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- Slivenec
811
587

Úplný název školy k 30. 9. 2016:
Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16
Údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě:
ředitelka školy: Mgr. Ivana Rosová
statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Vladimíra Šimáčková
kontakt: zs.slivenec@seznam.cz
tel/fax: 251016594
web: www.skolaslivenec.cz
Při ZŠ a MŠ Praha - Slivenec je zřízena školská rada. Školská rada se zřizuje podle § 167 – 168 Zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ze dne 24. září 2004. v jeho pozdějším znění. Informace o činnosti školské rady lze nalézt na webu školy
http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/ , nebo na webu MČ Slivenec http://www.prahaslivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/ Připomínky a náměty pro
jednání školské rady je možné zaslat na skolskarada.zsslivenec@seznam.cz .
Předslovo ředitelky školy
Ve školním roce 2016/2017 život školy pokračoval v dynamicky se rozvíjejících akcích v rámci projektového
vyučování i komunitního života MČ Slivenec. Rozvoj školy je patrný na první pohled estetickým dojmem,
který jde ruku v ruce i s kvalitou výchovy a vzdělávání. Jinak řečeno, škola je na první pohled krásná, útulná
a její pedagogové se ze všech sil snaží, aby takový dojem zůstal i po hlubším seznámení s úrovní výuky a
kvality mezilidských vztahů.

AB 3.
Datum posledního vydání rozhodnutí do sítě škol : s účinností od 1. 9. 2015
Zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení:
 výmaz školní jídelny - výdejny
 navýšení kapacity počtu dětí v MŠ na 112 (ze 100)
 navýšení kapacity počtu dětí v ŠD na 120 (z 90)
V září 2016 škola požádala o navýšení kapacity školy z 300 žáků na 350 a kapacity školní družiny ze 120
žáků na 180. Během školního roku byla tato změna v rejstříku škol zaznamenána s platností od 1. 9. 2017.
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Charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 je plně organizovaná škola s devíti
ročníky. Kapacita školy je 300 žáků. Kromě běžných, denně do školy docházejících žáků, kapacitu plně
doplňují i kmenoví žáci vzdělávaní dle §38 školského zákona, většinou z Francouzského lycea.
Při škole je také školní družina se čtyřmi odděleními, jejíž cílová kapacita je 120 žáků. I když je tato kapacita
ŠD aktuálně navýšena od 1. 9. 2015, je jasné, že další školní rok již nebude stačit. Vedení školy se zřizovatelem
požádalo MŠMT o navýšení kapacity na 180 dětí od 1. 9. 2017.
Součástí školy je i mateřská škola, která byla nově otevřená 26. 9. 2013 v novém pavilonu školy – pasivní
budově. MŠ má od školního roku 2014/2015 kapacitu 112 dětí.
Počet budov:
1 historická budova školy
1 pavilonová budova školy se 4 pavilony:

pavilon A, pavilon B
pavilon správní (modrý)
pavilon mateřské školy – pasivní budova

Základní škola
Historická budova, kde sídlí třídy prvního stupně (první až třetí ročníky) a odpoledne zde vykonává činnost
školní družina.
Konkrétně:
6 kmenových učeben (1. ABC, 2. AB, 3.A třída)
V pavilonech A a B probíhá výuka žáků druhého stupně a žáků 3. B, čtvrtého a pátého ročníku.
Konkrétně:
6 kmenových učeben (3. B, 4., 6., 7., 8. a 9. třída), z toho 8. třída sídlí v odborné multifunkční učebně pro výuku chemie, fyziky a
matematiky, a 7. třída sídlí v odborné učebně hudební výchovy
6 kabinetů
1 archiv a sklad učebnic
Odborné učebny:
1 počítačová učebna
1 knihovna - studovna
1multifunkční učebna pro výuku chemie, fyziky a matematiky, která je zároveň kmenovou učebnou pro 8. třídu
1 učebna pro výuku výtvarné výchovy
1 učebna pro výuku hudební výchovy, která je zároveň kmenovou učebnou pro 7. třídu
1 místnost s keramickou pecí
1 místnost pro zájmovou činnost (modeláři železnic)
1 místnost pro ZUŠ

Ve správním (modrém) pavilonu sídlí vedení školy, dvě kmenové třídy, cvičná školní kuchyňka a informační
místnost pro učitele. V přízemí správního pavilonu se nachází kuchyně a školní jídelna.
Konkrétně:
2 kmenové učebny (5. A a 5. B třída)
1 kabinet
1 místnost pro ZUŠ
1odborná učebna – cvičná kuchyňka
4 kanceláře (ředitelna, zástupkyně ředitelky, hospodářka, školní poradenské pracoviště)
kuchyně s kanceláří vedoucí ŠJ a sklady
školní jídelna
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Mateřská škola
Dne 26. 9. 2013 byla slavnostně otevřená nová mateřská škola v novém pavilonu školy – pasivní budově. MŠ
od školního roku 2014/2015 navýšenou kapacitu ze 100 na 112 dětí. Pavilon MŠ spojuje s pavilony ZŠ
prostorné foyer, kde se konají společenské akce školy a školky a vyučuje Taneční a pohybová výchova.
Konkrétně:
4 kmenové učebny (1. až 4. třída)
4 přípravné kuchyňky
4 šatny
veliké foyer

Součástí školy je i rozlehlý areál s hřištěm, lezeckou stěnou, doskočištěm, velikou zahradou s altánem,
lanovým centrem, přírodním pískovištěm, ohniště, arboretem a zelenou učebnou. Školní hřiště, lezecká stěna
a umělé hřiště se využívají ke sportovním aktivitám, ale i aktivitám spojeným s projektovými dny (Den Země,
Světový den ekoškol...). V zelené učebně pak probíhají výukové aktivity spojené s environmentální výchovou,
poznáváním přírody v rámci předmětů Člověk a jeho svět či Přírodopisným seminářem apod. Zahradu využívá
většinou školní družina, ale i žáci při rekreačních přestávkách.
Standardně se ve škole vyučovalo vždy po jedné třídě v každém ročníku, nicméně od školního roku 2012/2013
škola otevírá vždy po dvou třídách v prvním ročníku, ve školním roce 2016/17 jsou již první třídy tři.
Kromě základní školy je v budově i odloučené pracoviště Základní umělecké školy Na Popelce, Praha 5, takže
zde probíhá v odpoledních hodinách výuka hry na klasickou kytaru, některé dechové nástroje a klavír. Ke
zlepšení vnitřního prostředí školy v modrém pavilonu slouží řízená výměna vzduchu s rekuperací, která
přináší nejen zlepšení hygieny prostředí (pokles oxidu uhličitého ve třídách při výuce), ale také úsporu tepla.
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A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část

A 4.

Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání

a) název školního vzdělávacího programu školy:

Naše zelená škola -domov myšlenek, poznání a kamarádů
Vzdělávací program
ŠVP„Naše zelená škola -domov myšlenek,
poznání a kamarádů“
Celkem 289 žáků k 31. 3. 2017

počet tříd
14

počet žáků denně počet žáků plnící
docházejících
PŠD dle §38
284
5

b) stručné zhodnocení (charakteristika):
Vzdělávací strategie základní školy je postavena na čtyřech základních pilířích: Jazyk a jazyková
komunikace, Informační a komunikační technologie, Ekologická výchova a Zdravá škola. Kromě toho byla
přijata od školního roku 2013/2014 filosofie komunitní školy, která významně ovlivňuje celý chod školy.
Název „Naše zelená škola - domov myšlenek, poznání a kamarádů“ vystihuje školu, která má sídlo uprostřed
zeleně a snaží se chovat ekologicky.
Součástí verze ŠVP platné od 1. 9. 2016 je i nadále Osobnostní a sociální výchova, na 1. stupni Taneční a
pohybová výchova, která se velmi osvědčila, neboť žáci získávají základy pohybových dovedností a zároveň
rozvíjejí své psychomotorické schopnosti v interakci s hudbou. V době, kdy se mluví o nedostatku pohybu u
dětí, slivenecká škola rozvíjí ve svých žácích správné držení těla, jemnou i hrubou motoriku a zároveň
schopnost komunikace pohybem.
Ještě výrazněji jsou zařazovány projekty – projektové dny (Světový den ekoškol, Živý betlém, rozsvěcení
obecního stromečku a vánoční dílny jako součást křesťanské kultury, velká školní divadelní představení jako
součást Noci s Andersenem, poznávání přírody, ekologické chování v rámci oslav Dne Země, multikulturní
výchova v rámci projektu Edison a další níže uvedené projekty).
Ve 3. a 4. ročníku probíhá výuka plavání jako součást tělesné výchovy.
Na druhém stupni jsou do vzdělávání zařazeny rozšiřující a profilové předměty Práce s digitálními
technologiemi, Základy gastronomie a pěstitelství a Anglická konverzace. Tyto vyučovací předměty slouží
především k rozšíření vzdělávací nabídky, ale také k posílení vzdělávacích obsahů stávajících předmětů a
posilování mezipředmětových vztahů (např. využívání informačních technologií v ostatních vyučovacích
předmětech, posílení jazykového vzdělávání, rozvoj manuální zručnosti žáků apod.).
Součástí vzdělávání je obhajoba ročníkových seminárních prací žáků devátých ročníků, která probíhala ve
škole již čtvrtým rokem. Žáci devátých ročníků prezentovali před komisí svoji práci na téma, které je jim
zadáno na začátku druhého pololetí a které je zvoleno tak, aby bylo v souladu s jejich profesním zájmem a
dalším směřováním po ukončení základního vzdělávání.
Významnou součástí vzdělávání je adaptační kurz určený pro předškoláky s názvem „Do školy jako do
pohádky“. Tento adaptační kurz byl realizován ve druhém pololetí školního roku a budoucí prvňáci se v něm
seznámili se školním prostředím a různorodými společnými aktivitami se připravovali na budoucí roli žáka
první třídy.
Nová verze ŠVP od 1. 9. 2016 je s úpravami vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle
Vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s účinností
od 1. 9. 2016.
b) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem
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Výsledky hodnocení chování a prospěchu 2016/2017
CHOVÁNÍ 1. pololetí
třída

1

2

3

1.A

22

0

0

1.B

21

0

1.C

21

2.A

CHOVÁNÍ 2. pololetí

celkem za
1.pololetí

celkem za
2.pololetí

1

2

3

22

21

0

0

21

0

21

21

0

0

21

0

0

21

21

0

0

21

23

0

0

23

23

0

0

23

2.B

20

0

0

20

20

0

0

20

3.A

24

0

0

24

24

0

0

24

3.B

25

0

0

25

26

0

0

26

4.

27

0

0

27

27

0

0

27

5.A

12

0

0

12

13

0

0

13

5.B

14

0

0

14

14

0

0

14

6.

23

0

0

23

23

0

0

23

7.

19

0

0

19

19

0

0

19

8.

18

0

0

18

18

0

1

19

9.

14

0

0

14

14

0

0

14

Celkem 1.st.

209

0

0

209

210

0

0

210

%

100%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

100%

Celkem 2.st.

74

0

0

74

74

0

1

75

%

100%

0%

0%

100%

98,7%

0%

1,3%

100%

283

0

0

283

284

0

1

285

100%

0%

0%

100%

99,6%

0%

0,4%

100%

Celkem
%

KLASIFIKACE 1. POLOLETÍ
Třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
4.
5.A
5.B
6.
7.
8.
9.
Celkem
1.st.

%
Celkem
2.st.

%
Celkem
%

Pros
Prospěli
s vyznamenáním pěli

22

0

KLASIFIKACE 2. POLOLETÍ

Nepro Nehodnoce celkem za
1.pololetí
spěli ni

0

0

22

celkem za
2.pololetí

Prospěli
s vyznamenáním

Pros
pěli

Nepro
spěli

Nehod
noceni

21

0

0

0

21

0

21
21
23
20
24
26
27
13
14
23
19
19
14

21
21
22
19
20
24
25
10
9
8
8
7
6

0
0
1
1
4
1
2
2
5
15
11
9
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
21
23
20
24
25
27
12
14
23
19
18
14

21
21
22
18
20
25
20
10
10
9
6
7
5

0
0
1
1
4
1
7
3
4
14
13
12
8

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

193
92%

16
8%

0
0%

0
0%

209
100%

188
89,5%

21
10%

1
0,5%

29

43

2

0

74

27

47

1

39%

58%

3%

0%

100%

36%

63%

1%

0%

100%

2

0

285

0,7%

0%

100%

222
78%

59
21%

2
1%

0
0%

283
100%
9

215
75,3%

68
24%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0

210
100%
75

Vlastní hodnocení:
Porovnáme-li výsledky školního roku 2016/2017 s rokem předešlým, zjistíme, že výsledky hodnocení jsou
přibližně stejné. Z chování samé výborné, žádná dvojka. Jen na konci druhého pololetí byla značná
neomluvená absence hodnocena třetím stupněm z chování. Případ byl řešen nejen školou i OSPODem.
Výsledky prospěchu jsou také v něčem mírně lepší, v něčem naopak. Tendence je tedy vyrovnaná.
V rámci vlastního hodnocení výsledků vzdělávání škola testuje žáky svými testy (9. ročníky) a testy SCIO
(5. a 7. ročníky). Výsledky potom vyhodnocuje. Těšíme se ze vzestupné tendence úspěchů.

Školní vzdělávací
program

Žáci se vzdělávají podle vzdělávacího programu „Naše
zelená škola – domov myšlenek, poznání a
kamarádů“, který tvoří čtyři základní pilíře:
Jazyk a jazyková komunikace, Informační a
komunikační technologie, Ekologická výchova
a Zdravá škola.
Charakteristiky těchto pilířů, vyjádřené prostřednictvím
jednotlivých hesel, předjímají výchovné a vzdělávací strategie, které uplatňují ve vzdělávacím procesu
všichni učitelé:
I. Jazyk a jazyková komunikace


Pracujeme v projektech – po žácích požadujeme vyhledávání informací a prezentaci výsledků
jejich práce.



Od 6. ročníku je pro všechny žáky povinná výuka německého jazyka, respektujeme individuální
možnosti žáků.



Do výuky pravidelně zařazujeme komunitní kruhy.



Výuku anglického jazyka jsme zařadili do výuky od 1. ročníku povinně pro všechny žáky.



Orientujeme se na kooperativní práci – pracujeme ve skupinách, podporujeme komunikaci mezi
žáky, zařazujeme problémové úkoly.
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Do výuky zařazujeme prvky dramatické výchovy.

II. Informační a komunikační technologie


Pracujeme s interaktivní tabulí.



Využíváme počítačovou učebnu.



Ve výuce využíváme počítačové programy.



Od 4. ročníku navštěvují žáci povinně samostatný předmět Informační a komunikační technologie.



V 8. a 9. ročníku jsme do vzdělávání zařadili profilový předmět Práce s digitálními technologiemi.

III. Ekologická výchova


Ve škole pracuje Ekotým složený s žáků školy.



Do vzdělávání jsme zařadili nové vyučovací oblasti zaměřené mimo jiné na ochranu životního
prostředí.



Organizujeme projektové dny zaměřené na problematiku životního prostředí.



Velký důraz klademe na třídění odpadu (kontejnery na tříděný odpad postupně umisťujeme ve
všech chodbách budov i ve třídách, organizujeme sběr papíru jako jednorázové akce školy).

IV. Zdravá škola


Podporujeme otevřenou komunikaci: učitel – rodič - žák; učitel – žák; učitel – učitel.



Podporujeme spolupráci žáků ve třídě i napříč ročníky.



Ve výuce klademe důraz na podporu zdravého životního stylu.



Vedeme žáky k sebehodnocení – pracujeme s portfoliem žáka.

V. Filosofie školy


Od školního roku 2013/2014 přijala škola filosofii komunitní školy.

A 5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
k 30. 6. 2017
žáci učící se cizí jazyk
jako povinný předmět

AJ
NJ
FJ
ŠJ
RJ
ostatní

1. stupeň
210
0
0
0
0
0

2. stupeň
75
73
0
0
0
0

žáci učící se cizí jazyk
jako povinně volitelný
předmět

2. stupeň
0
0
0
0
0
0

žáci učící se cizí jazyk
jako nepovinný předmět

1. stupeň
0
0
0
0
0
0

2. stupeň
0
0
0
0
0
0

Vlastní hodnocení:
Anglický jazyk jako první cizí jazyk je zařazen do vzdělávání již od 1. ročníku I. stupně. Německý jazyk pak
zařazujeme do vzdělávání jako povinný druhý cizí jazyk od 6. ročníku II. stupně. Jazykové vzdělávání je
doplněno jednak vyučovacím předmětem Anglická konverzace, který je zařazen jako předmět rozšiřující do
6. a 7. ročníku a jako profilový předmět v 8. a 9. ročníku. Již druhým rokem konverzace Aj byla rozvinuta o
výuku s rodilým mluvčím (učitelem z USA), který do každé třídy docházel v rámci výuky 1h týdně. Kromě
povinné výuky škola nabízí řadu kroužků angličtiny na různém stupni výuky a na škole působí i několik
jazykových škol, kde si žáci také zdokonalují znalost tohoto cizího jazyka. Zpestřením jsou i zahraniční
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výjezdy do cizích zemí – letos však pouze do Spolkové republiky Německo, Itálie a Rakouska. Vzhledem
k napjaté situaci ve velkých městech Evropy v souvislosti s teroristickými útoky ostatní zájezdy byly
odvolány.
Angličtinu si již po čtvrté nejvíc žáci procvičili v rámci mezinárodního projektu Edison, kdy během
interaktivního bohatého týdenního programu se zahraničními vysokoškoláky se brzy rozmluvili a ztratili
ostych komunikovat anglicky.
Od druhého cizího jazyka jsou osvobozeni 2 žáci vzhledem k povaze jejich zdravotního postižení.

A 6. Údaje o pracovnících školy
a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK)
pracovníci

k 30. 6. 2016
fyzické osoby

pedagogičtí
pedag. ŠD a ŠK
asistenti ped.
nepedagogičtí
celkem

k 30. 6. 2016
přepoč. pracovníci

23
5
6
13
47

k 30. 6. 2017 přepoč.
pracovníci

k 30. 6. 2017
fyzické osoby

16,893
3,8
5,166
10,857
36,716

21
4
11
13
49

18,044
3,75
8,89
10,857
41,541

b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. pracovnících,
ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost (odborná a pedagogická způsobilost) k 31. 12. 2016
Počet
(fyzické osoby)
k 31. 12. 2016

pedag.
prac.
celkem

ped.prac.
s odbornou
kvalifikací

I. stupeň
II. stupeň
vychovatelé
asistenti ped.
Celkem

10
11
4
11
36

9
11
3
11
34

ped.prac. Počet
bez odborné (přepoč.osoby)
kvalifikace k 31. 12. 2016

pedag.
prac.
celkem

ped.prac.
s odbornou
kvalifikací

ped.prac.
bez odborné
kvalifikace

I. stupeň
II. stupeň
vychovatelé
asistenti ped.
Celkem

9,41
8,6342
3,75
8,89

8,41
8,6342
3
8,89
28,9342

1,00
0
0,75
0
1,75

1
0
1
0
2

30,6842

K 31. 12. 2016 byla kvalifikovanost 94%
d) odborná kvalifikace učitelů cizích jazyků k 31. 12. 2016
Učitelé cizích jazyků s
Učitelé cizích jazyků bez
odbornou kvalifikací
odborné kvalifikace
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
jiné

4
1
-

0
0
-

Rodilí mluvčí
1
0
-

Vlastní hodnocení:
Oproti školnímu roku 2015/2016 se kvalifikovanost pedagogů zvýšila o 10%. Do kvalifikovaných pedagogů
jsou započítáni i 2 pedagogové (celkový přepočtený úvazek 0,82), kteří jsou činní umělci a pracují na
úvazek menší než 0,5.
Někteří pedagogové dokončili studium k doplnění kvalifikace. Zbylých 6% je 1 učitelka a 1 vychovatelka doplňují si vzdělání.
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A 7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2016 (učitelů, vychovatelů i asistentů)
věk

do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více
včetně
počet
6
10
8
9
3
z toho žen
6
7
7
9
3
Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 43,6 roků




z toho
důchodci
2
2

Celkem ped.
pracovníků
36
32

odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce 2 – mimo oblast školství
nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce 1 - 0
nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce 0

A 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 2 (1 učitelka a 1 vychovatelka)
Počet pedagogických pracovníků, kteří si rozšiřují vzdělání: 1 (doktorandské studium)
Průběžné vzdělávání probíhalo hlavně v oblastech ICT, inkluze a matematiky prof. Hejného.
A 9. Údaje o počtu tříd, žáků a zapsaných dětí pro školní rok 2017/2018 a odkladů školní docházky na
školní rok 2018/2019 (z výkazů pro daný školní rok),
A) Počet tříd
I. stupeň
k 30. 6. 2016
k 30. 6. 2017

8
10

II. stupeň
4
4

z toho počet specializovaných tříd
I. stupeň
0
k 30. 6. 2016
0
k 30. 6. 2017

celkem
12
14

II. stupeň
0
0

celkem
0
0

B) Počet žáků
I. stupeň
k 30. 6. 2014
k 30. 6. 2015
k 30. 6. 2016
k 30. 6. 2017

144
169
173
210

z toho počet žáků ve specializovaných třídách
I. stupeň
k 30. 6. 2016
0
0
k 30. 6. 2017

II. stupeň
60
66
70
75

Celkem
204
235
243
285

II. stupeň
0
0

C) Průměrný počet žáků
a) na třídu:
I. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
běžné třídy
specializované
běžné třídy
specializované
třídy
třídy
21
0
18,75
0
b) na učitele (jedná se o přepočtený počet učitelů):
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celkem
0
0

průměr
za I. a II. st. běžných tříd
20,35

I. stupeň
běžné třídy
24,97

I. stupeň
specializované
třídy
0

II. stupeň
běžné třídy

II. stupeň
specializované
třídy
0

8,68

průměr
za I. a II. st.
běžných tříd
15,798

Vlastní hodnocení:
Z výše uvedených tabulek je patrné, že počet žáků ve škole se navyšuje.
Mezi počty žáků v jednotlivých třídách jsou však velké rozdíly. Ve 4. třídě je 27 žáků, méně početné třídy
jsou na druhém stupni (22 - 15). Také však v 5. ročníku, kde v jedné třídě je 15 a v druhé dokonce jen 13 žáků.
Za běžných podmínek by to byla jen třída jedna, vzhledem k tomu, že je ve třídě více žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, žáci jsou rozděleni do tříd dvou.
Navzdory tomu, že počet žáků stále narůstá, škola si stále uchovává takřka rodinnou atmosféru a uplatňuje
individuální přístup k žákům.
D) Zaměření tříd
a) s rozšířenou výukou
předmět
M+Př
TV
jazyky
počet tříd
0
0
0
počet žáků
0
0
0

HV
0
0

VV
0
0

informatika
0
0

jiné předm.
0
0

b) specializovaných tříd
z toho poruchy učení z toho poruchy chování
0
0

celkem
Počet žáků ve specializovaných třídách

0

E) Počet inkludovaných (integrovaných) dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo
odborného lékaře, zkušenosti s integrací)
22 + 2 žáci mimořádně nadaní
z toho zdravotně postižení:
SPU
zrakové sluchové
11

0

1

z toho mimořádně nadaní:
Mimořádné nadání

řeči
0

tělesné
0

mentální
0

kombinované (včetně ADHD)
19

2

Vlastní hodnocení:
Od 1. 9. 2016 je na všech školách v ČR zavedeno tzv. „společné vzdělávání“, nebo-li inkluzivní vzdělávání.
Sliveneckou školu tento nový trend nezaskočil, neboť již několik let se nevyhýbala přijmout žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Do školního vzdělávacího programu tuto oblast srozumitelně
zapracovala. Vypracovala potřebným žákům Plány pedagogické podpory (PLPP) nebo dle posudků školského
poradenského zařízení poskytovala různá podpůrná opatření (PO), jako jsou individuální vzdělávací plány
(IVP), nákup vhodných učebních pomůcek a hlavně poskytovala pedagogickou intervenci a předměty
speciálně pedagogické péče. Ve školním roce 2016/2017 pomáhalo žákům se vzděláváním také 11 asistentek
pedagoga. Výchovná poradkyně úzce spolupracovala s psychology z SPC a z PPP.
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F) Přeřazení do ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
ze
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
kterých roč.
počet žáků
0
0
0
0
0
0

7. r.

8. r.

0

0

G) Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018
Počet prvních
Počet zapsaných dětí
Počet přijatých dětí
Počet odkladů škol. doch.
tříd
2
71
46
18
- dle stavu k 31. 4. 2017 (termínu možnosti podání žádosti o odklad PŠD)
H) Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

z pátého ročníku
8
1
0

ze sedmého ročníku
1
2
0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků
přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
průmyslové ostatní střední
střední
celkem
akademie
školy
školy
školy
odb.učiliště
2
1
2
1
1
0
7
c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
akademie
školy
0
0
0

průmyslové ostatní střední
školy
školy
0
1

střední
odb.učiliště
0

celkem
1

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:
z devátých ročníků
6

z nižších ročníků
1

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
- v devátém ročníku: 14
- v nižším ročníku: 1
f) počet žáků, kteří z pátého ročníku odešli na jinou základní školu: 9
g) počet žáků, kteří byli do 6. ročníku přijati z jiné základní školy: 0
Vlastní hodnocení:
Slivenecká škola, jako řada jiných, přichází o dost nadaných žáků, kteří odcházejí na osmiletá a šestiletá
gymnázia nebo jiné výběrové a alternativní školy. Z pátého ročníku odešlo 9 na osmileté gymnázium, ze
sedmého ročníku byli na šestileté gymnázium přijatí 3 žáci.
Absolventi devátého ročníku byli všichni přijati k dalšímu vzdělávání. Drtivá většina na střední školy
s maturitou.
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A 10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů
počet oddělení
Školní družina
Školní klub

4
0

počet žáků
120
0

Ve školním roce 2015/2016 byla kapacita školní družiny čerstvě navýšena o 30 žáků (z 90 na 120 žáků), tedy
1 oddělení. Je však již v současné době zřejmé, že ani toto navýšení nestačí a škola spolu s MČ Slivenec
žádala o navýšení znovu, tentokrát na 180 žáků, od 1. 9. 2017. Nedostatek míst v ŠD ve školním roce 2016/17
škola vyřešila otevřením zájmového útvaru z doplňkové činnosti tzv. Klubíku. Docházky do sem využilo
celkem 30 žáků z 2. – 4. tř. Během celého školního roku školní družina i Klubík úzce spolupracovali.
Děti se i tento školní rok mohly podle zájmu účastnit činností jiných oddělení, než v kterých byly zapsány.
Během školního roku probíhaly ve školní družině různé výtvarné a pracovní činnosti, sportovní hry a
další soutěže. Mimo svou běžnou činnost nabídla družina dětem tradičně i několik mimoškolních akcí a to i v
době mimo provoz školní družiny a ve dnech pracovního volna. Účast na některých akcích byla znovu
umožněna i sourozencům a rodičům přihlášených dětí. Děti měly možnost zúčastnit se např. přechodu Brd,
výletu historickým motoráčkem s Mikulášem, výstavy betlémů, interaktivního projektu Golem, na který jedno
z oddělení navázalo dlouhodobou etapovou hrou, návštěv místní knihovny, hodiny historického tance,
Toulání Prahou (tentokrát společně se seniory ČČK po Malostranských zahradách a Petříně ), Dětského dne
s Posázavským Pacifikem nebo prohlídky filmových ateliérů v Hlubočepech. Během celého školního roku se
mohli zájemci účastnit filmových představení v kině Radotín.
I v tomto školním roce proběhly již tradiční akce : dýňování, Halloween, Trocha historie nikoho
nezabije, masopustní dílničky, pokusohraní, slet čarodějů a čarodějnic a schodiáda.
SPONZORSKÉ DARY :
Paní Dora Poláková

hry a výtvarné pomůcky v ceně
7941 Kč

pro účely školní družiny

POMÁHÁME :
Na podzim proběhly Srdíčkové dny , při kterých jsme podpořili o.s. Život dětem, které pomáhá těžce a
dlouhodobě nemocným dětem nebo sbírá víčka z PET lahví pro postiženou holčičku Kristýnku
(http://kristynka-cz.webnode.cz/ ).
V květnu jsme se zúčastnili tradičního „ Květinového dne „ pořádaného Ligou proti rakovině.
SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY:
Mladí zdravotníci
Ve spolupráci s OS ČČK Praha 1 působil na škole zdravotnický kroužek. Žáci, kteří tento kroužek
navštěvovali, se zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků, kde se v mladší i starší kategorii probojovali
do krajského a následně i republikového kola. V republikovém kole, které se konalo v Havlíčkově Brodě, si
starší družstvo vybojovalo 2. místo.
Během roku proběhly ve spolupráci se školou různé akce: předvánoční dovádění, soutěž na nečisto,
Květinový den. Naši žáci se podíleli na přípravě republikového časopisu Magazín mladého zdravotníka jako
figuranti pro fotoseriál a výukové materiály.
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Modelářský kroužek modulové železnice
Pod OS ČČK Praha 1 pracoval na škole modelářský kroužek, který kromě své pravidelné činnosti i
tento rok zorganizoval ve spolupráci se školou víkendovou výstavu modulové železnice. Dále mladí modeláři
vystavovali na Mikulášských parních jízdách, na Novoměstské radnici a při oslavách MDD v Braníku.
Konkrétní akce školní družiny ve školním roce 2016/2017
pá - 9.9. - kino Radotín - Strašidla
pá - 16.9. - kino Radotín - Tajný život mazlíčků
čt - 22.9. - ukázková hodina Hokus pokus
čt - 6.10. - kino Radotín - Já, kocour
po - 31.10. - dýňování
po - 31.10. - Halloween
pá - 4.11.- kino Radotín - Trollové
so - 5.11.- Přechod Brd
pá - 11.11. - kino Radotín - Kubo a kouzelný meč
pá - 18.11. ( ŘV) - kino Radotín - Lichožrouti
pá - 2.12. - motoráček s Mikulášem
pá - 18.12. - kino Radotín - Anděl Páně 2
st - 21.12. - výstava betlémů
po - 6.1. - Trocha historie nikoho nezabije
st - 18.1. - Interaktivní projekt Golem
pá - 20.1. - kino Radotín - Zpívej
pá - 27.1. - kino Radotín - Ozzy
čt - 16.2. - masopustní dílničky
pá - 24.2. - kino Radotín - Rock Dog
čt - 9.3. - pokusohraní
pá - 10.3. - kino Radotín - Divoké vlny 2
pá - 24.6. - kino Radotín - Kráska a zvíře
návštěvy knihovny
pá - 28.4. - slet čarodějů a čarodějnic
pá - 7.4. - kino Radotín - Šmoulové : Zapomenutá vesnice
pá - 12.5. - kino Radotín - Putování tučňáků : volání oceánu
pá - 19.5. - kino Radotín - Příšerky pod hladinou
po - 22.5. - " hodina tance "
pá - 26.5. - malostranské zahrady + Petřín
so - 3.6. - den dětí s Posázavským Pacifikem
st - 7.6. - prohlídka filmových ateliérů Hlubočepy
út + st - 13. a 14.6. - schodiáda
pá - 23.6. - kino Radotín - Auta 3
čt - 29.6. - kino Radotín - Já, padouch 3

Vlastní hodnocení:
Školní družina ve slivenecké škole je díky svým obětavým vychovatelkám velmi aktivní, což oceňují zvláště
rodiče. Je však již v současné době zřejmé, že ani navýšení kapacity na 120 žáků nestačí a škola spolu s MČ
Slivenec bude žádat o navýšení znovu, tentokrát na 180 žáků, od 1. 9. 2017
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A 11. Poradenské služby školy
Výchovné poradenství bylo ve škole zajišťováno prostřednictvím výchovného poradce Mgr. Daniely Štolové,
která je zároveň metodikem prevence sociálně-patologických jevů a speciální pedagog. Výchovný poradce
úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 5 s Mgr. Magdalenou Steinerovou, dále též
s SPC Zlíchov, konkrétně s PhDr. Zdenou Michalovou, která poskytuje žákům spolehlivou péči a škole
fundované a validní zprávy. Výchovná poradkyně má určené konzultační hodiny, nicméně operativně svolává
schůzky s rodiči žáka v okamžiku, kdy se objeví konkrétní problém. Škola považuje komunikaci s rodiči za
velmi důležitou součást chodu školy, proto jí věnuje velkou pozornost.
Problematika volby povolání je řešena prostřednictvím konzultací žáků 9. tříd s výchovnou poradkyní a dále
prostřednictvím vzdělávacího obsahu věnovaného problematice profesního rozvoje (vyučovací předmět
Výchova k občanství a ke zdraví). Žáci 9. a 8. tříd absolvovali několik exkurzí a projektových dnů na středních
školách, aby se co nejlépe zorientovali v nabídce studijních oborů středních škol a středních odborných učilišť.
Žáci každoročně navštěvují Scholu pragensis, což je veletrh, kde SŠ představují své školy a předvádějí ukázky
práce svých studentů a motivují tím vycházející žáky ke studiu konkrétního oboru. Dále ve spolupráci s PPP
Prahy 5 byly doporučeny „Profi testy“, které slouží k snazšímu nasměrování žáků k budoucímu povolání. Této
nabídky někteří žáci využili.
V naší škole zajišťujeme pomoc dětem s poruchami řeči. V rámci logopedické péče pracují vyškolené učitelky
s předškoláky v mateřské školce a s prvňáčky v ZŠ.
Škola nemá vlastního školního psychologa, každé 2 týdny ji však navštěvuje psycholožka z PPP a celé
dopoledne věnuje potřebným záležitostem ve škole. Vedle toho někteří učitelé mají vystudovanou speciální
pedagogiku. Škola spolupracuje se SPC Zlíchov, které se stará o některé integrované žáky. S organizací Apla
spolupracujeme v péči o žáky s PAS (porucha autistického spektra). Sluchově postižený žák spadá pod SPC
pro sluchově postižené žáky v Ječné ulici. Všechna zmiňovaná zařízení zajišťovala prostřednictvím svých
odborníků konzultace a supervizní setkání s učiteli. Průběžně spolupracovala škola i s OSPOD Prahy 5 při
řešení výchovných problémů, konkrétně neomluvené absence žákyně z 8. třídy a podezření na zanedbání péče
matky o nezletilé sourozence.
Ve 2. pololetí byly v jedné třídě 2. stupně zjištěny náznaky šikany, ve kterých bylo těžké se orientovat, spíše
si škola uvědomovala, že není něco ve vztazích v pořádku a protože to nepříznivě ovlivňovalo vztahy v třídním
kolektivu, požádala škola o spolupráci psychology PPP Prahy 5. Postupně proběhlo sociometrické šetření,
které opravdu psychickou šikanu objevilo. Následovaly individuální pohovory s rodiči „agresorů“,
informativní schůzka s rodiči všech žáků a programy se třídou. Škola dostala doporučení, jak se třídou dále
pracovat, v novém školním roce 2017/2018 bude pokračovat v programech na posílení pozitivních vztahů
v této třídě. Škola postupovala podle metodického pokynu MŠMT k řešení šikany.
Vlastní hodnocení:
Poradenské služby slivenecké školy se výrazně vylepšují. V letošním školním roce škola zřídila prostory pro
školní poradenské pracoviště nejen s výchovnou poradkyní. Pravidelně jedno dopoledne za čtrnáct dní zde
má své působiště i psycholožka PPP pro Prahu 5. Od příštího školního roku zde bude pracovat na poloviční
úvazek speciální pedagožka, která významnou měrou pomůže při realizaci inkluze na škole. Škola na tuto
činnost dostala dotace z OP VVV v podobě tzv. šablon, konkrétně oblast Personální podpora.
A 12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní
aktivity
Škola se od školního roku 2013/2014 prezentuje jako škola komunitní, a proto její základní filosofií je
spolupráce nejen se zřizovatelem, ale také s veřejností z regionu, s různými jinými subjekty a společně
realizovat různé akce, volnočasové aktivity, kurzy a setkávání pro místní komunitu.
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Spolupráce s rodiči
Při škole působí občanské sdružení s názvem Unie rodičů při ZŠ Slivenec
(http://unierodicu.webnode.cz/), které v rámci spolupráce se školou pomáhá při spoluorganizování
různých akcí (např. Adventní dílny), či výrazně pomáhá škole při shánění sponzorů (viz odd. 22).
V loňském školním roce darovala Unie rodičů škole 15 tabletů pro výuku. V letošním roce nakoupila
velké množství sportovních pomůcek pro tělesnou výchovu. Již podruhé v červnu uspořádala spolu se
ZŠ a MŠ Slivenec zahradní slavnost stejně úspěšnou, jako loni.
Další oblasti spolupráce s rodiči:
 organizování konzultačních dnů v duchu tripartity – schází se učitel, rodič a žák (dítě) k projednání
výchovných a vzdělávacích záležitostí (pochvaly, negativa apod.) a společně navrhují další postup
s ohledem na individuální možnosti žáků;
 organizování společných akcí pro rodiče a žáky – halloweenský průvod obcí, vánoční besídka,
„rodinné dýňování“, adventní dílny, společné akce školní družiny;
 pořádání Dnů otevřených dveří (1x ročně) zahajovaných diskusí s vedením školy;
a prezentací výchovných a vzdělávacích strategií školy;
 realizace tzv. „Otevřeného vyučování“, škola je již několik let nositelem certifikátu „Rodiče vítáni“
a v rámci toho jsou pravidelně rodiče žáků zváni na ukázkové vyučování vybraných předmětů. Rodiče
mají navíc možnost po dohodě s pedagogy navštívit vyučovací hodinu a další aktivity pořádané školou.
Komunikace s rodiči žáků a dětí probíhá elektronicky prostřednictvím webových stránek a emailovou
poštou. Rodiče mají možnost na webu sledovat zadávání domácích úkolů, na stránkách jednotlivých
tříd reporty z akcí doplněné fotografiemi apod.
 Již tradičním společným počinem byla akce u příležitosti zahájení Adventu. Zahájily to společné
adventní dílny a po rozsvícení stromečku škola předvedla představení o narození Ježíška. Pódium,
osvětlení i ozvučení zajistili rodiče.
 Důležitým prvkem spolupráce s rodiči jsou osvětové akce. Slivenecká škola v souvislosti s projektem
ZRAVÁ ŠKOLA a FANDÍME ZDRAVÍ pozvala všechny rodiče, veřejnost i žáky na společný
seminář v rámci komunitních akcí „Zdravá strava a zdravý životní styl ve škole i doma“.
Spolupráce se zřizovatelem
V letošním školním roce se dále pokračovala spolupráce se zřizovatelem. Oblasti, ve kterých spolu pořádají
různé akce, se úspěšně rozvíjejí. Tento rok se společně realizovaly například tyto akce:
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imatrikulace žáků 1. tříd na ÚMČ
Praha – Slivenec,

Fórum 2016

vítání občánků, kde předvedli žáci
a učitelé doprovodný hudební program pod
vedením paní učitelky Helén a Petry
Stříbrné,

vystoupení žáků na slavnostním
rozsvěcení obecního vánočního stromečku
– Živý betlém,

HAFÍK
2017
– amatérská
přehlídka psích mazlíčků

pravidelné publikování v místním
tisku Slivenecký mramor (cca 3 - 4 stránky
článků), který vychází cca 1x za 2 měsíce.

pronajímání prostor pro aktivity
obce

další akce, které pořádala škola, ale
zástupci zřizovatele se jich aktivně
zúčastnili: absolventský ples……
Zřizovatel také aktivně pomáhá zvelebovat
školu. Letos by měla být dokončena
výstavba nové tělocvičny a pochozí střecha
nad aulou školy jako terasy.
Spolupráce s Českým červeným křížem
Mladí zdravotníci
Ve spolupráci s OS ČČK Praha 1
působil na škole zdravotnický kroužek.
Žáci, kteří tento kroužek navštěvovali, se
zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků, kde se v mladší i starší kategorii probojovali do krajského a
následně i republikového kola. V republikovém kole, které se konalo v Havlíčkově Brodě, si starší družstvo
vybojovalo 2. místo.
Během roku proběhly ve spolupráci se školou různé akce: předvánoční dovádění, soutěž na nečisto,
Květinový den. Naši žáci se podíleli na přípravě republikového časopisu Magazín mladého zdravotníka jako
figuranti pro fotoseriál a výukové materiály.
Modelářský kroužek modulové železnice
Pod OS ČČK Praha 1 pracoval na škole modelářský kroužek, který kromě své pravidelné činnosti i
tento rok zorganizoval ve spolupráci se školou víkendovou výstavu modulové železnice. Dále mladí
modeláři vystavovali na Mikulášských parních jízdách, na Novoměstské radnici a při oslavách MDD
v Braníku.
Spolupráce s mateřskými školami
Škola pravidelně pořádá akci „Putování se sluníčkem“, kdy jsou mateřské školy v okolí (Lochkov, Barrandov)
zvány se svými dětmi na zážitkové dopoledne do ZŠ. Všechny děti procházejí učebnami 1. stupně, kde plní
nejrůznější úkoly z oblasti matematiky, přírodovědného poznávání, komunikační výchovy, tělesné výchovy a
tvořivosti. Všechny úkoly včetně vedení práce dětí mají na starosti žáci ZŠ pod dohledem učitelů. Děti z MŠ
dostávají velká papírová sluníčka, do nichž se zapisuje průběh celé akce. Tato aktivita má pozitivní vliv na
vytváření příznivých vztahů mezi dětmi různých věkových skupin – metoda učení se navzájem.
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Spolupráce se subjekty v souvislosti s projekty:
o Sdružení Tereza o.s. – projekt Ekoškola
o EDUin, o.p.s. - projekt Rodiče vítáni
o Liga komunitních škol – inkluzivní škola
Spolupráce s dalšími subjekty v souvislosti se zabezpečením celodenního programu školy
o ZUŠ Nad Popelkou – vyučuje na škole hru na řadu hudebních nástrojů a výtvarný obor
o Věda nás baví o.p.s.
o Klub Švestka a o. s. Pecka – mateřské centrum
o Taneční studio Style
o Easyspeak jazyková škola
o Wattsenglish Ltd.
o a nárazově ještě s dalšími

A 13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech
Mezinárodní program Ekoškola
Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se
ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for
Environmental Education). Základní škola Slivenec je do projektu zapojena od školního roku 2012/2013.
V letošním školním roce ekotým vede jedna z maminek, Mgr. Kateřina Střelcová, která sama má zkušenosti
z oblasti ekologie. Ekotým pracuje mnohem aktivněji, zorganizoval například nově sběr hliníku. Má
vytvořeny pod webovými stránkami školy i své stránky, které průběžně aktualizuje: http://ekotym.zsslivenec.cz/
a https://www.facebook.com/ekotym.zsslivenec/ .

Mezinárodní projekt EDISON
Již čtvrtým rokem měli naši žáci možnost strávit týden se skupinkou zahraničních studentů v rámci projektu
Edison. Z minulých let jsme měli již mnoho očekávání, ale i obav. Celý projekt je velmi organizačně náročný.
Cílem není jen „ týden se neučit „ a užít si volna. Právě naopak. Jde o co nejvíce se dozvědět a zažít příjemnou
atmosféru.
Tentokrát jsme se dozvěděli něco o Singapuru, Indii, Egyptu, Ukrajině, Brazilii a Argentině. Celý týden se
žáci bavili, poznávali jiné země, sportovali, jedli a hlavně učili, že nezáleží na tom, jak kdo vypadá a odkud
pochází, ale jaký je člověk.
Noc s Andersenem 2017
I letos, v pátek 31. března, v naší škole proběhlo nocování dětí z 1. i 2. stupně v rámci celosvětového projektu
Noc s Andersenem. Jedná se o celorepublikový projekt zaměřeného na čtenářskou gramotnost dětí, jehož
slivenecká škola se účastní tradičně. Tento rok nás nocí provázely postavy Čtyřlístku – Myšpulín, Fifinka,
Bobík a Pinďa. Také si žáci připomněli 180 let od napsání pohádky Císařovy nové šaty od H. Ch. Andersena i
20 let s Harrym Potterem.
Všechny děti si večer moc užily, hrály hry, běhaly noční bojovku na zahradě školy a plnily úkoly, poslouchaly
pohádky a příběhy, které jim četly nejen paní učitelky, ale také někteří z rodičů a paní knihovnice Krejčová
s kolegyní. Také mohly poslouchat pohádku Císařovy nové šaty, kterou organizátoři projektu připravili ke
stažení.
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Genius Logicus
Genius Logicus a Genius Matematicus je mezinárodní matematická soutěž v řešení logických a
matematických úloh. Z hlediska výběru úkolů, variant účasti, množstvím zapojených soutěžících, způsobu
hodnocení a obzvláště výher, je tato soutěž jedinečná.
Soutěž není určena pouze pro ty nejlepší, ale jejím cílem je vzbudit zájem všech, kteří mají zájem řešením
nápaditých a zábavných úloh zlepšovat vlastní logické a rozumové schopnosti.
Úkoly v soutěži jsou navrženy tak, aby procvičily a zároveň otestovaly více složek logického myšlení.
Účastníci této soutěže změří síly se svými vrstevníky na mezinárodní úrovni (Slovensko, Maďarsko a Polsko)
a mohou získat národní či mezinárodní certifikát.
Ze slivenecké školy bylo na soutěž Genius Logicus přihlášeno 36 žáků různého věku.
Vlastní hodnocení:
Škola se postupně zapojuje i do mezinárodních projektů. Tento trend bude nadále pokračovat.

A 14. Zkušenosti s péčí
o nadané žáky
Vzdělávání
mimořádně
nadaných
žáků
se
uskutečňuje
podle
individuálních vzdělávacích
plánů, které vychází ze
školního
vzdělávacího
programu, ze závěrů zpráv
školského
poradenského
zařízení, MENSY a jsou zde
zohledněny i požadavky
rodičů. Ve výuce je věnován
žákům mimořádně nadaným
individuální přístup, jsou pro
ně zpracovány rozšířenější
úkoly dle jejich možností a
schopností, zapojují se do
matematických soutěží (Matematický klokan - rámci obvodního kola - Praha 5, Praha 13, Pythagoriáda….).
V letošním školním roce potřetí se účastnili projektu GENIUS LOGICUS (výsledky viz výše). V Olympiádě
v českém jazyce v I. kategorii se naši žáci umístili na předních místech.
Škola využívá několik možných způsobů podpory nadaného žáka:
 zařazení do skupiny, ve které se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých
předmětech (skupiny žáků na výuku jazyků jsou rozděleny podle úrovně);
 v souladu s vývojem jejich školních dovedností lze rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený
příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníku (1 žák ze 7.
ročníku se účastní výuky chemie v 9. ročníku);
 vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu.
Vlastní hodnocení:
V této oblasti škola dosahuje slušných výsledků, má několik mimořádně nadaných žáků, z toho 2 potvrzené
školským poradenským zařízením. I když pro tyto žáky dělá dost, přeci jenom má ještě rezervy.
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A 15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky)
Škola ve svém školním vzdělávací programu vyučuje polytechnickou výchovu prostřednictví povinných
předmětů: Tvořivost, Výtvarná výchova, Gastronomie a pěstitelství, Informační a komunikační technologie a
Práce s digitálními technologiemi, předmět, který zahrnuje tematický okruh vzdělávacího oboru Člověk a svět
práce – využití digitálních technologií. Svým vzdělávacím obsahem logicky navazuje na předmět ICT,
rozšiřuje jej o využití dalších digitálních technologií (práce s fotoaparátem, mobilním telefonem, tiskárny,
interaktivní tabule, WI – FI, Bluetooth aj.) přičemž umožňuje žákům získané znalosti a dovednosti využívat
v běžném životě – především při přípravě dokumentačních, informačních a propagačních materiálů školy.
Vedle toho škola organizuje různé projekty, kde polytechnická výchova je důležitým prvkem.
Například žáci 8. třídy pod vedením svého pedagoga vyrobili velký model letadla z první světové války a
ostatním žákům ho na vernisáži představili. Byl to příklad mezipředmětových vztahů.

Škola také spolupracovala s Národním technickým muzeem, zúčastnila se programu ENTER, v rámci něhož
se žáci zúčastnili interaktivního workshopu o knihtisku a vázání knih.
Vzhledem k filosofii komunitní školy, kterou slivenecká škola přijala za svoji, a jejímu celodennímu
programu, významnou roli v mimoškolních aktivitách hrají zájmové kroužky provozované ve škole. V tomto
školním roce škola nabídla dětem takový počet volnočasových aktivit, které na škole ještě nikdy před tím
nebyly. Zaměřila se hlavně na žáky, ale nezapomněla ani na dospělé.
Největší tradici zde má zdravotnický kroužek, který navštěvuje standardně kolem dvaceti dětí. Kromě výuky
první pomoci jsou pro děti připravovány i různé zážitkové akce – záchranářské víkendy apod.
Znalosti, které žáci dokážou následně propojit s fungováním běžných věcí v životě, také získávají v kroužku
„Věda nás baví“. Podobně velký ohlas má kroužek modulové železnice, kde se žáci učí vyrábět modelová
kolejiště a pracovat s jednoduchým ručním nářadím.
Na příští školní rok se škola těší, že v rámci MAP se zapojí do využívání tzv. řemeslných hnízd, kde bude
plně vybavená dílna pro polytechnickou výchovu a povede ji kvalifikovaný pedagog. Škola také navázala
spolupráci s agenturou Šikovné děti a příští školní rok otevře kroužek Dětský kutil.
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Charitativní činnost školy (str. 15 a 30)

Nabídka volnočasových aktivit ve školním roce 2016/2017 ve škole:
Angličtina žáci ZŠ - Easysspeak
Výtvarný kroužek
Pořádala škola:
Seminář z dějepisu
Hokus pokus
Angličtina - 3 kroužky pro 1. stupeň
Keramika 3x
Angličtina- 3 kroužky pro 1. stupeň
Street Dance žáci ZŠ
Přípravný kurz z českého jazyka
Hip hop žáci ZŠ
Přípravný kurz z matematiky
Tanečky
Hra na flétnu
Florbal 1. – 6. ročník
Věda nás baví
Gymnastika
Pořádal ve spolupráci se školou jiný subjekt:
Zdravotnický kroužek 1. stupeň a 2. stupeň
Zpěv
Stavění modulové železnice 1. až 2. stupeň
Tenis
Hra na zobcovou flétnu (soprán., alt.) žáci ZŠ
Výuka hry na kytaru žáci ZŠ
Myslíme i na dospělé:
Výuka zpěvu - žáci ZŠ
Zumba - dospěla veřejnost
Výuka hry na fagot žáci ZŠ
Taneční pro dospělé – Single Ladies
Výuka hry na klavír žáci ZŠ
Taneční pro dospělé
Výuka hry na basovou kytaru žáci ZŠ
Výuka hry na trubku žáci ZŠ
Letní prázdniny
Výuka hry na kontrabas žáci ZŠ
 4 týdny příměstských táborů - škola
Výtvarné etudy žáci ZŠ
 2 týdny - Věda nás baví
Přípravka tanečního sportu
Cvičeni rodičů s dětmi
Rychli špunti - předškolní děti
Sportovní a míčové hry
Karate - děti školního věku
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Vlastní hodnocení:
Slivenecká škola přijala filosofii komunitní školy, tedy školy s celodenním programem. Jejím posláním
je vykonávat kvalitní funkci vzdělávací a výchovnou s propojením na funkci komunitního, společenského,
kulturního a volnočasového centra. Proto plánuje a organizuje strukturu volnočasových aktivit jako
bohatou nabídku a zároveň místo vhodné k tomu, aby se v prostorách školy mohli při různých
vzdělávacích, kulturních a zájmových kurzech potkávat a navzájem poznávat lidé nejširšího
společenského, sociálního i věkového spektra, kteří by k sobě jinak nenašli cestu. To se opět škole ve
školním roce 2016/17 podařilo, ba co víc, dokázala, že o letních prázdninách byla škola opuštěná pouze
jeden týden. Šest týdnů na půdě školy byly příměstské tábory. Z toho čtyři týdny pořádaných přímo školou
a dva týdny agenturou Věda nás baví. Polytechnická výchova jako červená nitka se táhla řadou nich.
Škole však chybí dílny. Učebnu, kde by se žáci učili zručnosti, získávali jisté zkušenosti v manuální práci
s různým materiálem, škola nemá. A bohužel také hned mít nebude, neboť už vytipované prostory
obsadila kmenová učebna. S přibývajícím počtem žáků je škola nucena obsazovat i některé odborné
učebny, ne naopak je vytvářet. Na příští školní rok se však škola těší, že v rámci MAP se zapojí do
využívání tzv. řemeslných hnízd, kde bude plně vybavená dílna pro polytechnickou výchovu a povede ji
kvalifikovaný pedagog. Škola také navázala spolupráci s agenturou Šikovné děti a příští školní rok otevře
kroužek Dětský kutil.
A 16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí do ZŠ
Přípravné třídy ve škole nejsou, nicméně pro budoucí předškoláky je pravidelně realizován v druhém
pololetí adaptační kurz, letos nazvaný „Do školy jako do pohádky“. Vzhledem však k letošnímu nebývale
velkému počtu odkladů PŠD (18), plánuje škola příští školní rok zažádat MHMP o souhlas se zřízením
přípravné třídy.
Co se týká začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak nemáme diagnostikováno žádné
dítě, nicméně z pozorování učitelů je jasné, že mezi dětmi existují sociální rozdíly a že se ve škole
vyskytují žáci ze sociálně slabších rodin. Takovým žákům je věnována individuální péče ve smyslu
nabídky častějších konzultací s rodiči (zajišťuje třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní),
sledování žáka při výuce a častější podpora ve smyslu připomínání úkolů či kontroly jeho práce. Velmi
vhodným prostředkem pro rozebírání vztahů mezi žáky ve třídě a tím i odbourávání sociálních bariér se
jeví zařazování ranních komunitních kruhů, při nichž žáci mohou otevřeně mluvit o problémech a tím
v podstatě si problémy uvědomovat a řešit je. Škola se snaží pomáhat žákům ze sociálně znevýhodněného
prostředí i tím, že zajistila obědy zdarma. Přijala totiž od WOMEN FOR WOMEN,o.p.s. finanční dar ve
výši 5 700 Kč jako zálohy na obědové služby poskytované školou pro dva nezletilé žáky v rámci projektu
Obědy pro děti.
Vlastní hodnocení:
V souvislosti s problematikou začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ se mají
často na mysli romské děti. Vzhled k tomu, že ve spádové oblasti školy nebydlí romská komunita a
sliveneckou školu navštěvují pouze dva sourozenci, kteří navíc nepatří do sociálně slabé rodiny, škola
tuto problematiku nemusí řešit.
A 17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Stát mimo EU
počet žáků Stát mimo EU počet žáků
Stát EU
počet žáků
Ruská federace
1
Moldavsko
2
Nizozemsko
2
Ukrajina
4
Slovensko
2
Korea
2
Polsko
1
integrací žáků-cizinců máme vcelku pozitivní zkušenosti především na prvním stupni, kdy do tříd
přicházejí většinou žáci – cizinci, kteří se na území ČR narodili, případně zde navštěvovali mateřskou
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školu. V takovém případě odpadá jazyková bariéra, neboť žáci se dobře dovedou vyjadřovat v českém
jazyce a výuka v podstatě jakéhokoliv předmětu jim nečiní obtíže.
A 18. Environmentální výchova
Základní a mateřská škola je začleněna do projektu Ekoškola. Veškeré aktivity spojené s Ekoškolou jsou
součástí environmentální problematiky řešené ve škole, navíc environmentální problematika je jedním
z pilířů školního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2016/2017 byly aktivity ekotýmu zaměřeny na
např. pozorování místního ptactva. Konkrétně byl zakoupena ptačí budka s kamerou, která přenášela
obraz hnízdících sýkorek na webové stránky školy.

Dále děti zasadily původní odrůdy hrachu a dalších druhů luštěniny a zeleniny. Věnovaly se i osvětové
akci s názvem: „Co je to vlastně za vodu, co pijeme z kohoutku? Je z pramínku?“
Velkým přínosem bylo, že vedením ekotýmu se ujala maminka žákyně ze školy, která měla zkušenosti
s vedením jednoho ekocentra a své zkušenosti mohla uplatnit i v naší škole. Založila webové stránky
ekotýmu www.ekotym.zsslivenec.cz a nastartovala již loni sběr hliníku. O sběru hliníku, ale dalších
odpadech, ale i jiných aktivitách podrobně informuje ekotým na zmíněných webových stránkách školy.
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Získané finance ze sběru papíru škola po projednání s ekotýmem investuje zpět do ekologie školy.
Například za část financí se koupily květiny do truhlíků, sloupky do plotu kolem výběhu pro ovce a seno.
Také zmíněná ptačí budka pro sýkorky s kamerou byla hrazena z těchto peněz. Nejaktivnější třídy ve
sběru měly z peněz hrazenou dopravu na exkurzi v Německu. Za část financí byla zakoupena odměna
nejlepším jednotlivým sběračům. Žáci školy se také věnovali revitalizaci školního pozemku v rámci
projektových dnů Světový den ekoškol i povinného vyučování (přírodní zahrada, pěstování ve skleníku
na záhonech, bylinková zahrádka, projekt zeleného nádvoří, květinové truhlíky v oknech školy …..).
V letošním školním roce má škola neobvyklé nájemníky, kamerunské kozy. Chlívek pro ně i ohrádku
stavěli rodiče jako sponzorský dar. Také kozy dostala škola darem, konkrétně třída 3. B, která se i o zvířata
stará. O prázdninách paní učitelka třídní rozepsala služby pro děti a ty se svými rodiči se o pět koz celé
léto vzorně starali.

Ve spolupráci s Ekocentrem Podhoubí a dalšími ekocentry absolvovaly některé třídy již vybrané výukové
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programy, jiné je mají objednané. Žáci, kteří zvítězili v projektu den Země, se v dubnu účastnili Expedice
Botanická zahrada.
Vlastní hodnocení:
Škola se hlásí k myšlence ekologické školy, a i když titul zatím nezískala. Problém je v náročnosti
administrativy a stálé iniciativě, která musí žáky udržet v trvalém zájmu a aktivitě. Za dobu trvání tohoto
projektu se vystřídali již čtyři koordinátoři z řad učitelů, letošní pátý – matka jedné žákyně má zkušenosti
s vedením jednoho ekocentra a může je uplatnit i v naší škole. Založila webové stránky ekotýmu
www.ekotym.zsslivenec.cz a nastartovala sběr hliníku. Ekologické myšlení a chování, vztah k životnímu
prostředí jsou nám však natolik blízké, že v tomto úsilí bude škola i nadále pokračovat, jen by bylo potřeba
zapojit do ekotýmu více dětí.
A 19. Multikulturní výchova
V rámci multikulturní výchovy v letošním školním roce bylo tolik akcí, že už zdaleka nemohly být
realizovány jako v předchozích létech pouze v květnu, coby měsíc multikulturní výchovy, kdy byl
realizován celý cyklus multikulturních akcí. Cílem je vždy rozvoj smyslu pro spravedlnost, solidaritu a
toleranci, chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Multikulturní výchova
se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi
školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Báječně se tedy hodí do pojetí komunitní školy. Ve
slivenecké škole hlavními nositeli těchto aktivit byly následující akce.
Již čtvrtým rokem žáci měli možnost strávit týden se skupinkou zahraničních studentů v rámci projektu
Edison. Z minulých let měli již mnoho očekávání, ale i obav. Celý projekt je velmi organizačně náročný.
Cílem není jen „ týden se neučit „ a užít si volna. Právě naopak. Jde o co nejvíce se dozvědět a zažít
příjemnou atmosféru.
Tentokrát se žáci dozvěděli něco o Singapuru, Indii, Egyptu, Ukrajině, Brazílii a Argentině. Celý týden
se bavili, poznávali jiné země, sportovali, jedli a hlavně učili, že nezáleží na tom, jak kdo vypadá a odkud
pochází, ale jaký je člověk.
Již potřetí se konal zahraniční výjezd k moři - do ITÁLIE – CESENATICO. Pobytu se zúčastnili
především žáci 3. B a 5. B. V rámci výjezdu proběhla soutěž pro žáky VIVA Italia, díky které se děti
dozvěděly spoustu informací o navštívené zemi, současně žáci absolvovali lekce základů italštiny.
Ani však němčinu škola neopomíjí. V letošním školním roce se pořádaly 3 zahraniční zájezdy do
německy hovořících zemí. Tyto zájezdy pořádala škola zejména na podporu výuky německého jazyka.
Bohužel další, které byly naplánovány, musely být zrušeny, neboť mezinárodní situace s řadou
teroristických útoků způsobila, že rodiče ze strachu své děti z těchto zájezdů odhlašovali.
Kromě toho multikulturní výchova je integrována jako průřezové téma do většiny vyučovacích předmětů,
především do vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět (poznávání kulturních rozdílností) a Osobnostní
a sociální výchovy na 1. stupni na 2. stupni jsou témata Multikulturní výchovy začleněna do Hudební
výchovy (poznávání hudební kultury jiných etnik a národů), cizích jazyků (seznamování se s obyčeji a
zvyky národů s využitím jazykových znalostí), obdobně je multikulturní výchova promítnuta do
Zeměpisného semináře a Výchovy k občanství a ke zdraví. Významnou roli má Etická výchova, v níž
problematika tolerance, poznávání druhého a odmítání rasismu a xenofobie je jeden z nosných prvků
vlastní výuky.
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Vlastní hodnocení:
Sliveneckou školu oproti jiným pražským školám navštěvuje poměrně málo žáků – cizinců, nebo žáků –
příslušníků národnostních menšin, proto žáci mají malou příležitost pravidelně setkávat s jinakostí.
Projekty věnované multikulturní výchově jsou tedy namístě.
A 20. Prevence rizikového chování
Škola má standardně vypracován pro každý školní rok plán prevence rizikového chování (Minimální
preventivní program), který podrobně informuje o začlenění vzdělávacího obsahu této problematiky
přímo do výuky předmětů: Výchova k občanství a ke zdraví, Člověk a jeho svět, Tělesná výchova.
Problematikou kyberšikany se zabývá vyučovací předmět ICT, v němž žáci vytvářejí v digitálním
prostředí různé plakáty, animace i prezentace zabývající se touto problematikou. S tematikou prevence
rizikového chování se žáci seznámili také prostřednictvím přednášek a besed občanských sdružení a
organizací, které se touto problematikou zabývají. Městská policie Praha oddělení BESIP prověřila
znalosti dětí v oblasti dopravní výchovy, skupina Bezpečné chování se věnovala nebezpečným situacím
a jejich řešení, Nezisková organizace Sananim nabídla našim žákům 7. – 9. tříd program „Než užiješ
alkohol, užij svůj mozek“, s občanským sdružením Prak proběhly besedy v 8. a 9. třídě na téma sexuální
výchova. Žáci 1. -6. tříd navštívili hasičskou stanici v Radotíně s velmi zajímavým programem „Ochrana
člověka za mimořádných událostí“. Dalším tématům jako např. právní vědomí, šikana, chování k
neznámým osobám, návykové látky se věnovali učitelé ve výše jmenovaných vyučovacích předmětech.
Menší počet žáků ve třídách eliminuje rizikové chování a v hodinách Osobnostní a sociální výchovy se
případným problémům věnují třídní učitelé. V případě jakéhokoliv náznaku je ihned sjednávána náprava
ve spolupráci s výchovným poradcem, rodiči a PPP.
Škola v prevenci rizikového chování pokračuje ve spolupráci organizaci Život bez závislostí, která v rámci
získaného grantu z Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách
a školských zařízeních pro rok 2016, realizovala komplexní programy pro žáky 2.- 9. tříd. Programy byly
realizovány v průběhu 1. poletí školního roku 2016/2017.

A 21. Počet žáků s trvalým bydlištěm v jiném kraji
Kraj:
Středočeský

Počet žáků celkem
3

Z toho nově přijatí
-

A 22. Další údaje, které škola považuje za důležité
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A
O jaké granty škola žádala
Kdo
pro jakou
grant
oblast
vypsal
MHMP

MŠMT
OP VVV

Grantový program
pro oblast
primární prevence
ve školách
Podpora škol
formou projektů
zjednodušené
vykazování – tzv.
šablony

pro jakou konkrétní
činnost

Požadovaná
částka

Přidělená
částka

50 400 Kč

30 000 Kč

Všichni pospolu

Školní spec. pedagog - personální podpora ZŠ
Vzdělávání pedag. prac. ZŠ - DVPP- Čtenářská gramotnost

672 840
60 768

Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

12 240

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

69 108

Školní asistent - personální podpora MŠ

420 240

1 252 180
Kč

Sdílení zkušeností ped. z různých škol prostř. návštěv (pro MŠ) 16 984

OP PPR

Navýšení kapacity
a zkvalitnění
předšk., zákl. a
střed. vzdělávání

Odborná jazyková učebna

Celková částka

Inv. náklady 2 237 773,88
Neinv.náklady
156 644,17 Kč
3 646 598,05
Kč

Zatím
nevyhodnoceno

1 282 180
Kč

Vlastní hodnocení:
Škola začala využívat výzev i z ESF a doufá, že svými projektovými žádostmi uspěje. Všechny tyto
projekty se budou realizovat v příštím školním roce.

B

Získané věcné dary, služby, finanční částky od sponzorů

Dárce
Iryna Zubarieva
Alena Koutníková
Ondřej Wollner

Částka/věcný dar
5000
3 židle v ceně 300 Kč
koberec v ceně 3520 Kč

Petr Havlíček
Petra Lišková
Kateřina Adamová
Jana Smolíková
Ivana Nováková
Kateřina Myšková

1000
200
200
500
200
300
10000 (splátky 10 x 1000
Jan a Dana Trávníčkovi
Kč)
Lucie Richterová
2500
Dmitrij Švec
5000
Dmitrij Švec
5000

Účel daru
pro účely MŠ - zelené třídy
(Winterová)
pro 1. stupeň ZŠ
vybavení učebny 1. A
na pořízení tiskárny do MŠ (modrá
třída)
na pořízení tiskárny do MŠ
na pořízení tiskárny do MŠ
na pořízení tiskárny do MŠ
pro účely MŠ
na pořízení tiskárny do MŠ
na plat asistenta pedagoga
na pořízení tiskárny do MŠ
pro účely zelené třídy MŠ
pro účely žluté třídy MŠ

dětský toaletní stolek v ceně

Martin Pik
Marta Liptáková
Marcela Škodová
Vít Houžvička

1650 Kč
3000
2000
2000

pro účely modré třídy MŠ
pro účely modré třídy MŠ
pro účely školní družiny
na pořízení tiskárny do MŠ
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Poznámka

Josef Libertín
Tomáš Piňos
Women for Women
o.p.s.
Dora Poláková
SEDCO s.r.o.
Unie rodičů
Michaela Pokorná

500
1500

pro účely modré třídy MŠ
na pořízení tiskárny do MŠ
na obědové služby sociálně slabých
žáků

5700
hry a výtvarné pomůcky
v ceně 7941 Kč
pro účely školní družiny
sportovní pomůcky v
pomůcky pro projekt Hodina pohybu
ceně 10 378 Kč
navíc
sportovní potřeby v ceně pomůcky pro účely využití v hodinách
46 815 Kč
TV
koberec v ceně 3 622 Kč
koberec do třídy a ŠD

V RÁMCI
VYÚČTOVÁNÍ 552
Kč vráceno

Vlastní hodnocení:
Škola letos získala dost financí od rodičů. Sponzoring není pro některé české školy ještě úplně běžný. I
pro sliveneckou školu je to oblast, kterou dobývá stále s rozpaky a ostychem. Učí se. Všem sponzorům
škola děkuje.

C

Způsob prezentace školy na veřejnosti

Škola využívá několik forem prezentace. Vzhledem k tomu, že škola přijala koncepci komunitní školy, je
její prezentace obzvlášť důležitá. Je nutné, aby veřejnost byla informována a dle možností se zapojila do
aktivit školy.
Aktuální informace získává veřejnost prostřednictvím webových stránek www.skolaslivenec.cz , vývěsky
na hlavním vchodu a prostřednictvím regionálního tisku - Slivenecký mramor – kam škola pravidelně
přispívá. Dále je to osobní propagace školy pracovního týmu (ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy
a další učitel) v okolních mateřských školách.
Dalším způsobem prezentace školy jsou společné akce s rodiči zaměřené na určité svátky (adventní dílny,
rozsvěcení vánočního stromu, „živý betlém“), kulturu (Noc s Andersenem, vítání občánků, zahradní
slavnost), multikulturní akce (ubytování studentů v rámci projektu Edison), osvětové akce (celodenní
interaktivní seminář i pro rodiče „Zdravá strava a zdravý životní styl ve škole i doma“ v rámci celostátního
projektu „Fandíme zdraví“ o zdravé životosprávě společnosti „Vím, co jím“), podíl na volnočasových
aktivitách veřejnosti (HAFÍK 2017 – amatérská přehlídka psích mazlíčků, taneční kurzy…).
Škola se prezentuje i svojí charitativní činností. Aktivně se účastní Českého dne proti rakovině nebo sbírá
víčka z PET lahví pro postiženou holčičku Kristýnku (http://kristynka-cz.webnode.cz/ ).
Vlastní hodnocení:
Škola zjistila, že sice je v současné době mnoho příležitostí školu prezentovat na různých portálech,
kterých je v současné době přehršle, nejspolehlivější jsou však webové stránky, které škola během
školního roku tvořila nové tak, aby odpovídaly více pojetí školy a mohla je s novým školním roce otevřít.
Dále jsou důležité publikování v místním tisku, Sliveneckém mramoru. Nejdůležitější jsou však společné
akce. Rodiče, žáci, učitelé, zřizovatel, veřejnost. Proto škola pořádá ve spolupráci s Unií rodičů tolik
společných akcí, letos např. podruhé „zahradní slavnost“.
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D

Školní stravování

počty stravovaných žáků/dětí:
ZŠ: 258
MŠ: 112

z toho počty žáků z jiných škol:
0
0

počet jídelen
ZŠ: 1
MŠ: 1

počet výdejen
ZŠ: 0
MŠ: 0

E

Výjezdy žáků mimo objekt školy

vzdělávací výjezdy
ŠvP - ZŠ
lyžařské kurzy
zahraniční výjezdy

F

počet výjezdů
31
11
1
4

počet žáků
480
166
14
150

sportovních (jaké)

uměleckých (jaké)

Účast žáků v soutěžích

a) vyhlašovaných MŠMT
vědomostních (jaké)
Olympiáda v českém jazyce
Matematický klokan
Pythagoriáda
b) ostatních
vědomostních (jaké)
Genius Logicus
Genius Matematicus

sportovních (jaké)
Dopravní soutěž mladých
cyklistů
Florbalový turnaj DDM
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uměleckých (jaké)
Filmová fantazie

Soutěž Hlídek mladých
zdravotníků
Labyrint vědění
Talent základek
Logická olympiáda

Kopaná - Mc Donald Cup1
Dětský fotbalový pohár
Vybíjená – turnaj P5

Tradičně se naše škola účastní soutěže Hlídek mladých zdravotníků. V letošním roce se členové
zdravotnického kroužku probojovali do krajského kola, kde obsadili 1. a 2. místo.

G

Školní akce a projekty

Škola realizuje některé projekty ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Jsou to:
o Sdružení Tereza o.s. – projekt Ekoškola
o EDUin, o.p.s. - projekt Rodiče vítáni
o Liga komunitních škol – projekt Inkluzivní škola
o Unie rodičů – společné akce, finanční podpora např. v nákupu tělovýchovných pomůcek
o Společnost Vím, co jím a piju o.p.s. za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu
Hl. M. Prahy - program pro základní školy „Fandíme zdraví“, který je zaměřen na podporu
správné výživy a pohybu žáků základních škol
Vedle toho jako komunitní škola spolupracuje na některých společných akcích se zřizovatelem. Např.:
o imatrikulace žáků 1. tříd na ÚMČ Praha – Slivenec,
o Fórum 2016
o vítání občánků, kde předvedli žáci a učitelé doprovodný hudební program pod vedením
učitelek,
o „Živý betlém“ - vystoupení žáků na slavnostním rozsvěcení obecního vánočního
stromečku, živý betlém,
o pravidelné publikování v místním tisku Slivenecký mramor (cca 4 stránky článků), který
vychází cca 1x za 2 měsíce.
o pronajímání prostor pro aktivity obce
Další akce, které pořádala škola, ale zástupci zřizovatele se jich aktivně zúčastnili:
o rozloučení s absolventy, absolventský ples
o s Unií rodičů - zahradní slavnost
o sportovní den

Důležitou roli ve vzdělávání žáků hrají vzdělávací akce a celoškolní i třídní projekty, jichž se účastní
nejen žáci základní školy, ale tam, kde to povaha projektu umožňuje, i žáci školy mateřské. Z těch větších
projektů a akcí to byly:
 Halloweenské dílny, dýňování
 Světový den ekoškol - mezinárodní oslava doškol a jejich činností – celoškolní ekologický projekt
– znovuzrození školního arboreta
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 Adventní výlet – Rakousko
 Adventní dílny
 „Živý betlém“ – vystoupení u rozsvěcení vánočního stromu
 Kurz pro předškoláky „Do školy jako do pohádky“
 Masopust ve škole – výroba masek a následný rej v nich
 Den Země – celoškolní ekologický projekt
 Noc s Andersenem 2017
 Projekt Edison
 Obhajoba absolventských prací
 Absolventský ples
 Příměstské tábory (4)
 Velké množství exkurzí, kulturních akcí – obzvlášť návštěvy divadel i ve večerních hodinách
Všechny akce škola prezentuje webových stránkách školy

H

Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol

Hygienická stanice hlavního města Prahy
20. 9. 2016 – místní šetření ve ZŠ a ŠD při ZŠ a MŠ Praha - Slivenec. Sledované ukazatele:
 plnění povinnosti zpracovat provozní řád
 charakter čistitelnosti podlahy
 vnitřní prostorové podmínky
 požadavky na počet a vybavení sociálních zařízení a šaten
 vybavení školním nábytkem
 kontrola úklidu
 byly prošetřeny podmínky pro navýšení kapacity školní družiny a základní školy
Závěr:
„Ve všech sledovaných ukazatelích nedostatky v době kontroly nebyly zjištěny, pouze někteří žáci neměli
lavice a židle přizpůsobeny své výšce (napraveno okamžitě, neboť nábytek je výškově stavitelný). Jako
nedostatek bylo zjištěno, že hloubka sedáku je u všech židlí stejná – u židlí pro děti malého vzrůstu by
měla být mělčí.
Škola při nákupu nových židlí bude mít toto hledisko na paměti.
Hygienická stanice hlavního města Prahy
8. 6. 2017
Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených provozovateli potravinářského podniku provozující
stravovací službu nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)……
Sledované ukazatele:
Zdravotní průkazy osob činných ve stravovacích službách byly předloženy – platné
Osobní hygiena osob činných ve stravovacích službách – v době kontroly vyhovující
Požadavky na hygienu na potravinářské provozy bez závad
Specifické požadavky na prostory pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin – nebyly zjištěny
nedostatky
Doklady o původu potravin byly předloženy
Výskyt hmyzu a hlodavců nebyl zjištěn
K hromadění odpadků v provozovně nedocházelo
Zákaz kouření byl dodržován
Alergeny jsou označovány číslicí. Jídelníček se seznamem alergenů je k dispozici na nástěnce v šatně.
Provozovatel má založený systém na principech HACCP.
Závěr:
Ve všech sledovaných ukazatelích nebyly v době kontroly zjištěny nedostatky.
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Česká školní inspekce
11. 11. 2016 – 16. 11. 2016 – Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného
základní školou a mateřskou školou. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
podle školních vzdělávacích programů a jeho souladu s právními předpisy a s příslušnými rámcovými
vzdělávacími programy.
Závěry:
„Od poslední inspekční činnosti došlo ke změně ve vedení školy, k obměně a doplnění pedagogického
sboru. Škole se daří zlepšovat materiálně technické podmínky ke vzdělávání a rozvíjet přínosné partnerské
vztahy. Škola účinně podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáků a výrazně se zapojuje do projektové
činnosti.“
Dále jsou popsány podle nové koncepce zápisu inspekční zprávy silné a slabé stránky školy. Ty druhé se
škole daří s úspěchem překonávat. Celá inspekční zpráva je webových stránkách školy
http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/dokumenty/ .
ČŠI provedla v těchto dnech i kontrolu dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských
služeb. Kontrola byla vykonána v základní škole, mateřské škole a školní jídelně.
Závěr:
Ve všech pěti kontrolovaných bodech bylo konstatováno, že nebylo zjištěno porušení výše uvedených
právních předpisů.
Úřad MČ Praha - Slivenec
13. 12. 2016
1. kontrola účelnosti čerpání dotačních prostředků z rozpočtu MČ Praha – Slivenec za období leden – září
2016
2. Kontrola nájemních smluv a vydaných faktur nájemného (DČ)
Závěr:
„Kontrolovaná osoba hospodaří s dotačními prostředky z rozpočtu MČ Praha – Slivenec účelně a
hospodárně. Rovněž průběžný výsledek v doplňkové činnosti je velmi příznivý, tak jako tomu bylo i
v minulých letech.“
Pražská správa sociálního zabezpečení
27. 3. 2017 – sledované období od 1. 4. 2014 do 28. 2. 2017
1. Plnění povinností v nemocenském pojištění
2. Plnění povinností v oblasti pojistného
3. Plnění povinností v důchodovém pojištění
Závěr:
Ve všech třech bodech kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

A 23. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020
Pro základní školství stanovuje plán následující cíle:
1) inovace školních vzdělávacích programů
2) podpora výuky cizích jazyků
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3) podpora polytechnické výuky
4) podpora informační a finanční gramotnosti
5) zvyšování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a zvyšování jejich prestiže
6) zlepšování vybavenosti škol
Vzhledem k počátku období, jehož se Dlouhodobý záměr týká (2016 – 2020), aktivity pedagogů ZŠ a MŠ
Slivenec některé cíle zatím naplňují pouze zčásti, některým se však intenzivně věnují již dlouho. Školní
vzdělávací program škola inovujeme tak, aby byl stále v souladu s momentálně platnou legislativou,
s potřebami žáků i zkušenostmi pedagogů. Na konci školního roku 2015/2016 byl proto upraven podle
nového přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a učebním plánu s účinností od 1. 9. 2016.
ŠVP s názvem „Naše zelená škola - domov myšlenek, poznání a kamarádů“ vystihuje školu, která má
sídlo uprostřed zeleně a snaží se chovat ekologicky.

Již několik let je vzdělávací strategie základní školy postavena na čtyřech základních pilířích: Jazyk a
jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Ekologická výchova a Zdravá škola.
Kromě toho byla přijata od školního roku 2013/2014 filosofie komunitní školy, která významně
ovlivňuje celý chod školy.
Jazyk a jazyková komunikace

I.


Výuku anglického jazyka jsme zařadili do výuky od 1. ročníku povinně pro všechny žáky.



Od 6. ročníku je pro všechny žáky povinná výuka německého jazyka, respektujeme individuální možnosti žáků.



Pracujeme v projektech – po žácích požadujeme vyhledávání informací a prezentaci výsledků jejich práce.



Orientujeme se na kooperativní práci – pracujeme ve skupinách, podporujeme komunikaci mezi žáky,
zařazujeme problémové úkoly.



Do výuky zařazujeme prvky dramatické výchovy.



Orientujeme se na kooperativní práci – pracujeme ve skupinách, podporujeme komunikaci mezi žáky,
zařazujeme problémové úkoly.

II. Informační a komunikační technologie


Pracujeme s interaktivní tabulí.



Využíváme počítačovou učebnu.



Ve výuce využíváme počítačové programy.



Od 4. ročníku navštěvují žáci povinně samostatný předmět Informační a komunikační technologie.



V 8. a 9. ročníku jsme do vzdělávání zařadili profilový předmět Práce s digitálními technologiemi.

III. Ekologická výchova


Ve škole pracuje Ekotým složený s žáků školy.



Do vzdělávání jsme zařadili nové vyučovací oblasti zaměřené mimo jiné na ochranu životního prostředí.



Organizujeme projektové dny zaměřené na problematiku životního prostředí.



Velký důraz klademe na třídění odpadu (kontejnery na tříděný odpad postupně umisťujeme ve všech chodbách
budov, organizujeme sběr papíru jako jednorázové akce školy).

IV. Zdravá škola


Podporujeme otevřenou komunikaci: učitel – rodič - žák; učitel – žák; učitel – učitel.



Podporujeme spolupráci žáků ve třídě i napříč ročníky.



Ve výuce klademe důraz na podporu zdravého životního stylu.



Vedeme žáky k sebehodnocení – pracujeme s portfoliem žáka.

Na druhém stupni jsou do vzdělávání zařazeny rozšiřující a profilové předměty Práce s digitálními
technologiemi, Základy gastronomie a pěstitelství a Anglická konverzace. Tyto vyučovací předměty
slouží především k rozšíření vzdělávací nabídky, ale také k posílení vzdělávacích obsahů stávajících
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předmětů a posilování mezipředmětových vztahů (např. využívání informačních technologií v ostatních
vyučovacích předmětech, posílení jazykového vzdělávání, rozvoj manuální zručnosti žáků apod.).
Škola ve svém školním vzdělávací programu vyučuje polytechnickou výchovu prostřednictví povinných
předmětů: Tvořivost, Výtvarná výchova, Gastronomie a pěstitelství, Informační a komunikační
technologie a Práce s digitálními technologiemi, předmět, který zahrnuje tematický okruh vzdělávacího
oboru Člověk a svět práce – využití digitálních technologií. Svým vzdělávacím obsahem logicky
navazuje na předmět ICT, rozšiřuje jej o využití dalších digitálních technologií (práce s fotoaparátem,
mobilním telefonem, tiskárny, interaktivní tabule, WI – FI, Bluetooth aj.) přičemž umožňuje žákům
získané znalosti a dovednosti využívat v běžném životě – především při přípravě dokumentačních,
informačních a propagačních materiálů školy.
Vedle toho škola organizuje různé projekty, kde polytechnická výchova je důležitým prvkem.
Například žáci 8. třídy pod vedením svého pedagoga vyrobili velký model letadla z první světové války
a ostatním žákům ho na vernisáži představili. Byl to příklad mezipředmětových vztahů.
Vzhledem k filosofii komunitní školy, kterou slivenecká škola přijala za svoji, a jejímu celodenním
programu, významnou roli v mimoškolních aktivitách hrají zájmové kroužky provozované ve škole. Zde
se dále rozvíjí jak polytechnická výchova, tak výuka jazyků.
Na příští školní rok se škola těší, že v rámci MAP se zapojí do využívání tzv. řemeslných hnízd, kde bude
plně vybavená dílna pro polytechnickou výchovu a povede ji kvalifikovaný pedagog. Škola také navázala
spolupráci s agenturou Šikovné děti a příští školní rok otevře kroužek Dětský kutil.
Finanční gramotnost máme podle našeho školního vzdělávacího programu rozloženou do 5 předmětů:
Matematika, Člověk a jeho svět, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k občanství a ke zdraví a
Základy gastronomie a pěstitelství.
Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a zvyšování jejich prestiže.
Přehled DVPP v předešlé části této výroční zprávy je důkazem péče, kterou této oblasti věnujeme.
Zvyšování prestiže souvisí s osobností pedagogů, jejich vzdělaností, přehledem a způsobem jednání.
Většina pedagogů školy je osobnostmi, které mají u dětí a rodičů přirozenou autoritu. Prestiž profese
pedagogů je ale i otázkou celospolečenskou.
Vybavenost školy je velmi dobrá. To se týká učebnic, pomůcek, vybavení tělocvičny, hřiště, výpočetní a
projekční techniky. Učebny jsou vybaveny účelně a moderně. Problémem je pouze prostorová stísněnost
a velký počet dětí ve třídách a školní budově. Modernizace probíhá plánovitě dle finančních možností.
A 24. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti
českého jazyka
Žáci, kteří mají jiný mateřský jazyk než češtinu a navštěvují sliveneckou školu, jsou pouze žáci cizinci.
Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ

Počet dětí

Úplná neznalost ČJ

0

Nedostatečná znalost ČJ

0

Znalost ČJ s potřebou doučování

11

Ačkoli čtrnáct žáků (v bodě A17 uvedených) mají cizí jazyk jako svoji mateřštinu, v současné době
češtinu víceméně ovládají.
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Výroční zpráva byla projednána dne 5. 10. 2017 na pedagogické radě.
Výroční zpráva byla projednána dne 16. 10. 2017 školskou radou.
Zpracovala ředitelka školy:
Mgr. Ivana Rosová
Praha dne 4. 10. 2017
Přiložené povinné přílohy:







Rozvaha – bilance k 31. 12. 2016
Rozvaha – bilance k 30. 6. 2017
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2017
Příloha účetní uzávěrky k 31. 12. 2016
Příloha účetní uzávěrky k 30. 6. 2017
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