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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@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. Petra Chlumská 

Statutární zástupce školy: Mgr. Lucie Matulová (srpen 2019 – září 2019) 

                                          Mgr. Veronika Nespěšná (říjen 2019 - dosud) 

 

Kontakt: zs.slivenec@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 

školské rady lze nalézt na webu školy  

http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/ 

nebo na webu MČ 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: 

skolskarada.zsslivenec@seznam.cz 

 

Předslovo ředitelky školy 

   V roce 2020 má slivenecká škola velký důvod k oslavám. V září školního roku 1900/1901 

totiž byla slavnostně otevřena nově postavená budova školy, dnešní „historická“ budova s pěti 

třídami, do kterých bylo zapsáno 339 dětí, dle zápisu v Knize o Slivenci a Holyni, vydané v r. 

2009.  Škola by bývala velmi ráda toto výročí uctila dnem otevřených dveří, besedami s 

pamětníky, výstavou pamětních školních pomůcek, listin apod., avšak nečekané uzavření škol 

v březnu z důvodu epidemie koronavirového onemocnění covid 19 tomu zabránilo. Rozhodli 

jsme se přesunout oslavy do 1. pololetí následujícího školního roku alespoň v takové míře, 

v jaké je bude možné uskutečnit. 

   V letošním roce škola prošla více změnami – personálními, stavebními, ale také, vzhledem 

k epidemii koronavirového onemocnění, došlo ke změnám ve výuce z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu a uzavření škol během měsíců březen – květen 2020.  

   Školní rok 2019/2020 byl neobvyklý i z hlediska celostátního pohledu na školství v České 

republice. V listopadu se zaměstnanci školy připojili do jednodenní stávky, vyhlášené 

školskými odbory na podporu zaměstnanců ve školství, zlepšení podmínek a ohodnocení jejich 

mailto:slivenec@praha-slivenec.cz
mailto:posta@praha-slivenec.cz
mailto:zs.slivenec@seznam.cz
http://www.skolaslivenec.cz/
http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/skolska-rada/
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/
mailto:skolskarada.zsslivenec@seznam.cz.
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práce.  

   V rámci změn personálního charakteru došlo ke změně ve vedení školy, jak na pozici 

ředitelky školy, tak na postech zástupkyň ředitelky školy. V průběhu roku odstoupila jedna ze 

zástupkyň z funkce, po zbytek roku tedy zůstala jen jedna zástupkyně ředitelky.  

   Další změny se 

týkaly stavebních 

úprav. V srpnu byla 

Městským úřadem 

Praha - Slivenec 

dokončena a 

slavnostně uvedena 

do provozu 

mateřská škola Frančíkova, odloučené pracoviště v ulici Frančíkova 1164, Praha 5 Slivenec. 

Jedná se o kontejnerovou budovu, kde se nachází dvě kmenové třídy pro děti ve věku 2 – 7 let, 

přípravná kuchyňka, kancelář. Budova je obklopena prostornou zahradou vybavenou hracími 

prvky odpovídajícími věku dětí. Škola se nachází v odlehlejší, ale klidné části Slivence, vhodné 

pro malé děti.  

   Výstavba nové budovy mateřské školy však nebyla jediný stavební počin tohoto školního 

roku. Koncem školního roku 2018/2019 byla zahájena a koncem letních prázdnin dokončena 

rekonstrukce kuchyně a školní jídelny a navýšena již nedostačující kapacita školní jídelny a 

kuchyně na 600 strávníků.  Kuchyně byla vybavena moderními přístroji, byly vybudovány nové 

prostory pro skladování a chlazení potravin, byl vybudován výtah, paní kuchařky získaly nové 

prostory pro šatny. I provoz nové kuchyně byl během 

jarního uzavření škol dotčen – paní kuchařky sice 

připravovaly obědy, děti však z hygienických důvodů 

nechodily do školní jídelny obědvat, dostávaly od 

personálu oběd v jídelních krabičkách 

z kompostovatelného materiálu a nosily si oběd zpět do 

svých tříd, odkud po skončení obědů 

 

 

 

 

 paní kuchařky odnášely použité příbory a krabičky zpět do kuchyně a na kompost v zadní části 

zahrady.  

   Během letních prázdnin měla být také opravena popraskaná fasáda historické budovy, avšak 

po zjištění závažnějších závad ve zdech budovy, dospěl zřizovatel k rozhodnutí, že budova 

bude, v nejbližších možných termínech, nejprve opravena a poté dostane „nový kabát“.  

   V rámci projektu spolufinancovaném Evropskou unií 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001085 „V souladu s 

přírodou ZŠ a MŠ Slivenec“ byla dostavěna 

přírodovědná učebna pro potřeby výuky přírodovědných 

předmětů - fyziky, chemie, přírodopisu, předmětu člověk 

a jeho svět -  pro žáky 4. - 9. tříd.  Je vybavena moderními 

pomůckami PASCO, plynovým kahanem, interaktivní 

tabulí, projektorem, počítači. Učitelé byli proškoleni a 

těšili se na výuku v novém, bohužel vzhledem k uzavření 

škol učebna nevstoupila do řádného provozu, plný 

provoz začne až příští školní rok.  
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   Aktivně, pro výuku jazyků a ICT, je také využívána jazyková učebna, spolufinancovaná též 

jako projekt z  ESF CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001245.  

   Areál školy s rozlehlou zahradou s altánky, přírodní učebna, terasa umožňují škole realizovat 

výuku i venku. Toho škola hojně využívala v období po znovuotevření škol, v době epidemie 

koronavirového onemocnění, a žáci se učili venku. Nejen z důvodů příjemného počasí, pobytu 

na čerstvém vzduchu, ale také z důvodu snížení možnosti přenosu infekčního onemocnění, 

protože riziko přenosu ve venkovních prostorách je přeci jen nižší.  

   Škola byla v tomto školním roce nucena řešit v období uzavření škol vzdělávání žáků jinou 

cestou než běžně - prezenčně ve třídách a po zorganizování všech potřebných náležitostí – výběr 

vhodného softwaru, instruktáže pro pedagogy i rodiče, tvorby online rozvrhu, připojení všech 

rodičů a dětí do Edupage systému – spustila výuku online. V letošním roce byl elektronický 

systém Edupage nejdříve zaveden pro celý II. stupeň, ale po uzavření škol z důvodu epidemie 

koronavirového onemocnění, škola zajistila užívání systému všem rodičům a dětem. Díky 

finančnímu příspěvku zřizovatele školy, MÚ Slivenec, byly zakoupeny nové stolní počítače do 

tříd, k nim potřebné příslušenství, což výrazně přispělo k hladkému průběhu distanční výuky, 

neboť dosavadní IT vybavení školy bylo poměrně zastaralé a nedostačující. Škola v tomto roce 

pořídila též 20 nových notebooků, v rámci projektu „Slivenecké šablony II“ 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/001514, které měli možnost pedagogové i žáci zapůjčit si, v případě 

absence potřebného zařízení k online výuce doma. Toto období bylo velmi náročné nejen pro 

zaměstnance školy, ale i pro rodiče a děti. Věřím však, že se nám ho společnými silami podařilo 

dobře překonat a nastavit tak distanční způsob vyučování pro případné využití do budoucích 

let.  

   Koncem školního roku škola obdržela sponzorský dar od společnosti ČEPS, a.s., o který 

žádala z důvodu pořízení elektronického informačního panelu Ámos Vision pro posílení 

informovanosti rodičů a žáků o dění ve škole. Na panel je 

možné umístit jídelníček, odhlašovat a přihlašovat obědy, 

rozvrhy, suplování, vzdělávací obsah a hry pro děti, ale 

také spoty na téma prevence kyberšikany, bezpečnosti 

v dopravě, pokyny k dodržování hygieny apod.  

   Velmi kvalitní práci odvádělo výchovné poradenské 

pracoviště, velmi dobře komunikující a spolupracující 

s žáky, jejich rodiči a pedagogy.  

    V průběhu roku se uskutečňovalo další vzdělávání 

pedagogických pracovníků např. na téma třídní klima, 

bezpečná komunikace s žáky a rodiči apod. Mnohé 

semináře však byly z důvodu epidemie odloženy nebo 

zrušeny.  

   I letos ve škole probíhaly kroužky pro žáky, i když jen 

v 1. pololetí, jejichž pestrou nabídku, od sportovních, 

jazykových, až po kroužek hudební, robotický, 

dramatický, lze najít na webových stránkách školy.  

   Třídy všech ročníků během 1. pololetí, pro rozšíření výuky a propojení teorie z praxí, 

navštívily divadelní představení např. divadla Minor, Divadla v Dlouhé, Divadla Spejbla 

Hurvínka, dále výstavu v Rudolfinu, prohlídku Národního divadla, proběhl výlet do zahraničí 

na podporu výuky německého jazyka. Žáci 9. ročníku, v souvislosti s výběrem dalšího studia, 

navštívili veletrh školství a vzdělávání Schola Pragensis a workshop Řemesla živě. Ve škole se 

uskutečnil projektový den s „Tondou obalem“, věnovaný ekologickému zacházení s odpadem, 

přestavení s hudebním zaměřením, divadlo v anglickém jazyce. Výběr sportovně naladěných 

žáků naši školu reprezentoval na sportovních akcích, např. minifotbalovém Poprasku. V lednu 

bezproblémově proběhl lyžařský výcvik žáků 7. třídy, a také se žáci vyšších ročníků účastnili 
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základního kola Pythagoriády, bohužel bez postupu do dalšího kola. Byly otevřeny dva první 

ročníky, oba s vysokým počtem žáků, 27 – 29, v jedné třídě. Z důvodu nedostatku kmenových 

tříd, jsme však nemohli otevřít více ročníků. Žáci 3. a 4. ročníků  jako každoročně v 1. pololetí 

prošli plaveckým výcvikem v plavecké škole Velryba v barrandovském plaveckém bazénu.  

   Žáci 9. tříd byli přihlášeni do SCIO testování, ověřovali úroveň svých znalostí v matematice, 

českém i anglickém jazyce a všeobecných znalostech. Deváté ročníky základních škol měly 

v letošním školním roce nelehkou situaci. Vzhledem k uzavření škol jejich příprava na 

přijímací zkoušky k dalšímu studiu probíhala pouze konzultacemi ve škole a distanční výukou. 

Obojí vedly paní učitelky intenzivně a důsledně, což spolu s domácí přípravou „deváťáků“ 

vedlo k úspěšnému přijetí všech žáků k dalšímu studiu dle své volby. Rozloučení 9. třídy se 

základní školou bylo spíše symbolické. Místo obvyklého plesu v aule školy, práci na přípravě 

programu, výběru šatů apod., se vzhledem k omezeným možnostem shromažďování z důvodu 

rizika přenosu infekčního onemocnění, konalo malé, ale milé posezení s ošerpováním žáků, 

opékáním špekáčků na školní zahradě.  

   Spolu s Pedagogickou fakultou UK byl realizován projekt názvem „Inovace pedagogické 

praxe z českého jazyka ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ“, jehož cílem je inovace koncepce 

a realizace oborové praxe z českého jazyka ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ, přispívající 

k rozvoji profesionální kompetence budoucích učitelů prohloubením cílené spolupráce učitelů 

z praxe a studentů.  

   Spolu s PF UK jsme zvedli experimentální výuku vyjmenovaných slov ve třetích ročnících. 

Spočívá s tom, že děti si na základě četby příběhu, který obsahuje vyjmenovaná slova, řadu 

slov či jejich obměn, tvoří samy, aby jí lépe porozuměly. Výstup z experimentální výuky je 

však dostatečně nevypovídající neboť po uzavření škol nedošlo k řádnému procvičení a 

osvojení slov a slov příbuzných a je velmi těžké hodnotit.  

   Zapojili jsme se také se SCIO do Národního testování 9. tříd (více oddíl 22.). 

   Celý rok se škola účastnila soutěže ve sběru papíru s Pražskými službami a.s. Škola se 

v soutěži umístila na 9. místě mezi pražskými školami. Na organizaci sběru se podílel i 

Žákovský parlament, který se ve škole aktivně zapojuje do dění a dává podněty k zlepšení 

chodu školy ze strany žáků.  

   Velmi příjemným počinem naší školy bylo připojení se k dalším třinácti školám Prahy 5 ve 

tvorbě ilustrací ke knize Pohádky z kouzelné Pětky. Pohádky napsal spisovatel Petr Březina. 

Pohádky se vždy vztahují k místu nebo okolí, kde se škola nachází. Obrázky kreslily a malovaly 

děti z naší školy, 12 – 16 z nich, dle výběru poroty, bude tvořit ilustraci k slivenecké pohádce 

v knize. Pohádka za naši školu se jmenuje O kováři Jiskrovi a kouzelné vodě ze Slivence. Jistě 

si tuto i ostatní pohádky brzy přečteme ve vydané knize. 

   Naše škola se v závěru loňského roku zapojila do podpory a monitoringu opylovačů v 

pražských zahradách v projektu „Praha kvete“, ve spolupráci s Fakultou životního prostředí 

ČZU.  Většinu travnatých ploch ve městech tvoří nízké trávníky, které nekvetou, nevoní a 

nepřitahují tak opylovače, jejichž rozmanitost ve městech i celosvětově klesá a jsou tak 

ohroženy tzv. ekosystémové služby. Smyslem projektu je poukázat na potřebu změnit přístup 

ve využívání přírody a jejích zdrojů. Na školní zahradě, mezi ovocnými stromy vznikl prostor 

3x3m, kde byla vysázena původní luční směs pro Prahu. Když kvete, opylovače přímo láká a 

poskytuje tak účastníkům projektu možnost monitoringu. Při přípravě „luční zahrádky“ si děti 

vyzkoušely úpravu povrchu s nářadím, ověřovaly si znalost lučních květin a opylovačů, 

proběhla krátká přednáška. Účastí v tomto projektu dětí posílí vědomosti v přírodovědných 

předmětech. Mohou monitorovat opylovače fotografováním, zakreslením a propojit tak svou 

činnost do předmětů ICT a Tvořivost. Více informací lze nalézt na www.prahakvete.com.  

   Nedílnou součástí komunitní školy je spolupráce s komunitou Slivence, která školu velmi 

těší. V rámci této spolupráce se škola, zastoupena různorodými výrobky žáků všech tříd, 

zúčastnila i sliveneckého vánočního jarmarku, pořádaného městským úřadem. Poprvé se v aule 

http://www.prahakvete.com/


 7 

školy konal školní předvánoční jarmark, kde žáci všech ročníků nabízeli příchozím rodičům, 

prarodičům své krásné výrobky. Součástí bylo i vystoupení hip hopového kroužku, žáků ZUŠ 

a kroužku flétny. Konaly se také adventní dílny, společná akce školy s rodiči, před jejichž 

zahájením se jako každoročně odehrálo na nádvoří školy vánoční představení doprovázené 

hudbou a zpěvem, které nacvičili žáci naší školy pod vedením pedagoga hudební výchovy a 

vedoucí divadelního kroužku.  Účastnili jsme se též projektu setkávání mezi generacemi se 

společností Mezi námi o.p.s., kdy naše družinové oddělení navštěvovalo seniory v domě 

seniorů SeneCura a sdílelo s nimi různé výtvarné, herní, společenské aktivity. Nižší ročníky 1. 

stupně docházely pravidelně do slivenecké knihovny, kde pro ně paní knihovnice měly vždy 

připravený poutavý program.  

   Škola nezanedbává ani své budoucí školáky. Krásné vánoční představení zahráli naši malí 

herci s velkým úspěchem i kamarádům v mateřské škole. V lednu proběhla návštěva 

předškoláků v 1. a 2. třídách školy, zkoušeli si s prvňáky a druháky hrát v matematice, českém 

jazyce i angličtině. Bohužel, z důvodu uzavření škol, letos neproběhl až do konce oblíbený 

předškolácký kurz „Z pohádky do pohádky“, usnadňující dětem přechod z mateřské školy do 

nového školního prostředí.  

   Školní rok 2019/2020, i přes své stinné stránky, byl svým způsobem dobrý a přínosný pro 

žáky, jejich rodiče i pedagogy. Škola se při uvedení online výuky do praxe, náročném kroku 

pro všechny, jistě ubírala správným směrem a bude na případné další neobvyklé situace ve 

vzdělávání lépe a zkušeněji reagovat. Pro některé pedagogy bylo distanční vzdělávání složitou 

záležitostí vzhledem k jejich méně zdatným dovednostem v používání počítačů. Z toho plyne, 

že se pedagogové potřebují v této oblasti průběžně vzdělávat. Po znovuotevření škol jsme byli 

limitováni i nedostatkem tříd pro umístění menších skupin žáků. Otázku nedostačujícího 

prostoru řeší slivenecká škola již několik let. Proto by v  příštích dvou letech mělo dojít 

k výstavbě nadzemních podlaží na stávající pavilony A a B, vznikne tak několik nových tříd. 

V jedné třídě bychom rádi vybudovali moderní polytechnickou učebnu, která na škole chybí a 

mohli tak realizovat polytechnickou výuku. 

Chceme školu moderní, používající kvalitní metody a formy výuky, školu, kde pracují profesně 

zdatní pedagogové, podílející se na tvorbě kvalitního třídního i celoškolního klima. Školu 

spokojenou, úspěšnou a bezpečnou, kde se cítí dobře všichni, kteří se na jejím chodu podílí – 

žáci, pedagogové, rodiče, komunita. Věřím, že se škole během tohoto školního roku podařilo 

ujít tímto směrem velký kus cesty. 

    

3. Zásadní změny v síti škol a školských zařízení 

V síti škol a školských zařízení byly provedeny tyto změny: 

• výmaz ředitelky a statutárního orgánu právnické osoby Mgr. Ivany Rosové a zápis 

ředitelky a statutárního orgánu právnické osoby Mgr. Petry Chlumské, s platností od 28. 

8. 2019; 

• u školského zařízení Školní jídelna zápis nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve 

školském zařízení: 600, s účinností od 29. 10. 2019; 

• u školy Základní škola zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole: 400, s 

účinností od 1. 9. 2019; 

• u školy Mateřská škola zápis nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole: 152, 

s účinností od 1. 9. 2019; 

• zápis druhého místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb mateřské školy 

na adrese Frančíkova 1164, Praha Slivenec. 

 

Charakteristika školy 

   V současnosti je škola ve Slivenci škola s devíti ročníky, má kapacitu 400 žáků. Jsou zde 

vzdělávání žáci běžní, denně školu navštěvující, ale i žáci vzdělávaní podle § 38 školského 
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zákona. Školu tvoří krásný areál se zahradou s ovocnými stromy, školním arboretem, dětským 

a sportovním hřištěm, lanovým centrem, altánky, ohništěm, doskočištěm, zelenou učebnou v 

atriu školy a budovami školy. Jedná se o historickou budovu školy, kde sídlí 1. - 3. třídy I. 

stupně a odpoledne budova poskytuje zázemí šesti oddělením školní družiny, dále správní 

(modrý) pavilon a přiléhající pavilony A a B, ve kterých jsou zbývající třídy I. stupně a třídy 

II. stupně.  

   Ve správním pavilonu jsou kanceláře vedení školy, hospodářky školy, školní poradenské 

pracoviště, informační místnost pro učitele, kuchyně a školní jídelna, sklad učebnic, cvičná 

kuchyňka. 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.  

   V pavilonech A a B se kromě kmenových tříd nachází odborné učebny – jazyková a ICT 

učebna, přírodovědná učebna, místnost s keramickou pecí a výtvarná učebna, místnost pro 

odloučené pracoviště ZUŠ Popelka. Byla zde i knihovna, ale ta musela ustoupit nedostatku 

kmenových tříd a její provoz byl dočasně přerušen.  

Zahrada je hojně využívána školní družinou, ale také dopoledne k výuce a přestávkám na 

čerstvém vzduchu.  

   V zadní části areálu školy jsou vybudovány pavilony mateřské školy a tělocvičny – pasivní 

budovy. Mateřská škola má čtyři kmenové učebny s šatnami, čtyři přípravné kuchyňky a 

prostornou vstupní halu. Tělocvična o velikosti 520 m2 poskytuje příjemné zázemí a možnost 

konání různorodých sportovních aktivit.  

   Mezi pavilony a budovou mateřské školy se nachází prostorná reprezentativní aula, která je 

využívána na konání akademií, besídek, koncertů ve spolupráci se ZUŠ, školení zaměstnanců. 

Také venkovní Zelená učebna, prostorná terasa a okrasné jezírko, na jehož údržbě se jednou 

ročně podílí i starší žáci školy. 

   Byla dostavěna a v září otevřena nová mateřská škola v ulici Frančíkova, kterou mohou 

navštěvovat i netříleté děti. Jedná se o kontejnerovou budovu se zahradou. 

   Během letních prázdnin došlo k rekonstrukci školní kuchyně a jídelny a mohlo tak dojít 

k navýšení kapacity na 600 strávníků. 

 

4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  

a) Naše zelená škola - domov myšlenek, poznání a kamarádů 

b) 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. 2018. 

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 jazykové a ICT učebny 

 předmět Informační a komunikační technologie od 4. třídy 

Ekologická výchova 

 organizace projektových dnů zaměřených na ekologii 

Zdravá škola 

 otevřená komunikace učitel-rodič-žák, učitel-učitel, učitel-žák 

 tvoření portfolií - vedení žáků k sebehodnocení 

 podpora zdravého životního stylu 
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Na 1. stupni je součástí vzdělávacího programu předmět 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 Slivenec, ukliďme Holyni (v rámci projektu Ukliďme Česko) 

• Sbírej s námi, sbírej pro les (celoroční sběr starého papíru), apod. 

Verze ŠVP je platná od 1. 9. 2018. 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. 
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5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

 
žáci učící se cizí jazyk 

jako povinný předmět 

žáci učící se cizí jazyk jako 

povinně volitelný předmět 

žáci učící se 
cizí jazyk 

jako 

nepovinný 

předmět 

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

AJ 282 78 0 0 0 

NJ 0 78 0 0 0 

FJ 0 0 0 0 0 

ŠJ 0 0 0 0 0 

RJ 0 0 0 0 0 

ostatní 0 0 0 0 0 

 

   Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. třídy, od 6. třídy posílena předmětem Anglická 

konverzace, který je zajištěn rodilým mluvčím ve spolupráci s jazykovou agenturou a probíhá 

1x týdně 1 hodinu. Výuka německého jazyka od 6. třídy.  

Pro žáky 1. stupně škola nabízí v rámci volnočasových aktivit kroužky s výukou anglického 

jazyka. Výuka německého i anglického jazyka je posílena zahraničním výjezdem do Velké 

Británie, Rakouska nebo Německa, ve šk.  roce 2019/2020 se však neuskutečnily. 

 

6. Údaje o pracovnících školy   

a) Personální zabezpečení  

 

pracovníci 
k 30. 6. 2019 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2019 

přepoč. prac. 

k 30. 6. 2020 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2020 

přepoč. prac. 

pedagogičtí 23 19,59 28 21,86 

pedag. ŠD a ŠK 6 5,5 7 6,33 

asistenti ped. 8 6,91 7 5,56 

nepedag. ZŠ 10 7,53 9 7,20 

nepedag. ŠJ 6 5,5 8 6,50 

celkem 53 45,03 59 47,45 

 

b) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. 

pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost (odborná a pedagogická 

způsobilost). 

 

počet  

(fyz. osoby) 

k 31. 12. 2019 

pedag. prac. 

celkem 

ped.prac. s odbornou 

kvalifikací 

ped.prac. bez odborné 

kvalifikace 

I. stupeň 15 11 4 

II. stupeň 13 11 2 

vychovatelé 7 5 2 

asistenti pedag. 7 7 0 

C e l k e m 42 34 8 

 

   Kvalifikovanost (podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném 

znění) je 80,95 %. 
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7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 

 

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

počet 4 9 18 10 1 1 
z toho žen 4 7 17 8 1 1 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 41,31 let. 

 

• odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce:   7 

• 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 

• průběžné vzdělávání:  

Vzdělávání set týkalo hlavně rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti, komunikace 

s žáky, vytváření pozitivního klima třídy, např. školení Hrajeme si s příběhem, Úspěšná 

integrace žáků s narušenou schopností, Aktivizující výuka aneb strategie líného učitele, 

Nápady a aktivity podporující rozvoj matematické gramotnosti. Vedení školy absolvovalo 

webinář Správní řízení.   

    

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2020/2021 a odkladů školní docházky na školní rok 

2020/2021 k 30. 9. (z výkazů pro daný školní rok)       
 

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

docházky 

2 60 42 12 

 

a) Počet tříd: 

 

 
I. stupeň ( +přípr.tř. 

) 
II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2019 12 4 16 

k 30. 6. 2020 12 5 17 

 

       z toho počet specializovaných tříd: 

 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2019 0 0 0 

k 30. 6. 2020 0 0 0 

 

b) Počet žáků:    

 

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

k 30. 6. 2019 280 64 344 

k 30. 6. 2020 282 78 360 

 

      z toho počet žáků ve specializovaných třídách: 
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 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30. 6. 2019 0 0 0 

k 30. 6. 2020 0 0 0 

 

Průměrný počet žáků  

a) Na třídu: 

 

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

běžné třídy 
specializované 

třídy 
běžné třídy 

specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

běžných tříd 

23,5 0 15,6 0 21,17 

 

b) Na učitele: 

 

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

běžné třídy 
specializované 

třídy 
běžné třídy 

specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

běžných tříd 

28,08 0 8,71 0 16,47 

 

Zaměření tříd s rozšířenou výukou 

 

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

počet tříd 0 0 0 0 0 0 0 

počet žáků 0 0 0 0 0 0 0 

 

Zaměření specializovaných tříd 
 

 celkem 
z toho poruchy 

učení 

z toho poruchy 

chování 

počet žáků ve 

specializovaných 

třídách 
0 0 0 

 

Počet integrovaných dětí celkem  

z toho postižení: 

 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 

30 1 0 3 0 10 16 

 

Přeřazení do ZŠ speciální 

 

ze kterých 

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

počet žáků 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Výsledky přijímacího řízení  
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a) Na víceletá gymnázia přijato: 
  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 1 1 

soukromá gymnázia 0 1 

církevní gymnázia 0 0 

 

b) Na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých 

ročníků přijato: 

 

gymnázia 
obchodní 

akademie 
zdravotnické 

školy 

průmyslové 

školy 
ostatní 

střední školy 

střední odb. 

učiliště 
celkem 

2 1 2 5 1 2 13 

 

c) Na soukromé školy přijato: 

 

gymnázia 
obchodní 

akademie 
zdravotnické 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 
střední 

odb.učiliště 
celkem 

1 0 0 0 3  4 

 

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

přijato: 

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

2 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:   6 

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 7 181 

školní klub 0 0 

 

   Ve školním roce 2019/2020 otevřela školní družina nové oddělení. Sedm oddělení školní 

družiny navštěvovalo v průběhu roku celkem 181 žáků z 1. – 4. třídy. Žáci se i tento školní rok 

mohli ve školní družině podle zájmu účastnit činností jiných oddělení, než v kterých byly 

zapsány.  

   Karanténní a protiepidemická opatření nařízená MZČR a MŠMT v rámci boje proti šíření 

covid-19 nejprve přímou výchovnou činnost školní družiny zastavila a později omezila. Během 

části školního roku, kdy byla školní družina v běžném provozu, probíhaly 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 
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rodičům přihlášených dětí. Děti měly možnost zúčastnit se např. setkání se sliveneckým 

holubářem, „Toulek Prahou“ nebo vyzvednutí Betlémského světla pro Slivenec s návštěvou 

výstavy betlémů. Stejně tak se zájemci mohli účastnit filmových představení v kině Radotín. I 

v tomto školním roce proběhly, do uzavření škol, již tradiční akce: Strašidílny, Halloween po 

našem, Trocha historie nikoho nezabije, masopustní dílničky, Pokusohraní a návštěvy místní 

knihovny. Po znovuotevření škol v omezeném režimu uspořádala školní družina k MDD 

sportovně zábavné odpoledne. 

   Školní družina také v tomto školním roce spolupracovala se sliveneckým domovem seniorů 

SeneCura. Jedno oddělení pravidelně navštěvovalo domov, kde se děti společně s klienty 

domova účastnily společných aktivit. Všechna oddělení školní družiny se také zapojila do 

tvorby obrázků, ze kterých pak byla uspořádána v domově seniorů výstava. Všechna oddělení 

se také účastnila vernisáže této výstavy. Tyto návštěvy byly také v důsledku protiepidemických 

opatření předčasně ukončeny. V době karanténních opatření se školní družina zapojila do 

dalšího projektu s o.p.s Mezi námi a zprostředkovala pro domov seniorů předávání obrázků 

malovaných dětmi.  

   V době karanténních opatření připravila školní družina pro žáky i širokou veřejnost postupně 

dvě orientační hry s úkoly v ulicích Slivence, které si zájemci mohli projít každý podle svých 

časových možností. Obě hry měly velký a kladný ohlas. Za hru „ Z pohádky do pohádky“, která 

byla připravena ještě v přísnějších podmínkách karanténních opatření, bylo rozesláno více jak 

150 diplomů. Za „Šipkovanou“, která byla nabídnuta veřejnosti již v době, kdy byla opatření 

volnější, bylo do konce školního roku rozesláno 57 diplomů. „Šipkovaná“ zůstává stále aktivní 

hrou. 

 

 

11. Poradenské služby školy 

   Výchovné poradenství bylo ve školním roce 2019/2020 zajišťováno prostřednictvím 

výchovné poradkyně Mgr. Daniely Štolové, která je zároveň speciální pedagog a školní metodik 

prevence. Výchovná poradkyně úzce spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

Prahy 5, konkrétně s Mgr. Monikou Kubáskovou, dále též s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Zlíchov, které poskytují 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. V péči o žáky s PAS (porucha autistického spektra) 

spolupracuje škola s SPC Vertikála a SPC Nautis. Výchovná poradkyně má určené konzultační 

pá - 6. 9. kino Radotín  - Toy story 4 

čt - 12. 9. návštěva holubáře 

pá - 13. 9. kino Radotín - Willy a kouzelná planeta 

pá - 20. 9. kino Radotín - Lví král 

čt - 31. 10. Strašidílny 

čt - 31. 10. Halloween po našem 

út - 5. 11. Toulky Prahou - Anežka a její rytíři 

út - 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 10. 12. návštěvy knihovny 

pá - 8. 11. kino Radotín - Sněžný kluk 

pá - 22. 11. kino Radotín - Ledové království 

po - 23. 12. Toulky Prahou - Betlémské světlo pro Slivenec 

po - 6. 1. Trocha historie nikoho nezabije 

út - 25. 2.  Masopustní dílničky 

út - 11. 2. Pokusohraní 

út -  3. 3., 10. 3. návštěvy knihovny 

po - 1.6. - Dětský den 
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hodiny, nicméně operativně svolává schůzky s rodiči žáka v okamžiku, kdy se objeví konkrétní 

problém. Škola věnuje komunikaci s rodiči velkou pozornost, protože ji považuje za velmi 

důležitou součást chodu školy. 

   Výběr střední školy a budoucího povolání je řešen 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. 

Každoročně navštěvujeme Scholu pragensis, což je veletrh středních škol, kde se představují 

školy, nabízí své obory a předvádějí ukázky práce svých studentů a motivují tím vycházející 

žáky 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 

povolání. 

   Výchovná poradkyně průběžně spolupracovala i se Sociálním odborem Prahy 5 při řešení 

výchovných problémů, které naštěstí v tomto školním roce nebyly závažného charakteru. 

Jednalo se o kázeňské problémy jednotlivců (nevhodné chování ke spolužákům, porušování 

pravidel ohledně mobilních telefonů apod.). 

 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

   Pro naši školu, jako školu komunitní, je spolupráce s ostatní komunitou nedílnou součástí 

chodu školy. I když mnoho aktivit bylo v tomto školním roce z důvodu uzavření škol omezeno 

nebo úplně zrušeno.  

   Při škole působí spolek s názvem Unie rodičů  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.  Zahradní slavnost se z důvodu uzavření škol v letošním roce nekonala. 

   Přínosná byla také 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 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. Z účasti rodičů proběhl první školní vánoční 

jarmark, kde děti představily mnoho svých krásných vánočních výrobků. 

   Rodiče vítáni, certifikát, který je známkou otevřeného vyučování, tj. transparentnosti školy 

směrem k rodičům - rodiče mohou, po dohodě s pedagogem, přijít navštívit výuku, škola pořádá 

2x ročně Dny otevřených dveří, rodiče mohou prostřednictvím elektronického systému školy 

Edupage sledovat elektronickou žákovskou knížku, třídní informace, zadávání domácích úkolů, 

budoucí akce třídy, probírané učivo, zadávat elektronické omluvenky. Pedagogové s rodiči 

komunikují nejen osobně při konzultacích, ale také pomocí emailových zpráv.  

    Úspěšná je také spolupráce se zřizovatelem. V letošním roce proběhla rekonstrukce školní 

kuchyně a jídelny, mohla tak být navýšena kapacita strávníků. Byla vystavěna a slavnostně 

otevřena nová mateřská škola ve Frančíkově ulici ve Slivenci, kam mohou chodit i netříleté 

děti. Učitelé a žáci školy se podílí svou účastí a svými výrobky na vánočním a velikonočním 

jarmarku, vítání občánků, úklidu Slivence a Holyně, psí soutěži „Hafík“. Všechny tyto akce 

však byly zrušeny z důvodu vyhlášení a přijetí mimořádných opatřeních v souvislosti 

s výskytem a šířením onemocnění Covid 19. Díky finančnímu příspěvku obnovení 

počítačového vybavení, mohla škola hladce rozjet distanční výuku.  

  Dále pokračuje a rozvíjí se spolupráce ZŠ a MŠ na celoročním projektu „Písmenkohraní“. Děti 

si hrají s písmenky, střídají různé aktivity s písmenky a dalšími pomůckami, pracují na 

jednoduchých pracovních listech, které je vedou k získávání správných návyků při psaní.  

http://unierodicu.webnode.cz/
http://unierodicu.webnode.cz/
http://unierodicu.webnode.cz/
http://unierodicu.webnode.cz/
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   Školní družina spolupracovala se společností Mezi námi, o.p.s. a Domem seniorů SeneCura 

ve Slivenci na projektu mezigeneračního setkávání. Bohužel, i tato spolupráce byla předčasně 

ukončena. 

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 

 Street Dance, kroužek hip hopu 

 Fotbalový klub AFK Slivenec 

 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

   V tomto školním roce z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření 

proti šíření onemocnění Covid 19 se škola žádných mezinárodních programů neúčastnila, 

většinou byly zrušeny. 

   Škola se účastnila rozvojového programu s názvem „Inovace pedagogické praxe z českého 

jazyka ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ“, jehož cílem je inovace koncepce a realizace 

oborové praxe z českého jazyka ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ, přispívající k rozvoji 

profesionální kompetence budoucích učitelů prohloubením cílené spolupráce učitelů z praxe a 

studentů. Tento rozvojový program probíhal ve spolupráci s PF UK.  

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

   Vzdělávání nadaných žáků probíhá na základě individuálních vzdělávacích plánů 

vycházejících ze zpráv školského poradenského zařízení. 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 

účastnit se výuky ve vyšším ročníku v daném předmětu. Škola v této oblasti potřebuje posílit 

své kroky. 

 

15. Polytechnická výchova 

   Polytechnická výchova byla do výuky zařazena 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. 

   Kroužky Věda nás baví, Dětský kutil jsou organizovány ve spolupráci s jinými organizacemi. 

Ve škole také působí kroužek zábavné logiky a deskových her, kroužek robotiky.  

 

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

znevýhodněného prostředí do ZŠ 

   Přípravné třídy nejsou na naší škole z důvodu nezájmu rodičů, a také z nedostatku prostoru 

realizovány. Pro hladký přechod předškoláků do školních lavic se každoročně koná kurz „Do 

školy jako do pohádky“, který však letos byl přerušen uzavřením škol. 

   Výrazně sociálně znevýhodněné děti se ve slivenecké škole nevyskytují. Některým dětem je 

poskytován finanční příspěvek na obědy od společnosti Women for women, o.p.s., v rámci 

projektu Obědy pro děti. Škola je připravena na možný příchod sociálně znevýhodněných dětí 
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– této problematice věnovali učitelé ve třídách v komunitních kruzích, pečlivě sledují situaci, 

jsou připraveni na individuální konzultace, konzultace s výchovnou poradkyní.  

 

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 

Nizozemsko 2 

 

Stát mimo EU počet žáků 

Ruská federace 2 

Korea 2 

Ukrajina 5 

Moldavsko 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. Účastnila se ekologických aktivit, např. celoročního 

sběru starého papíru v projektu „Sbírej s námi, sbírej pro les“ ve spolupráci s Pražskými 

službami a.s., ve kterém jsme se umístili na 9. místě mezi školami v Praze.  

   Byly naplánovány i další aktivity jako „Ukliďme Slivenec, ukliďme Holyni“, „Den ekoškol“, 

projektový „Den Země“, ale neproběhly z důvodu uzavření škol a mimořádných opatření proti 

šíření onemocnění Covid 19. 

   Po celý školní rok se škola snaží chovat ekologicky, třídí odpad. Po znovuotevření škol během 

května a června 2020, kdy žáci byli nuceni z hygienických důvodů obědvat ve svých třídách a 

ne ve školní jídelně, zakoupila škola boxy na jídlo z kompostovatelného třtinového materiálu 

místo plastových.  

 

19. Multikulturní výchova 

   Slivenecká škola nevyučuje příliš mnoho cizinců, nesetkává se tedy pravidelně 

s multikulturními odlišnostmi. Právě proto je seznamování se s odlišnostmi a multikulturní 

výuka součástí vzdělávání. Průřezová témata Člověk a jeho svět, Osobnostní a sociální výchova 

zahrnují toto téma na I. Stupni, n II. stupni např. v předmět Hudební výchova obsahuje výuku 

hudby různých etnik, v předmětu, dále se tímto zabývají předměty Výchova k občanství a ke 

zdraví a Etická výchova. 

 

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.  

   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, vedením školy a rodiči.  



 20 

   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. 

   Na podzim žáci 7. – 9. ročníku navštívili představení filmu V síti režisérky Barbory 

Chalupové věnující se zneužívání dětí na internetu. Po promítnutí filmu následovala beseda 

s režisérkou. Film na děti silně zapůsobil a otevřel tak diskuzi o zneužívání dětí na internetu 

nejen mezi ve škole, ale jistě i doma v rodině. 

    

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji  

 

Kraj: Počet žáků celkem Z toho nově přijatí 

Zlínský kraj 1 1 

Jihočeský kraj 1 0 

Středočeský kraj 1 0 

 
22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité 

   V tomto školním roce se podařilo dokončit novou přírodovědnou učebnu pro výuku 

přírodovědných předmětů pro 4. – 9. třídy. V rámci projektu financovaného Evropskou unií 

Slivenecké šablony II ve škole pracoval speciální pedagog, školní asistent MŠ, byl realizován 

kroužek robotiky a některá další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

   Stále běží projekt z ESF „Slivenecká škola objevuje“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/001245, 

který podporuje multikulturní vzdělávání, osvětová a odborná setkávání s rodiči, projektovou 

výuku, vzdělávání pedagogů a volnočasové kluby. I tento projekt byl pozastaven vývojem 

situace s onemocněním covid 19. 

   Zapojili jsme se také do Národního testování 9. tříd se SCIO v českém jazyce, matematice, 

anglickém jazyce a obecných studijních předpokladech (OSP). Z hodnocení vyplývá, že 

v českém jazyce byly výsledky žáků průměrné až podprůměrné a studijní potenciál žáků byl 

využíván na nižší úrovni, tzn., že pracují pod své možnosti. V matematice naopak bylo zjištěno, 

že žáci studijní potenciál využívají skvěle a jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni 

jejich studijních předpokladů. V anglickém jazyce žáci v průměru dosahovali výsledků na 

úrovni A2, B1 dle kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V českém 

jazyce jsme v porovnání s ostatními zúčastněnými školami přestihli v hodnocení pouze 40 % 

škol, v matematice 80 % škol a v OSP 60 % zúčastněných škol. 

 

• Žádosti o granty: 

 

Kdo grant vypsal 
pro jakou 

oblast 

pro jakou konkrétní 

činnost 

Požadovaná 

částka 

Přidělená 

částka 

Život bez 

závislostí, a. s. 

všeobecná 

primární 

prevence 

setkání třídních 

kolektivů s lektory 

všeobecné primární 

prevence 

41 400 41 400 

Celková částka 41 400  
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• Sponzorské získané věcné dary, služby, finanční částky: 

 

 

Způsob prezentace školy na veřejnosti 

   Škola poskytuje informace o svém dění na školních webových stránkách 

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.  

    V závěru letošního školního roku škol získala sponzorský dar – finanční příspěvek na 

informační elektronický panel Ámos Vision, který informuje rodiče i žáky o dění ve škole, 

jídelníčku, rozvrhu a dalších akcích aktivitách školy. Finanční příspěvek poskytla společnost 

ČEPS, a.s. 

Sponzor Částka/věcný dar Účel daru 

MUDr. Ondřej Beran 5 000 Kč pro účely školy 

Jana Grabiec 500 Kč pro účely MŠ Habeš 

Jerica Radonič 5 000 Kč 

pro potřeby 3. A ve šk. roce 

2019/2020 

Unie rodičů 

mapy, plakáty v ceně 46 269 

Kč pro účely výuky v ZŠ a MŠ 

Lucie Ježková 5 000 Kč pro účely vybavení tříd 

Petra Tonnerová Lego duplo v ceně 500 Kč pro účely MŠ Habeš 

Tomáš Kortus 

sportovní vybavení v ceně 

3316 Kč 

pro účely pohybových 

programů v MŠ Habeš 

Ing. Ján Ferjo za rodiče žáků 

MŠ 3 000 Kč pro účely MŠ  

Jerica Radonič 5 000 Kč pro účely ZŠ 

GIRA FRUIT s.r.o. 3 620 Kč 

pro potřeby školy spojené s 

výukou 

Daniel Bürger 

2 police na knihy v ceně 

8000 Kč na odkládání knih 

Tomáš Heller 2 000 Kč   

Women for Women, o.p.s. 14 976 Kč obědové služby pro žáky 

Monika Mašková 150 Kč dle uvážení školy 

Ondřej Šťovíček 1 051 Kč pro účely MŠ   

Jan Maschke 1 090 Kč pro účely MŠ 

dary od rodičů ze 7 skupin 

ŠD  87 700 Kč pro účely ŠD 

Jana Wollnerová za rodiče 

žáků ŠD 

hry, hračky a výtvarný 

materiál do ŠD v ceně 8739 

Kč pro účely ŠD 

ČEPS, a.s. 

150 000 Kč na pořízení 

elektronického informačního 

panelu pro ZŠ pro účely ZŠ 

http://www.skolaslivenec.cz/
http://www.skolaslivenec.cz/


 22 

   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. Důležitá je i osobní propagace školy jejím vedením.  

 

Školní stravování 

počty stravovaných žáků:   415 z toho počty žáků z jiných škol:   0 

počet jídelen    počet výdejen 

ZŠ:   1                ZŠ:   0 

MŠ:  0                MŠ:  6 

 

Výjezdy žáků mimo objekt školy  
 

 počet výjezdů počet žáků 

vzdělávací výjezdy 0 0 

ŠvP 0 0 

lyžařské kurzy 1 12 

 

   Z důvodu uzavření škol vzdělávací výjezdy proběhly pouze v 1. pololetí školního roku. 

Některé byly jednodenní, na I. stupni např. na Pražský hrad, do lodi plné techniky IQport, 

Botanické zahrady, na vánoční výlety na zámek Loučeň, Karlštejn. Žáci II. stupně navštívili 

v rámci výuky chemie Muzeum pražského vodárenství.  

   Proběhl také jednodenní výlet do Německa výběru žáků. Byl také naplánován několikadenní 

výjezd do Velké Británie, ale musel být zrušen z důvodu uzavření státních hranic v souvislosti 

s epidemiologickou situací koronavirového onemocnění. 

 

Účast žáků v soutěžích  

a) Vyhlašovaných MŠMT: 

 

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

0 0 0 

 

b) Ostatních: 

 

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

Pythagoriáda 

Matematický proud  

fotbalový Poprask, 

Minifotbal 
0 

 

 

Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

Datum a místo kontroly: 5. 2. 2020 

Kontrolu provedl: Finanční výbor MÚ Praha Slivenec 

Předmět kontroly: 

a) kontrola plánování výdajů a hospodaření s příspěvkem zřizovatele; 

b) kontrola nákladů a výnosů; 

c) kontrola nákladů na spotřebu energie; 

d) doplňková hospodářská činnost; 

Závěry kontroly: 

a) plánování výdajů není v rozporu s právními předpisy; 
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b) kontrolní skupina doporučuje schválit způsob úhrady ztráty z HČ a využití 

nedočerpaných dotací; 

c) v dané oblasti nebyly zjištěny nedostatky, kontrolovaný subjekt zajistí vlastního 

dodavatele elektrické energie; 

d) v dané oblasti nebyly zjištěny nedostatky, doporučeno provést analýzu smluvních cen 

v hlavních výnosových položkách a případně smluvní ceny upravit. 

 

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

rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020.  

   Výuka cizích jazyků, polytechnická výchova, informační a finanční gramotnost, dále 

zlepšování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, lepší vybavenost škol – to jsou cíle 

pro základní školství, pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program 

je v souladu s platnou legislativou, je průběžně upravován tak, aby vyhovoval potřebám žáků. 

   Výuka cizích jazyků probíhá již od 1. ročníků, v 6. ročníku se přidává cizí jazyk druhý. Výuka 

jazyků je podpořena jazykovými výjezdy do zahraničí. 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 Věda nás baví. V 

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

robotiky. Škola nemá prostory pro dílny, ale s blížící se přístavbou se tato situace může zlepšit. 

Čtenářská gramotnost je podporována návštěvami knihovny, pořádáním projektů jako např. 

Noc s Andersenem. Matematická a finanční gramotnost jsou součástí výuky matematiky.  

Některé z těchto cílů škola naplňuje více, některé se naplňovat daří méně. 

 

24. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke 

znalosti českého jazyka 

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 0 

Nedostatečná znalost ČJ 0 

Znalost ČJ s potřebou doučování 3 

 

25. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na území 

České republiky – z toho vyplývající změny v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření 

škol 

   Po uzavření škol v březnu zpočátku probíhala komunikace a zasílání úkolů pouze emailem a 

po Edupage, poté škola nastavila jednotný systém komunikace s žáky a jejich rodiči, vytvořila 

všem přístupy do elektronického systému školy Edupage. Tento systém funguje jako nástroj 

pro řízení školy, umožňuje komunikaci všech účastníků vzdělávacího procesu, ale také zasílání 

domácích úkolů, prezentací, výukových videí, tvorbu online testů, jejich hodnocení. Po 

proškolení pedagogů, zajištění vhodného IT vybavení škola zahájila distanční výuku na 

platformě ZOOM. Zřizovatel poskytl škole finanční příspěvek na nákup počítačů a příslušenství 

k nim. Pedagogové poskytovali elektronické i telefonní konzultace v případě nepochopení 
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učiva. Na webových stránkách školy byl umístěn výčet možného domácího online 

procvičování, který sestavilo vedení školy spolu s pedagogy na základě jejich zkušeností.  

   Hodnocení žáků probíhalo spíše motivačně, s ohledem na nelehkou situaci dětí a rodičů, kteří 

částečně převzali úlohu učitele.  

Po znovuotevření školy v květnu a červnu škola i nadále pokračovala v distančním vzdělávání 

pro děti, které zvolili možnost zůstat doma. Žáci II. stupně měli spolu s distanční výukou 

možnost konzultací s třídními učiteli a většina žáků ji využila. 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednán dne na poradě pracovníků dne:                                1. 10. 2020    

 

Výroční zpráva byla projednána školskou radou dne:                                             15. 10. 2020 

 

 

 

Zpracoval/a ředitelka Základní školy a mateřské školy  

Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16:                                                          Mgr. Petra Chlumská        

 
                                   

Praha dne:  29. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené povinné přílohy:  

 

• Rozvaha – bilance k 31. 12. 2019          

• Rozvaha – bilance k 30. 6. 2020            

• Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019       

• Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2020         

• Příloha účetní uzávěrky k 30. 6. 2020 

• Příloha účetní uzávěrky k 31. 12. 2019 
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Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2019/2020 
 

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@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. Petra Chlumská 

Vedoucí učitelka mateřské školy: Lenka Bohuslavová, DiS., po 1. 7. 2020 Ivana Obermajerová 

 

Kontakt: ms@msslivenec.cz 

Tel: 222 364 495 

Web: www.skolaslivenec.cz 

 

3. Zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení  

V síti škol a školských zařízení byly provedeny tyto změny: 

• výmaz ředitelky a statutárního orgánu právnické osoby Mgr. Ivany Rosové a zápis 

ředitelky a statutárního orgánu právnické osoby Mgr. Petry Chlumské, s platností od 28. 

8. 2019; 

• u školy Mateřská škola zápis nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole: 152, 

s účinností od 1. 9. 2019; 

• zápis druhého místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb mateřské školy 

na adrese Frančíkova 1164, Praha Slivenec. 

 

4.   

a) Název školního vzdělávacího programu MŠ 

Slivenecké kamínky 

 

b) Charakteristika  ŠVP 

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

učitelky vybírat témata do třídních vzdělávacích programů 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 PV a plně 

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

na pohybový rozvoj a výchovu ke zdravému životnímu stylu.  

 

5. MŠ s internátním provozem 

NE 

 

 

 

 

 

mailto:slivenec@praha-slivenec.cz
mailto:posta@praha-slivenec.cz
mailto:ms@msslivenec.cz
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6. Údaje o pracovnících a pracovnicích školy 

a)  Personální zabezpečení 

 

Pracovnice, 

pracovníci v MŠ 

fyzické osoby 

k  30. 06. 2019 

přepočtené* 

úvazky 

k 30. 06. 2019 

fyzické osoby 

k  30. 06. 2020 

přepočtené* 

úvazky 

k  30. 06. 2020 

Celkem 

pedagožek+  

pedagogů+asist. 

ped. 

9 9 13 12,31 

počet pedagožek 9 9 12 11,81 

počet pedagogů 0 0 0 0 

počet  

asist. pedagog. 
0 0 1 0,5 

Počet  nepedag. v 

MŠ 
4 3 6 4,95 

Počet  nepedag. 

v ŠJ 
0 0  0 

CELKEM všech 13 12 19 17,26 

    * zaokrouhleno na 2 desetinná místa 

 

b) Kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k 30. 6. 2019 

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

 

PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE A PRACOVNÍCI 

 
Počet osob 

Procentuelní 

vyjádření* 

POČET bez asistentů pedagoga 9 100 % 

• z nich kvalifikovaných 6 66,7* % 

• z nich nekvalifikovaných 3 33,3* % 

POČET asistentů pedagoga 0 100% 

• z nich kvalifikovaných 0 0* % 

• z nich nekvalifikovaných 0 0* % 

     * zaokrouhleno na 1 desetinné místo    

 

c) Kvalifikovanost pedagožek/pedagogů k  31. 12. 2019 

(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. 2019 
13 10 3 

 

d) Personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku 

 

 Odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce  

 Celkem :  4 
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 z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: 2     

 z nich do důchodu: 0        

 z nich mimo obor: 0 

Nově přijaté absolventky/přijatí absolventi  

Celkem:   1 

z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky:  0     

z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru:  0      

z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru:  1    

 

7. Věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 31. 12. 2019 

 

 

Věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 30. 6. 2020 

 

Věk 
do 30 let 

včetně 

31 – 40 

včetně 

41 – 50 

Včetně 

51 – 60 

včetně 

61 let 

a více 

počet 

Učitelky/učitelé 

včetně řed. 
2 3 4 2 1 

Asistent.  pedag. 0 0 1 0 0 

CELKEM 2 3 5 2 1 

z nich důchodkyň     1 

 

Průměrný věk k 30. 6. 2020 

• pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.):  38,8 let  

• pedagožek a pedagogů MŠ (včetně asistent. pedag.):  39,2 let  

• asistenti pedagoga: 41 let  

 

8. DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků   

 

Počet účastníků průběžného vzdělávání 

 

p. č. 
1. Kdo organizoval 

2. Název vzdělávací akce 

Časová 

dotace akce 
(počet hodin) 

Počet 

účastnic 

Počet 

účastnic 

vynásobený 

počtem 

hodin 

1. 
1. Člověk v tísni 

2. Principy nezraňující komunikace 
8 15 120 

2. 

1. Ve škole.cz 

2. Inspirace pro online komunikaci a 

vzdělávání v MŠ 

2 2 4 

Věk do 30 31 – 40 41 - 50 51 - 60 
61 – a 

více 

počet (fyz. osoby) 

pedagožek/pedagogů     

k  31. 12. 2019 

3 3 4 2 1 
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3. 

1. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

2. Jak pracovat s metodikou dopravní 

výchovy pro MŠ 

2 1 2 

4. 
1. Prodys 

2. Kurz Maxík 
16 1 16 

5. 
1. Karlova univerzita 

2. Čtenářská pregramotnost 
16 1 16 

6. 

1. H-mat 

2. Kolegiální podpora - společná cesta k 

individuálnímu rozvoji pedagogů 

10 2 20 

SOUČTY→  22 178 

   

a)  Průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici/jednoho účastníka: 8,57 hodin    

     Průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy: 15 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., funkční studium pro ředitele škol 

a škol. Zař. 

Počet nekvalifikovaných 

pedagožek/pedagogů, které/ří 

studiem získají kvalifikaci 

2 
Humpolec SŠ informatiky a cestovního ruchu 

SČMSD, s.r.o. 

 

9.   

a) Zápis do mateřské školy na rok  2020/2021  

 

 

Přihlášené děti Přijaté děti 

Děti odcházející 

do ZŠ 

z toho: z toho: 

z MČ 

P5 
z HMP 

z ostat. 

krajů 

z MČ 

P5 
z HMP 

z ostat. 

krajů 

Počet 46 1 2 38 0 0 25 

  

Vyhodnoťte nepřijaté děti  

Věk dítěte, dítě z nespádové oblasti 

Počet odvolání:   0 

 

b) Průměrná docházka dětí na třídu 

 

 

Nejvyšší počet 

zapsaných 

dětí do jedné třídy 

k 30. 7. 

Průměrný počet 

docházejících dětí 

do jedné třídy MŠ 

Průměrný počet 

docházejících dětí 
do jedné třídy MŠ v %  

zaokrouhlete 

na 2 desetinná místa 
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c)  Počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k 30. 6. 2020 

 

Třída* 

Počet dětí 

zapsaných 

k 30. 6. 

2019 

Počet dětí 

zapsaných 

k 30. 6. 

2020 

 

 

z nich dětí 

integrovaných 

Asistent 

pedagoga 

ANO-NE 

(vpište) 

Způsob financování 

asistenta pedagoga 

1. 23 21 1 ANO MŠMT 

2. 21 22    

3. 26 18    

4. 28 19    

5. - 17    

6. - 15    

celkem 98 112    

 

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

 

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se SPC*:  

aa) 

b) s PPP: 

bb) ano, screening školní zralosti v období před zápisem do 1. tříd 

 

 

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, zahradní slavnost, drakiáda, škola v přírodě 

ZIMA – vánoční vystoupení jednotlivých tříd spojené s výtvarnou dílnou 

JARO – nebylo realizováno z důvodu uzavření MŠ 

LÉTO – nebylo realizováno – prevence před šířením onemocnění covid 19 

 

Spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity 

 

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se ZŠ *:  

aa) návštěva prvních tříd s předškoláky, Do školy jako do pohádky, divadelní vystoupení 

dětí ze ZŠ pro děti z MŠ 

b) s: MŠ 

bb) návštěva MŠ Praha Lochkov v MŠ Ke Smíchovu 

c) se ZUŠ:  

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

d) se SŠ, VOŠ, VŠ:  

Školní rok  2017/18 28 25 82,14 % 

Školní rok  2018/19 28 24,5 87,50 % 

Školní rok  2019/20 22 18,67 84,86 % 
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dd) praxe v MŠ 

e) s dalšími partnery: 

ee) ČČK – vzdělávací program pro děti 

      SeneCura  - vzdělávací program pro děti 

 

12. Uveďte, jaké máte zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu  

školy 

   Každoročně v MŠ Ke Smíchovu probíhá výuka AJ s rodilým mluvčím. 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. 2020 

 

 

DĚTI 

CIZINCŮ 

celkem 

 

Počet dětí 

z EU 

 

Počet dětí 

z jiných 

států 

 

PODROBNOSTI O DĚTECH Z JINÝCH 

STÁTŮ  

uveďte  stát  a  počet dětí  ze sloupce č.3 

(např. 2 z Vietnamu, 2 z  Ruské federace, 3 z 

Ukrajiny) 

 

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

6 3 3 2 Slovensko, 2 Ukrajina, 1 Německo, 1 z 

Vietnamu 

 

Uveďte zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí mateřské školy 

   Integrace dětí cizinců probíhá prostřednictvím seznamovacích her, individuální práce 

pedagožek s dětmi a prostřednictvím spolupráce s rodiči dětí. Ve velké míře jsou využívány 

výukové pomůcky – obrázky, knihy… 

 

14. Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVOU v rámci ŠVP 

   Environmentální výchova se prolíná třídními vzdělávacími programy jednotlivých tříd po 

celý školní rok. Děti jsou vedeny k péči o přírodu při vycházkách, pobytu na zahradě MŠ, 

prostřednictvím třídění odpadu a šetření vodou apod. V ŠVP je tato oblast zastoupena 

především v tematickém celku Příroda. 

 

15. Uveďte, jaké máte zkušenosti s MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP 

   Téma multikultury je do třídních vzdělávacích programů zařazováno průběžně a přirozeně 

prostřednictvím naplňování jednotlivých vzdělávacích oblastí. V průběhu celého roku si 

s dětmi povídáme o tom, že na světě nejsou všichni lidé stejní. Vedeme děti k povědomí o 

existenci cizích kultur a národů.  

 

16. Uveďte, jaké máte zkušenosti s PREVENCÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH 

JEVŮ v rámci ŠVP 

   Prevence sociálně patologických jevů probíhá zejména prostřednictvím komunikativních 

kruhů v jednotlivých třídách. Každá třída má jasně stanovaná pravidla soužití ve třídě, na jejichž 

vzniku se podílejí děti. Při vyskytnutí se nějakého problému se paní učitelky zaměří na jeho 
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citlivé řešení. U dětí je posilována zdravá sebedůvěra, víra ve vlastní schopnosti a uvědomění 

si vlastní zodpovědnosti vůči ostatním.  

 

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 

 v letošním roce neproběhlo 

 

18. Děti s trvalým pobytem mimo území HMP k 30. 6. 2019 
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Počet dětí celkem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z toho nově 

přijaté 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

19. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité 

   Prioritou naší mateřské školy je vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro děti, rodiče i 

zaměstnance a děti všestranně rozvíjet. 

 

20. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z dlouhodobého záměru vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města  2016 - 2020 

1. Podpora českého jazyka u všech dětí, zejména dětí s OMJ – pravidelné zařazování tzv. 

„jazykových chvilek“. 

2. Podpora vzdělávání dětí v oblasti prevence proti úrazům, zraněním. 

3. Podpora individuálních činností s dětmi s nižší potřebou spánku – pestrá nabídka aktivit, 

zejména manipulačních, pro rozvoj pregramotností a zrakového rozlišování. 

 

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 2 

Nedostatečná znalost ČJ 2 

Znalost ČJ s potřebou doučování 2 

 

22. Informace o využití posílených mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství, 

včetně podpory pracovníků v oblasti stravování ve školách zřizovaných městskými částmi 
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a naplnění účelu jejich poskytnutí dle usnesení RHMP č. 950, ze dne 20. 5. 2020 (v případě 

jejich využití/částečného využití ve školním roce 2018/2019 

   Mzdové prostředky byly řádně využity. 

 

23. 

Počet a závěry kontrol ve školním roce 2019/2020 

 

Termín 

konání  

NÁZEV INSTITUCE ZÁVĚRY 

5. 2. 2020 MÚ Praha Slivenec Kontrola bez závad. 

 

Granty 

 

Kdo GRANT 

vypsal: 

 Částka 

požadovaná: 

Částka 

přidělená: 

pro jakou 

činnost: 

   

 

   V tomto školním roce nebylo žádáno o nové granty. Stále jsou aktivní Slivenecké šablony 

II, Slivenecká škola objevuje v rámci projektů z ESF.      

 

Informace o dění v mateřské škole 

❖ Jednotlivé třídní, celoškolní projekty v souladu se ŠVP MŠ 

 

KDY 

REALIZOVÁN 

ve které 

třídě, nebo 

celoškolní 

NÁZEV, ZAMĚŘENÍ 

Celý rok celoškolní Pitný režim, zdravá strava 

Celý rok celoškolní Třídění odpadu 

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

1x za rok 
Zelená a 

žlutá třída 
Plavecký kurz 

8x za rok celoškolní Divadelní představení v MŠ 

4x za rok 
Jednotlivé 

třídy 
Návštěva městské knihovny 

20x za rok celoškolní Půldenní výlety do přírody 

1x za rok celoškolní Škola v přírodě 

průběžně celoškolní Komunitní kruh 

1x za rok celoškolní Zahradní slavnost 

celoročně celoškolní Čtení dětem 

průběžně celoškolní Jazykové chvilky 

průběžně celoškolní Odpolední řízené činnosti pro děti s menší potřebou spánku 

 

Vytváření vlastních tradic MŠ 

❖ Pravidelné aktivity v souladu se ŠVP, které pořádáte pro všechny děti  

 

Četnost* 
např. cvičení v tělocvičně ZŠ, využívání dopravního hřiště, saunování, péče o 

zuby, zavedený celoroční pitný režim,  polodenní vycházky do přírody,  
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polodenní vycházky po pražských památkách, slavnosti, pracovní dílny, 

soutěže, divadlo v MŠ, návštěva divadla, výstav, koncertů, výlety, návštěva ZŠ 

1x týdně Cvičení v tělocvičně ZŠ 

celoročně Pitný režim 

měsíčně Divadelní představení v MŠ 

průběžně Půldenní vycházky do přírody 

1x za rok Výtvarné dílny s rodiči 

průběžně Oslavy narozenin dětí, fotografování… 

4x za rok Návštěva městské knihovny 

1x za rok Halloweenský rej masek 

1x za rok Masopustní karneval – soutěžní odpoledne 

1x za rok Návštěva kostela ve Slivenci 

 

❖ Akce v MŠ pro děti v průběhu školné 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 – bramborobraní +R, divadelní představení, návštěva 

knihovny, vycházky do přírody 

ZIMA 

Mikulášská nadílka, vánoční vystoupení tříd s výtvarnou dílnou +R, divadelní představení, 

výlety do přírody, návštěva ZŠ 

JARO 

Plavecký výcvik, Den otevřených dvěří +R, masopustní karvenalové odpoledne +R, 

divadelní představení, Do školy jako do pohádky 

LÉTO 

Divadelní představení 

 

❖ Placené aktivity pro přihlášené děti 

 

Škola v přírodě – ozdravný pobyt: 

kde: ŠVP Čestice, od 31. 10. 2019 do 8. 11. 2019, počet dětí: 24 

 

Předplavecká příprava: 

kde: Aquapark Barrandov, počet lekcí: 7, počet zúčastněných dětí: 21 

 

❖ Aktivity školy mimo ŠVP MŠ 

   Aktivity neproběhly. 

 

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 
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❖ Prezentace mateřské školy 

 

a) akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*:  

aa) 

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

docházejících dětí:  

bb) 

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

cc) 

d) aktivní podíl na společenských, sociálních, ekologických a jiných programech, 

projektech, akcích: 

dd) vystoupení v domově seniorů SeneCura ve Slivenci 

e) veřejná vystoupení: 

ee) 

f) pořádání výstav: 

ff) 

g) účast na sportovních akcích: 

gg) 

h) účast ve výtvarné soutěži uveďte přesný název soutěže, pořadatele, event. ocenění:    

hh) 

i) třídění odpadu: 

ii) spolupráce se ZŠ, celoročně 

j) sběr odpadu: 

jj) spolupráce se ZŠ, celoročně 

k) sponzorování zvířat: 

kk) 

l) název vydávaného školního časopisu: 

ll) 

m) den otevřených dveří: 

mm) 10. 2. 2020 

n) název webových stránek: 

nn) www.skolaslivenec.cz 

o) další formy prezentace MŠ (akce, činnosti): 

oo) články v časopise Mramor 

 

❖ 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 přípravy činností. 

 

b)   ANO:  Zvláštní zřetel byl brán na děti netříleté.  

Pokud ano, sdělte zkušenosti:  

   Zvláštní pozornost věnovaly učitelky netříletým dětem, byla využita pomoc chův. 

 

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

Pokud ano, sdělte  zkušenosti:  
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   Po  určité době  odpočinku  je dětem  s nižší  potřebou  spánku nabízena  klidová  činnost  ve 

třídě.  V uplynulém  školním  roce  jsme  změnili  povahu  této činnosti a převážně jsou 

využívány manipulační činnosti na rozvoj pregramotností. 

 

c) NE: Všechny děti  s odkladem školní  docházky měly vypracované individuální plány 

vzdělávání.  

❖ Odborná publikační činnost, aktivní účast ve vzdělávacích projektech 

 

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

 

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

 

c) NE: aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech - projekty mimo rámec ŠVP- pokud  

ano, uveďte: 

 

d) NE: aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech - nejedná se o projekty v rámci ŠVP- 

pokud ano, uveďte: 

 

❖ Otevřenost školy 

 

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

   Prostřednictvím osobního kontaktu s rodiči, mailové korespondence, schůzky s rodiči. 

 

b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ:  

   Letošní adaptační období bylo náročné zejména v nově otevřené budově v ulici Frančíkova. 

Jedna ze 2 tříd je určena netříletým dětem. Z důvodu zvládnutí adaptace takto malých dětí bylo 

využito chův.  

 

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

   Přítomnost rodičů je zpravidla možná v adaptačním období a vychází z potřeb dětí. 

V průběhu roku jsou rodiče dětí zváni ke spolupráci na vzdělávacím procesu dětí, například 

čtení dětem, besedy o povolání rodičů, pomoc při výletech… 

 

d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ: 

   Rodiče jsou se ŠVP seznámeni prostřednictvím webových stránek školy, nástěnek v šatnách 

u tříd a také ústně při třídních schůzkách na začátku roku.  

 

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

   Rodiče jsou v každodenním kontaktu s třídními učitelkami. Dále jsou oni i veřejnost 

informováni o dění v MŠ prostřednictvím webových stránek, časopisu Mramor apod. 

 

 

 

 

Zpracoval/a  ředitelka základní a mateřské školy: Mgr. Petra Chlumská 

 

 

Praha dne: 29. 9. 2020 

 
 


