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Milí čtenáři, 

opět po roce jsme pro vás společně připravili výroční 

zprávu školy, která shrnuje velmi zvláštní školní rok. 

Takový, jaký jsme ještě v historii českého školství nezažili. 

Nakladl před nás spoustu překážek. My jsme je ve škole 

pojali jako výzvy, s nimiž bylo třeba se vyrovnat. 

Díky dětem, jejich rodičům a všem pedagogickým 

pracovníkům jsme výzvu přijali a úspěšně se s ní 

vypořádali. 

Do příštího školního roku si musíme jen přát, abychom 

nabyté zkušenosti využili pouze tak, jak sami chceme, 

ne v nařízené distanční výuce. 

 

 

 Tereza Martínková 

 ředitelka školy 
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Základní údaje a charakteristika školy  
 
a) identifikační údaje školy 

 

  Základní škola nám. Curieových 

sídlo školy:  náměstí Curieových 886/2, 110 00 Praha 1  

IČ:  60436115  

kontaktní spojení:   kancelář: 222 319 932  

 e-mail: info@zscurie.cz  

 datová schránka: 8f5yrit 

prezentace školy: webové stránky - http://www.zscurie.cz 

 

b) poslední platné rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol 

 

č. j. MSMT-11793/2019-2, vydané dne 15. 4. 2019, s účinností od 1. 9. 2019 

identifikátor školského zařízení: 600035247  

základní škola, IZO: 060436115, kapacita 650 žáků 

 

č. j. S-MHMP 1204931/2014, vydané dne 23. 10. 2014, s účinností od 1. 9. 2015 

školní družina, IZO: 112000061, kapacita 360 žáků 

 

c) zřizovatel 

 

Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18/681, 115 68 Praha 1  

IČ: 00063410 

 

d) forma hospodaření  

 

Škola je samostatným právním subjektem od 1. 1. 1994 s příspěvkovou formou 

hospodaření.  

 

e) management školy a školní poradenské pracoviště 

 

Jméno  Funkce  
Telefonní 

kontakt  
E-mail  

Mgr. Tereza Martínková  
ředitelka školy 

koordinátor ŠVP 

222 890 189 

724 079 837 
tereza.martinkova@zscurie.cz  

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová 
zástupkyně statutárního 

orgánu, koord. péče o MNŽ 

222 319 867 

777 777 075 
iveta.bassyova@zscurie.cz  

Ing. Iveta Trefná 
zástupkyně ředitelky školy, 

výchovná poradkyně 

222 319 867 

773 548 332 
iveta.trefna@zscurie.cz 

Bc. Alena Ondráčková  vedoucí školní družiny  222 319 932  alena.ondrackova@zscurie.cz  

Mgr. Renata Koudelová školní metodik prevence 222 319 932 renata.koudelova@zscurie.cz 

Mgr. Dita Kučerová školní speciální pedagog 222 319 932 dita.kucerova@zscurie.cz  

Mgr. Petra Narwa školní psycholog 776 846 086 petra.narwa@zscurie.cz 

Ing. Barbora Jiráková koordinátor EVVO 222 319 932 barbora.jirakova@zscurie.cz  

Mgr. Jana Scheinostová  koordinátor ICT do 31. 3. 2021 222 319 932  jana.scheinostova@zscurie.cz  

Ondřej Koubek koordinátor ICT od 1. 4. 2021 222 319 932  ondrej.koubek@zscurie.cz 

Ivana Pásztorová  hospodářka  222 319 932  ivana.pasztorova@zscurie.cz  

Mgr. Michal Krátký  ekonom, hlavní účetní  222 319 932  info@zscurie.cz ; mickr@volny.cz  
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f) školská rada 

 

Ve školním roce 2020/2021 pracovala školská rada v počtu 9 členů, řádně zvolených či 

jmenovaných pro období 2020 – 2023. 

 

Složení školské rady ve školním roce 2020/2021 

předseda školské rady JUDr. Jana Hrstková 

zástupci rodičů 

členové školské rady 

Ing. Petr Hejma 

Petra Dienstbierová 

PaedDr. Věra Dvořáková 

zástupci zřizovatele Martina Bauerová 

Bronislava Baboráková, DiS. 

Mgr. Radka Pištorová 
zástupci pedagogických 

pracovníků 
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová 

Ing. Iveta Trefná 

 

Školská rada zasedla ke svému jednání v říjnu 2020, a to v online podobě, kdy byl projednán 

průběh školního roku 2019/2020 a nastíněn výhled do školního roku 2020/2021. Dále jednala 

vzhledem k pandemii covid-19 pouze per rollam. 
 
g) charakteristika školy 

 

Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 

integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – na jedné straně žáci mimořádně 

nadaní – program vzdělávání mimořádně nadaných žáků je realizován od školního roku 

2007/2008, na druhé straně žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, především 

specifickými poruchami učení a chování, v posledních letech se škola zabývá též vzděláváním 

žáků s odlišným mateřským jazykem.  

 

Objekt školy je umístěn v lokalitě Starého Města. V dobré dopravní dostupnosti. 

  

Školní budova má charakter historické budovy s moderním vybavením. Škola je organizována 

jako úplná, s 1. až 9. postupným ročníkem, sídlí v čtyřpatrové rohové budově, je fakultní školou 

Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty (status fakultní školy prodloužen do roku 2020), 

detašovaným pracovištěm je tělocvična ve školní budově v Masné 13. Kapacita školy je 

v současné době 630 žáků. Pro školní rok 2019/2020 a následující období byla kapacita 

navýšena na 650 žáků. 

 

Výuka na prvním stupni probíhá maximálně ve třech paralelních třídách, na druhém stupni pak 

maximálně ve dvou třídách v ročníku. Počet žáků má v posledních několika letech stagnující 

tendenci. 

 

h) počty žáků a tříd ve školním roce 2020/2021 

 
Počet žáků přípravná 

třída 

I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2020 15 381 219 615*   

k 30. 6. 2021 12 355 232 599** 

* z toho 44 žáků v zahraničí, zahraniční škole na území ČR, či mezinárodní škole 

** z toho 37 žáků v zahraničí, zahraniční škole na území ČR, či mezinárodní škole 
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Počet tříd přípravná 

třída 

I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2020 1 14 9 24 

k 30. 6. 2021 1 13 9 23 

 

 

 

Vzdělávací obory a školní vzdělávací program 
 
a) vzdělávací obor, který škola vyučuje 

 

79-01-C/001 Základní škola (denní forma vzdělávání) 

 
b) vzdělávací program – zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

 

Školní vzdělávací program ŠANce, platný od 1. 9. 2007, vytvořený v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, je využíván ve své 3. verzi, platné od 

1. 9. 2013. 

 

ŠVP ŠANce odpovídá vzdělávacím prioritám školy, zaměření především na posilování 

jazykových a komunikačních dovedností v oblasti cizích jazyků a vzdělávání mimořádně 

nadaných žáků na 1. stupni ZŠ. 

 

Od školníhoru 2016/2017 bya do školního vzdělávacího programu začleněna etická výchova, 

která byla v předchozích letech realizována pouze jako volnočasová aktivita. Etická výchova 

je tak na 1. stupni nepovinným vyučovacím předmětem, na 2. stupni povinně volitelným 

předmětem. Od školního roku 2017/2018 jsme zařadili realizaci nepovinného předmětu etická 

výchova i do 6. ročníku. Tematické projekty zaměřené na osobnostní a sociální výchovu 

propojenou s výchovou etickou probíhají pro žáky mladšího školního věku většinou 

v odpoledních hodinách a spojují tak témata vzdělávací s tématy a činnostmi typickými pro 

volnočasové vzdělávání ve školní družině. Vybrané projekty vrstevnického učení (např. 

zaměřené na bezpečnost a osobní bezpečí či interkulturní výchovy) proběhly i v rámci 

dopolední výuky. Žáci druhého stupně se účastní aktivit etické výchovy během jednotlivých 

vyučovacích hodin, či dopoledních projektů. 

 

Naším cílem je vést žáky k aktivnímu užívání cizích jazyků. Těmito jazyky jsou angličtina, jako 

první cizí jazyk, němčina, španělština a francouzština jako další cizí jazyk. Zaměření školního 

vzdělávacího programu podporuje u žáků posilování a upevňování klíčových kompetencí, 

snaží se podporovat komunikační dovednosti v mateřském jazyce i cizích jazycích, vést žáky 

k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání 

výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání 

v běžném životě. 

 

Pracujeme s širokým spektrem žáků, které nevydělujeme z běžných tříd. Jsme přesvědčeni 

o významu vrstevnické skupiny pro běžnou populaci i pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami – žáky mimořádně nadané, žáky se specifickými poruchami učení i chování či žáky 

s odlišným mateřským jazykem. Jejich specifické potřeby se snažíme naplňovat s pomocí 

úplného školního poradenského pracoviště i využíváním asistentů pedagoga ve výuce. 

Společné vzdělávání má v naší škole dlouhodobou tradici, od školního roku 2016/2017 je 

zpracován doplněk školního vzdělávacího programu s explicitně vyjádřenými podmínkami, 

které škola zajišťuje pro úspěšné zvládnutí společného vzdělávání. 

 

Jako velmi funkční se ukázalo na 1. stupni sloučení vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů 

výtvarná výchova a člověk a svět práce v obor výtvarná tvorba a částečné posílení 

vyučovacího předmětu Nauka o světě ve 4. a 5. ročníku o časovou dotaci Vv. Zvýšení 
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hodinové dotace o 2 vyučovací hodiny (1 ve 4. ročníku a 1 v 5. ročníku) převzaté ze 

vzdělávacího oboru výtvarná výchova umožňuje realizaci projektové výuky a dalších 

nadstandardních aktivit. Začleněny jsou vybrané očekávané výstupy a s nimi korespondující 

vzdělávací obsah vzdělávacího oboru výtvarná výchova.  
 

c) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

První cizí jazyk 

 

V souladu se zaměřením ŠVP ŠANce na posilování jazykových a komunikačních dovedností 

v oblasti cizích jazyků je první cizí jazyk – angličtina, vyučován od 1. ročníku a je povinný pro 

všechny žáky školy. 

 

Již od 1. ročníku je výuka anglického jazyka diferencována dle zkušeností žáků. Žáci 1. tříd jsou 

pomocí obrázkově poslechového testu rozděleni do skupin ve 4 úrovních. První z nich tvoří žáci 

s odlišným mateřským jazykem (rodilí mluvčí anglického jazyka) a děti z bilingvních rodin, 

případně žáci dlohodobě pobývající v anglofonním prostředí. Tyto výukové skupiny jsou 

vyučovány rodilými mluvčími na úrovni přirozeného komunikačního jazyka, při výuce se žáci 

soustřeďují převážně na ovládnutí a zlepšení písemného projevu. Druhá úroveň je tvořena 

většinou dětmi, které navštěvovaly mezinárodní či „anglické“ školky a jejich jazykové 

a komunikační kompetence jsou na velmi vysoké úrovni. Třetí úrovně dosahují zpravidla žáci, 

kteří se během předškolního zdělávání setkali s anglickým jazykem v rámci volnočasových 

aktivit. Na čtvrté, základní úrovni pak začínjíti žáci, již se s anglickým jazykem nikdy nesetkali. 

Každá úroveň má v každém ročníku 1. stupně alespoň jednu výukovou skupinu. Od 3. ročníku 

mají žáci možnost využít zapojení rodilých mluvčích i do výuky. 

 

Vzhledem k velkému počtu dětí s rozvinutou znalostí anglického jazyka se osvědčilo zapojení 

rodilých mluvčí do výuky i odpoledních volnočasových aktivit. Spolupracujeme s jazykovou 

agenturou Fantail, s.r.o. 
 

Na 2. stupni se výukové skupiny tvoří v 6. ročníku na základě výsledků komplexních jazykových 

testů tak, aby jejich složení bylo maximálně homogenní a výuka přiměřená jazykovým 

kopetencím žáků získaných na 1. stupni. 

 

Výuka na 1. stupni probíhá maximálně v 6 skupinách v ročníku, na 2. stupni pak ve 4 skupinách 

v ročníku. Jednotlivé úrovně a skupiny jsou vzájemně prostupné, žáci jsou zpravidla přeřazování 

či na základě žádosti zákonných zástupců přestupují v pololetí nebo nebo konci školního roku. 

 

Ve spolupráci s agenturou Fantail, s.r.o. byla žákům a jejich rodičům nabídnuta možnost 

zařazení konverzačních hodin s lektorem – rodilým mluvčím. Tuto možnost měli žáci od 3. 

ročníku – využila ji nadpoloviční většina skupin výuky anglického jazyka ve 3. – 5. ročníku a 5 

skupin žáků v 6. a 9. ročníku. Rodilí mluvčí (docházeli do výuky na 1 hodinu týdně a ve 

spolupráci s běžnými vučujícími připravovali náplň lekcí. V době distanční výuky probíhala tato 

aktivita online, v kratších výukových blocích s menším počtem žáků, než bylo ve standardních 

skupinách preznční výuky. Tuto aktivitu financoval aškola z projektu Šablony II – spolupráce 

s odborníkem ve výuce, v rámci distančního vzdělávání pak z daru Nadačínho fondu Curie. 

 

Počet žáků ve výukových skupinách se ve školním roce 20202/2021 pohyboval od 8 do 22 žáků. 

 

Další cizí jazyk 

 

Vzdělávací obor Další cizí jazyk je realizován od 6. ročníku, a to výukou německého, 

španělského a francouzského jazyka. Další cizí jazyk si žáci volí dle osobních preferencí, 

v případě více než 18 zájemců o konkrétní jazyk jsou v daném ročníku 2. stupně otevřeny dvě 

jazykové skupiny pro výuku konkrétního cizího jazyka. Děti se pravidelně účastní různých 

oborových soutěží. Úspěchy naši žáci zaznamenali především ve španělštinářských 

a francouzštinářských jazykových soutěžích – znalostních i recitačních. I přes nepříznivou 
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epidemiologickou situaci se žáci účastnili jazykových soutěží, španělské soutěže „Este es mi 

México 2021“ a soutěže MŠMT v anglickém jazyce, kde žákyně 6. tř. naší školy získala 1. místo. 

 

Jedna žákyně se na doporučení PPP neúčastní výuky druhého cizího jazyka – je u ní posílaena 

výuka Aj, Čj a M. 

 

Výuka španělského jazyka je zajišťována rodilou mluvčí. 

 

 
Počty žáků dle vyučovacích jazyků 

 

Počet žáků 
Anglický 

jazyk 

Německý 

jazyk 

Španělský 

jazyk 

Francouzský 

jazyk 

I. stupeň 335 x x x 

II. stupeň 215 84 79 52 

Celkem 550 84 79 52 

Žáci plnící PŠD v zahraničí či zahraniční škole na území ČR nejsou do tohoto počtu zahrnuti. 

 

Počet jazykových skupin v jednotlivých ročnících 

 

k 30. 6. 2021 

Počet jazykových skupin jednotlivých jazyků 

Anglický 

jazyk 

Německý 

jazyk 

Španělský 

jazyk 

Francouzský 

jazyk 

1. ročník 4 x x x 

2. ročník 4 x x x 

3. ročník 6 x x x 

4. ročník 6 x x x 

5. ročník 6 x x x 

6. ročník 4 2 1 1 

7. ročník 4 2 1 2 

8. ročník 4 1 2 1 

9. ročník 3 1 2 1 

Celkem 41 6 6 5 

 

Počty vyučujících cizích jazyků 

 

k 30. 6. 2020 
Anglický 

jazyk 

Německý 

jazyk 

Španělský 

jazyk 

Francouzský 

jazyk 

I. stupeň 12 x x x 

II. stupeň 4 1 2 1 

Celkem 13* 1 2 1 

 z toho plně 

kvalifikovaných 

pro výuku cizího j. 

9 1 1 1 

 z toho rodilých 

mluvčích 
3 0 1 0 

*   Z celkového počtu 13 pedagogů vyučuje 3 učitelé anglický jazyk zároveň na 1. i 2. stupni. 
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Pedagogičtí pracovníci 
 

a) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovních, ve znění pozdějších předpisů k 31.12.2020 

 

kvalifikace 
ped. pracovníci 

celkem 

ped. pracovníci 

s odbornou kval. 

ped. pracovníci 

bez odborné kval. 

počet (fyz. osoby) 72 64 8 

 z toho vyučující  

 1. stupně 
21 18 3 

 z toho vyučující  

 2. stupně 
23 22 1 

 z toho 

 vychovatelé 
12 10 2 

 z toho 

 asistenti pedagoga 
11 9 2 

 z toho 

 spec. pedagogové 
3 3 0 

 z toho 

 psychologové 
1 1 0 

 z toho 

 učitelka ČDJ 
1 1 0 

 

Pedagogové bez odborné kvalifikace – jedná se o studenty pregraduálního studia a vyučující 

hudební výchovy na částečný úvazek (zároveň je vychovatelkou ve školní družině a vede 

volnočasové aktivity – školní sbor a školní kapelu. 

 

 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2020 

 

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

počet (fyz. osoby) 23 10 17 18 4 

 

Z celkového počtu 72 pedagogických pracovníků je 59 žen a 13 mužů. 

Průměrný věk pedagogických pracovníků k 31. 12. 2020 činil 40,54 roku. 

 

 

c) personální zabezpečení – přepočtené stavy k 31. 12. 2020 

 

personální 

zabezpečení 

fyzické osoby 

celkem 

přepočtené 

osoby 

celkem 

Pedagogičtí prac.  72 61,585 

 z toho vyučující  

 1. stupně 
21 

37,795 
 z toho vyučující  

 2. stupně 
23 

 z toho 

 vychovatelé 
12 10,697 

 z toho 

 asistenti pedagoga 
11 9,275 

 z toho 

 spec. pedagogové 
3 2,318 

 z toho 

 psychologové 
1 1,000 
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 z toho 

 učitelka ČDJ 
1 0,500 

 

Pedagogičtí pracovníci jsou doplněni týmem 7 nepedagogických pracovníků (přepočtené 

osoby celkem 5,250). 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Odbornou kvalifikaci si doplňují 4 pedagogičtí pracovníci. 

 

V rámci přípravného týdne téměř všichni pedagogové školy absolvovali školení MBTI teorie 

MgA. Ireny Swiecicki, které má vést ke vzájemnému porozumění a ke zlepšení komunikace 

v kolektivu, v průběhu školního roku jsme také pro pedagogy připravili dvoufázový seminář 

Třídnické hodiny a práce s třídním kolektivem, který sloužil jako inspirace a má přinést nápady 

pro zkvalitnění práce třídních učitelů. Dalším seminářem pro pedagogy, který organizovala 

škola, byl seminář Problémový žák. 

Největší zájem pedagogové prvního i druhého stupně v rámci jejich dalšího pedagogického 

vzdělávání projevili jako obvykle o semináře, které rozšiřují jejich odbornost v rámci aprobace. 

Hojně zastoupena byla i školení pod záštitou Kritického myšlení. Téměř všichni prvostupňoví 

pedagogové absolvovali seminář, který se nějakou formou zabýval osobnostním rozvojem 

nebo prací s emocemi, častým tématem byly prožitkové techniky ve vzdělávání. Stále velké 

zastoupení mělo školení FIE. 

Druhostupňoví pedagogové preferovali semináře ke zlepšení jejich pedagogických 

kompetencí, např. digitální technologie, metody práce v cizím jazyce, dílny čtení a čtenářské 

kluby. 

 

a) počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali odbornou kvalifikaci* 

(neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb.), 

případně absolvovali manažerské či jiné studium) 

 

Odbornou kvalifikaci si doplňuje šest pedagogičtí pracovníků. Z toho se ve 3 případech jedná 

o aistentky pedagoga, zaměstnaneé ve škole na částečný pracovní úvazek, které dokončují 

studium pro učitele 1. stupně ZŠ, případně speciální pedagogiky. pro práci asistenta pedagoga 

jsou však plně kvalifikované. 

 

Zaměření a druh studia * Škola Počet účastníků 

Pregraduální příprava  Univerzita Karlova - PedF 5 

Pregraduální příprava  Univerzita Karlova - FF 1 

Celkem x 6 

* studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

 studium k prohloubení odborné kvalifikace 

 

b) průběžné vzdělávání 

(kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných 

zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) 

 

V rámci přípravného týdne téměř všichni pedagogové školy absolvovali školení soft skills 

Bc. Dany Mánkové, DiS., které se dotklo témat prevence konfliktu, bariér v komunikaci, postupů 

řešení konfliktů, práce se stresem a emocemi.  

V průběhu školního roku jsme pro pedagogy připravili vzhledem k převažující online výuce 

webináře k aplikacím Google. 
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Největší zájem pedagogové prvního i druhého stupně v rámci jejich individuálního dalšího 

pedagogického vzdělávání projevili jako obvykle o semináře, které rozšiřují jejich odbornost 

v rámci aprobace.  

Prvostupňoví pedagogové absolvovali semináře ke čtenářské gramotnosti a literatuře, učení 

příběhem, dále reflexi k výuce, semináře k výukovým obtížím u dětí, k práci s dětmi s OMJ, 

matematické semináře a konferenci nakladatelství Fraus. Opět mělo velké zastoupení školení 

FIE. 

Druhostupňoví pedagogové preferovali semináře ke zlepšení jejich pedagogických 

kompetencí, např. digitální technologie, metody práce s dětmi s poruchami učení, dílny čtení 

a učení příběhem. 

Mezi asistenty pedagoga a vychovateli ŠD přibylo několik absolventů zdravotnických kurzů. 

 

 

 

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2021/2022 

a odkladů školní docházky na školní rok 2021/2022 
(z výkazů pro daný školní rok) 
 

 

zapsané děti přijaté děti 
odklady škol. 

docházky 

počet 122 76 4 (+12)* 

*   mezi žáky s uděleným odkladem školní docházky je 12 žáků zařazených pro školní rok 2021/2022 do přípravné 

třídy základní školy 

 

Z celkového počtu 122 uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání bylo 45 dětí s trvalým 

bydlištěm (cizinci s bydlištěm) na území městské části Praha 1. 

 

Kritéria přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 
 

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti 

školy – ve školském obvodu základní školy stanoveném přílohou obecně závazné 

vyhlášky MHMP č. 04/2020 Sb. 

2. Sourozenec stávajícího žáka školy s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem 

pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1, sourozenec je v době zápisu 

do 1. ročníku žákem školy evidovaným ve školní matrice (nejvýše v 8. postupném 

ročníku). 

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele 

školy, městské části Praha 1. 

4. Sourozenec stávajícího žáka školy s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem 

pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy, sourozenec je v době zápisu do 

1. ročníku žákem školy evidovaným ve školní matrice (nejvýše v 8. postupném ročníku). 

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části 

hlavního města Prahy. 

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu mimo hlavní město 

Prahu. 

 

K základnímu vzdělávání bude přijímáno celkem 81 dětí, předpokladem je otevření tří prvních 

tříd. Do běžného vzdělávacího programu bude přijato 66 dětí a 15 dětí bude přijato do 

programu vzdělávání mimořádně nadaných žáků. 
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Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků je realizací podpůrných opatření pro žáky 

s mimořádným nadáním diagnostikovaným školským poradenským zařízením, jejichž 

diagnostika předpokládá při zahájení základního vzdělávání realizaci podpůrných opatření 

2. a vyššího stupně. V případě zájmu a zařazení dítěte do tohoto programu přiloží zákonní 

zástupci k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání Zprávu školského poradenského zařízení 

(ŠPZ), zařazeného v síti škol a školských zařízení, obsahující informace o diagnostikovaném 

mimořádném nadání (rozumových/kognitivních schopnostech v pásmu velmi vysokého 

nadprůměru) dítěte. Do programu vzdělávání MNŽ budou vybráni žáci na základě posouzení 

doporučení ŠPZ školou. 

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané 

kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní 

kritérium splňují. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který 

bude následně zveřejněn na webových stránkách školy. 

e vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy. 

 

 

 

Výsledky vzdělávání podle cílů stanovených v ŠVP a cílů 
stanovených pro vzdělávání 
 

a) výsledky vzdělávání žáků 

 

Prospěch 

(2. pololetí 2020/2021) 

počet žáků 

prospěli I. stupeň 

 II. stupeň 
335 

215 

z toho s vyznamenáním 475 

neprospěli: I. stupeň 

 II. stupeň 

0 

0 

nehodnoceni: I. stupeň 

 II. stupeň 

12 

10 

 

Nehodnoceni za 2. pololetí byli žáci vzdělávaní dle §38 školského zákona – žáci v zahraničí, 

zahraniční škole na území ČR, či mezinárodní škole, kteří nekonají zkoušky za příslušné ročníky, 

v celkovém počtu 22 žáků. 

 

Celkový průměr 2. pololetí 2020/2021 

I. stupeň 1,041 

II. stupeň 1,275 

celkem 1,080 

 
Velmi dobrý prospěch žáků 1. i 2. stupně byl ovlivněn uzavřením škol z důvodu pandemie covid-

19 a dodržením metodických doporučení MŠMT. 

 

Zameškané 

hodiny 

neomluvené 

školní rok 2019/2020 

(součet za 1. i 2. pololetí) 

školní rok 2020/2021 

(součet za 1. i 2. pololetí) 

počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků 

I. stupeň 5 3 0 0 

II. stupeň 238 11 42 3 

celkem 243 14 42 3 
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snížené stupně z chování:  

 2. stupeň  

 1. pololetí – 1 žák 

 za soustavné a opakované porušování školního řádu, nevhodné chování 

k pedagogům, neomluvenou absenci, neúčast na distanční výuce 

 1. pololetí – 3 žáci 

 1 žák (9. ročník) za soustavné a opakované porušování školního řádu, 

neomluvenou absenci a pokračující neúčast na distanční výuce 

 2 žáci (7. a 9. ročník) za kouření elektronických cigaret v budově školy 

a zprostředkování nákupu elektronických cigaret dalším žákům (předáno 

k šetření Policii ČR a OSPOD) 

  

b) výsledky přijímacího řízení 

 

a. na víceletá gymnázia a konzervatoře 

 počet vydaných zápisových lístků celkem   56 

 přijato celkem   45 

 

Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) Konzervatoře  6-letá (ze 7. ročníku)  

 krajská soukromá státní, 

soukromé 

krajská soukromá 

přijatých 

celkem  
29 5 0 8 3 

 
b. na střední školy, které jsou ukončeny maturitní či závěrečnou zkouškou, z devátých 

ročníků 

 počet vydaných zápisových lístků celkem 48 (2 vydány jako náhradní) 

 

přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků 

 
Střední 

školy 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

hotelové 

školy 

ostatní 

střední školy 

celkem 

zřizované 

krajem 

8 9 2 7 2 9 35 

církevní      1 1 

soukromé 7      7 

 

přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou 

 

 odborná učiliště 

učiliště 

střední 

odborná 

učiliště z devátých 

ročníků 

z nižších 

ročníků 

zřizované krajem 2 0 2 

církevní 0 0  

soukromé 0 0  

 

 

c. počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy  

v devátém ročníku 4  v nižším ročníku   1 

 

Z celkového počtu 49 žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku, 3 žáci pokračují ve 

vzdělávání na zahraničních školách na území ČR nebo v zahraničí. Jeden žák 9. ročníku na 

konci školního roku 2020/2021 prospěl až po opravných zkouškách a ukončil PŠD bez 

návazného středního vzdělávání. Jeden z žáků, který splnil 9 let PŠD již v 7. ročníku, ze 
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zdravotních důvodů vzdělávání přerušil – ukončil PŠD bez splněného základního vzdělávání. 

Dle zákonných zástupců si chce základní vzdělávání dokončit, až mu to zdravotní stav dovolí. 

 

 

 

Hodnocení činnosti školní družiny 
 

 
oddělení 

počet 

vychovatelů  
kapacita 

naplněnost 

k 30.6.2021 

počet 12 12 360 305 
 

Ve školním roce 2020/2021 fungovalo v naší škole 12 oddělení školní družiny, které vedlo 10 

vychovatelek a 2 vychovatelé. Družinu navštěvovalo během tohoto roku 305 žáků 1.- 5. tříd. 

Do činnosti školní družiny byli zapojeni i žáci s individuálním vzdělávacím programem, a to nejen 

mimořádně nadaní žáci, ale i žáci s různým zdravotním postižením. 

Každý vychovatel se při provozu svého oddělení zaměřuje na oblast, která je mu nejvíce blízká 

v rámci vzdělávacích oblastí Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Jedná se 

o tělesnou výchovu, kreativní a výtvarnou činnost, dramatickou výchovu, praktickou činnost. 

Je na každém z vychovatelů jak si dané téma uchopí a předá ho dětem.  

Nově je provozní doba školní družiny prodloužena v pátek do 18:00, tímto krokem jsme vyšli 

ještě více vstříc rodičům našich žáků. 

  RANNÍ ŠD: 6:30 – 8:00 

  ODPOLEDNÍ ŠD: 11:40 – 16:00 

  VEČERNÍ ŠD:   16:00 – 18:00 (pondělí – pátek) 

I letos jsme se snažili využívat veškeré prostory, které nám budova školy nabízí. Chceme, aby 

děti měly možnost trávit čas ve školní družině i mimo svoji kmenovou třídu, využíváme 

tělocvičnu, gymnastický sál, školní dvůr a hřiště Na Františku. 

Tento rok byl pro nás plný změn a zvratů, souvisejících s různými nařízeními vlády vzhledem 

k onemocnění Covid 19. Tato doba nás naučila novým dovednostem v informačních 

technologiích, flexibilitě a úzké spolupráci s třídními učitelkami. 

Družina v době mimořádného opatření MZČR 

V době mimořádného opatření MZČR, souvisejícího s nemocí Covid 19, byli vychovatelé 

a vychovatelky v kontaktu jak se svým třídním učitelem či učitelkou, kterému pomáhali s prací 

pro žáky, tak i s žáky samotnými. Většina vychovatelů se pravidelně setkávala s dětmi online, 

aby si s nimi popovídali o tématech, která děti zajímají. Většinou o aktuálním vývoji situace. 

Došlo však i na hry a kreativní činnosti. Dále vychovatelé a vychovatelky připravili činnosti, 

kterými rodiče mohou své děti zabavit. Jednalo se o tipy na online prohlídky muzeí, doporučení 

mluvené četby, tvořivé činnosti a hry. 

Mnozí z vychovatelů pravidelně docházeli do školy, kde zajišťovali online výuku a odpolední 

program pro děti rodičů zapojených do IZS. S dětmi jsme řešili jejich učivo, hráli si a tvořili. 

Skupinku dětí IZS tvořilo cca 10 dětí. 

Družinový jarmark 

Stejně jako každý rok jsme se i letos těšili na společnou tvorbu, která nás nejen baví, ale 

prodejem našich výrobků můžeme pomáhat dál. Vždy se rádi dozvídáme o různých lidech 
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a organizacích, které další pomoc poskytují. Je to pro nás obohacující a vždy z toho máme 

velkou radost. Proto nás mrzí, že se letos nemohl již tradiční Družinový jarmark uskutečnit.  

S dětmi budeme doufat, že příští rok budeme moci společně tvořit a pomáhat. 

Povedené akce 

Za velmi povedené považuji odpolední programy některých vychovatelů.  

Záznam polytechnické výchovy, zaměřený na výrobu hudebních nástrojů.   

Přípravu online únikových her pro děti z různých oddělení i na zápis. 

Nedostatky 

Za jeden z hlavních nedostatků považuji to, že jsme se s dětmi nemohli potkávat tak, jak jsme 

zvyklí, ale i s touto komplikací jsme si museli poradit. 

Více informovat o akcích, které chystáme a následně o jejich samotném průběhu. 

Hledat a nabízet dětem aktuální a pro ně atraktivní činnosti. 

Plány pro školní rok 2021/2022 

Naším největším plánem pro tento rok je se s dětmi (pokud to půjde) setkávat osobně a opět 

si na sebe zvyknout. Obnovit u dětí návyky pravidel, spolupráce v kolektivu, tolerance 

a pomoci. 

Ve školním roce 2021/2022 máme v plánu opět nabídnout školní družinu pro 5. ročník v počtu, 

který nám kapacita školní družiny dovoluje.  

Nabízet dětem lákavé akce v prostorách školy i mimo ni. Prohlubovat spolupráci a pomoc mezi 

paralelními třídami i mezi jednotlivými družinami. 

Stále pokračovat ve skvělé spolupráci učitele a vychovatele, tím tedy celého kolektivu třídy. 

Vychovatelé se i nadále budou účastnit společných akcí třídy (plavecký výcvik, lyžařský výcvik, 

škola v přírodě, výlety třídy). 

Jednotliví vychovatelé se budou nadále vzdělávat v určitých oblastech pedagogiky i kreativní 

činnosti, které mohou dále zužitkovat ve své práci. 

Zefektivnit informovanost rodičů pomocí internetových stránek. 

Družinový jarmark považujeme za povedenou akci, při které se děti učí mnohým kompetencím. 

I v příštím roce se uskuteční Družinový jarmark a doufáme, že spolu s dětmi opět vybereme ten 

správný cíl. 

Nové logo pro rok 2021/2022 

Pro příští rok jsme připravili změnu loga, které kooperuje s logem školy a s ostatními službami, 

které škola poskytuje. 

 Logem chceme vyjádřit, to co chceme v naší družině dětem předávat. 

Naším cílem je děti naučit pozorovat, vnímat a prožívat okolní svět 

a celou naši planetu všemi smysly a z různých úhlů pohledu.  

 

 

Školní klub škola nezřizuje. 
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Poradenské služby školy 
(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) 
 
Školní poradenské pracoviště 

 

Mgr. Dita Kučerová 
Vedoucí školního poradenského pracoviště 

školní speciální pedagog 

prac. úvazek 

1,000 

Ing. Iveta Trefná výchovný poradce 
prac. úvazek 

1,000 

Mgr. Renata Koudelová 
školní metodik prevence 

speciální pedagog 

prac. úvazek 

0,818 

Mgr. Kristýna Gottwaldová speciální pedagog 
prac. úvazek 

0,500 

Mgr. Petra Narwa 
školní psycholog 

poradce pro volbu povolání 

prac. úvazek 

1,000 

Mgr. Dominika Vondrová 
koordinátor péče o žáky s OMJ 

učitelka češtiny jako druhého jazyka 

prac. úvazek 

0,500 

Bc. Barbora Boučková poskytovatel pedagogické intervence 
prac. úvazek 

0,500 

 

Ve škole pracuje školní speciální pedagog, výchovný poradce, školní psycholog zastávající 

také funkci kariérního poradce a školní metodik prevence. Tým poradenského pracoviště se 

setkává nad jednotlivými případy i nad celkovou koncepcí práce s dětmi se specifickými 

vzdělávacími a výchovnými potřebami. 

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště koordinuje práci asistentů pedagoga, které 

metodicky vede v oblasti speciálně pedagogických přístupů a metod, dále také metodicky 

vede jednotlivé poskytovatele pedagogické intervence. Školní psychložka je ve škole zároveň 

vnitřní supervizorkou pro jednotlivé zprostředkovatele metody FIE. 

 

Z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání je v rámci Šablon II. hrazena polovina 

úvazku školní speciální pedagožky a školní psycholožky. Tento způsob financování umožňuje 

podstatně rozšířit péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. 

 

a) výchovné poradenství  
 

Školní rok 2020/2021 pro výchovné poradenství nebyl příznivý vzhledem k epidemiologické 

situaci, kdy došlo již 14. 10. k prvnímu uzavření škole. V průběhu září se sice uskutečnila 

komunikace výchovného poradce nejen s třídními učiteli jednotlivých tříd, ale i s ostatními  

vyučujícími a povedlo se zmapovat atmosféry ve většině třídních kolektivů, ale následné řešení 

problematických třídních kolektivů, zvláště pak nově vzniklých kolektivů 6. tříd a individuální 

řešení problémového chování žáků, kteří třídní klima soustavně narušovali, bylo velmi ovlivnilo 

uzavřením škol.  

Žáci, kteří neměli na konci předešlého roku uzavřené Individuální výchovné programy, v plnění 

programů pokračovali, u několika žáků s nevhodným chováním se v začátku roku stihl 

Individuální výchovný program nastavit, ale pravidelná setkávání s žáky i s jejich zákonnými 

zástupci byly značně omezena na on-line setkávání. Ve 4. čtvrtletí, kdy se epidemiologická 

situace vylepšila, proběhla jednání se všemi žáky s Individuálním výchovným programem 

a jejich zákonnými zástupci vyjma jedné matky, která odmítala v závěru školního roku se školou 

spolupracovat. 
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Podporu výchovného poradce dostávali rodiče i žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí i 

žáci při řešení svých obtíží nejen školního charakteru. V tomto školním roce nejvíce problémů 

se týkalo především distančního vzdělávání a následně po ukončení distančního vzdělávání 

vznikaly problémy, které pramenily z obtížného přijmutí dodržování nastavených pravidel 

vyplývajících ze školního řádu a sociálního začlenění. Podpora byla realizována pomocí on – 

line konferencí, e-mailů, telefonických rozhovorů a po otevření škol i formou osobního setkání. 

Při řešení fungování jednotlivců a třídních kolektivů byla využívána úzká spolupráce se  školním 

poradenským centrem, s vedením školy, Pedagogicko - psychologickou poradnou pro Prahu 

1,2 a 4. V některých případech byla využita i spolupráce s Policií ČR a OSPOD. Škola (ředitelka 

školy, třídní učitelka, výchovná poradkyně) ve spolupráci s OSPOD byla opakovaně přítomna 

na on-line Případové konferenci k vyřešení problematické školní a hlavně rodinné situace žáka 

9. třídy naší školy. 

S Policií ČR škola jednala na konci školního roku z důvodu závažného porušení chování žáka 

9. třídy a žákyň 7. třídy. 

I v tomto školním roce škola pokračovala v intenzivní spolupráci s etopedem Vítem Hrbáčkem, 

který přímou intervencí v ohrožených třídních kolektivech dokázal žákům i učitelům odhalit 

a napravit vzniklé problémy.  

Pokračovala i podnětná a velmi oceňovaná spolupráce s etopedem Mgr. et Bc. Janem 

Uhlířem, který nastavuje dlouhodobou pravidelnou práci s problémovými žáky i jejich rodiči.  

I přes uzavření škol se škole povedlo zajistit vhodné programy k prevenci rizikového chování 

žáků i třídních kolektivů formou on – line a v závěru roku se uskutečnilo několik programů 

prezenčně. 

b) poradenství k volbě povolání 

 

Poradenství k volbě povolání je spjato s výukou vzdělávacího obsahu Svět práce. 

 

Ve škole se pravidelně realizuje screening pro vhodný výběr budoucí  školy a profese pro žáky 

9. ročníku, na základě výsledků jsou pak nastaveny další kroky a intervence (vyšetření v PPP, 

zařazení do programu FIE). V průběhu roku byly realizovány individuální konzultace se žáky 

a v případě zájmu i rodiči. Žáci devátých tříd se zúčastnili alespoň online veletrhu Schola 

Pragensis, kde měli možnost porovnat jednotlivé školy, mluvit s jejich studenty i pedagogy. 

V rámci online i osobních individuálních konzultací společně se žáky a rodiči byly 

optimalizovány volby škol v souladu s výsledky screeningu, studijními výsledky, představou žáka 

a očekáváním rodičů. Uplynulý rok byl specifický distanční výukou - deváté ročníky docházely 

na přípravu na zkoušky do školy, narozdíl od zbytku druhého stupně, který se učil distančně. 

Všechny žáky se nakonec podařilo umístit, ale proces přijímání žáků pokračoval i o letních 

prázdninách. 

 

c) činnost školního metodika prevence 

Nedílnou součástí života a činnosti naší základní školy je výchova žáků k předcházení 

a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, ke zdravému životnímu stylu, ke 

zvládání těžkých a složitých životních situací i rozvoji pozitivního sociálního chování. Snahou 

a přáním pedagogů naší školy je co nejvíce žáků vybavit schopností, vůlí a rozumovými 

předpoklady ubránit se bezohledným negativním psychologickým vlivům a nátlakům, odmítat 

legální a nelegální návykové látky, posilovat sebevědomí, zvládat úzkost a stres. 

K naplnění těchto cílů byl vytvořen srozumitelný a funkční preventivní program, který vychází z 

konkrétních podmínek a rizik naší školy. Preventivní program připravuje školní metodik 

prevence, je schvalován ředitelkou školy a pedagogickou radou. Na jeho plnění se podílí 

všichni pedagogičtí pracovníci v rámci vyučovacích předmětů ve všech ročnících školy 

včetně etické výchovy, psycholožka školy, lektoři odborných organizací  i volnočasových aktivit 

a v neposlední řadě i rodiče. Důležitou roli v plnění preventivního programu hraje třídní učitel, 
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který motivuje žáky k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu s vnitřním řádem 

školy, a dbá na jejich důsledné dodržování. Zodpovídá za vytvoření bezpečné atmosféry 

a pozitivního sociálního klima ve třídě, podporuje zdravé vztahy mezi žáky, monitoruje situaci 

ve třídě, získává a udržuje si přehled o žácích a jejich rodinném zázemí. Vzniklé problémy řeší 

ve spolupráci s metodikem prevence a výchovným poradcem.    

Etická výchova 

Přínosem v oblasti prevence je i v 1. ročníku zařazení etické výchovy do školního vzdělávacího 

programu, od 2. ročníku do 9. ročníku si tento předmět mohou žáci zvolit. Základním cílem 

etické výchovy je podněcovat žáky, aby si osvojili prosociální způsob chování, tj. chování 

zaměřené na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů bez 

aktuálního očekávání odměny.  

Koncepce Etické výchovy má samozřejmě smysl hlavně tehdy, když není vyučována 

„poznatkově“, ale zážitkově - s tím, že u žáků je zapojována a utvářena celá osobnost (tedy 

rozum, city i chování). Úspěch je podmíněn systematickou výchovou žáků v oblasti sociálních 

dovedností, v řešení modelových i reálných situací s etickým obsahem. K tomu neodmyslitelně 

patří diskuse ve skupinkách, nácviky či dramatizace tématu.  

Předmět etická výchova je zaměřen na systematické a metodicky propracované osvojování 

sociálních návyků a dovedností u žáků na základě zážitkové metody, na vytvoření základních 

sociálních návyků u žáků a je také velmi efektivním nástrojem prevence proti šikaně a dalším 

sociálně patologickým jevům. 

V tomto školním roce nám výuku Etické výchovy komplikovala distanční výuka, protože tento 

předmět se plnohodnotně nedá vyučovat online. Pokud byli žáci a třídní kolektivy ve škole, 

zaměřili jsme se na komunikaci, porozumění a práci jak ve skupinách, tak v třídních kolektivech. 

Hodiny jsme zaměřovali na konkrétní potřeby třídy, zapojení všech žáků do třídních kolektivů. 

d) činnost školního psychologa 

 

Školní psycholožka ve vybraných třídách na žádost pedagogů pokračovala ve screeningu 

sociálních vztahů. V rámci primární a sekundární prevence probíhaly programy s externím 

lektorem ve třídách až v době, kdy se děti mohly vrátit do prezenční výuky. Hlavním tématem 

po návratu do prezenční výuky bylo vzájemné odcizení dětí, zhoršení kompetencí v oblasti 

komunikace a porozumění sociálním situacím, závislost na mobilních technologiích a působení 

v online prostoru obecně. 

V průběhu školního roku bylo provedeno několik krizových intervencí ve skupině a větší množství 

individuálních krizových intervencí, probíhala práce s třídními kolektivy v rámci prevence 

i cílené intervence.  

Kromě skupinových aktivit školní psycholožka pracuje se žáky, rodiči i učiteli individuálně na 

žádost kteréhokoli z nich. Funguje také spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, neziskovými 

organizacemi a OSPOD. 

V průběhu karantény poskytovala školní psycholožka konzultace převážně rodičům, ale 

i učitelům a žákům online nebo po telefonu. V průběhu druhé vlny pandemie začaly rychle 

docházet do školy děti na individuální podporu při studiu v distančním režimu, jejíž součástí byla 

i možnost psychologické podpory. 

Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE) 

 

Ve školním roce 2020/2021 pokračovalo Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE). Opět 

jsme také rozšířili výuku metodou FIE a vedení školy podpořilo proškolení dalších lektorů v této 

metodě. Ke stávajícím dětem s podpůrnými opatřeními prvního a druhého stupně, s nimiž 

pracujeme touto metodou v rámci pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče, 
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přibyly děti ve skupinovém programu, a to ve skupinách výuky mimořádně nadaných žáků 

(MNŽ). 

 

Nejčastěji používanými instrumenty je Uspořádání bodů (Basic i Standard), Kategorizace 

(Standard), Analytické vnímání (Standard), Od jednotky ke skupině (Basic), Rozpoznávání 

emocí (Basic). Celkem tedy probíhala práce s dětmi metodou FIE u 150 žáků (skupina 2. třídy, 

skupina MNŽ a individuální a skupinové FIE v rámci náprav SPU, ADHD). 

 

V době distanční výuky byly skupinové aktivity FIE přerušeny, pokračovaly pouze individuální 

lekce v rámci PO – u žáků, kteří docházeli do školy za podporou výuky. 
 

e) činnost školního speciálního pedagoga 

 

Už několik let funguje na naší škole poradenské pracoviště, kde spolupracují výchovný 

poradce, psycholožka a speciální pedagožka. Speciálně pedagogická podpora je rozdělena 

na 1. a 2. stupeň (příčinou byl nárůst žáků s podpůrnými opatřeními) a pracují zde celkem tři 

speciální pedagožky. Díky tomu jsme mohli rozšířit poradenskou službu nabízenou žákům, 

rodičům i pracovníkům školy. Více žáků s SPU může navštěvovat speciální hodiny, které 

probíhají v menší skupině uzpůsobené jejich individuálním potřebám. 

Jednou měsíčně dochází do školy pracovnice PPP, která nám pomáhá diagnostikou 

a odbornou konzultací některých nestandardních vzdělávacích i výchovných situací. Probíhají 

pravidelné schůzky s pracovníky SPC, kteří na naší škole mají své klienty. Začali jsme úzce 

spolupracovat s etopedem, který nám pomáhá i při prevenci nežádoucího chování ve škole. 

V průběhu školního roku se stalo samozřejmostí, že vzdělávací problémy žáků konzultuje s jejich 

rodiči třídní učitel společně se speciálním pedagogem. Na speciálního pedagoga nebo 

psychologa se rodiče také mohou obracet individuálně.  

Vzhledem k distanční výuce v loňském školním roce docházeli na poradenské pracoviště žáci, 

kteří měli potíže s prací online a individuálně pracovali s asistenty a speciálními pedagožkami. 

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo na naší ZŠ celkem 12 asistentů pedagoga, kteří pomáhali 

ve vyučovacích hodinách i mimo ně žákům se specifickými potížemi, ale i žákům s odlišným 

mateřským jazykem. V distanční výuce pracovali online s žáky v malé skupince nebo 

individuálně. Asistenti pedagoga své postupy pravidelně konzultovali s psycholožkou 

a speciálními pedagožkami na pravidelných setkáních jedenkrát týdně.  

 
f) spolupráce s institucemi 
 

V případě několika žáků jsme v tomto školním roce úzce spolupracovali se spádovými OSPODy 

(zprávy a případová konference). Dlouhodobě spolupracujeme s pražskými SPC, která pečují 

o naše žáky s poruchou autistického spektra (Nautis, SPC Vertikála, SPC Chotouňská) či 

zrakovou vadou. Také spolupráce s PPP pro Prahu 1,2 a 4 pokračuje. Školu jednou za měsíc 

navštěvuje a s příslušnými pedagogickými pracovníky konzultuje poradenský speciální 

pedagog či psycholog. Pokračujeme v úspěšné spolupráci s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou při Základní škole pro žáky se specifickými poruchami chování na Zlíchově, která 

nám poskytuje efektivní a kvalitní podporu při řešení výchovných potíží u žáků naší školy. Jednou 

měsíčně docházel do školy etoped, terapeut a psycholog Mgr. et Bc. Jan Uhlíř, který je na 

částečný úvazek zaměstnancem naší školy, aby viděl děti v kolektivu a nastavil péči 

adekvátně podmínkám školy. 
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Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mezinárodní 
spolupráce, mimoškolní aktivity 
 

Všichni rodiče žáků obdrželi na počátku každého školního roku informace, které je seznamují 

se Školním řádem, informacemi o organizaci školního roku a provozu školy. K prezentaci 

a informování veřejnosti používáme dvě vitríny před budovou školy a jednu nad schodištěm 

u vstupu, kde jsou uvedeny důležité informace k provozu školy. Organizujeme dny otevřených 

dveří, v jejichž rámci mohou rodiče našich žáků navštívit přímo výuku. V době distanční výuky 

jsme posílili sdílení informací e-mailovou komunikací, on-line vedenými schůzkami s rodiči 

a komunikaci prostřednictvím platforma Google Classroom. 

 

Zajišťujeme internetovou prezentaci na webových stránkách www.zscurie.cz a školním 

facebooku. Rodiče mají možnost stahovat si formuláře a přihlášky, získávají aktuální informace 

o celkovém chodu školy, změnách v rozvrhu, suplování a propojením se systémem Bakaláři 

i informace o prospěchu svých dětí, domácích úkolech a třídních aktivitách. Velmi aktivně 

rodiče seznamujeme s důležitými informacemi, což se ukázalo jako zásadní především v době 

uzavření škol. 

 

V oblasti evaluace jsme i přes distanční výuku realizovali několik předmětových olympiád 

a zařadili jsme i zpětnou vazbu k distanční výuce. 

 

V oblasti péče o žáky s SPUCH či žáky mimořádně nadané spolupracujeme se státními 

i nestátními poradenskými subjekty – pedagogicko-psychologické poradny v hlavním městě 

Praze i Středočeském kraji, speciálně pedagogickými centry (NAUTIS a další), Mensa, Centrum 

nadání, Centrum Filip apod. 

 

I v letošním školním roce škole pomáhal Nadační fond Curie, jehož posláním je shromažďovat 

finanční prostředky či nepeněžitá plnění od subjektů se vztahem k Základní škole nám. 

Curieových, které se přihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žáků 

a pedagogů. Z Nadačního fondu Curie jsou financovány především projekty v následujících 

oblastech: 

 podpora materiálního dovybavení školy, učební pomůcky, kulturní, výtvarná, sportovní 

činnost, apod. 

 mimoškolní činnost, rozšíření výuky (rozšíření nabídky), podpora výuky cizích jazyků 

rodilými mluvčími 

 vyrovnání sociálních rozdílů mezi žáky - financování mimoškolní činnosti, škol v přírodě, 

ozdravných pobytů, jazykových pobytů, výletů apod.) – zajištění rovných příležitostí pro 

všechny žáky 

 preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy 

 

a) Mimoškolní aktivity 

 

Školní rok 2020/2021 nebyl mimoškolním aktivitám příliš nakloněn. V září jsme ale zvládli většinu 

adaptačních pobytů našich tříd a k výjezdům na školy v přírodě jsme se vrátili koncem školního 

roku. 

Zápisy do prvních tříd proběhly administrativně korespondenčně, s přijatými žáky se naši 

vyučující postupně setkali v červnu při krátkých individuálních motivačních rozhovorech. 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků proběhla online formou, místo tradičního dne 

otevřených dveří si mohli rodiče pustit na našich stránkách virtuální prohlídku školy a natočené 

video z výuky. 

I v době distanční výuky se děti zapojily do soutěží MŠMT. Jazykových – v obvodním kole 

soutěže v anglickém jazyce získala Nikol Saab první místo, v obvodním kole matematické 

olympiády získali naši žáci pátých tříd dokonce první tři místa (Noel Probst, Jan Betinec 

http://www.zscurie.cz/
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a Alexandra Sochorová). V celostátním kole Matematického Klokana 2021 v kategorii Cvrček 

získali první místo opět naši žáci druhých tříd Petr Dvořák a Vojtěch Ciboch. 

Na konci školního roku jsme stihli tradiční focení třídních kolektivů, páté a první třídy si svá 

vysvědčení předali při plavbě parníkem. 

V době, kdy to bylo z epidemiologického hlediska možné a MŠMT povolené, se pro děti konaly 

všechny jejich oblíbené kroužky: šachový kroužek, zkoušky pěveckého sboru Cukrátka, Věda 

nás baví, sportovní hry pro 1. stupeň, florbal, angličtina, španělština, keramika, lego kroužek, 

judo, čtenářský klub, kroužek programování, inline bruslení, moderní tanec, vaření, Poké 

kroužek, kutilské dílny, sportovní jóga, Krav maga. 

 

b) Zapojení školy do projektů financovaných z prostředků Evropské unie 

 

Projekt „ŠANce II“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012466  

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání; realizace projektu 1.9.2019 – 

31.8.2021 

 

Č. 02_18_064 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - 

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II – hl. m. Praha. 

2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního 

pedagoga základním školám s minimálně třemi žáky s potřebou podpůrných opatření 

prvního stupně podpory. 

 0,5 úvazku školního speciálního pedagoga na dobu 24 měsíců 

 náklady 698 649,00 Kč 

 

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa 

základním školám s minimálně třemi žáky s potřebou podpůrných opatření prvního 

stupně podpory. 

 0,5 úvazku školního psychologa na dobu 24 měsíců 

 náklady 704 520,00 Kč 

 

2.II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 

návštěv 

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní 

práce při vzdělávání a výchově žáků prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi 

pedagogy z různých škol. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením vysílající 

základní školy identifikuje oblasti, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti.  

1 pedagog realizuje 16 hodin ve dvou návštěvách (8h výuka, 8h příprava návštěv, 

společná reflexe a doporučení pro další práci). 

 náklady 9 010,00 Kč 

 

2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol a odborníků 

z praxe v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Díky spolupráci se zlepší kvalita 

výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků i pro jejich budoucí uplatnění na 

trhu práce. 

Společně realizují 10 hodin výuky a 15 hodin přípravy a reflexe, včetně zhodnocení 

využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků 

 náklady 286 780,00 Kč 

 

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti 

doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného 
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a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk 

provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných 

Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, 

matematika a cizí jazyk, v průběhu dvou školních let. 

1 pracovník realizuje 16 hodin (16x60 minut pro nejméně 3 žáky s docházkou minimálně 

75%) 

 náklady 35 668,00 Kč 

 

2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 

návštěv 

Cílem je podpořit pedagogy školních družin a klubů ve zvyšování kvality jejich 

každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků prostřednictvím vzájemné výměny 

zkušeností mezi pedagogy z různých školských zařízení/škol. Pedagogický pracovník ve 

spolupráci s vedením vysílajícího zařízení identifikuje oblasti, ve kterých chce rozvíjet své 

znalosti a dovednosti 

1 pedagog realizuje 16 hodin ve dvou návštěvách (8h výuka, 8h příprava návštěv, 

společná reflexe a doporučení pro další práci) 

 náklady 9 010,00 Kč 

 

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má 

formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků a získané 

znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání 

žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických 

pracovníků.  

Čtenářský klub zajišťuje 1 pracovník 16x4 hodiny (16x1,5 h klub, 2,5 h příprava a reflexe 

s nejméně 6 žáky a minimálně 75% docházkou) 

 náklady 142 664,00 Kč 

 

Celkem náklady šablon 1 886 301,00 Kč 

 

Operační programu Praha – pól růstu 

výzva č. 54, Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II 

Projekt: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001972, Podpora dětí s OMJ - ZŠ Curie 

Doba trvání projektu: 24 měsíců, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. 

 

 Dvojjazyčný školní asistent na 0,5 úvazku 

 (na 24 měsíců) 629 640 Kč 

 Intenzivní jazykové kurzy ČDJ pro ZŠ 

 (4 kurzy po 80 hodinách) 211 940 Kč 

 Doučování žáků s OMJ (4 kurzy po 16 hodinách) 42 388 Kč 

 Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu (povinná aktivita) 1 318 Kč 

 Odborně zaměřená tematické setkávání (povinná aktivita) 8 970 Kč 

 Komunitně osvětové setkání (povinná aktivita) 4 485 Kč 

 

Celková částka  898 741,00 Kč 

 

 

 

Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 
Ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do následujících rozvojových programů MŠMT: 

 

 Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT-33 014/2019) na rok 2020 

 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII.  etapa) 
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Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 
 

a) péče o mimořádně nadané žáky 

 

Ani v tomto školním roce jsme neodstoupili od hlavní myšlenky skupinové výuky mimořádně 

nadaných žáků, která vychází z našich zkušeností s péčí o děti s poruchami učení. Tyto děti jsou 

integrované v běžné třídě, kde probíhá výuka s péčí pedagoga i celé širší vrstevnické skupiny. 

Dále je ovšem také potřeba intenzivní práce v malé skupince dětí, nejlépe zcela mimo původní 

rušnější prostředí, kdy s touto skupinkou může speciální pedagog či zkušený AP pracovat zcela 

odlišnými specifickými metodami. I vzdělávací cíle této skupinky jsou jinak nastavené, 

významnější je podíl individualizace při dosahování vytýčených cílů a intenzivní prací v této 

menší skupince dochází k výraznému posunu žáka na cestě za poznáním.  

Na stejných principech je i nadále postavena hlavní část podpory MNŽ 1. stupně v naší škole, 

je založena na obohacování a prohlubování základního učiva. 

Z dětí, které jsou primárně zařazené do kmenové třídy, vytváříme na některé předměty studijní 

skupiny, kde výuka probíhá na principech obohacování a prohlubování základního učiva. 

Využíváme hojně metody kritického myšlení, více než v běžné třídě se můžeme zaměřit na 

rozvoj vysokého potenciálu dětí, hledání rezerv, plánování vlastního učebního procesu, 

směřujeme děti k metakognici. Ve skupinách se snažíme o maximální nastavení podnětného 

prostředí založeného na vzájemném respektu a spolupráci, na proces učení v přirozeně 

konkurenčním prostředí. Skupiny jsou oboustranně prostupné, stále průběžně sledujeme žáka v 

procesu vzdělávání a na jeho posuny adekvátně reagujeme. 

 Respekt k ostatním, vnímání odlišnosti jako něčeho, co mě může obohatit – to jsou hlavní 

témata etické výchovy, která děti provází také od první třídy a jsou i tématem mnoha 

celoškolních projektů.  

Výběr žáků do skupiny MNŽ probíhá většinou již před zápisem do prvních tříd nominací rodičů 

s následným doporučením poradenského zařízení nebo doporučením pedagoga kdykoli 

během školní docházky, vždy do naplnění maximální kapacity skupinky - 15 žáků, opět 

s následným doporučením školského poradenského zařízení. V doporučení ŠPZ je indikována 

výuka ve skupince a my postupujeme zcela v souladu s legislativou. 

Při splnění základních požadavků na obsah učiva je dětem ve skupinkách umožněno pracovat 

na nadstandardních úkolech, věnovat se zajímavým projektům, poznávat týmovou práci, najít 

si nové cesty svého vývoje. Segregovanými předměty jsou: 

český jazyk, matematika, nauka o světě a IT ve třetí třídě – v každém ročníku s odlišnou 

hodinovou dotací. 

Například: v 1. a 2. třídě je 13 hodin skupinové rozšířené výuky ČJ a M, integrovaná výuka 

ostatních předmětů se odehrává v kmenové třídě. Děti vedou proškolené vyučující, které se 

nadaným dětem dlouhodobě věnují. Od třetí třídy do výuky vstupují druhostupňoví vyučující, 

kteří se skupinou nadaných žáků pracují v literatuře, matematice (2 rozšiřující hodiny) a celé 

nauce o světě – odděleně společnost a příroda. 

 Do hodin segregované péče patří také projektová činnost individuální i skupinová a zajímavé 

akce všech skupin MNŽ. Často využíváme vrstevnické učení, například společnou účastí 

několika věkově rozdílných skupin MNŽ na společných projektech či interaktivních programech 

a výstavách s dalším přesahem do výuky, spolupracujeme s městskou knihovnou, Národním 

technickým muzeem a dalšími institucemi. 

Další formou obohacování učiva je školní Vědecká konference, která v tomto školním roce 

bohužel vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci neproběhla. Jedná se o aktivitu 
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vyučujících MNŽ, kteří pro všechny žáky školy, kteří mají zájem pracovat na malé vědecké 

práci, vybírají témata svého i jejich zájmu, na kterých dále společně pracují a následně děti 

představí svou práci spolužákům, vyučujícím i rodičům, kteří se na prezentace přijdou podívat. 

S výukou nadaných žáků souvisí i jiný způsob hodnocení, který nám pomáhá s jasným 

oddělením základního učiva běžné třídy a rozšiřujícího učiva. Zřetelně formulujeme požadavky 

na výuku i na žáky, cíle a výstupy, motivujeme žáky k lepšímu výkonu a zodpovědnosti za svou 

práci, jasně stanovujeme pravidla a vytváříme podmínky pro srovnatelné hodnocení žáků 

skupin MNŽ. Vše máme zakotveno v tematických plánech skupiny MNŽ a Skupinovém 

vzdělávacím plánu dané skupiny. 

Známka na vysvědčení je žákům udělována ve spolupráci s třídním učitelem za základní učivo 

kmenové třídy, za nadstavbové učivo dostávají žáci slovní hodnocení, jehož podkladem je 

bodové hodnocení rozšiřujícího učiva a plán požadovaných výstupů. 

Na druhém stupni program pokračuje vzhledem k vysokému odlivu nadaných na víceletá 

gymnázia jiným způsobem. V každém ročníku druhého stupně máme dělenou matematiku, 

český jazyk a anglický jazyk na standardní a nadstandardní skupinu, badatelské aktivity dětí 

uspokojuje velká nabídka povinně volitelných předmětů jako laboratorní práce, přírodovědně 

nebo historické semináře, jazykové a matematické semináře a další. 

Děti, které se z kapacitních důvodů nevejdou do skupiny MNŽ, dostávají podporu 

v kmenových třídách prostřednictví IVP, svého třídního učitele a pedagoga nadaných žáků, 

který třídnímu učiteli poskytuje potřebné podněty do výuky a materiál pro práci takového žáka. 

Za léta fungování programu máme většinu kladných ohlasů, i když samozřejmě spokojeni 

nemohou být všichni. 

Ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali ve výuce MNŽ v online i prezenční formě na 

základě osvědčených způsobů výuky z loňského školního roku, kdy pro nás online výuka a její 

střídání s prezenční formou bylo nové. Při práci s nadanými žáky jsme kombinovali badatelské 

aktivity, tvůrčí práci, práci s textem nebo s videem i tolik potřebnou přímou diskuzi při prezenční 

výuce i v online hodinách. Všechny tematické celky byly probrány a žáci byli rádi, že závěr 

školního roku mohli absolvovat prezenční formou a stihli jsme i několik mimoškolních aktivit. 
 

b) vzdělávání žáků se SPUCH 

 

Žáci jsou vzděláváni v rámci běžných tříd, podle hloubky poruchy je jejich vzdělávání 

upravováno individuálním vzdělávacím plánem, jehož tvorby se účastní jednotliví vyučující, 

třídní učitel, výchovná poradkyně, pracovník školského poradenského zařízení, školní speciální 

pedagog a nově i školní psycholog. Garantem výuky těchto žáků je vždy třídní učitel. V případě 

doporučení poradenského zařízení se škola snaží zajistit asistenty pedagoga do tříd, v nichž jsou 

žáci integrováni. Asistent pedagoga pak spolupracuje s třídním učitelem, vyučujícími 

jednotlivých předmětů a účastní se tvorby individuálního vzdělávacího programu žáka. 

 

Při hodnocení těchto dětí přihlížíme k míře poruchy a tomu přizpůsobujeme i kritéria a způsoby 

hodnocení. 

 

 

 

Polytechnická výchova 
(volitelné předměty, kroužky…) 
 

V dnešní době, kdy zájem o technické i přírodovědné obory je velmi mizivý a narůstá 

nedostatek pracovních sil právě v technických i přírodovědných povoláních, mělo by být  

polytechnické vzdělávání  důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu každé školy. 

Cílem vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí, získávat schopnosti potřebné při 
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využívání přírodovědných a technických vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních 

problémů, získat správný postoj k technice i k životnímu prostředí a podporovat odpovědné 

rozhodování v osobním a profesním životě člověka i naplňovat osobní potřeby.  

Polytechnické vzdělávání bylo v začátku školního roku nastaveno jak v povinných předmětech 

Nauka o světě (1. -5. ročník), Informační technologie (3. a 6. ročník), Přírodopis, Fyzika (6. - 9. 

ročník), Chemie (8., 9. ročník), v povinně volitelném předmětu (7. -9. ročník) Laboratorní práce, 

Volitelná pracovní výchova, Výtvarný seminář, Ekologický přírodopis, ale i v dalších 

vyučovacích předmětech, kde pro výuku je využívána technika (IT tabule, počítače) nebo 

v předmětech, kde žáci mají šanci použít jednoduché nástroje, netradiční materiály a různé 

techniky zpracování k vytvoření zajímavých výtvorů (pracovní výchova, výtvarná výchova).                                                                         

Vzhledem k prvnímu uzavření škol již od 14. října bylo polytechnické vzdělávání přesunuto  do 

distanční výuky. Žáci neměli nouzi o práci s IT technologiemi, navázali na zkušenosti 

z předešlého školního roku a velmi rychle si osvojili i používání nových forem distanční výuky, 

které uplatňovali ve všech on-line vyučovaných předmětech. Učitelé zadávali úkoly i pro 

domácí bádání s využíváním, pro žáky dostupných, materiálů a surovin. 

Z důvodu distanční výuky mohli žáci pokračovat jen krátkou dobu v polytechnickém 

vzdělávání  v nabízených kroužcích: Věda nás baví, kroužek programování Baltik, Zábavná 

logika, Bricks 4 Kidz, Poké kroužek, programování v Scratchi, Keramika, Řezbářský kroužek, 

Dílnička pro holky, Kutilská dílna.  

Součástí polytechnického vzdělávání byla i environmentální výchova, jejíž činnost byla také 

velmi omezena a uskutečnilo se jen několik naplánovaných projektů a to pouze on–line formou. 

 

 

 

Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším 
začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do 
základní školy 
 

Přípravná třída je ve škole zřízena od školního roku 2019/2020. 

Ve školním roce 2020/2021 třídu navštěvovalo 12 předškoláků, z toho 2 děti s dodatečným 

odkladem povinné školní docházky. Udělení tohoto odkladu bylo pravděpodobně zapříčiněno 

korespondenční formou zápisu, kdy pedagogové neměli možnost s rodiči probrat připravenost 

dětí na povinnou školní docházku. 

 

Kritéria zařazení žáků do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 

V souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů předpokládáme 

otevření přípravné třídy s kapacitou 10 až 15 žáků. 

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 

u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro 

děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 

V případě překročení maximální kapacity přípravné třídy budou přijímáni uchazeči dle 

následujících kritérií: 

1. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, 

v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti školy – ve školském obvodu 

základní školy stanoveném přílohou obecně závazné vyhlášky MHMP č. 04/2020 Sb. 

2. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, 

v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části Praha 1. 
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3. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, 

v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy. 

4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého 

pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádové oblasti školy – ve školském 

obvodu základní školy stanoveném přílohou obecně závazné vyhlášky MHMP 

č.04/2020 Sb. 

5. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého 

pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, městské části 

Praha 1. 

6. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého 

pobytu, v případě cizince s místem pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy. 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné zařadit do přípravné třídy všechny uchazeče 

splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří 

konkrétní kritérium splňují. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, 

který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy. 

 

Přípravná třída se snaží připravit žáky s odloženou povinnou školní docházkou na plný školní 

režim. Jedná se o období mezi mateřskou školou a první třídou základní školy.  

Přípravná třída uvádí děti herní formou do školního prostředí. Žáci se učí orientovat po školní 

budově, v okolí školy, pracovat v lavici a řešit mezi sebou konflikty. Trénink správného úchopu 

psacích potřeb, uvolňovací cviky, rozvoj jemné i hrubé motoriky, pravolevá orientace, 

sluchová diferenciace, předčtenářská a předmatematická gramotnost, rozvoj paměti. Nácvik 

správné výslovnosti hlásek a volná hra jsou na denním programu přípravné třídy. Každý den je 

zaměřen na konkrétní téma a obsahuje všechny výše zmíněné  aktivity.  

Do přípravné třídy docházelo v 1. pololetí školního roku 2020 / 2021 10 žáků (6 hochů a 4 dívky). 

Během prosince 2020 do třídy přestoupily další 2 dívky. Tudíž se počet zvýšil na 12 žáků (6 hochů 

a 6 dívek). 

Školní rok 2020 / 2021 byl opět komplikovaný díky epidemiologické situaci. Žáci byli několik 

týdnů na distanční výuce, která probíhala především off-line. Žáci dostávali týdenní úkoly na 

zadaná témata, typy na výtvarnou tvorbu, trávení společného času s rodinou a různé zábavné 

výzvy. Do distanční výuky se zapojili všichni žáci. Zájemci měli možnost uskutečňovat video 

hovory jak s třídní učitelkou, tak i mezi sebou. Po návratu do školních lavic trávila přípravná třída 

většinu času venku mimo školu, kde sportovala, seznamovala se s okolím, poznávala památky 

a přírodu a hrála pohybové hry. 

 

Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí se vyskytují v naší škole pouze výjimečně, jsou 

podporovány třídním učitelem i kolektivem žáků, finanční prostředky na školní i zájmové aktivity 

mohou čerpat na základě žádosti z příspěvků Nadačního fondu Curie. 

 

Spolupracujeme s Odbory sociálních věcí a zdravotnictví příslušných městských částí a PPP.  
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Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, 
počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států 
(uvést nejvíce zastoupené státy) 
 

Stát počet žáků 

k 30. 6. 2020 

počet žáků 

k 30. 6. 2021 

a) ze států EU celkem 576 566 

v tom:   

Bulharsko 3 3 

Francie 2 0 

Německo 1 0 

Nizozemsko 1 3 

Polsko 2 2 

Rumunsko 1 1 

Řecko 0 1 

Slovensko 5 7 

b) z ostatních států 

 celkem 
39 33 

v tom:   

Afghánistán 1 1 

Čína 4 2 

Japonsko 1 1 

Korejská republika 4 2 

Kosovská republika 2 1 

Libanon 0 1 

Rusko 12 11 

Srbsko 2 1 

Sýrie 1 1 

Švýcarsko 1 2 

Ukrajina 3 3 

Uruguay 1 1 

Vietnam 7 6 

Celkem a) + b) 615* 599** 
* z toho 44 žáků v zahraničí, zahraniční škole na území ČR, či mezinárodní škole 

** z toho 37 žáků v zahraničí, zahraniční škole na území ČR, či mezinárodní škole 
 

Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců a žáků s odlišným 

mateřským jazykem do prostředí ZŠ 

 
Základní škola nám. Curieových má letité zkušenosti s integrací žáků s odlišným mateřským 

jazykem. Na škole každým rokem přibývá počet žáků s OMJ. Vybraní žáci po domluvě 

s třídnímu učiteli, učitelkou ČDJ, vyučujícími čj a rodiči, jsou zařazeni do zvláštních 

vyučovacích hodin Češtiny jako 2. jazyka. Hodiny ČDJ jsou přizpůsobeny rozvrhu (nejlépe 

místo čj) a jazykové úrovni daného dítěte (žáci dochází na výuku 1-3x týdně do učebny 

ČDJ). V rámci hodin ČDJ se učí nejen číst a psát, gramatiku, ale rovněž konverzaci běžného 

a školního života a odbornou slovní zásobu ostatních předmětů.  

Na začátku roku je vytvořena základní jazyková diagnostika a plán jazykové podpory. 

Nedílnou součástí je slovní hodnocení. O slovní hodnocení z ostatních vybraných předmětů 

mohou zažádat zákonodární zástupci dítěte. Zvláštní důraz je kladen na počáteční 
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adaptaci nově příchozího žáka.  Podporujeme rovněž rozvoj základních jazykových 

kompetencí u žáků s OMJ v Přípravné třídě. Na 2. stupni proběhli i konzultace 

ohledně výběru střední školy a asistence při vyplnění přihlášek na SŠ.  

V tomto školním roce probíhala také distanční výuka. Žáci používali Google classroom, kde 

se mohli připojit do online učebny ČDJ, zde měli k dispozici materiály podle témat, 

pracovali také kreativně v programu Jamboard. Žákům také byly nabídnuty odkazy na e-

learningové aplikace ČDJ. Zároveň průběžně vypracovávali dobrovolné domácí úkoly 

nebo projekty. Nabízela se i možnost připojení přes WhatsApp. U 1. stupně probíhala zvláště 

konverzace v čj s důrazem na rozvoj slovní zásoby. U 2. stupně byla potřeba vysvětlit 

specifickou slovní zásobu k ostatním předmětům (vysvětlení zadání, cizí slova apod.) a to 

jak v ústní i písemné formě. Někdy se v rámci ČDJ vysvětlovaly zadané domácí úkoly 

z ostatních předmětů, jelikož některé děti doma mluví s rodiči pouze cizím jazykem. Děti se 

pravidelně připojovaly na online výuku, někdy to pro ně byla jediná možnost mluvit česky. 

Tento rok jsme byli díky online výuce v pravidelnějším spojení s rodiči. Škola spolupracovala 

i s neziskovou organizací Meta, PPP Praha 1 a s NPI ČR. Žáci také mohli využít individuálních 

konzultací a doučování školního poradenského pracoviště ZŠ. Nezbytnou součástí práce 

s žáky s OMJ byla velmi dobrá vzájemná komunikace s ostatními učiteli, speciálními 

pedagogy a vedením školy.  

 

 

 

Environmentální výchova 
 

V tomto školním roce byla environmentální výuka v naší škole realizována hlavně online 

formou, díky zavedení distančního vzdělávání, ve většině měsíců školního roku.  

Environmentální výuka se týkala témat, která jsou aktuálně řešena v médiích, a jejichž 

problematiku je dobré znát, jelikož po několik dalších let bude provázet život každého z nás. 

Cílem bylo předat informace ohledně dopadů možných řešení na životní prostředí a zapojení 

se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Představena byla 

témata v rámci samostatného předmětu environmentální výchovy, projektově byla učena 

v hodinách mimořádně nadaných žáků a představena v rámci zpráv EVVO i pedagogům. 

Osvěta se tento školní rok týkala problematiky nakládání s odpady, hospodaření s vodními 

zdroji a sucha, znečištění ovzduší, změny klimatu a zvětšování ozónové díry a nemenší měrou 

ochrany přírody, živočišných i rostlinných druhů. Novým tématem byla péče o hospodářská 

zvířata, zaměření na welfare, problematiku klecových chovů. 

Škola tento rok i přes snahu, díky covidové situaci, nemohla spolupracovat na přímo 

s ekocentry a ekospolky, většina výukových programů byla řešena online formou. Stálou 

aktivitou, kterou se škola může pochlubit je péče o „zookoutek“, která probíhala i v distanční 

výuce. Žáci pečovali o školní zvířata ve svých domovech, pravidelně reportovali spolužákům 

své poznatky a rozšiřovali tak osvětu ohledně péče o zvířecí druhy. Environmentální plán byl v 

tomto školním roce realizován tedy hlavně skupinovou vzdělávací metodou a spoluprací 

v online výuce. V aktuálním školním roce 2021/2022 plánujeme opět v rámci jednotlivých 

projektů kromě osvěty realizovat i praktickou část. 

Celkové shrnutí 

Kapitoly environmentální výchovy byly úspěšně začleněny do výuky 1. i 2. stupně 

 „Zookoutek“ realizován v domácnostech žáků s následnou osvětou 

 Nadále již několikátým rokem pokračujeme v systému třídění odpadu, kdy 

i v jednotlivých třídách máme malé rozlišující kontejnery 

 Sběr papíru probíhá dvakrát ročně 

 Klima školy se nadále zlepšuje zvyšováním počtu zeleně v jednotlivých učebnách 
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Zhodnocení cílů 

Žáci se seznámili se základními principy ekologického myšlení dnešní doby a díky spolupráci, 

výuce hlavně dálkové si osvojili důležité zásady pro utvoření vlastních environmentálních 

hodnot. Získali další poznatky hlavně o ekologických problémech ve světě i v ČR.  

 

 

 

Multikulturní výchova 
 

Multikulturní výchova probíhá v rámci běžných hodin Etické výchovy, třídnických hodin, ale též 

v rámci celoškolních etických projektů. 

 

Koncepce Etické výchovy má samozřejmě smysl hlavně tehdy, když není vyučována 

„poznatkově“, ale zážitkově - s tím, že u žáků je zapojována a utvářena celá osobnost (tedy 

rozum, city i chování). Úspěch je podmíněn systematickým výcvikem žáků v sociálních 

dovednostech, v řešení modelových i reálných situací s etickým obsahem. K tomu 

neodmyslitelně patří diskuse ve skupinkách, nácviky či dramatizace tématu. Žáci se učí 

spolupracovat, úkoly plní ve skupině, ale i každý sám. Učí se tím, jak se domluvit, jak vyvozovat 

závěry. V hodinách má dítě poznat samo sebe, vztahy ve třídě nebo jiné sociální skupině, 

pravidla vlastní bezpečnosti i nutnost ohledu k druhým lidem. Přirozeným produktem kvalitně 

realizované výchovy jsou úspěchy v oblasti primární prevence, ale i ve zlepšení studijních 

výkonů a výsledků žáka a jeho zdravé zapojení do kolektivu. To platí pro všechny žáky, ale 

samozřejmě obzvláště pro žáky z odlišného jazykového, etnického či kulturního prostředí. 

 

 

 

Prevence rizikového chování 
 

Jako součást etické výchovy 

 

Na prevenci rizikového chování se zaměřujeme v předmětu Etická výchova na prvním stupni. 

V tomto školním roce se pravidelné hodiny Etické výchovy konaly i v šestém ročníku a sedmém 

ročníku, žáci se scházeli jedenkrát týdně, což pomohlo i při utváření nového třídního kolektivu 

na druhém stupni a zapojení nových žáků v šestých třídách do třídních kolektivů. Preventivní 

programy probíhají podle předem připraveného harmonogramu. Předmět etická výchova je 

zaměřen na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních návyků 

a dovedností u žáků na základě zážitkové metody, na vytvoření základních sociálních návyků 

u žáků a je také velmi efektivním nástrojem prevence proti šikaně a dalším sociálně 

patologickým jevům. 

  

V rámci minimálního preventivního programu 

 

V minulém roce se naše škola ocitla v celostátní karanténě a výuka probíhala distančním 

způsobem. Tento průběh školního roku byl nestandartní, k realizaci plánovaných programů 

docházelo v období distanční výuky pouze online přenosem. Využili jsme online programu 

lektora Radka Bangy s názvem:,,Když chceš, tak to dokážeš“. Ve šk. roce 2020/2021 jsme 

pokračovali ve spolupráci s organizaci Acet, která nabízí preventivní program: ,,Zvol si život´´. 

V rámci toho programu jsme uskutečnili programy: „Skrytá nebezpečí internetu 1,2´´, „Sex, Aids, 

vztahy´´, „Závislosti´´,“ Netolismus´´a „Říkat ano, říkat ne´´. Všechny uvedené programy 

organizace Acet realizuje online formou.  

Dále jsme využili programu Policie (ČR), která v rámci odboru prevence pro školy připravila 

téma kyberproblematiky (por.ing. Jindřich Bulan). Nabídka byla v online verzi, kterou jsme 
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zejména v distanční výuce velmi ocenili. Po návratu z distanční výuky do prezenční formy 

proběhly další preventivní programy s tématy prevence kriminality.  

K financování několika programů (tab. č.1) škola využila ve školním roce 2020/2021 získané 

finanční prostředky z grantu MČ Praha 1 s názvem „Specifická primární prevence pro rok 2020“, 

který byl zaměřen na prevenci závislosti na návykových látkách upozorňující v této souvislosti 

na nebezpečí HIV, AIDS a jiných přenosných infekčních chorob. 

Tabulka č. 1  

Ročník Téma Obsah 

6. třídy  

 

Závislosti Program organizace Acet, lektor Vojtěch Furák: Seznámení žáků 

s riziky závislosti (alkohol, tabák, drogy, internet). Nabídka a diskuze 

na téma smysluplného trávení volného času 

7. a 8. třídy Sex, Aids, vztahy Hlavním cílem je informovat o základních pojmech – HIV, AIDS, o 

způsobech přenosu HIV, způsobech prevence, účinné ochraně a 

zodpovědnosti za svou sexualitu a sexualitu svého partnera 

5.7. a 9. třídy  Říkat ano, říkat 

ne  

Program organizace Acet který je zaměřený na zdravý vztah 

k autoritám. Konkrétní aplikace pomoci scének k dané situaci. 

7. třídy Když chceš, tak 

to dokážeš 

Zážitkový a interaktivní program v oblasti primární prevence 

realizován online formou panem Bangem postavený na osobních 

zážitcích autora. Lektor program prokládal vlastní hudební 

produkci. 

 

 

Preventivní programy, které byly realizovány ve škole napříč všemi ročníky, jsou uvedeny 

v tabulce č. 2.  

Tabulka č. 2 

Ročník Téma Obsah 

Přípravná 

ročník a 1. třídy 

Chovám se 

bezpečně  

(Městská Policie) 

Beseda s tématikou bezpečného chování (ve škole, mimo školu 

a domov, v silniční provozu apod.) 

 

2. a 3. třídy Dopravní výchova 

a prevence 

kriminality 

(Policie ČR) 

 

Základní ochranné faktory dětského chování v tomto 

věku ve vztahu k cizím osobám, vlastní bezpečnost – pravidla 

bezpečného chování se zaměřením na konkrétní možnosti 

ohrožení (doma bez dohledu 

nejbližších, cestou do školy, po vyučování při návratu domů, 

bezpečné 

chování ve volném čase..). Doplněno o rady pro bezpečnost 

na internetu. 

4. a 5. třídy Kyberšikana a 

sociální sítě-

vrstevnické 

vyučování. 

(Policie ČR) 

Prevence kyberšikany a násilí, zlepšení vztahů ve třídních 

kolektivech. 

Rizika přílišného trávení času na počítači, netolismus, 

gamblerství a podpora různorodého trávení volného času dětí. 

Policie ČR 
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6. třídy Závislosti 

(ACET) 

Seznámení žáků s riziky závislosti (Tabák, alkohol, tablet). 

Nabídka smysluplného trávení volného času. 

6., 7., 8. třídy Netolismus 

(ACET) 

Témata rizik internetu: lživý obsah, pornografie, nebezpečné 

kontakty, sexting, nebezpečí webkamer, etika chatování, etika 

pořizování fotografií a videí, ochrana osobních informací 

a hesla, počítačové hry.  

7. a 8. třídy Sex, Aids, vztahy 

(ACET) 

  Hlavním cílem je informovat o základních pojmech – HIV, AIDS, 

o způsobech přenosu HIV, způsobech prevence, účinné 

ochraně a zodpovědnosti za svou sexualitu a sexualitu svého 

partnera. 

9. třídy Záchrana života 

(Root) 

 

Interaktivní výukový program, při kterém žáci poskytují první 

pomoc i drogově závislému člověku. Úkolem žáků bylo přijít na 

rizika poskytování první pomoci této osobě. Žáci vzhledem k 

popsaným rizikům infekcí a jejich důsledkům sami dospěli k 

názoru, že drogám je nejlepší se vyhnout. 

7. třídy Když chceš, tak to 

dokážeš 

(Banga) 

Zážitkový a interaktivní program v oblasti primární prevence 

realizován online formou panem Bangem postavený na 

osobních zážitcích autora. Lektor program prokládal vlastní 

hudební produkci. 

 

Nedílnou součástí prevence rizikového chování je práce školní psycholožky, která se věnuje 

nejen primární prevenci ve třídách, ale i sekundární prevenci v třídních kolektivech, v nichž 

došlo k projevům rizikového chování (šikana, vrstevnické vztahy, tolerance vůči spolužákům se 

znevýhodněním a další). Školní psycholožka pomáhala žákům řešit jejich školní i osobní 

problémy, rodičům poskytovala konzultace a pracovala s dětmi metodou „Feuersteinovo 

instrumentální obohacování“.  

Velmi žádaným lektorem pro řešení problémů vzniklých ve třídních kolektivech je etoped Vít 

Hrbáček, který podle potřeby jednotlivé třídy navštěvoval a pracoval s třídními kolektivy.     

 

 

 

Údaje o kontrolní činnosti a inspekční činnosti ČŠI 
 
a) Česká školní inspekce (dále „ČŠI“) 

provedlaTematickou inspekční činnost Dopady distanční výuky v základním vzdělávání ve 

dnech 14. až 16. 4. 2021, byla  zaměřena především na sběr dat ohledně distančního 

vzdělávání.  

 

b) Veřejnosprávní finanční kontrola a kontrola vnitřního kontrolního systému  

byla provedena na základě pověření starosty MČ Praha 1ve dnech 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021 

 kontrola provedena za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

 výsledný protokol bez navrhovaných nápravných opatření 
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Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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počet žáků 

celkem 
- 2 - - - - - - - - 33 - - 35 

z toho 

nově přijatí 
- 1 - - - - - - - - 3 - - 4 

 

 

 

Další údaje o ZŠ – naplňování cílů a priorit 
 

Ve školním roce 2020/2021 se stabilizoval zájem o školu ze strany veřejnosti, pokles zájmu 

uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku zůstal na úrovni minulého školního 

roku, škola své programy propagovala výrazně méně než v předchozích letech. Narostl 

naopak zájem o přestupy v průběhu vzdělávání, především do 6. ročníku. Uchazeče 

o případný přestup do 8. ročníku jsme z kapacitních důvodů odmítali. 

 

I přes distanční výuku se nám dařilo naplňovat stanovené cíle, jež vycházejí z dlouhodobého 

strategického plánu rozvoje školy a směřují k zachování profilace školy na vzdělávání 

mimořádně nadaných žáků a výuku cizích jazyků. 

 

V oblasti materiálního zabezpečení byly prodlouženy smlouvy na produkty Microsoft, webové 

stránky a správu serveru, bylo obnoveno i technické vybavení v oblasti ICT – v souvislosti 

s distanční výukou jsme doplnili školní sestavu notebooků, tabletů, sluchátek, webových kamer, 

ale i dalšího počítačového příslušenství. Posílena byla i dostupnost sítě wi-fi v budově školy. 

 

V oblastí výchovy a vzdělávání škola nadále pracuje podle revidované (třetí) verze ŠVP ŠANce. 

Prioritou zůstává rozvoj koncepce vzdělávání mimořádně nadaných žáků a vzdělávání žáků 

s odlišným mateřským jazykem.  

 

I pro školní rok 2020/2021 zůstala škola Fakultní školou Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty – 

pozice fakultní školy byla prodloužena do roku 2022, podržela si status „Škola spolupracující 

s Mensou ČR“. Nadále spolupracujeme v rámci programu Kouzelná škola s některými 

mateřskými školami městské části Praha 1 i s dalšími soukromými subjekty.  

 

Díky sponzorským darům rodičů a zapojením Nadačního fondu Curie do života školy byla 

realizována výuka rodilým mluvčím Aj i v době distanční výuky. 

 

Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost 

 

Základní škola hospodaří s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu na krytí 

přímých nákladů na vzdělávání, s finančními prostředky od zřizovatele a vlastními výnosy 

z hlavní a doplňkové činnosti. Výnosy hlavní činnosti jsou tvořeny především úplatou za školní 

družinu. Výnosy doplňkové činnosti sestávají z pronájmů učeben a tělocvičen mimo hlavní 

činnost a z pronájmu školnického bytu. 
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Doplňková činnost hrála v hospodaření školy významnou roli. Z údajů v příloze vyplývá, že se 

škole podařilo i účetní rok 2020 zakončit se ziskem (přestože po velkou část roku nemohla být 

doplňková činnost školy provozována v plném rozsahu), který byl se souhlasem zřizovatele 

převeden do fondu odměn a do investičního a rezervního fondu školy. 

 

 

 

Mzdové podmínky 
Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových 
prostředcích v regionálním školství P1-04 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy 
 

 2020 2021 

I. pololetí I. pololetí celý rok 

Průměrná výše měsíčního platu 

pedagogických pracovníků 
35.368,- 42.904,- 41.194,- 

v tom: průměrná výše nárokové složky platu 

 průměrná výše nenárokové složky platu 
33.658,- 36.346,- 35.422,- 

1.710,- 6.558,- 5.772,- 

Průměrná výše měsíčního platu 

nepedagogických pracovníků 
23.394,- 29.909,- 28.547,- 

v tom: průměrná výše nárokové složky platu 

 průměrná výše nenárokové složky platu 
22.811,- 25.874,- 23.294,- 

583,- 4.035,- 5.253,- 

 

Výše průměrného měsíčního platu a rozložení jeho nenárokové složky je ovlivněna výplatou 

odměn za mimořádnou pedagogickou činnost (u pedagogických pracovníků) a mimořádné 

pracovní výkony (u nepedagogických zaměstnanců) v červenci a prosinci 2020, tedy ve 

2. pololetí tohoto kalendářního roku. V kalendářním roce 2020 byly mimořádné odměny 

vypláceny již v 1. pololetí, tedy v červnu.  

 

Informace o využití mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství – dle usnesení RHMP  

Mzdové prostředky ve školním roce 2020/2021 využity nebyly. Finanční prostředky z UZ 00096 

budou využity v období 09-12/2021, a to výhradně na mimořádné odměny pedagogických 

a nepedagogických pracovníků. 

 

 

 

Naplňování cílů, opatření a aktivit 
vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního 
města Prahy 2020 – 2024 
 

Základní škola nám. Curieových vzdělává své žáky v souladu s cíli Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 – 2024. Struktura žáků ve 

škole odráží specifickou vzdělanostní strukturu obyvatelstva hlavního města – většina žáků 

pochází z rodin, v nichž mají oba rodiče středoškolské či vysokoškolské vzdělání. Právě proto 

mají rodiče našich žáků intenzivní zájem o průběh a výsledky vzdělávání svých dětí a úzce se 

školou spolupracují. Zároveň se škola snaží reagovat na strukturu a vývoj trhu práce 

a připravovat žáky v maximální šíři dovedností, znalostí a kompetencí – tak, aby byli 

v budoucnu schopni reagovat na měnící se kvalifikační potřeby trhu práce. 
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Z nastavených priorit dlouhodobého záměru se zaměřujeme především na naplňování těch 

následujících: 

 Podpora výuky cizích jazyků. Podpora jazykové gramotnosti jako součást myšlenky 

evropanství.  

 Podpora čtenářské, matematické a dalších gramotností a posílení všeobecné složky 

vzdělávání. Budou podporovány aktivity vedoucí k efektivnímu všeobecnému 

vzdělávání, jazykovým znalostem žáků, k posílení dovedností a kompetencí 

v matematické a informační gramotnosti. Budou podporovány aktivity vedoucí 

k posílení občanských kompetencí, schopnosti komunikovat a učit se.  

 Podpora nadaných žáků v souladu s Koncepcí podpory nadání a péče o nadané na 

období let 2014 – 2020, případně podle aktuálních koncepčních dokumentů (např. 

ŠIKK).  

 Podpora rovného přístupu ke vzdělávání. Škola zachová anebo rozšíří zavedená 

opatření k případnému odstraňování nerovností ve vzdělávání. Bude nadále realizován 

program na podporu dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, bude realizována 

podpora asistentů pedagoga, bude zachován princip rovnosti pro všechny žáky 

základního vzdělávání tak, aby nedocházelo k selektivnímu výběru žáků na základě 

určitých zaměření apod.  

 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve všech segmentech vzdělávací 

soustavy. Škola udrží a posílí aktivity směřující k podpoře žáků s odlišným mateřským 

jazykem.  

 

Pro jejich naplňování realizujeme především následující opatření stanovená dlouhodobým 

záměrem pro oblast základního vzdělávání: 

II.2. Pravidelná aktualizace školních vzdělávacích programů 

II.2.2 Podpora multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání, předání znalosti 

a o národnostech, etnických minoritách a otázkách migrace v kontextu etických 

hodnot jejich sociokulturního prostředí (využívání programů etické výchovy napříč 

ročníky, zážitková pedagogika, projektové aktivity)  

II.2.3 Zkvalitnění interpersonálních kompetencí, tolerance a vzájemného porozumění 

při komunikaci a jednání s lidmi odlišných kultur a tradic (využívání programů etické 

výchovy napříč ročníky, zážitková pedagogika, projektové aktivity).  

II.2.5 Při realizaci ŠVP podporovat intenzivnější následující oblasti RVP ZV – gramotností, 

dovedností, schopností a postojů, podpora rozvojových programů v oblasti 

sebepoznání a soft-skills využívání programů etické výchovy napříč ročníky, zážitková 

pedagogika, projektové aktivity). 

II.3. Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 

 II.3.1 Vytváření podpory žákům s odlišným mateřským jazykem (využití výzvy 54 OP PPR, 

výuka češtiny jako druhého jazyka) 

 II.3.2 Zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka v odpovídajícím rozsahu 

 II.3.3 Zvýšit nabídku vzdělávání pedagogů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ – zajištění 

DVPP vybraných pedagogů (ve spolupráci s neziskovými organizacemi i v rámci 

partnerství v projektu Čekin) 

 II.3.4 Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi pracujícími v oblasti 

multikulturní výchovy a výuky českého jazyka pro cizince, popř. v oblasti odborného 

poradenství pedagogům – intenzivní spolupráce s organizací META, dále Centrem pro 

integraci cizinců, apod. 

II.3.6 Podpora předškolní přípravy dětí s OMJ v přípravných třídách základních škol na 

vstup do základního vzdělávání.  

II.4. Podpora výuky cizích jazyků – navýšení minimální hodinové dotace pro výuku vzdělávacího 

oboru Cizí jazyk i oboru Další cizí jazyk; výuka ve skupinách dle ovládnutí jazykových 

kompetencí žáků (přizpůsobená rodilým mluvčím anglického jazyka i žákům se specifickými 

vzdělávacími potřebami) 

 II.4.3. Podpora soutěží a olympiád – aktivní účast žáků v soutěžích, podíl pedagogů na 

organizačním zajištění 
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II.5. Podpora polytechnické výchovy, matematické a přírodovědné gramotnosti na základních 

školách 

II.5.2 Podpora vzdělávání pedagogů a jejich osvěta v oblastech: matematické 

gramotnosti, finanční gramotnosti, čtenářské gramotnosti. Dále v oblastech 

participativních metod výuky. 

II.5.3 Podpora matematických soutěží. Podpora soutěží orientovaných na čtenářskou 

gramotnost. Podpora kreativních a uměleckých soutěží – účast žáků školy 

v oborových olympiádách, matematických soutěžích, recitačních soutěžích 

(v českém i cizím jazyce), účast v mezinárodních uměleckých soutěžích.  

II.5.5 Podpora matematické gramotnosti na základních školách prostřednictvím 

metodických doporučení, projektů a dalších vhodných aktivit – DVPP a metodická 

práce v oblasti výuky matematiky dle konceptu prof. Hejného 

II.6. Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a zvyšování 

jejich prestiže 

 II.6.3 Podpora vzdělávání pedagogů základních škol ve vybraných oblastech – 

zajišťování DVPP v souladu s plány osobního rozvoje pedagogických pracovníků 

 II.6.7 Podpora uvádějících učitelů pro začínající učitele.  

 II.6.8 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a průběžná osvěta 

pedagogických v oblasti formativního hodnocení žáků základních škol.  

II.7. Podpora investičních aakcí a podpora vybavenosti základních škol 

 II.7.1 Podpora vybavování odborných i běžných učeben moderním technickým 

a specifickým vybavením určené primárně pro výuku 

 II.7.3 Podpora vzdělávání pedagogů základních škol ve vybraných oblastech – 

zajišťování DVPP v souladu s plány osobního rozvoje pedagogických pracovníků 

II.8. Podpora školních poradenských služeb a školních psychologů 

 II.8.1 Podpora poradenských pracovišť pro kariérové a jiné poradenství úplně 

obsazené školní poradenské pracoviště se širokým spektrem poskytované podpory 

a poradenských služeb, vybavení ŠPP nástroji pro kariérové poradenství. 

II.8.2 Podpora 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. – úplně obsazené školní poradenské pracoviště se širokým spektrem 

poskytované podpory a poradenských služeb 

II.10. Podpora výuky základních tělovýchovných návyků a sportovních činností a prevence 

proti úrazům a zraněním žáků  

II.10.1 Podpora vzdělávání pedagogů ZŠ v oblasti zdravého životního stylu 

a tělovýchovy  

 

V oblasti průřezových témat pak škola preferuje zaměření na následující opatření 

dlouhodobého záměru: 

X.1. Podpora zkvalitňování výuky cizích jazyků 

X.2. Zkvalitňování vybavenosti a modernizace informačních technologií ve vzdělávání 

 X.2.1 Podpora pořízení nových a modernizace stávajících informačních technologií 

určených zejména pro výuku žáků ve školách – využití a modernizace interaktivních 

učeben, využívání mobilních počítačových učeben (vybavených notebooky 

i tablety) 

 X.2.2 Výchova žáků k bezpečnému užívání ICT – preventivní programy a aktivity 

zaměřené na prevenci kyberšikany 

 X.2.3 Podpora vzdělávání pedagogů v oblasti informačních technologií – se 

zaměřením na distanční výuky i využívání dostupných technologií 

X.3. Podpora aktivit k posílení prevence rizikového chování a podpora sociálního klimatu ve 

školách 

 X.3.2 Rozšiřování spolupráce poskytovatelů primární prevence – spolupráce 

s konkrétními odborníky i dalšími partnery (PPP, neziskové organizace) 

 X.3.3 Rozšiřování a zkvalitňování preventivních aktivit 

 X.3.6 Důsledná prevence v oblasti kyberšikany 
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X.4. Systematické vzdělávání pedagogických i dalších pracovníků školských zařízení v oblasti 

EVVO  

X.4.2 Realizace seminářů a pracovních seminářů EVVO s důrazem na aktivizující 

metody výuky (např. projektová, problémová a kooperativní výuka, integrovaná 

tematická výuka, místně zakotvené učení, badatelsky orientované vyučování).  

X.4.3 Podpora pedagogů k realizaci EVVO přímo ve výuce (mentoring, využívání 

metodických materiálů a serverů EVVO apod.) 

X.6. Zajištění výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou, podpora zřizování venkovních 

učeben a badatelen pro výuku obsahující informace o EVVO  

X.6.3 Podpora škol v přírodě 

X.7. Realizace kvalitních vzdělávacích programů EVVO ve školách a školských zařízeních  

X.7.1 Podpora pedagogů v tvorbě a realizaci Školních programů EVVO – pokračovat 

a rozvíjet začleňování EVVO do života školy 

X.9. Zkvalitňování výuky nadaných dětí, žáků a studentů  

X.9.1 Rozšiřování služeb pro nadané děti, žáky ve školách – pokračovat a rozvíjet 

program vzdělávání mimořádně nadaných žáků, na vzdělávací program navázat 

volnočasovými aktivitami 

X.9.2 Podpora škol orientujících své ŠVP na nadané žáky – aktualizace a úpravy 

programu vzdělávání MNŽ 

X.11. Zkvalitňování výuky pro žáky se specifickými poruchami učení a chování.  

X.11.1 Rozšiřování cílených služeb pro děti, žáky a studenty se SPU (SPUCH) ve školách 

– udržet., případně rozšířit úplné ŠPP, doplňovat stávající nabídku poradenských služeb 

o další možné principy (FIE, Iniciativa Elkonin.cz, apod.) 

X.11.2 Podpora škol orientujících své ŠVP na děti, žáky a studenty s SPU 

 

 

 

Informace o počtu žáků s odlišným mateřským jazykem  
ve vztahu ke znalosti českého jazyka 
 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého 

jazyka ve školním roce 2020/2021 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 
5 

+ 4 žáci přípravné třídy 

Nedostatečná znalost ČJ 24 

Znalost ČJ s potřebou 

doučování (intenzivní) 

1 

+ 4 žáci přípravné třídy 

 

Velkou skupinu dále tvoří žáci z bilingvních rodin (cca 20 žáků), jejichž znalost českého jazyka 

je výrazně ovlivněna také jejich odlišným mateřským jazykem – primárním jazykem rodiny. 

Největší deficity mají tito žáci (v různé míře) především v šíři slovní zásoby a tzv. akademickém 

jazyce konkrétních vyučovacích předmětů. I tito žáci mohou využívat nabídky doučování 

českého jazyka dle své akruální potřeby. 
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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 
 

Podobně jako ve školním roce 2019/2020 jsme přešli od 14. 10. 2020 na vzdálenou výuku, na 

jednotnou vzdělávací platformu G Suite for Education (Google Workspace). Centrem 

platformy se stala aplikace Google Classroom, doplněná dalšími aplikacemi a programy 

z rodiny Google.  Vyučující pro vzdálenou výuku využívali i další elektronické nástroje, webové 

aplikace určené přímo pro vzdělávání i další vhodné materiály. Několikrát za období vzdělání 

na dálku jsme vyzvali rodiče k poskytnutí zpětné vazby k výuce, rozsahu výuky i způsobu 

a obsahu zadávaného učiva. Na jejich podněty jsme reagovali drobnými úpravami on-line 

výuky i zadávané práce, v průběh 2. pololetí jsme opět zařadili tzv. „odlehčovací“ týdny, 

abychom pomohli žákům zvládnout nároky stále nezvyklého způsobu práce.  

 

Od 18. 11. 2020 nastoupili do školy za velmi přísných hygienických podmínek žáci přípravné 

třídy, 1. a 2. tříd k prezenční výuce, o týden později pak k rotační výuce i žáci dalších ročníků. 

Tento způsob výuky byl pro žáky, rodiče i učitele velmi náročný, přesto vnímáme jako důležitou 

právě osobní přítomnost žáků ve škole. A to především vzhledem k deficitu socializace a útlumu 

dovedností ve vzájemných vztazích. Tento deficit se významně projevil v jarních měsících po 

návratu žáků k plné prezenční výuce, kdy byly vztahy mezi žáky v některých třídách významně 

narušeny, a vznikalo zvýšené množství konfliktů. Na tuto situaci reagovali především třídní 

učitelé a pracovnice ŠPP vyšší péčí o třídní kolektivy. 

 

Od 4. 1. 2021 probíhala opět pro většinu žáků distanční výuka. Pedagogové se soustředili na 

výuku základního učiva a především co nejvyšší efektivitu distanční výuky (on-line hodin 

i asynchronní práce). 

 

Po dubnovém návratu k prezenční výuce jsme se ve výuce i mimo ni soustřeďovali na 

sjednocení úrovně ovládnutí učiva a sociální vztahy ve třídě. Velká část tříd 1. stupně vyjela na 

školu v přírodě, všechny třídy absolvovaly před koncem školního roku jedno- či vícedenní školní 

výlety. 

 

Po celou dobu distanční výuky byla naše škola určenou školou pro děti zdravotníků a jiných 

vybraných profesí. Na vedení těchto skupin se podíleli vychovatelé školní družiny a další 

pedagogové, kteří nevedli v plné míře on-line výuku.  

 

Pedagogové i asistenti pedagoga se podíleli také na zvládnutí situace s navýšenou potřebou 

pracovníků ve školní družině v době, kdy nebylo možné díky mimořádným opatřením mísit třídní 

kolektivy. Naopak vychovatelé školní družiny se podíleli na distanční výuce spolu s třídními 

učiteli, poskytovali podporu dětem i učitelům. 

 

Pokud to mimořádná opatření umožňovala, docházeli žáci (především se SPUCH, ale i další, 

kteří měli problémy se zvládáním distanční výuky) na individuální a později i skupinové 

konzultace, které zaštítilo ŠPP a poskytovali je jak školní psycholožka, speciální pedagogové, 

učitelé, tak ve velké míře i asistenti pedagoga. Právě asistenti pedagoga byli velmi cenou 

podporou žákům v on-line prostředí i při osobních individuálních konzultacích. 

 

Jako značně problematické se vedle špatného zvládání distanční výuky u některých žáků 

a narušení sociálních vztahů ve třídách či poklesu komunikačních dovedností některých dětí 

ukázala neadekvátní očekávání žáků 9. tříd směrem přijímacím zkouškám. Část žáků přecenila 

své možnosti a zvolila střední školy neodpovídající jejich znalostem a dovednostem. Tento stav 

dle názoru jednotlivých vyučujících a třídních učitelů byl zapříčiněn především malou možností 

vzájemného porovnávání s vrstevníky a omezenou tzv. „sociální bublinou“. Umisťovací řízení na 
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střední školy tak bylo ukončeno až během letních prázdnin. Individuální podporu žákům i 

rodičům v jeho průběhu poskytovala školní psycholožka (z pozice kariérového poradce). 

 

 

 

V Praze dne 8. 10. 2021 

 

 

 

 

 Mgr. Tereza Martínková 

 ředitelka školy 
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Přílohy 
 
 Distanční výuka 

 Hospodaření základní školy 

 Podařilo se nám 

 



 
1 

Příloha č. 1 k výroční zprávě o činnosti ZŠ 

 

Distanční výuka 

  



 
2 

Příloha č. 2 k výroční zprávě o činnosti ZŠ 

 

Hospodaření základní školy 

 

1. Rozbor hospodaření Základní školy nám. Curieových za rok 2020 

 

2. Rozvaha - bilance 

 

3. Výkaz zisku a ztrát 

 

  



 
3 

Příloha č. 3 k výroční zprávě o činnosti ZŠ 
 

 

Podařilo se nám 

 

 Průběh školního roku 

 

 Příměstské tábory 

 

  



 
4 

 

 

Poděkování 

 

 

Za spolupráci a podporu ... 

 ... Zřizovateli – Městské části Praha 1 

 ... Odboru školství MČ Praha 1 

 ... Školské radě Základní školy nám. Curieových 

 ... Nadačnímu fondu Curie a rodičům našich žáků nejen za finanční podporu 

 ... Odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy 

 ... Komisi pro výchovu a vzdělávání při Úřadu MČ Praha 1 

 ... Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

 ... Mense České republiky 

 ... školským zařízením Prahy 1 

 

 

 

 

Děkujeme za vstřícnost a podporu, 

díky níž můžeme zkvalitňovat naši práci. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne ______________________________ 

 

 

      

 ________________________________ 

 předseda školské rady při ZŠ 

 



 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání v 1. pololetí 

školního roku 2020/2021 

 

1) Hodnocení prvního čtvrtletí 

 Do 20. 11. 2020 předat žákům a zákonným zástupcům hodnocení za 

1. čtvrtletí, které bude obsahovat hodnocení na základě zvolených kritérií 

 Pro 1. stupeň je doporučena forma širšího slovního hodnocení 

 Pro 2. stupeň je doporučena kombinace klasifikace a stručného slovního 

hodnocení 

o Zhodnocení práce před zahájením distanční výuky a v jejím průběhu 

 V případě užití širšího slovního hodnocení bude hodnocení obsahovat 

o Zhodnocení školní práce před nástupem na distanční výuku 

o Zhodnocení zapojení žáka do online výuky 

o Zhodnocení odevzdávané práce a jiných žákovských výstupů během 

distanční výuky 

 Širší slovní hodnocení musí obsahovat položky, jaké dovednosti si žák osvojil, 

co je potřeba zlepšit a doporučení, na co se dál zaměřit 

 Stejný způsob hodnocení platí i pro skupiny MNŽ, podklady od jednotlivých 

vyučujících shromažďuje garant ročníku, komplet přepošle TU příslušné třídy 

(co žák dělal a jak pracoval) 

 Vyučující druhého stupně předají hodnocení žáků za svůj předmět TU příslušné 

třídy 

 

2) Cesty k získání podkladů k pololetnímu hodnocení známkou na vysvědčení 

 Hodnocení žáka během prezenční výuky 

 Hodnocení žáka během distanční výuky 

o Práce žáků při online výuce 

o Samostatná práce žáků odevzdaná během distanční výuky 

(zadávaná mimo online hodiny) – známky, body převedené na 

známky 

 Písemné práce nebo online zkoušení během distanční výuky 

o dle předem zadaných kritérií 

o pro online testy (např. zpracované v aplikaci Formuláře Google, 

apod.) jsou doporučeny následující podmínky 

 Žáci píší test v předem vymezený čas (v rámci online výuky i 

mimo ni) 

 V případě práce během online výuky jsou žáci připojení (online) 

po celou dobu práce 

 V případě práce během online výuky mají žáci zapnuté kamery 

 (Především na 1. stupni) Žáci pracují samostatně bez jakékoliv 

dopomoci  

  



 

 

3) Doplňující informace 

 Pro online zkoušení stejně jako pro jakoukoli práci žáků je potřeba zadávat 

jasná kritéria hodnocení 

 Online testy nebo zkoušení je možné realizovat během výuky nebo v jiných 

domluvených termínech, ve skupinách i individuálně 

 Na prvním stupni lze na přezkoušení vyčlenit dopolední blok online výuky, 

domluvit se na vysuplování hodin vychovatelem, asistentem nebo speciálním 

pedagogem. Pokud se vám nepodaří dohoda, obraťte se na ZŘŠ pro I. stupeň 

 Na druhém stupni je možné pro individuální či skupinové přezkoušení využít 

individuálních konzultací, je nutné žáky (a rodiče) předem informovat o využití 

těchto hodin pro hodnocené aktivity 

 Veškerá klasifikace je zapisována do Bakalářů. U zapsané známky musí být 

zřetelné, že byla udělena v době distanční výuky 

 Pokud rodiče se zkoušením dítěte online formou nesouhlasí, mají na to právo. 

Upozorněte je pouze, že nebudete mít dostatek podkladů pro hodnocení 

jejich dítěte v daném pololetí 

 Pololetní kontrolní práce z českého jazyka, matematiky a případně dalších 

předmětů nejsou ve školním roce 2020/2021 povinné. Ředitelka školy 

doporučuje nahradit jiným typem komplexního ověření znalostí podobně jako 

během 1. čtvrtletí školního roku. 

 Na druhém stupni ředitelka školy doporučuje využít jako podkladu ke klasifikaci 

komplexní práce typu samostatných ročníkových prací. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání není ze strany MŠMT žádným způsobem upraveno, platí tedy 

veškerá ustanovení školního řádu a jeho přílohy platných pro tento školní rok. 

Při pololetní klasifikaci bude respektován případný nižší počet známek v jednotlivých 

předmětech. Nedostatek známek bude muset být nahrazen jinými klasifikačními podklady – 

různými formami hodnocení v průběhu distanční výuky (především zaznamenanými v aplikaci 

Učebna Google - př. zpětná vazba učitelů k práci žáků, bodované úkoly, soukromé/veřejné 

komentáře k práci žáků, apod.). 

 

 

V Praze 10. 11. 2020, revidováno 29.12.2020 

 

 Mgr. Tereza Martínková 

 ředitelka školy 



Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 
(MŠMT) 
 
Provoz základních škol 

● Je povolena osobní přítomnost: 
o žáků zařazených do přípravné třídy základní školy, 
o žáků 1. a 2. ročníků základních škol, 
o žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve 

školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. 
malotřídní škola), 

o žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
o žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. 

● Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. 
● Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 
● Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden 

pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci 
konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

● Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, 
ani jinak neprolínají). 

● Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke 
kontaktu 

● mezi žáky z různých tříd. 
● Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po 

celou dobu pobytu ve škole. 
● Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 
● Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve 

venkovních prostorách i mimo areál školy. 
● Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 
● Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní 

družiny. 
● Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení. 
● Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále. 

 
Školní stravování 

● Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích 
služeb, které neslouží pro veřejnost. 

● Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: 
o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 
o maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý 

stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup 
minimálně 2 metry), 

o ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
o udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd, 
o ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a 

zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí 
strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem). 

● Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. 
● Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou 

doby konzumace stravy. 
  



Konkretizace informace MŠMT pro naši školu 
 
18.11.2020 nastoupí do školy přípravná třída, první a druhý ročník v následujících skupinách 

● přípravná třída (TU – J. Andrle, ŠD – A. Procháčková) 
● 1.M (TU – V. Matějová, AP – A. Pexa, ŠD – K. Filípková) 
● 1.Z (TU – R. Fischerová, asistence – šk. porad. pracoviště, ŠD – M. Paleček) 
● 1.MNŽ (vyuč. – T. Yesilyurt, ŠD – M. Těšínská/L. Rampich) 
● 2.M (TU – P. Stoklasová, ŠD – I. Hantonová) 
● 2.Z (TU – L. Kazdová, ŠD – V. Švábeníková) 
● 2.MNŽ (vyuč. – K. Jůzlová, ŠD – I. Vrba/A. Ondráčková) 

skupiny se mezi sebou nemohou mísit 
nadále bude v provozu skupina pro děti rodičů IZS (zajištění dohledu dle rozvrhu dobrovolné 
činnosti) 
 
pro pobyt ve škole platí zpřísněná hygienická pravidla, budeme dbát na jejich dodržování 

● příchod všech žáků hlavním vchodem, prosíme rodiče žáků 2. tříd o příchod cca v 7:40 a 
rodiče žáků 1. tříd a přípravné třídy o příchod cca v 7:55 

● při vstupu do budovy žádáme všechny o dezinfekci rukou 
● pohyb ve společných prostorách školy bude maximálně omezen – pohyb žáků pouze 

v nejnutnějších případech 
● po příchodu do školy se žáci shromáždí ve třídách, v zadní části si odloží svrchní oděv a 

přezují se do přezůvek (přezůvky budou ponechávány v učebnách) 
● uložení věcí do šatních skříněk proběhne po jednotlivých třídách 

 

8:00 1.M 8:10 1.Z 

8:00 2.M 8:10 2.Z 

8:20 1.MNŽ 8:20 2.MNŽ 

při příchodu přípravná třída 

 
● výuka bude probíhat podle mírně upraveného rozvrhu – úpravy vzhledem k provozu školní 

jídelny 
● pro jednotlivé třídy připravíme rozvrh „přestávek“, podle kterého se bude řídit pohyb žáků i 

zaměstnanců ve společných prostorách, včetně možnosti návštěvy toalet. 
o 1. třídy budou využívat standardní toalety na chodbě v 1. patře 

▪ 1.M – vždy na začátku přestávky (vždy v ´40 - ´45) 
▪ 1.Z – vždy na konci přestávky (vždy v ´50 - ´55) 
▪ 1.MNŽ – během vyučovací hodiny 

o 2. třídy budou využívat menší toalety u svých tříd 
▪ 2.M – vždy na začátku přestávky (vždy v ´40 - ´45) 
▪ 2.Z – vždy na konci přestávky (vždy v ´50 - ´55) 
▪ 2. MNŽ – během vyučovací hodiny 

o přípravná třída bude využívat standardní toalety na chodbě ve 2. patře během 
přestávky 

o žáci ze skupiny IZS budou využívat standardní toalety na chodbě ve 2. patře mimo 
dobu přestávky 

● při přesunech ve společných prostorách školy je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když 
je to možné (nejméně 1,5 metru) 

● pedagogové budou dbát na zvýšenou hygienu (především mytí rukou) dětí 
● každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (doporučujeme vyšší počet) a sáček 

na uložení roušky; ve škole budou pro děti k dispozici náhradní jednorázové roušky 



● v každé učebně je nezbytné často větrat, pedagog zajistí větrání minimálně na začátku a na 
konci vyučovací hodiny a jednou za hodinu v jejím průběhu minimálně po dobu 5 minut – 
vybavte proto děti teplejším oblečením 

● je možné výuku realizovat ve venkovních prostorách i mimo prostory školy, dbát na 
homogenitu skupin 

 
Výuka anglického jazyka – změna skupin 

● 1.M – V. Matějová 
● 1.Z – R. Fischerová 
● 1.MNŽ – T. Yesilyurt 
● pokročilá skupina J. Sellerse – samostatně dle tříd (1x týdně online, 1x zadána práce) 

o 1x týdně online výuka s vyučujícím - 1.M, ve škole dohled nad žáky AP - Út 
o 1x týdně online výuka s vyučujícím – 1.Z, ve škole dohled nad žáky asistent - Čt 

● 2.M – R. Fischerová 
● 2.Z – T. Yesilyurt 
● 2.MNŽ – K. Jůzlová 
● pokročilá skupina J. Sellerse – samostatně dle tříd (1x týdně online, 1x zadána práce) 

o 1x týdně online výuka s vyučujícím - 2.M, ve škole dohled nad žáky asistent - Po 
o 1x týdně online výuka s vyučujícím – 2.Z, ve škole dohled nad žáky TU - Čt 

 
Konkrétní rozvrh výuky pro jednotlivé třídy bude třídním učitelům předán během víkendu, aby 
mohli v pondělí předat rodičům a informovat žáky 
 
Výuka Hv 

● bez zpěvu; posílit rytmické aktivity 
● možnost zařazení lekcí etické výchovy 

 
Výuka Tv 

● nahrazena pobytem venku – vycházka se vzdělávacím obsahem (propojit s Vtv, NS, Čj, M) 
 
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 

● oběd a konzumace oběda v uzavřených skupinách 
● provoz školní jídelny se řídí pokyny zaměstnanců ŠJ 
● oběd podle trvalého rozvrhu v průběhu 5. vyučovací hodiny – rozplánovat aktivity tak, aby 

bylo možné je dokončit po obědě 
 

JÍDELNA 
„plastové židle“ 

JÍDELNA 
„dřevěné stoly“ 

UČITELSKÁ 
JÍDELNA 

11:40 1.M 11:50 1.Z 12:00 PřTř 

12:10 1.MNŽ 12:20 2.M 12:30 děti IZS 

12:40 2.Z 12:50 2.MNŽ 13:00 zaměstnanci 

 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
● ranní družina není poskytována 
● provoz školní družiny je omezen do 17:00, nebude fungovat společná (večerní) družina 
● program školní družiny probíhá v homogenních skupinách, shodných s rozdělením pro výuku 
● omezení pohybu ve společných prostorách je shodné s dopolední výukou 
● ve venkovních prostorách, na školním hřišti, se budou žáci střídat dle stanoveného rozvrhu (v 

případě zhoršeného počasí po dohodě jednotlivých vychovatelů) 



● prostor školního dvora bude rozdělen na dvě části, každá bude určena pro venkovní aktivity 
jedné skupiny 
 

ŠKOLNÍ DVŮR 
„Curie“ 

ŠKOLNÍ DVŮR 
„Dušní“ 

13:00 2.M 13:00 2.Z 

13:45 1.M 13:45 1.Z 

14:30 1.MNŽ 14:30 2.MNŽ 

 
● do aktivit školní družiny budou zařazeny i vycházky mimo prostory školy 
● skupiny 1.MNŽ a 2.MNŽ budou pro školní družinu využívat učebny ve 2. patře 

o 1.MNŽ – učebna 5.M 
o 2.MNŽ – učebna 5.Z 

 



 

 

V Praze, 25. listopadu 2020 

 

 

Vážení rodiče, 

velmi ráda bych Vám poděkovala za spolupráci v tomto obtížném období a za Vaše zapojení 

do vzdálené výuky. Uvědomuji si, že bez Vaší podpory bychom tento způsob práce nezvládli. 

Za uplynulé období Vám patří obrovská jednička s hvězdičkou! Vaší podpory dětí i učitelů si 

velmi vážím. A jako rodič také naprosto chápu všechna úzká místa, kterými jste museli v této 

nelehké době se svými dětmi projít, a překážky, které jste museli překonat. 

Většina Vašich dětí se pondělí vrátí do školních lavic, zbývající žáci s týdenním zpožděním. 

Snažíme se, aby to byl návrat plynulý, přestože pro spuštění výuky platí několik zásadních 

omezení. Jedním z nich je povinná homogenita tříd. Po zatím nejasně dlouhou dobu 

nebudeme moci třídy a skupiny spojovat. Doufáme, že návrat bude co nejsnazší jak pro děti, 

tak pro nás dospělé. Především druhostupňoví kolegové budou muset skloubit práci s dětmi 

přímo ve škole s rotační vzdálenou výukou. Velmi Vás prosím v průběhu prvních dnů o 

shovívavost. Doufáme, že se naše výuka co nejdříve vrátí k běžnému rozvrhu. V prvních dnech 

může docházet k drobným časovým posunům, především při stravování ve školní jídelně.  

Věřím, že společně návrat dětí zvládneme a všechny aktivity se co nejrychleji ustálí. 

 

 

S pozdravem 

 

 Mgr. Tereza Martínková 

 ředitelka školy 

  



 

 

Informace k organizačním změnám 

 

30. 11. 2020 nastoupí do školy všechny třídy 1. stupně, 9. ročníky a 7. třídy (v rotační výuce – 

v lichých týdnech. 7. 12. 2020 prezenční výuku zahájí 6. a 8. třídy (v rotační výuce – v sudých 

týdnech). Vzhledem k okolnostem bude potřeba dodržovat některá opatření a také dojde 

k několika organizačním změnám. 

 

K organizaci výuky: 

 Žáci jsou povinni dodržovat všechna stanovená hygienická nařízení a respektovat 

pokyny vyučujících.  

 Po příchodu do budovy si žáci v co nejkratším čase umyjí a vydezinfikují ruce. 

Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve vestibulu školy, na toaletách i v každé třídě. 

 Žáci budou opakovaně poučování o dodržování hygienických zásad – mytí rukou i 

používání jednorázových papírových kapesníčků.  

 Bude zajištěno dostatečné větrání i průběžný úklid prostor dezinfekčními prostředky. 

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit. Sledujte tedy aktuální 

zdravotní stav svých dětí a striktně dodržujte toto opatření. 

 V případě, že se do školy dostaví žák s výše uvedenými příznaky, budete okamžitě 

kontaktováni. Totéž platí v případě, kdy se toto projeví během vyučování. Je velmi 

důležité, abyste si po případném telefonátu od nás dítě co nejrychleji ze školy vyzvedli. 

 V případě prokázané nákazy covidem-19 u dítěte či v rodině kontaktujte třídní učitelku 

či učitele. 

 Výuka probíhá dle standardního rozvrhu jednotlivých tříd. V případě mimořádných 

úprav budete informováni třídními učiteli 

 Příchod žáků do budovy školy je upraven takto: 

 

vchod 

DUŠNÍ  

vchod 

CURIE  

7:30 2.M, 4.M, 5.Z 3.M, 3.Ž, 8.A lichý týden 

7:40 2.Z, 4.Z 6.A, 6.B, 8.B | 7.A, 7.B, 7.C sudý týden 

7:50 3.Z, 5.M, 5.Ž 4.Ž, 9.A, 9.B  

8:00 1.MNŽ, 2.MNŽ PřTř, 1.M, 1.Z  

 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Prosíme o dodržování času příchodu do školy.  

 Žáci budou před školou i ve společných prostorách školy dodržovat předepsané 

rozestupy.  



 

 

 Před školou a ve všech prostorách školy musí mít žáci ústa i nos zakryté rouškou, a to po 

celou dobu. Vybavte prosím děti alespoň dvěma rouškami na den, v případě pobytu 

ve školní družině jejich vyšším počtem. 

 Ranní družina není v provozu. 

 Odpolední družina je zkrácena do 17:00, po celou dobu provozu budou žáci ve 

standardních odděleních. 

 Od 30. 11. 2020 se mění podmínky provozu školní jídelny.  Prosíme, věnujte pozornost 

platbám za obědy – nový měsíc. 

 Výdej oběda se bude řídit předem daným rozpisem, který nebude možné měnit. 

 Upozorňujeme rodiče dětí, které nebudou obědvat ve ŠJ, že musí být po celou dobu 

se svojí třídou, a tudíž musí jít společně s ostatními i do ŠJ. 

 Prosíme o maximální spolupráci se školou. Poučte prosím doma děti o těchto 

pravidlech. Opravdu je nezbytné výše uvedené dodržovat. 

 V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte třídní učitelku /učitele nebo vedení školy. 

 

 

Provoz Školní jídelny Uhelný Trh od 30. 11. 2020 do odvolání 

PRACOVIŠTĚ DUŠNÍ  -  VÝDEJ OBĚDŮ 

Výdej obědů pro žáky přítomné ve škole a zaměstnance 

ZŠ Curie  11,20 –  13,45 a SPŠS  13,45 – 14,00 

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce pouze do přinesených nádob 

(nemohou konzumovat v jídelně) 

VÝDEJ   11,00 – 11,20 

VŠECHNY OBĚDY BUDOU AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÉ PODLE ROZPISU PREZENČNÍ VÝUKY. 

kancelář ŠJ v provozu 8:00 – 14:00 (604132199 nebo jidelna.dusni@seznam.cz) 

 

 

 

 

mailto:sjuhelnytrh@volny.cz


Prezenční výuka – ve velmi podobném režimu jako po nástupu tříd od 18.11.2020 

 přípravná třída 

 1.M, 1.Z, 1.MNŽ 

 2.M, 2.Z, 2.MNŽ 

 

4. 1. 2020 nastoupí do školy přípravná třída, první a druhý ročník v následujících skupinách 
● přípravná třída (TU – J. Andrle, ŠD – A. Procháčková) 
● 1.M (TU – V. Matějová, AP – A. Pexa, ŠD – K. Filípková) 
● 1.Z (TU – R. Fischerová, asistence v případě potřeby (po dohodě) – šk. porad. pracoviště, ŠD – 

M. Paleček) 
● 1.MNŽ (vyuč. – T. Yesilyurt, ŠD – M. Těšínská) 
● 2.M (TU – P. Stoklasová, ŠD – I. Hantonová) 
● 2.Z (TU – L. Kazdová, ŠD – V. Švábeníková) 
● 2.MNŽ (vyuč. – K. Jůzlová, ŠD – I. Vrba) 

skupiny se mezi sebou nemohou mísit 
 
znovu bude v provozu skupina pro děti rodičů IZS (zajištění dohledu dle rozvrhu dobrovolné činnosti) 
 
Pro pobyt ve škole platí zpřísněná hygienická pravidla, budeme dbát na jejich dodržování 

● příchod všech žáků podle rozpisu, který platí od konce listopadu (rozšíření možného času 
příchodu žáků) 

 

 
vchod 
DUŠNÍ  

vchod 
CURIE 

7:30 - 7:45 2.M, 2.Z 1.M, 1.Z 

7:45 - 8:00 1.MNŽ, 2.MNŽ PřTř 

 
● při vstupu do budovy žádáme všechny o dezinfekci rukou 
● pohyb ve společných prostorách školy bude maximálně omezen – pohyb žáků pouze 

v nejnutnějších případech 
● po příchodu do školy se žáci shromáždí ve třídách, v zadní části si odloží svrchní oděv a 

přezují se do přezůvek (přezůvky budou ponechávány v učebnách) 
● uložení věcí do šatních skříněk proběhne po jednotlivých třídách podle stanoveného rozvrhu 

(případně po dohodě třídních učitelek tak, aby se děti na chodbách nepotkávaly) 
 

7:45 1.M 7:55 1.Z 

7:45 2.M 7:55 2.Z 

8:05 1.MNŽ 8:05 2.MNŽ 

při příchodu přípravná třída 

 
● výuka bude probíhat podle mírně upraveného rozvrhu – úpravy vzhledem k provozu školní 

jídelny a oddělení skupin MNŽ 
● pro jednotlivé třídy připravíme rozvrh „přestávek“, podle kterého se bude řídit pohyb žáků i 

zaměstnanců ve společných prostorách, včetně možnosti návštěvy toalet. 
o 1. třídy budou využívat standardní toalety na chodbě v 1. patře 



▪ 1.M – vždy na začátku přestávky (vždy v ´40 - ´45) 
▪ 1.Z – vždy na konci přestávky (vždy v ´50 - ´55) 
▪ 1.MNŽ – během vyučovací hodiny 

o 2. třídy budou využívat menší toalety u svých tříd 
▪ 2.M – vždy na začátku přestávky (vždy v ´40 - ´45) 
▪ 2.Z – vždy na konci přestávky (vždy v ´50 - ´55) 
▪ 2. MNŽ – během vyučovací hodiny 

o přípravná třída bude využívat standardní toalety na chodbě ve 2. patře během 
přestávky 

o žáci ze skupiny IZS budou využívat standardní toalety na chodbě ve 2. patře mimo 
dobu přestávky 

● při přesunech ve společných prostorách školy je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když 
je to možné (nejméně 1,5 metru) 

● pedagogové budou dbát na zvýšenou hygienu (především mytí rukou) dětí 
● každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (doporučujeme vyšší počet) a sáček 

na uložení roušky; ve škole budou pro děti k dispozici náhradní jednorázové roušky 
● v každé učebně je nezbytné často větrat, pedagog zajistí větrání minimálně na začátku a na 

konci vyučovací hodiny a jednou za hodinu v jejím průběhu minimálně po dobu 5 minut – 
vybavte proto děti teplejším oblečením 

● je možné výuku realizovat ve venkovních prostorách i mimo prostory školy, dbát na 
homogenitu skupin 

 
Výuka anglického jazyka bude probíhat dočasně v homogenních skupinách 

● vyučující vždy pro celou skupinu, skupina nebude dělena 
● pokročilá skupina J. Sellerse – samostatně dle tříd (1x týdně běžná výuka, 1x zadána práce) 

 

 1. skupina 2. skupina 

1.M Matějová Sellers (Út) 

1.Z Fischerová Sellers (Čt) 

1.MNŽ Yesilyurt  

2.M Fischerová Sellers (Po) 

2.Z Yesilyurt Selllers (Čt) 

2.MNŽ Jůzová  

 

 v případě online výuky J. Sellerse 
o 1.M, dohled nad žáky AP – Út 
o 1.Z, dohled nad žáky asistující pedagog – Čt 
o 2.M, dohled nad žáky asistující pedagog – Po 
o 2.Z, dohled nad žáky TU – Čt 

 
Výuka Hv 

● bez zpěvu; posílit rytmické aktivity 
● možnost zařazení lekcí etické výchovy 

 
  



Výuka Tv 
● nahrazena pobytem venku – aktivity na školním dvoře, vycházka se vzdělávacím obsahem 

(propojit s Vtv, NS, Čj, M) 
● bez sportovních aktivit 

 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 

● oběd a konzumace oběda v uzavřených skupinách 
● provoz školní jídelny se řídí pokyny zaměstnanců ŠJ 
● oběd podle trvalého rozvrhu v průběhu 5. vyučovací hodiny – rozplánovat aktivity tak, aby 

bylo možné je dokončit po obědě 
 

„dřevěné stoly“ „plastové židle“ učitelská jídelna 

11:45 - PřTř 11:55 - 1.M 12:05 - 1.MNŽ 

12:15 - 1.Z 12:25 - 2.M 12:35 - 2.MNŽ 

12:45 - 2.Z 12:55 – děti IZS od 13:00 zaměst. 

 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
● ranní družina není poskytována 
● provoz školní družiny je omezen do 17:00, nebude fungovat společná (večerní) družina 
● program školní družiny probíhá v homogenních skupinách, shodných s rozdělením pro výuku 
● omezení pohybu ve společných prostorách je shodné s dopolední výukou 
● ve venkovních prostorách, na školním hřišti, se budou žáci střídat dle stanoveného rozvrhu (v 

případě zhoršeného počasí po dohodě jednotlivých vychovatelů) 
● prostor školního dvora bude rozdělen na dvě části, každá bude určena pro venkovní aktivity 

jedné skupiny 
 

ŠKOLNÍ DVŮR 
„Curie“ 

ŠKOLNÍ DVŮR 
„Dušní“ 

12:15 PřTř   

13:00 1.M 13:00 1.MNŽ 

13:45 1.Z 13:45 2.M 

14:30 2.Z 14:30 2.MNŽ 

 
● do aktivit školní družiny budou zařazeny i vycházky mimo prostory školy 
● skupiny 1.MNŽ a 2.MNŽ budou pro školní družinu využívat učebny ve 2. patře 

o 1.MNŽ – učebna 5.M 
o 2.MNŽ – učebna 5.Z 

 



9.B prezenční výuka od 30.11.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí Vo F M Nov D Ch Šj/Fj Zv TřH
Úterý Tv(celá tř.) Šj/Fj Čj Vít M Nov Pv Aj G
Středa D Čj Vít F M Nov Aj G M PZ Nov
Čtvrtek Př Šj/Fj Ch M Nov Z Aj G Čj PZVít
Pátek Tv(celá tř.) Čj Vít Čj Vít Hv Vv Vv

9.A prezenční výuka od 30.11.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí Vv Vv M Mart.Š.Šj/Nj Zv F
Úterý Ch Z Čj Mart.T.M Mart.Š. Pv Aj Pet Tv Tv TřH
Středa D Čj Mart.T. Př M Mart.Š. Aj Pet Čj PZ Mart.T
Čtvrtek Ch F Šj/Nj M Mart.Š. Vo Aj Pet M PZ Mart.Š
Pátek Šj/Nj Čj Mart.T. Čj Mart.T.D Hv

8.B distanční výuka od 30.11.(lichý týden - on-line hodiny),  prezenční výuka od 7.12.(sudý týden)    
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí F Šj/Fj/Cv Čj Urb M Sch Vo Př TřH
Úterý Čj Urb D M Sch Šj/Fj/Cv Ch Aj A, K Pv Pv
Středa M Sch Aj A, K Aj A, K D Čj Urb Z
Čtvrtek Čj Urb M Sch Vv Vv Ch Šj/Fj/Cv
Pátek Hv Tv Tv Z Zv Př

8.A distanční výuka od 30.11.(lichý týden - on-line hodiny),  prezenční výuka od 7.12.(sudý týden)     
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí Př Vo Čj Voš M Mart.Š. Vv Vv Ev/TřH
Úterý Čj Voš Ch M Mart.Š.Z Aj G, Pet Nj/Šj Pv Pv
Středa M Mart.Š. Aj G, Pet Aj G, Pet D Čj Voš Př
Čtvrtek Čj Voš M Mart.Š. Zv Nj/Šj Tv Tv
Pátek D Nj/Šj Hv Ch F Z

7.C  prezenční výuka  od 30.11.(lichý týden),  distanční výuka od 7.12.(sudý týden - on-line hodiny)    
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí M Sch Př D Čj Voš Šj/Nj/Fj Zv Nj Němcová v D- Z
Úterý M Sch Aj Pet Tv Tv Šj/Nj/Fj Pv Šj Guevara v Šj (3 žáci)
Středa Čj Voš Z M Sch Aj Pet Př Vo Fj Ratajová v Fj
Čtvrtek M Sch Čj Voš Vv Vv Šj/Nj Aj Pet Fj
Pátek Čj Voš Hv F D Z Ev/TřH

7.B  prezenční výuka  od 30.11.(lichý týden),  distanční výuka od 7.12.(sudý týden - on-line hodiny)    
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí M Mart.Š. Z Zv Čj Urb Šj/Nj/Fj Ev/TřH Nj Němec v 7.B
Úterý M Mart.Š. Aj A Vo Pv Šj/Nj/Fj Př Šj Jiráková v Fy
Středa Čj Urb F M Mart.Š.Aj A Z D Fj Vondrová v Čj
Čtvrtek M Mart.Š. Čj Urb Tv Tv Šj/Nj/Fj Aj A 
Pátek Čj Urb Př D Hv Vv Vv



7.A  prezenční výuka  od 30.11.(lichý týden),  distanční výuka od 7.12.(sudý týden - on-line hodiny)   
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí M Nov Vo Př Čj Vít Šj/Nj  Fj Ev/TřH Nj Hodurová v 7.A
Úterý M Nov Aj K Z Zv Šj/Nj  Fj Pv Šj Guevara v Šj (3 žáci)
Středa Čj Vít D M Nov Aj K Vv Vv Fj Ratajová v Fj
Čtvrtek M Nov Čj Vít Př Z Šj/Fj/Nj Aj K
Pátek Čj Vít D Hv F Tv Tv

6.B distanční výuka od 30.11.(lichý týden - on-line hodiny),  prezenční výuka od 7.12.(sudý týden)       
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí Šj/Nj M Mart.Š. Z Aj A, K Tv Tv
Úterý Př M Mart.Š. Šj/Nj Čj Vít Vo D
Středa Aj A, K M Mart.Š. Čj Vít Čj Vít IT/PV IT/Pv
Čtvrtek F Aj A, K M Mart.Š.D Vv Př
Pátek Z F Šj/Nj Čj Vít Hv Ev/TřH

6.A distanční výuka od 30.11.(lichý týden - on-line hodiny),  prezenční výuka od 7.12.(sudý týden)      
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí Z M Nov Fj/Nj/Cv Aj G, J F Hv
Úterý Fj/Nj/Cv M Nov Př Čj Voš Tv Tv
Středa Aj G, J M Nov Čj Voš Čj Voš D F
Čtvrtek Fj/Nj/Cv Aj G, J M Nov Př Vo Vv Ev/TřH
Pátek IT/Pv IT/Pv Z Čj Voš D



9.B distanční výuka od 4.1.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí Vo (lichý) F M Ch
Úterý Šj/Fj Čj TH Aj 
Středa D Čj M Aj M PZ 
Čtvrtek Př Šj/Fj M Z
Pátek Čj Čj PZ Vz (sudý)

9.A distanční výuka od 4.1.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí M Šj/Nj
Úterý Ch Z Čj Aj 
Středa Čj Př M Aj M PZ
Čtvrtek F Šj/Nj M Vo/Vz
Pátek TH Čj  Čj PZ D

8.B distanční výuka od 4.1.    
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí F Šj/Fj Čj 
Úterý Čj M Ch Aj
Středa M Aj D
Čtvrtek Čj M Př* Šj/Fj *přesun hodiny z 6.v.h. v pátek na 4 v.h. ve čtvrtek (od 25.3.)
Pátek Z TH

8.A distanční výuka  od 4.1.     
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí Př Čj 
Úterý Čj M Z Aj
Středa M Aj TH
Čtvrtek Čj M Nj/Šj
Pátek D Nj/Šj Ch F

7.C  distanční výuka  od  4.1.    
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí M D Čj Nj/Fj *od 12.4.M - skupina B. Betincové přeložena z 1.v.h v pondělí na čtvrtek 4. v.h.
Úterý M Aj TH Šj/Nj/Fj
Středa Čj Z Aj Př
Čtvrtek M M* Šj
Pátek Čj F

7.B  distanční výuka   od 4.1.   
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí M Z Čj Nj Fj *od 12.4.M - skupina B. Betincové přeložena z 1.v.h v pondělí na čtvrtek 4. v.h.
Úterý M Aj Šj/Nj
Středa Čj F Aj
Čtvrtek M M* Šj/Fj
Pátek Čj Př D TH

7.A  distanční výuka   od 4.1.   
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí M Př Čj Fj/Nj *od 12.4.M - skupina B. Betincové přeložena z 1.v.h v pondělí na čtvrtek 4. v.h.
Úterý M Aj Z Šj
Středa Čj D Aj
Čtvrtek M M* Šj/Fj/Nj
Pátek Čj F TH

6.B distanční výuka  od 4.1.       
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí Šj/Nj TH Aj **od 12.4.M - skupina B. Betincové a Šárky Martínkové přeložena z 2.v.h v pondělí na úterý 2. v.h.
Úterý Př M** Šj/Nj Čj TH na pondělí 2.v.h.
Středa Aj M Čj 
Čtvrtek M D
Pátek Z F* Čj *přesun hodiny z 1.v.h.ve čtvrtek (od 1.2.)

* změna od 15.2.

6.A distanční výuka  od 4.1.     
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:55 - 11:40 11:50 -12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:10

Pondělí M/ Nov Aj F *od 12.4.M - skupina B. Betincové a Šárky Martínkové přeložena z 2.v.h v pondělí na úterý 2. v.h.
Úterý Fj/Nj M** Př Čj
Středa Aj M Čj D
Čtvrtek Fj/Nj M 
Pátek TH Z Čj 



 

 

V Praze, 30. dubna 2021 

 

Návrat žáků 2. stupně do školy – od 3. 5. 2021 

Vážení rodiče, 

 

dne 3. 5.  2021 se obnovuje výuka žáků 2. stupně ZŠ v rotačním režimu. Vzhledem k okolnostem 

bude potřeba dodržovat některá opatření a také dojde k několika organizačním změnám. 

 

Žáci se prezenční výuky účastní následujícím způsobem: 

v sudých týdnech – zahájení prezenční výuky 3. 5. 2021 

třídy: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C 

v lichých týdnech – zahájení prezenční výuky 10. 5. 2021 

třídy: 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

Rozdělení tříd navazuje na rozložení tříd 1. stupně tak, aby byla v budově přítomna v každém 

týdnu cca polovina žáků školy. 

Ve stejném režimu budou třídy pokračovat i v následujících týdnech. 

 

Podmínkou účasti v prezenční výuce je absolvování antigenního testování. 

Testování je zabezpečeno následujícím způsobem 

 Na 2. stupni bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek na před zahájením výuky, po 

příchodu žáků do školy (žáci 1. stupně se od 3. 5. 2021 testují již pouze e1x týdně, a to 

v pondělí) 

 škola obdržela neinvazivní antigenní testy, určené k samoodběru vzorku z kraje nosu 

(žáci si vzorek odebírají sami) 

 u testování bude přítomen pedagogický pracovník školy 

 před testem obdrží žáci přesné instrukce k jeho provedení 

 v případě pozitivního výsledku AG testu vystaví škola o jeho pozitivitě potvrzení, žák školu 

opustí a absolvuje konfirmační PCR test 

 škola v případě pozitivního testu informuje vás, rodiče a hygienickou stanici hl. m. Prahy 

 

Organizace výuky 

 

 žáci jsou povinni dodržovat všechna stanovená hygienická nařízení a respektovat 

pokyny vyučujících 

 po příchodu do budovy si žáci vydezinfikují a umyjí ruce, dezinfekční prostředky jsou 

k dispozici na chodbách, toaletách i v každé třídě 

 žáci budou opakovaně poučováni o dodržování hygienických zásad – mytí rukou i 

používání jednorázových papírových ručníků a kapesníčků v případě potřeby 

 bude zajištěno dostatečné větrání i zvýšený úklid prostor dezinfekčními prostředky 

 osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit, sledujte tedy aktuální 

zdravotní stav svých dětí a důsledně dodržujte toto opatření 

 v případě, že se do školy dostaví žák s výše uvedenými příznaky, budete okamžitě 

kontaktováni, totéž platí v případě, kdy se toto projeví během vyučování; je velmi 

důležité, abyste si po případném telefonátu dítě co nejrychleji ze školy vyzvedli 

 o případné prokázané nákaze covidem-19 u dítěte či v rodině kontaktujte přímo 

ředitelku školy  



 

 

● pohyb ve společných prostorách školy bude maximálně omezen – pohyb žáků pouze 

v nejnutnějších případech 

● uložení věcí do šatních skříněk proběhne ihned po příchodu žáků do budovy tak, 

abychom minimalizovali pobyt žáků na chodbách 

 

● prezenční výuka probíhá dle standardního rozvrhu jednotlivých tříd 

● nástup jednotlivých tříd do výuky bude upraven takto: 

 

   

od 3. 5. 2021 

sudý týden 

vchod 

DUŠNÍ 

vchod 

CURIE 

7:30 - 7:40 --- --- 

7:40 - 7:50 --- 7.A 

7:50 - 8:00 6.A, 7.B 6.B, 6.C 

 

 
od 10. 5. 2021 

lichý týden 

vchod 

DUŠNÍ 

vchod 

CURIE 

7:30 - 7:40 --- --- 

7:40 - 7:50 8.A --- 

7:50 - 8:00 9.A 8.B, 9.B 

 
● prosíme o dodržování rozpisu příchodu žáků do budovy 

● vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům 

● při přesunech ve společných prostorách školy je vhodné dodržení odstupů 2 metry 

vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru) 

● pedagogové budou dbát na zvýšenou hygienu (především mytí rukou) dětí 

● každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (doporučujeme vyšší počet) a 

sáček na uložení roušky; ve škole budou pro děti k dispozici náhradní jednorázové 

roušky 

● v každé učebně je nezbytné často větrat, pedagog zajistí větrání minimálně na 

začátku a na konci vyučovací hodiny a jednou za hodinu v jejím průběhu minimálně 

po dobu 5 minut – vybavte proto děti vhodným oblečením 

● je možné výuku realizovat ve venkovních prostorách i mimo prostory školy, za dodržení 

homogenity skupin 

 

  



 

 

Rozmístění tříd do učeben 

 

Sudý týden 

6.A Vv 

6.B 6.B 

7.A 8.B 

7.B Hv 

7.C Př 
 

Lichý týden 

8.A Vv 

8.B 8.B 

9.A Hv 

9.B Př 
 

Denně 

4. patro 

konzultace 
 

 

 

Výuka Aj 

● za dodržení homogenních skupin kmenových tříd 

● nadále pokračuje výuky lektory – rodilými mluvčími 

 

Výuka Hv 

● bez zpěvu; posílit rytmické aktivity 

 

Výuka Tv 

● v homogenních skupinách – celé třídy 

● možné sportovní aktivity ve venkovních prostorách, bez ochrany dýchacích cest 

 
Školní jídelna 

 
● oběd a konzumace oběda v uzavřených skupinách 

● provoz školní jídelny se řídí pokyny zaměstnanců ŠJ 

● výdej oběda se bude řídit předem daným rozpisem, který nebude možné měnit 

● upozorňujeme rodiče dětí, které nebudou obědvat ve ŠJ, že musí být po celou dobu 

se svojí třídou, a tudíž musí jít společně s ostatními i do ŠJ, i když jíst nebude (bude 

možné si dítě vyzvednout při přechodu do školní jídelny) 

 

Prosíme o maximální spolupráci se školou. Poučte, prosím, doma děti o výše uvedených 

pravidlech. Pro zachování provozu školy je nezbytné nastavená pravidla dodržovat. 

Další konkrétní organizace Vám předají třídní učitel/třídní učitelky. V případě jakýchkoliv dotazů 

se neváhejte obrátit právě na třídní učitele/učitelky či vedení školy. 

 

 

 S díky a pozdravem 

 

 

 

 Mgr. Tereza Martínková 

 ředitelka školy 



Stravování ve školní jídelně 1. stupeň

„dřevěné stoly“ „plastové židle“ učitelská jídelna
1.M    11:20 1.Z   11:25 1.MNŽ  11:15
2.M    11:35 2.Z   11:45 2.MNŽ  11:35 v pondělí - výměna 2.M a 3.M
3.M    11:50 3.Z   11:55 PřTř      12:00
3.Ž     12:00 4.M   12:05 7.A Fj (Po, ÚT) 12:15

4.Z     12:10 4.Ž    12:15 7.C Fj(Čt) 12:15
5.M    12:35 5.Z    12:40
5.Ž     12:45

Stravování ve školní jídelně 2. stupeň

Třída Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
6.A„dřevěné stoly“ 13:20 13:20 13:25 13:40 13:00
6.B„plastové židle“ 13:10 13:25 13:40 13:30 12:40
7.A„dřevěné stoly“ 12:55 12:55 13:15 13:30 13:20
7.B„plastové židle“ 12:50 12:50 13:20 13:40 12:45
7.C„plastové židle“ 13:40 13:30 13:40 13:35 12:55
8.A„plastové židle“ 13:20 11:30 13:25 12:40 13:35
8.B„dřevěné stoly“ 13:35 13:30 13:25 13:30 13:40
9.A„plastové židle“ 13:30 12:30 13:30 12:35 12:35
9.B„dřevěné stoly“ 12:40 12:40 13:35 12:40 13:30



Obsazení učeben v době prezenční výuky

Třída 6.A 6.B 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 9.A 9.B
Učebna (lichý týden) 7.A (Knih) 7.B 8.A (D - Z) 6.A (Vv) 9.B (Př)
Učebna (sudý týden) 6.A (Vv) 7.B 8.A (D - Z) 8.B učebna Nj 9.B (Př)

Učebna pro "pendlujícího" učitele Aj ABan (9.tř.) a Gog (7.tř.): Aj 3.p
Učebna pro "pendlujícího" učitele Čj (8.tř. Vít., 6.tř. Urb), M (8.tř. Nov, 6.tř. Sch): Fy

Učebna pro skupinu Aj ABan (6.B, 8.B): Ch
Učebna pro skupinu Aj G (6.A, 8.A): Aj3



Poměr synchronní a asynchronní výuky v době distanční výuky ve školním roce 2020/2021
př. 5/8 ... synchronní výuka 5 hodin (online) z 8 hodin rozvržených v týdnu
př. 3+1/4 ... synchronní výuka 3 hodin (online) + 1 samostatná práce (v rozsahu vypracování cca 20 min.) ze 4 hodin rozvržených v týdnu

přípravná třída asynchronní výuka, pravidelné individuální konzultace s dětmi a rodiči

Rozsah synchronní výuky - probíhá v kratších blocích (cca 25 - 30 minut)
Průměrný

denní rozsah
online výuky Čj M

NS - (prvouka;
společnost / příroda) Aj

Vtv
(vývarná tvorba) Tv Hv samostatná práce žáků je vždy plánována na konkrétní den v týdnu

1.M 85 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/2) 2/2 zařazovány aktivity do bloků výuky hlavních předmětů denně zařazována samostatná práce žáků, možná spolupráce s AP či vychovatelkou
1.Z 70 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/2) 2/2 zařazovány aktivity do bloků výuky hlavních předmětů denně zařazována samostatná práce žáků, možná spolupráce s vychovatelem ŠD
skupina 1.MNŽ 60 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/2) 2/2 zařazovány aktivity do bloků výuky hlavních předmětů denně zařazována samostatná práce žáků
2.M 60 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/2) 2/2 zařazovány aktivity do bloků výuky hlavních předmětů denně zařazována samostatná práce žáků, možná spolupráce s vychovatelkou
2.Z 90 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/2) 2/2 zařazovány aktivity do bloků výuky hlavních předmětů denně zařazována samostatná práce žáků, možná spolupráce s vychovatelkou
skupina 2.MNŽ 80 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/2) 2/2 zařazovány aktivity do bloků výuky hlavních předmětů denně zařazována samostatná práce žáků
3.M 90 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/2) 2/3 aktivity zajišťuje v rámci odpoledních setkání školní družina denně zařazována samostatná práce žáků, možná spolupráce s AP či vychovatelkou
3.Z 90 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/2) 2/3 aktivity zajišťuje v rámci odpoledních setkání školní družina denně zařazována samostatná práce žáků, možná spolupráce s AP či vychovatelkou
3.Ž 100 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/2) 2/3 aktivity zajišťuje v rámci odpoledních setkání školní družina denně zařazována samostatná práce žáků, možná spolupráce s vychovatelkou
4.M 135 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/4) 2/3 aktivity zajišťuje v rámci odpoledních setkání školní družina denně zařazována samostatná práce žáků, možná spolupráce s AP či vychovatelkou
4.Z 90 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/4) 2/3 aktivity zajišťuje v rámci odpoledních setkání školní družina denně zařazována samostatná práce žáků
4.Ž 120 min. denně (5/8) denně (5/5) 2x týdně blok (2/4) 2/3 aktivity zajišťuje v rámci odpoledních setkání školní družina denně zařazována samostatná práce žáků, možná spolupráce s AP či vychovatelkou
5.M 115 min. denně (5/7) denně (5/5) 2x týdně blok (2/4) 2/4 žáci plní zadané úkoly, spolupracují s vychovatelkou ŠD denně zařazována samostatná práce žáků, možná spolupráce s AP
5.Z 115 min. denně (5/7) denně (5/5) 2x týdně blok (2/4) 2/4 žáci plní zadané úkoly, spolupracují s vychovatelkou ŠD denně zařazována samostatná práce žáků
5.Ž 135 min. denně (5/7) denně (5/5) 2x týdně blok (2/4) 2/4 žáci plní zadané úkoly, spolupracují s vychovatelkou ŠD denně zařazována samostatná práce žáků, možná spolupráce s AP

Rozsah synchronní výuky - v rozsahu 45 min. (vyučovací hodina)

Čj M Aj
2. cizí jazyk

(Fj / Nj / Šj) D Z Př Fy Ch Vo Vz Tv Pv Hv Vv Inf.
PVP

(povinně volitelné př.)

6.A 3+1/4 3+1/4 2+1/3 2+1/3 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1+1/2 x 0/1 x 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1 x
6.B 3+1/4 3+1/4 2+1/3 2+1/3 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1+1/2 x 0/1 x 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1 x
7.A 3+1/4 3+1/4 2+1/3 2+1/3 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1/1 x 0/1 0/1 0/2 0/1 0/1 0/2 x 0/1
7.B 3+1/4 3+1/4 2+1/3 2+1/3 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1/1 x 0/1 0/1 0/2 0/1 0/1 0/2 x 0/1
7.C 3+1/4 3+1/4 2+1/3 2+1/3 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1/1 x 0/1 0/1 0/2 0/1 0/1 0/2 x 0/1
8.A 3+1/4 3+1/4 2+1/3 2+1/3 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1/1 1+1/2 1x za 14 dní /1 0/1 0/2 0/1 0/1 0/2 x 0/1
8.B 3+1/4 3+1/4 2+1/3 2+1/3 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1/1 1+1/2 1x za 14 dní /1 0/1 0/2 0/1 0/1 0/2 x 0/1
9.A 3+1/4 3+1/4 2+1/3 2+1/3 1+1/2 1/1 1/1 1+1/2 1+1/2 1x za 14 dní /1 1x za 14 dní /1 0/2 0/1 0/1 0/2 x Příprava k PZ (M+ Čj) , tj. 2/1

9.B 3+1/4 3+1/4 2+1/3 2+1/3 1+1/2 1/1 1/1 1+1/2 1+1/2 1x za 14 dní /1 1x za 14 dní /1 0/2 0/1 0/1 0/2 x Příprava k PZ (M+ Čj) , tj. 2/1

0/1; příp. 0/2 v rámci výchovných předmětů zadáváme žákům samostatnou práci, kterou plní dle svého zájmu; minimální rozsah jsou 2 hodnocené úkoly za čtvrtletí, v přípdadě Vv a Tv pak tři



Změny v obsahu výuky v návaznosti na distanční výuku ve školním roce 2020/2021

přípravná třída 1

Čj M
NS

(společnost / příroda) Aj
Vtv

(vývarná tvorba) Tv Hv
1.M 1 1 2 1 5 5 5
1.Z 1 1 2 1 5 5 5
skupina 1.MNŽ 1 1 2 1 5 5 5
2.M 1 1 2 1 5 5 5
2.Z 1 1 2 1 5 5 5
skupina 2.MNŽ 1 1 2 1 5 5 5
3.M 1 1 2 1 5 5 5
3.Z 1 1 2 1 5 5 5
3.Ž 1 1 2 1 5 5 5
4.M 1 1 2 1 5 5 5
4.Z 1 1 1 1 5 5 5
4.Ž 1 1 1 1 5 5 5
5.M 1 1 1 1 5 5 5
5.Z 1 1 1 1 5 5 5
5.Ž 1 1 1 1 5 5 5

Čj M Aj
2. cizí jazyk

(Fj / Nj / Šj) D Z Př Fy Ch Vo Vz Tv Pv Hv Vv Inf.
PVP

(povinně volitelné př.)

6.A 1 1 1 2 2 2 2 2 x 3 x 5 5 5 5 5 x
6.B 1 1 1 2 2 2 2 2 x 3 x 5 5 5 5 5 x
7.A 1 1 1 2 2 2 2 1 x 3 3 5 5 5 5 x 5
7.B 1 1 1 2 2 2 2 1 x 3 3 5 5 5 5 x 5
7.C 1 1 1 2 2 2 2 1 x 3 3 5 5 5 5 x 5
8.A 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 5 5 5 5 x 5
8.B 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 5 5 5 5 x 5
9.A 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 5 5 5 5 x 5
9.B 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 5 5 5 5 x 5

1 k žádné redukci obsahu nedošlo (pouze ke změnám v rozložení učiva v tematických plánech)
2 vynechána některá rozšiřující témata
3 obsah zúžen na nezbytné znalosti a odvednosti
4 obsah zredukován ještě výrazněji
5 předmět není vyučován, nebo je realizován formou projektů a samostatné práce



Název PO :                  

ROK 2020 FP MČ Praha 1
FP státního 

rozpočtu
Ostatní zdroje

Hlavní činnost 

CELKEM

Doplňková 

činnost

6. VÝNOSY CELKEM 9 126 656,00 46 144 676,15 3 176 126,78 58 447 458,93 708 646,61

Z TOHO : příspěvky 671 xx+672xx 9 126 656,00 46 144 676,15 1 668 782,33 56 940 114,48 xxx

               rezervní fond + fond odměn 648x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

               tržby 60x xx xxx xxx 551 477,00 551 477,00 708 646,61

               ostatní výnosy 64x xx 0,00 xxx 952 190,81 952 190,81 0,00

               jiné výnosy 61x+62x+66x xxx xxx 3 676,64 3 676,64 0,00

5. NÁKLADY NA PROVOZ CELKEM 9 126 630,00 46 144 676,15 3 176 126,78 58 447 432,93 509 005,66

             Z TOHO : xxx xxx xxx xxx xxx

spotřebované nákupy 50 2 204 412,89 268 956,44 598 166,33 3 071 535,66 108 753,06

              z toho : 501 - materiál        1 274 412,89 268 956,44 204 419,16 1 747 788,49 4 234,00

                           502 - energie 930 000,00 0,00 393 747,17 1 323 747,17 104 519,06

                      z toho :   elektřina 300 000,00 0,00 102 532,23 402 532,23 49 086,00

                                     voda 130 000,00 0,00 68 621,10 198 621,10 10 012,00

                                     plyn 500 000,00 0,00 222 593,84 722 593,84 45 421,06

                           Ostatní 503 + 504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

služby 51 4 821 160,73 143 851,27 1 115 860,76 6 080 872,76 201 337,30

               z toho : 511 - opr. a údr. 1 797 804,23 0,00 0,00 1 797 804,23 11 259,30

                            512 - cestovné 11 823,00 7 185,00 1 560,00 20 568,00 0,00

                            513 - reprez. 5 697,96 0,00 0,00 5 697,96 0,00

                            518 - ost. služby 3 005 835,54 136 666,27 1 114 300,76 4 256 802,57 190 078,00

osobní náklady 52 1 626 496,25 45 100 563,85 1 444 425,19 48 171 485,29 198 915,30

                521 - mzdové náklady 942 334,00 33 130 378,00 1 031 450,00 35 104 162,00 171 875,00

               524+525 - sociální poj. 541 056,57 11 151 686,06 344 490,00 12 037 232,63 27 040,30

               527+528 - sociální náklady 143 105,68 818 499,79 68 485,19 1 030 090,66 0,00

ostatní náklady 53x+54x+59x +56x 130 072,56 0,00 0,00 130 072,56 0,00

odpisy a časové rozlišení 55 344 487,57 631 304,59 17 674,50 993 466,66 0,00

               z toho:  551- odpisy 75 616,02 0,00 0,00 75 616,02 0,00

                           552 - ZC prod. IM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                           558 - DDM 268 871,55 631 304,59 17 674,50 917 850,64 0,00

Hospodářský výsledek 26,00 0,00 0,00 26,00 199 640,95

FINANČNÍ FONDY 

NÁZEV POČÁTEČNÍ VÝNOSY B.R. ČERPÁNÍ B.R. KONEČNÝ 

zůstatek zůstatek

FOND ODMĚN 1 255 185,91 240 300,00 0,00 1 495 485,91

FKSP 554 966,90 686 185,36 315 166,80 925 985,46

REZERVNÍ FOND 1 842 438,92 60 198,07 754 272,66 1 148 364,33

INVESTIČNÍ FOND 4 233 072,25 75 616,02 329 388,56 3 979 299,71

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZHV Fond odměn Fond rezervní Fond investiční CELKEM

159 700,00 39 940,95 0,00 199 640,95

Zpracoval/a:. Mgr. Michal Krátký Ověřil/a: Mgr. Tereza Martínková

Dne: 12.02.2021 statutární zástupce organizace (ředitel/ka)

razítko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. CURIEOVÝCH

Podpis ředitele PO :



Licence: MP9Q XCRGUVXA / VXA  (02112020 / 01012020)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020
IČO: 60436115
Název: Základní škola nám. Curieových 

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

A. Náklady celkem 58 447 432,93 509 005,66 56 556 265,15 589 482,40 

I. Náklady z činnosti 58 446 734,37 509 005,66 56 555 647,04 589 482,40 

1. Spotřeba materiálu 501 1 747 788,49 4 234,00 1 898 099,20 7 293,00 

2. Spotřeba energie 502 1 323 747,17 104 519,06 1 696 809,13 68 853,00 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     

4. Prodané zboží 504     

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     

6. Aktivace oběžného majetku 507     

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

8. Opravy a udržování 511 1 797 804,23 11 259,30 1 100 636,50 5 025,00 

9. Cestovné 512 20 568,00  69 361,00  

10. Náklady na reprezentaci 513 5 697,96  13 285,01  

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

12. Ostatní služby 518 4 256 802,57 190 078,00 7 397 240,40 177 207,00 

13. Mzdové náklady 521 35 104 162,00 171 875,00 32 082 345,00 280 085,00 

14. Zákonné sociální pojištění 524 11 896 787,70 27 040,30 10 594 624,60 40 680,40 

15. Jiné sociální pojištění 525 140 444,93  122 049,87  

16. Zákonné sociální náklady 527 1 030 090,66  626 624,50  

17. Jiné sociální náklady 528     

18. Daň silniční 531     

19. Daň z nemovitostí 532     

20. Jiné daně a poplatky 538     

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     

23. Jiné pokuty a penále 542     

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543     

25. Prodaný materiál 544     

26. Manka a škody 547     
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Licence: MP9Q XCRGUVXA / VXA  (02112020 / 01012020)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

27. Tvorba fondů 548     

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 75 616,02  176 416,00  

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     

31. Prodané pozemky 554     

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556     

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 917 850,64  597 440,83 10 339,00 

36. Ostatní náklady z činnosti 549 129 374,00  180 715,00  

II. Finanční náklady     

1. Prodané cenné papíry a podíly 561     

2. Úroky 562     

3. Kurzové ztráty 563     

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     

5. Ostatní finanční náklady 569     

III. Náklady na transfery     

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571     

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572     

V. Daň z příjmů 698,56  618,11  

1. Daň z příjmů 591 698,56  618,11  

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     

B. Výnosy celkem 58 447 432,93 708 646,61 56 556 265,15 889 980,47 

I. Výnosy z činnosti 1 503 667,81 708 646,61 4 484 875,46 889 980,47 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     

2. Výnosy z prodeje služeb 602 551 477,00 112 600,11 958 500,00 240 032,00 

3. Výnosy z pronájmu 603  596 046,50  649 947,97 

4. Výnosy z prodaného zboží 604     

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     

10. Jiné pokuty a penále 642     

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     

12. Výnosy z prodeje materiálu 644     
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Licence: MP9Q XCRGUVXA / VXA  (02112020 / 01012020)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646     

15. Výnosy z prodeje pozemků 647     

16. Čerpání fondů 648 547,51  73 829,16  

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 951 643,30  3 452 546,30 0,50 

II. Finanční výnosy 3 676,64  3 253,27  

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     

2. Úroky 662 3 676,64  3 253,27  

3. Kurzové zisky 663     

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     

6. Ostatní finanční výnosy 669     

IV. Výnosy z transferů 56 940 088,48  52 068 136,42  

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 56 940 088,48  52 068 136,42  

C. Výsledek hospodaření     

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 698,56 199 640,95 618,11 300 498,07 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období  199 640,95  300 498,07 

* Konec sestavy *
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Licence: MP9Q XCRGURXA / RXA  (02112020 / 01012020)

ROZVAHA
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020
IČO: 60436115
Název: Základní škola nám. Curieových 

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 90 825 931,41 16 546 808,04 74 279 123,37 68 274 960,81 

A. Stálá aktiva 16 843 505,56 16 546 808,04 296 697,52 42 924,98 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 119 597,78 119 597,78   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     

2. Software 013     

3. Ocenitelná práva 014     

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 119 597,78 119 597,78   

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019     

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051     

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035     

II. Dlouhodobý hmotný majetek 16 723 907,78 16 427 210,26 296 697,52 42 924,98 

1. Pozemky 031     

2. Kulturní předměty 032     

3. Stavby 021 192 831,80 166 532,33 26 299,47 31 190,47 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 6 017 280,02 5 746 881,97 270 398,05 11 734,51 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 10 513 795,96 10 513 795,96   

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029     

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042     

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052     

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036     

III. Dlouhodobý finanční majetek     

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061     

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062     
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Licence: MP9Q XCRGURXA / RXA  (02112020 / 01012020)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063     

5. Termínované vklady dlouhodobé 068     

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069     

IV. Dlouhodobé pohledávky     

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464     

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465     

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469     

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471     

B. Oběžná aktiva 73 982 425,85  73 982 425,85 68 232 035,83 

I. Zásoby     

1. Pořízení materiálu 111     

2. Materiál na skladě 112     

3. Materiál na cestě 119     

4. Nedokončená výroba 121     

5. Polotovary vlastní výroby 122     

6. Výrobky 123     

7. Pořízení zboží 131     

8. Zboží na skladě 132     

9. Zboží na cestě 138     

10. Ostatní zásoby 139     

II. Krátkodobé pohledávky 60 805 062,11  60 805 062,11 55 596 148,62 

1. Odběratelé 311 35 517,00  35 517,00 31 987,00 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 434 531,53  434 531,53 462 073,60 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 28 010,00  28 010,00 28 010,00 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316     

9. Pohledávky za zaměstnanci 335 32 211,84  32 211,84 60 351,00 

10. Sociální zabezpečení 336     

11. Zdravotní pojištění 337     

12. Důchodové spoření 338     

13. Daň z příjmů 341     

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342     

15. Daň z přidané hodnoty 343     

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344     

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346     

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348     

17.09.2021 11h19m54s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5



Licence: MP9Q XCRGURXA / RXA  (02112020 / 01012020)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373     

30. Náklady příštích období 381 191 871,16  191 871,16 132 477,82 

31. Příjmy příštích období 385     

32. Dohadné účty aktivní 388 59 879 385,33  59 879 385,33 54 643 906,06 

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 203 535,25  203 535,25 237 343,14 

III. Krátkodobý finanční majetek 13 177 363,74  13 177 363,74 12 635 887,21 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     

3. Jiné cenné papíry 256     

4. Termínované vklady krátkodobé 244     

5. Jiné běžné účty 245     

9. Běžný účet 241 12 444 733,38  12 444 733,38 12 110 048,93 

10. Běžný účet FKSP 243 709 887,36  709 887,36 501 977,28 

15. Ceniny 263     

16. Peníze na cestě 262     

17. Pokladna 261 22 743,00  22 743,00 23 861,00 
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Licence: MP9Q XCRGURXA / RXA  (02112020 / 01012020)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

PASIVA CELKEM 74 279 123,37 68 274 960,81 

C. Vlastní kapitál 8 045 473,88 8 229 087,03 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 296 697,52 42 924,98 

1. Jmění účetní jednotky 401 296 697,52 42 924,98 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403   

4. Kurzové rozdíly 405   

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406   

6. Jiné oceňovací rozdíly 407   

7. Opravy předcházejících účetních období 408   

II. Fondy účetní jednotky 7 549 135,41 7 885 663,98 

1. Fond odměn 411 1 495 485,91 1 255 185,91 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 925 985,46 554 966,90 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 215 096,46 154 898,39 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 933 267,87 1 687 540,53 

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 3 979 299,71 4 233 072,25 

III. Výsledek hospodaření 199 640,95 300 498,07 

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 199 640,95 300 498,07 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431   

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432   

D. Cizí zdroje 66 233 649,49 60 045 873,78 

I. Rezervy   

1. Rezervy 441   

II. Dlouhodobé závazky 4 294 763,00 3 396 022,00 

1. Dlouhodobé úvěry 451   

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452   

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455   

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 3 000,00 3 000,00 

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 4 291 763,00 3 393 022,00 

III. Krátkodobé závazky 61 938 886,49 56 649 851,78 

1. Krátkodobé úvěry 281   

4. Jiné krátkodobé půjčky 289   

5. Dodavatelé 321 84 355,99 817 680,45 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 93 700,00 50 800,00 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326   

10. Zaměstnanci 331 2 925 992,00 2 352 028,00 
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Licence: MP9Q XCRGURXA / RXA  (02112020 / 01012020)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333   

12. Sociální zabezpečení 336 1 117 115,00 931 581,00 

13. Zdravotní pojištění 337 483 902,00 403 062,00 

14. Důchodové spoření 338   

15. Daň z příjmů 341   

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 527 270,00 402 347,00 

17. Daň z přidané hodnoty 343   

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345   

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347   

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349   

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 56 203 279,33 51 032 005,00 

35. Výdaje příštích období 383   

36. Výnosy příštích období 384  70 000,00 

37. Dohadné účty pasivní 389 420 212,46 523 735,12 

38. Ostatní krátkodobé závazky 378 83 059,71 66 613,21 

* Konec sestavy *
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POTVRZENÍ
PARTNERSTVÍ ŠrOLY
s NAKLADATELsTvírvl
FRAUS 2021

a

pARTNERsrÁ šron
Učitelé Partnerskéškoly FRAUSvyužívají prov,ýuku sv,ých žákůtištěné učebnicespolu s pracovními
sešity (nebo samostatně pracovní učebnice) z produkce Nakladatelství Fraus.

. ZŠ (s l, a ll, stupněm) a víceletá gymnázia v rozsahu 6 a více předmětů

. zš pouze s l. stupněm v rozsahu alespoň 3 předmětů

Podmínky pro střední školy a malotřídní základní školy lze dohodnout individuálně - kontaktujte odborného
konzultanta ve svém regionu nebo naši zákaznickou podporu na tel, 377 226 102 / e-mailu info@Ťraus.cz,

Učitelé Partnerské školy FRAUS spolupracují s nakladatelstvím na v,ývoji nov,ých učebnic
a pomůcek, pilotují nové učebnice ve v,ýuce a přinášejí zpětnou vazbu a lektorují
na vzdělávacích akcích nakladatelství,

VlP SLUŽBY PRo PARTNERSKÉ Šroly
přednostní služby odborných konzultantů Nakladatelství Fraus

zdarma a nezávazně vzorky nových učebnic bezprostředně po vydání

zr4ýhodněný vstup na vybrané vzdělávací akce Nakladatelství Fraus ijeho partnerů

A NAvíc zvÝHoDNĚtrtÍlpIati pro rok 2021)

sleva 25 % na školní multilicence interaktivních učebnic Flexibooks od Nakladatelství Fraus

(neplatí pro superl icence)

sleva 25 % na učitelskou i školní multilicenci vzdělávacího portálu FRED

sleva 25 % na vzdělávacíprogramy pro pedagogy

sleva 25 o/o na dalšívzdělávací literaturu z produkce Nakladatelství Fraus pro doplnění a rozšíření

školních či učitelských knihoven (pedagogická literatura, slovníky, 9ramatiky, edice Čti+ apod.)

Pavel Brejcha, MBA
ředitel pro obchod, marketing a redakci

Cenová zvyhodnění pro Partnerskou školu FRAUS se mohou měnit, Pro aktuálni přehled kontaktujte odborného konzultanta Nakladatelství Fraus.

a

a

a

a

a

a

a

FRAUs
rtnerská

škola
Pa

FRAUs
3()E

Nakladatelství Fraus,
Edvarda Beneše 72
301 00 Plzeň
www.fraus.cz
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Předodjezdový leŤók

ÁdapŤační kurz I4.9.- 18.9.?O?O
Školo v přírodě Prqho 1 - Velký Semerink 457 (11ó3), Jcnov nod Nisou

odjezdopříjezd:odjíždímet4.9.?Q?a v 10:00 zHlovního nódraŽÍ - auŤobusového

pcrkovišŤě. Sroz no porkovišti v g:45.

?říjezd zpěŤ do Prohy 18. 9. ?a}?a cco v 11:QQ, dáŤi vóm případně

nopíší z outobusu, kdybychom nesŤíhcli.

DokumenŤy: korŤičku zdrovotní pojišt'ovny (papírovou kopii), zdrovoŤní zpŮSobiloSt,

podepsoné prohlóšení rodičů + baziŇekčnosŤ s doŤem odjezdu.

Zavozodlo: Sklodnó, jedno valké zovozadlo a příruční zavazadlo do auŤobusu - dokladY.

peníze, svcčina, piŤí otd.

§trovovóní: ZajišŤěna .!a plnó penze, začínóme obědam v den příjezdu. Poslední sŤravou

v den odjezdu je snídaně.

peníze: Celý pobyt je hrozen níže uvedenou čóstkou, žádné výdaja sPojené

s pobyŤem rníŤ děŤi nebudou. Kapesné děŤi využijí na obČersŤvaní v bufeŤu.

Konečrú celw, 1óoo._ (ubyŤovóní, jídlo, pojišŤění, doprovn)

Uhradit prosíme no účat školy co nejdříve,nejpozději vŠok do7.9.AO?Q.

1čultv -1 9393 1 3389/0800, vgriobi lní symbol pro 6.A: Gagil..)
voriabilní symbol prlo ó.B: {?Ot?6?-.}

poslední dvojčíslí u voriobilního symbolu ja kaŤologové číslo ŽÓka, neZaPOmeňte PrOSÍm

připsoŤ do zpróvy pro příjern"" jméno dÍŤěte!!!

Léky: V souladu s potvrzením o zdrovotní zpŮsobilosti, prosíme i s dóvkovdním a

insfrukcemi.

obtečení: §porŤovní oblečení,oblačení no pobyŤ venku - iteptejŠÍ (budeme no horóch),

pevnou obuv do přírody, šusŤ'dkovou bundu, pohodlná obleČení dovniŤř,

plovky, ručník o hygienu, přezŮvky dovniŤř,

Nóplň : Bud a záviseŤ hodně no počasí, většina okŤiviŤ sporŤovního a herního rázu -

venku, za nepřízně počosí - okŤivity ve vniŤřních prosforách.

NezapomenouŤ: sluneční brýle, nobíječku na talefon , přezúvky do vniŤřních ProsŤor,
psocí poŤřeby, plovky, roušky - pokud by se siŤuace nedobře vyvinula.

Za organizační tým
Lu káš Rampich, !_ukas.rampich @zs§urie,cz



Ve společných prostorách školy
se prosím pohybuj v roušce

Na WC vcháze.i s rouškou,
před odchodem si umyj
ruce a použij desinfekci

Při vstupu do budovy školy
si prosím desinfikuj ruce

zšcU
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Praze 3.9. května 2a2l

q 8
o

o

ď

2. - 3. místo

sochorová Alexandra

ZŠ nám. Curieových, Praha L

V soutěži MŠMT

Matemaťcká olympiáda

obvodní kolo praha 1

Kategorie Z5
Mgr. Ján Rybárik
ředitelDDM Praha 2i

I

iV

MlNlsT,řR§Tvo §xolsrví,
ul.Ánrže n rĚL_clvÝcHovy

Dům dětí a mládeže
Praha2
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zšcul;l l=l-
Základní škola nám. Curieových

lnlr,rr:.lťní stnůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
,l ,Ř. 1.fl)-1

Progrorn vzcjě!óvórlí v '! . ročníku
o výuko Čl cIte učelcních moŤerlólů Frous

o čiení geneiickiou meŤodou, písonko Comenio ScripŤ - noklqdotelství Book- Took

.. v\iuko MA dle koncepce prof. Hejného (htŤps:i/www.h-mot.czlprjncipy)
u výuku onglického jozyko (ve vice úrovních podle zkušenosŤí dětí s jozykem)

o výuko eiické výchovy - od ] . ročníku joko součósŤ vyučovóní, od 2. ročníku joko nePovinný

Uí eullLeL

u progrom vzdělóvóní mimořódně nodoných žókŮ

š,loIlí ciružl,:c
6 možnost přihlóšení no prvních ířídních schůzkóch 1.9.2a21, konkrétní informoce Podojí

v)/chovotelé oddě|ení no těchto schůzkóch

" clopiňujícídopolednívýukové oktivity
u vychovoteié spoluprocujícís třídními učiteli
., oCděiení ŠD pro koždou Ťřídu zvlóšť
. i]l^ ri ]]íoVoZ ó3a -7:40 (příchod do 7:3O)

; oCcoiední orovoz do l8:00

L'cĚ..rčc_,;, _= l.<Ť:v]iy

_, r,l,;:nosti piinlošovóní no webových strónkóch školy koncem srpno o prvni týdny v zÓři

., šíro<ó nobídko kroužků orgonizovoných ško|ou i dolšími subjekty

Si;evovó i":í,i c- š,<glní.!"íd ei ně

- piinlóšení ke slrovovóní, p|otby obědů - od 2ó.B.2a2l u okénko v přízemí školy, dolŠÍ informoce
,lc web, š<lly - sekce ško|rí-ídelno neoo i,i-p:i/wivw.sjurelry,rh."vz.czl

,, š, s l<llchyní přímo v budově školy, somostotnó příspěvkovó orgonizoce s vlostním vedením,

zil-:o,roie|em je iéž \,4ěsŤskó čóst Prohq l

., rzýioě ze 3 ]ícle| (včetně bezlepkové diety, dolší dietní omezení - po před|ožení |ékořského

pcirui,zení o nulnosti diety. konkrétní dohodo s vedoucíšJ)
- ,, ..) losr ob,ednó.róni ořímo ve ŠJ č' prostředn,crvínr 'rierneŤ,-l

Zcčó i,ex !:.-:rli.,,ího ;oktl
r i,Ý,2l2 { v 8:3s no školrrínn dvoře /příprovnó třído v kmenové Ťřídě (v přÍpodě nePříznivých

.c:,-1n--'< ye 'řiooch všichni)
, i.r,,.i ony - crdoptoční progrom, tj. postupné prodlužovóní vyučovóní (od dvou vyučovocích

hocilir c]o plného rozvrhu), ]iž od prvního školního dne možnosŤ využitíškolní draŽinY

., {lrr;dr,í schůzky: 1 .g.2021v 9:30 (pouze zókiodní úvodní informoce, seznÓmení s vychovoŤeli ŠD.

zól<lc dni oc]ministroŤivo, konkrétní informoce k zohójení školniho roku)

c -,jct,.,,.í .ŤícLlí schlizl<y: středo 8.9.2021 od'l 7:00

i._]]^. _!+.ž.! ^ |^.-:,.,^.-^/.u!_,_Lll ,,a.,- )-

w i)ct,:7e ,l ?rcze, v 5ómci mlmoškolních oktivit (reogujeme ne nejistou situoci spojenou s nemocí
,--, l Ď ]O]



ř i<xvec ký vl,ievikový {<r.lrz

o vzhledem k nejisié situoci přesunut do vyšších ročníků

i'on,iŮcky
e věŤšíylui zojisŤí škoio

c zdqr!,{,!o - procovni učebnice, procovní sešity

o s doP§oikernri3i5J,o",moterióly 
(kres|icí o borevné korlony, sešity s pomocnými

linkomi, plostové desky o spisové obo|y - součóst vklodu rodičů do třídniho

fondu)
. procovní sešiŤ ongličtiny

o plo'rbo rodlčů do třídního fondu jednotlivých tříd - no Ťřídních schŮzkóch 1 .9.2021 (l500,-
Kč, příprovnó iřído lO00,- Kč)

o Ltci;íciko školy * bqlíček s pomŮckomi nq v}Ítvqrnou výchovu
o (společnosí Optys) - doručení přímo do školy 1.9.2O2l
o obsqh bolíčktl

. veškeré potřebné výlvorné o psocí potřeby d]e nóvrhu konkrétních vyučujících, výhodné
ceny díky nókupu přes školu, kíeró s dodovotelem řeší i kvolitu zboží

o 6ér,[tl bclíč[<tl (pIotbo no schůzkóch i ,9,2a21I
, příprcrvnó třído 260,- Kč
, ] .M 520,- Kč
, 1.Z 750,- Kč (desky no písmenkc o číslice)

l, pl-osíme pořídit do zočóŤku školního roku
c oktovko {_]ok vhodně vybroi tošku? iiils:i/,wv"vo,,clrccer.:zli=s-/-i=ažrz+''.':,"-'-cr::.v^,e-

.a:],-1\,_ " -,-j_1-:-a::-c- j-_,-]:\a-j\:']\:-]-r,j-,----s;-Oc--a,i-,,ie:--i].:']
o jeclnopotrový (obyčejný) penól, oby se vešel do |qv]ce
c přezůvky (pevnó obuv)
c ob|ečení no TV + pevnou sportovní obuv, v lótkovém sóčku; švihodlo
o zómeL< ke skříňce + nóhrqdni k|íče
c svočinovó krqbička, ploslovó lóhev no pití

J ck př;elcl,vi:,cuc!oucílto pnvňóč ko?
o Zól<loc]ní orienŤoce v kotegoriích rnnožsiví, čísel, tvorů q druhŮ,
o Fonclogické povědomí- rozlišení s|ov, vět, slobik o písmen ve vělě.
; Scilognosi nosiouchqt, něco si zopornoiovot o splnii zodoný úko|.
o Činirosti zohrnujici hrubou 0 jemnou moŤor]ku. Procvičovóní rozvi1(i rozvmové schopnostil
,-, Selsobsluho.
, ''-,_ ',='. aie, ec o V,Os-n'cl vécech,
.; posilovaidosioiečnousebedůvěru.

Těšín-,e 5e l,.: \,/oše Cěti i no Vós v přGiím školním roce!

sídlo - náméstí Curieových 886/:, rlo oo Praha r

ateiefon; +42a za2 319 932
mobil: ).42a 7?4 o7g 837

email: info@zscurie.cz
web: www.zscurie,cz



 

 

 



 

 

Na začátku prázdnin tedy od 12. do 17. července se na naší škole za finanční podpory 

Městské části Praha 1 uskutečnil kreativně - poznávací příměstský tábor s názvem 

Praha všemi smysly. 

Tábor byl určen pro žáky naší školy a nakonec se ho zúčastnilo 10 děti.  

První den jsme se zaměřili na chuť a do Prahy si kousli a ochutnali ji a to doslova. 

Ráno jsme se seznámili a hned se pustili do práce. Upekli jsme si sušenky ve tvaru 

pražských památek. Zakousli jsme se do Pražského hradu, Prašné brány, Týnského 

chrámu a dalších. Abychom mohli dát ochutnat doma, vyrobili jsme si krabičku na 

přenos sušenek. Po chutném obědě v jídelně na Dražického náměstí jsme ještě 

ochutnali něco z Prahy, a to výtečnou zmrzlinu. Užili si hřiště ve městě i v našem 

vnitrobloku a očekávali s napětím, co nás čeká další den. 

 



 

 

 

 

 

Druhý den jsme začali shrnutím předchozího dne v našich prázdninových denících a 

čekal nás další smysl, tentokrát hmat. Samozřejmě, že určitým způsobem na Prahu 

saháme neustále, a proto jsme přišli s nevšedním  nápadem. Prahu jsme si otiskli na 

batoh. Očistili jsme si kanál pražské kanalizace a děti seznámili s legendou o vzniku 

znaku na pražském kanále. Děti to bavilo a každý si odnesl pěkný batůžek na všechny 

věci, které si ještě vyrobíme. Během dotváření batohů došlo i na malování putovních 

kamínků a osvěžení na našem dvoře. Po obědě jsme si ještě šli sáhnout na Vltavu a 

projeli se pražskými Benátkami. Dozvěděli se spoustu nových informací o celé Praze 

a zakončili naše poznání v muzeu Karlova mostu.   



 

 

          

 



 

 

 

Třetí den jsme si vyrobili voňavá mýdla pro maminky, tatínky, babičky a pro všechny, 

kteří nás napadli. Práce s mýdlovou hmotou nás moc bavila a trošku jsme si při tom 

zahráli na alchymisty. Takové patlama patlama. Domalovali ještě pár kamenů, vše si 

zaznamenali a odpoledne navštívili muzeum smyslů, kde jsme pěkně potrápili všechny 

naše smysly, ale byla to pro nás velká zábava. 

 



 

 

 

 

Náš tábor se pomalu přehoupnul do své druhé poloviny, ale my si toho ani nevšimli a 

hned další den se vrhli opět na práci a na další smysl, tentokrát sluch. Mimořádně se 

naše výtvarná činnost k tomuto smyslu nevztahovala, ale již naznačovala následující 

den a zrak. Vyráběli jsme totiž pražské domečky, které jsme během našich toulek 

Prahou, zevrubně zkoumali a snažili jsme se co nejvíc přenést na naše domečky. Ze 

vzniklých domečků jsme si pak postavili naše město pražské. Sluchu jsme se věnovali 

až odpoledne a to při návštěvě pražské Lorety a následné jízdy historickou tramvají. 

Pří jízdě jsme si připadali jako někdo výjimečný, když na nás kolemjdoucí mávali a 

zřejmě i záviděli tento nevšední zážitek. 



 

 

 

Poslední den jsme začali a vlastně i skončili ve velkém stylu. Kreativní činnost šla 

stranou a dali jsme pro tento den větší prostor poznávání. Čekala nás totiž velmi 

zajímavá, poučná exkurze Staroměstské radnice s úžasnou paní průvodkyní. Ta nám 

vše velmi poutavým způsobem vysvětlila a vtáhla nás do dějin staroměstské radnice 

až po současnost. Staroměstskou radnici jsme si prošli od sklepa až po věž. Z věže 

jsme si mohli vše prohlédnout z ptačí perspektivy a uznat, že naše Praha je opravdu 

stověžatá. Celý náš pobyt jsme zakončili ve velkém stylu v pizzerii a na zmrzlině. Pak 

už nám nezbývalo nic jiného než se rozloučit a těšit se až se zase v září budeme 

potkávat a nebudeme si cizí. 

 



 

 

      

 

Cílem tábora bylo seznámit děti s Prahou netradičním způsobem mimo zaměření 

školních osnov tak, aby jejich prožitek a poznání Prahy bylo co nejhlubší a 

nejkomplexnější. V ideálním případě by tak děti tento svůj prožitek mohly formou 

výrobků či vyprávění prezentovat i dále, např. v rodině, a tím přispět i takto 

zprostředkovaně u dalších osob k prohloubení poznání Prahy. Zároveň bylo cílem 

tábora umožnit dětem smysluplně a aktivně prožít volný čas v průběhu školních 

prázdnin bez nadměrného zatížení rodičů. 

Myslím si, že vše co jsme si vytýčili, jsme splnili a podařilo se nám nejen naplnit naše 

cíle, ale i dětská očekávání.  



 

Tři bratři 

 

 

Třetí prázdninový týden proběhl na ZŠ Curie letní příměstský tábor Tři bratři.  

Děkujeme MČ Prahy 1 za finanční podporu, díky které jsme mohli projekt uskutečnit.  

V žádosti o grant jsme ještě nevěděli, jaké dílo si ke ztvárnění vybereme, a tak jsme prostě 

napsali Dětský muzikál. 

Vzhledem k tomu, že cílem bylo nazkoušet divadelní představení za necelý týden, museli jsme 

sáhnout po jistotě něčeho dětem dobře známého. 

Takového, kde nebude nouze ani o role a písničky, ani výrobu všeho potřebného k představení. 

Tři bratři Zdeňka Svěráka s hudbou Jaroslava Uhlíře se ukázali jako ideální. Zahrnují v sobě 

totiž hned tři pohádky - Šípkovou Růženku, Karkulku a 12 měsíčků. Nakonec jsme měli plné 

ruce práce, abychom to za týden všechno stihli. Na nějakou nudu nám rozhodně nezbýval 

čas! 

Sešli jsme se v příjemném počtu 21 dětí ve věkovém rozpětí od pěti do čtrnácti let. Byla to tak 

bezva parta, radost s nimi pracovat! 



Nejdřív jsme si pustili pohádku. Pozorovali, jak dobře ji děti znají, jak zpívají a proběhl první 

„konkurz“ na hlavní role.  

Se scénáři v ruce jsme pak hned začali zkoušet. A hned se ukázalo, jak náročné je naučit se 

celý text a písničky k tomu. Hodně nám tu pomáhaly nejstarší dívky z 8. třídy, které s herci 

text zkoušely a opakovaly. Ani to však někde nepomohlo, ale vzali jsme to jako výhodu. Role 

jsme rozdělili na části a každou část hrál někdo jiný. Tak se stalo, že jsme měli dvě Karkulky, 

tři Marušky a tři bratry hrál v každé pohádce jiný herec. Což vlastně umožnilo všem, zahrát 

si to, co chtěli. 

Kulisy jsme vyráběli na 
školním dvoře, použili ty 
největší kartony, jaké jsme 
našli a malovali na ně ak-
rylovými barvami. Ovšem 
nejen to. Použili jsme i vel-
ké množství netkané tex-
tilie, různé druhy látek i 
zbytky kůží. Byl to takový 
bzukot, že z toho nemáme 
ani jednu fotku! Ale, krás-
ně to dopadlo! Zvlášť hrdí 
jsme byli na chýši Báby 
z Mokřin. Rozhodli jsme 

se, že představení zah-

rajeme ve třech na sebe 

navazujících suterénn-

ích místnostech školy. 

Tak jsme mohli všechny 



už hotové kulisy nechat na svém místě a zkoušet třeba všechny pohádky najednou. 

(To ale moc nešlo, protože všichni hráli ve všem:) 
Když byla hotová scéna, přišly na řadu kostýmy. Jak se dalo čekat, holčičky by vybíraly celý 

den, zatímco kluci by nejraději hráli v tom, v čem přišli.  

A pak už se konečně začalo zkoušet v kostýmech přímo na scéně. Čas běžel, byla středa, 

v pátek představení a ještě jsme to ani jednou „nesjeli“ celé. Tak honem do práce! 

Zkoušela se samozřejmě také hudba a další zvukové efekty. Měli jsme tu i kokosy, nezbytné 

pro zvuk koňských kopyt, gong na začátek a konec každé pohádky, flétnu, zvonkohru 
a všelijaké perkuse. Obzvlášť se děti vyřádily u zvuků lesa v úvodu Červené Karkulky. 

Nesmíme zapomenout na úžasnou houslistku a skvělého kytaristu. Elektrická kytara u 

sněhové bouře ve 12 měsíčcích způsobila u diváků spontánní potlesk na otevřené scéně. Vy-

mysleli jsme totiž geniální efekt v podobě mikroténové folie, původně určené k zakrytí nábytku 

při malování (a kterou jsme mimo jiné oblepili skoro celý školní dvůr, když jsme vyráběli ku-

lisy). 
Tu všech 12 měsíčků, za dramatické, stále se zesilující hudby, zvedlo nad hlavu a přikrylo 

zlou macech s Holenou 

i sebe a jedním pohybem 

všechno spadlo k zemi 

a ztichlo. Scéna měla ta-
kovou sílu, že i nám při 

zkoušení to připadalo jako 

jasný konec pohádky. 

A už je tady den D! 

Přicházejí diváci. Měli jsme 

takový kalup, že jsme snad 

ani nestihli mít trému. 

I když…přišlo jich dost! 
Nakonec musíme trochu 

zmenšit scénu, aby se tam 

všichni vešli. 

Začínáme Růženkou. Vše-

chno klape, herci jsou 

skvělí. Někdy možná tro-

chu rychleji mluví, drmolí, 
ale co by rodič svému dítěti v hlavní roli neodpustil? Když vypadne text, máme tu nápovědu. 

Zpívají i rodiče. Když klavíristka zapomene, co hrát, připomenou jí to.  

Některé efekty vyjdou na 

prázdno – to když si rádcové 

nezacpou nos před puchem, 

který se line z močálu. Děti si 

vymysleli skvělý vtip, že 

schovány za kulisami budou 
foukat bubliny z bublifuku, 

když král prochází rákosím po 

můstku k Bábě z Mokřin. 

Rádcové v bílých rukavičkách 

měli dát najevo, jak odporně to 
tam páchne, a že oni tam 

rozhodně nejdou! Hleděli však 

roztomile stydlivě před sebe a 

možná to trochu vypadalo, že 

král ani celé představení 

nikoho nezajímá, jdem si 

foukat bubliny.  



Některé efekty nevyšly vůbec. To když si táta třech bratrů proloupne klouby na rukách 

a strašlivě to křoupne. K tomu účelu byla připravena řehtačka, aby ve správný moment hlasitě 

řehtla. Ovšem, nebyla tam. Nebyla nikde. Co se dá dělat, jedeme dál. 

Růženka končí, diváci tleskají, děti tajnými dveřmi probíhají do vedlejší místnosti, převlékají 

si kostýmy, schovávají se za stromy a už může začít Karkulka.  

Ale, moment! Nefungují klávesy! To není možné, tolikrát jsme to zkoušeli, měnili adaptéry 

a prodlužováky v zásuvkách. Oběhli jsme celou školu, aby při představení byly v každé 

místnosti jedny klávesy připravené a zbytečně se nenatahoval čas. No, jenže nejdou… Naše 
vypravěčky zatím zdržují publikum v Růžence a my běžíme pro klávesy do vedlejší místnosti. 

Uf. Všechno připraveno, můžeme pokračovat.  

Pohádka začíná, efekt zvuků lesa se v nastalém zmatku trochu ztrácí, ale nevadí, herci jsou 

opět skvělí a publikum si ničeho nevšimlo. Potlesk. Herci utíkají do třetí místnosti a převlékají 

se do kostýmů na poslední pohádku. Klávesy tu nejsou. Zůstaly v Karkulce. Teď už nás nic 

nerozhodí a rovnou běžíme postranní chodbou pro ty z Růženky. Kytara je taky zapojená.  

 



Krásná zimní krajina pro 12 měsíčků jen září, můžeme začít. Komická scéna na začátku hned 

sklidí úspěch, všichni se uvolníme. Herecké i pěvecké výkony všech jsou na jedničku 

s hvězdičkou. Pokračujeme až k úplnému závěru - ke společné děkovačce. Všichni spolu 

na jevišti zazpívají závěrečnou píseň. Je to dojemné. Potlesk obrovský. Nejdřív pro všechny, 

pak pro každého jmenovitě. My dospělí zapomeneme představit i Sofii s Eliškou, naše 

nenahraditelné pomocnice, nápovědky a vypravěčky. Později to ovšem napravujeme 

a děkujeme jim i jejich rodičům. A ani my samy na jeviště nevkročíme, jen zpoza scény, po 

tom všem potlesku a klanění herců, zavoláme: Tak my Vám děkujeme!  

Rozezní se smích a je konec. 

Potom ještě rozmlouváme s rodiči, přijímáme pochvaly, zamačkáváme slzy, loučíme se 

s dětmi. Bylo to krásné! 

Později dostáváme od rodičů dotazy, co budeme hrát příště? Příště? Ano, chceme hrát příště. 

Udělejme z letního dětského muzikálu u nás na škole tradici! Ale, co budeme hrát příště? 

No…a co třeba…Lotrando a Zubejda? 

Děkujeme všem zúčastněným, malým i velkým, ZŠ Curie a MČ prahy 1 za podporu a přízeň, 

jak věříme, i v letech dalších. 

Klára Mašátová, Tereza Yesilyurt a Veronika Švábeníková 

 

 

 

 


