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Základní škola 
 

1. Správní obvod 

Praha 5 
 

2. Zřizovatel: 

Městská část Praha - Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00, Praha 5 - Slivenec 
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587 

email: slivenec HYPERLINK "mailto:slivenec@praha-slivenec.cz"@praha-slivenec.cz,  

HYPERLINK "mailto:posta@praha-slivenec.cz"posta@praha-slivenec.cz 
 

Úplný název školy 

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, od 1. 8. 2019 Mgr. Petra Chlumská 
Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Petra Chlumská 
 

Kontakt: zs.slivenec HYPERLINK "mailto:zs.slivenec@seznam.cz"@seznam.cz 

Tel/fax: 251 816 594 
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/ HYPERLINK "http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/" 

nebo na webu MČ Slivenec  HYPERLINK "http://www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-

praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/"http://www.praha-slivenec.cz/mestska-

cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/. Připomínky a náměty pro jednání 

školské rady je možné zaslat na  HYPERLINK 

"mailto:skolskarada.zsslivenec@seznam.cz"skolskarada.zsslivenec@seznam.cz. 
 

Předslovo ředitelky 

Ve školním roce 2018/2019 škola pracovala na svém rozvoji ve všech směrech. Byla 

dokončena moderní jazyková učebna, pedagogové absolvovali školení pro její efektivní 

využití. V rámci MHMP OP PP, výzvy č. 28 se pedagogové školy a mateřské školky v květnu 

zúčastnili edukativního výjezdu do Švédska, kde sbírali informace a zkušenosti o práci s žáky 

s odlišným mateřským jazykem. Škola také vstoupila do MHMP OP PPR, výzvy č. 37 stavba 

moderní přírodovědné učebny a OP VVV – šablony II vyhlašované MŠMT. 
V tomto školním roce byly otevřeny tři první třídy, zájem rodičů a dětí o naši školu přetrvává. 

Stále nás však trápí nedostatek prostor, jak učeben, tak zázemí pro pedagogy i nedostatečná 

mailto:slivenec@praha-slivenec.cz
mailto:slivenec@praha-slivenec.cz
mailto:zs.slivenec@seznam.cz
http://www.skolaslivenec.cz/
http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%20HYPERLINK%20%22http:/www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%22%20,%20nebo%20na%20webu%20MČ%20Slivenec%20%20HYPERLINK%20%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/.%20Připomínky%20a%20náměty%20pro%20jednání%20školské%20rady%20je%20možné%20zaslat%20na%20%20HYPERLINK%20%22mailto:skolskarada.zsslivenec@seznam.cz%22skolskarada.zsslivenec@seznam.cz.
http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%20HYPERLINK%20%22http:/www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%22%20,%20nebo%20na%20webu%20MČ%20Slivenec%20%20HYPERLINK%20%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/.%20Připomínky%20a%20náměty%20pro%20jednání%20školské%20rady%20je%20možné%20zaslat%20na%20%20HYPERLINK%20%22mailto:skolskarada.zsslivenec@seznam.cz%22skolskarada.zsslivenec@seznam.cz.
http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%20HYPERLINK%20%22http:/www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%22%20,%20nebo%20na%20webu%20MČ%20Slivenec%20%20HYPERLINK%20%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/.%20Připomínky%20a%20náměty%20pro%20jednání%20školské%20rady%20je%20možné%20zaslat%20na%20%20HYPERLINK%20%22mailto:skolskarada.zsslivenec@seznam.cz%22skolskarada.zsslivenec@seznam.cz.
http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%20HYPERLINK%20%22http:/www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%22%20,%20nebo%20na%20webu%20MČ%20Slivenec%20%20HYPERLINK%20%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/.%20Připomínky%20a%20náměty%20pro%20jednání%20školské%20rady%20je%20možné%20zaslat%20na%20%20HYPERLINK%20%22mailto:skolskarada.zsslivenec@seznam.cz%22skolskarada.zsslivenec@seznam.cz.
http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%20HYPERLINK%20%22http:/www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%22%20,%20nebo%20na%20webu%20MČ%20Slivenec%20%20HYPERLINK%20%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/.%20Připomínky%20a%20náměty%20pro%20jednání%20školské%20rady%20je%20možné%20zaslat%20na%20%20HYPERLINK%20%22mailto:skolskarada.zsslivenec@seznam.cz%22skolskarada.zsslivenec@seznam.cz.
http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%20HYPERLINK%20%22http:/www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%22%20,%20nebo%20na%20webu%20MČ%20Slivenec%20%20HYPERLINK%20%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/.%20Připomínky%20a%20náměty%20pro%20jednání%20školské%20rady%20je%20možné%20zaslat%20na%20%20HYPERLINK%20%22mailto:skolskarada.zsslivenec@seznam.cz%22skolskarada.zsslivenec@seznam.cz.
http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%20HYPERLINK%20%22http:/www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/%22%20,%20nebo%20na%20webu%20MČ%20Slivenec%20%20HYPERLINK%20%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/%22http:/www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/skolstvi-v-mc/zs-a-ms-praha-slivenec/.%20Připomínky%20a%20náměty%20pro%20jednání%20školské%20rady%20je%20možné%20zaslat%20na%20%20HYPERLINK%20%22mailto:skolskarada.zsslivenec@seznam.cz%22skolskarada.zsslivenec@seznam.cz.
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kapacita školní kuchyně. Proto je v plánu zřizovatele o letošních prázdninách vybudovat 

jednu třídu v pavilónové budově, zrekonstruovat školní kuchyň a jídelnu a do 2 - 3 let 

realizovat dostavbu na pavilónové budovy. 
Jsem však přesvědčena, že i přes některé nedostatky, škola ve školním roce 2018/2019 

vzkvétala a vyvíjela se potřebným směrem, a to ke zkvalitňování metod a forem výuky, 

profesní odbornosti pedagogů, třídního i celoškolního klima. 
 

3. Zásadní změny v síti škol a školských zařízení 

 
Datum posledního vydání rozhodnutí do sítě škol: s účinností od 1. 9. 2017 

• školní klub s kapacitou 60 žáků 
 

Charakteristika školy 

Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 je plně organizovaná 

škola s devíti ročníky. Kapacita školy je 350 žáků. Kromě běžných, denně do školy 

docházejících žáků, kapacitu plně doplňují i kmenoví žáci vzdělávaní dle §38 školského 

zákona. 
 

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 
pavilon tělocvičny – pasivní budova 
 

V historické budově sídlí 6 tříd I. stupně (první až třetí ročníky) a odpoledne zde vykonává 

činnost školní družina. 

V pavilonech A a B probíhá výuka žáků II. stupně a žáků 3. - 5. ročníků. Nachází se zde 

odborná multifunkční učebna pro výuku fyziky, matematiky a chemie, odborná učebna 

hudební výchovy, počítačová učebna, které slouží jako kmenové třídy. Dále jsou zde výtvarná 

učebna, místnost s keramickou pecí, archiv a sklad učebnic, knihovna, kabinety pro pedagogy, 

místnost pro modeláře modulové železnice, místnost pro ZUŠ. 
Ve správním (modrém) pavilonu sídlí vedení školy, dvě kmenové třídy, cvičná školní 

kuchyňka, školní poradenské pracoviště, informační místnost pro učitele, místnost pro ZUŠ a 

kancelář hospodářky školy. V přízemí správního pavilonu se nachází kuchyně a školní jídelna, 

kancelář vedoucí školní jídelny. 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. 
 

Mateřská škola se nachází v pasivní budově, jsou tu čtyři kmenové učebny s šatnami, čtyři 

přípravné kuchyňky, prostorná vstupní hala. 
Na tuto budovu těsně naléhá i nově otevřená tělocvična, která má 520 m2 a je to též pasivní 

budova. 
Součástí školy je i rozlehlý areál s hřištěm, lezeckou stěnou, doskočištěm, velikou zahradou s 

altány, lanovým centrem, přírodním pískovištěm, ohniště, arboretem a zelenou učebnou v 

atriu školy.  Zahradu využívá většinou školní družina, ale i žáci při rekreačních přestávkách. 
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4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání 

a. Název školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

Naše zelená škola - domov myšlenek, poznání a kamarádů 

 

b. Stručné zhodnocení (charakteristika) 

Název vzdělávacího programu charakterizuje školu, jež sídlí v zeleni a snaží se chovat 

ekologicky. Chod školy také ovlivňuje skutečnost, že od roku 2013/2014 byla přijata filozofie 

komunitní školy. Verze ŠVP je platná od 1. 9. 2016. 
Vzdělávání ve škole je vystiženo čtyřmi hlavními oblastmi: 
Jazyk a jazyková výchova 
• povinná výuka německého jazyka od 6. tříd 

• výuka anglického jazyka od 1. třídy 
Informační a komunikační technologie 
• práce s interaktivní tabulí 

• využívání moderní počítačové učebny 
• předmět Informační a komunikační technologie od 4. třídy 
Ekologická výchova 

• organizace projektových dnů zaměřených na ekologicky 

Zdravá škola 
• otevřená komunikace učitel-rodič-žák, učitel-učitel, učitel-žák 
• tvoření portfolií - vedení žáků k sebehodnocení 

• podpora zdravého životního stylu 
Na 1. stupni je součástí vzdělávacího programu předmět Osobnostní a sociální výchova, také 

Taneční a pohybová výchova, ve které žáci rozvíjejí své pohybové dovednosti v interakci s 

hudbou, učí se vzpřímenému držení těla, vyjádření pocitů pohybem apod. Žáci 3. a 4. ročníků 

absolvují výuku  plavání jako povinnou součást tělesné výchovy. 

Na 2. stupni jsou do výuky zařazeny předměty Práce s digitálními technologiemi, Základy 

gastronomie a pěstitelství, Anglická konverzace. Dochází tak k posílení mezipředmětových 

vztahů - např. využití informačních technologií v dalších předmětech apod. Žáci 9. tříd také 

píší seminární ročníkové práce, jejich obhajoba probíhá před komisí, téma práce je zvoleno 

tak, aby odpovídalo dalšímu směřování žáků po ukončení základního vzdělávání. 

Ve škole také probíhá adaptační kurz pro předškoláky „Do školy jako do pohádky“, který je 

organizován pro budoucí prvňáčky a jeho cílem je pomocí aktivit v rámci předmětů, 

vyučovaných v první třídě, seznámit děti se školním prostředím, pedagogy a usnadnit jim tak 

náročný přechod z mateřské školy do školy základní. 
Ve škole probíhají též projektové dny, např. Světový den Ekoškol, Noc s Andersenem, Den 

Země, Ukliďme Česko, ukliďme Slivenec, celoroční sběr papíru Sbírej s námi, sbírej pro les, 

Živý betlém při rozsvěcení obecního vánočního stromku apod. 
Verze ŠVP je platná od 1. 9. 2016. Součástí jsou úpravy vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s účinností od 1. 9. 2016. 
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c. Výsledky hodnocení prospěchu a chování 2018/2019 

Přehled klasifikace školy, školní rok 2018/2019, 1. pololetí 
 

 T
ří

d
a
 

ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ 

 CELKOVÝ POČET ZNÁMKEK Ø  

 C
el

k
em

 

 C
h

la
p

ci
 

 D
ív

k
y
 

          

      

 V
y
zn

a
m

en
á
n

í 
 P

ro
sp

ěl
i 

 N
e p

ro
sp

ěl
i 

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

J
in

é 
h

o
d

n
o
ce

n
í 

 P
rů

m
. 
zn

á
m

k
a
 

1
 V

e l
m

i 
d

o
b

ré
 

2
 U

sp
o
k

o
ji

v
é 

3
 U

sp
o
k

o
ji

v
é 

I.A 25 15 10 25 0 0 200 0 0 0 0 0 1.00 25 0 0 

I.B 24 12 12 23 0 0 184 0 0 0 0 0 1.00 23 0 0 

I.C 25 14 11 25 0 0 200 0 0 0 0 0 1.00 25 0 0 

II.A 25 14 11 24 0 0 184 8 0 0 0 0 1.04 24 0 0 

II.B 22 11 11 21 0 0 162 6 0 0 0 0 1.04 21 0 0 

III.A 23 12 11 22 0 0 193 5 0 0 0 0 1.03 22 0 0 

III.B 20 11 9 14 6 0 157 15 8 0 0 0 1.17 20 0 0 

III.C 20 11 9 16 4 0 152 23 5 0 0 0 1.18 20 0 0 

IV.A 20 8 12 17 2 0 168 20 2 0 0 0 1.13 19 0 0 

IV.B 20 8 12 14 6 0 152 37 10 1 0 0 1.30 20 0 0 

V.A 27 14 13 19 8 0 212 39 19 0 0 0 1.29 27 0 0 

V.B 29 18 11 23 5 0 248 23 7 2 0 0 1.15 28 0 0 

VI. 19 9 10 10 9 0 205 74 23 2 0 0 1.41 19 0 0 

VII. 10 5 5 1 9 0 81 37 25 7 0 0 1.72 10 0 0 

VIII. 18 11 7 3 14 1 137 57 47 25 4 0 1.90 17 0 1 

IX. 17 10 7 4 13 0 135 77 46 13 0 1 1.76 17 0 0 

Ʃ 344 183 161 261 76 1 277

0 

421 192 50 4 1 X 337 0 1 

% X 53 47 77 22 0 81 12 6 1 8 8 X 100 0 0,296 

Ø 22 11 10 16 5 0 173 26 12 3 0 0 1,26 21 0 0,625 
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Přehled klasifikace školy, školní rok 2018/2019, 2. pololetí 

 
 T

ří
d

a
 

ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ 

 CELKOVÝ POČET ZNÁMEK Ø  

 C
el

k
em

 

 C
h

la
p

ci
 

 D
ív

k
y
 

          

 1
 V

e l
m

i 
d

o
b

ré
 

 2
 U

sp
o
k

o
ji

v
é 

 3
 N

eu
sp

o
k

o
ji

v
é 

 V
y
zn

a
m

en
á
n

í 

 P
ro

sp
ěl

i 

 N
e p

ro
sp

ěl
i 

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 J
in

é 
h

o
d

n
o
ce

n
í 

 P
rů

m
. 
zn

á
m

k
a
 

I.A 26 15 11 26 0 0 208 0 0 0 0 0 1.00 26 0 0 

I.B 25 13 12 25 0 0 225 0 0 0 0 0 1.00 25 0 0 

I.C 24 14 10 24 0 0 192 0 0 0 0 0 1.00 24 0 0 

II.A 26 14 12 25 0 0 192 8 0 0 0 0 1.04 25 0 0 

II.B 21 10 11 19 1 0 141 17 0 2 0 0 1.14 20 0 0 

III.A 22 11 11 21 0 0 184 5 0 0 0 0 1.03 21 0 0 

III.B 20 11 9 16 4 0 155 18 7 0 0 0 1.18 20 0 0 

III.C 20 11 9 18 2 0 153 25 2 0 0 0 1.16 20 0 0 

IV.A 20 8 12 15 4 0 165 18 7 0 0 0 1.17 19 0 0 

IV.B 20 8 12 8 12 0 148 30 22 0 0 0 1.37 20 0 0 

V.A 27 14 13 17 10 0 209 39 17 5 0 0 1.33 26 1 0 

V.B 29 18 11 23 5 0 257 15 8 1 0 0 1.12 28 0 0 

VI. 19 9 10 10 9 0 191 70 40 2 0 1 1.51 18 1 0 

VII. 10 5 5 0 10 0 76 39 28 7 0 0 1.77 10 0 0 

VIII. 18 11 7 3 15 0 137 70 43 19 0 1 1.79 18 0 0 

IX. 17 10 7 5 12 0 165 58 33 15 0 1 1.62 17 0 0 

Ʃ 344 182 162 255 84 0 2798 412 207 51 0 3 X 337 2 0 

% X 53 47 75 25 0 81 12 6 1 0 0 X 99 1 0 

Ø 22 11 10 16 5 0 175 26 13 3 0 0 1.26 21 0 0 
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Testování SCIO z českého jazyka a matematiky 5. tříd 

Výsledky testování z českého jazyka žáků 5. tříd jsou lepší než u 70 % všech zúčastněných 

škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu studijních předpokladů 

(OSP) bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně. 
Výsledky žáků 5. tříd v matematice jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol. Výsledky žáků 

byly výborné např. v oblasti čísel a početních operací, geometrie v rovině a prostoru, v práci s 

daty. Studijní potenciál žáků je, po porovnání výsledků testu matematiky a OSP, využíván v 

matematice výborně a výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich 

studijních předpokladů a žáci pracují nad své možnosti. 
 

Testování SCIO z českého jazyka a matematiky 9. tříd 

Výsledky žáků z testování v českém jazyce bylo zjištěno, že naše škola patří mezi 10 % škol s 

nejslabšími výsledky. Výsledky byly slabé v oblasti mluvnice, průměrné v oblasti sloh a 

komunikace, literatura. Z toho vyplývá, že studijní potenciál žáků v českém jazyce byl 

využíván nedostatečně a byly zde rezervy pro zlepšení. V matematice jsou výsledky žáků 

lepší než u 80 % zúčastněných škol, tedy žáci využívají svůj studijní potenciál v matematice 

velmi dobře a pracují nad svoje možnosti. 
 

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 

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

AJ 280 64 0 0 0 0 

NJ 0 64 0 0 0 0 

ŠJ 0 0 0 0 0 0 

RJ 0 0 0 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 0 0 0 

 

Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. třídy, výuka německého jazyka od 6. třídy. Výuka 

anglického jazyka je od 6. třídy posílena předmětem Anglická konverzace, který je zajištěn 

rodilým mluvčím ve spolupráci s jazykovou agenturou a probíhá 1x týdně 1 hodinu. 
Pro žáky 1. stupně škola nabízí v rámci volnočasových aktivit kroužky s výukou anglického 

jazyka. 
Výuka německého jazyka je posílena zahraničním výjezdem do Rakouska nebo Německa.
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6. Údaje o pracovnících školy 

a. Personální zabezpečení 

Pracovníci 
K 30. 6. 2018 
fyzické 

osoby 

K 30. 6. 2018 
přepočtení 

pracovníci 

K 30. 6. 2019 
fyzické 

osoby 

K 30. 6. 2019 
přepočtení 

pracovníci 

Pedagogičtí 22 18,64 23 19,59 

Pedagogové 
ŠD a ŠK  

5 4,5 6 5,5 

Asistenti 
pedagoga 

9 7,575 8 6,91 

Nepedagogičtí 
ZŠ 

9 7,39 10 7,53 

Nepedagogičtí 
ŠJ 

6 5,5 6 5,5 

Celkem 51 43,605 53 45,03 

 
 

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

Počet (fyz. osoby) 

k 31. 12. 2018 

Pegag. prac. 
celkem 

Pedag. prac. 
s odbornou 
kvalifikací 

Pedag. prac. 
bez odborné 
kvalifikace 

I. stupeň 14 13 1 

II. stupeň 9 9 0 

Vychovatelé 6 6 0 

Asistenti pedagoga 8 8 0 

Celkem 37 36 1 

 

Kvalifikovanost k 31. 12. 2018 byla 97,3 %. 
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7. Věková struktura pedagogických pracovníků  
k 31. 12. 2018 

Věk Do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 a více 
Z toho 
důchodci 

Počet 1 8 16 9 2 1 

Z toho žen 1 6 15 9 2 1 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 41,13 let. 

• odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce   9 
• nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce   0 
• nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce   0 
 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 0 
• počet pracovníků, kteří si rozšiřují vzdělání 0 

Průběžné vzdělávání probíhalo nejvíce v oblastech ICT, klima třídy, inkluze. V letošním roce 

jsme absolvovali, v rámci projektu MHMP OP PPR výzva č. 28, školení zaměřené na práci 

s OMJ, Komunikace v obtížných a problémových situacích a Základy osobnostně sociálního 

rozvoje pedagoga základní školy. 
 

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2019/2020 a dokladů 
docházky na školní rok 2019/2020 k 30. 9. 2018 (z výkazů 
pro daný školní rok) 

Počet 1. tříd 
Zapsané děti 

do 1. tříd 

Přijaté děti 

do 1. tříd 

Odklady 

školní docházky 

2 77 56 13 

 

a. Počet tříd 

Počet 1. tříd 
I. stupeň 
(+ příp. třídy) 

II. stupeň Celkem 

K 30. 6. 2018 10 4 14 

K 30. 6. 2019 12 4 16 
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z toho počet specializovaných tříd 

Počet 1. 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 

(+ příp. třídy) 
II. stupeň Celkem 

K 30. 6. 2018 231 71 302 

K 30. 6. 2019 280 64 344 

 

 

z toho počet žáků ve specializovaných třídách 

Počet 1. tříd 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 za 
I. a II. stupeň 

běžných tříd Běžné třídy 
Specializované 

třídy 
Běžné třídy 

Specializované 

třídy 

23,3 0 16 0 21,5 

 
 

b) na učitele (jedná se o přepočtený počet učitelů) 

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň Průměr za 

I. a II. stupeň 

běžných tříd Běžné třídy 
Specializované 

třídy 
Běžné třídy 

Specializované 

třídy 

23,5 0 8,33 0 18,01 
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Zaměření tříd s rozšířenou výukou (uvést u kterých předmětů) 

Předmět M+Př TV Jazyky HV VV Informatika 
Jiné 

předměty 

Počet 

tříd 
0 0 0 0 0 0 0 

Počet 
žáků 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Zaměření specializovaných tříd 

 Celkem 
Z toho poruchy 
učení 

Z toho poruchy 
chování 

Počet žáků ve 
specializovaných 
třídách 

0 0 0 

 

Počet integrovaných dětí celkem 

(na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, zkušenosti s integrací) 

38 + 1 žák mimořádně nadaný 
 

z toho postižení: 

SPU Zrakové Sluchové Řeči Tělesné Mentální Kombinované 

27 0 0 3 0 1 7 

 
 
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 1 0 1 

 

Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 Z pátého ročníku Ze sedmého ročníku 

Gymnázia zřiz. krajem 4 0 

Soukromá gymnázia 2 1 

Církevní gymnázia 0 0 
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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 

1 2 0 6 3 1 13 

 
 

c) na soukromé školy přijato: 

Gymnázia 
Obchodní 

akademie 

Zdravotnické 

školy 

Průmyslové 

školy 

Ostatní 

střední 

školy 

Střední 

odb. 
učiliště  

Celkem 

0 0 0 0 1 0 1 

 
 

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

přijato: 

Z 9. ročníků Z nižších ročníků 

3 0 

 

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

• v devátém ročníku:     17 
• v nižším ročníku:         0 
f) počet žáků, kteří z pátého ročníku odešli na jinou základní školu:        16 

g) počet žáků, kteří byli do 6. ročníku přijati z jiné základní školy:            0 
 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 Počet oddělení Počet žáků 

Školní družina 6 180 

Školní klub 0 0 

 

Ve školním roce 2018/2019 otevřela školní družina nové oddělení. 6 oddělení školní družiny 

navštěvovalo v průběhu roku celkem 186 žáků z 1. –  4. třídy. 
Děti se i tento školní rok mohly ve školní družině 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. výletu do pražské zoologické zahrady, 

X. ročníku přechodu Brd, vánočních výtvarných dílen, vyzvednutí Betlémského světla pro 
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Slivenec s návštěvou výstavy betlémů, návštěvy divadla S+H, vynášení Morany, otvírání 

studánky, „Toulek Prahou“ (Petřín, katedrála sv. Víta, muzeum alchymistů), zábavně 

sportovního odpoledne nebo boje o poklad na motivy hry pevnost Boyard. Během celého 

školního roku se mohli zájemci účastnit filmových představení v kině Radotín. 

I v tomto školním roce proběhly již tradiční akce: dýňohraní, Halloween po našem, Trocha 

historie nikoho nezabije, masopustní dílničky, Pokusohraní, návštěvy místní knihovny, slet 

čarodějů a čarodějnic, schodiáda a prodejní výstava, kterou děti pořádají za účelem adopce 

zvířátka v pražské zoo. 
Koncem listopadu zajistila družina pro všechny zájemce ze školy i okolí ukázky logických a 

stolních her Mindok s případnou možností objednání daných her.  
Školní družina také začala spolupracovat s novým sliveneckým Domovem seniorů SeneCura 

v rámci celoročního projektu s o. p. s. Mezi námi, která se zaměřuje na společná mezigene-

rační setkávání. Děti pro klienty domova namalovaly různé obrázky a secvičily pěvecké 

vystoupení. Především však pravidelně jedno oddělení navštěvovalo Domov seniorů, kde se 

děti společně s klienty domova účastnily společných aktivit. 
Školní družina pracovala jako každý rok velmi aktivně a rozmanitě. 
 
 

Konkrétní akce školní družiny ve školním roce 2018/2019 

pá - 7.9. - kino Radotín - Hotel Transylvánie- příšerózní dovolená  

pá - 21.9. - kino Radotín - Malá čarodějnice 

so - 22.9. - zoo Praha 

pá - 12.10. - kino Radotín - Yeti, ledové dobrodružství 

so - 20.10 - X. přechod Brd 

pá - 26.10. - kino Radotín - Vilík, rychle a vesele 

st - 31.10. - Stašidílny 

st - 31.10. - Halloween po našem 

pá - 9.11. - kino Radotín - Když draka bolí hlava 

út - 27.11. - herní odpoledne Mindok 

pá - 30.11. - kino Radotín - Když draka bolí hlava 

út - 11.12. - vánoční výtvarné dílny 

pá - 21.12. - kino Radotín - Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 

ne - 23.12. - cesta pro Betlémské světlo pro Slivenec 

pá - 4.1. - Trocha historie nikoho nazabije 

pá - 4.1. - kino Radotín - Sněhová královna v zemi zrcadel 

pá - 18.1. - kino Radotín - Ledová sezóna - medvědi jsou zpět 

pá - 25.1. - kino Radotín - Ovečky a vlci 

út - 29.1. - masopustní dílničky 

út - 19.2.,26.2.,5.3.,16.3.,19.3. - návštěva místní knihovny 

pá - 1.3. - kino Radotín - Jak vycvičit draka 3 
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st - 6.3. - Pokusohraní 

út - 26.3. - divadlo S+H - Hurvínek mezi osly 

st - 27.3. - Slivenecká krákorka 

po - 15.4. - vynášení Morany 

čt - 25.4. - Toulky Prahou- Petřín, katedrála, muzeum alchymistů 

pá - 26.4. - kino Radotín - Velké dobrodružství čtyřlístku  

út - 30.4. - Slet čarodějů a čarodějnic 

út - čt - 14. - 16.5.  - Schodiáda 

so - 18.5. - záchrana pohádkové říše - Lhotka u Mělníka 

út - 21.5. - otvírání studánky Dobrá voda 

pá - 31.5. - zábavně pohybové odpoledne k MDD 

pá - 31.5. - kino Radotín - V oblacích 

út - 11.6. - prodejní výstava 

út - 18.6. - boj o poklad 

pá - 21.6. - kino Radotín - Tajný život mazlíčků 2 

 

11. Poradenské služby školy 

Oblast výchovného poradenství byla ve školním roce 2018/2019 zajišťována prostřednictvím 

výchovného poradce Mgr. Daniely Štolové, která je zároveň speciální pedagog a metodik 

prevence rizikového chování žáků. 
Výchovný poradce školy úzce spolupracoval s pedagogicko-psychologickou poradnou pro 

Prahu 5, nově konkrétně s Mgr. Monikou Kubáskovou, dále též s PPP Zlíchov při ZŠ pro žáky 

s poruchami učení s PhDr. Zdenou Michalovou, která poskytuje žákům spolehlivou péči a 

škole fundované a validní zprávy, ze kterých pedagogové vycházejí při práci se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. 

Výchovná poradkyně kromě určených konzultačních hodin operativně svolává schůzky s 

rodiči žáka v okamžiku, kdy je potřeba prokonzultovat a vyřešit konkrétní problém. Škola 

věnuje komunikaci s rodiči velkou pozornost, protože ji považuje za velmi důležitou součást 

chodu školy. 

Volba povolání je řešena prostřednictvím konzultací žáků 9. tříd s výchovnou poradkyní a 

dále prostřednictvím vzdělávacího obsahu věnovaného problematice profesního rozvoje (je 

součástí vyučovacího předmětu 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 8. a 9. tříd tradičně 

navštívili výstavu Schola Pragensis 2018, což je veletrh středních škol, kde se školy žákům 

představí, nabízí a přibližují své obory a předvádějí ukázky práce svých studentů a motivují 

tím žáky, vycházející ze základní školy, ke studiu konkrétního oboru. 
Ve spolupráci s PPP Prahy 5 byly u většiny žáků 9. třídy provedeny tzv.„Profi testy“, které 

slouží žákům i rodičům k snazšímu nasměrování k budoucímu výběru dalšího studia. 

V naší škole zajišťujeme pomoc dětem s poruchami řeči. V rámci logopedické péče pracují 

vyškolené učitelky s předškoláky v mateřské škole a s prvňáčky v ZŠ. 
Na škole nepůsobí školní psycholog, někteří učitelé mají vystudovanou speciální pedagogiku. 
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Škola spolupracuje s PPP Zlíchov (dříve SPC), které se stará o některé integrované žáky. S 

organizacemi Apla a Nautis spolupracujeme v péči o žáky s PAS (porucha autistického 

spektra). Zrakově postižený žák spadá pod SPC EDA. Všechna zmiňovaná zařízení 

zajišťovala prostřednictvím svých odborníků návštěvu žáků ve výuce a následné konzultace a 

supervizní setkání s učiteli. Škola průběžně spolupracovala i s OSPOD Prahy 5, městské části 

Praha 16 (Radotín) při řešení výchovných problémů, které naštěstí v tomto školním roce 

nebyly závažného charakteru. Škola zorganizovala 3 výchovné komise, jednalo se o kázeňské 

problémy jednotlivců (nevhodné chování ke spolužákům, nedodržování pravidel chování, 

porušování pravidel ohledně mobilních telefonů apod.) 
 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, včetně 
mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity 

Naše škola zastává filozofii školy komunitní, proto je spolupráce s rodiči a ostatními subjekty 

pro školu důležitá. 
Při škole působí spolek s názvem Unie rodičů  http://unierodicu.webnode.cz HYPERLINK 

"http://unierodicu.webnode.cz/", která spolupracuje se školou např. na organizaci každoroční 

Zahradní slavnosti, Adventních dílnách a Živém Betlému, pro které zajišťuje stanoviště pro 

aktivity dětí, také ozvučení, osvětlení a pódium.  V letošním roce nakoupila pro školu 

výukové pomůcky různého charakteru pro třídy I. i II. stupně. 
Dařilo se nám také v oblasti spolupráce s rodiči. Ve všech 1. třídách se uskutečnil den 100 dnů 

prvňáčků, při kterém rodiče mohli sledovat výuku předmětů matematiky a českého jazyka a v 

druhé polovině dopoledne proběhly výtvarné dílny, kde rodiče společně s dětmi vyráběli ve 

výtvarné dílně výrobky. Dvakrát do roka také probíhají tripartity - konzultační dny, kde se 

schází rodič - učitel - žák a projednávají záležitosti týkající se prospěchu a chování žáků. 

Další společné akce pro rodiče a děti jsou např. vánoční besídky, společné akce školní 

družiny, ples absolventů. 
I v loňském roce škola udržela certifikát Rodiče vítáni, který je známkou otevřeného 

vyučování, tj. transparentnost školy směrem k rodičům - rodiče mohou, po dohodě s 

pedagogem, přijít navštívit výuku, škola pořádá 2x ročně Dny otevřených dveří, rodiče mohou 

prostřednictvím webových stránek školy sledovat třídní informace, např. zadávání domácích 

úkolů, budoucí akce třídy, probírané učivo, učitelé s rodiči komunikují nejen osobně při 

konzultacích, ale také pomocí emailových zpráv. V tomto školním roce byly dvě třídy 

pilotními třídami v rozjezdu elektronického školního řídícího systému Edupage. Rodiče v 

těchto třídách mohli sledovat na webu nejen výše uvedené, ale také hodnocení žáků, mohli 

zasílat elektronické omluvenky. Škola v příštím školním roce připravuje rozšíření systému pro 

všechny třídy II. stupně, poté pro třídy I. stupně. 

Úspěšná je také spolupráce se zřizovatelem. I v letošním roce jsme uspořádali soutěž Hafík - 

pro majitele pejsků, žáci školy účinkovali v krátkém hudebním programu při vítání občánků, 

zástupci úřadu každoročně organizují imatrikulaci nových prvňáčků. Učitelé a žáci školy se 

podílí svou účastí a svými výrobky na vánočním a velikonočním jarmarku. V letošním roce se 

též ve spolupráci se školní družinou uskutečnilo otvírání studánky Dobrá voda v Holyni, kde 

vystoupily žákyně z kroužku flétny při naší škole. Zřizovatel se také aktivně podílí na 

úpravách a přestavbě školy. O letošních prázdninách je naplánována rekonstrukce školní 

jídelny a probíhá výstavba nové mateřské školy ve Frančíkově ulici. 
V tomto roce také probíhala výborná spolupráce mezi pedagogy naší ZŠ a MŠ v celoročním 

projektu Písmenkohraní. Pedagogové ze školy dlouhodobě řeší chybné držení psacího náčiní 

u dětí přicházejících do 1. tříd, psaní písmen a číslic opačným směrem, což, pokud se zakoření 

již v mateřské škole, je téměř neodstranitelné v 1. třídě. Proto paní učitelky po několika 

setkáních vypracovaly systém hraní s písmenky a jednoduché pracovní listy, které děti 

http://unierodicu.webnode.cz/
http://unierodicu.webnode.cz/
http://unierodicu.webnode.cz/
http://unierodicu.webnode.cz/
http://unierodicu.webnode.cz/
http://unierodicu.webnode.cz/
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povedou k získávání správných návyků při psaní. 
Školní družina po celý rok spolupracovala se společností Mezi námi, o.p.s. a Domem seniorů 

SeneCura ve Slivenci na projektu mezigeneračního setkávání. Každý měsíc jedno oddělení 

družiny navštívilo Dům seniorů, kde pod vedením lektorky uskutečňovaly děti společně se 

seniory různé aktivity - výtvarné, herní, dramatické apod. 
Spolupráce s dalšími subjekty: 
• ZUŠ Nad Popelkou - odloučené pracoviště hudebního a výtvarného oboru na naší ZŠ 
• Věda nás baví, o.p.s. 
• Klub Švestka, Pecka, o.s. - cvičení Rychlí špunti, Maminky s dětmi 

• Taneční studio Style 
• Easy speak, jazyková škola 

• Watttsenglish Ltd. 
• Český červený kříž 
 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních projektech 

Noc s Andersenem 
Tento mezinárodní projekt, konaný na počest spisovatele H. Ch. Andersena, zaměřený na 

čtenářství proběhl i na naší škole. Ve škole přenocovalo několik tříd I. stupně a jedna třída II. 

stupně. Všechny třídy společně zasadily na školní zahradě strom Pohádkovník. Do školy 

zavítala paní knihovnice, vedoucí družiny a dětem četly. 
Genius Logicus, Genius Matematicus 

Jedná se o mezinárodní matematickou soutěž, ve které může změřit logické myšlení každý, 

kdo má zájem řešit zajímavé a nápadité úkoly. Účastníci mohou získat mezinárodní certifkát. 

Světový den Ekoškol 
Škola každoročně pořádá projektový den, v rámci kterého žáci absolvují různé ekologické 

aktivity. 
Mezinárodní program Ekoškola 
Program Ekoškola probíhá celosvětově, škola je do tohoto projektu zapojena od r. 2012/2013. 

Koordinátorem programu je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental 

Education). V tomto školním roce však aktivity školního Ekotýmu zaostávaly z důvodu 

chybějící vedoucí Ekotýmu. 
 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

Vzdělávání nadaných žáků probíhá na základě individuálních vzdělávacích plánů 

vycházejících ze zpráv školského poradenského zařízení či MENSY. 
Škola využívá několik možných forem podpory nadaných žáků. Je to např. zařazení do 

skupiny, ve které se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých 

předmětech. V souladu s vývojem školních dovedností nadaných dětí je jim věnován 

individuální přístup a lze rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený vzdělávacím školním 

programem. 
Nadaným žákům je také umožněno zúčastnit se výuky ve vyšším ročníku v daném předmětu. 
Škola má v této oblasti ještě rezervy. 
 

15. Polytechnická výchova 

Polytechnická výchova byla vyučována prostřednictvím předmětů Tvořivost, Výtvarná 

výchova, Gastronomie a pěstitelství, Informační a komunikační technologie a Práce s 
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digitálními technologiemi. Poslední uvedený předmět spadá do tematického okruhu Člověk a 

svět práce - využití digitálních technologií. Svým obsahem navazuje na předmět ICT a 

rozšiřuje jej o možnost využití dalších digitálních technologií, např. mobilní telefon, 

fotoaparát, interaktivní tabule apod. 

Škola též organizovala ve spolupráci s jinými organizacemi projekty polytechnickou výchovu 

podporující - kroužek Dětský kutil, Hokus pokus, Věda nás baví, kroužek modulové 

železnice. V rámci šablon ve škole pokračuje kroužek Klub zábavné logiky a deskových her, 

kroužek robotiky. Plánovaná tzv. řemeslná hnízda se neuskutečnila z důvodu nedostatku 

prostor pro vybudování dílny pro polytechnickou výchovu. 

 
 

Volnočasové aktivity ve školním roce 2018/2019 

Pořádané školou: 
Seminář s dějepisu 
Přípravný kurz českého jazyka 

Hra na flétnu 
Klub zábavné logiky a deskových her 
Divadelní kroužek 
Příměstský tábor - o letních prázdninách 
 

Pořádané ve spolupráci s jiným subjektem: 
Zdravotnický kroužek 

Kroužek modulová železnice 
Hokus pokus 

Výtvarný kroužek 
ZUŠ Nad Popelkou - hra na hudební nástroje, zpěv, výtvarka, keramika 
Gymnastika 

Florbal 
Fotbal 

Rychlí špunti 
Tenis 
Sportovní a míčové hry 
Atletika 

Francouzský jazyk 
Easyspeak - výuka anglického jazyka 

Přípravka tanečního sportu 
Hip hop 
 

Pro dospělé: 
Zumba 
 

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším 
začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 
do ZŠ 

V naší škole nejsou přípravné třídy, nebyl zájem ze strany rodičů. Každoročně probíhá jen 

přípravný kurz pro budoucí prvňáčky Do školy jako do pohádky. 
Ve škole nejsou žádné výrazně viditelné sociálně znevýhodněné děti, i když z vyjádření 

pedagogů je zřejmé, že sociální rozdíly mezi dětmi jsou. Škola se těmto žákům snaží pomáhat 
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tím, že jim poskytuje individuální péči, častější individuální konzultace s třídním učitelem, 

výchovnou poradkyní. Ve třídě, pro správné vztahy mezi dětmi probíhají komunitní kruhy. 

Škola též pro tyto zajišťuje každoročně ve spolupráci s Women for women, o.p.s. finanční dar 

na obědy pro několik žáků v rámci projektu Obědy pro děti. Spolupráce je velmi pozitivní. 

Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí byly též osvobozeny od příspěvku do Unie rodičů. 

Je tedy zřejmé, že škola tuto problematiku nezanedbává a pečlivě sleduje. 
 

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

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

Stát EU Počet žáků 

Slovensko 3 

Nizozemí 2 

Polsko 1 

 

Stát mimo EU Počet žáků 

Ukrajina 6 

Ruská federace 1 

Korea 2 

Moldavská republika 2 

 

Škola nezachytila větší problémy s integrací žáků - cizinců do tříd. Jedná se většinou o 

cizince, kteří se narodili na území ČR, případně navštěvovali mateřskou školu v ČR a 

dovedou se dobře vyjadřovat v českém jazyce. 
 

18. Environmentální výchova 

Škola je zapojena do projektu Ekoškola. V minulých letech ve škole pracoval Ekotým, 

složený s žáků naší školy, avšak v roce letošním z důvodu změny bydliště vedoucí Ekotýmu, 

maminky naší žačky, Ekotým nefungoval, protože se nepodařilo najít náhradní vedoucí. Rádi 

bychom do příštích let našli zkušeného lektora pro náš Ekotým a znovu obnovili jeho činnost. 
I tak se ale škola účastnila jiných ekologických aktivit - celoročního projekt sběru papíru 

Sbírej s námi, sbírej pro les, ve spolupráci s Pražskými službami a.s., ve kterém jsme se 

umístili na 13. místě mezi školami v Praze. 
Ve spolupráci s Městským úřadem byl zorganizován projektový den Ukliďme Česko - 

ukliďme Slivenec a Holyni, kdy děti z celé školy uklízely areál a okolí školy, Slivenec a 

Holyni. 
V listopadu se uskutečnil projektový den Den ekoškol, v rámci kterého žáci I. stupně 

absolvovaly různé aktivity ve škole nebo mimo ni ve spolupráci s Botanickou zahradou 
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Přírodovědecké fakulty UK, Lesy hl. m. Prahy, Kynologickým servisem. 
Třídy 2. stupně absolvovaly environmentální výukové programy „Půda je živá“ a „Kompost 

základ života“ ekologického střediska Ekodomov. Programy byly zaměřené na živé a neživé 

složky půdy, důležitost kompostu a kompostování. 

Došlo také ke zhodnocení projektu 3. třídy, která v loňském roce spolupracovala s Městským 

úřadem na rozmístění kontejnerů na kovový odpad. Nádoby byly rozmístěny dle návrhů dětí a 

letošním roce děti pátraly, zda jsou kontejnery efektivně využívány. Zjistily, že na každém 

stanovišti je kontejner využíván mezi 60 - 100%, což je pozitivní a projekt byl tedy úspěšný.  

Multikulturní výchova byla během celého školního roku včleňována jako průřezové téma do 

předmětů Člověk a jeho svět, Osobnostní a sociální výchova na I. stupni. Na II. stupni byla 

součástí Hudební výchovy (hudba různých etnik apod.), Výchovy k občanství a ke zdraví a 

Etické výchovy. Naše škola nemá, oproti jiným, mnoho žáků - cizinců, nemá tedy možnost 

pravidelných setkání s odlišnostmi, proto je výuka multikulturní výchovy zcela na místě jako 

příprava na možné budoucí situace v životě. 
 

19. Multikulturní výchova 

V květnu letošního školního roku se pedagogové naší školy zúčastnili čtyřdenní vzdělávací 

stáže do Švédska, do základní školy v městě Borghölm, který byl financován z podpory 

MHMP OP PPR - výzva č. 28, Inkluze a multikultura. Zde pedagogové získávali informace o 

práci s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Stáž byla velice úspěšná a přínosná, 

získali jsme mnoho nových poznatků, metod práce, vycházejících z osvědčených zkušeností 

místních pedagogů. Velmi rádi bychom mnohé z nich aplikovali i v naší škole. 
Žáci 9. třídy se zúčastnili projektu Po stopách totality, který zakončili velmi pěknou výstavou 

a prezentací v areálu školy. 
 

20. Prevence rizikového chování 

Škola má dle metodiky MŠMT vypracován pro každý školní rok plán prevence rizikového 

chování (Preventivní program školy), který podrobně informuje o začlenění vzdělávacího obsahu 

této problematiky přímo do výuky předmětů: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k 

občanství a ke zdraví, Člověk a jeho svět, Tělesná výchova. 
V některých třídách I. stupně byla odehrána představení „Nenech to být - neubližujme si!“ herci 

Spolku 2012, která se věnovala prevenci šikany. Děti na program reagovaly velmi pozitivně a živě 

o problematice šikany diskutovaly. 
Problematikou kyberšikany se zabývá i vyučovací předmět ICT, v němž žáci vytvářejí v 

digitálním prostředí různé plakáty, animace i prezentace zabývající se touto problematikou. 
Dívky 8. a 9. tříd absolvovali program na téma „Kybernetická bezpečnost“ realizovaný 

studentkami z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy. 
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. 
Občanský spolek „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ nabídl našim žákům 8. a 9. tříd program 

„Pravda o drogách“, s občanským sdružením Prak proběhly besedy v 8. a 9. třídě na téma sexuální 

výchova, žáci 1. stupně 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 
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věnují třídní učitelé. V případě jakéhokoliv náznaku je ihned sjednávána náprava ve spolupráci s 

výchovným poradcem, vedením školy a rodiči. 
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 2018, realizovala komplexní programy pro 

žáky 2. - 9. tříd. Programy byly realizovány v průběhu listopadu 2018 až dubna 2019 a reagovaly 

na problematiku, která se v jednotlivých třídních kolektivech vyskytla, byly předem konzultovány 

s třídními učiteli a následně každý třídní učitel obdržel písemnou zprávu o realizaci s 

doporučením, jak se třídou dále pracovat. Koordinátorem komplexního programu byl školní 

metodik prevence. 
 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 

Kraj: Počet žáků celkem Z toho nově přijatí 

Středočeský 4 1 

 

22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité 

Granty, o které škola žádala 

Kdo 

grant 

vypsal 

Pro jakou 

oblast 

Pro jakou 

konkrétní 

činnost 

Požadovaná 

částka 

Přidělená 

částka 

MŠMT 

 

 

Slivenecké 

šablony II 

CZ.02.3.68/

0.0/0.0/18_

064/ 

0015145 

Školní asistent - personální 

podpora MŠ 

Projektový den ve škole 

Vzdělávání pedagogických 

pracovníků MŠ - DVPP v 

rozsahu 8 hodin - 

polytechnické vzdělávání 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 

- 48hodin/48 týdnů 

Klub pro žáky ZŠ - klub 

zábavné logiky a deskových her 

Školní speciální pedagog - 

personální podpora ZŠ 

Vzdělávání pedagogických 

pracovníků ZŠ - DVPP v 

rozsahu 8 hodin - matematická 

gramotnost 

Vzdělávání pedagogických 

pracovníků ZŠ - DVPP v 

rozsahu 8 hodin - kariérové 

vzdělávání 

Vzdělávání pedagogických 

pracovníků ZŠ - DVPP v 

rozsahu 8 hodin - 

polytechnické vzdělávání 

2 120 519 Kč 2 120 519 Kč 
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Vzdělávání pedagogických 

pracovníků ZŠ - DVPP v 

rozsahu 8 hodin -  ICT 

Vzájemná spolupráce 

pedagogů ZŠ - inkluze 

Školní asistent - personální 

podpora ŠD/ŠK 

Projektový den v ŠD/ŠK 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 

Vzdělávání pedagogických 

pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v 

rozsahu 8 hodin - ICT 

MHMP 

OP 

PPR 

Výzva 

č. 37 

Navýšení 

kapacity a 

zkvalitnění 

předšk., 

zákl.a střed. 

vzdělávání 

Odborná přírodovědná učebna  2 497 232,50 Kč 

 
 

Projekty již probíhající 

Kdo grant 

vypsal 
Pro jakou oblast 

Pro jakou konkrétní  

činnost 
Přidělená částka 

MHMP 

Grantový program pro oblast 

primární prevence ve školách 

2019 

 

Všichni pospolu - 

program primární 

prevence 

 

41 400 Kč 

MŠMT 

 

OP VVV 

Podpora škol formou projektů 

zjednodušené vykazování – tzv. 

šablony 

Slivenecké šablony 1 252 180 Kč 

MŠMT 

 

OP VVV 

Podpora škol formou projektů 

zjednodušené vykazování – tzv. 

šablony II 

Slivenecké šablony 2 2 120 519,00 Kč 

MHMP 

 

OP PPR 

Výzva 

č. 20 

Navýšení kapacity a zkvalitnění 

předšk., zákl. a střed. vzdělávání 

 

Odborná jazyková 

učebna 

 

2 300 652,75 Kč 

MHMP 

 

OP PPR 

Výzva 

č. 37 

Navýšení kapacity a zkvalitnění 

předšk., zákl. a střed. vzdělávání 

 

Odborná přírodovědná 

učebna 
2 497 232,50 Kč 

MHMP 

 

OP PPR 

Výzva 

č. 28 

Inkluze a multikultura 

 

Komunitní a osvětové 

akce školy, DVPP, 

4denní stáž pedagogů v 

zahraničí 

 

1 397 904 Kč 
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Získané věcné dary, služby, finanční částky od sponzorů 

Sponzor Částka/věcný dar Účel daru 

Svitlana Otkydach 5 000 Kč pro účely ZŠ 

Dmitry Martynov tiskárna v ceně 3 000 Kč pro účely ZŠ 

Filip Šabat koberec v ceně 4 900 Kč pro účely ZŠ 

Women for WOMEN o.p.s. 8 294 Kč obědové služby pro žáky 

Jitka Černovská 2x hra Pukec v ceně 1 380 Kč pro účely ŠD 

Women for WOMEN o.p.s. 16 588 Kč obědové služby pro žáky 

COBAP a.r.o. 10 000 Kč pro žáky 9. třídy 

Jana Wolnerová (za rodiče 

žáků ŠD) 

hry, hračky a výtvarné po-

můcky v ceně 13 887 Kč 
pro účely ŠD 

Mgr. Ivana Rosová 
židle, police a zrcadla v ceně 

14 800 Kč 
pro účely ZŠ 

 

Způsob prezentace školy na veřejnosti 

Pro komunitní školu je prezentace velmi potřebná. Škola poskytuje informace o svém dění na 

školních webových stránkách www.skolaslivenec.cz HYPERLINK 

"http://www.skolaslivenec.cz/" Informace lze nalézt též na vývěsce u hlavního vchodu do 

školy. Další možností prezentace školy je pravidelné přispívání do časopisu Slivenecký 

Mramor.  

Způsobem prezentace školy jsou také společné akce s rodiči, např. adventní dílny, vánoční 

vystoupení, semináře pro rodiče, účast na velikonočním a vánočním jarmarku, spoluprací s 

Domem seniorů SeneCura, vítání občánků apod. Škola se též účastní charitativních akcí, např. 

Českého dne proti rakovině, tříkrálového zpívání. V letošním roce žákovský parlament školy 

uspořádal charitativní Koláčkové odpoledne ve školní jídelně, které navštívili nejen rodiče, 

ale také zástupci Unie rodičů i Řádu křížovníků z naší městské části. 
Důležitá je i osobní propagace školy jejím vedením. 

 

Školní stravování 

 
Počty 

stravovaných 

žáků 

z toho počty z 

jiných škol 
Počet jídelen Počet výdejen 

ZŠ 304 0 1 0 

MŠ 98 0 1 0 
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Výjezdy žáků mimo objekt školy 

 Počet výjezdů Počet žáků 

Vzdělávací výjezdy 4 95 

ŠvP 11 231 

Lyžařské kurzy 1 14 

 

Účast žáků v soutěžích 

a) vyhlašovaných MŠMT 

Vědomostních (jaké) Sportovních (jaké) Uměleckých (jaké) 

Matematický klokan   

 
 

b) ostatních 

Vědomostních (jaké) Sportovních (jaké) Uměleckých (jaké) 

Genius Logicus Florbalový turnaj DDM Anežka Česká 

Hlídky mladých zdravotníků Kopaná - Mc Donald Cup  

Genius Matematicus Dětský fotbalový pohár  

Genius Logicus Školní boulder pohár  

 Turnaj vybíjená DDM  

 Turnaj Přehazovaná DDM  

 Čokoládová tretra  

 

Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

Úřad MČ Praha Slivenec, 13. 12. 2018 
1. Kontrola čerpání dotačních prostředků z rozpočtu MČ Praha - Slivenec za období leden - 

září 2018 

2. Kontrola nákladů na elektřinu 
Závěr kontroly: Žádné závady nebyly zjištěny - bez připomínek. 
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23. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících 
z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy hlavního města Prahy 2016 - 2020 

Dlouhodobý záměr stanovuje pro základní školství cíle v oblasti inovace školních 

vzdělávacích programů, výuky cizích jazyků, podpory polytechnické výuky, podpory 

informační a finanční gramotnosti, zvyšování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 

a zlepšování vybavenosti škol. Naše škola tyto oblasti naplňuje, některé méně, některé více. 
Školní vzdělávací program je v souladu s platnou legislativou, je průběžně upravován tak, aby 

vyhovoval potřebám žáků a vychází ze zkušenosti pedagogů. 
V oblasti jazykového vzdělávání škola vyučuje anglický jazyk již od 1. ročníku a od 6. 

ročníku je povinná výuka německého jazyka. Výuka jazyků byla též podpořena dokončením 

moderní jazykové učebny. Škola též pořádala vzdělávací zahraniční zájezdy do Velké 

Británie, Rakouska a Německa. 
Polytechnická výchova byla vyučována prostřednictvím předmětů Tvořivost, Výtvarná 

výchova, Gastronomie a pěstitelství, Informační a komunikační technologie a Práce 

s digitálními technologiemi. Poslední uvedený předmět spadá do tematického okruhu Člověk 

a svět práce - využití digitálních technologií. Svým obsahem navazuje na předmět ICT a 

rozšiřuje jej o možnost využití dalších digitálních technologií, např. mobilní telefon, 

fotoaparát, interaktivní tabule apod. Škola též organizovala ve spolupráci s jinými 

organizacemi projekty polytechnickou výchovu podporující - kroužek Dětský kutil, Hokus 

pokus, Věda nás baví, kroužek modulové železnice. V rámci šablon ve škole pokračuje 

kroužek Klub zábavné logiky a deskových her, kroužek robotiky. Plánovaná tzv. řemeslná 

hnízda se neuskutečnila z důvodu nedostatku prostor pro vybudování dílny pro 

polytechnickou výchovu. 
Finanční gramotnost je součástí předmětů Matematika, Člověk a jeho svět, Osobnostní a 

sociální výchova, Výchova k občanství a ke zdraví a Základy gastronomie a pěstitelství. 

Zároveň se jedna ze tříd I. stupně zúčastnila projektu s Českou spořitelnou Abeceda peněz 

České spořitelny - učíme děti hospodařit. 

Během školního roku, v květnu, navštívili pedagogové naší školy, v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP) a podpory práce s žáky s odlišným mateřským jazykem 

(OMJ) školy ve Švédsku. Zde získávali zkušenosti místních pedagogů s prací s žáky s OMJ. 

Edukativní výjezd proběhl z podpory MHMP OP PPR - výzvy č. 28. 

Škola se věnuje též rozvoji čtenářské gramotnosti. V rámci školního celoročního projektu 

„Vezmi knihu, začni číst“, ve spolupráci s místní knihovnou žáci 1. tříd docházeli na společné 

čtení a představování knih. 

Na podporu zlepšení vybavenosti škol a výuky přírodovědných předmětů škola postupně 

připravovala realizaci nové přírodovědné učebny z grantu MHMP OP PPR - výzva č. 37. 
 
 

24. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným 
mateřským jazykem ve vztahu k znalosti českého jazyka 

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 0 
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Nedostatečná znalost ČJ 2 

Znalost ČJ s potřebou doučování 6 

 

Jedná se o žáky - cizince, kteří však český jazyk více méně ovládají. V případě potřeby je 

žákům doporučeno nabídnuto doučování v ČJ, které probíhá např. na ZŠ Kuncova Stodůlky. 
 
 

25. Informace o využití mzdových prostředků pracovníků 
v oblasti školství včetně podpory pracovníků v 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 dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019) 

Vzhledem k obdržení mzdových prostředků na konci školního roku 2018/2019 budou finanční 

prostředky využity ve školním roce 2019/2020. Informace o jejich využití bude 

součástí výroční zprávy za školní rok 2019/2020. 

 

 

Přílohy: 

Rozvaha k 31. 12. 2018 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018 

Příloha k 31. 12. 2018 

Rozvaha k 30. 6. 2019 

Výkaz zisku a ztrát k 30. 6. 2019 

Příloha k 30. 6. 2019 

 

 

Výroční zpráva byla projednána dne 7. 10. 2019 na poradě pracovníků. 

Výroční zpráva byla dne                              projednána školskou radou. 

 

 

Zpracovala : 

 

 
 
 
 
 

                                                                              Mgr. Petra Chlumská 
                                                                    ředitelka základní a mateřské školy 
 
 
V Praze, 2. 10. 2019 
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DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 
2018/2019 

dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 
 

1. Správní obvod 

Praha 5 

2. Zřizovatel 

Městská část Praha - Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00, Praha 5 - Slivenec 

tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587 
email: slivenec HYPERLINK "mailto:slivenec@praha-slivenec.cz"@praha-slivenec.cz,  

HYPERLINK "mailto:posta@praha-slivenec.cz"posta@praha-slivenec.cz 

Úplný název školy 

Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16 

Údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup 

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Rosová, op 1. 8. 2019 Mgr. Petra Chlumská 

Vedoucí učitelka mateřské školy: Lenka Bohuslavová, Dis. 

Kontakt:ms@msslivenec.cz 
Tel: 222 364 495 
Web: www.skolaslivenec.cz 

Předslovo ředitelky školy 

Mateřská škola je součástí školy, byla nově otevřena 26. 9. 2013 v novém pavilonu - pasivní 

budově. Mateřská škola má od školního roku 2014/2015 kapacitu 112 dětí. Se školou je 

budova školky spojena prostorným foyer, kde se konají společenské akce školy a školky. 
O letošních prázdninách zřizovatel plánuje výstavbu nové kontejnerové školky, která by 

přijímala i netříleté děti. 
 

3. Datum posledního vydání rozhodnutí do sítě škol 

Datum posledního vydání rozhodnutí do sítě škol: s účinností od 1. 9. 2017 
• školní klub s kapacitou 6 žáků 

 

4. Název školního vzdělávacího programu 

Slivenecké kamínky 

Charakteristika ŠVP 

Vzdělávací oblasti jsou v ŠVP formulovány do integrovaných bloků, z nichž si mohou 

učitelky vybírat témata do třídních vzdělávacích plánů dle své potřeby. Takto formulovaný 

ŠVP ponechává učitelkám dostatek volnosti k práci s dětmi dle individuálních potřeb 

jednotlivých tříd, zároveň však poskytuje dostatečnou oporu. ŠVP vychází z RVP a plně s ním 

koresponduje. ŠVP je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, především na 

pohybový rozvoj a výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

mailto:slivenec@praha-slivenec.cz
mailto:slivenec@praha-slivenec.cz
http://www.skolaslivenec.cz/
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5. MŠ s internátním provozem 
ne 

 

6. Údaje o pracovnících školy 

a)  personální zabezpečení 
 

Pracovnice, 

pracovníci 

v MŠ 

Fyzické osoby 
k  30. 06. 2018 

Přepočtené* 
úvazky 

k 30. 06. 2018 

Fyzické osoby 
k  30. 06. 2019 

Přepočtené* 
úvazky 

k  30. 06. 2019 

Celkem 

pedagožek + 
pedagogů + 
asist. ped. 

10 9,5 9 9 

Počet 
pedagožek 

9 9 9 9 

Počet 
pedagogů  

0 0 0 0 

Počet asist. 
pedagoga 

1 0,5 0 0 

Počet   

nepedag. v MŠ 
3 2,5 4 3 

Počet   

nepedag. v ŠJ 
0 0 0 0 

CELKEM 

všech 
13 12 13 12 

   * zaokrouhleno na 2 desetinná místa 
 

 

b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k 30. 6. 2018  

(podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) 
 

PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE 
A PRACOVNÍCI 

Počet osob Procentuelní vyjádření* 

POČET bez asistent. pedag. 9 100 % 

• z nich kvalifikovaných 8 88,9%  

• z nich nekvalifikovaných 1 11,1%  

POČET asistent. pedag. 1 100% 

• z nich kvalifikovaných 1 100 % 

• z nich nekvalifikovaných 0 %  

 

* zaokrouhleno na 1 desetinné místo         
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c) kvalifikovanost pedagožek/pedagogů k  31. 12. 2018 
(podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) 
 

 Ped. prac.  celkem 
Ped. prac. 
s odbornou 
kvalifikací 

Ped. prac. 
bez odborné 
kvalifikace 

Počet (fyz. osoby) 
k 31. 12. 2018 

9 8 1 

 
 
d) personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku 
 

odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce 
celkem : 3 
• z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: 0     
• z nich do důchodu: 0        
• z nich mimo obor:  3   
 

nově přijaté absolventky/přijatí absolventi  

celkem: 0 
• z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky:     0    
• z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru:  0     

• z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru:         0    
 

7. Věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků 

a) k 31. 12. 2018 

 
Věk do 30 31 – 40 41 – 50 51 - 60 61 – a více 
Počet 
(fyz.osoby) 
pedagožek/pedago

gů      
k  31. 12.2018 

2 3 1 3 0 

 
 

b)  věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 30. 6. 2018 
 

Věk 
do 30 let 

včetně 
31 – 40 
včetně 

41 – 50 
Včetně 

51 – 60 
včetně 

61 let 
a více 

počet  

Učitelky/učitelé 
včetně řed. 

2 2 1 3 0 

Asistent.  pedag. 0 0 1 0 0 

CELKEM 2 3 1 3 0 
z nich důchodkyň      

 

PRŮMĚRNÝ VĚK k 30. 6. 2018 
• pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.):      39,4 let  
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(zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 
• pedagožek a pedagogů MŠ (včetně asistent. pedag.): 39,6  let 

(zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 
• asistent. pedag.: 41 let 

(zaokrouhleno1 desetinné místo) 
 

8. DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků/pracovnic 
(semináře, přednášky, kurzy… ) 

 
Počet účastníků průběžného vzdělávání 
 

p. 

č. 
1. Kdo organizoval 
2. Název vzdělávací akce 

Časová 
dotace 

akce 

Počet 

účastnic 

Počet 

účastnic 

vynásobený 

počtem 

hodin 

1. 

1. Zřetel s.r.o. 

2. Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD 

(1. část) 
4 1 4 

2. 

1. Zřetel s.r.o. 

2. Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD 

(2. část) 
4 1 4 

3. 
1. NIDV 

2. Komunikace pro vedoucí pracovníky 
8 1 8 

4. 
1.NIDV 
2. Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi (1. 

část) 
8 1 8 

5. 
1.NIDV 
2. Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi (2. 

část) 
8 1 8 

6. 
1. Karlova univerzita 

2. Čtenářská pregramotnost 
50 1 50 

7. 

1. META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti 

mladých migrantů 
2. Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ 

16 4 64 

8.  

1. Životní vzdělávání, z.s. 

2. Komunikace v obtížných a problémových 

situacích 
8 9 72 

9. 

1.INFRA, s.r.o. 

2. Podpůrná opatření u žáků v předškolním 

vzdělávání 
8 2 16 

10.  
1. Tandem 

2. O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem  
8 1 8 

11.  
1. Zřetel s.r.o. 
2. Jak překonat hlasovou krizi – technika 

hlasového projevu pro pedagogy 
4 1 4 

SOUČTY→ 23 246 

 * nedostačuje-li počet řádků v tabulce, přidejte další – přebývají-li, umažte je 
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a) průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici/jednoho účastníka: 10,7 hodin    
   průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy:            27,3 hodin    
 

b) studium k rozšíření, získání odborné kvalifikace                    
(zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) 
 

 POČET ŠKOLA (vypište) 

Počet kvalifikovaných 
pedagožek/pedagogů, které/ří si 

studiem doplňují odbornou 
kvalifikaci  

1 Fakta, s.r.o. 

 

Počet nekvalifikovaných 

pedagožek/pedagogů, které/ří 

studiem získají kvalifikaci 

1 Humpolec SŠ informatiky a cest. Ruchu 

SČMSD, s.r.o. 
 

 

9. Počet tříd a dětí 
 

a) ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020  
 

 

Přihlášené děti Přijaté děti 

z toho: z toho: 

z MČ 

P5 

z HMP z ostat. 

krajů 

z MČ 

P5 

z HMP z ostat. 

Krajů 
 

Děti 

odcházející 
do ZŠ 

Počet 42 0 0 42 0 0 27 

 

Vyhodnoťte nepřijaté děti: 
Zákonní zástupci jednoho z přijatých dětí oznámili individuální vzdělávání, které jim bylo 

ředitelkou školy schváleno. 
 

b) průměrná docházka dětí na třídu 
 

 

Nejvyšší počet 

zapsaných dětí do 

jedné třídy 
k 30. 6.  

Průměrný počet 
docházejících dětí 

do jedné třídy MŠ 

Průměrný počet 

docházejících dětí 
do jedné třídy MŠ 

v %  
 

Školní rok  2016/17 28 23 82,14 % 

Školní rok  2017/18 28 25 28,28 % 

Školní rok 2018/19 28 24,5 87,50 % 
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c) počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k 30. 6. 2019 
 

Třída*  

Počet dětí 

zapsaných 

k 30. 6. 

2018 

Počet dětí 

zapsaných 
k 30. 6. 

2019 

Z nich dětí 

integrovaných 

Asistent 

pedagoga 
ANO-NE 

Způsob financování 
asistenta pedagoga 

1. 28 23    

2. 28 21    

3. 28 26 1 ANO MŠMT   

4. 28 28    

Celkem 112 98    

* přebývají-li řádky, umažte je 
 

10. Využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální 
pedagog) 

 

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

• se SPC*:  

aa) NE 

• s PPP: 

bb) NE 
 

 

 

 

 

 

 
 

11. Spolupráce s rodiči, akce v MŠ pořádané pouze pro rodiče  

(např. třídní schůzky, beseda s pozvaným odborníkem, přednáška, vzdělávací kurz, pracovní 

dílny) 
 

PODZIM – třídní schůzky, Skřítkohraní, Drakiáda 

ZIMA – vánoční vystoupení tříd s výtvarnou dílnou 

JARO – čtení rodičů ve třídách,  

LÉTO – zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky 
 
 

spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity 
  

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

• se ZŠ *:  

aa) Do školy jako do pohádky, Návštěva předškolních tříd na prvním stupni ZŠ 

• s: MŠ 

bb) náslechy v MŠ Renoirova, spolupráce Sdílení zkušeností s MŠ Záhorského, 

zahraniční stáž Švédsko 
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• se ZUŠ:  

cc) koncert pro rodiče a děti z MŠ a pro veřejnost, nábor nových dětí 

• se SŠ, VOŠ,VŠ:  

dd) praxe v MŠ 
 

• s dalšími partnery: 

ee) ČČK – vzdělávací programy pro děti 

• Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy – Radotín – ukázka techniky v areálu 

MŠ 

ff) Senecura – domov pro seniory, Slivenec 
•  

gg) 
     *vyplňte vždy až následující řádek 
 

12. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího 
programu školy 

Každoročně v naší MŠ vyučuje anglický jazyk rodilý mluvčí. Výuku zajišťuje agentura 

Akcent, lektor dochází na celé dopoledne do tříd s předškolními dětmi. Kladný ohlas u rodičů. 

 

13. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy)  
 

cizí státní příslušníci – zapsané děti k 30. 6. 2019 
 

DĚTI 
CIZINCŮ 
celkem 

Počet  dětí 
z EU 

Počet dětí 
z jiných 

států 

 

PODROBNOSTI O DĚTECH Z JINÝCH 

STÁTŮ 
uveďte  stát  a  počet  
 

sloupec č.1 sloupec č.2 sloupec č.3 sloupec č.4 

3 2 1 2 Slovensko, 1 Ukrajina 
 

Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí mateřské školy: 

Integrace dětí cizinců probíhá prostřednictvím seznamovacích her, individuální prací 

pedagožek s dětmi a spolupráce s rodiči dětí. V minulém školním roce 4 pedagožky 

absolvovaly školení zaměřené na práci s dětmi s OMJ. 
 

14. Zkušenosti s environmentální výchovou v rámci ŠVP 

Environmentální výchova je nedílnou součástí vzdělávání dětí v naší MŠ. Prolíná se průběžně 

třídními vzdělávacími programy všech tříd po celý školní rok – např. péče o přírodu při 

vycházkách, práce na školní zahradě, třídění odpadů, sběr papíru… V ŠVP je zastoupena 

především v tematickém celku Příroda. 
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15. Zkušenosti s multikulturní výchovou v rámci ŠVP 

Podobně jako environmentální výchova se celým ŠVP a TPV prolíná multikulturní výchova. 

ŠVP se prolíná tematickými celky Poznáváme svět a Rodina a lidé kolem nás. Děti se 

nenásilnou formou setkávají s cizí kulturou i zvyky. 
 

16. Zkušenosti s prevencí sociálně patologických jevů v rámci ŠVP 

Třídní pravidla jsou ve třídách nastavena na základě společné diskuze v komunitních a 

ranních kruzích tak, aby se ve třídě všichni cítili příjemně a bezpečně. Paní učitelky probírají 

důležitá témata v ranních kruzích i v řízených činnostech. U dětí je posilována zdravá 

sebedůvěra, sebevědomí, samostatnost a zodpovědnost. 
 

17. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 

(mezinárodní spolupráce s pedagogickou veřejností včetně akcí, které jsou event. uvedeny v jiných 

bodech) 
 

PARTNEŘI ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

Slottskolan – 

Skogsbrynet, 

Borghölm, Švédsko 

Týdenní zahraniční stáž ve švédských mateřských školách 

formou náslechů a zapojení se do činností v hostitelských MŠ. 

Přínosem bylo rozšíření znalostí, inspirace švédským 

systémem školství, získání nových zkušeností.  

 

18. Děti s trvalým pobytem mimo území HMP k 30. 6. 2018 

 

 
 

19. DALŠÍ ÚDAJE O MŠ, KTERÉ POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ 

Prioritou naší mateřské školy je vytvoření příjemného a bezpečného prostředí pro děti, rodiče 

i zaměstnance a děti všestranně rozvíjet. 

 

 

 

 
 
 
 

Kraj KRAJ 

 

Střed
o
český 

Jih
o
český 

jih
o
m
o
ravský 

K
arlo

varský 

V
yso

čin
a 

K
rálo

véh
rad

ecký 

Lib
erecký 

M
o
ravsko

sle
zský 

O
lo
m
o
u
cký 

P
ard

u
b
ický 

P
lzeň

ský 

Ú
stecký 

Zlín
ský 

C
elkem

 

Počet dětí celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Z toho nově přijaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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20. NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT VYPLÝVAJÍCÍCH Z 
DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 
VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2016 - 2020 

1. Podpora českého jazyka u dětí s ČJ jako mateřským jazykem i u dětí s OMJ – do 

vzdělávacího procesu zařazujeme tzv. „jazykové chvilky“ 

2. Podpora vzdělávání dětí předškolního věku v prevenci proti úrazům a zraněním při různých 

činnostech. 
3. Podpora dalšího vzdělávání pedagogů MŠ 
 

21. Informace o počtech dětí 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 0 

Nedostatečná znalost ČJ 3 

Znalost ČJ s potřebou doučování 5 

 

22. INFORMACE O VYUŽITÍ POSÍLENÝCH MZDOVÝCH 
PROSTŘEDKŮ PRACOVNÍKŮ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ VČETNĚ 
PODPORY PRACOVNÍKŮ V 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 VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2018/2019) 

Vzhledem k obdržení mzdových prostředků na konci školního roku 2018/2019 budou finanční 

prostředky využity ve školním roce 2019/2020. Informace o jejich využití bude 

součástí výroční zprávy za školní rok 2019/2020. 
 

23. POČET A ZÁVĚRY KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 
Termín konání  NÁZEV INSTITUCE ZÁVĚRY 

13. 12. 2018 
Úřad MČ Praha Slivenec 
 

Žádné závady nebyly zjištěny - bez 

připomínek. 
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GRANTY 

Kdo GRANT 
vypsal: 

 
Částka 

požadovaná: 
Částka 

přidělená: 
pro jakou činnost:    

MŠMT 

Slivenecké 

šablony II 

CZ.02.3.68/0.0/0

.0/18_064/ 

0015145 

Školní asistent - personální podpora 

MŠ 

Projektový den ve škole 

Vzdělávání pedagogických 

pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 

hodin - polytechnické vzdělávání 
 

455 742 Kč 
 
52 944 Kč 
41 760 Kč 
 

 

     

 

24. INFORMACE O DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

• JEDNOTLIVÉ TŘÍDNÍ, CELOŠKOLNÍ PROJEKTY V SOULADU SE ŠVP MŠ   
     realizované v průběhu školního roku 2018/2019 
 

KDY 

REALIZOVÁN 

Ve které 

třídě, nebo 

celoškolní 
NÁZEV, ZAMĚŘENÍ 

Celý rok celoškolní Pitný režim, zdravá strava 

Celý rok celoškolní Třídění odpadu 

1x za rok celoškolní Návštěva dětí z MŠ na 1. stupni ZŠ 

1x za rok zelená tř. Plavecký kurz 

1x za rok celoškolní Celodenní výlet 

8x za rok celoškolní Divadelní představení v MŠ 

6x za rok celoškolní Návštěva městské knihovny 

20x za rok celoškolní Polodenní výlet do přírody 

1x za rok celoškolní Dopolední zimní výlet za kulturou 

Průběžně celoškolní Komunitní kruh 

1x za rok zelená tř. Návštěva Pražského hradu 

1x za rok celoškolní Andersenova noc v MŠ 

2x za rok celoškolní Zahradní slavnost 

Celoročně celoškolní Čtení dětem 

 
 

VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH TRADIC MŠ 
 

• PRAVIDELNÉ AKTIVITY V SOULADU SE ŠVP MŠ 
 

Četnost* 

Např. cvičení v tělocvičně ZŠ, využívání dopravního hřiště, saunování,  péče o zuby, zavedený celoroční 

pitný režim,  polodenní vycházky do přírody,  polodenní vycházky po pražských památkách, slavnosti, 

pracovní dílny, soutěže, divadlo v MŠ, návštěva divadla, výstav, koncertů, výlety, návštěva ZŠ… (konkrétní 

akce až v bodě 11 – zde pouze obecně s četností- např. 4x ročně návštěva knihovny, měsíčně návštěva 1. třídy 
ZŠ, denně komunitní kruh, 4 x ročně dílny pro rodiče s dětmi…)  

1x týdně Cvičení v tělocvičně ZŠ 

Celoročně Pitný režim 

Měsíčně Divadelní představení v MŠ 

průběžně Polodenní vycházky do přírody 
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1x za rok Výtvarné dílny s rodiči 

1x za rok Andersenova noc v MŠ 

2x za rok Zahradní slavnost 

průběžně Oslavy narozenin, svátků, fotografování… 

1 za rok Návštěva hasičů Radotín 

6x za rok Návštěva městské knihovny 

1x za rok Halloweenský průvod masek 

1x za rok Masopustní karneval 

1x za rok Návštěva kostela ve Slivenci 

1x za rok Vynášení Morany 

      *např.  týdně, měsíčně, pololetně,  celoročně 

 
 

• AKCE V MŠ PRO DĚTI V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU V RÁMCI ŠVP  
• účast rodičů na akci = k akci připište + R       

• aktivní podíl rodičů = k akci připište tučným písmem + R  

PODZIM : 
Sběr papíru +R, zahradní slavnost Skřítkohraní +R, divadla, knihovna, vycházky do 

přírody 

ZIMA : 
Mikulášská nadílka, vánoční vystoupení +R, zimní polodenní výlet za kulturou, 

divadlo, knihovna 

JARO:  

Plavecký výcvik, návštěva ZŠ, Den otevřených dveří +R, čarodějnický rej, vynášení 

Morany +R, Andersenova noc, knihovna, divadlo, kurz pro předškoláky 

LÉTO : 
Zahradní slavnost +R, loučení s předškoláky +R, celoškolkový celodenní výlet, Státní 

opera  

 
 

• PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI 
 

Škola v přírodě – ozdravný pobyt: 

kde:                                    od                   do              počet dětí: 

kde:                                    od                   do              počet dětí: 
 

PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA 

kde:    Aquapark Barrandov     počet lekcí:  10    počet zúčastněných dětí: 25 

NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ 
kde:                                              počet návštěv:     počet zúčastněných dětí:  
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• AKTIVITY ŠKOLY MIMO ŠVP MŠ - (jen pro přihlášené děti) 
 

Rozpětí Den  
konkrétně 
od – do hodin 

Název 

kroužku 

Platba 

(nevhodné 

vymažte) 

Lektorkou 

je kmenová 

učitelka 

 8:00 - 12:00    ANO – NE ANO – NE 

13:00 - 15:00    ANO – NE ANO – NE 

15:00 - 17:00    ANO – NE ANO – NE 

po 17:00     ANO - NE ANO - NE 
 
 

 PREZENTACE  MATEŘSKÉ  ŠKOLY 
 

• akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*:  

aa) 

• akce pořádané MŠ i pro jiné subjekty, i pro širší veřejnost nejen pro rodiče 

docházejících dětí:  

bb) 

• vzdělávací akce v MŠ i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí: 

cc) 

• aktivní podíl na společenských, sociálních, ekologických a jiných programech, 

projektech, akcích: 

dd) vystoupení v domově seniorů ve Slivenci,  

• veřejná vystoupení: 

ee) reprezentace školy na Slavnosti škol Prahy 5 na podzim 2018 

• pořádání výstav: 

ff) 

• účast na sportovních akcích: 

gg) 

• účast ve výtvarné soutěži uveďte přesný název soutěže, pořadatele, event. 

ocenění:   

hh) 

• třídění odpadu: 

ii) spolupráce se ZŠ, celoročně 

• sběr odpadu: 

jj) spolupráce se ZŠ, celoročně 

• sponzorování zvířat: 

kk) 

• název vydávaného školního časopisu : 

ll) 

• den otevřených dveří: 

mm) 21. 2. 2018 a 27. 3. 2018 

• název webových stránek: 

nn) www.skolaslivenec.cz 

• další formy prezentace MŠ (akce, činnosti): 

oo) články v časopise Mramor 
     *vyplňte vždy až následující řádek 
 
 

http://www.skolaslivenec.cz/
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• ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST: 
 

a)   ANO:  Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 7 
                  let). 
Pokud ano, sdělte zkušenosti: větší náročnost na přípravu činností. 
 

b)   ANO:  Zvláštní zřetel byl brán na děti netříleté. 
Pokud ano, sdělte zkušenosti: (zařazení do tříd, person. zajištění mater. vybavení …): zvláštní 

pozornost věnovaly učitelky netříletým dětem během jejich pobytu v MŠ – služby byly 

nastaveny tak, aby se ve třídě maximalizovalo překrývání. 

b)   ANO: Zvláštní zřetel byl brán na děti, které nemohou po obědě usnout. 

Pokud ano, sdělte zkušenosti: po určité době odpočinku je dětem s nižší potřebou spánku 

nabízena klidová činnost ve třídě. 
     

• NE: Všechny děti s odkladem školní docházky měly vypracované individuální 

plány   vzdělávání. 
     Pokud ano, uveďte, kdo se podílel na vypracování, sdělte zkušenosti: 

 
 

• ODBORNÁ  PUBLIKAČNÍ  ČINNOST,  AKTIVNÍ  ÚČAST  VE VZDĚLÁVACÍCH    

PROJEKTECH  

• nejedná se o projekty v rámci ŠVP 
 

a)  ANO – NE:   odborná publikační činnost ředitelky. Pokud ano, uveďte: 

b)  ANO – NE:   odborná publikační činnost učitelek. Pokud ano, uveďte: 

c)  ANO – NE:   aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech -projekty mimo rámec 
ŠVP-pokud ano, uveďte: 
 
d)  ANO – NE:   aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech – nejedná se o projekty 

v rámci ŠVP-pokud  ano, uveďte: 

Stáž ve Švédsku; Sdílení zkušeností přes šablony I.  

 
 

• OTEVŘENOST  ŠKOLY  
 

a) Sdělte, jakým způsobem zjišťujete potřeby a nároky rodičů ve vztahu k MŠ:  

Schůzka s rodiči, mailová korespondence, osobní konzultace. 
 

b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ:  
Nově přijaté děti do MŠ často nemají zvládnutou osobní hygienu, nejsou samostatné. Proto je 

adaptační období pro zaměstnance MŠ náročné. Snažíme se již na dnech otevřených dveří 

rodičům budoucích školkáčků vysvětlit, jak důležitá je samostatnost a připravenost dětí pro 

jejich klidnou adaptaci v prostředí MŠ. 
 

c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ:  

Přítomnost rodinného příslušníka dítěte v MŠ vždy vychází z potřeb dětí, zpravidla je možná 

v adaptačním období dětí. Příležitostně jsou rodiče zváni ke spolupráci na vzdělávacím 

procesu dětí (například čtení dětem ve školce, besedy o povolání rodičů, doprovod na 

vycházka…). 
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d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ: 
Rodiče jsou se ŠVP seznámeni prostřednictvím webových stránek a nástěnek v šatnách MŠ. 

Mají možnost se k obsahu ŠVP vyjadřovat. 
 

e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ: 

Rodiče jsou o dění v MŠ informováni průběžně při každodenním kontaktu s třídními 

učitelkami, prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí, konzultačních hodin, emailové 

konverzace.. Širší veřejnost je informována zejména prostřednictvím webových stránek školy 

a časopisu Slivenecký Mramor. 

 

 

 

Přílohy: 

Rozvaha k 31. 12. 2018 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018 

Příloha k 31. 12. 2018 

Rozvaha k 30. 6. 2019 

Výkaz zisku a ztrát k 30. 6. 2019 

Příloha k 30. 6. 2019 

 

 

Výroční zpráva byla projednána dne 7. 10. 2019 na poradě pracovníků. 

Výroční zpráva byla dne                              projednána školskou radou. 

 

 

Zpracovala : 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Mgr. Petra Chlumská 

                                                                    ředitelka základní a mateřské školy 
 
 
 

V Praze, 2. 10. 2019 
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