 426 832 Kč

33353 Celkem 34 788 473 Kč 29 878 208 Kč 19 955 709 Kč

Rozvojové a jiné programy

2661472 OP Praha-Pól
růstu ČR podpora
žáků s OMJ 2019

645 967 Kč 645 967 Kč 397 381 Kč

0015352 OP potravinové a
materiální pomoci

49 140 Kč 49 140 Kč 3 914 Kč

0015118 OP VVV Šablony
pro MŠ a ZŠ II

1 636 814 Kč 1 636 814 Kč 1 345 853 Kč

výzva 7/2019 Podpora ze SF ŽP
ČR

430 362 Kč 366 880 Kč 430 362 Kč

Podpora
vzdělávání cizinců
ve školách

74 220 Kč 71 420 Kč 71 420 Kč
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2. Neinvestiční příjmy a výdaje z prostředků zřizovatele, vlastní příjmy,
doplňková činnost
Příjmy od zřizovatele

plán obdržené finanční
prostředky k 31.8.

použité finanční
prostředky k 31.8.

Příspěvek na provoz 4 560 000 Kč 3 040 000 Kč 2 701 931 Kč
Ostatní příspěvky 1 260 900 Kč 1 260 900 Kč 477 490 Kč

Vlastní příjmy

plán obdržené finanční
prostředky k 31.8.

použité finanční
prostředky k 31.8.

Stravné
Úplata za vzděl. služby 700 000 Kč 245 000 Kč
Zapojení fondů 1 300 000 Kč 794 781 Kč
Ostatní příjmy 0 Kč 10 000 Kč

Příjmy a náklady celkem

plán obdržené finanční
prostředky k 31.8.

použité finanční
prostředky k 31.8.

Příjmy celkem 45 445 876 Kč 37 312 429 Kč
Náklady celkem 45 445 876 Kč 26 178 841 Kč

Doplňková činnost

plán obdržené finanční
prostředky k 31.8.

použité finanční
prostředky k 31.8.

Příjmy celkem 170 000 Kč 51 490 Kč 24 702 Kč
Náklady celkem 123 000 Kč 24 702 Kč 24 702 Kč

3. Neinvestiční dotace z protředků MHMP, EU

UZ ukazatel obdržené
finanční

prostředky k
31.8.

použité finanční
prostředky k

31.8.

115 Program primární prevence 66 600 Kč 66 600 Kč
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4. Projekty financované z cizích zdrojů
Škola se úspěšně zapojila do Grantového programu hl. města Prahy v oblasti všeobecné
primární prevence za účelem financování dlouhodobého komplexního programu primární
prevence Říkáme NE závislostem a šikaně pro rok 2021. Přidělená finanční částka zaručuje
financování preventivního programu i v příštím školním roce.
V tomto školním roce byla všeobecná specifická primární prevence realizována ve třídách
1. i 2. stupně externí společností Život bez závislostí. Školní komplexní program Říkáme NE
závislostem a šikaně probíhal v prezenční i distanční formě s ohledem na epidemiologickou
situaci.
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K. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

1. Spolupráce

Spolupráce s odborovými organizacemi:
Škola s odborovými organizacemi nespolupracuje.
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů:
Ve školním roce 2020/2021 škola s organizacemi zaměstnavatelů nespolupracovala.
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2. Partnerství

Využití poradenských služeb:
Ve školním roce 2020/2021 škola spolupracovala s: PPP pro Prahu 10; SPC Aloyse Klara;
OSPOD Praha 10; ZŠ logopedická – Praha 10; SPC Zlíchov, Praha 5; Fond ohrožených dětí,
nevládní nezisková organizace; Život dětem, o.p.s.; Život bez závislostí, z.s.; Meta, o.p.s.
Společnost pro příležitosti mladých migrantů;
Spolupráce s rodiči:
Vlivem mimořádných opatření a uzavření škol ve školním roce 2020/2021 byla spolupráce
s rodiči zaměřena především na podporu žáků při distančním vzdělávání. Někteří rodiče
pomáhali učitelům s využitím dalších možností informačních technologií. V rámci projektu
Online čtení do ouška se k prvňáčkům do výuky připojovali rodinní příslušníci s cílem
vzbudit zájem školáků o čtení a motivovat je k jeho pravidelnému procvičování. Předčítání
se zúčastnilo několik rodičů, prarodičů, ale i starších sourozenců, kteří začínajícím čtenářům
představili některou z dětských knih, jejich autora, ilustrátora a přečetli vybranou kapitolu, o
které si pak povídali a výtvarně zpracovávali.
Spolupráce se zřizovatelem:
Ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 10 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele
rekonstrukce podlahové dlažby v žákovských šatnách, kde byla dosud původní poškozená
dlažba. Během letních prázdnin byla rekonstrukce realizována a stavební dozor opět zajišťoval
zřizovatel. Spolupráce s odborem školství MČ Praha 10 byla naprosto bez problémů. Odbor
školství poskytoval během neobvyklého pandemického období metodickou, informační a
psychickou podporu vedení škol.
Spolupráce s ostatními partnery:
V tomto školním roce škola pokračovala ve spolupráci s následujícími partnery: Úřad
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v České republice; Mezinárodní federace malých
debrujárů; Laktea – projekt Ovoce o zelenina do škol, Mléko do škol; Plavecká škola – Jana
Boubínová, Vladivostocká 10, Praha 10; MŠ Omská, Praha 10; Post Bellum o. p. s.; Databox s.
r. o.; Celní úřad pro hlavní město Prahu; FOD Klokánek; Máš umělecké střevo, z.s.; Žákovský
parlament ZŠ Jakutská; Pionýrské centrum Praha 10;
Mimoškolní aktivity:
K zajištění volnočasových aktivit a organizaci zájmových kroužků škola spolupracovala s:
Asociace malých debrujárů ČR; Robokids - Robotika pro děti; Veselá věda z. ú. ; Kroužky o. p.
s.; Rezonance, jazyková škola; Jazyková škola Libere; Dance Way klub z.s.; Butchis, z.s.;

22 / 23



L. DALŠÍ SDĚLENÍ

Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 a z toho
vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol:
Uzavření škol způsobilo následující změny v organizaci vzdělávání: nekonal se povinný
plavecký výcvik; neuskutečnil se lyžařský výcvik a omezil se počet škol v přírodě; výrazně
byla omezena spolupráce mezi MŠ, ZŠ a SŠ – nekonaly se praktické hodiny v polytechnických
hnízdech SŠ; nerealizovaly se plánované akce pro veřejnost: 2 tradiční velkolepé adventní
koncerty; den otevřených dveří; školní jarmark; vyučování na nečisto pro MŠ; prezenční zápis
do 1 tříd; Open air festival školních kapel a tanečních skupin Jakufest; projektové dny mimo
školu; zahraniční vzdělávací zájezdy pro žáky; zahraniční stáže pro pedagogy; vystoupení
žáků pro veřejnost; Omezila se činnost zájmových kroužků.
Další údaje o ZŠ:
Během letních prázdnin bylo realizováno 10 prázdninových kurzů ČJ pro žáky s OMJ a
příměstský všesportovní tábor pro žáky Prahy 10. Žáci 9. ročníků dosáhli vynikajících
výsledků v Národním testování 9. tříd 2020/2021, které škola objednala u Scio, s.r.o. V českém
jazyce byla naše škola lepší než 80 % dalších zúčastněných škol. Výsledky v matematice řadí
školu mezi 10 % nejlepších škol.

Výroční zprávu o činnosti školy projednala pedagogická rada dne: 06.10.2021
Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila školská rada dne: 18.10.2021
Ředitel/ka školy: Ing. Sylva Taufmannová
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