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VÝROČNÍ ZPRÁVA  
 

o činnosti  
Základní školy a mateřská školy Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, 

Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace 

 
za školní rok 2019/2020 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Zpracovala:  
 

Mgr. Veronika Holíková  
  ředitelka školy 
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V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Vám předkládáme zpracovanou výroční zprávu.  
 

1. Správní obvod:   
 
Praha 5 
 
2. Zřizovatel: 
 
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 
  
Úplný název školy  
 
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 Sídlo 
školy: 152 00    Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 IČO : 65993527, DIČ: CZ65993527  
 
Údaje o vedení školy: 
 
ředitelka školy: Mgr. Veronika Holíková (od 20.9. 2020) 

 
Zástupkyně ŘŠ:  
 

Mgr. Naděžda Mikulášová (do 1. 11. 2020) 

Zástupkyně ŘŠ ředitelky pro věci 
pedagogické,  statutární zástupkyně: 

Ing. Dana Janů (od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2020) 
 

zástupkyně pro administrativu a projektové 
řízení: 

Mgr. Jana Havlová (od 1. 11. 2019 do 30.6. 
2020) 
 

zástupkyně ŘŠ pro 2. stupeň a statutární 
zástupce: 

Mgr. Jana Havlová (od 1. 7. 2020) 
 

zástupce ŘŠ pro 1. stupeň a koordinaci ICT: Mgr. Tomáš Severa (od 1. 8. 2020) 
 

zástupkyně ŘŠ pro projektové řízení a 
administrativu: 

Mgr. Kateřina Světlíková (od 1. 8. 2020) 
 
 

Adresa pro dálkový přístup:  
e-mail: reditel@zsbarr.cz, info@zsbarr.cz           

webové stránky: www.zsbarr.cz 

datová schránka školy: hpdjrgr 

 
Údaje o školské radě: 
předseda:  Martin Mašát  
místopředseda: Mgr. Martina Kunešová 
členové: Mgr. Jana Urbancová, Bc. Lenka Dolejšová  
zástupci MČ Praha 5:  Jan Trojánek, Mgr. Zdeněk Doležal 
Kontakt: radaskoly@zsbarr.cz 

 

mailto:reditel@zsbarr.cz
mailto:info@zsbarr.cz
http://www.zsbarr.cz/
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 Předslovo ředitele/ky školy  
 
Základní škola a mateřská škola Barrandov se nachází na sídlišti Barrandov v Praze 5 v 

bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. Součástí školy jsou mateřská škola, která vzdělává 
děti v šesti třídách, z nichž jedna je určena ne tříletým dětem. Čtyři třídy se nachází v 
Renoirově ulici a 2 třídy předškolních dětí  jsou umístěny v budově základní školy na 
Chaplinově náměstí. Škola rovněž organizuje výuku v jedné  přípravné třídě a poskytuje služby  
školní družiny, určené pro žáky 1. – 5. ročníku. Ve šk. roce 2019/2020 navštěvovalo základní 
školu 593 žáků od 1. – 9. ročníku a 165 žáků MŠ.   

 
Začátek školního roku byl poznamenán změnou vedení školy (viz údaje o vedení, str. 2), které 

mělo obtížnou pozici danou datem zahájení své činnosti, avšak mohlo se ihned opřít o 
výsledky SWOT analýzy, poskytnuté zřizovatelem a nacházet v nich inspiraci. I z ní tedy vzešly 
první změny. Ředitelka školy podala k připomínkování pedagogickému sboru koncepci rozvoje 
školy. Z tohoto pak vznikla stávající koncepce.  Druhá polovina školního roku byla 
poznamenána epidemií COVID-19, což přineslo dobrou analýzu vybavení v oblasti ICT a 
odhalilo možnosti modernizace výuky. Rovněž významně přispělo k hlubšímu poznání 
zaměstnanců školy, jejich silných a slabých stránek. Na konci školního roku byl vytvořen 
Dvouletý strategický plán rozvoje školy, který nyní poslouží jako vodítko pro další rozmach 
vzdělávací instituce. Prioritami se ukázaly být vytvoření zřetelné struktury organizace a řízení 
školy, vytvoření aktivního učitelského sboru, ochotného převzít zodpovědnost za vzdělávání a 
rozvoj školy obecně,  modernizace výukových metod s akcentem na zodpovědnost a 
samostatnost žáků, investice do  ICT a další vzdělávání pracovníků s tím spojené, hlubší 
spolupráce se Spolkem rodičů, třídních důvěrníků a povzbuzení Žákovského parlamentu 
k proaktivním postojům a otevřenou komunikací s vedením školy. Nedílnou součástí toho také 
kultivace všech prostor školy, které tak vytvoří zázemí pro příjemné pracovní a studijní 
prostředí.  

 
Škola disponuje rozsáhlým sportovním vybavením – tři tělocvičny, zrcadlový sál, sportovní areál s 

víceúčelovými hřišti, atletickým oválem, fotbalovým hřištěm s umělým povrchem 3. generace, 
travnatý kurt a kurt na beach volejbal. Toto umožňuje rozsáhlou nabídku jak školních kroužků, 
tak mimoškolních aktivit jiných organizací přímo v areálu školy. K atraktivitě školy přispívá 
také jedno z nejmodernějších dětských dopravních hřišť v Praze, kde je poskytována dopravní 
výchova školám Prahy 5 v součinnosti s BESIP, kterému je od tohoto školního roku 
pronajímána učebna přímo v budově školy. Taktéž pečlivě udržované relaxační venkovní 
prostory školy účelně posloužily v době hygienických omezení. Vybudovali jsme venkovní 
učebnu a  výuka v exteriéru obecně nám přinesla užitečnou zkušenost, ze které budeme 
čerpat do budoucna a venkovní prostory i nadále aktivně využívat během přestávek i 
vyučování.  

 
Vnitřní prostory jsou udržovány v čistotě a účelně vybaveny. Takřka všechny učebny disponují  

interaktivní tabulí, odborné učebny  hudební výchovy, výtvarné výchovy, přírodopisu, fyziky a 
chemie, laboratoř a cvičná kuchyňka jsou intenzivně využívány. Díky finanční pomoci 
zřizovatele jsme mohli také instalovat informační panely Amos vision, které přispěly k lepší 
informovanosti žáků i učitelů v atraktivní podobě.  Postupně dochází k obnově nábytku 
v kmenových třídách i  relaxačních prostorách pro žáky, kteří využívají pingpongové stoly, 
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stolní fotbálky a sedací nábytek. Došlo k přestavbě učebny ICT, která je nově vybavena. 
Revitalizovali jsme dvě jazykové učebny a došlo k vybudování školní knihovny, ač se starším 
nábytkem, která by se měla stát prostorem pro odpočinek, doučování i samostatnou práci 
žáků. Stále vnímáme, že je třeba obnovit některé učebny a zcela zmodernizovat druhou 
učebnu ICT tak, abychom v dalších letech mohli integrovat práci s novými technologiemi do 
všech vyučovacích předmětů. Letos jsme také vybudovali nové poradenské centrum, které 
slouží speciální pedagožce, výchovné poradkyni, psycholožce i metodičce prevence. Je to 
prostor, ve kterém jak rodiče a žáci, tak učitelé naleznou potřebnou podporu a pomoc 
v příjemném a dostatečně diskrétním prostoru. V neposlední řadě byla kompletně ve 
spolupráci se zřizovatelem revitalizována jedna ze tří tělocvičen – došlo k výměně podlahy, 
krycích mříží na oknech, obnově prostoru pro tělocvičné nářadí. Je zřejmé, že úpravy vnitřních 
prostor úzce souvisejí s kvalitou výuky.  

 
Pedagogické metody učitelského sboru směřují ke kvalitnímu čtení s porozuměním, což je 

předpoklad školního úspěchu. Rovněž  činnostní učení, badatelský přístup, matematika 
metodou prof. Hejného a konstruktivistická metoda obecně,  prvky kritického myšlení, 
metoda CLIL a projektová výuka jsou nedílnou součástí vyučovacích hodin. Těmito postupy se 
mj. snažíme přispět ke vstřícné spolupracující atmosféře. Nepochybně k ní přispělo také 
formativní hodnocení, které letos obdrželi naši žáci i s obvyklým vysvědčením na konci 
školního roku. Je to jeden z prvků, který pomáhá rozvíjet osobnost každého dítěte, jeho 
nadání, posílení sebevědomí a uvědomění si svých slabých a silných stránek či pracovních 
návyků.  Škola obdržela certifikát Rodiče vítáni a v jeho duchu se snaží budovat  vstřícnou, 
otevřenou atmosféru pro všechny. Spolupracujeme také s dalšími organizacemi (Věda nás 
baví,  Ovoce do škol, Tvořivá škola, Obědy dětem, VŠE Praha, META a InBáze, vzdělávací a 
diagnostické středisko STEP, Městská knihovna – pobočka Barrandov), které přispívají 
k pestrosti a kvalitě pedagogického procesu. Žáci se pravidelně účastní povinné plavecké 
výuky a některé třídy využily krytý zimní stadion k výuce bruslení.  

 
Pobízíme žáky k pravidelné účasti na výletech jednotlivých tříd tak, 

aby učení bylo skutečně provázáno s praxí. Žáci se poprvé 
zúčastnili mezinárodní konference v anglickém jazyce,  kde 
prokázali své znalosti nejen angličtiny, ale i dovednosti v oblasti 
polytechnické výchovy. Také sportovní, vědomostní a umělecké 
soutěže jsou pravidelně obsazovány. V letošním roce mezi naše 
žáky patřila vítězka obvodního kola v matematické olympiádě, 
která uspěla v náročné konkurenci. Stejně tak 4. místo v Malém 
poháru DDM Prahy 5 ve sportovní soutěži ZŠ bylo v silné 
konkurenci úspěchem.  

 
Škola věnuje individuální péči všem žákům, kteří ji vzhledem ke svým 

vývojovým specifikům potřebují. Z prostředků projektu Šablony II 
jsme hradili náklady na školního pedagoga a speciálního pedagoga, 
který metodicky vede asistenty pedagoga, konzultuje s učiteli 
problematiku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a 
samozřejmě také dětí nadaných. Přímo ve školní budově 
poskytujeme prostory psycholožce z psychologicko-pedagogické 
porady pro Prahu 5. Rodiče tak nemusí složitě dojíždět na 
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konzultace, ale v pohodlí vyzvednout dítě ve škole a přijít na vyšetření. Ve spolupráci s PPP 
pro Prahu 5 také přímo ve škole probíhá testování školní zralosti a individuální konzultace se 
zákonnými zástupci a žáky v oblasti volby povolání. Věnujeme se dětem nadaným na několika 
úrovních: v oblasti běžné výuky zadáváním úkolů s vyšší náročností nebo zodpovědných rolí ve 
skupinové práci, v oblasti vztahové jim pomáháme se začleněním do kolektivu a v komunikaci.  
Motivujeme je k účasti na soutěžích tak, aby uplatnili své nadání, ve výuce jim svěřujeme role 
odpovídající jejich schopnostem.  

 
Specifikem tohoto školního roku byla epidemie COVID-19, která mnohé odhalila a přinesla nové 

výzvy a inspiraci. Uvědomili jsme si jak důležité je budovat samostatnost a zodpovědnost 
žáků a přivést k tomuto poznání také rodiče. Do budoucna to bude jeden z našich hlavních 
cílů. Výukové metody jsme byli nuceni změnit, ale přineslo to především pozitiva: modernizaci 
výuky, zpestření výukového stylu, bližší vztahy učitel – žák a pochopení důležitosti kvality 
mezilidských vztahů, poznání, co je a není ve výuce podstatné, ochotu technologicky přiblížit 
výuku našim žákům. Během karantény jsme uspořádali celoškolní soutěž v psaní všemi deseti 
prostřednictvím výukového portálu Psaní hravě. K výuce jsme používali jednotnou 
komunikační platformu Teams a další moduly MS Office 365. Naučili jsme rodiče a žáky 
využívat modul Komens a evidenci domácích úkolů v aplikaci Bakaláři. To nám poskytlo 
odrazový můstek pro změnu práce v následujícím školním roce. V posledním srpnovém týdnu 
jsme připravili ověřování  znalostí žáků a prohloubení podpory u těch, kteří ji potřebují, dle 
doporučení ČŠI.  

 
Během karantény jsme si provedli dotazníkové šetření ze strany rodičů a dětí. Kromě 

konkrétních dotazů na častost kontaktu s třídním učitelem nebo učitelem předmětu, zadávání 
úkolů, používaných platforem a aplikací, jsme zjišťovali také celkovou spokojenost.  
Výsledek u rodičovské veřejnosti:  
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Výsledek u žákovské veřejnosti:  
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Využití informačních technologií během karantény pro nás bylo inspirací při zápisu do 1. tříd, 

který proběhl poprvé on-line. Ačkoliv jsme museli zrušit obvyklou Školu nanečisto, o kterou je 
velký zájem, zorganizovali jsme alespoň setkání s rodiči budoucích prvňáčků a pasování na 
školáky převedli na zahájení nového školního roku. V této situaci jsme opět ocenili přítomnost  
speciální pedagožky ve školy a její erudici, při odkladu školní docházky a zařazení do přípravné 
třídy nezbytnou. 

 
S ohledem na zkvalitňování výuky do budoucna jsme využili možnosti testování žáků společnosti 

Kalibro. Testování se zúčastnili žáci 5. a 9. tříd. U žáků 3. a 7. tříd k němu již kvůli jarní 
covidové karanténě nedošlo. Do budoucna plánujeme testovat žáky tak, aby měli společně se 
zákonnými zástupci možnost pozorovat svůj vývoj během školní docházky, korigovat svou 
školní přípravu, postoje a plánovat své další vzdělávání a volbu povolání. Projekt KALIBRO je 
pro vedení školy a pedagogický sbor vhodnou příležitostí, jak získat reálná měřítka výsledků 
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vzdělávání. Projektu se již zúčastnilo přes 3 500 základních a středních škol a počty 
testovaných žáků a dotazovaných osob v jednotlivých kolech jsou zárukou vysoké vypovídací 
hodnoty celkových (průměrných) výsledků. Škola si uvědomuje důležitost zpětné vazby pro 
zdravé fungování školy a její pozitivní rozvoj v souladu s očekáváními a přáními všech 
zúčastněných stran. Výrazně či mírně nadprůměrné celkové výsledky školy v testech 9. 
ročníku jsou dobrým signálem a současně motivací pro učitele i žáky, ze kterých se společně 
těšíme. Nepříliš dobré výsledky školy, kterých žáci 5. ročníku dosáhli zejména v testech Český 
jazyk a Anglický jazyk nebagatelizujeme, ale ani jejich vypovídací hodnotu nepřeceňujeme, 
protože každý test může zachytit jen určitý výsek ze znalostí a dovedností dětí. Proto se 
soustředíme nejen na celková čísla, ale zejména na výsledky dětí v jednotlivých úlohách a 
zabýváme se případnými chybnými úvahami nebo postupy, které při jejich řešení použily. Tyto 
výsledky vnímáme jako impuls k potřebným změnám ve výukových metodách, které budeme 
v příštím období zdokonalovat.  

Zároveň je třeba říci, že výsledky jednotných přijímacích zkoušek CERMAT hovoří o výsledcích 
žáků srovnatelných s průměrem nebo nadprůměrných. U uchazečů o 4-leté obory bylo 
percentilové umístění 66,4 z českého jazyka a 65,2 z matematiky.  

 
Personální politika je nezbytnou součástí rozvoje školy. Letošní školní rok ukázal nutnost 

plánování v dlouhodobém horizontu tak, aby nedocházelo k výkyvům ve specializovaných 
oblastech – výchovné poradenství, speciální pedagogika, práce s žáky s odlišným mateřským 
jazykem, metodické vedení ICT, včetně kvalifikované správy webu školy a systému Bakalář, 
stejně jako v oblasti údržby budovy školy.  Již v tomto roce přibyla do struktury školy 
metodička práce s žáky s odlišným mateřským jazykem. V příštím školním roce  početně 
přibydou dvě nové třídy žáků, pro které bylo třeba zajistit aprobované pedagogy. Proběhlo 
několik výběrových řízení, která umožnila zajistit nejen kvalifikovaně vedenou výuku, ale také 
jisté oživení a omlazení učitelského sboru. Externí ICT firmu a konzultanta pro web a Bakaláře 
bude řídit koordinátor ICT, což významně zkvalitní také elektronickou komunikaci s rodiči žáků 
a žáky samotnými a přispěje k modernizaci výukových metod, zvláště v případě distanční nebo 
hybridní výuky. Změny proběhly i na pozicích provozních zaměstnanců, kteří dotvářejí 
atmosféru školy. 

 
Vedení školy se snaží podporovat dobré vztahy zaměstnanců, nezapomíná na životní výročí, 

organizuje sportovní a společenské akce, které přispívají k navození méně formálních vztahů 
mezi pedagogy samotnými, ale také navzájem mezi dalšími zaměstnanci školy, ať už se jedná 
o úklidové pracovníky, údržbu nebo zaměstnance školní jídelny. Kvalita jejich vztahů a ochota 
pomoci si značně ovlivňuje hladký chod školy.  

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nezbytný předpoklad zkvalitňování výuky, ale 

funguje také jako prevence syndromu vyhoření pracovníků ve školství. V tomto roce jsme se 
zaměřili na práci s výukovými aplikacemi, formativní hodnocení a práci s žáky s odlišným 
mateřským jazykem a znalosti byly okamžitě využity. Snažíme se o plnou kvalifikovanost 
zaměstnanců. Někteří z nich si doplňují odborné vzdělání a využívají při tom finanční dotace 
pro pedagogy ze strany zřizovatele. Jiní se věnují specializačnímu studiu v oblasti výchovného 
poradenství tak, aby v budoucnu nebyl ohrožen chod školy. Výsledkem výše zmíněné podpory 
zaměstnanců je působení dvou učitelek – Mgr. Terezy Čtvrtečkové a Mgr. Ingrid Šindléryové – 
ve vysílání pořadu České televize Učítelka, který podpořil distanční výuku během jarních 
karanténních opatření.  
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Finanční zabezpečení je nezbytnou součástí řízení instituce. Kromě státního fondu a příspěvku 

zřizovatele využívá škola různá grantová řízení a projekty pro zkvalitnění vzdělávacího 
procesu: byl vypracován projekt Šablony III pro období 2020 - 2022, který nahradí  končící 
Šablony II (2018 – 2020), granty MHMP zaměřené na prevenci patologického jednání žáků, OP 
PPR výzva č. 49 – podpora žáků s OMJ,  čerpání dotací z rozvojového programu Podpora 
vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-33 014/2019. Neodmyslitelné jsou rovněž finanční 
dary Spolku rodičů, který přispívá k nákupu školních pomůcek, výukových licencí a obnově 
učebnicového fondu. Také se snažíme efektivně získávat další prostředky pro svou hlavní 
činnost prostřednictvím vedlejší hospodářské činnosti.  

 
Spolupráce  se zákonnými zástupci je základem úspěchu pedagogického procesu. Významně 

jsme zintenzivnili spolupráci se Spolkem rodičů Chapliňák. Kromě účasti vedení školy na 
jednáních výboru spolku a společném plánování aktivit, jsme uspořádali první rodičovskou 
kavárnu. V plánu byly kurzy 1. pomoci pro všechny třídy, které však z důvodu epidemie 
COVID-19 byly přesunuty na následující školní rok. Starší žáci se zapojili do organizování 
Vánočního tvoření, stmelující akce Spolku pro rodiče a děti. Zvláště rodičům a prarodičům byl 
věnován Mikulášský den otevřených dveří. Spolek je vzácným zdrojem zpětné vazby, pomoci a 
vzájemné inspirace.  

 
  V souladu se zákonem 561/2004 Sb., se ve školním roce konaly čtyři schůzky členů školské rady. 

Na jednáních byli členové seznámeni s organizací školního roku, s personálními změnami, 
plány do budoucna, stejně jako epidemiologickými opatřeními a jejich dopadem na 
ekonomiku školy. Školská rada odsouhlasila Školní řád pro nový školní rok, který prošel 
významnou změnou a úpravu Školního vzdělávacího programu. Byl projednán návrh 
střednědobého rozpočtu a rozpočtu na rok 2021. Školská rada schválila výroční zprávu za 
školní rok  2019/2020 i nový Školní řád, platný od 1.9. 2020. Její členové byli seznámeni s 
organizací a s plánem akcí pro školní rok 2020/2021.  

 
Spolupráce s externími organizacemi významně přispívá ke zvýšení motivace pedagogických   
pracovníků a zpestření výuky. Zapojili jsme se do projektu Erasmus +, vedeného výše 
zmíněným střediskem STEP, který se věnuje diagnostice předškolní zralost a také do projektu 
Univerzity Palackého, zkoumajícího problematiku ne tříletých dětí.  MŠ také zahájila 
oceňovanou spolupráci se seniorskou organizací LETOKRUH, ZŠ učinila první kroky ke 
spolupráci se SPARTOU Praha – florbal. V součinnosti se studenty VŠE v oboru sportovního 
marketingu jsme uspořádali sportovní odpoledne na téma méně častých sportů (kickbox, 
americký fotbal, florbal). Zúčastnili jsme se vědeckého výzkumu Technické univerzity ve Vídni 
v oblasti měření vlhkosti a výskytu uhlíku v budově školy s akcentem na zdravé prostředí ve 
třídách.  V rámci práce s žáky s OMJ jsme prohloubili spolupráci v oblasti vzdělávání 
pedagogických pracovníků s META, o.p.s. a InBáze. Velkým obohacením byla také výuka 
baseballu s rodilým mluvčím v rámci tělesné výchovy. 

 
 
Škola podporuje mimoškolní aktivity žáků. Během školního roku jsme zajišťovali kroužky 3D 

tiskárny, basketbalu a míčových her, pěveckého sboru, pohybových her pro mladší děti, 
sportovních her pro přípravnou a 1. třídu a divadelní kroužek. Obzvláště velký zájem jsme 
zaznamenali u žáků 2. stupně o Klub mladého diváka, kdy žáci společně v doprovodu 
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pedagogů navštívili několik večerních divadelních představení, odpovídajících svým obsahem 
jejich věkové kategorii.  

 
Uvědomujeme si důležitost PR školy. Chceme být školou s dobrou pověstí. Snažíme se 

prezentovat výsledky žáků i pedagogů, podporujeme aktivity pedagogů a jejich dobré jméno. 
Spolupracujeme s místními spolky, snažíme se o kvalitní komunikaci s rodiči i další veřejností 
prostřednictvím webu školy. Pravidelně aktualizujeme webové stránky školy, publikujeme 
v časopisu Páťák a udržujeme dobré vztahy s nájemci v budově školy a na sportovištích, 
podporujeme jejich sportovní a zájmové aktivity ve prospěch našich žáků.  

 
V dalším školním roce předpokládáme vytvořit a stabilizovat funkční strukturu řízení školy se 

sebevědomým středním managementem, který dbá na svůj profesní růst a dlouhodobě vybízí 
k profesnímu růstu pracovníky školy. Chceme vybudovat školu žijící po celý den – možnost i 
pro žáky 2. stupně využívat knihovnu jako studijní centrum s možností konzultací a doučování 
a modernizovat školu s ohledem na zastaralé materiální  vybavení.  

 
3. Změny: 
 
K žádné zásadní změně v síti škol nedošlo.  
 
4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
 a) název školního vzdělávacího programu školy: 
Vzdělávání v základní škole se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu s názvem 
PROJEKT 3 D - DOBROVOLNĚ S DŮVTIPEM K DOVEDNOSTEM, v mateřské škole a v přípravné 
třídě pak podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem 
RADOSTNOU HROU K ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH DOVEDNOSTÍ.  

b) stručné zhodnocení (charakteristika): 
Školní vzdělávací program se zaměřuje na rovnoměrný rozvoj osobnosti každého dítěte.  

 Výuka anglického jazyka začíná již v předškolní třídě v MŠ a pokračuje od 1. třídy do 9. 
třídy. Hodinová dotace je na 2. stupni vyšší, než je běžný průměr na ZŠ. Dle možností je 
také zařazována v nejazykových předmětech metodou CLIL. 

 Informační technologie – základní programy a výuka psaní všemi deseti.  

 Rozvoj estetického vnímání – Art program v MŠ a keramika, v 1. třídách keramika jako 
součást výtvarné výchovy 

 Zdravý životní styl – důraz na sportovní aktivity 
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5. jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

 
žáci učící se cizí jazyk  

jako povinný předmět 

žáci učící se cizí 
jazyk jako povinně 
volitelný předmět 

žáci učící se cizí jazyk  
jako nepovinný předmět 

 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň  1. stupeň 

AJ 358 234 0 AJ 358 

NJ 0 81  NJ 0 

FJ 0 0  FJ 0 

ŠJ 0 0  ŠJ 0 

RJ 0 81  RJ 0 

ostatní 0 0  ostatní 0 

 

Výuka probíhá od 1. ročníku - 1 hodina týdně, 2. ročník - 1 hodina týdně, 3. - 5. ročník - 3 hodiny 
týdně, 6. - 9. roč. 4 hodiny týdně. V hodinách angličtiny používáme učební materiály vydané 
nakladatelstvím Oxford University Press. 

V 1. a 2. ročníku probíhá výuka nenásilnou formou písniček, rýmů, básniček, pohádek. Od 3. 
ročníku je výuka zaměřena na psanou podobu jazyka a rozšiřování slovní zásoby. Žáci již vytvářejí 
jednoduché projekty v anglickém jazyce. V 5. ročníku žáci zvládají základní slovesa být, mít, moci, 
přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový. 

Od 6. ročníku žáci neustále opakují a upevňují základy anglického jazyka a dále rozvíjejí nové 
gramatické jevy, poslech, čtení s porozuměním, výslovnost, slovní zásobu a psaný projev. Výuka 
na 2. stupni je mnohem intenzivněji prokládána projekty, které žáci vytvářejí v rámci probírané 
gramatiky a slovní zásoby. V 9. ročníku by žáci měli dosáhnout znalostí úrovně A2. (přítomné 
časy, minulé časy, budoucí časy, předpřítomný čas, stupňování adjektiv, podmínkové věty, trpný 
rod, frázová slovesa, tázací dovětky, užití členů…). 

K výuce anglického jazyka využíváme jazykové a počítačové učebny vybavené interaktivními 
tabulemi s PC programy a sluchátky. 

Žáci jsou průběžně seznamováni s dalšími možnostmi studia anglického jazyka: odkazy 
na nejrůznější webové stránky k domácímu prohlubování a upevňování angličtiny, 
zjednodušená četba v angličtině k dispozici ve školní knihovně atd. Do výuky je zařazena i práce 
s výukovým časopisem GATE. 

Německý a ruský jazyk jsou rovněž vyučovány za podpory interaktivních učebnic a dalších 
digitálních didaktických materiálů, přispívajících ke komunikační a konstruktivistické metodě 
osvojování cizího jazyka. 
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6. údaje o pracovnících školy  
 a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK)      
 

pracovníci k 30. 6. 2019 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2019 

přepoč. pracovníci 

k 30. 6. 2020 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2020 

přepoč. pracovníci 

pedagogičtí 38 35,41 40 36,8636 

pedag. ŠD a ŠK 9 7,83 10 7,5750 

asistenti ped. 9 4,5 9 5,9445 

nepedagogičtí ZŠ 27 26,66 22 20,3125 

nepedagogičtí ŠJ 13 13 13 13 

celkem 96 87,4 94 83,6959 

 
b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. 
pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost (odborná a pedagogická 
způsobilost). 

 

Počet (fyz.osoby) 

k 31. 12. 2019   

pedag. prac.  

celkem 

ped.prac. s odbornou 

kvalifikací 

ped.prac. bez odborné 

kvalifikace 

I. stupeň 19 17 2 

II. stupeň 21 20 1 

vychovatelé 10 8 2 

asistenti pedag. 9 7 2 

C e l k e m  59 52 7 

 
Kvalifikovanost: 90 %  ( podle zákona č.563/2004 Sb., o ped. pracovnících v platném znění) 
 
7. věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 
      - počet fyz. osob (celkem 59) 
 
Celkový počet pedag. prac. z této tabulky musí být stejný jako v bodě 6 b) pedagogové 
 

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

počet 1 13 17 21 7 

z toho žen 1 12 17 19 7 

 
Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 49,3. 
 

-  odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce 3  
 

-  nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce 2 
 

-  nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce 0 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 
4 pedagogičtí pracovníci MŠ 
3 pedagogičtí pracovníci ZŠ  
 

 DVPP pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na: 
1. formativní hodnocení – celý pedagogický sbor 
2. funkční studium pro vedoucí pracovníky ve školství – ředitelka školy 
3. matematickou gramotnost: 2 vychovatelky školní družiny a 4 učitelky 1. st.  
4. výuku českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem: 7 učitelů 1. a 2. stupně 
5. práci s žáky z odlišným mateřským jazykem – výuka českého jazyka jako cizího, 

adaptace na prostředí, práce s rodinou – 1 učitelka 
6. stanovení školní zralosti u předškolních žáků: celkem 9 učitelek MŠ a 1. stupně ZŠ 
7. zvyšování odborné způsobilosti: prostředky prezentace v cizím jazyce, zvyšování 

počítačové gramostnosti, primární prevence rizikového chování, kritické myšlení, 
čtenářská gramotnost, školení pro zástupce ředitelů škol, problematika financování ve 
školství 

8. webináře SYPO na téma distanční výuky – každý pedagogický pracovník absolvoval 
alespoň 2 webináře 
 
 

9. počet zapsaných dětí pro školní rok 2020/2021 a odkladů školní docházky na školní rok 
2020/2021 k 30. 9. (z výkazů pro daný školní rok)       

 

Počet 1. tříd 
zapsané děti do 1 tř. přijaté děti do 1. tř. 

odklady škol. 

docházky 

4 111 100 11 

 
a) Počet tříd  

     I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2019 15+1 9 24+1 

k 30. 6. 2020 16+1 10 26+1 

 
   z toho počet specializovaných tříd 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2019 0 0 0 

k 30. 6. 2020 0 0 0 

 
b) Počet žáků    
 

 I. stupeň (+přípr.tř.) II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2019 361+13 216 577+13 

k 30. 6. 2020 380 + 14 213 593 + 14 
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z toho počet žáků ve specializovaných třídách 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2019 0 0 0 

k 30. 6. 2020 0 0 0 

 
Průměrný počet žáků  
a) na třídu: 

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr  

běžné třídy specializované 
třídy 

běžné třídy specializované 
třídy 

za I. a II. st. 
běžných tříd 

23,17 0 21,3 0  

 
 b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): 

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr 

běžné třídy specializované 
třídy 

běžné třídy specializované 
třídy 

za I. a II. st. 
běžných tříd 

23,17 0 11,21   

 
 
 Zaměření tříd s rozšířenou výukou (uvést kterých předmětů) 

předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. 

počet tříd 0 0 0 0 0 0 0 

počet žáků 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
  
 Zaměření specializovaných tříd 

 celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování 

Počet žáků ve 
specializovaných 
třídách 

0 0 0 

 
Počet integrovaných dětí celkem:  60 
 z toho postižení: 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 

 51  1  

 

 0  5     0  2  

 

 1 

 
 
Přeřazení do ZŠ speciální 

ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 

počet žáků 0  0  0  1  

 

0   0 0  0  

 
Výsledky přijímacího řízení  
a) na víceletá gymnázia přijato:  



 15 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 1   1 

soukromá gymnázia 0   0 

církevní gymnázia  0  0 

 
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých 
ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotnické 
školy 

průmyslov
é 

školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště 

Celkem 

 6  12  1  11  9  1  39 

 
c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotnické 
školy 

průmyslov
é 

školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 

 0  0   0  0  2  1  4 

 
 
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

0 0 

 
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 
 - v devátém ročníku: 43 
 - v nižším ročníku: 0 
f) počet žáků, kteří z pátého ročníku odešli na jinou základní školu  0 
g) počet žáků, kteří byli do 6. ročníku přijati z jiné základní školy   0 
 
10. hodnocení činnosti školních družin a klubů 
 

  počet oddělení  počet žáků  

Školní družina  10  248 

Školní klub  0  0  

 
Ve školním roce 2019 - 2020 bylo otevřeno 10 oddělení, která navštěvovalo 248 dětí, z toho 12 
dětí z přípravného ročníku. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně.  
 
 
Personální podmínky  
Začátkem školního roku bylo zaměstnáno ve ŠD 10 vychovatelek /10 oddělení/. Z toho bylo 5 
zaměstnáno na plný úvazek, 2 měly zkrácenou pracovní dobu a 3 byly zaměstnány jako 
vychovatelky i asistentky. 
 
Běžný režim školní družiny 
Ranní ŠD  
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začíná v 6.30 hod. a je vždy na hlavní budově školy. Děti jsou přijímány do ŠD kdykoliv od 6.30 do 
7.30 hod. Od 7.15 do 7.40 hod. probíhá zájmová činnost. Žáci odchází do tříd v 7.45 hod. 
Odpolední činnost ŠD   
začíná po ukončení vyučování a končí v 17.30 hod. Po vyučování odchází děti s vychovatelkou na 
oběd. Mezi 14.00 a 15.00 hod. probíhají vycházky do okolí školy nebo děti využívají sportoviště 
školy a dopravní hřiště. Pro případ nepříznivého počasí má družina rezervovánu tělocvičnu.  
                     
Prostory a vybavení 
Školní družina má 3 kmenové třídy, což je stále málo. V ostatních případech jsou využívány 
“školní třídy“ a společný prostor družiny. ŠD má k dispozici též řadu didaktických a výtvarných 
pomůcek – v této oblasti docházelo průběžně k obměně, díky nákupu nových prostředků.   
Družina se pořádá různé aktivity spojené s ročními obdobími a účastní se soutěží, mj. také 
projektu „Pohádky z kouzelné Pětky“. Žáci navštěvují zajímavá místa a instituce, velmi vítaná byla 
také návštěva Muzea smyslů. 
 

  
 

11. poradenské služby školy  
 
 Školní poradenské pracoviště 
Na naší škole pracuje tým pedagogických pracovníků (3) školního poradenského pracoviště 
(speciální pedagog a výchovná poradkyně, školní metodik prevence a externě školní 
psycholožka), kteří pomáhají učitelům naplňovat inkluzivní vzdělávání.  
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V letošním školním roce bylo za podpory vedení školy vybudováno materiální zázemí pro 
preventivní i intervenční činnost v oblasti speciálně pedagogických a psychologických služeb ve 
škole. Nový prostor umožňuje v příjemném prostředí důvěrnost jednání, individuální reedukaci i 
ochranu osobních dat.  
Výchovná poradkyně 
Výchovná poradkyně se zaměřila ve školním roce na: 

 poradenství k volbě povolání 

 odbornou pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

 individuální přístup, který je uplatňován např. v řešení výchovných problémů, pozice žáka ve 
třídě, motivace k výuce apod. 

 spolupráci s rodiči 

 informace rodičům o přijímacím řízení na SŠ 

 vyřizování administrativy spojené s podáváním přihlášek na střední školy 

 
Školní speciální pedagog a koordinátor inkluze 
Během školního roku se ŠSP zabývala: 

 včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření 

 pomocí žákům k odstranění či zmírnění výukových problémů 

 zajišťováním reedukací žáků, u kterých byla již stanovena PPP podpůrná opatření 

 spolupráci s rodiči žáků, kterým byla stanovena podpůrná opatření 

 spoluprací a metodickým vedením pedagogických asistentů ve škole. 

Na naší škole pracovalo v letošním školním roce 19 žáků podle individuálního vzdělávacího plánu 
a 9 žáků s podporou asistenta pedagoga.   

Spolupráce s ostatními zaměstnanci školy a dalšími subjekty 

Úzká spolupráce kolegů s výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem, metodikem 
prevence a školním psychologem umožňovala řešení výchovných i vzdělávacích problémů 
jednotlivých žáků i třídních kolektivů profesionálně a konstruktivně. Zároveň škola spolupracuje s 
dalšími školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC, OSPOD Prahy 5 a sociálními odbory. 

Školní psycholog 

Školním psychologem naší školy je externí pracovník PPP Praha 5. V rámci školy úzce 
spolupracuje s pedagogy školy, provádí diagnostickou, konzultační, metodickou i poradenskou 
činnost. 

 
 
 
 
12. spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 
Spolek rodičů Chapliňák -  získávání zpětné vazby k aktivitám školy, spolupráci při plánování 

nákupu pomůcek a dalšího vybavení školy, organizace kurzů pro žáky, problematika 
dotýkající se rodičů a žáků.  

Diagnostické středisko STEP – proškolení zaměstnanců, spolupráce na projektu ERASMUS+ 
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META o.p.s. a InBáze o.p.s. – proškolení zaměstnanců v oblasti práce žáků s OMJ, přijímání 
stážistů, odborné konzultace 

LETOKRUH – seniorská organizace – spolupráce s předškoláky – vyprávění, čtení pohádek 
SPARTA Praha – florbal – zahájení spolupráce v oblasti všeobecné sportovní zdatnosti žáků  
 
 
13. účast školy v rozvojových a mezinárodních programech  
ERASMUS + : Self- evaluation as a means of improving preschool education (společně 
s diagnostickým a vzdělávacím střediskem STEP) 
 
 
14. zkušenosti s péčí o nadané žáky  
Navázali jsme spolupráci s Talentcentrem v oblasti péče o žáky nadané. Jednotliví učitelé v rámci 
své výuky nabízejí žákům semináře pořádané touto organizací, poskytované bezplatně. Dále také 
nabízejí  soutěže všech stupňů, školním kolem počínaje. Především však s těmito dětmi pracují 
individuálně, připravují pro ně úkoly tak, aby je výuka bavila a aby byli vytíženi na úrovni svého 
nadání.  
 
15. polytechnická výchova  
Polytechnická výchova je realizována v rámci vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“, na 1. 
stupni prostřednictvím jednoho vyučovacího předmětu Praktické činnosti, je vyučována jednou 
hodinou týdně ve všech ročnících 1. stupně. Výuka komplexním způsobem přispívá 
k všestrannému rozvoji žáků. Rozvíjí jejich motorické schopnosti, manuální dovednosti 
a pracovní návyky. 
Vzdělávací obsah je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: 

 Práce s drobným materiálem 

 Konstrukční činnosti 

 Pěstitelské práce 

 Příprava pokrmů 

Žáci pracují s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Seznamují se 
se základními informacemi o materiálech, pracovních pomůckách a nářadí. Učí se plánovat, 
organizovat a hodnotit pracovní činnost jednotlivě i v týmu. Kromě nástrojů, stavebnic používají 
děti i další vhodné pomůcky jako např. lepidla, podložky, provázky, nitě aj. 
Polytechnická výchova na 2. stupni je realizována v rámci vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“, 
prostřednictvím dvou vyučovacích předmětů: 

 Praktické činnosti 

 Svět práce  

Vyučovací předmět praktické činnosti je zařazen v učebním plánu jako samostatný předmět  
v 7. ročníku a navazuje na předmět praktické činnosti na 1. stupni školy. Časová dotace  
pro výuku je 1 vyučovací hodina týdně v 7. ročníku. Výuka se realizuje ve vyučovacích hodinách 
ve 2 hodinových celcích jednou za 14 dní v odborných pracovnách (cvičný byt). Třída je dělena 
na skupiny, aby byla zajištěna bezpečnost a hygiena při práci. 
Vzdělávací obsah je určen všem žákům 7. ročníku, chlapcům i dívkám bez rozdílu. Má výrazně 
činnostní charakter, využívá propojení poznatků z předmětů s převahou teoretických znalostí 
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a klade důraz na jejich aplikace. Žáci mohou pracovat individuálně, ve dvojicích nebo  
ve skupinách, činnosti se střídají.  
Žáci jsou vedeni k získání základních praktických dovedností ve vybraných oborech lidské činnosti 
a vytváření profesní orientace. Učí se vybírat a používat vhodné nástroje, pracovní a ochranné 
pomůcky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. 
Ve vzdělávacím obsahu praktických činností prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální 
výchova (rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, mezilidské 
vztahy, kooperace), environmentální výchova (ekosystémy, základní podmínky života, lidské 
aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí).  
V tomto roce měli žáci také možnost vyzkoušet práci s roboty ozoboty v rámci programu Malí 
vědci. Žáci 9. ročníku se zúčastnili V. mezinárodní konference v oblasti polytechnické výchovy, 
kde v angličtině prezentovali školu, plnili úkoly a na závěr všechny zahraniční účastníky přivítali v 
budově své alma mater.  
 

 

 
16. přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do ZŠ  
Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo do přípravné třídy 13 žáků. Všichni zde plnili povinnou 
předškolní docházku. Do přípravné třídy byli žáci zařazeni na základě doporučení pedagogicko-
psychologické poradny z důvodu percepční a pracovní nezralosti, s obtížemi v oblasti 
grafomotoriky, s koncentrací pozornosti a v sociální oblasti. Jeden žák pocházel z cizojazyčného 
prostředí. Jeden  žák na žádost rodičů v průběhu prvního čtvrtletí odešel zpět do mateřské školy 
blíže ke svému bydlišti. 
 
Vzdělávání v přípravné třídě probíhalo podle RVPPV. V rámci jazykové výuky byl do programu 
zařazen „Trénink jazykových schopností podle B.D.Elkonina“. Organizace a program přípravné 
třídy byly přizpůsobeny jazykovým a vývojovým možnostem žáků. Žáci byli podporováni 
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k osvojování pravidel společného soužití, postupně si navykali na školní povinnosti a školní 
prostředí a byli zároveň podporováni v samostatnosti při plnění jednoduchých úkolů. Důraz byl 
kladen na dobré osvojení a zvládnutí dovedností v oblasti grafomotoriky, sluchového a 
zrakového rozlišování a vnímání, podporu koncentrace pozornosti. 
 
V průběhu období uzavření školy z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19 nadále 
probíhalo vzdělávání distanční formou.  Byly využity všechny prostředky a kontakty pro co 
nejlepší zapojení žáků. Po individualizovaném zmapování možností zapojení do distanční výuky 
byly zvoleny nejvhodnější postupy pro zapojení všech žáků za podpory zákonných zástupců tak, 
aby nebyla přerušena jejich příprava na povinnou školní docházku. 
 
Během prezenční výuky byly připraveny pro děti tyto akce: 
- tvoření v keramické dílně 
- tematické projekty – Semaforový den, Pyžamkový den, výstava ovoce a zeleniny, masopustní 
karneval a další 
- zapojení do školního projektu Děti dětem s třídou 7.A 
- návštěvy muzea a výstavy – Betlémská kaple, Národopisné muzeum 

- návštěva Planetária 
- vycházky do širšího okolí školy – Prokopské údolí, Chuchelský háj 
 

 
 
 
17. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
 
Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí   

Stát EU počet žáků 

Bulharská republika 1 

Polská republka 1 

Rumunsko 2 

Slovenská republika  9 
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Stát mimo EU počet žáků 

Afghánská islámská republika 1 

Běloruská republika 1 

Irácká republika  1 

Moldavská republika  2 

Ruská federace  9 

Spojené státy americké 1 

Srbská republika 2 

Ukrajina  28 

Vietnamská socialistická republika 4 

 
Ve škole bylo zajištěno doučování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) prostřednictvím 
společnosti Člověk v tísni. Ukázalo se jako málo efektivní. Mj. bylo třeba zajistit senzibilizaci 
všech pracovníků na toto téma. U jednoho nově nastoupivšího žáka jsme zajistili adaptačního 
koordinátora. Vytvořili jsme základní strukturu výuky českého jazyka jako cizího ve 3 skupinách 
dle osobnostní a jazykové zralosti a u jednoho žáka s nulovou znalostí českého jazyka (i v rodině) 
probíhala individuální intervence. Výuka probíhala 2x týdně, vždy po 45 minutách.   
Zahájili jsme spolupráci s PPP Prahy 13, která se specializuje na práci s žáky a rodinami s OMJ. 
Cílem práce s žáky byl rozvoj komunikačních dovedností s převahou verbální složky a soustředili 
jsme se na upevnění a rozvoj řečové produkce. K výuce pomáhaly podpůrné pomůcky - karty, 
sady příběhů, pexesa, pracovní listy, učební materiály. Celkem se výuky, která byla financována 
z rozvojového programu MHMP,  účastnilo 30 žáků. 
 
 
18. enviromentální výchova 
Škola maximálně využívá přirozené přírodní prostředí, ve kterém se nachází – Prokopské údolí. 
Účastní se výukových programů, vztahujících se k oblastem daným ŠVP, které probíhají přímo ve 
škole nebo v muzeích či prostorách organizací v okolí: během školního roku 2019/20 to byly 
programy Tajemné sovy, Vesmír kolem nás (planetárium), Záchrana zvířat, Mláďata. Několikrát 
se uskutečnil sběr starého papíru. Na všech chodbách jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad. 
Škola se rovněž zúčastnila akce Ukliďme Česko. 
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19. multikulturní výchova 
Multikulturní výchova probíhá zcela přirozeně v kontaktu s dětmi s odlišným mateřským 
jazykem. Ve vyučovacích hodinách žáci čerpají ze zkušeností svých spolužáků, seznamují se 
s jejich tradicemi a zvyky. Také ve výuce cizích jazyků se žáci seznamovali s reáliemi zemí, jejichž 
jazyk se učí. Také v hodinách tělesné výchovy proběhla výuka baseballu s rodilým mluvčím, což 
přispělo ke ztrátě ostychu při komunikaci v cizím jazyce.  
 
20. prevence rizikového chování 

Metodička prevence koordinovala tvorbu a naplňování cílů Minimálního preventivního programu 
a zaměřila se na oblast primární prevence rizikového chování. V rámci školního roku proběhly 
následující akce a aktivity, které byly přímo organizovány školní metodičkou prevence ve 
spolupráci s třídními učiteli, vedením školy, výborem Žákovského parlamentu.  

Kromě těchto akcí sledovala vzájemné vztahy v jednotlivých kolektivech, spolupracovala na 
přípravě třídnických hodin, pomáhala s realizací komunitních kruhů.  

Sledované oblasti:  

 Vztahy v třídních kolektivech, tolerance, respekt jsou základním pilířem pozitivních vztahů 
v rámci celé školy, v plnění pomáhají:  
Třídnické hodiny – 1. – 9. ročník  
Komunitní kruhy – MŠ + přípravný ročník + 1. - 9. ročník  
Děti dětem – přípravný ročník + 1. ročník + 7. + 8. ročník  
Spolupráce s organizací „Život bez závislostí“ – 1. - 9. ročník  

 Bezpečný svět  
Besedy s Městskou policií hl. m. Prahy – 1. - 9. ročník  
Dopravní výchova – 1. stupeň  
Plavecký výcvik – 1. stupeň  
Finanční gramotnost – 8. + 9. ročník  
C´est la vie – 9. ročník  

 Zdravý způsob života  
Zdravé zoubky - MŠ  
Cvičení jógy - MŠ  
Hygienické návyky – mytí rukou – MŠ + ZŠ  

 Žákovský parlament  

 Schránka důvěry  

 Spolupráce s výchovnou poradkyní, třídními učiteli  

 Po dobu uzavření školy byla v kontaktu s lektorem z organizace „Života bez závislostí“- ta 
nabídla škole pro naše žáky možnost přihlásit se na instagramovém profilu organizace na 
témata, která mohla žákům/žákyním zlehčit pobyt doma (např. Jak zacházet s (volným) 
časem?; Domácí studium a jeho úskalí, Zvládání konfliktů se sourozenci a rodiči; Práce s 
vlastními negativními pocity) 
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21. žáci s trvalým pobytem v jiném kraji  
 

Kraj: Počet žáků celkem Z toho nově přijatí 

Moravskoslezský kraj 3 0 

Středočeský kraj 12 0 

Ústecký kraj 2 0 

Kraj Vysočina  1 0 

 
22. Další údaje o ZŠ  
22.1. Získávání finanční podpory 
Škola se snaží spolupracovat se všemi místními organizacemi, které o to projeví zájem. Snažíme 
se také získat finanční podporu z různých zdrojů. Ve školním roce 2019/20 jsme žádali o 
následující granty: 
 
 

Instituce Oblast Činnost Požadovaná 
částka 

Přidělená 
částka 

O2 ICT Počítačová 
gramotnost 

90 000 Kč 0 Kč 

Šablony III Personální 
zajištění  

chůva, školní asistent, 
speciální pedagog, 
Žákovský klub – 
čtenářská gramotnost 

1 523 121,00 
Kč 

1 523 
121,00 Kč 

MSMT-33 
014/2019 

Podpora 
vzdělávání 
cizinců ve 
školách 

Výuka ČJD a nákup 
pomůcek 

188 000 Kč 188 000 Kč 

Celková částka 1 801 121 Kč 1 711 121 

 
Obzvláště si vážíme spolupráci se Spolkem rodičů, který nás podpořil především v nákupu 
didaktických pomůcek, obnově učebnicového fondu a nákupu výukových licencí. 

Sponzor  

Spolek rodičů Chapliňák 49 900 Kč 

Spolek rodičů Chapliňák 49 900 Kč 

Spolek rodičů Chapliňák 36 000 Kč 

Celkem 134 000 Kč 

 
22.2. Způsob prezentace školy na veřejnosti 

Ve školním roce 2019/20  jsme připravovali zajímavé akce, které měly prezentovat naši školu. 
Symbolicky, v Den otevřených dveří 10. března, byla vyhlášena karanténa v souvislosti s epidemií 
COVID-19, která nám znemožnila uspořádat všechny plánované jarní aktivity, včetně školního 
jarmarku.  

Velmi se vydařil Mikulášský den otevřených dveří 5. prosince, který byl směřován hlavně na 
rodiny našich žáků. Mohli si prohlédnout školu očima svých dětí či vnoučat a prarodiče ocenili 
v rolích profesionálních průvodců žáky devátých tříd. Byl doplněn vánočním tvořením 
organizovaným Spolkem rodičů. Další den otevřených dveří, určený široké veřejnosti, proběhl 
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také úspěšně. Zejména rodiče budoucích prvňáčků pozitivně hodnotili možnost hovořit po celý 
den s vedením školy. Na závěr došlo k setkání s rodiči budoucích šesťáků, kteří kladli spoustu 
otevřených dotazů, týkajících se výuky na 2. stupni a srovnávali možnosti školy s tím, co nabízejí 
víceletá gymnázia.  

Od začátku školního roku proběhlo několik setkání s rodiči s cílem seznámení s matematikou 
prof. Hejného. V těchto zážitkových hodinách si rodiče mohli vyzkoušet logické úlohy a osahali si 
pomůcky, se kterými v hodinách matematiky děti pracují. 

Rodiče žáků 1. stupně si také užívali během vánočních besídek dojemné chvíle se svými dětmi. 
 
Škola pravidelně přispívá do časopisu Páťák zprávami o aktivitách školy a popularizačními texty. 
Rovněž publikujeme, je-li to vhodné, do Barrandovin – populárního místního média.  
 
22.3. Školní stravování 
počty stravovaných žáků: 810  z toho počty žáků z jiných škol: 135 
počet jídelen    počet výdejen 
 ZŠ: 1     ZŠ: 1 
 MŠ: 2     MŠ: 0 
Školní jídelna neustále proškoluje zaměstnance a snaží se o zvyšování kvality. V tomto školním 
roce se podařilo drobnými změnami přispět k přívětivějšímu obrazu. Školní jídelna vaří 
z původních nezpracovaných surovin, polotovary využívá výjimečně. Pravidelně zařazuje 
zeleninové saláty a dbá na čistotu i kvalitu výrobního procesu. Děti mají k dispozici deník „Jak mi 
chutnalo?“, který pomáhá kuchařkám v sestavování jídelníčku a je cennou zpětnou vazbou.  
 
22.4. Výjezdy žáků mimo objekt školy  
 

 počet výjezdů počet žáků 

vzdělávací výjezdy 0 0 

ŠvP 0 0 

lyžařské kurzy 0 0 

 
Škola plánovala školy v přírodě pro takřka polovinu žáků školy. Z důvodu karantény v důsledku 
epidemie COVID-19 byly přesunuty na podzim 2020. Samozřejmě proběhly jednodenní výlety do 
muzeí či vzdělávacích a uměleckých zařízení Prahy a Středočeského kraje. Zvláště Vánoce, 
nejčastěji v Hornickém muzeu v Příbrami,  a vzdělávací pořady s nimi spojené byly u žáků ceněny. 
Rovněž cesty za památkami starého Barrandova nebo architekturou Prahy byly součástí výuky 
vlastivědy, dějepisu i výtvarné výchovy.  
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22.5. Účast žáků v soutěžích  
 
a) vyhlašovaných MŠMT 

vědomostních  sportovních  umělecké 

Olympiády: v českém jazyce, 
matematice (vítězka 
obvodního kola), anglickém 
jazyce, dějepisu, zeměpisu, 
Pythagoriáda, – školní a 
obvodní kola, 

Dětský fotbalový pohár – 
postup do semifinále 

Recitační  
Pěvecká 

 
b) ostatních 

vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) 

Pražský pramen 
(přírodovědná soutěž) 

Přespolní běh, minifotbal, 
stolní tenis, florbal, plavání, 
basketbal – žáci 1. i  2. 
stupně, 

Malířská paleta – smíchovské 
stavby, Kouzelné jaro, 
Filmová fantazie – filmový 
plakát 

 
Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 
 
V tomto školním roce nedošlo k žádné kontrole ČŠI. Ředitelka školy se podílela na průzkumu 
stavu škol v době karantény vyhlášené v souvislosti s epidemií COVID-19. 
 
23. naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020.  
 
Smyslem naplňování priorit a cílů DZ HMP je poskytování kvalitního vzdělávání v souladu 
s ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění 
ústavního zákona č. 162/1998 Sb., zabezpečení přístupu k celoživotnímu učení, a tím uplatnění 
na trhu práce. K tomu je zapotřebí postupně realizovat aktivity uvedené v DZ HMP 2016 – 2020, 
popřípadě je adekvátně přizpůsobovat měnícím se podmínkám ve společnosti.  
 

ZŠ a MŠ Barrandov  
Předškolní vzdělávání (podrobnější informace ve zprávě o mateřské škole)  
Mateřská škola zcela pokrývá poptávku na umístění dětí do mateřské školy ze spádové oblasti 
Barrandov, částečně Prahy 5. Byla zřízena samostatná třída pro ne tříleté děti s kapacitou 20 dětí 
ve třídě. Jsou vytvořeny 2 třídy předškoláků s kapacitou 56 dětí, které pedagožky v průběhu roku 
připraví na přestup do základní školy. Spolupracují se ZŠ – Škola nanečisto. Byla pořízena sada 
3Boxed pro efektivnější a děti přívětivější stanovení školní zralosti. Sada obsahuje metodiku, 
tablety a pracovní listy, pracovníci ZŠ a MŠ byli odborně proškoleni.  
Mateřskou školu navštěvují i děti cizinců, které mají vytvořený individuální vzdělávací plán 
po celou dobu docházky tak, aby se co nejrychleji včlenily do dětského kolektivu.  
Velká pozornost je věnována logopedické činnosti, kontrole zdravého zraku a sluchu.  
Výuka anglického jazyka probíhá bezplatně v rámci ŠVP PV pro děti ve věku 4 – 6 let.  
Zařazujeme projekty environmentální výchovy. 
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Základní škola (podrobnější informace viz ostatní oddíly zprávy) 
Kapacitně škola je schopna pokrýt požadavky na demografický vývoj dětí ve spádové oblasti 
Barrandov, částečně Prahy 5 v budoucím období 2016 – 2020.  
Běžně jsou využívány moderní metody výuky, např.  matematika prof. Hejného, CLIL při výuce 
cizích jazyků, prvky kritického myšlení, prvky činnostního učení aj.  
Podařilo se modernizovat další učebny. V každé kmenové třídě je interaktivní tabule s výukovými 
programy, došlo k vybudování nové PC učebny, kompletní obměně hard disků v počítačích, 
nákupu a instalaci nového serveru. Téměř kompletně využíváme aplikaci Bakalář – elektronické 
žákovské knížky, třídní knihy, komunikační modul Komens, matriku.  
Soustřeďujeme se na celkové klima ve škole – kvalitní a účinnou komunikaci s rodiči, mezi učiteli 
a žáky, mezi žáky samotnými. K tomu slouží preventivní programy a promyšlený systém 
třídnických hodin. Kompletně jsme pokryli  potřeby žáků s SVP zajištěním dostatečného 
didaktického materiálu a počtu asistentů pedagoga, kteří jsou vedeni speciálním pedagogem a 
výchovným poradcem v jedné osobě.  
Vytvořili jsme základy funkční struktury výuky žáků s OMJ a komplexní péče o ně a jejich rodin. 
Nabízíme také školní kroužky, které v kombinaci se školní družinou a se zájmovými aktivitami 
jiných poskytovatelů působících v areálu školy naplňují myšlenku bezpečně stráveného celého 
dne v jednom prostoru pro žáky a pocit jistoty pro jejich rodiče  
 
 
Podpora zaměstnanců  
Zaměstnance podporujeme v jejich profesním růstu.  
MČ Praha 5 částečně finančně pomáhá pokrýt finanční náklady pedagogů na zvyšování jejich 
kvalifikace. Ze strany  MHMP jsme obdrželi finanční podporu zaměstnanců ve školství. 
 
 
 
Hospodaření 
ZŠ hospodaří se svými finančními prostředky v souladu se zákonem o účetnictví, existuje platná 
vnitřní účetní směrnice. Kontrolované prvotní účetní doklady měly všechny náležitosti, nebyly 
zjištěny žádné nedostatky. Analytické členění je bezvýhradně dodržováno.  
Skutečné finanční hotovosti odpovídají stavům v pokladních knihách.  
V hospodaření školní jídelny nebyly shledány žádné nedostatky, výživové normy jsou důsledně 
dodržovány, spotřební koš je naplňován dle vyhlášky MŠMT.          
 
24. informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti 
českého jazyka 
 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 1 

Nedostatečná znalost ČJ 25 

Znalost ČJ s potřebou doučování 41 
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Přesné počty lze uvést jen obtížně vzhledem k akceleraci vývoje či naopak regresu 
v komunikačních dovednostech u některých žáků v průběhu školního roku. Někteří žáci se 
účastnili souběžně práce v rámci školy i soukromého doučování.  
 
25. stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na území České 
republiky – z toho vyplývající změny v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol 
 
Zimní období je vždy náročné z důvodu vysokého počtu respiračních onemocnění a vysokého 
výskytu chřipky mezi učiteli a žáky. Ve školním roce 2019/2020 tomu bylo podobně. Na počátku 
března jsme pociťovali neúnosnost situace, která vyvrcholila vyhlášením karantény v souvislosti 
s rychlým šířením viru COVID-19.  
Škola přešla okamžitě na do režimu on-line výuku. Zpočátku prostým zadáváním úkolů na 
webových stránkách jednotlivých tříd a o pár dnů později využitím zadávání domácích úkolů 
v aplikaci Bakalář a zavedení komunikace v modulu Komens. Následně jsme přidávali výukové 
platformy Fred a komplexně začali využívat aplikaci Teams, MS Office 365. Navzdory 
vyjmenovaným aplikacím a platformám jsme se snažili o jedno jediné místo pro předání 
informací: Bakalář. Tato strategie se jednoznačně vyplatila. 
Všichni rodiče i žáci si postupně obnovovali své přístupy do Bakaláře, což se ukázalo jako značně 
náročné vzhledem k obecné informační gramotnosti v populaci. Taktéž využívání školních e-
mailových adres nebylo pro rodiny snadné, stejně jako ostatní možnosti. Zvláště učitelé 1. 
stupně vycházely rodičům vstříc a kromě zadávání práce v aplikaci Bakalář zasílali úkoly e-mailem 
a komunikovali přes Whatsapp.  
V první půli května se do škol vrátili nejprve žáci 9. ročníků, kteří se s nadšením setkali se 
spolužáky i učiteli a byli skutečně vděčni za podporu při přípravě k přijímacím zkouškám. 
Následoval 1. stupeň, kdy ve většině tříd bylo přítomno 15 žáků. Někteří učitelé, kteří patřili 
k ohrožené skupině obyvatel, nadále vyučovali on-line a to i žáky, kteří byli přítomni ve škole a 
měli k dispozici pedagoga. Takto jsme vlastně poprvé zahájili hybridní výuku.  
V souvislosti s karanténou jsme proškolili učitele nejen v používání aplikace Teams, ale také 
v technice formativního hodnocení. Je před námi ještě dlouhá cesta, přesto jsme se poprvé 
pustili do vysvědčení ve dvou formách: sumativní (klasické známky) a formativní (slovní, vedoucí 
k dalšímu rozvoji žáka).  
Během náročného období, kdy část žáků zůstávala doma a část docházela do školy, jsme 
maximálně využívali venkovní prostory školy a les za ní. Přineslo to mnoho nových zkušeností pro 
učitele i děti, které využíváme nadále. Vypracovali  jsme schéma školního sportoviště a zahrady, 
vytvořili tak několik venkovních učeben a ty jsme pravidelně obsazovali. Všichni pochopili, že 
škola může být pestrá a přitažlivá a přitom probíhat i jinde než ve školních lavicích. 
Bylo nezbytné upravit také prozovoz školní družiny, aby nedošlo k promíchání žákovských skupin.  
Na počátku školního roku byl počet přihlášených dětí 236, tj. 10 oddělení, počet reálně 
"chodících" dětí 70, tj. 8 oddělení s odpovídajícími hygienickými parametry. Škola nepožadovala 
úplatu za družinu po dětech nepřítomných.  
 
Po celou dobu karanténních opatření naše škola fungovala jako náhradní poskytovatel péče o 
děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému a přidružených profesí. Denně jsme se 
starali o 3-5 dětí, kterým jsme poskytovali program v rámci možností daných situací a výpomoc 
se školní výukou, což jejich rodiče ocenili jako vítanou pomoc.  
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Měli jsme v plánu výjezd takřka všech dětí na školu v přírodě – 460 žáků. Vzhledem ke karanténě 
byyl pobyty tří skupin přesunuty na podzim, další na následující jaro. Jeden turnus 80 žáků byl 
zrušen s dostatečným časovým předstihem, což smlouva umožňovala bez stornopoplatků. 
Bohužel jsme vzhledem ke krachu agentury účastníky insolvenčního řízení.  
 
Aplikovali jsme všechna nařízená hygienická opatření: veškerý personál školy se podílel na 
dezinfekci, dohledu na dodržování pravidel ve společných prostorách a jídelně. Bylo nutné 
zajistit dezinfekční prostředky, instalovat dávkovače, papírové ubrousky aj. Byly vydány nemalé 
finanční prostředky, které byly z velké části následně uhrazeny zřizovatelem. Úzkostlivá čistota se 
vyplatila a přinesla nové návyky pro další školní rok.  
 
V následujících letech bychom chtěli vybudovat moderní školu s plně aprobovanými 
zaměstnanci, kteří chápou nutnost přizpůsobení se rychlému tempu změn, které dnešní život 
přináší. Zásadně jsme přepracovali Školní řád a připravujeme se na rozsáhlou změnu školního 
vzdělávacího programu s akcentem na zodpovědnost, samostatnost a kritické myšlení žáků i 
pedagogického sboru. Zaměříme se na progresivní pedagogické postupy funkčně využívající 
technologických vymožeností a navázání partnerství se školou podobného typu, rozšířit služby 
poradenského centra o sociálního pedagoga a rozšířit komunitní aktivity s rodiči a žáky, které 
napomohou dostatečné integraci rodin s odlišným mateřským jazykem (Jarmark, úklid zahrady, 
sportovní den, společné návštěvy významných míst ČR). Budeme se také soustředit  na větší 
samostatnost Žákovského parlamentu. Plánujeme zkultivovat školní chodby, zrevitalizovat 
učebny hudební a výtvarné výchovy, připravit multimediální učebnu vhodnou pro hybridní 
výuku, zvelebit venkovní relaxační prostory pro žáky a spolu s nimi také postupně zakládat 
permakulturní část školní zahrady v rámci environmentální výchovy. Věříme, že při dobré 
spolupráci všech účastníků vzdělávacího procesu se nám to podaří.  
 
 
 

 
Výroční zpráva byla projednána dne  30. 9. 2020 školskou radou. 
Výroční zpráva byla projednána dne 27. 8. 2020 pedagogickou radou.  
Zpracoval/a  ředitel/ka Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, 
Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace: Mgr. Veronika Holíková 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
V Praze dne 30.9. 2020      Mgr. Veronika Holíková 
         ředitelka školy 
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