
 

Výroční zpráva školy za škol.rok 2002/2003 

 

 

1.  Název školy: Základní škola, Praha 4,  Předškolní 420    

   (17.3.1999) 

  

 

2. Zřizovatel: Městská část Praha-Kunratice 

          obec, IČO: 00 231 134  

 

3.  Charakteristika školy 

   

 „Škola pro všechny“ – důraz na  uplatňování  vnitřní diferenciace. Naším cílem je 

vytváření optimálních  podmínek pro všestranný rozvoj všech dětí s respektováním 

existence a zachování  vrstevnických skupin dětí včetně odpovídající nabídky 

volnočasových  aktivit organizovaných školou.  

 

4. Vzdělávací program školy: Základní škola, č.j. 16847/96-2 
 

 

 

5.      Údaje o pracovnících školy 

a ) personální zabezpečení 

 

 

pracovníci   k 30.6.2002      k 30.6.2003 

  fyz. osoby přepoč.stav    fyz.osoby přepoč.stav 

 

pedagogičtí  22  21,817     24  23,318 

        

 __________________________________________________________________

   

nepedagogičtí   5  5,000     5  5,000 

 

b) věková struktura pedagog. pracovníků k 30.6. 2003 

 

věk do 30  do 40  do 50  do 60  nad 60 let    z toho důchod. 

 

Počet      0            6     12       5     1     1 

_______________________________________________________________________ 

 

z toho           5     12     4     1      1 

ženy_______________________________________________________________________ 

 

Průměrný věk pedag. pracovníků  základní školy :         47,95  
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c) kvalifikace  pedag.pracovníků 
(odborná a pedagogická způsobilost) k 30.6. 2003 

    kvalifikovaní pracovníci   nekvalifikovaní pracovníci 

  

I.stupeň     8          2 

  

 

II.stupeň            11           0 

   

                                                                                                              

d) aprobovanost výuky v  % 70,50          

      

e)odchody pedag. prac. v průběhu škol. roku    0  

f)nově přijatí absolventi učitel.studia   0 

g)nově přijatí absolventi neučit.studia   0 

h)další vzdělávání  pedag. pracovníků počet  24 forma 

           semináře, školení, kurzy 

 

ch) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 
  

1 forma                                                   

externí studium PF UK 

 

 

6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičen) :  2 

 

7. Počet tříd celkem :  16 

z toho 

I. stupeň    II. stupeň  

   10     6  

  

       z  toho počet specializovaných tříd : 

I.stupeň 0    II.stupeň 0 

 

      

8. Počet  žáků    

 I.stupeň  II.stupeň  Celkem   

       

k 30.6. 2002   214                              128                             342  

     

   

k 30.6.2003   201   156                357 

 

9. Průměrný počet žáků   

    a) na třídu: 

        škola  22,38  z toho I.stupeň  20,10 z toho II. stupeň  26,20 
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b)  na učitele: 

škola 17,61   z toho I. stupeň   20,10 z toho II. stupeň  16,73 

                                                                                              

                                             

10.  Škola nemá třídy s rozšířenou výukou 

      

11. Škola nemá specializované třídy 

  

12.  Počet integrovaných dětí celkem :  24 

z toho postižení:  

 

            SPU zrakové sluchové řeči tělesné   mentální kombinované 

  24    0      0   0     0        0   0 

 

13.   V tomto školním roce nikdo nebyl přeřazen do ZvŠ 

 

14.        Výsledky zápisu do 1. tříd 

 

Počet prvních tříd :  2 

Počet přijatých dětí : 32 z toho dětí starších 6ti let : 32 

Počet odkladů :   12 

 

 

  

15. Výsledky přijímacího řízení celkem v % 

 

a) na víceletá gymnázia přijato :    z pátého ročníku   16,2%     ze sedmého ročníku  2,12%                                                                                                                                     

    z toho                                                    

    státní a církevní gymnázium  4     0 

 

    soukromé gymnázium   2     1 

  

 

b) z 9. ročníku 100%                                                                                                        

počet žáků v 9.roč.: 32  počet přihlášek na stát.a soukr.školu: 76                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                       

c)   na  stát. a církevní SŠ přijato z 9.roč.  

      gymnázia  OA     zdr. škol.     PŠ      ostatní škol.   učeb.obory s mat.   celkem 

            4            3    0         12  0  1    20   

 

d)   na soukromé školy bez rozlišení přijato:  5 

  

 e)  do učebních oborů ( státních i soukromých) přijato z 9. roč.     7                                                   

                          z nižších roč.  1                                                      
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16. Počet žáků, kteří ukončili školní docházku 

- 9. třídě 32   - v nižším ročníku 1  

 

 

 

17. Chování žáků  1.pololetí   2.pololetí 

  žáci  %     žáci  % 

                                                                                                                                                                                               

 velmi dobré  352           97,77  351           98,31  

 uspokojivé      7  1,94      5  1,39              

 neuspokojivé      1  0,27      1  0,27  

 

 

      

18. 

 

Zameškané hod.             Šk. rok  Šk.rok   Šk.rok  Šk. rok  

    2001/2002 2001/2002 2002/2003 2002/2003 

    neomluvené počet žáků neomluvené počet žáků 

 I.stupeň       0  0   0  0 

II.stupeň   121  3  28  4 

Celkem   121  3  28  4 

 

19. 

 

Prospěch žáků   1.pol. počet 1.pol. 2.pol.  2.pol 

    žáků       %  počet ž. %   

Klasifikováni  I.st.  197  97,52  196   97,51 

            II.st.  158  100  156             100 

Prospěli I.st.  197  100  196             100 

            II.st.  156  98,73  155  99,35 

Z toho s vyznam.    57  29,68    61  31,60   

Neprospěli I.st.      0    0      0    0  

  II.st.      2    1,26      1    0,64  

                  

Neklasifikov. I.st.     5    2,47      5     2,48  

  II.st.     0                     0                       0                     0     

 

 

 

Celkový průměr  1.pol.    2.pol. 

 

1.stupeň   1,20    1,21 

2.stupeň   1,90    1,86 

celkem    1,46    1,45 
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19. Školní družina                                                                                              

    počet oddělení    počet žáků 

     3        90 

 

      

    Školní klub    0        0 

 

 

 Přehled aktivit nad rámec povinností  vychovatelek  bude doplněn v textové části 

 

 

20. Poradenské služby školy – výchovné poradenství 

 spolupráce  s PPP    Hostivítova ,  Praha 2, jmenovitě s pí  Dr. Drlíkovou, spolupráce 

s Oddělením péče o děti, Táborská, Praha 4, jmenovitě s pí Wagnerovou, s  policií ČR, 

Městskou policií, s Informačním pedagogickým střediskem, se zástupci Sdružení rodičů (SR) 

a  se zástupci Rady školy. 

 

21. Hodnocení prevence na základě minimálních preventivních programů 
- zapojení všech dětí do celoškolního celoročního projektu „ Cesta za zdravím“,  

výstavka( vyvrcholení projektu) – několik dní otevřena i pro veřejnost, celoškolní 

projekt „Jaro se probouzí“, projekt 1.tř. „Den slabikáře“ za účasti rodičů, projekt 

ŠD „Spaní ve spacáku“ za účasti rodičů, projekt  třetích tříd „Velikonoce“, 

třídenní cyklistický výlet k Sázavě žáků 8.tř., koncerty v kostele sv. Ludmily, 

účast dětí  na akci „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“, účast dětí na akci „Otvírání 

studánek“,účast na tématických besedách: („Prevence kriminality“, protidrogový  

program – centrum v Apolinářské ul.),ekolog. projekt „Tonda Obal na cestách“ 

- zapojování dětí prostřednictvím Dětského parlamentu  do  různých činností 

-  tvorba školního časopisu, příspěvky dětí do kunratického časopisu 

-  pořádání pravidelných rozhlasových okének, 

-  zajišťování volnočasových  aktivit ve škole (kroužky)   

-  zajišťování péče o integrované děti, o děti problémové  i nadané, . 

Podrobnosti lze najít v preventivním programu vypracovaném Mgr. E. Hilčerovou – 

výchovnou poradkyní 

  
22. Rada školy – vznik, hodnocení činnosti 

 

 Rada školy byla ustavena rozhodnutím zřizovatele k 1.3. 1999. 

Na  konci druhého funkčního období  r. 2003 proběhly volby členů Rady školy. Dosavadní 

členové Rady z řad rodičů a učitelů byli potvrzeni. Předsedou Rady se stal p. Tuček – 

zástupce rodičů. V důsledku výsledků voleb byl do Rady školy z řad obce  nominován Mgr. 

Fork, který se stal místostarostou obce a má  v kompetenci své činnosti  oblast kunratického 

školství.Nahradil tak Ing. Mydlarčíka.  

Složení  zástupců  Rady školy z řad učitelů a rodičů zůstalo v letošním školním roce  beze 

změny. 

Rada školy se schází  dle potřeby, ředitel školy v tomto školním roce byl přizván třikrát, 

vedení školy je informováno o činnosti Rady prostřednictvím zápisů. 
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23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

 

-     jeden den v týdnu vyhrazen  konzultacím vedení školy  se zájemci z řad rodičů

 -     schůzky s vedením SR každý měsíc , před tř. schůzkami nebo konzultačními  dny    

- spolupráce se zástupci Rady školy  

- schůzky  s místním kronikářem    

- spoluúčast rodičů na některých školních nebo třídních projektech 

 -     sponzorství některých rodičů  

 -     školní akademie 

 -     celoškolní sběrové akce 

            -     pomoc rodičů při vedení kroužků                                                            

 -     webové stránky                                       

 

 

24. Školní stravování  ŠJ je samostatným subjektem - není pod správou ZŠ  

 

  

 

25. Výjezdy žáků mimo objekt školy 

 

počet výjezdů   počet žáků 

 

vzdělávací výjezdy   21    436 

 

ŠvP     6    222 

 

lyžařské kurzy    1      33 

 

kurz plavání    19 lekc í      42    

 

exkurze a poznávací výlety – výčet v textové části 

 

26. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 
 

16.- 24. dubna orientační inspekce - vedoucí týmu Mgr. Jana Turečková 

 Závěr: citace z inspekční zprávy 

 

 Personální podmínky vzdělávání a výchovy ve sledované  části výuky pozitivně 

ovlivňuje pedagogická erudice, iniciativní přístup a osobní dispozice vyučujících. Jejich 

kvalifikace vyhovuje potřebám školy. Vedení školy se snaží promyšlenou organizací a 

demokratickým přístupem vytvářet pracovníkům optimální klima, podmínky pro další 

vzdělávaní pedagogů, vyvíjí úsilí o těsnější spolupráci s rodiči i s obcí.  

 Materiálně technické podmínky vzdělávání a výchovy umožňují realizovat 

zvolený program s určitými problémy. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků školy je  

negativem  absence odborných učeben a množství, rozmanitost i stav učebních pomůcek, 

které vždy zcela neodpovídají požadavkům vyučování  s výjimkou učebnic, jež 

korespondují se zvoleným vzdělávacím programem. Pozitivem je příjemné a estetické 

prostředí, které vyvolává u žáků pocit sounáležitosti a péči o ně.    
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 Inspekce zjišťovala a hodnotila průběh a výsledky vzdělávání ve výběru 

předmětů jazykových a estetických. Nechybí účinný systém vnitřní evaluace, který škole 

pomáhá zpřesňovat pohled na naplňování vzdělávacích cílů. Silnou stránkou výuky je 

využití motivace v maximální míře, individuální přístup k integrovaným žákům a 

přátelský, partnerský vztah mezi žáky a pedagogy. Schopnost týmové práce pedagogů je 

základem pro stále častější zařazování projektového vyučování. Přesto existuje určitá 

rezerva v častějším využívání moderních, pružnějších a pro žáky více aktivizujících 

přístupů k organizaci výuky včetně hodnocení v závěru hodin. 

 Školní družina plní své poslání, vychovatelky účelně využívají prostor, který jim 

poskytují organizační a materiálně – technické podmínky. 

 Ve srovnání s předchozí inspekcí ( r. 1999 - řed. Žáková) lze konstatovat, že došlo 

ke zvýšení úrovně řízení, ke zlepšení spolupráce s rodiči a obcí. Záporem je nedostatek 

prostoru pro výuku. Dá se říci, že obec má zájem na zlepšení materiálních podmínek 

školy, která by si to s ohledem na svou činnost zasluhovala, realizace konkrétních kroků 

však závisí na finančních prostředcích .                                                                                  

Ve výchovně vzdělávacím procesu byla rozšířena nabídka volitelných předmětů. Žáci se 

úspěšně zapojují do řady soutěží a také ve volném čase se mohou realizovat v řadě 

kroužků dle vlastní volby. 

Atmosféra ve škole je při výuce i ve vzájemných vztazích klidná a příjemná. 

 

Kontrolní zjištění z oblasti mimo vzdělávání a výchovu 

 

(citace) 

V oblasti veřejnosprávní kontroly finančních prostředků přidělených ze státního 

rozpočtu kontrola nezjistila porušování výše uváděných obecně platných právních 

předpisů.Účelovost a časové určení podle ustanovení § 21 zákona č. 218/2000 Sb.,  

O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ( rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bylo dodrženo. 

 

  

27. Není navázána žádná spolupráce se školou v zahraničí 

 

28. a)   soutěže vyhlašované  MŠMT 

 

vědomostní  

 

matematická olympiáda – sedm úspěšných řešitelů šk. kola MO bylo pozváno do obvodního 

kola, nejlepší umístění 56. ze 112 účastníků                                                                                                            

dějepisná olympiáda – obvodní kolo nebylo vyhlášeno    

olympiáda v českém jazyce – obvodní kolo nebylo vyhlášeno 

zeměpisná olympiáda – v obvodním kole ZO v kategorii A 13.místo, v kat B 14. a v kat.C 

8.místo 

biologická olympiáda – 13 účastníků ve školním kole bez postupu do obvodního kola 

fyzikální a chemická olympiáda – školní kola se nekonala 
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 sportovní 

 

- v obvod. kole „Poprasku“ve stol. tenise 1x 5místo,  2x třetí místo a 1x 1.místo          

a postup do celopražského kola (Radka Jelínková a Veronika Němcová)  

- „ Poprask“ přespolní běh 5.místo družstva dívek 6.- 7.tř., stejné umístění  družstva 

chlapců kateg. 8.-9.tř. 

- přespolní běh „ O pohár starosty MČ Praha 4“ 5.místo družstva dívek v kategorii 

6.-7.tř. 

- účast v obvodním kole „Poprasku“ ve florbale, malé kopané a vybíjené bez 

umístění, vybíjená 4.-5.tř.mix-6.místo   

 

 

umělecké  

   

  -účast pěti dětí na krajském kole pěvecké soutěže „ Karlovarský skřivánek“( cena poroty   

udělena Tereze Přívětivé) a postup Andrei Maškové do národního kola v Karlových Varech 

  -prezentace výtvarných  prací 27 žáků v mezinárodní soutěží „Svetové dedičstvo očami detí 

2003“ 

  -prezentace prací 24 dětí v literární a výtvarné soutěži „ Požární ochrana očima dětí 2003“ 

1.místo v literární soutěži Karolína Peterská                                                                              

- účast ve šk. kole “Pražského vajíčka“ 27dětí do obv. kola jsme omylem nebyli přizváni  

 

 

29. Cizí státní příslušníci 

 

 stát    počet žáků 

Vietnam           12 

Ukrajina             3 

Kazachstán             1    

 

 

Textová část 

 

 Kroužky organizované školou : výtvarný, dramatický, informatika, zábavná angličtina, 

angličtina pro začátečníky a pokročilé,  cyklistika, pohybové hry, florbal 

- vzdělávací výlety :  Toulcův dvůr, Botanicus, botanická zahrada, zoologická 

zahrada, Mělnicko, Mladoboleslavsko, Dvůr Králové, Liberecko – Ještěd, 

Prachovské skály, muzeum, Vyšehrad, Tábor, sklárny Nižbor, antropologické 

muzeum Dr.Aleše Hrdličky v Humpolci, naučné výlety pořádané cestovní 

agenturou KOSMOS 

   -    kulturní akce  v těchto kult.institucích  : kult.zařízení Labe, Městská knihovna,   

Náprstkovo muzea, Muzeum hraček,  Rolnička, Minor, divadlo v Celetné,kult. pořady - KZ 

Labe, divadlo V Dlouhé, Divadlo Spejbla a Hurvínka 

- výstavy: E. Srncová, pořady pořádané Národní galerií v Praze, kulturní programy 

pořádané městskou knihovnou v Praze, kostel sv. Ludmily v Praze  
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Akce Dětského parlamentu : pořádání  čtyř celoškolních  sběrových akcí, pořádání kulturních 

a sportovních akcí – Velikonoce, Mikuláš, Vánoce, podíl na organizaci Zápisu budoucích 

prvňáků, Sportovní den, Pohádkový park, Dětský den…., příspěvek DP na obnovu zoologické 

zahrady ve výši 2000,-Kč, učast v charitativní akci „ Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ 
 

Akce ŠD 

 

Návštěvy knihoven, muzeí, kostela, botanické a zoologické zahrady, cirkusového zvěřince, 

Toulcova dvora a další poznávací výlety po Praze, lampionový průvod, Salón 

krásy,“Masopustní karneval“, Pálení čarodějnic, „Spaní ve spacáku“… 

atletické odpoledne, Kuličkiáda, dětský sen „ Haraďané“, Skřítci v lese, narozeninové párty, 

branná vycházka, bojová hra, soutěž na koloběžkách  

  

 

 

  

 

 

 

S výroční zprávou byli pedagogičtí pracovníci seznámeni v týdnu  2. – 6. 9. 2003 

          

      

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovali: Mgr.Vlastimil Čepelák, ředitel školy 

             Mgr.Jana Veselá, zástupkyně řed. školy 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Útvar rozvoje hlavního města Prahy 

Mgr. Eva Bradovková 

Úsek strategických koncepcí 

Hradčanské náměstí 8 

118 54 Praha 1      V Praze 7.7. 2000 

   

Upřesnění údajů  o ZŠ Předškolní 420, Praha 4- Kunratice pro škol.rok 2000/2001 

 

 Ukončením  provozu pavilonu ZŠ z důvodu výskytu azbestu se mění počet učeben ZŠ 

takto :   

počet učeben 14, navíc mají být vybudovány 2 učebny v MŠ (provizorní řešení ) 

z toho pouze 2 odborné učebny ( počítače, jazyky ) 

tělocvičny 0 

družinové třídy 0 ( pro potřeby ŠD se budou rekonstruovat nevelké prostory v bývalé 

místní  knihovně v areálu školy) 

počty žáků a tříd  ve škol.roce 2000/2001:  324 žáků ve 14  třídách ( průměrná naplněnost tříd 

 23,14 žáků ) 

 školní družina : 90 žáků ve třech odděleních 

 

Komentář: 

 Z celkového počtu 324 dětí 87 nemá trvalé bydliště v Kunraticích ( jsou to hlavně děti 

z MČ Praha-Libuš, stopově z jiných MČ). Asi 100 dětí z okrajových částí Kunratic dochází 

do jiných škol. 

 Zrušení pavilonu negativně ovlivňuje provoz celé ZŠ. Podstatně se zhoršily podmínky 

pro výuku Tv 1. stupně. Škola bude využívat  nevyhovující prostory  v kunratické sokolovně. 

Vzhledem ke vzdálenosti sokolovny od školy se musí spojovat výuka Tv do dvouhodinových 

celků, přecházení 1. tříd do sokolovny je vyloučeno ( bezpečnost dětí ). 

Tělocvična ZŠ je už pátým rokem mimo provoz ( porušená statika, azbest ). Školní hřiště je 

ve velmi špatném stavu, je nutná rekonstrukce cvičebních ploch. 

 ŠD bude bez vyhovujících prostor, s pravděpodobným umístěním jednoho oddělení 

v hlavní budově ve třídě.  

 Za těchto podmínek není možný rozvoj ZŠ, což je proti zájmům MČ, vedení školy  

i rodičovské veřejnosti.I  vzhledem k příznivému demografickému vývoji v této oblasti 

by bylo nezodpovědné a krátkozraké situaci neřešit.   

        

 

    Vedení školy : Mgr. Vlastimil Čepelák, ředitel školy 

      Tel.: 0604/139928 

      Mgr. Jana Veselá, zást. řed. školy   

      Tel.: 0604/143358 

 

 


