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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 oprava-
mi a organizací výletů. Rovněž děkujeme všem 
dárcům jak materiálních, tak finančních příspěvků, 
tolik nezbytných pro dobrý chod školy.

Úvodní slovo 
ředitelky školy
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Milí rodiče, milí přátelé naší školy,

základní škola Parentes již slaví čtvrtý rok své exi-
stence. Díky skvělým žákům (skvělí jsou všichni!) a 
úžasnému kolektivu pedagogů se nám ve spolu-
práci 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 vytvo-
řily krátké animované filmy, s maminkami vyrobily 
adventní i velikonoční věnce, zdobily vánoční per-
níčky, zahrály svým rodičům na školním koncertě a 
strávily spoustu krásných chvil na pětidenním vý-
letě v Krušných horách. Tatínkové podnikli několik 
výletů s dětmi, čímž darovali maminkám vzácnou 
chvíli bez dětí. A jmenovat by se dalo dále.

Tento školní rok obýváme prostory již dvou pater 
pronajaté budovy na Radlické. Díky rekonstrukci, 

Mgr. et Mgr. Veronika Rybníčková
Ředitelka školy



Základní údaje o škole

Přesný název
Základní škola a mateřská škola Parentes 
Praha
 
Místo provozování
Radlická 138 
150 00 Praha 5

Ředitelka 
Mgr. Veronika Rybníčková
E-mail: rybnickova@parentes.cz
Mobilní telefon: +420 777 78 21 33

Webové stránky školy
www.parentes.cz

Školy a školská zařízení, jejichž 
činnost právnická osoba vykonává 
a jejich cílová kapacita 
(podle rozhodnutí o zápisu do školského 
rejstříku)

Škola sdružuje:

 Základní škola 
 kapacita žáků: 64 (96 od 1. 9. 2018)

 Školní družina 
 kapacita žáků: 64 (96 od 1. 9. 2018)

 Mateřská škola
 kapacita žáků: 23

 Školní jídelna-výdejna (MŠ i ZŠ) 
 kapacita strávníků: 87 (119 od 1. 9. 2018)

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 
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, Vrázova 1163/6, Praha 5. 

Obory vzdělání

79-01-C/01 Základní škola 
  cílová kapacita 64
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Materiálně technické vybavení

Základní škola: Škola je umístěna v prvním a tře-
tím (od září 2018 i druhém) patře původně kance-
lářské budovy. Využívá zateplené a protihlukově 
zajištěné prostory, které byly zrekonstruované k 
účelům výuky.

Škola je vybavena potřebnými učebnicemi i 
dalšími učebními pomůckami, včetně hudebních 
nástrojů. Dále disponuje příslušnou počítačovou 
technikou včetně notebooků s připojením k inter-
netu pro výuku informatiky a malou školní knihov-
ničkou. V učebnách se využívají přenosné projek-

Malý počet žáků prozatím nevyžadoval vytvoření 
speciálních jazykových tříd. Vyučující mají ve sbo-
rovně k dispozici 1 počítač a multifunkční tiskárnu 
(kopírka, scanner) plus další samostatnou kopírku 
a barevnou tiskárnu.

Škola disponuje moderními webovými stránkami, 
na kterých je možné dočíst se všechny důležité 
informace.

tory 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 vý-
chovy se využívala tělocvična TJ Sokol Smíchov, 
případně místní travnatá plocha či dětské hřiště v 
okolí. Každá učebna je doplněna hracím koutkem 
s kobercem. Děti zde mají k dispozici zásobu her i 
hraček s malou knihovničkou. 

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 64 strávníků (od září 2018 navýšen počet). 
Je vybavena vším potřebným, obědy ve školním 
roce 2017/18 dodávala firma Ertus.

Školská rada

6. listopadu 2017 byla ustanovena nová školská 
rada (volby proběhly v rámci třídních schůzek). 

Má 3 členy:
1. Luboslava Stiebitzová (za zřizovatele),
2. Petra Křížová (za rodiče) – předseda školské 

rady,
3. Tereza Rázková (za pedagogické pracovníky).

První schůze nové školské rady proběhla 
20. 11. 2017.
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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 2,8

Základní 
škola

1* 1 9 6

Zaměstnanci školy

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 %

*  stejná osoba
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počet zaměření účastníků vzdělávací instituce

semináře 1
Novinky v právních předpisech škol a 
školských zařízení

1 NIDV

1
Školská legislativa – aktuální změny / 
GDPR

1 VISK

1 Barevné království – hudební pohádka 1 Portál

1
Výuka matematiky Hejného metodou po 
10 letech

1 Fraus

kurzy 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 9 Kritické myšlení, z.s.

1
Matematika 1. – 3. ročníku ZŠ Hejného 
metodou

1 H-mat, o.p.s.

1
Učíce učíme se aneb jak rozvíjet sebe i 
žáky při výuce matematiky

1 EB: Eva Bomerová

1
Strategie na podporu čtenářské gramot-
nosti na I. stupni ZŠ

1 Step by step

1
Metodický kurz – výuka řečových do-
vedností při výuce AJ na 1. stupni

1 Akcent

1 Letní škola matematiky 1 EB: Eva Bomerová

specializační studium 1 Studium metodika prevence 1 PedF UK

1 Studium výchovného poradce 1 FF UK

jiné 1
Pracovní setkání školních metodiků 
prevence

1 KPPP

1
Erasmus+: stínování – Využití poznatků 
neurodidaktiky

3
ZŠ a MŠ Parentes, Senara 
Madrid, Erasmus+

1 Konference Setkání s Hejného metodou 1 PedF UK & H-Mat

1 Pracovní setkání výchovných poradců 1 KPPP

10
Interní školení: Projekt Parentes, Tutoring, 
Ctnosti

v průměru 8 ZŠ Parentes Praha

C. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

počet učitelů cizích jazyků
celkem (fyzické osoby)

5

z toho

s odbornou kvalifikací  (dle zákona o ped. prac.) 5

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0

rodilý mluvčí 0

D. Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Nepedagogičtí pracovníci

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané

3 2

B. Další vzdělávání

počet zaměření
počet 

účastníků
vzdělávací instituce

kurzy 1 Hygienické minimum 1 VISK

A. Počty osob
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Žáci & výsledky vzdělávání

Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji
(údaje ze zahajovacích výkazů)
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Základní 
škola

počet žáků x x x x x x x x 11 x x x 1 13

z toho nově 
přijatých

x x x x x x x x 4 x x x x 4

a 1x Slovensko

Výsledky vzdělávání
(údaje ze zahajovacích výkazů)

škola
základní 

škola

z celkového 
počtu žáků

prospělo s vyznamenáním 44

neprospělo 0

opakovalo ročník 0

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 48

t.j % z celkového počtu žáků 100 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka 61,75

z toho neomluvených 0

Přijímací řízení do 1. ročníků školního 
roku 2017/2018

škola počet

počet přihlášek celkem 30

počet přijatých celkem 15

počet odkladů povinné školní docházky 1

Vzdělávání cizinců a příslušníků národ-
nostních menšin

Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovací-
ho výkazu):  

 1 Slovenka, s touto dívkou nebyl problém se 
začleněním z důvodu jiné národnosti, douču-
jeme ji však český jazyk

 1x USA, děvče je zcela začleněno, v budouc-
nosti mohou nastat potíže s českým jazykem, 
rádi budeme znovu doučovat

Průměrný počet žáků na třídu
(údaje ze zahajovacích výkazů)

škola
průměrný 

počet žáků 
na třídu

průměrný počet žáků 
na učitele

Základní škola 10 8,3

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku
• přestoupili z jiné školy: 2
• přestoupili na jinou školu: 4

škola počet tříd počet žáků

Základní škola 5 50

Počty tříd a počty žáků
(údaje ze zahajovacích výkazů)
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Speciální výchova a vzdělávání, inte-
grace žáků

Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
integrujeme do běžných tříd. V naší základní škole 
jsme ve školním roce 2017/18 integrovali jedno-
ho chlapce a jednu dívku s více vadami, jedno-
ho chlapce se závažnými vadami řeči, jednoho 
chlapce s Aspergerovým syndromem a pět dětí 
s SPU. Integrované děti pracovaly podle indivi-
duálních vzdělávacích plánů. Díky nízkému počtu 
žáků ve třídě se dařilo k dětem se speciálními po-
třebami přistupovat individuálně. I pro ostatní žáky 
byla přítomnost „speciálních“ dětí přínosná, i když 
ne vždy lehká: museli se cvičit především v trpě-
livosti a pochopení vůči odlišnosti druhých. Pro 
učitele je takováto práce samozřejmě náročnější 
jak na přípravu, tak během samotného vyučování. 
Rodiče dětí s jakoukoliv speciální potřebou jsou 
však za začlenění svých potomků do běžného 
dětského kolektivu velmi vděční. Nezbytné bylo 
informovat ostatní žáky o zdravotním stavu jejich 
spolužáků. Kladnějšímu přijetí ze strany spolužáků 
napomohl i systém tutoringu, tedy pravidelných 
rozhovorů tutora se svěřenými dětmi. V některých 
třídách naší školy pracovali asistenti pedagogů – 
ve 3., 4. i 5. třídě.

 
Vzdělávání nadaných žáků a studentů

Ve školním roce 2017/2018 se ve škole nevzdě-
lával nikdo, kdo by měl diagnostikováno nadprů-
měrné nadání v jakémkoliv směru. Nicméně i tak 
jsme se snažili v dětech podporovat jejich silné 
stránky.

Ověřování výsledků vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 prošly děti třetí třídy 
testováním společnosti Kalibro a ve všech ka-
tegoriích (6 testovaných oblastí) se umístily nad 
průměrem ČR. 
Páťáci se na jaře 2018 zúčastnili celorepubliko-
vého srovnávacího Národního testování SCIO. 
Těší nás, že naši páťáci byli ve všech testovaných 
oblastech hodnoceni jako nadprůměrní. Výsledky 
žáků naší školy v českém jazyce jsou lepší než u 
80 % zúčastněných škol. Výsledky žáků v mate-
matice jsou pak lepší než u 70 % zúčastněných 
škol.

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Škola pro rodinu a jeho dodatky č. 1 až 4 byly ově-
řovány čtvrtým rokem a dařilo se je naplňovat.

Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Žáci se učí od první třídy anglickému jazyku: ho-
dinová dotace v jednotlivých ročnících postupně 
narůstá; k tomu se všechny děti přihlásily na ne-
povinný předmět Konverzace v anglickém jazyce, 
který díky tomu mohl být zařazen do dopoledních 
hodin. Téměř všichni žáci se dále účastnili krouž-
ku Anglická družina v rámci školní družiny, který 
probíhal denně do 14:45.

 kurzy pro získání základního vzdělání: nebyly

 přípravné třídy ZŠ: neexistovaly

 asistenti pedagogů: Ve školním roce 
2017/2018 jsme měli asistenta pedagoga ve 3. 
třídě, dva asistenty pedagoga ve 4. třídě a jed-
noho asistenta v 5. třídě. Spolupráce byla se 
všemi výborná, jak učitelé, tak rodiče oceňují 
pomoc asistentů.
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Aktivity školy 
Prezentace na veřejnosti

Výchovné a kariérní poradenství

Na škole působí osoba pověřená výchovným 
poradenstvím. Velmi úzce spolupracujeme s Křes-
ťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou i 
s PPP pro Prahu 5, s Nautis, SPC Eda, SPC Zlíchov. 
Pracovníci PPP i SPC pravidelně navštěvují naši 
školu.

Prevence sociálně patologických jevů, 
další vzdělávání a kurzy

 rozhovor se žákem (tutoring): 1x za 2 až 4 týd-
ny, rozhovor s rodiči: 3x do roka a navíc v rámci 
třídních schůzek – termíny byly (až na malé 
výjimky) dodrženy

 při tutoringových schůzkách se probírala té-
mata:

o vzdělávání,
o sociální oblast – vztahy se spolužáky, učiteli, 

ostatními pracovníky školy, rodiči, blízkými i 
cizími lidmi,

o o osobnostní oblast – silné a slabé stránky 
dítěte, hodnotový žebříček, problematické 
oblasti (viz oblasti prevence).

 každý měsíc se celá škola v úzké spolupráci s 
rodiči snažila zlepšovat v nějaké ctnosti (dob-
ré vlastnosti):  

ZÁŘÍ  Dodržování pravidel
ŘÍJEN  Slušnost
LISTOPAD  Solidarita
PROSINEC  Štědrost
LEDEN  Vděčnost
ÚNOR  Spravedlnost
BŘEZEN  Vlídnost
DUBEN  Pořádek
KVĚTEN  Skromnost
ČERVEN  Zájem o druhé
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 výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních 
– vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů 
chování – probíhalo především v rámci hodin E 
a Prv, 

v rámci projektu Multikulturní výchova (20. 12.), 
Mediální výchova (28. 3.), 
preventivně vzdělávací program Městské policie 
(12. 10.), 
beseda s Danielem Skokanem - ředitel nadace 
Krmte hladové (2. 11.), 
interaktivní blok o zdravé výživě Zdravá 5 – 1. a 2. 
třída (23. 11.), 
beseda o životě v Africe (22. 3.), 
projekt Ukliďme Česko (3. 4.)

 prevence úrazů a rizikového chování v dopravě či 
při sportu: předepsaná poučení o bezpečnosti a 
chování, dopravní výchova ve spolupráci s Policií 
ČR, případně návštěva dopravního hřiště (akce pro 
rodiče s dětmi) – dopoledne na dopravním hřišti 
– akce pro rodiče s dětmi (16. 9.), preventivně 
vzdělávací program Městské policie (12. 10.)
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 akce zaměřené na zvyšování právního povědomí: 
práce s kapitolami prvouky/přírodovědy/vlastivědy, 
které se věnují těmto tématům, 

projekt Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech (26. 6.), 
celoroční projekt Koleje: děti rozděleny do 5 „kolejí“ 
napříč školou, společně sbírají kladné body („soutěží“), 
4x za rok se zástupci kolejí sejdou a probírají důležité 
celoškolní záležitosti (Senát), 1x měsíčně pak násle-
duje setkání jednotlivých kolejí a krátké celoškolní 
setkání všech žáků i učitelů

 dovednost volby správné životosprávy - 
poruchy příjmu potravy – mentální anorexie 
a bulimie: v rámci hodin Prv/Př, interaktivní 
blok o zdravé výživě Zdravá 5 (23. 11.)

 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 zmí-
něné oblasti věnovali v rámci tutoringu a při 
přednáškách o výchově (viz níže)
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 zvyšování příznivého klimatu ve třídních 
kolektivech formou organizování výletů a 
exkurzí, stmelování kolektivu:  

Festival vědy – 3. a 5. třída (6. 9.), 
Dožínky na Letné – 1. - 4. třída (8. 9.), 
den otevřených dveří ve Švandově divadle – 
5. třída (13. 9.), 
divadelní představení Hodně malá čaro-
dějnice ve Studiu Alta – 1., 2. a 3. třída (31. 10. 
a 3. 11.), 
pravidelné návštěvy Městské knihovny (kaž-
dý měsíc od 10. 11.), 
program Cesta do Betléma v Břevnovském 
klášteře – 1. a 2. třída (11. 12.), 
divadlo Minor – Mami, už tam budem? 
(13. 12.), 
program Vánoce v umění v Břevnovském 
klášteře – 3. a 5. třída (15. 12.), 
návštěva stanice přírodovědců (20. 2. a 10. 4.), 

velikonoční program pro děti Legenda o 
třech stromech (21. 3.), 
velikonoční program v NZM – 2. a 3. třída 
(23. 3.), 
Den Země na Geofyzikálním ústavu – 5. třída 
(20. 4.), 
program Kid‘s Lab – Chytří gurmáni – všech-
ny třídy (4. a 18. 5.), 
návštěva výstavy Praha v pravěku – 3. třída 
(4. 5.), 
kompostování na Vyšehradě – 3. třída (21. 5.),
Pětidenní výletní seminář jakožto prevence 
sociálně patologických jevů (28. 5. - 1. 6., 
chata Zvonice, Kořenov), 
návštěva Veletrhu vědy – všechny třídy (6. 6.),
akce třídního učitele se svou třídou (28. 6.)
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 organizování akcí směřujících k oživení klima-
tu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění 
školního prostředí: viz výše, celoškolní celo-
roční soutěž „koleje“, 3 projektové dny během 
celého školního roku, 19. 12. - vystoupení 
děti: zpěv, divadlo, slavení masopustu (13. 2.), 
akce pro rodiče s dětmi: návštěva dopravního 
hřiště (16. 9.), workshop Raw cukroví (11. 12.), 
27. 6. - koncert dětí pro rodiče: zpěv, hra na 
hudební nástroj

 široká nabídka volnočasových aktivit: pes-
trý program školní družiny, nabídka kroužků: 
Anglická družina, flétna, klávesy, sbor, rytmic-
ký kroužek, individuální zpěv, kytara, ARKKI, 
Děti na startu, logické a deskové hry, výtvarný 
kroužek

 účast v matematických, literárních, výtvar-
ných, sportovních a jiných soutěžích: 

matematická soutěž Pythagoriáda (5. třída), 
výtvarná soutěž pořádaná Pražským Jezulát-
kem, 
soutěž Ocean World s UHU, 
lze započítat i srovnávací testy Kalibro (3. tří-
da) a Scio (5. třída), 
výtvarná soutěž Šťastné stáří (Asociace po-
skytovatelů sociálních služeb), 
soutěž o nejlepší záložku do knihy 
a výtvarná soutěž Mladí designéři 2018 (Ško-
da) 

 ekologická výchova: 

třídění odpadu, 
témata během hodin především Prv/Př, Náb 
(téma Stvoření), 
projekt Ukliďme Česko (3. 4.), 
program Kompostování na Vyšehradě (21. 5.)

 školní časopis nebo reklama na školu: pro-
běhlo v rámci projektového dne mediální 
výchovy (28. 3.)

 pověřování žáků menšími úkoly podporova-
lo pocit zodpovědnosti: služby na zalévání 
květin, výzdoba, úklid ve třídě, mazání tabule, 
vedení modlitby atd.
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Další aktivity, prezentace 

Proběhly dva dny otevřených dveří a v několika 
místních věstnících byly zveřejněny články o naší 
škole. Na budově je umístěn velký billboard s 
„reklamou“ na naši školu. Prezentace probíhá i na 
sociálních sítích (především Facebook) a zviditel-
nění díky podpoře společnosti Google pro nezis-
kové organizace.

Spolupráce právnické osoby s partnery
 
Škola spolupracovala se sdružením ProFamilia 
(kurzy o výchově pro rodiče), KC Pětidomí (před-
nášející pro interní školení o ctnostech), partner-
skou Základní školou Navis v Dobřejovicích, ZŠ 
Světlo a MŠ Světýlko v Třebíči. Spolupráce probí-
há se Sokol Smíchov, kam jsme chodili do tělo-
cvičny. Další spolupráce: KPPP, PPP na Praze 5, 
Nautis, SPC eda, Městská knihovna na Praze 5, 
Policie ČR, skupina Zdravá 5. Společnost Wo-
men for women nám pomáhá s hrazením obědů 
sociálně slabých rodin. V rámci výuky tělesné vý-
chovy spolupracujeme s Plaveckou školou Pulec 
a organizátorem bruslení Jsme INLINE. Škola se 
zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol a 
Mladého čtenáře nakladatelství Albatros. Měst-
ská část Praha 5 nám pomohla s financováním 
sportovního vybavení. Magistrát hlavního města 
Prahy finančně podpořil prevenci sociálně pato-
logických jevů. Erasmus+ umožnil „stínování“, tedy 
náhled do zahraničních škol. 

Mezinárodní spolupráce a zapojení 
právnické osoby do mezinárodních 
programů
 
Škola spolupracovala s Colegio Senara v Madridu 
a Strumenie ve Varšavě, prozatím na úrovni ve-
dení škol. V madridské škole proběhlo „stínování“ 
v rámci programu Erasmus+ (Využití neurodidakti-
ky): zkušenosti ze zahraničí nasbíral zástupce MŠ, 
ZŠ i ŠD. 
Do budoucna plánujeme další podobné aktivity 
a navázání kontaktů se zahraničními školami pro 
možné budoucí výměnné pobyty žáků, a to pře-
devším do anglicky mluvících zemí. 

Aktivity zaměřené na rodiče

 nabídka seminářů pro rodiče: 

3. 10. Potíže u dětí na 1. stupni ZŠ, je jich proje- 
 vy... a co s tím?
10. 10. Kyberprostor pro naše děti
16. 1.  Hejného matematika
27. 1. Character, Temperament and    
 Personality
14. 2. Zdravé svačinky
24. 4. První pomoc u dětí

 další akce pro rodiče: 

16. 9.  Dopoledne na dopravním hřišti
10. 10. Tatínkové jdou na pivo
10. 11. Snídaně maminek
11. 11. Tatínci s dětmi: drakiáda
21. 11. Seminář o šikaně
28. 11. Tatínkové jdou na pivo
29. 11. Výroba adventních věnců
12. 12. Seminář Šťastné dítě & Snídaně mami - 
 nek
19. 12. Vánoční besídka
23. 1. Snídaně maminek
14. 2.  Zdravá výživa – seminář
12. 3.  Jarní bazar
16. 3. Výchova ke ctnostem & Snídaně mami- 
 nek
20. 3.  Workshop – zdobení velikonočních vají- 
 ček
17. 4. Výchova ke ctnostem II & Snídaně mami- 
 nek
24. 4. První pomoc u dětí – seminář
15. 5. Výchova ke ctnostem: Média I & Snídaně  
 maminek
19. 5. Celoškolní výlet rodin
6. 6. Setkání budoucích prvňáčků (včetně   
 rodičů)
12. 6.  Seminář „Šťastný domov“ & Snídaně   
 maminek
27. 6. Koncert žáků

 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:
PhDr. Mgr. J. E. Bendová, Ph. D. z organizace Prostor Plus o.p.s. (návštěva školy 30. 11. 2017)
spec. pedagog Mgr. K. Chaloupková  (návštěva školy 11. 1. 2018)
PaedDr. A. Wagnerová z NAUTIS (návštěva školy 3. 4. 2018)
spec. pedagog Mgr. Ing. I. Mácová z KPPP (návštěva školy 15. 5. 2018)
terapeut Mgr. Milena Raková Kratochvílová (rozhovory s některými rodiči a jejich dětmi 
v průběhu celého šk. roku)
konzultace s preventistkou KPPP Mgr. Radkou Fraňkovou (několikrát během šk. roku)

 tutoring s rodiči žáků: 3x ročně s každou rodinou.

Mimoškolní aktivity 
(aktivity nesouvisející s výukou)

Hra na flétnu: 12 žáků
Sbor: 9 žáků
Individuální zpěv: 5 žáků
Hra na klavír: 17 žáků
Hra na kytaru: 4 žáci
Rytmický kroužek: 3 žáci
Výtvarný kroužek: 4 žáci
Dramatický kroužek: 10 žáků
Step: 9 žáků
ARKKI – architektura pro děti: 7 žáků
Děti na startu – sportovní kroužek: 20 žáků
Německý jazyk: 5 žáků
Klub logických a deskových her: 16 žáků
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Výsledky inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí ve školním roce 
2017/2018

V tomto školním roce nebyla provedena kontrola.

Údaje o výsledcích inspekční 
činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Nic neproběhlo.
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Základní údaje o hospodaření 
školy za kalendářní rok 2017

 PŘÍJMY (Kč) VÝDAJE (Kč)

ZŠ 6 572 790 6 6398 642

ZŠ - DRUŽINA 539 473 345 399

MŠ 2 337 114 2 239 146

JÍDELNA - VÝDEJNA 531 136 670 311

celkem 9 980 513 9 653 498

Praha, 29. 9. 2018      Mgr. Veronika Rybníčková

Schváleno Školskou radou 2. 10. 2018

strana 31



strana 33

Příloha 1 - učební plán

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 (6+1d) 7 (6+1d) 7 7 7 35 2 33

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 1,5 1,5 3

Přírodověda 1,5 1,5 3

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 16d

Celková povinná časová dotace 16 118

Minimální počet hodin v ročníku 18 18 22 22 22

Maximální počet hodin v ročníku 22 22 26 26 26

Naše dotace 21 22 24 25 26 118

Disponibilní časová dotace (d) 4 5 2 2 3 16

Nepovinné předměty
Náboženství 1 1 1 1 1 5

Konverzace v anglickém jazyce 1 1 1 1 1 5
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