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ÚVODNÍ SLOVO 
ŘEDITELKY ŠKOLY

Milí rodiče,

naše základní škola již slaví pátý rok své existence. Díky skvělým žákům (skvělí jsou všichni!) 

a úžasnému kolektivu pedagogů se nám ve spolupráci s rodiči podařilo upevnit rodinné 

prostředí naší školy a rozšířit povědomí o ní širšímu okruhu lidí. Z čeho všeho se radujeme? 

Každý měsíc jsme se zúčastnili minimálně jedné akce, která příjemně narušila běžný chod 

školy (návštěva Parlamentu ČR, Divadla Kampa či městské knihovny, České televize,...), děti 

samy s pomocí odborníků vytvořily krátké animované filmy, s maminkami vyrobily adventní 

i velikonoční věnce, zdobily vánoční perníčky, zahrály svým rodičům na školním koncertě a 

strávily spoustu krásných chvil při pětidenní výuce na horách v severních Čechách. Máme 

radost z výsledků srovnávacích testů - jak třeťáčci, tak žáci páté třídy skončili nad celore-

publikovým průměrem (testujeme vždy tyto 2 třídy). A jmenovat by se dalo dále.

Tento školní rok obýváme prostory již tří pater pronajaté budovy na Radlické. Díky rekon-

strukci, se kterou nám z velké části pomohli rodiče, máme o dvě učebny více a k tomu 

vlastní školní jídelnu-výdejnu.

Rodiče však nepomáhali jen při rekonstrukci - velmi děkujeme maminkám za občerstvení 

během dnů otevřených dveří, přednášek o výchově, vánoční besídky i červnové závěrečné 

slavnosti, tatínkům děkujeme za pomoc s různými opravami a organizací výletů. Rovněž 

děkujeme všem dárcům jak materiálních, tak finančních příspěvků, tolik nezbytných pro 

dobrý chod školy.

S přáním krásných dní

Mgr. Veronika Rybníčková
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ZÁKLADNÍ 
ÚDAJE 
O ŠKOLE

01
Přesný název

Základní škola a mateřská škola Parentes Praha

Ředitelka školy

Mgr. Veronika Rybníčková

rybnickova@parentes.cz, 

+420 777 78 21 33

Webové stránky školy

www.parentes.cz

Školy a školská zařízení, jejichž čin-
nost právnická osoba vykonává a je-
jich cílová kapacita (podle rozhodnutí 
o zápisu do školského rejstříku)

Škola sdružuje:

 • Základní škola, kapacita žáků: 96  

 • Školní družina, kapacita žáků: 96 

 • Mateřská škola, kapacita žáků: 23

 • Školní jídelna-výdejna (MŠ i ZŠ), kapacita strávníků:   

 119

Obory vzdělání

79-01-C/01 Základní škola

cílová kapacita 96 žáků 
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Místa poskytovaného vzdělávání 
nebo školských služeb

A) 
Základní škola: Radlická 138/2483, Praha 5 – Smíchov

Školní družina: Radlická 138/2483, Praha 5 – Smíchov 

Mateřská škola: Přímá 1782, Praha 5 (Ing. Jana Staňko-

vá)

Školní jídelna-výdejna: Přímá 1782, Praha 5

Školní jídelna-výdejna: Radlická 138/2483, Praha 5 – 

Smíchov

B) 

Využívali jsme tělocvičnu T. J. Sokol – Smíchov II, Vrá-

zova 1163/6, Praha 5.

Školská rada 

Současná školská rada byla ustanovena 6. listopadu 2017. 

Má 3 členy:

 • Luboslava Stiebitzová (za zřizovatele),

 • Petra Křížová (za rodiče) – předseda školské rady,

 • Tereza Rázková/Bemová (za pedagogické pracovníky)
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Stručná charakteristika mate-
riálně technického vybavení 
právnické osoby

Základní škola: Škola je umístěna v prvním, 

druhém a třetím patře původně kancelářské 

budovy. Využívá zateplené a protihlukově 

zajištěné prostory, které byly zrekonstruované 

k účelům výuky.

Škola je vybavena potřebnými učebnicemi 

i dalšími učebními pomůckami, včetně hu-

debních nástrojů. Dále disponuje příslušnou 

počítačovou technikou včetně notebooků s 

připojením k internetu pro výuku informati-

ky a malou školní knihovničkou. V učebnách 

se využívají přenosné projektory a plátno. V 

každé třídě je k dispozici počítač či notebook 

s  připojením k internetu.

Vyučování probíhalo v kmenových třídách, 

které jsou vybaveny potřebným materiálem. 

Škola má k dispozici rovněž velký oplocený 

asfaltový prostor vedle budovy své školy. Pro 

výuku tělesné výchovy se využívala tělocvična 

TJ Sokol Smíchov, případně místní travnatá 

plocha či dětské hřiště v okolí. Každá učebna 

prvního stupně je doplněna hracím koutkem 

s kobercem. Děti zde mají k dispozici zásobu her 

i hraček s malou knihovničkou. 

Malý počet žáků prozatím nevyžadoval vytvoře-

ní speciálních jazykových tříd. Vyučující mají ve 

sborovně k dispozici 1 společný počítač a mul-

tifunkční tiskárnu (kopírka, scanner) plus další 

samostatnou kopírku a barevnou tiskárnu, další 

3 vyučující spravují tři notebooky a 1 tablet. 

Škola disponuje moderními webovými stránkami, 

na kterých je možné dočíst se všechny důležité 

informace.

Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy 

i žáků slouží nádoby s pitnou vodou. Pro odpoči-

nek dětí je k dispozici školní družina, za hezkého 

teplého počasí i oplocený prostor vedle budovy 

školy. Veškeré užívané prostory včetně sociálního 

zařízení splňují příslušné hygienické normy.

V 1. patře se nachází školní jídelna-výdejna s ka-

pacitou 96 strávníků. Je vybavena vším potřeb-

ným, obědy ve školním roce 2018/19 dodávala 

firma Ertus.
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ZAMĚSTNANCI 
ŠKOLY

02
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Pedagogičtí pracovníci

A. Počty osob
(údaje ze zahajovacích výkazů)

škola

ředitel a 
zástupce 

ředitele fy-
zické osoby 

celkem

ředitel a 
zástupce 
ředitele 

přepočtení 
na plně 

zaměstnané 
celkem

interní 
učitelé 
fyzické 
osoby 

celkem

interní 
učitelé 

přepočtení 
na plně 

zaměstnané 

externí 
učitelé 
fyzické 
osoby 

celkem 

externí 
učitelé 

přepočtení 
na plně 

zaměstnané 

peda-
gogičtí 

pracovníci 
fyzické 
osoby 

celkem

pedagogičtí 
pracovníci 
přepočtení 

na plně 
zaměstnané 

celkem

Mateřská škola 1* 1

vyplňují pouze SŠ, konzervatoře a VOŠ

3 3

Základní škola 1* 1 12 7,7

B. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
(údaje ze zahajovacích výkazů)

škola počet pedagogických pracovníků
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků

Mateřská škola
kvalifikovaných 2,8 100 %

nekvalifikovaných 0 0 %

Základní škola

kvalifikovaných 4,9 82 %

nekvalifikovaných včetně 
studujících

1,1 18 %

počet zaměření účastníků vzdělávací instituce

semináře 1
Formační den pro katechety a učitele nábožen-
ství: Dějiny umění a katecheze

1 APHA

1 Aritmetika v Hejného metodě pro 3. - 5. ročník ZŠ 1 H-mat, o.p.s.

1
English language teaching. Compassionate 
schools: A whole school approach to wellbeing

1 Cambridge

1 Practical Pronunciation and Spelling 3 Fraus

1
Syndrom vyhoření a jeho prevence pro pedago-
gické pracovnice a pracovníky

2 Osvětová beseda, o. p. s.

1
Informační seminář ke společnému vzdělávání 
- Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na pod-
poru v novém systému podpůrných opatření?

1 NIDV

1
Hudba do škol - setkání Společnosti pro hudební 
výchovu ČR

1 SHVCR

1 Kritické myšlení v pedagogické praxi 1 JABOK

1 Widening the Vocabulary World 1 Ventures Books

1
Interaktivní seminář Ukliďme Česko, ukliďme 
svět

1 Ukliďme svět

1
Formační den pro katechety a učitele nábožen-
ství: Misie

1 APHA

1 Dílna psaní na 1. stupni ZŠ 1 Fraus

1 Boomerang grammar errors 1 Ventures Books

1 Práce s hlasem 3 KPP

2
Seminář hudební výchovy - Hudební hry - Hudba 
do škol

1 Spolek pro inovace JOB

1
Seminář Změna financování regionálního školství 
(pro MŠ, ZŠ) 

1 MŠMT

1 Seminář Boží slovo - starší školní věk 1 Pastorační středisko AP

specializační studium 1 Studium metodika prevence 1 PedF UK

1 Studium výchovného poradce 1 FF UK

jiné 1 Pracovní setkání výchovných pedagogů 1 KPPP

1 Konference pro pedagogy 1 Planetárium Praha

1

V JORNADA COLEGIOS EUROPEOS
“SENSIBILIDAD SOCIAL”
Las Bienaventuranzas en el centro de la educa-
ción cristiana

2 Colegio Senara, DIR

1 Třetí konference Setkání s Hejného metodou 1
KMDM PedF UK ve spolu-
práci s H-mat

1 Konference Prim@ informatika ve škole 1
PedF UK, katedra infor-
matiky

9
Interní školení pedagogických pracovníků: ctnost 
na příští měsíc

v průměru 
8

ZŠ Parentes Praha

C. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
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počet učitelů cizích jazyků

celkem (fyzické 
osoby)

7

z toho

s odbornou kvalifikací  (dle zákona o 
ped. prac.)

6

bez odborné kvalifikace (dle zákona o 
ped. prac.)

1

D. Jazykové vzdělávání a jeho podpora

B. Další vzdělávání

počet zaměření
počet 

účastníků
vzdělávací instituce

kurzy 1 Hygienické minimum 1 AŠJ ČR

Nepedagogičtí pracovníci

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané

3 2

A. Počty osob
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ŽÁCI  
& VÝSLEDKY 
VZDĚLÁVÁNÍ
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Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji
(údaje ze zahajovacích výkazů)
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Základní 
škola

počet žáků x x x x 1 x x x 17 x x x 1 18

z toho nově 
přijatých

x x x x x x x x 6 x x x x 6

a 1x Slovensko

Průměrný počet žáků na třídu
(údaje ze zahajovacích výkazů)

škola
průměrný 

počet žáků 
na třídu

průměrný počet žáků 
na učitele

Základní škola 11 8,6

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku
přestoupili z jiné školy: 2

škola počet tříd počet žáků

Základní škola 6 66

Počty tříd a počty žáků
(údaje ze zahajovacích výkazů)

Výsledky vzdělávání
(údaje ze zahajovacích výkazů)

škola
základní 

škola

z celkového 
počtu žáků

prospělo s vyznamenáním 58

neprospělo 0

opakovalo ročník 0

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 67

t.j % z celkového počtu žáků 99 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka 109

z toho neomluvených 0

Přijímací řízení do 1. ročníků 
školního roku 2019/2010

škola počet

počet přihlášek celkem 27

počet přijatých celkem 14

počet odkladů povinné školní docházky 2

Vzdělávání cizinců 
a příslušníků národnostních 
menšin

Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle za-

hajovacího výkazu), zkušenosti se začleňo-

váním cizinců a příslušníků národnostních 

menšin: 

- 2 Slováci, s jejichž začleněním důvodu jiné 

národnosti nebyl problém, oba však využí-

vají doučování ČJ, pomáhá nám i dotace v 

rámci OMJ

- 1x USA, se začleněním nebyl výrazný 

problém

Speciální výchova 
a vzdělávání, integrace žáků

Žáky se speciálními vzdělávacími potřeba-

mi integrujeme do běžných tříd. V naší zá-

kladní škole jsme ve školním roce 2018/19 

měli 10 žáků s SVP, z nichž 8 pracovalo 

podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Díky nízkému počtu žáků ve třídě se dařilo 

k dětem se speciálními potřebami přistupo-

vat individuálně, současně to nemělo nega-

tivní dopad na kvalitu výuky – pomáhali 

asistenti pedagogů. 
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Vzdělávání nadaných žáků 
a studentů

Ve školním roce 2018/2019 se v ZŠ Parentes 

vzdělával 1 žák s diagnostikovaným nadprů-

měrným nadáním v oblasti matematiky (1. 

třída) – v této oblasti se jej daří vzdělávat ve 

vyšším ročníku (3. třída). 

Ověřování výsledků vzdělávání

Ve školním roce 2018/2019 prošli žáci třetí 

třídy testováním společnosti Kalibro. V oblasti 

matematiky se umístili mezi deseti procenty 

nejlepších škol ČR, i v anglickém jazyce skon-

čili nad průměrem ČR. 

Páťáci se na jaře 2019 zúčastnili celorepubliko-

vého srovnávacího Národního testování SCIO. 

Výsledky byly skvělé: 

 • Obecné studijní předpoklady: polovina třídy  

 získala percentil nad 95 (maximum 100)

 • ČJ: třetina třídy získala percentil 99-100

 • M: třetina třídy získala percentil nad 92

Celkově skončila ZŠ Parentes vysoce nad 

průměrným percentilem všech žáků 5. roční-

ku ZŠ v České republice.

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program pro základní vzdě-

lávání Škola pro rodinu a jeho dodatky č. 1 až 

5 byly ověřovány pátým rokem a dařilo se je 

naplňovat.

Jazykové vzdělávání a jeho 
podpora

Žáci se učí od první třídy anglickému jazyku: 

hodinová dotace v jednotlivých ročnících po-

stupně narůstá; k tomu se téměř všechny děti 

přihlásily na nepovinný předmět Konverzace v 

anglickém jazyce. Většina žáků se dále účast-

nila kroužku Anglická družina v rámci školní 

družiny, který probíhal denně do 14:45.

Pro základní školy:

 • kurzy pro získání základního vzdělání: 

nebyly

 • přípravné třídy ZŠ: neexistovaly

 • asistenti pedagogů:  

Ve školním roce 2018/2019 jsme měli asistenta 

pedagoga ve 4. třídě, dva asistenty pedagoga 

v 5. třídě. Ve druhém pololetí přibyl asistent 

v rámci programu OMJ. Spolupráce byla se 

všemi výborná, jak učitelé, tak rodiče oceňují 

pomoc asistentů.



AKTIVITY ŠKOLY 
PREZENTACE 
NA VEŘEJNOSTI

04

Snídaně maminek
pondělí 22. 10. 2018 
8:30 - 9:30

www.parentes.cz
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Výchovné a kariérní poradenství

Na škole působí osoba pověřená výchovným poradenstvím. Velmi úzce 

spolupracujeme s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou 

i s PPP pro Prahu 5, s Nautis, SPC Eda, SPC Zlíchov. Pracovníci PPP i SPC 

pravidelně navštěvují naši školu.

ZÁŘÍ  Ohleduplnost

ŘÍJEN  Pořádek

LISTOPAD  Láska k vlasti 

PROSINEC  Úcta

LEDEN  Pracovitost

ÚNOR  Umírněnost

BŘEZEN  Statečnost

DUBEN  Upřímnost

KVĚTEN  Zodpovědnost

ČERVEN  Radost

Výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních

 • vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování – pro 

 bíhalo především v rámci hodin E a Prv/Př

 » v rámci projektu  Environmentální výchova (20. 12.)

 » Multimediální výchova (17. 4.)

 » Výchova demokratického občana (26. 6.)

 » programu Arcibiskupství pražského "A to je ta krásná   

 země" (22. 10.)

 » program Arcibiskupství pražského "Dušičky" (2. 11.), 

 » akce Veselé zoubky (7. 2.), 

 » besedy s paní Zdenou Mašínovou (17. 1.), 

 » výstava Ucho (26. 2.)

Prevence úrazů a rizikového chování v dopravě či při sportu

 » předepsaná poučení o bezpečnosti a chování

 » dopravní výchova ve spolupráci s Policií ČR

 » v rámci akce VZPoura úrazům (prevence dětské   

 úrazovosti VZP; 17. 9. a 26. 9.)

 » akce BESIP - Dopravní výchova dětí (26. 11.)

Akce zaměřené na zvyšování právního povědomí: 

 • práce s kapitolami prvouky/přírodovědy/vlastivědy, které se  

 věnují těmto tématům

 » v rámci programu Finanční gramotnost (30. 5.)

 » projektový den Výchova demokratického občana (26. 6.)

Dovednost volby správné životosprávy

 » poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie: v  

 rámci hodin Prv/Př

 » v rámci programu Kid's Lab "Chytří gurmáni" (21. 6.)

Prevence sociálně patologických jevů, další 
vzdělávání a kurzy

Rozhovor se žákem (tutoring)

 • 1x za 2 až 4 týdny, rozhovor s rodiči: 3x do roka a navíc v rámci  

 třídních schůzek – termíny byly (až na malé výjimky) dodrženy

 • při tutoringových schůzkách se probírala témata:

 » vzdělávání,

 » sociální oblast – vztahy se spolužáky, učiteli, ostatními   

 pracovníky školy, rodiči, blízkými i cizími lidmi,

 » osobnostní oblast – silné a slabé stránky dítěte, hodnotový  

 žebříček, problematické oblasti (viz oblasti prevence).

Ctnosti

 • každý měsíc se celá škola v úzké spolupráci s rodiči snažila   

 zlepšovat v nějaké ctnosti (dobré vlastnosti):
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Přednášky a besedy věnované sexuální výchově a prevenci AIDS 

 • v první řadě pro rodiče, kteří jsou prvními vychovateli svých dětí i v této oblasti: tento  

 rok jsme se zmíněné oblasti věnovali v tutoringu a při přednáškách o výchově (viz   

 níže),

Zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech

 • formou organizování výletů a exkurzí; stmelování kolektivu: výlety,     

 exkurze, výstavy, projekty (3x za rok), při nichž se ve skupině sejdou žáci z různých   

 ročníků: 

 » exkurze na Festival vědy (5. 9.)

 » program Doteky státnosti (7. 9.)

 » exkurze na Pražský hrad (10. 9.)

 » výlet do ZOO (17. 10.)

 » exkurze na křest knihy "Co se děje v Podpostelí" (6. 11.)

 » návštěva divadla Minor (30. 11.)

 » exkurze do Národního muzea (Keltové a jejich svět; 6. 3.)

 » návštěva festivalu Jeden svět na školách (projekce a beseda; 8. 3.)

 » exkurze do Stanice přírodovědců (Minerály a horniny; 12. 3.)

 » exkurze do kostela Panny Marie Vítězné (Hádanky pražského Jezulátka; 28. 3.)

 » návštěva Městské knihovny na Praze 5 (16. 4.)

 » exkurze do Muzea Hl. města Prahy (Praha v pravěku; 25. 4.)

 » FOK (30. 4.)

 » celoškolní výlet do Kutné Hory (9. 5.)

 » výlet v rámci programu Malíři bez štětce (29. 5.)

 »  exkurze na MatFyz UK (Vědohraní; 30. 5.)

 » vodácký výlet na raftech (31. 5.)

 » Pětidenní výletní seminář jakožto prevence sociálně patologických jevů (3. 6. -   

 7. 6., chata Zvonice v Jizerských horách)

 » exkurze do Terezína (25. 6.)

 » akce třídního učitele se svou třídou (27. 6.),

 • 1. a 6. třída se zúčastnila 5-denního adaptačního výjezdu za účasti třídního učitele a  

 metodika prevence

Příznivé klima ve škole

 • organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou   

 zpříjemnění školního prostředí: viz výše, 

 » celoškolní celoroční soutěž „koleje“, 

 » 3 projektové dny během celého školního roku, 

 » vystoupení dětí: zpěv, divadlo (18. 12.)

 » koncert žáků pro rodiče (19. 6.)

 » víkendové akce pro rodiče s dětmi: ÚOCHB "Vyfoukni si svou baňku" (10. 11.)

 » výroba adventních věnců (29. 11.)

 » LEGO party (23. 2.)

 » výlet do Šáreckého údolí (30. 3.)

Volnočasové aktivity

 • široká nabídka volnočasových aktivit: 

 » pestrý program školní družiny

 » nabídka kroužků: Anglická družina, flétna, klávesy, sbor & rytmický kroužek, 

individuální zpěv, kytara, ARKKI, logické a deskové hry, čtenářský klub, fotbal, step

Soutěže

 • účast v matematických, literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích: 

 » matematická soutěž Klokan

 » Pythagoriáda

 » Matematická olympiáda

 » soutěž Pangea

 » anglická soutěž společnosti Gradus

 » Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu

 » výtvarná soutěž pořádaná Arcibiskupstvím pražským

 » školní soutěž o nejlepší báseň

 » školní soutěž o nejlepší záložku do knihy

 » soutěž fléten

 » Olympijský diplom (v rámci TV)

Ekologická výchova

 • třídění odpadu, 

 • témata během hodin především Prv/Př, Náb (téma Stvoření)

 » projekt Environmentální výchova (20. 12.)

 » návštěva Zemědělského muzea (21. 6.)

 » výlety do přírody

školní časopis nebo reklama na školu

 •  v rámci projektu Multimediální výchova (17. 4.)

Výchova k zodpovědnosti

 • pověřování žáků menšími úkoly podporuje pocit zodpovědnosti: služby na zalévání   

 květin, výzdobu, úklid ve třídě, mazání tabule, vedení modlitby atd.
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Aktivity zaměřené na rodiče

 • nabídka seminářů pro rodiče:

 16. ledna: Hejného matematika

 27. března:  Beseda o genderové problematice (rodiče žáků, kteří se  

   připravovali na  1. svaté přijímání či na křest)

 24. dubna: Setkání rodičů s O. Anselmem Ulbrichem (náboženská  

    tematika) 

 • další akce pro rodiče:

 20. října: Výlet rodin do Dalejského a Prokopského údolí

 22. října: Snídaně maminek

 15. listopadu: Tvoření maminek na vánoční prodej

 26. listopadu: Snídaně maminek s tématem Dětská literatura

 29. listopadu: Výroba adventních věnců

 22. ledna: Snídaně maminek

 25. února: Snídaně maminek s tématem Principy demokratického  

   vzdělávání

 5. března: Tatínkové jdou na pivo

 25. března: Snídaně maminek: ctnost na duben

 2. dubna: Snídaně tatínků

 26. dubna: Snídaně maminek: ctnost na květen

 27. května: Snídaně maminek: rychlé recepty

 12. června: Jarní bazar dámského oblečení

 19. června: Koncert dětí pro rodiče

 28. června: Slavnostní předávání vysvědčení

Externí spolupráce

 • spolupráce s občanským sdružením ProFamilia: nabídka kurzů zaměřených  

 na výchovu dětí v rodině a manželské vztahy – kurz První písmena

 • spolupráce s několika poradnami i jednotlivými specialisty:

 » spec. pedagog PaedDr. A. Wagnerová z NAUTIS (návštěva školy (1. 11.   

 2018)

 » spec. pedagog Mgr. Ing. I. Mácová z KPPP (návštěva školy 27. 11.)

 » spec. pedagog PhDr. E. Matoušková (EDA, návštěva školy 27. 2.)

 » vícero telefonických konzultací s různými odborníky, kteří mají v péči   

 naše žáky

 • tutoring s rodiči žáků: 3x ročně s každou rodinou 
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Mimoškolní aktivity 
(aktivity nesouvisející s výukou)

Individuální hra na flétnu: 10 žáků

Individuální zpěv: 7 žáků

Hudební kroužek: 12 žáků

Hra na klavír: 16 žáků

Kytara: 2 žáci

Dramatický kroužek: 7 žáků

Step: 9 žáků

ARKKI – architektura pro děti: 9 žáků

Německý jazyk: 6 žáků

Klub logických a deskových her

Fotbal: 6 žáků

Čtenářský klub: 6 žáků

Matematika v AJ: 10 žáků

Mezinárodní spolupráce 
a zapojení právnické osoby 
do mezinárodních programů

Škola spolupracovala s Colegio Senara v 

Madridu a Strumenie ve Varšavě, prozatím na 

úrovni vedení škol a mezi pedagogy. Do bu-

doucna plánujeme navázání kontaktů s dalšími 

zahraničními školami, také pro možné budoucí 

výměnné pobyty žáků, a to především do ang-

licky mluvících zemí.

Spolupráce právnické osoby 
s partnery

Škola spolupracovala se sdružením ProFami-

lia (kurzy o výchově pro rodiče), KC Pětidomí 

(přednášející pro interní školení o ctnostech), 

partnerskou Základní školou Navis v Dobře-

jovicích, ZŠ Světlo a MŠ Světýlko v Třebíči. 

Spolupráce probíhá se Sokol Smíchov, kam 

jsme chodili do tělocvičny. Další spolupráce: 

KPPP, PPP na Praze 5, Nautis, SPC eda, Měst-

ská knihovna na Praze 5, Policie ČR, skupina 

Zdravá 5. Společnost Women for women nám 

pomáhá s hrazením obědů sociálně slabých 

rodin. V rámci výuky tělesné výchovy spo-

lupracujeme s Plaveckou školou Radlice a 

organizátorem bruslení JsmeINLINE. Škola 

se zapojila do projektu Ovoce a zelenina do 

škol, Mléko do škol a Mladého čtenáře nakla-

datelství Albatros. Městská část Praha 5 nám 

pomohla s financováním sportovního vybavení. 

Magistrát hlavního města Prahy finančně pod-

pořil prevenci sociálně patologických jevů. 

Další aktivity, prezentace

Proběhly dva dny otevřených dveří a v několi-

ka místních věstnících byly zveřejněny články 

o naší škole. Na budově je umístěn velký bill-

board s „reklamou“ na naši školu. Prezentace 

probíhá i na sociálních sítích (především Face-

book) a zviditelnění díky podpoře společnosti 

Google pro neziskové organizace.

Využití školských zařízení, 
jejichž činnost právnická osoba 
vykonává, v době školních 
prázdnin

Prostory nebyly využity k dalším účelům, 

v době školních prázdnin částečně proběhlo 

malování.



ÚDAJE 
O VÝSLEDCÍCH 
INSPEKČNÍ 
ČINNOSTI ČŠI  
A VÝSLEDCÍCH 
KONTROL

05
Výsledky inspekční činnosti 
provedené Českou školní inspekcí 
ve školním roce 2018/2019

V tomto školním roce nebyla provedena kontrola.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Nic neproběhlo.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O HOSPODAŘENÍ 
ZA KALENDÁŘNÍ ROK 
2018

06
 PŘÍJMY (Kč) VÝDAJE (Kč)

ZŠ 8 205 597 7 661 665

ZŠ - DRUŽINA 688 429 595 29

MŠ 2 614 479 2 488 667

JÍDELNA - VÝDEJNA 597 723 942 633

celkem 12 105 228 11 688 254

Praha, 30. 8. 2019                   Mgr. Veronika Rybníčková

     

Schváleno Školskou radou 1. 10. 2019
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Vzdělávací oblast Vzdělávací obor

1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Naše dotace
z toho disponibilní 

časová dotace
Minimální časová dotace

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7 7 7 7 7 35 35

Cizí jazyk (Anglický jazyk) 2d 2d 3 3 4 (3+1d) 14 5 9

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 4 5 (4+1d) 5 (4+1d) 5 (4+1d) 5 (4+1d) 24 4 20

Informační a komunikační tech-
nologie

Informatika 1 1 1

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 6

12 12Vlastivěda 2 2 4

Přírodověda 1 1 2

Umění a kultura Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7
12 12

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 5

Další disponibilní časová dotace Etika 1d 1d 1d 1d 1d 5 5 14d

Celková povinná časová dotace 14 118

Minimální počet hodin v ročníku 18 18 22 22 22 (součet: 102)

Maximální počet hodin v ročníku 22 22 26 26 26 (součet: 122)

Naše dotace 21 22 24 25 26 118

Disponibilní časová dotace (d) 3 4 2 2 3 14

Nepovinné předměty
Náboženství 1 1 1 1 1 5

Konverzace v anglickém jazyce 1 1 1 1 1 5
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Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název vyčovacího předmětu

2. stupeň

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník

Naše dotace
z toho disponibilní 

časová dotace
Minimální časová 

dotace

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 5 (4+1d) 5 (4+1d) 5 (4+1d) 5 (3+2d) 20 5 15

Cizí jazyk  Anglický jazyk 4 (3+1d) 4 (3+1d) 4 (3+1d) 4 (3+1d) 16 4 12

Další cizí jazyk Španělský jazyk 2d 2d 2d 2d 8 8 6

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 5 (4+1d) 4 4 5 (3+2d) 18 3 15

Informační a komunikační technologie Informatika
Informační a komunikační 
technologie

1 1d 1d 3 2 1

Člověk a společnost Dějepis Dějepis 2 2 2 2 8
12 1 11

Výchova k občanství Etika 1d 1 1 1 4

Člověk a příroda Fyzika Fyzika 1 1 2 2 6

21 21
Chemie Chemie 1 1 2 4

Přírodopis Přírodopis 1 1 1 1 4

Zeměpis Zeměpis 2 2 2 1 7

Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
10 10

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8
10 10

Výchova ke zdraví Přírodopis 1 1 2

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pracovní činnosti 1 1 1 1d 4 1 3

Celková povinná časová dotace 24 122

Minimální počet hodin v ročníku 28 28 30 30 (součet: 116)

Maximální počet hodin v ročníku 30 30 32 32 (součet: 124)

Naše dotace 30 30 31 31 118

Disponibilní časová dotace (d) 3 4 2 2 14

Nepovinné předměty
Náboženství 1 1 1 1 5

Konverzace v anglickém jazyce 1 1 1 1 5
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Základní škola a mateřská škola Parentes Praha
Radlická 138
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Ředitelka školy
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