Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2016/2017
Hospodaření školy za rok 2016 a 1. pol. roku 2017

Pojmy a jejich vysvětlení:
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku.
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba.

V Praze dne 13. října 2017
Schváleno školskou radou 16. 10. 2017
Č. j. 47/17

Mgr. Lucie Kuchťáková
ředitelka školy
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I. Základní údaje o škole
1. Název

Základní škola Vokovice
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele
Mgr. Lucie Kuchťáková

kuchtakova@zsvokovice.cz

Jiří Dobruský

zsvokjd@gmail.com

734 853 000, 235 358 074
235 351 211

3. Webové stránky právnické osoby
www.zsvokovice.cz
4. Kapacita školy
136 žáků
5. Obory vzdělání a vzdělávací programy
ZŠ 79 – 01 – C/01
Vzdělávací program – Společná cesta
6. Místo poskytovaného vzdělávání
Vokovická 32/3
160 00 Praha 6
Vlastník: Magistrát hlavního města Prahy

7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Součástí školy je školní družina, školní výdejna, tělocvična, školní hřiště s tartanovým povrchem.
Ve výuce žáci pracují na interaktivních tabulích, v plně vybavené PC učebně, školních dílnách a
specializované učebně na hudební výchovu.
V tomto školním roce se nám podařilo získat opět granty na projekty primární protidrogové
prevence od MČ Prahy 6. V rámci prevence vyjeli žáci školy na zážitkový pobyt.
V tomto školním roce proběhla výměna všech oken a dveří. Následně na to byl celý objekt školy a
tělocvičny vymalován a všechny chodby opatřeny omyvatelným nátěrem. V kancelářích školy a jedné
učebně byly nainstalovány nové podlahy. Byla kompletně vybavena jedna učebna novým nábytkem.
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8. Školská rada
Školská rada byla ustanovena dne 23. 4. 2014.
Členové: Kurzová Květa, Horáčková Iveta, Dobruský Jiří, Ďurišová Olga, PhDr. Kožíšková Zora,
doc. Tuček Milan, Csc.
Od 28. 8. 2015 byli nově zvoleni členové školské rady za zřizovatele, a to:
Ing. Ludmila Ševčíková
Pavel Vašíček
Předseda: Dobruský Jiří - zsvokjd@gmail.com, tel. 603 260 545
Od 25. 10. 2016 byl nově zvolený člen za zákonné zástupce, a to:
Erich Fedorko

II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci

škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

peagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

Počet osob

2

2

32

26,6

0

0

34

28,6

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
počet pedagogických pracovníků
škola
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

4

34
0

celkem % z celkového
počtu pedagogických
pracovníků
100%

c) věková struktura pedagogických pracovníků
v tom podle věkových kategorií

počet celkem
ve fyzických
osobách
k 31. 12.2016

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

0

9

5

10

7
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d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

doplňkové pedagogické
studium

1

Učitel střední školy

školský management

0

rozšiřování aprobace

0



počet
účastníků

vzdělávací instituce
Univerzita Hradec Králové

Semináře, kurzy
Matematika pro praktický život - 3 pedagogové
Tvorba IVP – 5 pedagogů
BOZP – 10 pedagogů
Neurologie ve vzdělávání – 1 pedagog
Školský zákon – 1 pedagog

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob



fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

4

3,6

další vzdělávání nepedagogických pracovníků
3x školení od společnosti Gordic – ekonomický program - paní hospodářka
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ)
1. Počty tříd a počty dětí / žáků (uveďte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd

počet žáků

11

134

Přípravná třída - počet tříd a počet žáků
1 třída – 11 žáků

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu
Během školního roku odešlo 8 žáků z důvodu změny bydliště. Do školy bylo nově přijato 10 žáků
z důvodu změny bydliště a na doporučení SPC případně PPP.

Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu
zdravotního postižení
Celkem
Zdravotní
postižení celkem

MŠ

školy

děti/žáci

1

134

ZŠ

školy

děti

školy

SŠ
žáci

školy

žáci

134

z toho:
mentální

63

zrakové

0

sluchové

0

vady řeči

4

tělesné

0

kombinované vady

5

autismus

8

vývojové
poruchy učení
vývojové
poruchy chování

51
3

2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
škola

6

průměrný počet
žáků na třídu

průměrný počet
žáků na učitele

12,2

7,9

4.

1

CELKEM

33

Zlínský

Ústecký

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký
1

Středočeský

počet žáků
celkem
z toho
nově přijatí

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

škola

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

35

10

10

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (za každou školu vyplňte zvlášť - ZŠ, ZŠS, SŠ)

škola

ZŠ
prospělo

80

prospělo s vyznamenáním

57

neprospělo

3

opakovalo ročník

0

z celkového počtu žáků:

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

79,97

z toho neomluvených

0,179

5.

Údaje o žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018

ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP)
Počet přihlášených

15

Počet přijatých

11



Počet nově
otevřených tříd

Počet odkladů PŠD

4

1

údaje o nově přijatých do přípravné třídy
1 třída 12 žáků

6. Školní vzdělávací programy
Vzdělávací program školy je volně přístupný na webových stránkách školy a v tištěné podobě ve
škole, v tomto školním roce probíhá pilotní ověřování revidovaného ŠVP v souvislosti se změnami
v novele školského zákona od 1. 9. 2016.
Pilotní ověřování bude probíhat i příští školní rok, kdy ještě trvá překlenovací období, před
zavedením do všech ročníků povinné školní docházky.
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7. Ověřování výsledků vzdělávání
Ověřování výsledků ve vzdělávání si provádíme v rámci školy pomocí jednotných testů s českého
jazyka, matematiky a všeobecného přehledu v 5. a 9. ročníku.
8. Pedagogická asistence
Podle potřeby pracují vedle speciálního pedagoga také asistenti pedagoga, je tak plně zabezpečen
individuální přístup ke každému dítěti.
Škola využívá 11 asistentů pedagoga pro 26 žáků (úvazek 8)
9. Vzdělávání nadaných žáků
Ve škole neprobíhá.
10. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání
Ve škole neprobíhá.

11. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
V tomto školním roce byl vyučován předmět Čeština pro cizince, který je integrován do hodin
českého jazyka.
12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve škole je vyučován anglický jazyk a konverzace v anglickém jazyce. Pro žáky prvního stupně je k
dispozici kroužek „Angličtina pro nejmenší“. Na druhém stupni podle potřeby doučují žáky učitelé
angličtiny. Během školního roku jsou zváni na besedy rodilý mluvčí, převážně z řad studentů
pedagogické fakulty.
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IV. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
Akce školy:
Aktivity ve školním roce 2016/2017 (I. stupeň)
téma

aktivity

Adaptační období

Projekt „Moje škola“ – seznámení s pravidly školy, okolím školy,
spolužáky (mezilidské vztahy).

Člověk a příroda

Cyklus výukových programů v ZOO Praha
Návštěva záchranné stanice pro zvířata „Ohrada“ u zámku Loučeň
Výukový program „Naši dravci“
Výstava Mořský svět na pražském Výstavišti

Praha – moje město

Celoroční projekt „Příběhy staré Prahy“ – významná pražská místa a
legendy
Celoroční projekt „Praha 6“ – místo, kde žiji

Člověk a sport

Plavecký výcvik: září 2016 – leden 2017
Sportovní den Na Kotlářce – základy atletiky
Hry v přírodě - Šárka

Člověk a dějiny

Dvoudenní projekt „Po stopách českých králů“ Rytíři středověku – interaktivní historické představení
Pražské Benátky – historie Karlova mostu (muzeum a plavba pod
oblouky Karlova a Juditina mostu)
Cesta do pravěku – muzeum Karla Zemana

Bezpečné chování

Cyklus interaktivních pořadů Policie ČR


osobní bezpečí



bezpečné chování v dopravě



cizí osoba ve škole



Muzeum Policie ČR

Dopravní výchova – dopravní hřiště na Vypichu
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Člověk a kultura

Celoroční projekt „Divadlo žije!“ – školní divadelní představení v divadle
U hasičů (1x měsíčně)
Klaun Fíla – interaktivní představení ke Dni dětí

Staročeské tradice

Halloween – projektový den
Adventní dílničky (pečení cukroví, výroba vánočních dárečků, zpívání
koled)
Andělské zvonění – tradiční dílničky
Vánoční Loučeň – prohlídka zámku s adventní tématikou
Velikonoční dílničky – barvení kraslic
Masopustní karneval

Školní rok 2016/2017 – akce 5. třída + II. stupeň:
Září: 14. -16. 9. Přechod Krkonoš
26. – 30.9. Projektový týden „ Po stopách Karla IV“
Říjen: 6.10. Blok s Policií ČR
20.10. Preventivní akce Městské policie
25.10. Návštěva Muzea MHD
Listopad: 10.11 Požární poplach
15.11. Návštěva filmového představení „Filipíny – za obry
a trpaslíky“
16.11. Pochod „ Uctění památky 17. listopadu“
21.11. Návštěva Planetária
22. 11. Šetření Centra primární prevence
23.11. Účast na filmovém festivalu Antifetfest
30.11. Prevcentrum
Divadelní představení U Hasičů
Prosinec: 1.12. Primární prevence
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5.12. Mikulášská maškarní zábava
6. 12. Exkurze do OU Chabařovická
7. 12. Vánoční koncert ZUŠ Veleslavín
Prevcentrum – selektivní prevence
8.12. Vánoční zpívání – KD Barča Strašnice
12.12. Návštěva Betlémské kaple
13. 12. Vánoční projektový den
14.12. Prohlídka Pražského hradu
15.12. Vánoční vystoupení v Liboci
16.12. Návštěva OU Vyšehrad
19.12. Vánoční vystoupení v penzionu Horizont
20.12. Návštěva filmového představení „ Fantastická zvířata
a kde je najít“
22. 12. Vánoční besídka
Leden: 5.1. Historické představení „Pernštejni“
19.1. Seminář – nebezpečí alkoholu
23.1. Prevcentrum – selektivní prevence
24.1. Prevcentrum – řešení konfliktů
Floŕbalový turnaj
Únor: 1. 2. Návštěva filmového představení „ Anděl Páně 2 „
28. 2. Primární prevence
Březen: 2.3. Projekt „Kapela ve škole“
Plavecké závody
3.3. Projekt „ Kapela ve škole“
9.3. Kapela ve škole
16.3. Kapela ve škole
20.3. Kapela ve škole
27.3. Závěrečný koncert
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28.3. Primární prevence
Duben: 7.4. Beseda s Policií ČR
24. 4. – 28. 4. Škola v přírodě – Strnadovský mlýn
24.4. Primární prevence
Květen: 3.5. Sportovní dopoledne na stadionu Kotlářka
4.5. Flórbalový turnaj
16.5. Cross cup v Radotíně
17. 5. Přebory Prahy v atletice
25.5. Pěvecké vystoupení v KD Barča
30.5. Dětský den
Červen: 14. 6. Návštěva Policejního muzea
16.6. Výlet do Koněpruských jeskyní
20.6. Návštěva koupaliště Divoká Šárka
28.6. Vycházka do Divoké Šárky
29.6. Vycházka v okolí školy
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1. Výchovné a kariérové poradenství
Kromě výchovného poradce na škole působí i školní psycholožka, která je přítomna jeden den v
týdnu. Je k dispozici žákům, učitelům, ale i rodičům žáků. Školní psycholožka je přítomna výchovným
komisím, případovým konferencím. Podílí se na zpracování individuálních plánů pro žáky.
Spolupráce s PPP pro Prahu 6 je velice přínosná jak pro žáky a jejich rodiče, tak pro učitele a
vychovatele.
Nejčastěji jsou řešeny problémy, týkající se nevhodného chování žáků vůči sobě. S rodiči
nejčastěji řešíme neomluvenou absenci a nedostatečnou přípravu do školy.

Zpráva o činnosti školní psycholožky ve školním roce 2016-2017
Ve školním roce 2016 - 2017 bylo ze strany školní psycholožky uskutečněno celkem 89
intervencí, z toho 8 u rodičů, 52 konzultací s učiteli a 65 intervencí se žáky. Psycholožka byla
přítomna každý týden ve středu od 9 –11 hodin.
Práce školní psycholožky vychází ze samotného zaměření školy, která je zřízena podle
§16, odst. 9 školského zákona. Má třídy s menším počtem žáků, protože vzdělává žáky se
specifickými školními potřebami. Mezi jejich žáky patří zejména děti s PAS a jinými
psychiatrickými diagnózami. Škola umí pracovat i s dětmi s kombinovanými poruchami,
zejména s kombinací poruch učení a slabého nadání. V mnoha třídách jsou přítomny
asistentky (i asistenti) pedagoga, se kterými psycholožka problematiku dětí konzultuje. Škola
řeší často problémy svých žáků s OSPODem, na těchto konzultacích se psycholožka také
podílí.
Specifika práce školní psycholožky na této škole:
Žáci s problémy v chování ve škole
Žáci s problémy v chování ve škole i doma
Závažné sociální problémy
Žáci s psychiatrickými diagnózami, jejich výuka a výchova (specifika autistických dětí)
Škola má 2 vzdělávací programy, pro ZŠ i pro žáky s LMP, psycholožka pracuje s oběma
skupinami dětí.
Jedná se o konzultace s ředitelkou školy, návštěvy ve vyučování, konzultace s učiteli, jednání
s rodiči, individuální pohovory se žáky, event. psychologické vyšetření.
Hlavní problémy, se kterými se školní psycholožka setkávala:
Žáci s problémy v chování ve škole:
Žáci mají často problémy s ovládáním svých emocí, chybí jim náležitá sebekontrola, i když je
k tomu učitelé vedou. Často se jedná o děti s ADHD či poruchou chování. Pedagogové si
ztěžují na pro ně těžko odůvodnitelné výbuchy agrese u dětí během výuky. Bývá to spojeno
s požadavky, byť běžnými, které jsou na děti kladeny.
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Psycholožka se v následných rozhovorech se žáky snaží odkrýt příčinu emoční lability žáků,
hovořit s nimi o jejich problémech. Tyto problémy mají velmi často komplexní charakter,
jsou podmíněny nejen samotnou osobností žák, ev. jeho diagnózou, ale i situací v rodině a
jejím vlivem. Někdy lze zapeklitou situaci řešit návštěvou dětského psychiatra a následnou
medikací. Žáci s problémy v chování ve škole i doma:
Na chování žáků si ztěžují i rodiče, resp. jsou většinou výchovně bezradní. Mnohdy jde o
případy, které jsou řešeny i na OSPOD. Některé případy však nevyřeší ani OSPOD (např.
případ dítěte, který dlouhodobě nechodí do školy a je matkou omlouván ze zdravotních
důvodů).
Žáci s psychiatrickými diagnózami, jejich výuka a výchova
V případech těchto žáků se musí postupovat velmi individuálně, žáci potřebují ze strany
svých pedagogů specifický přístup. Děti jsou většinou v péči pedopsychiatra a jsou
medikovány.
Přípravný ročník pro děti s OŠD i problémy v adaptaci na kolektiv:
Žáci, kteří nastoupili do přípravného ročníku, mají ve třídě ideální podmínky pro svůj rozvoj,
kromě třídní učitelky – speciální pedagožky je ve třídě přítomna i asistentka pedagoga.
Případové konference- opakovaně řešen 1 žák, který zanedbával výuku, neplnil vůbec školní
povinnosti. Situace se mírně zlepšila po zapojení otce do výchovy. Ze strany psycholožky
řešeno opakovaně s matkou.

V Praze dne 13. 10. 2017

PhDr. Kateřina Fidrhelová
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2. Prevence rizikového chování

Závěrečné hodnocení školního metodika prevence 2016/2017

Schválení dokumentů týkajících se prevence rizikového chování
28. 8. 2017 byl schválen pedagogickou radou Preventivní program školy na školní rok 2017/2018
a byla zveřejněna závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 2016/2017.
Pedagogický sbor školy byl školní metodičkou prevence seznámen se Strategií primární prevence
z hlediska dlouhodobých cílů.

Vzdělávání metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků
V průběhu školního roku 2016/2017 během své činnosti na ZŠ Vokovice absolvovala školní
metodička
prevence různé vzdělávací programy, zejména pak specializační studium, umožňující výkon
specializačních činností pro školní metodiky prevence. Jedná se o opakované studium, jehož
prostřednictvím si školní metodička prohlubuje své odborné dovednosti.
Dále se zúčastňovala setkání pořádaných obvodním metodikem prevence při PPP Praha 6.
Podílela se na setkávání pracovních skupin školních metodiků prevence MČ Prahy 6 a na
pravidelných výjezdních zasedání pracovní skupiny.
Další pedagogičtí pracovníci absolvovali následující vzdělávací programy:
Pedagogický sbor (včetně asistentů pedagoga) se pravidelně zúčastňuje vzdělávacích aktivit v rámci
DVPP.
Prevence v učebních plánech
Prevence rizikového chování se promítla do učebních plánů všech předmětů (viz příloha ŠPP), kde
má své pevné místo. Tato témata byla zařazována v průběhu celého roku 2016/2017.
Akce pořádané školou
Vybrané akce školy
• Celodenní akce pro žáky školy
• Adaptační období pro žáky přípravného ročníku a 1. třídy,
• Škola Vokovice pořádá každý rok Pražský přebor žáků v plavání a účastní se i dalších akcí po
celé republice.
• Divadelní vystoupení se stává zajímavou aktivitou žáků naší základní školy
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• "Přechod Krkonoš" je třídenní pobyt žáků školy v nádherném prostředí našich hor
• Vánoční akademie je souhrn scének, písniček, básniček, tanců, kouzlení, literárních a
dramatických vystoupení… zkrátka pěkná pohoda v době předvánočního shonu..
Vánoční akademie (adventní dílničky a Mikuláš ve škole) prvního stupně ukázala rodičům i
pedagogům velmi pozitivní atmosféru školy. Všichni účinkující se setkali s vřelým přijetím od publika
a tak doufáme, že se uskuteční i další ročník. Tato v pořadí již čtvrtá školní akademie se konala v
prostorách prvního stupně, který vytvořil velice příjemnou atmosféru.
Vše závisí na zájmu žáků o vystoupení. Nadále považujeme tuto akci za velmi důležitou.
Komplexní seznam akcí obou stupňů naší školy je přiložen v příloze.
Pokračujeme nadále v projektu „Divadlo žije“. Je zaměřen na zvyšování zájmu dětí o kulturu. Každý
měsíc jsme navštívili jedno představení divadla U Hasičů. Již několikátý rok patří toto divadlo k
nejčastěji navštěvovaným a žáky oblíbeným. Výpravně zpracované, klasické pohádkové příběhy
činohry i baletu, jsou zárukou vysoké kvality.
Významným projektem byl i v letošním školním roce projekt „Jablíčkový den“ - od malování k pečení
a projekt financovaný prostředky EU „ Ovoce do škol“.
Přijelo k nám „Mobilní planetárium“ – zábavnou formou jsme se dozvěděli o vzniku Země a vesmíru.
Také jsme opakovaně osobně navštěvovali planetárium a v rámci těchto exkurzí se vystřídaly
všechny školní třídy.
Zajímavým zážitkem bylo historické představení „Pernštejni“, které přiblížilo žákům dávné historické
období. Sportovně-zážitkový pobyt pro II. stupeň - dvoudenní teambuilding
ZŠ Vokovická pořádala v letošním školním roce řadu sportovních, kulturních a projektových akcí:
–

Turnaj ve vybíjené, fotbalu a florbalu

–

Hudební besídka pro školu a naše seniory

–

Běžecký pohár

–

Sportovní dopoledne aj.

Akce probíhající mimo školu
Výlet vláčkem pro žáky I. stupně
Plavecký výcvik žáků I. stupně
Poznáváme jarní přírodu
Pravidelné návštěvy Zoologické zahrady (oba stupně) včetně průvodcovských služeb a interaktivních
aktivit
Plavba lodičkami pro I. stupeň – zákoutí staré Prahy (Čertovka)
Hippoterapie – březen – červen
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Aktivní účast při humanitárních akcích, kde se již tradičně podílíme na jejich realizaci
Přímá práce s jednotlivci
Individuální rozhovory s jednotlivci, týkající se jejich osobních nebo rodinných problémů,
poskytnutí kontaktů na příslušné telefonní linky a organizace. Řešení problémů s chováním žáků
probíhalo v poradenském týmu – školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce.
Nejčastěji jsme řešili otázky problémů v samotných rodinách – nepodnětné prostředí, sklon k
záměrnému vynechání školní docházky či samotná podpora záškoláctví stran problémových rodin.
Opakovaně spolupracujeme s OSPODEM, Policií ČR a Prevcentrem.
Přímá práce se třídami
-

Adaptační období pro přípravný a 1. ročník

-

Hry podporující pozitivní sebehodnocení a sebepojetí, sociometrická šetření ve třídě.

-

Formou her probíhala sociometrická šetření, jejichž cílem bylo zjištění případných problémů
třídních kolektivů.

-

Druhý stupeň ZŠ nám poskytl zpětnou vazbu dotazníkem „Jak jsem spokojený v naší škole“

-

Třídnické hodiny ve třídách

-

Vánoční besídky nebo adventní výlety

-

Nástěnky s fotkami, fotogalerie, web školy

-

Schránka důvěry

-

Historie skupiny a vytváření a hodnocení třídních pravidel (zejména ve třídách II. stupně)

-

Školní webové stránky – projekt Vrba

Kroužky a zájmové kluby
–

Sportovní kroužek

–

Sportovní oddíl VOK

–

Angličtina hrou

–

Hudební kroužek

–

Počítačový kroužek

–

Keramický kroužek

Distribuce tiskovin
Tiskoviny každoročně zasílané do školy nejrůznějšími vládními i nevládními organizacemi
předává metodik prevence žákům pravidelně a doprovází je vysvětlujícím komentářem.
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VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY - ŠMP
1. Moje zázemí pro práci – školní metodička prevence má spolu s výchovnou poradkyní a školní
psycholožkou ve škole vyhrazeno vlastní pracovní místo, vhodné k pravidelnému setkávání
všech tří pracovnic. Toto místo dále slouží k individuální práci se žáky a k návštěvám rodičů.
2. Nejčastější výchovné problémy, které jsem musela s žáky řešit – velmi frekventovanými jevy
k řešení jsou na I. stupni: nedostatečná spolupráce se zákonnými zástupci, výchovné a kázeňské
problémy, problematika žáků z rodin ohrožených sociálně patologickými jevy. II. stupeň
vykazuje totožné problémy, ke kterým se dále přidává zvýšený výskyt šikany, výskyt negativního
budování hierarchie ve třídách, sloužící k upevňování pozic a moci „silnějších“ spolužáků,
zneužívání návykových látek (kouření) či problematika předčasného sexuálního života.
3. Systém kontaktů s žáky, jejich efektivita a přínos – školní poradenští pracovníci kontaktují
zákonné zástupce dle potřeby, důraz je kladen na včasné zachycení vznikajícího sociálněpatologického jevu či jiného problému. V případě potřeby využívá škola svolání výchovné
komise, které se kromě ŠMP, VP účastní třídní učitel, ředitelka školy a zákonní zástupci žáka.
4. Dostupnost informací pro žáky – školní metodička prevence má pravidelné konzultační hodiny,
v rámci kterých ji mohou žáci kontaktovat. Oslovení je též možné prostřednictvím schránky
důvěry, která je pravidelně kontrolována. Kromě těchto možností řeší metodička akutní školní
situace dle potřeby.
5. Úroveň metodiky prevence – efektivitu uplatňované školní prevence metodička pravidelně
hodnotí v předkládaných výkazech a závěrečných zprávách. Dále dostává zpětnou vazbu od
kolegů, vedení školy, zákonných zástupců i žáků samotných. Evaluační hodnocení probíhá
rovněž skrz pravidelné setkávání pražských metodiků prevence.
6. Kvalita vzájemné komunikace s učiteli a třídními učiteli – účinnost komunikace v rámci
pedagogického sboru pravidelně sledují a hodnotí pedagogové na společném setkávání
s ředitelkou školy. V případě potřeby se schází jednotlivé menší skupiny zainteresovaných
pracovníků, kteří spolu se školní metodičkou vzniklou situaci řeší dle potřeby.

Praha, 28. 6. 2017

Mgr. Eva Drahotínská
školní metodik prevence
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3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Ekologická, environmentální a multikulturní výchova je další ze vzdělávacích nabídek RVP ZV.
Naše škola je realizuje napříč vyučovacími předměty a její zařazení se odráží přímo v osnovách
těchto předmětů. Obsah a charakteristiky výchov je specifikován v RVP
4. Výchova k udržitelnému rozvoji
Probíhá ve škole napříč všemi předměty, a to od prvního po devátý ročník.
5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ SPORTOVNĚ – ZÁŽITKOVÉHO KURZU
POČET DĚTÍ: 15
POČET PEDAGOGŮ: 4
POČET NOCÍ: 4
MÍSTO KONÁNÍ: STRNADOVSKÝ MLÝN
Kurz jsme zahájili v pondělí v dopoledních hodinách v již známé lokalitě nedaleko města
Sedlčany. Penzion „ Strnadovský mlýn“ působil čistě, příjemně, v klidném prostředí obklopené
několika výběhy pro zvířata. Děti se ubytovaly a šli na první oběd. Jídlo bylo velmi dobré, nikdo se
nestěžoval. V odpoledních hodinách jsme zmapovali terén a okolí mlýna. Děti měly za úkol
vytvořit „ Mapu Natúru“, kde měli pomocí přírodních materiálů vyobrazit okolí mlýna.
Takto krásně nám kurz začal. Počasí bylo moc pěkné, proto jsme se také vydali na nedalekou
louku zahrát si pár sportovních aktivit. Následující den měly děti na odpoledne objednaný
program „ Na statku“. Byly přítomny všem úkonům spojené se zvířaty. Hlavně ve výběhu ovcí a
jehňat, posléze koní, poníků a koz. Dětem se tento program velice líbil. Ve středu a ve čtvrtek
nám už počasí moc nepřálo, proto jsme se vydali kromě každodenních dopoledních vycházet do
nedalekého skanzenu Vysoký Chlumec, kde měly děti komentovanou prohlídku. Ve čtvrtek si děti
vybraly vlastní program, a to u zvířat. Večer jsme si upekli buřty a děti si užily poslední večer
diskotéky, spolu s vyhlášením nejlépe a nejhůře uklizeného pokoje týdne. Děti si převzali diplomy
a také odměny.
Děti si tento večer moc užili. Dovolím si tvrdit, že i celý pobyt zde. Kurz se obešel bez větších
zranění, za což jsme byli s kolegy nesmírně rádi. V tomto objektu jsme byli velice spokojeni, proto
jsme se s majitelem dohodli na možné další spolupráci.
9. 5. 2017

vedoucí kurzu: Michaela Malinová

5. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)

Sportovní kroužek – 25 žáků
Sportovní oddíl VOK – 58
Angličtina hrou – 8
Hudební kroužek - 14
Počítačový kroužek - 12
Keramický kroužek - 10
Kroužek výtvarné výchovy - 8
Kroužek vaření - 10
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6. Soutěže
Pěvecké a sportovní soutěže v rámci kraje.
7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Škola zatím není zapojena do zahraničních projektů.
8. Spolupráce právnické osoby s partnery
Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.

















Městská část Praha 6
Protidrogový koordinátor pro Prahu 6
Prev-centrum
Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6
Policie ČR
Městská policie
OPD
Odborní lékaři (psychiatrie, psychologie)
Občanská sdružení
Krizová centra
SPC – PPP
Nízkoprahová zařízení
OHES
Oddělení péče o dítě a rodinu, sociální kurátoři, oddělení prevence, probační pracovníci
soudu
Okresní a krajský metodik prevence
DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace, centra volného času dětí a mládeže

9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Na škole neprobíhá
10.Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).

typ vzdělávání

počet
účastníků

zaměření

odborný kurz

0

pomaturitní
specializační kurz

0

rekvalifikace

0

jiné (uvést jaké)

0
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určeno pro
dospělé / žáky

akreditace
MŠMT
ano / ne

11. Další aktivity, prezentace
Akce hudebního kroužku – veřejná vystoupení:
Vánoční koncert žáků školy a ZUŠ
Pěvecké vystoupení KD Barča – 2x
Vánoční vystoupení v domě s pečovatelskou službou v Liboci
Vánoční vystoupení pro seniory v penzionu Horizont v Suchdole
12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
V době školních prázdnin je provoz v kancelářích školy.

V. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Školní družina
Ve školním roce bylo zapsáno celkem 45 dětí - z přípravného ročníku a prvního stupně. Dvě děti
měly osobního asistenta. Žáci byli rozděleni do 3 skupin.
Odpočinkové, zájmové, rekreační činnosti a příprava na školu byly střídány tak, aby byla
zajištěna relaxace po vyučování jak v interiéru, tak ve venkovních prostorách školy. Paní
vychovatelky se zaměřily i na jiné činnosti – kulturu stolování, vytváření kamarádských vztahů ve
skupině, prohlubování vztahů ke své rodině. Každodenní rozhovory s rodiči vytvářely zpětnou vazbu
pedagog-rodič-žák. Cílem družiny je nejen zabavit děti v odpoledních hodinách, ale především
rozvíjet potenciál každého dítěte.

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce kontrola ze strany ČŠI neproběhla
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Finanční kontrola - zřizovatel MHMP – nebylo zjištěno závažných pochybení
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016
Komentář k rozborům hospodaření za rok 2016
Hlavní činnost

Za dané období roku 2016 vykazujeme kladný hospodářský výsledek, a to + 231 675,63 Kč.
Výnosy na hlavní činnosti činí 17 367 427,89 Kč.

Rozčlenění výnosů dle druhů:
Úplata - školní družina a školní klub

94 650,00 Kč

Úroky

5 792,93 Kč

Ostatní výnosy - FONDY

415 207,00 Kč

Ostatní výnosy

614 118,96 Kč

Přímé prostředky – SR

10 057 359,00 Kč

Provozní prostředky od zřizovatele

6 180 300,00 Kč

MČ Praha 6
Výnosy celkem

17 367 427,89 Kč

Náklady jsou celkem čerpány ve výši

17 367 427,89 Kč

Materiálové náklady celkem čerpány

416 761,98 Kč

Nákup energií

561 845,35 Kč

Oprava a údržba

2 144 124,82 Kč

Cestovné

8 100,00 Kč

Služby celkem

897 707,08 Kč

Mzdové náklady vč. PN a OON

9 082 264,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

3 069 874,00 Kč

Zákonné sociální náklady (FKSP)

137 883,96 Kč

Daň z úroků

1 094,00 Kč

Odpisy DNM a DHM

1 047 772,70 Kč
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Fondy
Fond odměn
- byl čerpán ve výši 2 807,00 Kč a konečný stav k 31. 12. 2016 je 404 816,00 Kč
Fond investiční
- je tvořen odpisy majetku ve výši 1 047 772,70 Kč a investiční dotací od zřizovatele na
zavedení jednotného elektronického klíčového systému ve výši 250 000,00 Kč. Čerpán byl
ve výši 712 803,00Kč (zámkový systém, oprava tabulí, školního hřiště, střechy a římsy).
Stav k 31. 12. 2016 je 2 148 422,37 Kč.
Fond rezervní


účet 413 – je tvořen přídělem z HV z DČ r. 2015 (202 134,61 Kč), čerpán byl ve výši 12
826,00 Kč. Konečný stav k 31. 12. 2016 je 977 680,97 Kč.

účet 414 - stav k 31. 12. 2016 je 8 832,00 Kč, tvořen byl darem jmen.dárců. ve výši
5 000,00 Kč, čerpán nebyl.
Rezervní fond celkem (účet 413 + účet 414) k 31. 12. 2015 je 986 512,97 Kč
FKSP
- je tvořen 2% platů a PN (133 983,96 Kč), čerpání činí za rok 2016 40 610,00 Kč.
Konečný stav účtu k 31. 12. 2016 je 273 269,50Kč.
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Doplňková činnost

Hospodářský výsledek je za rok 2015 kladný, a to + 201 134,61 Kč.

Výnosy jsou ve výši

674 082,31 Kč

Náklady jsou čerpány ve výši

442 406,68 Kč

Nebytové prostory

674 082,31 Kč

Celkem výnosy

674 082,31 Kč

Celkové náklady na DČ

442 406,68 Kč

Mzdové náklady včetně OON

212 800,00 Kč

Energie

169 850,25 Kč

Nákup služeb

41 172,11 Kč

Spotřeba materiálu

2 758,40 Kč

Opravy a údržba

15 825,92 Kč

V roce 2016 byly zapojeny vlastní zdroje do financování provozu školy.

Ve školním roce 2016/2017 opět otvíráme přípravnou třídu a první ročník, vybavení těchto
tříd budeme financovat z vlastních fondů.
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Komentář k rozborům hospodaření za 1. pololetí 2017

Hlavní činnost
Za dané období roku 2016 vykazujeme kladný hospodářský výsledek, a to + 307 701,58 Kč.
Výnosy na hlavní činnosti činí 8 286 302,64 Kč.

Rozčlenění výnosů dle druhů:
Úplata - školní družina a školní klub

57 800,00 Kč

Úroky

2 680,61 Kč

Ostatní výnosy - FONDY
Přímé prostředky – SR (ÚZ 33353)

5 376 277,04 Kč

Ostatní výnosy

10 960,32 Kč

Provozní prostředky od zřizovatele

2 838 584,67 Kč

Výnosy celkem

8 286 302,64 Kč

Náklady jsou celkem čerpány ve výši

8 286 302,64 Kč

Materiálové náklady celkem čerpány

126 866,41 Kč

Nákup energií

316 341,08 Kč

Oprava a údržba

199 885,52 Kč

Cestovné

1 448,00 Kč

Služby celkem

371 883,12 Kč

Mzdové náklady vč. PN a OON

4 957 456,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

1 709 015,00 Kč

Zákonné sociální náklady (FKSP)

98 769,12 Kč

Daň z úroků

506,00 Kč

Ostatní náklady

0,39 Kč

Odpisy DNM a DHM

504 132,00 Kč
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Sportovně zážitkové pobyty budou realizovány ve druhém pololetí.
Fondy

Fond odměn
- nebyl tvořen přídělem z hospodářského výsledku z DČ r. 2016, čerpán nebyl
a konečný stav k 30. 6. 2017 je 404 816,00 Kč.

Fond investiční
- je tvořen odpisy majetku (504 132,00 Kč), čerpán nebyl. Stav je k 30. 6. 2017 2 652 554,37
Kč.

Fond rezervní




účet 413 – je tvořen přídělem z HV z DČ r. 2016 (231 675,63 Kč), čerpán nebyl.
Konečný stav k 30. 6. 2017 je 1 209 356,60 Kč.
účet 414 – Konečný stav k 30. 6. 2017 je 8 832,00 Kč (sponzorské dary)

Rezervní fond celkem (účet 413 + účet 414) k 30. 6. 2016 je 1 218 188,60 Kč.

FKSP
- je tvořen 2% platů a PN (98 769,12 Kč), čerpání činí za 1. polovinu roku 2017 43 043,00 Kč.
(příspěvky na stravování zaměstnanců a na kulturu) Konečný stav účtu k 30. 6. 2017 je
328 995,62 Kč
Kapitálové (investiční) prostředky nemá škola pro rok 2017 přiděleny.
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Doplňková činnost

Hospodářský výsledek je na 1. pol. roku 2017 kladný, a to + 307 701,58 Kč

Výnosy jsou ve výši

490 258,55 Kč

Náklady jsou čerpány ve výši

182 556,97 Kč

Nebytové prostory

490 258,55 Kč

Ostatní výnosy + úroky účtu
Celkem výnosy

490 258,55 Kč

Celkové náklady na DČ

182 556,97 Kč

Mzdové náklady včetně OON

117 600,00 Kč

Nákup energií

46 563,49 Kč

Opravy a údržba

14 763,48 Kč

Nákup služeb

3 630,00 Kč

Pro 2. polovinu roku 2017 počítáme se zapojením vlastních zdrojů (fondů) do financování
školy a rozpočet školy nebude přečerpán.
Ve školním roce 2017/2018 opět otvíráme přípravnou třídu a první ročník, vybavení těchto
tříd budeme financovat z vlastních fondů.
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VIII. Další informace
Další informace o škole a její činnosti jsou zveřejněny na webových stránkách školy
www.zsvokovice.cz.
Škola jako povinný subjekt ve školním roce 2016/2017 neposkytovala žádné údaje
vyplývající z § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Výroční zpráva byla vypracována na základě § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a
dále v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění. Zpráva byla
vypracována v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů v platném znění.
V Praze dne 14. 10. 2017

Mgr. Lucie Kuchťáková
ředitelka školy

Příloha: Učební plány školního vzdělávacího programu pro 1. a 2. stupeň
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