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Výroční zpráva základní školy 

za školní rok 2018/2019 
 

1. Správní obvod:  Praha 5 

 

2. Zřizovatel:  Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 

 

 Úplný název školy: 

  

 Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK,  

 Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919 

 

 

Údaje o vedení školy: 

 

Ředitel: Mgr. Milan Holub 

Zástupci ředitele: Mgr. Daniela Sejpalová (zástupce pro inkluzi, zástupce statutárního zástupce),  

                                Mgr. Miroslava Illová (zástupce pro I. stupeň), Jana Tesařová (pro   

                                ekonomiku), Mgr. Pavel Sedláček MBA. (zástupce pro II. stupeň) 

 

Adresa pro dálkový přístup: reditelstvi@fzsbarr.cz, www.fzsbarr.cz 

     ID datové schránky: ik4nrv6 

 

Školská rada ustavena v počtu 6 členů (2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů, 2 zástupci   

učitelů).  

 

Předslovo ředitele školy  

 

 Velká škola sídlištního typu určitě neděsí šedivou strohostí. Naopak. Zelení je obklopená 

zvenku i zevnitř. Co vás čeká, pokud vstoupíte s námi? Výborné materiální vybavení, které se 

průběžně rozšiřuje a obnovuje. Kromě kmenových učeben se standardním vybavením máme 

odborné pracovny pro fyziku, chemii, český jazyk, zeměpis, přírodopis či dějepis. Předměty 

související s informatikou učíme ve třech počítačových učebnách, připojení na internet je 

samozřejmostí. Kvalitní technikou jsou vybavené i učebny jazyků, pracovny výtvarné i hudební 

výchovy nebo dílna grafiky a keramiky. Ke sportovním aktivitám a výuce tělesné výchovy 

využíváme vlastní tělocvičnu, halu stolního tenisu, posilovnu, saunu, 2 squashové kurty a 

nedaleký plavecký bazén. Venkovní sportovní areál procházel celkovou rekonstrukcí.  Po 

rekonstrukci vzniknou zcela nové prostory pro sportovní a pohybové aktivity (hřiště na street 

basketbal, venkovní "posilovna", in-line dráha atd.). K tomuto výčtu musíme přidat i hodně 

využívaný divadelní sál. 

Nikdo nemusí mít obavy, že se v tak rozlehlých prostorách ti nejmenší ztratí. Pro přípravné třídy 

máme totiž samostatnou budovu v blízké Záhorského ulici. 

Za samozřejmou součást školy považujeme i školní družinu a jídelnu, kde si při výběru ze dvou 

až tří jídel pochutnají i vybíravé jazyky. 

Za nadstandard lze považovat Galerii Barrandov. Žáci se mohou zdarma podívat na výstavy 

http://www.fzsbarr.cz/
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výtvarného umění, aniž by opouštěli areál školy. 

Výuka se zaměřuje na několik různých oblastí. Díky tomu může každý žák rozvíjet ty dovednosti, 

které jsou mu nejbližší. A nejen rozvíjet. Pestrost úspěchů těší i nás, pedagogy. Sport je už 

tradiční oblastí, z níž žáci vozí medaile a poháry. Hudebníci si také najdou své. Vždyť koncerty 

našich sborů Pegásek a Pegas by se za jejich více než dvacetiletou existenci těžko spočítaly. 

Informatika podpořená dobrým technickým zázemím už také posbírala řadu diplomů. Ale co vše 

by to bylo platné bez expanze do světa! Výuka jazyků je proto doplněna řadou zajímavých 

projektů, například Edison, návštěvy ze zahraničí (USA) a zahraniční výjezdy (Německo). 

Z výuky zmíníme SFUMATO, metodu čtení pro prvňáky, matematiku učíme od prvních tříd 

(kromě tradiční metody) podle metodiky pana profesora Hejného a volitelný předmět pro osmé 

a deváté třídy filmová a audiovizuální výchova (díky tomu můžeme pořádat každoročně 

v červnu vlastní filmový festival REMIFEST). Díky tradičně dobré spolupráci s rodiči při škole 

pracuje sdružení rodičů.  

O jarních a hlavních prázdninách organizujeme v rámci doplňkové činnosti nebo ve spolupráci 

s agenturou "Naplno" dětské příměstské tábory. 

Veškeré naše aktivity lze nalézt na webu naší školy. 

 Od školního roku 2016/2017 zahájila činnosti školní televize TV Remízek. Za tři roky 

fungování vyprodukovala 11 dílů zpravodajských občasníků a 6 speciálů. Pořady seznamují 

diváky s různými aktivitami školy během školního roku (odkaz je na našich webových stránkách a 

stránkách https//tv-remizek5.webnode.cz)). 

 Od 1. 1. 2017 realizujeme ve spolupráci s partnerem (společnost H-mat o.p.s.) programy 

OP VVV vyhlášené MŠMT. Jde o program "Šablony pro ZŠ" a projekt "Kolegiální podpora“ – 

společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů. Projekt je plánován na 4 roky. Cílem 

projektu je osobnostní i profesní rozvoj pedagogů, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na 

základních a v mateřských školách.  

V šablonách, které jsou plánovány na dva roky, jsme se zaměřili především na personální podporu 

– tj. financování dvou speciálních pedagogů (jeden pro ZŠ a jeden pro naše MŠ). Od 1. 1. 2019 

byla zahájena realizace dvouletého programu „Šablony II“. Pokračujeme nadále v personální 

podpoře (financování speciálního pedagoga) a chceme se více zaměřit na vzdělávání 

pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD. 

Po výčtu základních informací bych rád připojil několik řádek, ve kterých se chci zaměřit na, 

podle mého soudu, klíčové body a události školního roku 2018/2019. Aby byl výčet komplexní, 

bude zahrnovat základní školu i obě mateřské školy. 

 

 Za naprosto klíčovou a zásadní událost považuji rozšíření vedení školy o nového zástupce 

ředitele – zástupce ředitele pro inkluzi a prevenci. Důvodů, proč byla tato funkce utvořena, bylo 

několik. Po realizaci tzv. inkluze došlo ke zvýšení počtu asistentů pedagoga (z cca 5 na 20), dále 

k ohromnému nárůstu administrativy a k potřebě úzce a pravidelně spolupracovat s poradenskými 

zařízeními. Kromě toho se začalo stále více ukazovat, že je potřeba přemýšlet o nastavení podpory 

vzdělávání žáků nadaných (mimořádně nadaných). Takové množství úkolů a práce si vyžaduje 

koncepční samostatné vedení a koordinaci všech činností v rámci základní školy i našich 

mateřských škol. Pro funkci jsem vybral zástupkyni ředitele pro II. stupeň, která má i potřebné 
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rozšiřující vzdělání (výchovné poradenství a metodik prevence). Vedení školy bylo doplněno o 

nového člena – zástupce ředitele pro II. stupeň. Přišel ze základní školy mimo Prahu, Má potřebné 

rozšiřující vzdělání. Jak se v průběhu roku ukázalo, bylo to správné rozhodnutí. Došlo k lepší 

koordinaci práce školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Asistenti pedagoga mají 

jasné vedení a zástupce, na kterého se mohou obracet. Více času zbývá na spolupráci a 

komunikaci s poradenskými zařízeními a speciálním pedagogem PPP Prahy 5. Veškerá 

dokumentace žáků se SVP ZŠ i MŠ je vedena jednotně a centrálně uložena. Výsledkem práce pro 

podporu nadaných žáků je příprava vzniku klubu nadaného žáka, který bude otevřen od školního 

roku 2019/2020. V osobě nového zástupce ředitele pro II. stupeň přišel člověk s nadhledem, který 

bude po zapracování přínosem při plnění dalšího rozvoje školy. První reálnou událostí byla 

organizace outdoorového kurzu pro žáky 6. tříd. Kurz vhodně rozšířil současnou nabídku o 

atraktivní a v současnosti žádané aktivity. 

 

 Další změnou, kterou jsme po dohodě vedení školy realizovali, byla změna v organizaci 

třídních schůzek. Po úvodních třídních schůzkách v září se další jednání s rodiči odehrávalo 

formou konzultací. Setkávání mluvčích tříd s vedením školy zůstalo ve stejném režimu (3x za 

školní rok). Možnost organizovat třídní schůzky byla ponechána v kompetenci třídních učitelů. Po 

vyhodnocení tohoto modelu na konci školního roku jsme ve vedení rozhodli, že změna nepřinesla 

očekávané výsledky a od školního roku 2019/2020 se vrátíme k tradičnímu setkávání s rodiči 

formou třídních schůzek 3x za školní rok (září, listopad, duben). Konzultace budou probíhat 

v lednu a červnu. 

 

 Důležitou událostí bylo podání žádosti o rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců 

ve školách“. Mohli jsme tak pokračovat ve výuce českého jazyka pro cizince. Díky programu 

mohou být zaplaceni učitelé (celkem 8), nakoupeny učební pomůcky a byla vytvořena knihovna. 

Program zahrnuje výuku v obou našich MŠ a ZŠ. 

 

 Podání žádosti o projekt zjednodušeného vykazování „Šablony II“ umožnil pokračovat ve 

financování speciálního pedagoga v MŠ (0,5 úvazku) a speciálního pedagoga v ZŠ (0,5 úvazku) a 

nově zapojit do programu pedagogické pracovníky ze ŠD. Kromě personální podpory budeme od 

školního roku 2019/2020 realizovat další vzdělávání v MŠ, ZŠ a ŠD. 

 

 Velmi příjemným momentem školního roku 2018/2019 bylo dokončení a předání školního 

sportovního areálu, jehož rekonstrukce trvala dva roky. Dílo bylo předáno v průběhu letních 

prázdnin a bude sloužit pro všechna naše zařízení – MŠ, ZŠ, ŠD.  I když ještě nemůžeme areál 

využívat na sto procent (trávník na fotbalovém hřišti zatím není možné používat), jeho 

zpřístupnění umožní věnovat se venkovním sportovní aktivitám, které jsme nemohli v době 

uzavření hřiště plně realizovat. Nový areál nabídne využití volného času i pro obyvatele 

Barrandova, neboť počítáme s otevřením i pro veřejnost. 

  

 Za významnou událost lze považovat znovuobnovení multifunkční polytechnické učebny. 

Byla realizována ve spolupráci s OŠ MČ Prahy 5 v rámci projektu Praha pól růstu. O 



 4 

multifunkčnost učebny se jedná proto, že spojuje pracovnu keramiky, grafiky a dílen. Využívat ji 

budou všechna naše zařízení i školy (MŠ, ZŠ) z okolí. 

 

 Pokud se ohlížím za tím, co se v uplynulém roce povedlo, nechci zapomenout na Naše MŠ. 

MŠ v Záhorského ulici získala statut EKOŠKOLA a v areálu školní zahrady se podařilo vybudovat 

venkovní hřiště s umělým povrchem. V MŠ Peškova jsme vytvořili dětské hřiště v duchu SAFARI 

s pískovištěm. Nahradilo původní, nevyhovující, část školní zahrady a je určeno i pro menší děti 

(houpadla, pískoviště).   

  

 Školní jídelna. Naše školní jídelna není v dobré kondici. Projevilo se na ní 16 let provozu 

a velký počet uvařených jídel. Problémy jsou se zařízením, které je nutné často opravovat (myčky, 

lednice, chladící zařízení, ventilace, …). Některé součásti jsou na hraně životnosti (rozvody, 

odpady, kotle, pánve, konvektomaty, …). I v letošním roce došlo k neopravitelné závadě na 

druhém velkém konvektomatu. Ve spolupráci s OŠ MČ Praha 5 jsme situaci vyřešili žádostí o 

poskytnutí investiční dotace na nákup nového. Problémem je, že se nové kusy zapojují na staré 

rozvody. Jsem rád, že finišují přípravné práce na rekonstrukci školní jídelny. Pokud k ní dojde, 

bude to pro školu velká úleva. 

 

 Druhý problém, se kterým se potkáváme už čtyři roky, je zatékání do objektu školy. Potíže 

nastaly po zateplení areálu V Remízku, jehož součástí byla také výměna střešních krytin na 

pavilonu Tv, školní jídelně, pavilonu vedení a přilehlých spojovacích chodbách. Postupně zatékalo 

do všech výše uvedených částí. V současné době opakovaně (a zatím bez úspěchu) řešíme zatékání 

do chodby před školní jídelnou (pavilon školní jídelny), kanceláře ředitele a kanceláře zástupce 

ředitele pro II. stupeň (pavilon vedení). Úzce spolupracujeme s OŠ MČ Prahy 5 a i přes dobrou 

komunikaci se zatím nepodařilo firmě Průmstav (opakovaně) nahlašované závady odstranit. Zatím 

je vše řešeno v rámci reklamace, ale ta jednou skončí. 

 

 V následujícím období budeme realizovat projekt „Kolegiální podpora“ (konec v prosinci 

2020), „Šablony II“ (konec v prosinci 2020). Bude pokračovat výuka českého jazyka pro cizince, 

kterou bychom chtěli rozšířit o zážitkové aktivity spojené s historií ČR. 

 

 Nadaní žáci se mohou těšit na „Klub pro nadané žáky“ (zahájí od školního roku 

2019/2020). Naší snahou bude dostat péči o nadané do každodenní výuky. To bude znamenat 

úzkou spolupráci všech zástupců ředitele s učiteli a možná i zásah do ŠVP. Domnívám se, že škola 

má pro realizaci tohoto záměru dobré podmínky. 

 

 Do dalších let plánujeme také změny v našem ŠVP s ohledem na využití polytechnické 

pracovny. Již v tomto školním roce jsme pro naše žáky připravili učební obsah nového volitelného 

předmětu „Technické práce“, který je ve dvouhodinové týdenní dotaci určen pro žáky 6. a 7. tříd. 

Dále byl rozšířen obsah předmětu „Pracovní činnosti“ pro žáky 9. tříd o práci v dílnách. Všechny 

změny ve ŠVP byly projednány a podpořeny školskou radou. 

 



 5 

 Na závěr mého zamyšlení nad nejpodstatnějšími událostmi školního roku 2018/2019 bych 

rád poděkoval za výbornou spolupráci s OŠ MČ Praha 5 a dalšími partnery (PedF UK, H-mat, 

ZUŠ, ….). Děkuji za časopis Páťák, za možnost podílet se na přípravě a realizaci SWOT analýzy 

nejenom vlastní školy, ale i škol na Praze 5, děkuji za výjezdní zasedání do Třeboně a za další 

příležitosti setkat se s ostatními řediteli a slyšet jejich názory a zkušenosti. 

 

4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

  

a) název školního vzdělávacího programu školy: Škola snů 

Ve školním roce 2018/2019 došlo k úpravě školního vzdělávacího programu (ŠVP) v části 

povinných a volitelných předmětů. Díky dokončení stavby nových dílen byl rozšířen vzdělávací 

obsah předmětu pracovní činnosti o práce v dílnách (pro 9. ročník) a dále vznikl nový volitelný 

předmět pro žáky 6. a 7. tříd - „Technické práce“    

 

b) stručné zhodnocení (charakteristika): 

 

VIZE A ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 
 

Motto Školy snů 

 

Sen… Slovo na tři písmena, která znamenají celý život. Neboť celý život jdeme za svým 

snem, který je pro nás motivem, cestou i cílem zároveň. Škola snů je tedy školou života; pomáhá 

dětem získat víru, že je možné dostat se ke svým snům na dosah, a zároveň najít způsoby, jak to 

dokázat. 

 
 

 Priority školního vzdělávacího programu Škola snů vycházejí bezprostředně z cílů 

základního vzdělávání v pojetí daném RVP ZV. Byly formulovány na základě SWOT analýzy, 

analýzy vzdělávacích požadavků rodičů a žáků a na základě rozsáhlé diskuze celého 

pedagogického sboru.  

  

Priority Školy snů jsou následující: 

 poskytovat kvalitní základní vzdělání orientované na aktivní dovednosti žáků využitelné 

v praktickém životě 

 rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti žáků prostřednictvím pestré nabídky 

volitelných předmětů i řady nepovinných aktivit  

 poskytovat individuální pomoc žákům s různými druhy a stupni handicapů 

 pěstovat příjemnou pracovní atmosféru a přátelské vztahy založené na demokratických 

principech a vzájemném respektu, a to jak mezi žáky a učiteli, tak mezi žáky navzájem 

 

Individuální schopnosti a dovednosti žáků jsou rozvíjeny především prostřednictvím systému 

volitelných předmětů a prostřednictvím IVP.  

 

Při realizaci výše uvedených priorit škola vychází ze svých silných stránek, což jsou zejména tyto: 

 vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru, umožňující nabízet žákům i netradiční 

činnosti 

 prostorové, materiální a technické vybavení na dobré úrovni 

 přívětivé sociální klima 
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 efektivní řízení průběhu výchovně-vzdělávacího procesu 

 partnerská spolupráce s rodiči založená na neformální spolupráci a vyjasněných 

povinnostech daných zákonem 

úspěšná spolupráce se zřizovatelem školy a s dalšími institucemi i soukromými subjekty 

 

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 2. stupeň 

AJ 605 312    

NJ  243    

 

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníků. V 1. a 2. třídách (1 hodina týdně), 3. až 9. třídy (3 

hodiny týdně). Německý jazyk (NJ) je zařazen jako povinný předmět (druhý cizí jazyk) pro žáky 6. 

až 8. tříd v dotaci 2 hodin týdně.   

K rozšíření výuky anglického jazyka je pro žáky 6. až 9. tříd nabízen předmět Praktická angličtina 

v dotaci 1 hodiny týdně.  

Pro žáky 1. a 2. tříd byly zařazeny kroužky Aj organizované jazykovou školou Threshold   

(rozšíření jazykového vzdělávání).  

V 9. ročníku mohou žáci navázat na základní výuku druhého cizího jazyka (Nj) volitelným 

předmětem „Výběrový německý jazyk“ v dotaci 2 hodin týdně. 

 

 

6. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) 

 a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK)      

 

pracovníci k 30. 6. 2018 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2018 

přepoč. pracovníci 

k 30. 6. 2019 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2019 

přepoč. pracovníci 

pedagogičtí 92 81,62 93 80,34 

pedag. ŠD a ŠK 13 11,09 12 10,93 

asistenti ped. 18 14,76 16 12,31 

nepedagogičtí ZŠ 17 14,40 16 13,88 

nepedagogičtí ŠJ 16 16,00 15 15,00 

celkem 159 140,57 152 132,46 

 

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. 2018   

pedag. prac.  

celkem 

ped.prac. s odbornou 

kvalifikací 

ped.prac. bez odborné 

kvalifikace 

I. stupeň 34 32 2 (úvazek 0,6) 

II. stupeň 31 26 5 (úvazek 1,95) 

vychovatelé 12 12 0 

asistenti pedag. 16 16 0 

C e l k e m  93 86 7 

 



 7 

 kvalifikovanost v %  ( podle zákona č.563/2004 Sb., o ped. pracovnících v platném znění – 

nikoliv aprobovanost)  92%. 

 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2018 

 - počet fyz. osob  

 

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

počet 17 10 20 40 6 4 
z toho žen 17 8 19 34 5 3 

Celkový počet pedag. prac. z této tabulky musí být stejný jako v bodě 6 b) pedagogové 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy:     46,3 

  

-  odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce   5 
 

-  nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce   0 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

- Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 3 

 

Průběžné vzdělávání (uvést nejčastěji zastoupená témata)  

 

Téma vzdělávání Počet učitelů 

SFUMATO 10 

Projekt Kolegiální podpora 22 

Studium – doplnění kvalifikace 3 

Letní škola matematiky prof. Hejného 1 

Šablony I - mentoring 2 

Práce třídního učitele (třídnické hodiny) – TU II. stupeň 13 

Datakabinet – využití ve výuce 45 

 Celkem 96 účastníků 

         

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2019/2020 a odkladů školní docházky na školní rok 

2019/2020 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 

4 145 103 42 

 

 

a) Počet tříd  

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

k 30. 6. 2018 27+2 11 38+2 

k 30. 6. 2019 27+2 13 40+2 
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   z toho počet specializovaných tříd 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2018 0 0 0 

k 30. 6. 2019 0 0 0 

 

b) Počet žáků    

 

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

k 30. 6. 2018 619+28 276 895+28 

k 30. 6. 2019 599 + 25 309 908 + 25 

 

z toho počet žáků ve specializovaných třídách 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2018 0 0 0 

k 30. 6. 2019 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 

22,2 0 23,8 0 22,7 

 

 

 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 

19,4 0 15,5 0 17,9 

 

 

 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 
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Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, 

zkušenosti s integrací)   75. 

 

 z toho postižení: 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 

51 0 0 5 1 1 5 

 

 

V tabulce nejsou uvedena dvě postižení. Považuji je za velmi podstatná – proto doplňuji. 

Závažné vývojové poruchy chování Autisté 

9 3 

 

 

Zkušenosti s integrací 

 

Ukazuje se, že největší problém s integrací je u žáků s vývojovými poruchami chování. Narušují 

průběh vyučovacích hodin a v některých případech se chovají agresivně ke spolužákům a 

učitelům. Často je také velice obtížná komunikace a spolupráce s některými rodiči těchto žáků. 

 

Přetrvávají problémy ve vydávání doporučení některými poradenskými zařízeními. Nejsou 

dostatečně konzultována se školou a obsahují pak doporučení, na které škola nemá kapacity nebo 

možnosti (u personální podpory). Někdy není vyplněno datum poskytování, někdy je uveden 

nesprávný NFN kód. Komplikuje a protahuje to dobu zahájení poskytování podpůrného opatření a 

přináší další administrativní zátěž pro pracovníky školy. 

 

Vykazování podpůrných opatření je komplikované, administrativně a časově náročné. 

 

 

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 0 0 0 0 0 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení  

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 11 2 

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 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

3 10 8 18 19 8 66 

 

c) na soukromé školy přijato: 
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gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotnické 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0 5 0 5 

 

 

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

z devátých ročníků z nižších ročníků 

0 1 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

 - v devátém ročníku: 71 

 - v nižším ročníku:       1 

f) počet žáků, kteří z pátého ročníku odešli na jinou základní školu - 6 

g) počet žáků, kteří byli do 6. ročníku přijati z jiné základní školy -  5 

 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 

 počet oddělení počet žáků 

Školní družina 12 351 

Školní klub 0 0 

 

Ve ŠD a v jednotlivých odděleních program s vychovatelkou (relaxace, hry, literárně-dramatické, 

hudební, společensko-vědní, tělovýchovné a tvůrčí činnosti, pobyt venku). 

Po 15:30 účast dětí ve vybraných kroužcích. 

 

Třetím rokem byla v provozu průběžná třída ŠD, která umožňovala dětem odchody na kroužky a 

příjem dětí z kroužků v čase hlavní výchovně vzdělávací činnosti. Ostatní oddělení ŠD mohla 

nerušeně plnit svou výchovně vzdělávací funkci. Velmi nám při organizaci složitého pohybu dětí 

z kroužků a na kroužky pomáhá systém elektronické evidence v rámci elektr. vyzvedávání dětí 

BELLhop. Díky tomu mohly děti během roku být organizovány až v 80 různých kroužcích. 

 

Akce ŠD se konaly v průběhu celého školního roku do ZOO, Toulcova dvora, kina, divadla 

Abraka muzika, dvakrát přijalo pozvání Divadlo po čepicí, návštěvy chuchelské minizoo, 

knihovny, přírodovědné stanice, Chuchelského háje, Prokopského údolí a lanového centra 

Vysočany. Organizovaly se zájezdy do Čechovy stodoly s tématy dýňování, Vánoce na české 

vesnici, Masopust – vždy spojené s dílničkami a tvořením dětí. 

Dvakrát v roce probíhá ve všech odděleních ŠD týdenní akce s názvem Bezpečná cesta, ve které 

děti motivujeme k aktivní chůzi nebo jízdě na koloběžkách. Rodiče tím vybízíme k omezenému 

pohybu aut v okolí školy. Letos proběhl již třetí ročník této akce.  

Vychovatelky s dětmi se starají o tematickou výzdobu v atriu školy.  

Velkou pozornost vychovatelky věnovaly bezpečnému zacházení dětí s počítači a mobilními 

telefony. Formou divadelního představení a přednášek připravených pracovnicí Městské policie 

byly děti upozorněny na nebezpečí, která je mohou ohrozit. 

Všechna oddělení ŠD si užila vánoční besídku spolu s vánoční nadílkou, kde si děti rozbalily 

hračky a stavebnice zakoupené z finančního příspěvku naší školy. 

Karnevaly spojené s masopustním veselím, slety čarodějnic, veselé soutěže ke Dni dětí – to vše 

probíhalo v tělocvičnách a na zahradě naší školy během celého roku. 

Pokud nám počasí dovolilo, organizovaly vychovatelky výjezdy na koloběžkách. 
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Vychovatelky ŠD se podílejí na přípravě a organizaci letních příměstských táborů. Celkem 

proběhly dva turnusy čistě v organizaci ŠD. Na organizaci dalších šesti se velmi aktivně podílely 

vychovatelky ŠD společně se spolkem Naplno. Všechny tábory byly kladně hodnoceny. 

 

Další aktivity ŠD jsou spojeny s pomocí našemu „Spolku rodičů“ při organizování již tradičních 

akcí – „Vánočního pečení“ a „Velikonočního pomlázkování“. Na obě akce dodává školní družina 

výrobky, které s děti a vychovatelky vytvoří v rámci činnosti ŠD. 

Vychovatelky pomáhají s vážením a nakládáním papíru ve dnech papírových dnů. 

 

KLUB v letošním roce provozoval na naší škole v pronajaté klubovně soukromý spolek Naplno. 

Poskytlo tak klubovou činnost žákům 4. a 5. tříd. 

 

11. Poradenské služby školy  

 

Výchovné poradenství – zajišťují 2 výchovné poradkyně 

 

Soustřeďují se na tyto oblasti: 

 Koordinují společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence 

 Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech, zaměřují se na 

žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými 

 Navrhují opatření, navrhují řediteli školy svolání výchovné komise 

 Vedou individuální konzultace s žáky, s rodiči, informují o možnostech odborné péče a 

další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí apod.) 

 Konzultuje problémy s odbornými pracovišti, jedná se sociálním odborem.  

 

 Kariérní poradenství  

 

Žákům byl poskytován informační servis v otázkách profesní orientace v souladu s jejich zájmy a 

předpoklady, s perspektivou na trhu práce, s podmínkami přijímacího řízení na SŠ (talentové 

zkoušky, výkonnostní limity, lékařské potvrzení). 

Bylo zajištěno kariérové poradenství pro 8. i 9. ročníky ve spolupráci s PPP Kuncova – profitesty 

Podle požadavků byly poskytovány individuální konzultace pro žáky a rodiče a po celý rok byli 

všichni informováni o studijních možnostech (nástěnky, informační materiály, webové stránky 

jednotlivých škol).  

Rovněž byly rodičům poskytnuty základní informace na třídních schůzkách.  

Zveřejnění seznamu „Dnů otevřených dveří“ na středních školách  

Organizace setkání se zástupci středních škol – volba povolání. 

S žáky jsme se zúčastnili vyplňování testů k volbě povolání. 

Žáci 9. ročníků se zúčastnili Scholy Pragensis. 

Byla poskytnuta pomoc při vyplňování přihlášek na školy (tištěných i internetových), 

 v 9. a 5. ročnících. 

Poskytnutí odborné pomoci při odvolacích řízeních na SŠ. 

Ve spolupráci s učiteli byly tvořeny tematické plány pro předměty se zaměřením na další karierní 

růst.  

 

Na škole jsme ustavili stálé pracovní místo školního psychologa, který je dětem i rodičům 

k dispozici každý den. Psycholog pomáhá dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých 

oblastech souvisejících se školní docházkou. Hlavní náplň činnosti školního psychologa směřuje 
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především k práci se třídami, k podpoře zdravých vztahů, k prevenci negativních jevů, k podpoře 

komunikace a spolupráce mezi dětmi a k práci s jednotlivými dětmi, které mají nějaké problémy. 

Na daná témata poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a sám přispívá k překonávání 

obtíží např. terapeutickým vedením dětí, doporučením jiného vhodného odborníka apod. 

Školní psycholog se soustřeďuje především na tyto oblasti: 

 Vstup dětí do školy a jejich adaptace na požadavky spojené se školní docházkou 

 Preventivní předcházení sociálně patologickým jevům ve škole, spolupráce na 

preventivních programech s metodikem prevence a výchovným poradcem 

 Práce s třídním kolektivem s cílem zlepšit dynamiku vztahů a komunikaci učitele a žáků 

 Řešení vztahových problémů ve třídě 

 Podpora dětí se specifickými poruchami učení z hlediska jejich psychické zátěže 

 Asistence dětem cizinců, etnických menšin a dětí s obtížnější adaptací na školní docházku 

 Řešení individuálních problémů dětí a problémů spojených s dospíváním 

 Podpora žáků ve znevýhodněných životních situacích (neúplné rodiny, nemoc v rodině, 

zdravotní znevýhodnění…) 

 Krizová intervence v případech akutního problému dítěte ve škole 

 Vyhledávání dětí s rizikem poruch učení a jejich doporučení do Pedagogicko-

psychologické poradny, nebo výchovným poradcům a speciálním pedagogům 

 Ve spolupráci s výchovným poradcem pomoc při volbě povolání a střední školy 

 Spolupráce na výjezdech tříd a skupin tříd (kursy, výlety aj.) 

 Individuální / skupinové konzultace se žáky – řešení jejich problémů 

 Konzultace pro učitele z hlediska předpokladů, dovedností a schopností jimi vyučovaných 

dětí 

 Konzultace pro rodiče 

Školní psycholog je v naší škole především pro děti a jejich rodiče. Jeho činnost podléhá zákonu 

č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Etickému kodexu školního psychologa. Od 25. 5. 2018 

podléhá nařízení evropské komise k ochraně osobních údajů – GDPR. Proto veškeré důvěrné 

informace, k jejichž předání učitelskému sboru či vedení školy nedají děti a jejich rodiče souhlas, 

zůstávají k dispozici pouze školnímu psychologovi. Činnost školního psychologa je závislá na 

důvěře. Věříme proto, že se nám podaří vybudovat na škole takové podmínky, které umožní 

spolupráci ku prospěchu a ke spokojenosti našich žáků a jejich rodičů. 
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Informace o činnosti školního psychologa ve školním roce 2018 - 2019: 

 

Činnost školního psychologa FZŠ Barrandov pokračovala ve školním roce 2018 – 2019 s úvazkem 

1,0, stejně jako v předchozích třech letech. Celkem se tedy jednalo o 1560 odpracovaných hodin 

od září 2018 do června 2019. Rozdělení hodin na jednotlivé typy činností ukazuje následující 

obrázek. 

 

Obrázek 1: Rozdělení činnosti školního psychologa ve školním roce 2018-2019 podle typu činnosti 

 
Klasifikace činností na obrázku 1 odpovídá klasifikaci činností v minulých letech, aby bylo možné 

srovnání mezi jednotlivými roky (viz dále). Konkrétně se činnosti uvedené na obrázku 1 rozpadají 

do následujících kategorií: 
 

 

 Práce se třídami (396 hodin) 

o Práce se třídami v rámci všeobecné primární prevence, nebo selektivní primární 

prevence. Třídy byly vybrány buď na základě zkušeností z minulého školního roku, 

nebo na základě poptávky učitelů, nebo vedení školy. 

o Pozorování jednotlivců ve třídách. 

o Adaptační kursy 6. ročníků. 

 

 Individuální práce se žáky (388 hodin) 

o Celkem 35 dětí v pravidelné péči (individuální sezení) v různých intervalech mezi 

sezeními (od intervalu „každý týden“, po interval „jednou za čtvrtletí“). Oproti 

loňskému roku opět vzrostl počet osob v intenzivnější péči („každý týden“). 
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o Celkem dalších 44 dětí v krátkodobé péči (jedno až dvě sezení s dítětem za školní 

rok) 

 

 Práce s rodiči (123 hodin) 

o Celkem 31 různých rodičů využilo konzultaci školního psychologa, někteří 

opakovaně 

 

 Krizová intervence (12 hodin) – jedná se o zásah a následnou konzultaci s dítětem v krizi. 

 

 Práce s učiteli (83 hodin) 

o Individuální jednání s učiteli po programu ve třídě, nebo kdykoliv jindy. 

o Pomoc účastí na jednáních učitel x rodič (x popřípadě vedení školy). 

 

 Dokumentace případů, příprava na programy, telefonický kontakt s rodiči, 

sociometrie a další dotazníky ve třídách (396 hodin) 

 

o Dokumentace případů a jednotlivých sezení (každé sezení, nebo práce ve třídě jsou 

dokumentovány) 

o Příprava na programy ve třídách a dokumentace dění ve třídě 

o Bylo provedeno 17 sociometrických testů ve třídách školy (z toho 6 v pátých 

třídách) = příprava dotazníku, zadání ve třídě, vyhodnocení, vyhodnocení se třídou 

a učitelem. 

o Byl provedeny 3 testy ve třídních kolektivech ke zjištění šikany na podnět rodičů, 

nebo třídního učitele (šikana se nepotvrdila) = příprava, zadání, vyhodnocení, 

vyhodnocení s učitelem. 

 

 Intervize a supervize, stážisté (162 hodin) 

o Individuální supervize pod vedením Doc. Oldřicha Čálka. 

o Skupinové supervize pod vedením Jakuba Zlámaného, PhD. 

o Na pracovišti školního psychologa vykonaly stáž 3 studentky Katedry psychologie 

Pedagogické fakulty UK v Praze, každá studentka v délce 40 hodin. 
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Obrázek 2: Srovnání mezi školními roky od roku 2013 do června 2019 

 
 

Oproti loňskému školnímu roku: 

 Přibyla práce se třídami (+4 % alokovaného času), zejména pak pravidelné docházení 

do některých problematických kolektivů, nebo kolektivů s problematickými jedinci. 

 Přibyla individuální práce se žáky (+1 % alokovaného času). 

 Mírně ubyla práce s rodiči (-2 % alokovaného času) díky tomu, že větší počet žáků chodí 

na pravidelná sezení již dalším rokem. 

 Na stejné úrovni byla krizová intervence žákům. 

 Mírně ubyla práce s učiteli (-2 % alokovaného času), nebyly hromadné akce pro více 

učitelů. 

 Silně ubyla práce v kategorii „dokumentace, příprava, organizace, analýza“ (-8 %) díky 

menšímu počtu realizovaných dotazníkových akcí ve třídách a jejich zpracování. Čas byl 

směřován spíše na přímou práci se žáky a třídami. 

 O +3 % narostla kategorie „intervize a supervize, stáže studentů“, jednak díky uzdravení 

supervizora pro individuální supervizi a dále díky 3 stážistkám z Univerzity Karlovy. 

 

Speciální pedagog 

Ve škole pracuje na úvazek 1,00. Jeho práce je rozdělena na dvě části: 

 

1. Metodická pomoc pedagogům, pomoc při tvorbě IVP a vedení dokumentace. Komunikace 

s poradenskými zařízeními v oblasti přidělování podpůrných opatření žákům a v závislosti na 

možnostech školy tato opatření realizovat. Podílí se na přípravě podkladů pro výkaz R- 44 a 
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spolupracuje při zadávání podpůrných opatření do školní matriky. Tato činnost je 0,5 úvazku 

speciálního pedagoga a je hrazena přes „šablony“. 

 

2. Provádí přímou práci se žáky. Jde o druhou polovinu úvazku (viz text níže). 

  

Mnozí žáci se specifickými vývojovými poruchami učení docházejí na reedukaci (nápravu) a 

kompenzaci obtíží a pedagogickou terapii pod vedením speciálních pedagogů, a to v dopoledních i 

odpoledních hodinách dle domluvy.  

Pracovny speciálních pedagogů jsou vybaveny potřebnými kompenzačními pomůckami, 

speciálními metodickými materiály a počítači s výukovými i reedukačními programy. Reedukace 

SPU je realizována buď individuálně, nebo skupinově s kooperací více žáků stejného ročníku. 

Samotný plán reedukace či kompenzace poruch učení vychází z individuálních potřeb žáka, 

stanovených při psychologickém a speciálně pedagogickém vyšetření, a je doplněn právě 

probíraným učivem.  

 

K žákům s lehčím stupněm specifické poruchy učení je také přistupováno se zřetelem na jejich 

specifické potřeby. Tento individuální přístup spočívá v toleranci obtíží, uplatňování mírnějšího 

hodnocení a klasifikace, občasné dopomoci a intervenci učitele ve výuce. Na prvním stupni jde 

především o povzbuzení handicapovaných žáků a vytvoření takových podmínek, aby všichni 

mohli podat co nejlepší výkon. Na druhém stupni je důležité, aby učitel pomohl žákovi nalézt a 

vytvořit učební styl a metakognitivní strategie. Naučí-li se žák znát své zvláštnosti a specifické 

potřeby, může být úspěšný při náročnějším studiu i na střední škole. 

Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci mohou 

podat výkon v maximálních mezích svých možností. 

 

Činnost asistentů pedagoga  

 

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo ve škole 16 asistentů pedagoga. 

 
Někteří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáci individuálně integrovaní, pracují 

s pomocí asistentů pedagoga. Asistent pedagoga v souladu s pokyny vyučujícího zajišťuje 

výchovně vzdělávací činnost v běžné hodině, poskytuje žákovi podporu o přestávkách a v rámci 

veškerých volnočasových aktivit organizovaných školou jej doprovází, s pomocí speciálního 

pedagoga se pokouší o přiměřenou reedukaci a kompenzaci obtíží, vyplývajících z individuálního 

zdravotního znevýhodnění, podílí se na přípravě veškerých materiálů a pomůcek k edukační 

činnosti pedagoga a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních potřeb žáka. 

Mezi konkrétní činnosti asistenta pedagoga mj. patří: 

- asistence při přípravě a úklidu pomůcek na vyučování 

- asistence při zápisu textu 

- asistence při četbě a vysvětlování textu 

- asistence při opakování a prohlubování učiva 

- asistence při práci, která vyžaduje větší koncentraci pozornosti a grafomotorickou přesnost 

- asistence při přípravě a manipulaci s většími předměty a pomůckami 

- asistence při vysvětlování principů práce s kompenzačními pomůckami 

- asistence při dodržování pravidel bezpečnosti 

- asistence při přechodu žáků do jiných učeben či prostor ŠD a ŠJ 

- asistence při výletech, exkurzích a školách v přírodě 
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V případě absence dotyčných žáků při vyučování je náplň asistenta pedagoga obdobná: pomoc 

ostatním žákům s SPU ve třídě a podle potřeby také v ostatních třídách. 

 

Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že funkce asistenta pedagoga má v systému integrace 

své místo a bez jeho pomoci by někteří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáci 

s určitým handicapem, na základní škole neobstáli. U některých žáků, kteří mají možnost 

s asistenty pedagoga pracovat, dochází ke zlepšení školního výkonu, k posílení kladného vztahu ke 

škole a vzhledem k tomu, že se asistenti žákům věnují také o přestávkách, ubylo i nežádoucích 

střetů se spolužáky. Velice důležitá je i spolupráce s rodiči integrovaných žáků, protože bez jejich 

pomoci by integrace nebyla úspěšná. 

 

 

 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy. 

 

Při škole pracuje Školská rada. Jednání jsou svolávána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 

v platném znění. 

  

Na podzim 2012 vzniklo „Občanské sdružení V Remízku“. Jedná se o sdružení rodičů, 

zaměstnanců a přátel školy. Ve spolupráci se školou pořádá pravidelné akce: „Vánoční pečení“, 

„Papírové dny“, „Velikonoční pomlázkování s OS“,“ Knížkování“ atd. Finančně podporuje akce 

pořádané školou a velmi dobře spolupracuje při projektech – např. Školní zahrada, zábavná logika. 

Pro lepší komunikaci s vedením školy jsou zvoleni mluvčí tříd z řad rodičů. Jako prostředek 

komunikace s rodiči probíhaly třídní schůzky a konzultační dny. 

    

Škola trvale spolupracuje se ZUŠ Music Art Praha – koncert Rybovy vánoční mše v tělocvičně 

školy a koncert při příležitosti zakončení školního roku, se sportovními kluby a organizacemi 

(poskytování prostor pro volnočasové aktivity).  

 

Ve spolupráci s OŠ MČ Prahy 5, vedením školy byla zahájena akce na vybudování 

(znovuobnovení) školních dílen.  

 

Ve spolupráci se Spolkem rodičů V Remízku škola obhájila značku „ Rodiče vítáni“. 

 

Spolupráce s H-mat – výsledkem je zahájení realizace projektu „Budování kapacit – Kolegiální  

podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů., čtenářské gramotnosti a kritického 

myšlení (celkem se jedná o dotaci cca 45 mil. Kč na 4 roky). V rámci projektu se pořádá a bude 

pořádat řada aktivit pro učitele ZŠ a MŠ.  

Uvádím alespoň některé: 

- otevřená škola – náslechy ve třídách a následné rozbory 

- setkání lektorů 

- pilotáže učebnic matematiky 

- tvorba učebnic matematiky 

 

Při realizaci projektu „Šablony“ (ukončení v prosinci 2018) a „Šablony II“ (zahájení v lednu 2019) 

spolupracujeme s agenturou ERA. Hlavním cílem bylo a nadále je z tohoto projektu zajistit 

personální podporu (speciální pedagog) a další osobnostní a profesní rozvoj učitelů. 
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Spolupráce s PedF UK Praha: 

- organizace pedagogické praxe studentů  - matematika, český jazyk 

- organizace kroužků matematiky podle metody prof. Hejného pro žáky, kteří se učí matematiku  

  tradiční metodou 

- spolupráce při organizování letní školy matematiky prof. Hejného 

 

 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech. 

 

Projekt „Edison“ (září 2018). 

Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 – aktivní zastoupení v komisích  

Projekt West Virginia – výuka Aj 

Rozvojový program – výuka českého jazyka pro žáky s OMJ (odlišným mateřským jazykem) 

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky. 

 

Nadaným žákům je věnována individuální péče po celou dobu školní docházky (na I. i II 

stupni). Záleží na vyučujících, jaké metody výuky použijí (skupinové vyučování, projektové 

vyučování, vyučování diskusí, kritické myšlení …) a jaké úkoly nadanému žákovi zadávají 

(samostatné studium, prezentace znalostí a dovedností nadaného žáka před třídou, doučování 

slabších spolužáků, iniciační setkání se zajímavými osobnostmi, návrhy exkurzí …). 

Mimořádně nadaní žáci se mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacího programu, který 

je vypracován podle platných osnov a obohacen o rozšiřující a prohlubující témata. Ve školním 

roce 2018/2019 byli ve škole tři mimořádně nadaní žáci. 

Většina nadprůměrně nadaných žáků přechází po pátém, resp. sedmém ročníku studovat na 

víceletá gymnázia. 

Podíl na rozvoji nadání u žáků může mít také volba vhodného volitelného předmětu a účast na 

kroužcích, které škola organizuje sama (jako kurzy v rámci doplňkové činnosti) nebo umožňuje 

pronajímat dalším subjektům prostory školy pro jejich aktivity (tanec, hudba, šachy, věda je 

zábava …..). 

Ve školním roce 2018/2019 bylo na naší škole ve spolupráci s Mensou Praha otestováno 206 žáků. 

32 žáků s vysokým nadprůměrem, 38 žáků s velmi vysokým nadprůměrem. Testování bylo 

součástí naší snahy věnovat větší pozornost žákům nadaným a mimořádně nadaným (ZŘŠ pro 

inkluzi). 

Ve školním roce 2019/20 bude otevřen klub pro nadané děti. 

 

 

15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…..) 

  

Polytechnická výchova je realizována prostřednictvím volnočasových aktivit v rámci školní 

družiny a kroužků. 

Škola disponuje pouze cvičnou kuchyní (výuka vaření), keramikou a dílnou grafiky. Učebny pro 

praktickou výuku (dílny) nemáme.  

 

V rámci MAP I jsme ve spolupráci s MČ Praha 5 podali žádost do projektu na vybudování 

multifunkční učebny dílen, keramiky a grafiky (Praha pól růstu). Byla zpracována dokumentace a 

rozpočet akce. Ve školním roce 2018/2019 se podařilo zahájit práce a nová multifunkční pracovna 

dílen, keramiky a grafiky byla na konci prázdnin dokončena. 



 19 

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

znevýhodněného prostředí do ZŠ  

 

Přípravné třídy jsou umístěny spolu s třídami mateřské školy na odloučeném pracovišti 

Záhorského 887/2. Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do 

výchovně-vzdělávacího procesu v 1. třídě a předcházet tak u nich případným neúspěšným 

začátkům.  

Nespornou výhodou je počet dětí (10 –15), který umožní věnovat dětem individuální přístup dle 

jejich potřeb (rozvoj grafomotoriky, náprava řeči atd.). 

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu  

Doba vyučování: 8:00– 11:45  

Učivo je rozpracováno orientačně do okruhů. Režim bude zpočátku podle MŠ, později přejde na 

volnější režim ZŠ. Tzn., že vyučovací bloky jsou kratší a v době individuální či skupinové hry se 

bude pedagog věnovat jednotlivým dětem. Rodiče mohou také pro děti využít školní družinu a 

školní jídelnu. 

V jedné PT pracoval asistent pedagoga. 

 

Výchovný a vzdělávací obsah:  

1. Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků  

2. Rozumová výchova (rozvoj jazykové oblasti a komunikativní schopnosti, matematických 

představ a oblast rozvoje poznání)  

3. Hudební výchova (rozvoj sluchového vnímání, diferenciace,..)  

4. Výtvarná výchova (rozvoj estetického cítění, jemné motoriky,..)  

5. Pracovní výchova (sebeobsluha, rozvoj manuální zručnosti,..)  

6. Tělesná výchova (rozvoj hrubé motoriky, zvyšování tělesné zdatnosti,..)  

7. Individuální speciální pedagogická péče (logopedie, užití prvků ze Synergetické reflexní 

terapie,..) 

 

 

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 

Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí   

Stát EU počet žáků 

Chorvatsko 7 

Lotyšsko 2 

Bulharsko 1 

Rumunsko 4 

Slovensko 13 

Maďarsko 3 

 

Stát mimo EU počet žáků 

Bělorusko 2 

Čína 2 

Indie 1 

Izrael 1 

Moldavsko 2 

Nigerie 2 

Rusko 12 
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Srbsko 1 

Vietnam 4 

Ukrajina 41 

Uzbekistán 1 

 

Škola spolupracuje se sdružením META – školení pro pedagogy „Čeština pro cizince“. Žákům je 

věnována ze strany školy pomoc při výuce Čj (individuální přístup a konzultace). 

 

Ve škole je určen koordinátor výuky českého jazyka pro cizince. 

 

Ve školním roce 2018/19  jsme cíleně pokračovali v práci s dětmi s odlišným mateřským 

jazykem. 

Navázali jsme úzkou spolupráci s organizací META a vypracovali jsme si rámcový plán 

práce. Od září 2018 jsme zahájili výuku v prvních dvou skupinách začátečníků prvních a druhého 

stupně. Na prvním stupni bylo 6 dětí – žáků prvních a druhých tříd buď se žádnou, nebo jen 

minimální znalostí češtiny. Na druhém stupni před začátkem školního roku přijeli dva chlapci 

s nulovou znalostí, kteří byli vyučováni individuálně 

            V uplynulém školním roce z celkového počtu téměř 90 cizinců chodilo na doplňkové kurzy 

češtiny na začátku šk. roku 54 dětí. Kurzy pak ukončilo 47 dětí. Na I. stupni jsme měli na začátku 

35 účastníků kurzů a na II. stupni 19 dětí. 

Jako úplné začátečníky, z nichž někteří se přidávali až v průběhu školního roku, lze označit 

8 dětí, z toho polovina z prvního stupně.  

     Téměř všichni loňští začátečníci splnili požadavky  češtiny na postup do dalšího ročníku (s 

využitím slovního hodnocení některých předmětů). Jen jednoho žáka jsme po měsíci doporučili 

rodičům přeřadit do přípravné třídy, kterou úspěšně absolvoval. Přirozeně s většími problémy se 

potýkali začátečníci druhého stupně.  

V loňském roce opakovali na žádost rodičů dva žáci z II. stupně, kteří původně nastoupili až 

v polovině předchozího školního roku. V tomto roce jejich výuka probíhá bez větších problémů. 

          Třeba konstatovat, že někteří žáci hlavně na druhém stupni procházejí aklimatizací velmi 

obtížně a u některých se potom dokonce projevuje velká lhostejnost ke škole, i když jazyk již 

relativně dobře zvládnou. Z tohoto důvodu dva žáci 6. třídy opakují ročník. Jde o individuální 

problém, protože např. máme dva žáky z jedné rodiny, z nichž jeden je přímo výborným 

studentem a druhý opakuje. 

           Celkový počet vyučujících ČDJ byl ve školním roce 6, tři skupiny na prvním a tři na 

druhém stupni. Jedna ze skupin na druhém stupni se skládala z ambiciózních dětí, které plánují ve 

studiu pokračovat.  

 Kolísání počtu dětí v jednotlivých pololetích souviselo zejména se stěhováním některých 

rodin. V menší míře někteří žáci měli pocit, že „už česky umí dostatečně.“ 

Třeba konstatovat, že jde jen o zlomek z celkového počtu žáků s OMJ. Někteří rodiče 

postupují s organizací výuky češtiny individuálně. A velice často u žáků cizinců zavládá pocit, že 

pokud zvládnou základní komunikaci s dětmi, víc nepotřebují. A protože nejde o povinný 

předmět, rozhodují se nepokračovat. 

Velmi se nám osvědčila spolupráce Se Vzdělávacím a informačním centrem Praha 5, které 

organizuje letní jazykové kurzy češtiny. V tomto roce kurzy absolvovalo 5 našich dětí a byly 

opravdu velice spokojené. 
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18. Enviromentální výchova 

 

Žáci absolvovali projektové dny v ZOO Praha. Tradiční akcí jsou pořady sdružení Merlin 

s tématem ochrany přírody.  

Enviromentální výchova je dále realizována výlety do Prokopského údolí a Chuchelského lesa. 

Ve škole jsou rozmístěny koše na třídění odpadu (plasty, papír). Spolupracujeme s ČZU 

v Suchdole na projektu mapování alergenů v okolí školy. 

 

 

19. Multikulturní výchova 

 

Probíhá v rámci výuky občanské výchovy, dějepisu, zeměpisu a průřezových témat. Doplňuje ji 

účast žáků na exkurzích a výstavách. 

Ve škole probíhá projekt „Adopce na dálku“, v rámci něj proběhly besedy o Africe.  

Účast na projektu „Jeden svět“. 

 

 

20. Prevence rizikového chování 

 
Školní psycholog 

 

Práce školního psychologa – viz bod 11. 

 

Hodnocení prevence sociálně patologických jevů  

 

Škola postupovala podle Minimálního preventivního programu. Byl vypracován vlastní program 

školy proti šikanování. Škola organizovala besedy, v rámci programu se žáci účastnili sportovních 

akcí a projektových dnů zaměřených na šikanu a další jevy ohrožující zdravé školní prostředí. 

 
a) Pedagogové 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Společně proti šikaně 

Stručná charakteristika Problematika šikany, stádia šikany, krizový scénář 

Počet hodin 10 

Realizátor/lektor Jules a Jim, z.ú., Mgr. L. Kohoutek 

Počet proškolených pedagogů Pedagogové 1. a 2. stupeň 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Šikana – jak řešit 

Stručná charakteristika Problematika šikany, stádia šikany, krizový scénář 
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b)Specifická prevence žáci 

Název programu Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků 

Typ programu  Pobytová akce 

Stručná charakteristika 

programu 

Adaptační kurz, na začátku školního roku, mimo školu 

Realizátor Jules a Jim z. ú.  

Cílová skupina Žáci 6. ročníků 

Počet žáků v programu 90 

Počet hodin programu 4 dny 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Vybudování základů zdravého kolektivu, prevence šikany 

Ukazatele úspěšnosti Počet řešení negativních jevů ve třídě  

Termín  září 2018 

Zodpovědná osoba D. Sejpalová 

 

Název programu Specifická primární prevence – zdravý kolektiv  

Typ programu  Práce s třídním kolektivem 

Stručná charakteristika 

programu 

Navazující aktivita na adaptační výjezd, práce se třídou a 

třídním učitelem 

Realizátor Jules a Jim z. ú.  

Cílová skupina Žáci 6. ročníků 

Počet žáků v programu 90 

Počet hodin programu 60 hodin 

Návaznost programu na cíle 

PP 

Vybudování základů zdravého kolektivu, prevence šikany 

Ukazatele úspěšnosti Počet řešení negativních jevů ve třídě  

Termín  V průběhu školního roku 

Zodpovědná osoba D. Sejpalová 
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Název programu Bezpečnost v silniční dopravě 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Přednáška s odpovídáním otázek, chování chodců, 

bezpečnost na silnici 

Realizátor Muzeum Policie ČR 

Cílová skupina Žáci 1. - 5. ročníků 

Počet žáků v programu 500 

Počet hodin programu 2 + 2  

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Bezpečné chování chodce, bezpečnost silničního provozu 

Ukazatele úspěšnosti Předpoklad nulové nehodovosti při cestě do školy i jinam 

Termín  v průběhu celého šk. roku 

Zodpovědná osoba M. Illová, P. Vaněk 

 

 

Název programu Prevence aktivního a pasivního kouření 

Typ programu  Beseda, zážitkový program 

Stručná charakteristika 

programu 

Jak odolat pokušení, rizikové faktory kouření, posílení 

odmítavého postoje 

Realizátor Jules a Jim, z. ú. 

Cílová skupina 3.,4.,5. ročníky – 7.,8. ročníky 

Počet žáků v programu 280 

Počet hodin programu 8 -12 na každou třídu 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Zdravý životní styl, prevence zneužívání návykových látek 

Ukazatele úspěšnosti Počet žáků odmítajících cigarety 

Termín  Listopad 2018 

Zodpovědná osoba L. Kohoutek 

 

Název programu Prevence kriminality 

Typ programu  Beseda, zážitkový program 

Stručná charakteristika Právní a trestní odpovědnost 



 24 

programu 

Realizátor Společnost Prak 

Cílová skupina 9. ročníky 

Počet žáků v programu 20 

Počet hodin programu 3+2 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Snížení rizikového chování, beztrestnost 

Ukazatele úspěšnosti Odpovědnost žáků za své chování a jednání 

Termín  Květen 2019 

Zodpovědná osoba Mgr. D. Sejpalová 

 

 

Název programu Prevence užívání návykových látek 

Typ programu  Beseda, zážitkový program 

Stručná charakteristika 

programu 

Jak odolat pokušení, rizikové faktory zneužívání drog 

Realizátor FZŠ Barrandov – metodika Unplugged 

Cílová skupina 6. ročníky 

Název programu Prevence zneužívání návykových látek (alkohol, 

marihuana) 

Typ programu  Beseda, zážitkový program 

Stručná charakteristika 

programu 

Jak odolat pokušení, rizikové faktory zneužívání drog 

Realizátor Jules a Jim, z. ú. 

Cílová skupina 7. , 8. ročníky 

Počet žáků v programu 120 

Počet hodin programu 12 na každou třídu 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Zdravý životní styl, prevence zneužívání návykových látek 

Ukazatele úspěšnosti Počet žáků odmítajících drogu 

Termín  Říjen 2018 

Zodpovědná osoba L. Kohoutek 
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Počet žáků v programu 60 

Počet hodin programu V průběhu 2 měsíců 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Zdravý životní styl, prevence zneužívání návykových látek 

Ukazatele úspěšnosti Počet žáků odmítajících drogu 

Termín  Říjen, listopad 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. D. Sejpalová, Mgr. J. Vokounová 

 

 

Název programu Prevence kyberšikany 

Typ programu  Beseda, zážitkový program 

Stručná charakteristika 

programu 

Rizikové faktory zneužívání internetu a sociálních sítí – 

jejich eliminace 

Realizátor SŠP - Smíchov 

Cílová skupina 5. – 9.  ročníky 

Počet žáků v programu 240 

Počet hodin programu 3 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Zdravý životní styl, prevence zneužívání internetu a 

sociálních sítí 

Ukazatele úspěšnosti Počet žáků správně se orientujících na sociální síti 

Termín  Říjen, listopad 2018 

Zodpovědná osoba D. Sejpalová 
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Název programu Prevence záškoláctví 

Typ programu  Beseda, zážitkový program 

Stručná charakteristika 

programu 

Co je záškoláctví, pojem skryté záškoláctví a jeho důsledky. 

Rizikové faktory. 

Realizátor FZŠ Barrandov – výchovná poradkyně pro 1. stupeň 

Cílová skupina 1., 2. a 5., 6. ročníky 

Počet žáků v programu 200 

Počet hodin programu V průběhu 3 měsíců 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Prevence záškoláctví 

Ukazatele úspěšnosti Počet žáků řádně plnících školní docházku 

Termín  Leden, únor 2019 

Zodpovědná osoba Mgr.D. Sejpalová, Mgr. J. Vokounová 

 

 

Název programu Prevence - sexting 

Typ programu  Beseda, zážitkový program 

Stručná charakteristika 

programu 

Rizikové faktory zneužívání internetu a sociálních sítí – 

jejich eliminace 

Realizátor SŠP - Smíchov 

Cílová skupina 5. – 9.  ročníky 

Počet žáků v programu 240 

Počet hodin programu 3 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Zdravý životní styl, prevence zneužívání internetu a 

sociálních sítí 

Ukazatele úspěšnosti Počet žáků správně se orientujících na sociální síti 

Termín  Listopad 2018 

Zodpovědná osoba D. Sejpalová 
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Název programu Prevence šikany 

Typ programu  Beseda, zážitkový program 

Stručná charakteristika 

programu 

Rizikové faktory a dopady, klasifikace pojmů. 

Realizátor FZŠ Barrandov – výchovná poradkyně pro 1. stupeň 

Cílová skupina Všicni žáci 

Počet žáků v programu Cca 800 žáků 

Počet hodin programu V průběhu celého školního roku 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Prevence šikany, zdravý školní kolektiv 

Termín  V průběhu celého školního roku 

Zodpovědná osoba Mgr. D. Sejpalová, Mgr. J. Vokounová 

 

 

 

 

Název programu Poruchy příjmu potravy 

Typ programu  Beseda, zážitkový program 

Stručná charakteristika 

programu 

Rizikové faktory a dopady. 

Realizátor Mgr. Podlahová 

Cílová skupina 5. – 9. ročník 

Počet žáků v programu 280 žáků 

Počet hodin programu Říjen – prosinec 2018 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Prevence poruch příjmu potravy, zdravý životní styl 

Zodpovědná osoba Mgr. Podlahová 
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Název programu Sexuální výchova – čas proměn 

Typ programu  Beseda, zážitkový program 

Stručná charakteristika 

programu 

Dospívání, změny v lidském těle 

Realizátor Mgr. Podlahová 

Cílová skupina 6. ročníky 

Počet žáků v programu 60 žáků 

Počet hodin programu Listopad 2018 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Sexuální výchova, zdravý životní styl 

Zodpovědná osoba Mgr. Podlahová 
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c) Rodiče 

Název programu Osvětová činnost 

Stručná charakteristika 

programu 

Informování rodičů o práci ŠMP a VP, seznámení rodičů 

s MPP, s pořádanými akcemi, předání materiálů a 

konkrétních informací, nabídka spolupráce, pomoc při 

řešení problémů, informace na webu školy 

Realizátor Mgr. D. Sejpalová 

Počet hodin programu 1-3 h 

Termín konání Vždy na třídních schůzkách a schůzkách mluvčí tříd 

Zodpovědná osoba  Mgr. D. Sejpalová 

 

 

Název programu Setkání rodičů budoucích žáků 1. ročníků 

Stručná charakteristika 

programu 

Setkají se rodiče s vedením školy a výchovným poradcem, 

získají informace o chodu školy,  

Dny otevřených dveří, zápis do 1. ročníku 

Realizátor Mgr. M. Illová 

Počet hodin programu 2 na každé MŠ Barrandov 

Termín konání Prosinec 2018 

Zodpovědná osoba  Mgr. M. Illová 

 

Název programu Setkání mluvčích tříd s vedením školy 

Stručná charakteristika 

programu 

Setkají se rodiče s vedením školy před každou TS, 

předávají informace dále do tříd. 

Realizátor Mgr. M. Holub 

Počet hodin programu 4 

Termín konání Před každou TS 

Zodpovědná osoba  Mgr. M. Holub 
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21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji  

 

Kraj: Počet žáků celkem Z toho nově přijatí 

Jihočeský 1 0 

Jihomoravský 2 2 

Královehradecký 1 1 

Liberecký 2 0 

Olomoucký 1 0 

Pardubický 1 1 

Plzeňský 1 0 

Středočeský 18 0 

Ústecký 1 0 

 

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

 

Vítání našich prvňáčků při akci nazvané „Klíčkování“. Třída obdrží kouzelné pergameny a žáci 

jsou slavnostně zařazeny mezi žáky v divadélku školy. V průběhu školního roku jsou kouzelné 

pergameny 2x kontrolovány královskou delegací. 

 

Zařazování žáků budoucích 6. tříd do nově vzniklých kolektivů – kouzelný klobouk. 

 

Výuka matematiky podle metody profesora Hejného na I. i II. stupni. Matematiku učíme i tradiční 

metodou. Oba metody výuky jsou pro nás rovnocenné. 

 

SFUMATO – metoda výuky čtení. 

 

V červnu 2019 proběhl 5. ročník přehlídky žákovských filmů „REMIFEST 2019“. Jedná se o 

výstup z předmětu Filmová a audiovizuální výchova. 

 

Třetí rok činnosti školní televize – TV Remízek (vyrobeny 3 díly zpravodajského občasníku a 2 

speciály). Vybudován základ televizního studia s klíčovací stěnou.  

 

V rámci tématu ochrany člověka za mimořádných událostí se v dubnu uskutečnil „Den s IZS“ za 

účasti ČK, policie ČR, městské policie, hasičů a ZS.  

 

Spolupráce při organizaci letních táborů s agenturou NAPLNO. Příměstské tábory pokryly celé 

prázdniny. Spolupráce při organizaci příměstských táborů s DDM Praha 5 a plaveckou školou 

Velryba. 

 

Široká nabídka kroužků v rámci doplňkové činnosti školy (počítačový, keramika, pěvecké sbory, 

deskové hry, logika, logopedie, sportovní, gymnastika, florbal, …). 

 

Kroužky matematiky pro žáky I. stupně – metoda Hejného (praxe studentů PedF UK) – probíhá 

v rámci spolupráce školy a PedF UK Praha. 
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Organizace výtvarné soutěže Filmová fantazie – soutěž pro žáky základních škol Prahy 5. Získání 

finanční podpory 40.000,- Kč od MČ Praha 5. 

 

Pro oživení kultury na sídlišti pokračoval projekt „Divadlo TORZO“. Byla nastudována a 

odehrána představení hry M. Horníčka „Dva muži v šachu“ a nově „Balada z hadrů“ od Voskovce 

a Wericha 

 

Byla dokončena rekonstrukce školního venkovního sportovního areálu. Škola tím získala moderní 

sportoviště. Areál je rozšířen o další možnosti sportování – in-line bruslení, street basketbal, 

workstreet, atletická dráha (250 m), sektory pro skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí, 

beach volejbal. 

 

Organizování kaváren s Hejného matematikou pro rodiče. 

 

Akce doplňující výuku: 

V průběhu školního roku se konalo přes 400 doprovodných akcí. Jednalo se o plavání, výlety, 

exkurze, akce prevence sociálně patologických jevů, sportovní soutěže a olympiády, kulturní 

pořady, školy v přírodě, sportovní kurzy (lyžařské kurzy, herní kurz, cyklistický kurz, vodácký 

kurz), praxe studentů, školení, DVPP atd. 

 

- uveďte, o jaké granty jste žádali 

Kdo grant vypsal pro jakou oblast pro jakou konkrétní 

činnost 

Požadovaná 

částka 

Přidělená 

částka 

MČ Praha 5 Volnočas. 

aktivity 

Pegas – činnost 

pěveckého sboru 
49.000,- 19.000,- 

MČ Praha 5  Školní družina ------------- ------------- 

MHMP 2019 Prevence-

Zdravý kolektiv 

Adaptační kurz, 

preventivní aktivity 

174 000,- 60 600,- 

 

Celková částka 223.000,- 79.000,- 

 

- uveďte od sponzorů získané věcné dary, služby, finanční částky  

Sponzor vypište  

------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 

 

Způsob prezentace školy na veřejnosti 

 

Webové stránky (www.fzsbarr.cz), Galerie Barrandov, Filmová fantazie, Pražská pětka, Páťák, 

adventní koncerty, rozsvěcení vánočního stromu projektové dny, dny otevřených dveří, vystoupení 

pro rodiče i veřejnost v rámci MČ Praha 5 a hlavního města Prahy (pěvecké soubory Pegas, 

Pegásek), letáky pro rodiče budoucích prvňáčků. Divadelní představení divadla TORZO. 

Pořady školní televize (zpravodajský občasník, speciály …). Slavnosti škol – aktivní účast, Zažít 

Barrandov jinak – sousedské setkání, Výstava smysluplných hraček v prostorách školy. 
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Školní stravování 

 

počty stravovaných žáků: 878 z toho počty žáků z jiných škol:  0 

počet jídelen    počet výdejen 

 

 ZŠ: 1    ZŠ: 0 

  

MŠ: 0    MŠ: 2 

 

Problém – technicky nevyhovující výtahy. Kuchyně – 16 let provozu se projevuje velkým 

množstvím poruch (lednice, mrazáky, konvektomaty, myčky, chlazení, výtahy, rozvody, odpady). 

S OŠK řešíme generální opravu školní kuchyně. Proběhla příprava projektové dokumentace.Ve 2. 

pololetí došlo k neopravitelné závadě na druhém velkém konvektomatu. Celá situace byla vyřešena 

ve spolupráci s OŠ – škole byl poskytnut mimořádný investiční příspěvek na nákup nového 

konvektomatu (vzniklá situace potvrdila potřebu celkové opravy a rekonstrukce školní kuchyně).          

 

 

Výjezdy žáků mimo objekt školy  

 

 počet výjezdů počet žáků 

ŠvP 8 252 

Outdoorový kurz 1 36 

Lyžařské kurzy 3 75 

Cyklistické kurzy 2 55 

Vodácký kurz 1 44 

Zájezd - SRN 1 40 

 

 

Účast žáků v soutěžích  

 

a) vyhlašovaných MŠMT 

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

Olympiáda Aj Malá kopaná  

Pythagoriáda Přespolní běh  

Zeměpisná olympiáda Plavání  

Dějepisná olympiáda Florbal  

Matematický KLOKAN Přehazovaná  

Olympiáda Čj Vybíjená  

 Softbal  

 Pohár rozhlasu  

 Mc Donaldś Cup  

 Volejbal  

b) ostatních 

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

Pangea – matematika Nohejbal Filmová fantazie 

Soutěž v IT schopnostech  Příběhy našich sousedů 

Ukaž - co umíš na PC   
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Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

 

1. Kontrola MŠMT – Projekt kolegiální podpora – 9. 10. 2018 - Byla ověřena legalita a 

správnost realizace projektu. Souhrn zjištěných nedostatků je uveden v kapitole 5.7.. Doporučení 

k nápravě v kapitole 6. – v případě osobních výdajů předkládat k proplacení v rámci projektu 

pouze způsobilé výdaje odpovídající u 1 pracovníka možnému úvazku 1,2 celkem. 

 

2. Finanční kontrola Grant MHMP 2018 – 31. 5. 2019 - Zdravý kolektiv – při kontrole na místě 

nebyly zjištěny nedostatky při čerpání veřejné finanční podpory. 

 

 

23. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020.  

 

Opatření v oblasti základního vzdělávání 

 

II.1. Navyšování kapacity ZŠ v místech aktuální potřeby 

 

- škola má volnou kapacitu a může přijímat další žáky (200 – 300) 

 

II.2. Pravidelná aktualizace školních vzdělávacích programů 

 

- pokračování výuky matematiky podle metody prof. Hejného na II. stupni 

- realizace projektu se společností H – mat – „Budování kapacit – Kolegiální podpora“ – rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti, kritické myšlení 

- výuka čtení metodou SFUMATO 

- úzká spolupráce se spolkem rodičů – společné akce (papírový den, nabídka volitelných předmětů, 

knížkování, možnost vyjádřit se na setkáních a mluvčími tříd atd.) 

- spolupráce s META (multikulturní výchova) – školení učitelů, besedy 

 

II.3. Podpora integrace žáků s odlišným mateřským jazykem 

 

- spolupráce s META  

- ve škole je určen koordinátor z řad učitelů Čj 

- ohled při hodnocení žáků 

- žádost a realizace rozvojového programu – Výuka českého jazyka pro žáky s OMJ (pokračování 

druhým rokem) 

 

 

II.4. Podpora výuky cizích jazyků 

 

- projekt Edison 

- pořádání zahraničních výjezdů – Německo 

- pravidelná účast na soutěžích a olympiádách 

 

II.5. Podpora polytechnické výchovy, matematické a přírodovědné gramotnosti 

 

- spolupráce se SSPŠ na Smíchově – kybernetická bezpečnost (výstava, besedy, konference) 
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- vybudování učebny pro polytechnickou výchovu (dílna, grafika,keramika) ve spolupráci s MČ 

Praha 5 (MAP – Praha pól růstu) 

 

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

jejich prestiže 

 

- podpora DVPP  

- využívání dotací na DVPP od zřizovatele 

- projekt „Šablony“ (DVPP – mentoring) 

- projekt „Šablony II“ - navazující 

- projekt „Kolegiální podpora“ 

- učitelé absolvovali školení na datakabinet 

- učitelé absolvovali školení na „Freda“ (vydavatelství Fraus) 

 

II.7. Zlepšování vybavenosti škol 

 

- budujeme a provozujeme odborné multimediální pracovny (Čj 2x, M, Dě, Ze 2x, Př, Fy, Ch, Vv, 

PC učebny 3x, jazykové učebny 3x) 

- kmenové třídy postupně vybavujeme moderní technikou (interaktivní tabule, PC, plátno, 

ozvučení) 

- dokončení rekonstrukce školního sportovního areálu 

- vybudování učebny pro polytechnickou výchovu (dílna, grafika,keramika) prostřednictvím MČ 

Praha 5 (MAP – Praha pól růstu) 

  

 

II.8. Podpora školních poradenských služeb a školních psychologů 

 

- ve škole pracuje na plný úvazek školní psycholog 

- vyučujeme volbu povolání 

- ve škole pracují 2 výchovní poradci, metodik prevence a speciální pedagog (plný úvazek) 

- je zpracován a realizován plán minimální podpory 

- spolupracujeme s PPP pro Prahu 5 – každý pátek je k dispozici zaměstnanec PPP ve škole 

- spolupráce s OSPOD 

 

 

II.9. Podpora zavádění konkrétních opatření v souvislosti s legislativními změnami ve 

školské legislativě do praxe 

- jmenován zástupce ředitele pro inkluzi a prevenci 

 

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 8 

Nedostatečná znalost ČJ 46 

Znalost ČJ s potřebou doučování 44 



 35 

 

25. Informace o využití mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství včetně podpory 

pracovníkův oblasti stravování ve školách zřizovaných městskými částmi a naplnění účelu 

jejich poskytnutí, dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019 (v případě jejich 

využití/částečného využití v roce 2018/2019). 

 

Všechny mzdové prostředky byly využity formou mimořádných odměn. Opatření se týkalo všech 

pracovníků. Účel byl naplněn. 

 

 

Výroční zpráva byla projednána dne 14. 10. 2019na poradě pracovníků. 

Výroční zpráva byla projednána dne 21. 10. 2019 školskou radou. 
Zpracoval  ředitel FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919: 

 

 

  

                                                                                                                            Mgr. Milan Holub – ředitel školy 

 

 
 

 

                                                                                                                          ………………………………………………………………………… 

                                                                                          Podpis ředitele a razítko školy  

 
                                   

Praha dne 6. 10. 2019 

 

 

 

 
 

Přiložené povinné přílohy:  

 Rozvaha – bilance k 31. 12. 2018           

 Rozvaha – bilance k 30. 6. 2019            
 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018       

 Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2019         

 Příloha účetní uzávěrky k 30. 6. 2019     

 


