
Výroční zpráva základní školy 

za školní rok 2005/2006 
 

 

1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního  

vydání rozhodnutí:   

Základní škola, Praha 4,  Předškolní  420      17.3.1999 

 

2. Zřizovatel (název, sídlo) 

Městská část Praha – Kunratice, K Libuši 7  148 23 

 

3. Charakteristika školy  

„Škola pro všechny“ – klademe důraz na uplatňování vnitřní diferenciace, na všestranný 

rozvoj  všech dětí s respektováním existence vrstevnických skupin, organizujeme mimoškolní 

aktivity, zařazujeme do vyučování škálu projektů, podporujeme činnost Dětského parlamentu.   

Podporujeme děti  talentované i s problémy. 

 

4. Vzdělávací program školy  

 

16847/96 – 2, Základní škola   

 

vzdělávací program počet tříd počet žáků 

základní škola 16 357 

Obecná škola   

národní škola   

waldorfská škola   

montessori škola   

začít spolu   

Zdrava škola   

příp. doplnit další   

 

 

5. Pedagogičtí pracovníci školy (včetně vychovatelů) 

 

a) počet: 26 

 

 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2006 

 

 

Věk do 30 let 

včetně 

31-40 let 41-50 let 51-60 let  nad 60 let  z toho 

důchodci 

Počet 4 2 10 6 4          1 

z toho žen 4 1 10 5 2 1 

 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy:  42,69 

 



 

 

 

 

c) kvalifikace pedagogických pracovníků (kvalifikovanost v % podle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) 

 

 kvalifikovaní pracovníci 

počet + vyjádření v % 

nekvalifikovaní pracovníci 

počet + vyjádření v % 

I. stupeň 8          89% 1    11% 

II. stupeň                9          70%                    4   30% 

Vychovatelé                4         100%                      0    0% 

 

 

 

 

6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

3 pedagogové-vysokoškolské studium   

Studium RVP a tvorba ŠVP 

Samostudium(dálkový kurz Pozitivní změny ve vyučování) 

Účast  na kurzech (seminářích) :                                                                                         

Terezín- holocaust                                                                                                                                                 

Člověk a příroda v ŠVP                                                                                                                 

Průřezová témata ve výuce chemie v základním vzdělávání                                                                       

Dramatická výchova                                                                                                                                 

Moderní poznatky z historie a jejich výuka na ZŠ                                                                                     

„Žijeme spolu“, 

Počítačové kurzy                                                                                                                                       

Vzdělávací program pro vychovatelky školních družin                                                                                                 

    

 

 

7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2006/2007 a odkladů školní docházky na školní rok  

    2006/2007 

 

Počet prvních tříd Počet dětí zapsaných 

pro školní rok 

2006/2007 

Počet odkladů na 

školní rok 2006/2007 

       2                               43 13 

 

 

 

 

8. Školní družina – klub 

 

 počet oddělení počet žáků 

Školní družina 4 65 

Školní klub 0 0 

 

Hodnocení činnosti:   



ŠD  pečuje o svěřené děti, snaží se jim nabídnout aktivity, které doplňují  školní práci, 

pomáhají rozvíjet zájmy dětí – dny kroužků ( dělení dětí podle zájmů, ne věku), zajišťují 

dohled nad svěřenými dětmi při přesunu na zájmové kroužky, dbají o relaxaci dětí. 

 

Příklady aktivit nad rámec činnosti ŠD: 

 

Atletické celodružinové závody                                                                                               

Podzimní hrátky s pečením buřtů                                                                                                                  

Drakiáda                                                                                                                                                                             

Karneval                                                                                                                                            

Pohádkoterapie                                                                                                                                                 

Návštěva cirkusového představení Andres,návštěva zvěřince                                                                                            

Návštěva Ekocentra „Podhoubí“                                                                                                       

Vánoční hrátky v „Podhoubí“                                                                                                                                

Koncert vánočních dětí                                                                                                                      

Vánoční strom na Sofijském náměstí                                                                                                              

Masopust                                                                                                                                              

Dopravní hřiště v Krči                                                                                                                                          

Pražské památky – výlety                                                                                                                    

Fyzikální pokusy pro nejmenší                                                                                                        

Návštěvy knihovny                                                                                                                                     

Toulcův dvůr                                                                                                                                            

Pálení čarodějnic                                                                                                                                             

Vědomostní soutěž: Moudré sovy“                                                                                                    

Koloběžkiáda                                                                                                                                               

Kuličkiáda                                                                                                                                         

Malování na chodníku                                                                                                                                                           

Za pokladem- cesta ke zřícenině hradu Václava IV                                                                                            

kulturní pořady v „KC“ zahradě                                                                                                               

Hypoterapie… 

 

 

9. Poradenské služby školy  

 

Ve škole pracuje výchovná poradkyně, spolupracuje s PPP, zajišťuje poradenství k volbě 

povolání. Speciální pedagožka  poskytuje v rámci činnosti kroužků cvičení k odstraňování 

speciálních poruch učení.   

Školní psycholožka navštěvuje pravidelně naši školu 1x za měsíc, je-li třeba i častěji. 

Spolupracujeme  se Střediskem pro mládež Apolinářská 4, s policií ČR, s městskou policií, 

s Tee challenge, s humanitním odborem (oddělení péče o dítě Táborská), se Sdružením 

rodičů, se Školskou radou….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy  

       

      S rodiči spolupracujeme na principu partnerství  prostřednictvím Sdružení rodičů. Vedení 

školy se  pravidelně setkává  se zástupci rodičů. Rodiče se podílejí na vybavení školy 

pomůckami, na zajišťování některých akcí . Vedení školy spolupracuje se zástupci rodičů -  

členy Školské rady a se všemi, kteří mají o naši školu zájem. 

Každé úterý se konaly konzultační dny vedení školy pro rodičovskou veřejnost.   



 Pedagogové 1.a 2. tříd realizovali projekt pro žáky a rodiče budoucích 1. tříd                                                   

„Hrajeme si na školu“. 

Škola finančně podpořila prostřednictvím DP projekt Slůně – fond pro pomoc nemocným 

dětem, adoptovala KLOKÁNKA PARMY a opičku MAKI TRPASLIČÍ  ze ZOO. 

 

Volnočasové aktivity pro žáky naší školy: 

Výtvarné činnosti                                                                                                                        

Dramatická výchova                                                                                                                                   

Informatika                                                                                                                                                

Zábavná angličtina                                                                                                                            

Anglický jazyk pro 2. ročník                                                                                                                            

Anglický jazyk pro 3. ročník                                                                                                                     

Florbal                                                                                                                                               

Náprava specifických poruch učení                                                                                                                           

Příprava 9. roč. k přijímacím zkouškám na střední školu z českého jazyka 

 

 Akce preventivního programu (ve čtvrtých až devátých třídách)  konané 

prostřednictvím Střediska pro mládež Apolinářská, Policie ČR, Teen challenge: besedy, 

exkurze na téma: 

Návykové látky                                                                                                                           

Komunikace                                                                                                                                      

Šikana                                                                                                                                             

Kontakt s cizí osobou                                                                                                                  

Nebezpečné situace                                                                                                                    

Mapování vztahů mezi dětmi                                                                                                                 

Dopravní výchova     

11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 Vzhledem k tomu, že ve školství se stále prosazuje vnější diferenciace, nadaných dětí 

ve škole našeho typu je menší množství. Škola vzhledem ke svému zaměření a respektování  

zásad vnitřní diferenciace  se snaží  podpořit talenty  nabízením  pestré škály aktivit uvnitř i 

mimo školu ( soutěže vědomostní, pěvecké, výtvarné, sportovní, tvorba školního časopisu, 

práce Dětského parlamentu, příprava školních rozhlasových relací, zapojování do projektů, 

kroužků, celoškolní Akademie)…  

 

12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně  

      znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 Bylo integrováno 20 dětí s SPU. Spolupráce s PPP, školní psycholožkou, výchovnou 

poradkyní, vedením školy. Sleduje se naplňování individuálních plánů, které jsou pro děti 

pořizovány. Je uplatňován individuální přístup a  existuje snaha učitelů o navázání zájmu a 

spolupráce rodičů.   

Jeden žák z prokazatelně sociálně znevýhodněného prostředí byl podporován školou – 

Skupina učitelů se podílí na občasné péči o dítě a vypomáhá i finančně. 

 

 

13. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s  

       integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ .  

 

      24 cizinců ,  z toho Vietnam 18, Ukrajina 2, Kazachstán 1, Chorvatsko 2, Moldávie 1- 

k dětem je uplatňován individuální přístup, při hodnocení se řídíme metodickým pokynem 



MŠ. Některým z nich je poskytováno pravidelné doučování pedagožkou naší školy.                   

U některých rodin se objevuje nesolidnost v jednání , většina rodin se však o své děti stará. 

Probémem je jazyková bariéra u většiny rodičů, někdy i dětí. 

                      

 

14. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP (ze kterých krajů dojíždějí) 

 

Naši školu navštěvuje 53 žáků, kteří mají trvalý pobyt mimo hlavní město Praha. Dojíždějí k 

nám ze Středočeského kraje,  převážně z okresu Praha-východ. 

 

 

15. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité.  

K tomu, abychom naplnili cíle, které odpovídají zaměření naší školy,  směřuje veškeré 

úsilí vedení školy a všech pedagogických pracovníků. Z aktivit, které napomáhají 

všestrannému rozvoji všech dětí vyjímáme: 

ve škole  pracuje pravidelně  žákovská redakce školního časopisu „Soptík“                                     

žáci tvoří pravidelné relace do školního rozhlasu ( školní okénko)                                                   

děti mají k dispozici schránku důvěry, která  pomáhá řešit jejich problémy 

 

Celoškolní a třídní projekty: 

Praha očima dětí                                                                                                                                     

Škola v lese                                                                                                                                                            

Škola skoro bez učení                                                                                                                                       

Den Země                                                                                                                                               

Den zvířat                                                                                                                                                    

Modrý den                                                                                                                                             

Masopust                                                                                                                                                                               

Rok v pohádkové zemi                                                                                                                                           

Učíme se s Ferdou mravencem                                                                                                                              

Prokopské údolí(hnutí Tereza)                                                                                                                                  

Co všechno můžeme vidět v trávě                                                                                                        

Objevování planet vyjmenovaných slov                                                                                            

Pranostiky a lidové zvyky                                                                                                                    

Bezpečně do školy, bezpečně ze školy                                                                                                

Zdravé zuby, zdravá výživa                                                                                                                           

Moje rodinka                                                                                                                                               

Voda                                                                                                                                                      

Neživá příroda                                                                                                                                  

Ptáci                                                                                                                                                 

Velikonoční dílny                                                                                                                            

Vánoční dílny                                                                                                                                               

Hrátky se zeměpisem                                                                                                                       

Celoškolní Akademie „Letem , světem,  aneb cesta kolem světa s kunratickou školou“ 

 

Účast na soutěžích (kola třídní, obvodní,krajská) 

Olympiáda v českém jazyce                                                                                                           

Olympiáda z dějepisu                                                                                                                                         

Olympiáda ze zeměpisu                                                                                                                        

Olympiáda matematická                                                                                                                    

Olympiáda biologická                                                                                                                        



Pražské poetické setkání  -  recitační soutěž                                                                                     

Karlovarský skřivánek  -  hudební soutěž                                                                                                                        

Požární ochrana dětí výtvarná a literární soutěž                                                                                             

„Máme rádi přírodu                                                                                                                               

Florbal   

Za tajemstvím Pražského hradu – celorepubliková vědomostní soutěž žáků 6. 9. roč. 

                                                                                                                                                       

Výraznější výsledky na úrovni obvodních soutěží, kde existuje konkurence víceletých 

gymnázií: 

Olympiáda z Čj     5. místo E. Butovičová 

Olympiáda z D     4. místo  K. Peterská 

         7. místo  A. Jiroušková 

Olympiáda ze Z     9. místo  D. Chlumský                                                                                                                                    

10.         L.  Koutný 

Olympiáda z M       14.          N. Nguyen 

Karlovarský skřivánek            G. Hýžová ( cena poroty) 

Požární ochrana dětí lit.     P. Topol, L.Křelinová,k.Rohošková-čestná uznání 

 

Výlety a exkurze :                                                                                                                            
Botanicus                                                                                                                                   

Ekocentrum Podhoubí                                                                                                                                    

Dvůr Králové-ZOO                                                                                                                             

Ondřejov - hvězdárna                                                                                                                              

Mladá Boleslav- muzeum automobilů                                                                                                                                

Plzeň – pivovar                                                                                                                                            

v rámci celoškolního projektu „Praha očima dětí“ putování po Praze- Královská cesta,  

pražské ZOO, Národní muzeum….                                                                                                    

Dopravní hřiště Jánošíkova   

 

Výstavy, muzea                                                                                                                      

Muzeum policie                                                                                                                                 

Muzeum ryb                                                                                                                                    

Knihovna Opatov                                                                                                                                                          

přednáška „Otevřené dívky“  

 

ŠvP :                                                                                                                                                         

Horní Bradlo                                                                                                                                            

Třeboň                                                                                                                                                

Sněžné v Orlických horách   

Jindřichov                                                                                                                                    

Chorvatsko 

 

LVZ :                                                                                                                                             

Jáchymov 

 

Kulturní pořady :                                                                                                                                                       

Pražské pověsti                                                                                                                                 

Velikonoční pohádka                                                                                                                                                       

Jak to bylo s Odysseem                                                                                                                                  

Putování starověkem                                                                                                                                                



Sedm biblických příběhů                                                                                                                               

Jan Neruda                                                                                                                                                

Rytmy 20. století                                                                                                                              

Varhanní koncert v kostele sv. Ludmily 

Účastníci zájezdu – filmové představení 

 

Akce preventivního programu (ve čtvrtých až devátých třídách)  konané prostřednictvím 

Střediska pro mládež Apolinářská, Policie ČR, Teen challenge:  besedy, exkurze na téma: 

Návykové látky                                                                                                                          

Komunikace                                                                                                                                            

Šikana                                                                                                                                                 

Kontakt s cizí osobou                                                                                                                           

Nebezpečné situace                                                                                                                                  

Mapování vztahů mezi dětmi                                                                                                                         

Dopravní výchova 

 

Akce Školního parlamentu  

Dětský den 1. a 2. stupeň                                                                                                             

Velikonoce                                                                                                                                           

Sportovní den   

Spolupráce na organizaci :                                                                                                                                              

Akademie                                                                                                                                         

Netradiční  zápis budoucích prvňáků                                                                                                                           

Den v lese                                                                                                                                                             

Den Země                                                                                                                                                 

Škola skoro bez učení                                                                                                                                                                          

Podíl na zajišťování pravidelných školních okének. 

Celoškolní sběry starého papíru  

                                                                                                            

Výsledky přijímacího řízení žáků 9. tříd : 

Gymnázia       7 žáků 

Střední školy               31 

Střední odb. učiliště s maturitou     3 

Střední odb. učiliště bez maturity    3 

 

Celkem 48 absolventů 9. ročníku 

 

 

 

Zprávu zpracovali: Mgr. Jana Veselá, zást. ředitele 

          Mgr.Vlastimil Čepelák, ředitel  

 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci byli se zprávou seznámeni 11.10. 2006 

 

 


