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Pár slov úvodem 
 

 

Milí čtenáři, 

po roce Vám předkládáme výroční zprávu o činnosti 

naší školy. Podařilo se nám opět mnoho dobrého, 

vrátili jsme se alespoň částečně do „starých kolejí“ 

a zvykáme si po nucené covidové pauze na běžný 

a každodenní školní život. 

Školní rok se nesl ve znamení několika důležitých 

témat. 

Tím prvním byl návrat k co nejběžnější výuce a školním 

akcím, druhým pak revize a přepracování školního 

vzdělávacího programu. Úpravám jsme se poctivě 

věnovali celý rok. Zjistili jsme mnohé o tom, jak učíme 

a jak učit chceme a také, že nám současné změny 

nestačí a budeme muset pokračovat. 

Třetím tématem je nástup ukrajinských žáků. Na jaře 

se nám ve škole situace změnila, v souvislosti s válkou 

na Ukrajině jsme se začali ve výrazně větší míře 

věnovat začleňování žáků s odlišným mateřským 

jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka. 

Po zkušenostech ze stávajícího školního roku už 

vyhlížíme ten další a snažíme se odhadnout, co nám 

přinese. 

 

 Tereza Martínková 

 ředitelka školy 
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Základní údaje o škole  
 
a) identifikační údaje školy 

 

  Základní škola nám. Curieových 

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

IČ:  60436115  

kontaktní spojení:   kancelář: 222 319 932  

 e-mail: info@zscurie.cz  

 ID datové schránky: 8f5yrit 

dálkový přístup: 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. Iveta Trefná koordinátor EVVO 222 319 867 iveta.trefna@zscurie.cz 

Ondřej Koubek koordinátor ICT 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 2021/2022 pracovala školská rada v počtu 9 členů, řádně zvolených či 

jmenovaných pro období 2020 – 2023. 

 

Složení školské rady ve školním roce 2021/2022 

předseda školské rady JUDr. Jana Hrstková 

zástupci rodičů 

členové školské rady 

Ing. Petr Hejma 

Ing. Petra Dienstbierová 

PaedDr. Věra Dvořáková 

zástupci zřizovatele PhDr. Traian Urban, Ph.D. 

Bronislava Baboráková, DiS. 

Mgr. Radka Pištorová 
zástupci pedagogických 

pracovníků 
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová 

Ing. Iveta Trefná 

 

Školská rada zasedla ke svému jednání v říjnu 2021, kdy byl projednán průběh školního roku 

2020/2021 a nastíněn výhled do školního roku 2021/2022. Dále jednala díky zkušenostem 

z předchozího školního roku 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 2024). 

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

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 2021/2022 

 
Počet žáků přípravná 

třída 

I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2021 12 355 232 599* 

k 30. 6. 2022 15 393 242 635** 

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

** z toho 36 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. 2021 1 13 9 23 

k 30. 6. 2022 1 13 8 22 

 

Školní družina počet 

oddělení 

počet 

zapsaných 

dětí 

průměrný 

počet 

zapsaných 

k 30. 6. 2021 12 305 25,42 

k 30. 6. 2022 12 324 27 

 

i) žáci s trvalým pobytem v jiném kraji – k 30. 6. 2022 
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počet žáků 

celkem 
- 2 - 1 - - - - - - 47 - - 50 

z toho 

nově přijatí 
- 0 - 0 - - - - - - 0 - - 0 

 

j) žáci s trvalým pobytem v jiné městské části hl. m. Prahy – k 30. 6. 2022 
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z toho 
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počet žáků 

celkem 
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z toho 
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městská část 
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počet žáků 

celkem 
1 1            268 

z toho 

nově přijatí 
0 0            3 

 

Trvalé bydliště v Praze 1 má  267 žáků školy a 50 žáků nemá trvalé bydliště na území České 

republiky – jedná se o žáky-cizince bez uděleného trvalého pobytu. Velkou část z poslední 

skupiny tvoří žáci z Ukrajiny. 

 

k) materiálně technické podmínky 

 

Učebna Počet 

Kmenová učebna 16 

Učebna ICT 1 

Odborná pracovna 16 

Školní knihovna 1 

Tělocvična 3** 

Herna školní družiny 1 

Cvičná kuchyňka* 1 

Dílny (řezbářská a keramická)* 2 

Učebna Etické výchovy* 2 

* Jedná se o upravené suterénní prostory, které doplňuje ještě relaxační místnost a prostor stolního tenisu. 

** Jedna z tělocvičen je umístěna na detašovaném pracovišti, na adrese Masná 13, Praha 1. 

 

6 odborných pracoven je zároveň využíváno jako kmenové třídy. Odborné pracovny jsou 

rozděleny na pracovny cizích jazyků (2 pracovny Aj, pracovnu Fj,  Nj, Šj a Č jako druhého 

jazyka), pracovnu českého jazyka, dále 3 pracovny pro výuku skupin mimořádně nadaných 

žáků a odborné pracovny naukových předmětů (Př, Fy, Ch, D/Z) a pracovny předmětů 

s výchovným zaměřením (Hv, Vv). Školní knihovna je zároveň pracovnou využívanou pro 

hodiny speciálně pedagogické péče. 

 

 

Přehled oborů vzdělávání 
 
a) vzdělávací obor, který škola vyučuje 

 

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

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

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

o pedagogických pracovních, ve znění pozdějších předpisů k 31.12.2021 
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kvalifikace 
ped. pracovníci 

celkem 

ped. pracovníci 

s odbornou kval. 

ped. pracovníci 

bez odborné kval. 

počet (fyz. osoby) 70 60 10 

 z toho vyučující  

 1. stupně 
19 16 3 

 z toho vyučující  

 2. stupně 
23 19 4 

 z toho 

 vychovatelé 
12 10 2 

 z toho 

 asistenti pedagoga 
12 11 1 

 z toho 

 spec. pedagogové 
2 2 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. Dvě vyučující 2. stupně působí zároveň jako 

speciální pedagogové. 

 

 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2021 

 

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

počet (fyz. osoby) 22 8 21 15 4 

 

Z celkového počtu 70 pedagogických pracovníků je 59 žen a 11 mužů. 

Průměrný věk pedagogických pracovníků k 31. 12. 2021 činil 40,96 roku. 

 

 

c) personální zabezpečení – přepočtené stavy k 31. 12. 2021 

 

personální 

zabezpečení 

fyzické osoby 

celkem 

přepočtené 

osoby 

celkem 

Pedagogičtí prac.  70 61,497 

 z toho vyučující  

 1. stupně 
21 

37,004 
 z toho vyučující  

 2. stupně 
22 

 z toho 

 vychovatelé 
12 11,286 

 z toho 

 asistenti pedagoga 
11 9,889 

 z toho 

 spec. pedagogové 
2 1,818 

 z toho 

 psychologové 
1 1,000 

 z toho 

 učitelka ČDJ 
1 0,500 

 

Pedagogičtí pracovníci jsou doplněni týmem 7 nepedagogických pracovníků (přepočtené 

osoby celkem 5,250). 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro rok 2022/2023 
(z výkazů pro daný školní rok) 
 

 

zapsané děti 
počet 

prvních tříd 
přijaté děti 

odklady škol. 

docházky 

počet 156 2 62 27* 

*   mezi žáky s uděleným odkladem školní docházky je 15 žáků zařazených pro školní rok 2022/2023 do přípravné 

třídy základní školy 

 

Přípravná 

třída 

počet 

přípravných 

tříd 

přijaté děti 

počet 1 15 

 

 

Z celkového počtu 156 uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání bylo 82 dětí s trvalým 

bydlištěm (cizinci s bydlištěm) ve školském obvodu (tzv. spádové oblasti) školy. 

 

Kritéria přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 
 

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. 

 

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. 

 

Kritéria zařazování dětí do přípravné třídy Základní školy nám. Curieových 

pro školní rok 2022/2023 
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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. 

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. 

 

 

 

Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 
 

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 
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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 

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. 

 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala revize školního vzdělávacího programu a příprava 

nového dokumentu, jehož realizaci škola naplánovala od 1. 9. 2022 a který zohledňuje nové 

pojetí informatiky v RVP a změny uvnitř školy. 

 

 

 

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

a) výsledky vzdělávání žáků 

 

Prospěch 

(2. pololetí 2021/2022) 

počet žáků 

prospěli I. stupeň 

 II. stupeň 
262 

226 

z toho s vyznamenáním 455 

neprospěli: I. stupeň 

 II. stupeň 

0 

0 

nehodnoceni: I. stupeň 

 II. stupeň 

11 

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 2021/2022 

I. stupeň 1119 

II. stupeň 1,285 

celkem 1,202 
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Velmi dobrý prospěch žáků 1. i 2. stupně byl ovlivněn hybridní výukou realizovanou v průběhu 

školního roku 2021/2022. 

 

Zameškané 

hodiny 

neomluvené 

školní rok 2020/2021 

(součet za 1. i 2. pololetí 

školní rok 2021/2022 

(součet za 1. i 2. pololetí) 

počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků 

I. stupeň 0 0 689 1 

II. stupeň 42 3 12 2 

celkem 42 3 701 3 
 

Velký počet zameškaných hodin měla žákyně 1. ročníku, rodiče nespolupracovali se školou, 

žákyni-cizinku se nepovedlo dohledat ani ve spolupráci s OSPOD. Na doporučení OSPOD škola 

vyčkávala s vyřazením žákyně ze vzdělávání po dobu spolupráce, a to nad rámec § 50 odst. 

4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), neboť dle údajů OSPOD rodina setrvávala na území ČR.  

Snížené stupně z chování:  

 2. stupeň  

 1. pololetí – 0 žáků 

 za soustavné a opakované porušování školního řádu, nevhodné chování 

k pedagogům, neomluvenou absenci, neúčast na distanční výuce 

1. pololetí – 0 žáků 

 

 

b) výsledky přijímacího řízení 

 

a. na víceletá gymnázia a konzervatoře 

 počet vydaných zápisových lístků celkem   32 

 přijato celkem   32 

 

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

 krajská soukromá státní, 

soukromé 

krajská soukromá 

přijatých 

celkem  
15 10 0 5 2 

 

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

ročníků 

 počet vydaných zápisových lístků celkem 45 (1 vydán jako náhradní) 

 

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

 
Střední 

školy 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

konzervatoř ostatní 

střední školy 

celkem 

zřizované 

krajem 
3 6 2 10 1 5 27 

církevní   1    1 

soukromé 6 1    8 15 
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přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou 

 

 odborná učiliště 

učiliště 

střední 

odborná 

učiliště z devátých 

ročníků 

z nižších 

ročníků 

zřizované krajem 1  1 

církevní    

soukromé    

 

 

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

v devátém ročníku 9  v nižším ročníku   0 

 

Z celkového počtu 58 žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku, 5 žáků pokračuje ve 

vzdělávání na zahraničních školách na území ČR nebo v zahraničí. 

 

9 žáků-cizinců původem z Ukrajiny, kteří byli do školy přijati v souvislosti s válkou od března do 

června 2022, se bude dále věnovat rozvoji českého jazyka a o přijetí na stření školu se pokusí 

v příštím školním roce. V náhradním termínu přijímacího řízení nebyl na střední školu přijat žádný 

z nich. 

 

 

 

Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci ŠVP 
 

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. 
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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 – využily ji všechny výukové skupiny, v nichž není kmenovým učitelem rodilý mluvčí. 

Lektoři – rodilí mluvčí docházeli do výuky na 1 hodinu týdně a ve spolupráci s běžnými 

vučujícími připravovali náplň lekcí. 

 

Počet žáků ve výukových skupinách se ve školním roce 2021/2022 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 

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 362 0 0 0 

II. stupeň 223 94 51 74 

Celkem 585 94 51 74 

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 výukových skupin jednotlivých jazyků 

Anglický 

jazyk 

Německý 

jazyk 

Španělský 

jazyk 

Francouzský 

jazyk 

1. ročník 5 x x x 

2. ročník 4 x x x 

3. ročník 4 x x x 

4. ročník 5 x x x 

5. ročník 6 x x x 

6. ročník 4 2 1 1 

7. ročník 4 2 1 1 

8. ročník 4 2 1 2 

9. ročník 3 1 2 1 

Celkem 39 7 5 5 
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Počty vyučujících cizích jazyků 

 

k 30. 6. 2022 
Anglický 

jazyk 

Německý 

jazyk 

Španělský 

jazyk 

Francouzský 

jazyk 

I. stupeň 10 x x x 

II. stupeň 4 2 1 1 

Celkem 14* 2 1 1 

 z toho plně 

kvalifikovaných 

pro výuku cizího j. 

8 1 1 1 

 z toho rodilých 

mluvčích 
2 0 1 0 

* Z celkového počtu 14 pedagogů vyučují 3 učitelé anglický jazyk zároveň na 1. i 2. stupni. 

 

 

 

Přípravné třídy 
 

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

Ve školním roce 2021/2022 třídu navštěvovalo 15 předškoláků. 

 

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 ve školním roce 2021/2022 15 dětí (10 hochů a 5 dívek).  

 

 

 

Hodnocení činnosti školní družiny 
 

 
oddělení 

počet 

vychovatelů  kapacita 
naplněnost 

k 30.6.2022 

počet 12 12 360 324 

 

Letošní rok byl ve znamení pozvolného návratu k normálnímu fungování školní družiny i třídních 

kolektivů po epidemii Covid 19. Návrat k normálu byl zdlouhavý a pozvolný. Nejprve jsme museli 

všichni dodržovat nařízení MZČR s touto epidemií související. Děti si musely opět osvojit a 

připomenout pravidla fungování ve školní družině. Bohužel jsme se nevyhnuli karanténám 

jednotlivých kolektivů či menších skupin. Avšak to nám nezabránilo v užívání si společného času 

a toho, že se můžeme opět setkávat tváří v tvář a ne zprostředkovaně přes počítačovou 

obrazovku.      

 

Ve školním roce 2021/2022 fungovalo v naší škole 12 oddělení školní družiny, které vedlo 10 

vychovatelek a 2 vychovatelé. Družinu navštěvovalo během tohoto roku 309 žáků 1.- 5. tříd a 

15 žáků přípravné třídy. Celkem tedy 324 dětí.  
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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.  

 

Již od loňského roku je provoz školní družiny každý den ukončen v 18:00, vyšli jsme tak vstříc 

přání rodičů. 

  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. 

 

Od letošního roku používáme pro školní družinu nové logo, 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.  

 

Letošní rok nepoznamenal v naší družině pouze Covid 19. Nejprve jsme se museli vypořádat 

s dlouhodobou nemocí jednoho z vychovatelů a najít za něj dočasnou náhradu. Poté odchod 

vychovatelky přípravné třídy do rizikového těhotenství. Začlenění ukrajinských žáků do kolektivu 

školní družiny. A v neposlední řadě odchod vedoucí vychovatelky na mateřskou dovolenou. 

Vedoucí vychovatelku nově od konce května ve funkci nahradila Ivana Komárková a od 

nového roku byla přijata nová vychovatelka, která ji nahradila jako fyzickou osobu.  

 

Začlenění ukrajinských žáků do chodu ŠD 

Vzhledem k válce na Ukrajině se i u nás ve škole začali objevovat ukrajinští spolužáci a jejich 

rodiče projevili zájem i o školní družinu. Pobyt ve školní družině ukrajinským dětem pomáhal 

v začleněním do kolektivu. V některých případech byla jazyková bariéra nemalou komplikací. 

S komunikací dopomáhaly rusky mluvící děti. Dle mého názoru se začlenění ve většině případů 

povedlo a děti si pobyt ve školní družině užívaly. 

 

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 

a organizacích, které další pomoc poskytují. Je to pro nás obohacující a vždy z toho máme 

velkou radost. Stejně jako celou Českou republikou i celým světem hýbala sounáležitost 

s ukrajinskými uprchlíky. I my jsme se rozhodli pomoci tímto směrem.  

Nakonec se dobrá věc opět podařila a vybralo se 33000,- Kč. Tyto peníze dopomohly 

ukrajinským žákům naší školy a následně putovaly na sbírkový účet MČ Praha 1 – pomoc 

Ukrajině. 

 

Silné stránky ŠD 

Velmi dobře jsme se poprali se všemi nečekanými událostmi tohoto roku, které jsme výše 

popsali.  

Pokračujeme v úzké spolupráci třída, učitel a vychovatel. Spoluúčastníme se většiny akcí, 

kterých se účastní třída (lyžařský výcvik, plavecký výcvik, divadla, kina apod.) 

Vychovatelé a vychovatelky jsou schopni „zaskočit“ za učitele vždy, když je potřeba. 

Celý kolektiv se ochotně a rád dovzdělává v různých odvětvích, tak aby své poznatky mohl 

předávat dětem a zužitkovat tyto nabité zkušenosti při tvorbě k různým příležitostem (Den 

matek, Vánoce, Družinový jarmark, Velikonoce).  
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Nedostatky 

Setrvávající omezení spojené s epidemií Covid 19. 

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 2022/2023 

 Ve školním roce máme v plánu pokračovat v naší obvyklé činnosti i přes nepřítomnost 

vedoucí vychovatelky. Pomoci začlenit se do kolektivu novým vychovatelkám, novým 

dětem a pokračovat v začleňování ukrajinských žáků. 

 Ve školním roce 2022/2023 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. 

 

 

Školní klub škola nezřizuje. 

 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů  a rizikového chování 
 

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 (tab. č. 2) 

i volnočasových aktivit a v neposlední řadě i rodiče. Pokračujeme ve spolupráci s organizaci 

ACET, která nabízí preventivní program: ,,Zvol si život“. V rámci toho programu jsme uskutečnili 

programy: Skrytá nebezpečí internetu 1, Sex, AIDS, vztahy a Závislosti. Dále jsme využili program 

organizace Prospe, která nabídla program z řady prevence v adiktologii. Téma programu bylo: 

Závislosti látkové a nelátkové. Úzce spolupracujeme s policejními preventisty a to jak z Městské 

Policie, tak z Policie ČR. 

 

Důležitou roli v plnění preventivního programu hraje třídní učitel, 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.  
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K financování několika programů (tab. č. 1) škola využila ve školním roce 2021/2022 získané 

finanční prostředky z grantu MČ Praha 1 s názvem „Specifická primární prevence pro rok 2021“, 

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 

8. třídy  

 

Závislosti 

látkové a 

nelátkové 

Program organizace Prospe, lektor : Mgr. Titěrová: 

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 

6. třídy Nuda a 

závislosti 

 

Interaktivní výukový program během kterého se žáci dozví 

jaké jsou atraktivní způsoby trávení volného času a proč je 

dobré nesáhnout k nástrojům vedoucím k závislosti. 

6.třídy Revolution 

Train 

Zážitkové a interaktivní vzdělávání v oblasti primární 

prevence ve speciálně vybavené multimediální mobilní 

vlakové soupravě. Prostředí, audiovizuální projekce, 

průvodní slovo a vlastní prožitek, umocněný nenásilným 

vtažením do děje přinesl žákům větší efekt. 

 

 

 

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  

 

Krátká beseda s tématikou bezpečného chování (ve 

škole, mimo školu a domov, v silniční provozu apod.) 

Program Městské Policie 

2. a 3. třídy Bezpečné 

chování 

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. 

Prevence kyberšikany a násilí, zlepšení vztahů ve třídních 

kolektivech. 

Rizika přílišného trávení času na počítači, netolismus, 

gamblerství a podpora různorodého trávení volného 

času dětí.  

6. třídy Nuda a závislosti Seznámení žáků s riziky závislosti (tabák, alkohol, tablet). 

Nabídka smysluplného trávení volného času. 

6. třídy Trestní 

odpovědnost 

Seznámení žáků s odpovědnosti za své činy a dopadem. 

Program Policie ČR 

6.třídy Revolution Train Zážitkové a interaktivní vzdělávání v oblasti primární 

prevence ve speciálně vybavené multimediální mobilní 

vlakové soupravě. Prostředí, audiovizuální projekce, 

průvodní slovo a vlastní prožitek. 
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6., 7., 8. třídy Skrytá 

nebezpečí 

internetu  

 

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 

 

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. 

8. třídy  

 

Závislosti látkové 

a nelátkové  

Program organizace Prospe, lektor : Mgr. Titěrová: 

Seznámení žáků s riziky závislosti (alkohol, tabák, drogy, 

internet). Nabídka a diskuse na téma smysluplného 

trávení volného času 

9. třídy Kyberprostor Program Policie ČR o bezpečném chování v 

kyberprostoru 

 

 

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“.  

 

Externím lektorem, který naší škole pomáhal řešit problémy vzniklých v třídních kolektivech, je 

Vít Hrbáček, který podle potřeby jednotlivé třídy navštěvoval a pracoval s nimi.      

 

Etická výchova 

Přínosem v oblasti prevence je už od přípravného 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. 
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Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, žáků 
nadaných a mimořádně nadaných 
 

a) 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. 

 

b) péče o mimořádně nadané žáky 

 

Naše koncepce skupinové výuky mimořádně nadaných žáků, je mezi rodiči nadaných dětí 

velmi populární a většina žáků i rodičů, zapojených v programu, jsou s naší prací spokojeni.  

Tyto děti jsou součástí běžné třídy, 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 pedagog 

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. 

 

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. Skupinová práce probíhá v českém jazyce, matematice, nauce o 

světě a IT, 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 skupinové práce 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 
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výstavách s dalším přesahem do výuky, spolupracujeme s městskou knihovnou, Národním 

technickým muzeem a dalšími institucemi. 

 

Vzhledem k vyšší proškolenosti sboru v metodě FIE a jejímu  úspěšnému pilotnímu ověření 

i v péči o mimořádně nadané žáky, zavádíme metodu do výuky i v těchto skupinkách. 

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

dvou letech opět nadchla žáky i pedagogy a měla hojnou účast. Témata se týkala literatury, 

životního prostředí, matematiky, historie nebo přírodních věd. Děti představily svou práci nejen 

blízkým spolužákům, vyučujícím a rodičům, kteří se na prezentace přišli podívat, ale jejich 

prezentace také zpestřila výuku žáků druhého stupně. 

 

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. 

 

Počty mimořádně nadaných žáků začleněných do programu k 30.6.2022 

 

1. třídy 

Matematika + český jazyk 
12 

2. třídy 

Matematika + český jazyk 

 

12 

3. třídy 

Matematika, český jazyk literatura, nauka o světě, ICT 
16 

4. třídy 

Matematika, český jazyk literatura, nauka o světě 
20 

5. třídy 

Matematika, český jazyk literatura, nauka o světě 
18 

 

Celkem 78 mimořádně nadaných žáků s doporučením ŠPZ dostávalo pravidelně péči 

doporučenou pedagogicko - psychologickou poradnou. 
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Podpora žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy  
 

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

jazykem. 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, psát a gramatiku, ale rovněž konverzaci 

běžného a školního života a odbornou slovní zásobu ostatních předmětů.  

 

Na začátku roku je vytvořena základní jazyková diagnostika a žáci jsou rozřazeni do skupin. 

Každý žák umí něco jiného, proto je důležité ke každému přistupovat individuálně i v rámci 

skupiny a podporovat a hodnotit pokroky daného dítěte. Nedílnou součástí je slovní 

hodnocení. O slovní hodnocení z ostatních vybraných předmětů mohou zažádat zákonní 

zástupci dítěte. Zvláštní důraz je kladen na počáteční adaptaci nově příchozího žáka.  

Podporujeme rovněž rozvoj základních jazykových kompetencí u žáků s OMJ v přípravné třídě.  

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

využít individuálních konzultací a doučování Pedagogického centra ZŠ. Nezbytnou součástí 

práce s žáky s OMJ byla velmi dobrá vzájemná komunikace s ostatními učiteli, vychovateli, 

speciálními pedagogy a vedením školy.  

 

Tento rok ovlivnil práci s OMJ nástup žáků z Ukrajiny. U těchto žáků jsme zvláště dbali na 

adaptaci, aby se cítili dobře v novém školním prostředí. Byly rovněž uspořádány třídní schůzky 

pro rodiče z UK. Žáci chodili pravidelně také na výuku ČDJ. S dětmi pomáhaly dvojjazyčné 

asistentky z Ukrajiny, které vyučovaly také ukrajinštinu. Ulehčily dětem nejen adaptaci, ale také 

tlumočení mezi učitelem, vedením školy, rodiči a žáky.  

 

Na 2. stupni proběhly i konzultace ohledně výběru střední školy a asistence při vyplnění 

přihlášek na SŠ. Děti podporovali nejen spolužáci a rodiče, ale i učitelé a ostatní zaměstnanci 

školy. Žáci z Ukrajiny se zúčastnili speciálních programů v ukrajinštině: Pískování, návštěva kina 

a knihovny s divadelním představením, výlet na Petřín, procházky Prahou, exkurze Technického 

muzea. 

 

Výuka s ostatními žáky s OMJ probíhala celoročně a byla přizpůsobena individuálním 

potřebám dítěte. 

 

Počty žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem) v roce 2021/2022 

 

Nutná podpora českého jazyka: 

 

Stupeň znalosti Čj Počet žáků + Žáci z Ukrajiny 

Úplná neznalost 8 39 

Nedostatečná 

znalost 
32 1 

Potřeba doučování 10 1 

 

 

 

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, 
počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států 
 

Stát počet žáků 

k 30. 6. 2021 

počet žáků 

k 30. 6. 2022 

a) ze států EU celkem 566 557 
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v tom:   

Bulharsko 3 2 

Francie 0 1 

Itálie 0 1 

Nizozemsko 3 3 

Polsko 2 2 

Rumunsko 1 1 

Řecko 1 1 

Slovensko 7 12 

b) z ostatních států 

 celkem 
33 78 

v tom:   

Afghánistán 1 1 

Arménie 0 1 

Bělorusko 0 1 

Čína 2 1 

Japonsko 1 0 

Korejská republika 2 2 

Kosovská republika 1 0 

Libanon 1 1 

Rusko 11 11 

Srbsko 1 2 

Sýrie 1 1 

Švýcarsko 2 2 

Turecko 0 1 

Ukrajina 3 42 

Uruguay 1 1 

Uzbekistán 0 2 

Velká Británie 0 1 

Vietnam 6 8 

Celkem a) + b) 599* 635** 
* z toho 37 žáků v zahraničí, zahraniční škole na území ČR, či mezinárodní škole 

** z toho 34 žáků v zahraničí, zahraniční škole na území ČR, či mezinárodní škole 
 

 

 

Poradenské služby školy 
 
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 učitel, speciální pedagog 
prac. úvazek 

0,318 (+0,455) 

Mgr. Petra Narwa školní psycholog prac. úvazek 
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poradce pro volbu povolání 1,000 

Mgr. Dominika Vondrová 

koordinátor péče o žáky s OMJ 

dvojjazyčný AP 

učitelka češtiny jako druhého jazyka 

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 III. hrazena 0,2 úvazku 

školní speciální pedagožky a 0,5 úvazku školní psycholožky. Tento způsob financování umožňuje 

podstatně rozšířit péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. 

 

a) výchovné poradenství  
 

Z hlediska výchovného poradenství byl školní rok 2021/2022 zahájen monitorováním tříd 

a zjišťováním závadového chování některých jedinců, probíhala komunikace výchovného 

poradce s třídními učiteli jednotlivých tříd i s ostatními vyučujícími. Atmosféra ve všech třídních 

kolektivech se zmapovat povedla a následně docházelo k řešení problematických třídních 

kolektivů, zvláště pak nově vzniklých 6. tříd, do kterých přibyl větší počet žáků z jiných škol. 

Problematické kolektivy měly nastavenou práci nejen v rámci třídnických hodin, ale i se 

zúčastnily programů pod vedením externích lektorů. 

 

Podporu výchovného poradce dostávali rodiče i žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí 

při řešení svých obtíží, které byly podmíněny hlavně nepravidelností školní docházky v době 

hybridní výuky. Ve 2. pololetí školního roku byly řešeny i problémy týkající se začlenění 

ukrajinských dětí do třídních kolektivů. Podpora byla realizována za pomoci cizojazyčných 

asistentů formou e-mailů, telefonických rozhovorů a osobního jednání. 

 

Žáci s nastaveným Individuálním výchovným programem z předešlého školního roku v plnění 

programu i na dále pokračovali. Nově bylÿ zavedeny Individuální výchovné programy u 3 žáků, 

kteří svým nevhodným chováním narušovali výuku ve svých kmenových třídách i ve skupinách, 

kde pracují společně s žáky napříč ročníku. Pravidelná setkávání výchovného poradce s žáky, 

rodiči a často i za přítomnosti školní speciální pedagožky a psycholožky ve většině případech 

proběhla podle nastavených pravidel, v daných termínech a vedla ke zlepšení fungování žáků 

v třídním kolektivu. Pouze u jednoho žáka ze 7. ročníku se spolupráce se zákonnými zástupci 

nedařila, setkání proběhlo pouze 1x v 1. čtvrtletí školního roku a to on – line formou. Špatná 

spolupráce matky se školou byla řešena konzultací a následnou návštěvou OSPOD. 

 

Asi nejzávažnější situace na 1. stupni nastala ve třídě 4.Z, kde se dlouhodobě projevovala 

negativní třídní atmosféra. Probíhala jednání ve spolupráci s vedením školy a školním 

poradenským centrem s žáky, rodiči, třídní učitelkou. S třídním kolektivem pracoval speciální 

pedagog, psycholožka, výchovná poradkyně i externí lektoři (Jules a Jim, z.ú.). Na konci 

školního roku došlo k rozhodnutí vedení školy o změně třídní učitelky. 

 

Z třídních kolektivů na 2. stupni dlouhodobé řešení problémového chování v třídním kolektivu – 

šikany si vyžádala třída 6.A. Proběhlo důsledné šetření, kdy škola postupovala podle 

Metodického pokynu MŠMT pro řešení rizikového chování ve školním prostředí. Dovolím si zmínit, 

že se situace ve třídě zvládla, žáci si uvědomili závažnost jejich nevhodného chování a do 

konce školního roku jsme podobné chování nezaznamenali. 
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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 (1 x) a OSPOD (4 x). 

 

I v tomto školním roce pokračovala podnětná a velmi oceňovaná spolupráce s etopedem    

Mgr. et Bc. Janem Uhlířem, který nastavuje dlouhodobou pravidelnou práci s problémovými 

žáky i jejich rodiči. 

 

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 či do programu PAMYS). 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, a dále online dny 

otevřených dveří, kde mohli mluvit se 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. V uplynulém 

školním roce se výrazně projevily deficity prohloubené v rámci distanční výuky a obecně menší 

možnosti setkávat se osobně u dětí napříč školou, u druhostupňových ve zvýšené míře. Deváté 

ročníky v procesu přijímacího řízení na školy v uplynulém roce pocítily ztížení možnosti dostat se 

na střední školu - jednak se jednalo o populačně silné ročníky a jednak se na střední školu hlásila 

řada dětí z Ukrajiny, které našly útočiště v ČR na útěku před válečným konfliktem ve vlastní 

zemi. 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, 

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.    

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. 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. 
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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.  

Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE) 

 

Ve školním roce 2021/2022 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, 

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 pedagožky. Speciálně pedagogická podpora je rozdělena 

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

speciální pedagožky (na částečné úvazky). 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, které nám pomáhají diagnostikou 

a odbornou konzultací některých nestandardních vzdělávacích i výchovných situací. Probíhají 

pravidelné schůzky s pracovníky SPC, kteří na naší škole mají své klienty. Také jsme začali 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. 

 

Ve školním roce 2021/2022 pracovalo na naší ZŠ 12 asistentů pedagoga, kteří pomáhali ve 

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

mateřským jazykem. Asistenti pedagoga své postupy pravidelně konzultovali s psycholožkou 

a speciálními pedagožkami na pravidelných setkáních jedenkrát týdně. 

 

f) spolupráce s dalšími subjekty 
 

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 
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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. 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
a odborný rozvoj nepedagogických zaměstnanců 
 
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 doplňují 4 pedagogičtí pracovníci. 

 

Zaměření a druh studia * Škola Počet účastníků 

Pregraduální příprava  Univerzita Karlova - PedF 3 

Pregraduální příprava  Univerzita Karlova - FF 1 

Celkem x 4 

* studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

 studium k prohloubení odborné kvalifikace 

 

b) počet pedagogických pracovníků, kteří studují v doktorských programech 

 

Zaměření a druh studia * Škola Počet účastníků 

Postgraduální studium – Ph.D.   Univerzita Karlova - PedF 3 

 

c) průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme po covidových opatřeních připravili pro naše pedagogy jedno 

tradiční velké školení pro celou sborovnu ve škole. Volba padla na školení formativního 

hodnocení a školení si vzala na starost EDUkační LABoratoř. Pedagogové byli s náplní semináře 

spokojeni a určitě se zlepšily jejich pedagogické kompetence. 

 

Také se podařilo získat prostředky na vyškolení 14 kolegů jako zdravotníky zotavovacích akcí, 

což velmi pomohlo při plánování personálního obsazení při výjezdech na školy v přírodě. 

 

Došlo také k rozšíření počtu proškolených lektorů FIE, lektorským programem již prošlo celkem 

13 pedagogických pracovníků včetně celého vedení školy, což je skvělé společné téma ke 

směřování školy. 

 

Každý pedagogický pracovník pak během školního roku absolvoval nejméně jedno další 

vzdělávání a prostudoval alespoň jeden odborný titul. 

 

Vedení školy: Vzdělávací program pro ředitele ČSI, Role výchovného poradce nebo Efektivní 

komunikace s rodiči. 

Školní poradenské pracoviště zlepšovalo své dovednosti v oblasti diagnostiky a rozvoje 

zrakového vnímání nebo poruchách chování. 
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Vyučující prvního stupně většinou vyhledávali inovativní přístupy v oblasti čtenářství, hudební 

výchovy a badatelské aktivity. Zajímaly je také dějiny umění a informatika. 

 

Vyučující druhého stupně se zaměřili na novinky ve svém oboru, ale zajímalo je i tandemové 

vyučování nebo práce s žáky s OMJ. 

 

Školní družina obohatila své dovednosti o drátkování, tkaní a práci s big shotem. 

 

Asistenti pedagoga se zúčastnili konferencí, které během školního roku byly přímo pro asistenty 

pedagoga určené (SPC Nautis), někteří studují dále na VŠ. 

 

d) odborný rozvoj nepedagogických zaměstnanců 

 

Hospodářka školy se vzdělávala především v oblasti práce se softwarovými nástroji – školní 

elektronická pokladna, elektronická spisová služba, apod. Administrativní pracovnice 

absolvovala seminář s tematikou archivnictví a aplikace archivního zákona v prostředí školy. 

Personalistka se pak zaměřila na problematiku tvorby a využívání FKSP. 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřenosti 
 

a) Mimoškolní aktivity 

 

Školní rok 2021/2022 s sebou přinesl uvolnění covidové situace a tak se mohly konat pravidelné 

školní aktivity pro děti i jejich rodiče. 

Již v září se naše škola zapojila do celostátní knihovnické akce Noc s Andersenem. 26 

přihlášených žáků zažilo zajímavé workshopy a hru po Starém Městě. 

Také pokračovala dlouholetá spolupráce s Mensou ČR a prezentace naší školy na webových 

stránkách Mensy i v její ročence 2021. 

Naši žáci školu úspěšně reprezentovali v jazykových, matematických a divadelních soutěžích 

nebo v Logické olympiádě. Školu několikrát reprezentovala i kapela Cukr. 

Největším překvapením letošního roku byla akce několika chlapců 7. tříd, kteří s pomocí 

pedagogů a vlastních rodičů připravili velkolepé divadelní představení k výročí atentátu na 

Heydricha. Představení viděli všichni žáci školy od 3. tříd, všichni zaměstnanci, jedno 

představení bylo i pro rodiče a pro žáky ZŠ Bítovská, Praha 4.  Byli jsme dojati a právem pyšní. 

Proběhly všechny adaptační pobyty, lyžařské výcviky, plavecké výcviky i školy v přírodě 

a výlety, dokonce i zahraniční. Pobytový ve Francii a krátkodobé do Německa. Zvládli jsme 

focení třídních kolektivů i rozlučku s devátým ročníkem na školním dvoře. 

Pro děti se konaly všechny jejich oblíbené kroužky: šachový kroužek, zkoušky pěveckého sboru 

Cukrátka a zkoušky kapely Cukr, Věda nás baví, sportovní hry pro 1. stupeň, angličtina, 

španělština, keramika, lego kroužek, judo, čtenářský klub, kroužek programování, inline bruslení, 

moderní tanec, vaření, Poké kroužek, kutilské dílny, florbal, Krav maga. 

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

předaly při plavbě parníkem. 
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b) Zapojení školy do projektů financovaných z prostředků Evropské unie 

 

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 

 

 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 

Šablony III 

Projekt: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019773 „ŠANce 3“  
Realizace projektu 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023 

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

 0,2 úvazku školního speciálního pedagoga na dobu 19 měsíců 

  Náklady 261 706,00 Kč 

3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

 0,5 úvazku školního psychologa na dobu 22 měsíců 

  Náklady  757 570,00 Kč¨ 

 

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita) 

 Jeden projektový den v rozsahu 4 vyučovací hodiny pro jednu třídu 

  Náklady 5 256,00 Kč 

 

Celkem náklady šablon 1 024 532,00 Kč 

 

 

 

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

provedla tematickou inspekční činnost zaměřenou na začleňování žáků z Ukrajiny 

Inspekční elektronické zjišťování 

  Pohybové dovednosti a aktivity žáků – základní školy 

Prevence rizikového chování a podpora nadaných a mimořádně nadaných 

žáků 

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání za školní rok 2021/2022 (5. ročník) 

 

b) Kontrola podnikatelské činnosti  

byla provedena na základě kontrolního řádu MČ Praha 1 dne 10.2.2022 

 výsledný protokol bez navrhovaných nápravných opatření 
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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. 

 

Doplňková činnost hrála v hospodaření školy významnou roli. Z údajů v příloze vyplývá, že se 

škole podařilo i účetní rok 2021 zakončit se ziskem (přestože po 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. 

 

Náklady hrazené ze státního rozpočtu – k 31. 12. 2021 

 

UZ ukazatel plán poskytnuto využito 

33353 

Přímé výdaje na vzdělávání 

celkem 
44 053 840,- 49 394 959,- 48 802 098,24 

z toho platy x 35 251 695,- 35 203 460,- 

z toho OON x 81 844,- 67 475,- 

z toho ostatní 

(odvody+FKSP+ONIV) 
x 14 061 420,- 13 531 163,24 

33083 
Výdaje spojené s epidemií 

C-19 (testování žáků) 
x 258 200,- 242 950,- 

33085 
Výdaje spojené s epidemií 

C-19 (testování žáků 
x 198 200,- 198 200,- 

 

 

Neinvestiční dotace z prostředků MHMP – k 31. 12. 2021 

 

UZ ukazatel poskytnuto využito 

00096 Posílení mzdových prostředků 999 800,- 999 800,- 

 

 

Neinvestiční příjmy a výdaje z prostředků zřizovatele, vlastní příjmy, doplňková činnost 

– k 31. 12. 2021 

 

UZ ukazatel plán obdrženo využito 

00000 Příspěvek na provoz 8 356 000,- 8 356 000,- 8 068 858,57 

00051 Účelový příspěvek na mzdy x 619 900,- 619 900,- 

00056 Účelový příspěvek – Volný čas x 120 000,- 89 500,- 

00058 Účelový příspěvek – 

protidrogová prevence 
x 30 000,- 30 000,- 

Vlastní příjmy 

Vlastní výnosy 1 200 000,- 1 617 112,68 1 617 112,68 

Zapojení fondů x 181 909,- 181 909,- 

Ostatní příjmy x 2 699 352,86 2 699 352,86 

Doplňková 

činnost 
Doplňková činnost 950 000,- 564 874,36 564 774,16 
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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 
 

 2021 2022 

I. pololetí I. pololetí celý rok 

Průměrná výše měsíčního platu 

pedagogických pracovníků 
41 194,- 44 907,- 40 528,- 

v tom: průměrná výše nárokové složky platu 

 průměrná výše nenárokové složky platu 
35 422,- 35 416,- 34 079,- 

5 772,- 9 491,- 6 449,- 

Průměrná výše měsíčního platu 

nepedagogických pracovníků 
28 547,- 31 574,- 23 366,- 

v tom: průměrná výše nárokové složky platu 

 průměrná výše nenárokové složky platu 
23 294,- 23 902,- 19 321,- 

5 253,- 7 672,- 4 045,- 

 

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 2021, tedy ve 

2. pololetí tohoto kalendářního roku. V kalendářním roce 2022 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 2021/2022 využity nebyly. Finanční prostředky z UZ 00096 

budou využity v období 09-12/2022, a to výhradně na mimořádné odměny pedagogických 

a nepedagogických pracovníků. 

 

 

 

Další údaje o ZŠ – naplňování cílů a priorit 
 

Ve školním roce 2021/2022 se opět mírně zvýšil zájem o školu ze strany veřejnosti. Narostl i zájem 

o přestupy v průběhu vzdělávání, především do 6. ročníku. Uchazeče o případný přestup do 

vyšších ročníků jsme se snažili uspokojit. K výraznému zvýšení počtu žáků školy v souvislosti 

s válkou na Ukrajině. Během března, dubna a května bylo přijato celkem 42 ukrajinských žáků, 

z nichž 2 dívky docházku během jara opět ukončily. Současně byla posílena výuka češtiny jako 

druhého jazyka a do pracovního poměru byly přijaty dvě dvojjazyčné (ukrajinské) asistentky. 

 

Velmi dobře 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. Opět byla mírně posílena 

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. V průběhu školního roku probíhala rozsáhlá revize stávajícího 

ŠVP a škola plánuje od 1.9.2022 pracovat dle nového ŠVP. 
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I pro školní rok 2021/2022 zůstala škola Fakultní školou Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty – 

pozice fakultní školy byla prodloužena do roku 2024, 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 znovu 

realizována výuka rodilým mluvčím Aj. 

 

 

 

V Praze dne 7. 10. 2022 

 

 

 

 

 Mgr. Tereza Martínková 

 ředitelka školy 
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Přílohy 
 
 Hospodaření základní školy 



 
1 

Příloha k výroční zprávě o činnosti ZŠ 

 

Hospodaření základní školy 

 

1. Rozbor hospodaření Základní školy nám. Curieových za rok 2021 

 

2. Rozvaha - bilance 

 

3. Výkaz zisku a ztrát 

 

  



 
2 

 

 

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 

 




























