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1. Zřizovatel: 

 

název:  Městská část Praha-Ďáblice 

sídlo:  Úřad MČ, Květnová 52, Praha 8 – Ďáblice, 182 00 

 

 

2. Název právnické osoby, sídlo, adresa pro dálkový přístup, údaje o vedení 

školy: 

 

přesný název:   Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 

adresa školy:   U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 - Ďáblice 

ředitelka:   Mgr. Iveta Horáčková 

zástupkyně ředitelky:  Hana Mašková 

email:    zsuparkanu@volny.cz, reditelka@skoladablice.cz 

webové stránky:  www.skoladablice.cz 

datum vydání rozhodnutí: 1. 9. 2010 a 1. 10. 2010 

kapacita ZŠ:   600 

kapacita ŠD:   210 

kapacita ŠK:   24 

 

 

3. Zásadní změny v síti škol (počet a důvody): 

 

V tomto školním roce nedošlo k zásadním změnám v síti škol. 

 

4. Vzdělávací programy, zhodnocení ŠVP a specifika školy: 

 

Ve všech ročnících základní školy probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání – Škola klíč k poznání. 

 

 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora  

 

Ve škole se jako první cizí jazyk vyučoval předmět Anglický jazyk, a to od 3. třídy. Aj ve škole vyučovalo 

5 kvalifikovaných učitelů.  

Na 2. stupni si žáci v oblasti volitelných předmětů volili předmět Konverzace v anglickém jazyce, jenž 

vyučovali učitelé školy.  

Škola se zapojila do soutěže Come and show. Žáci napříč prvním i druhým stupněm předváděli svá 

vystoupení v anglickém jazyce a umístili se na prvních příčkách. Dále se žáci zúčastnili anglické 

olympiády, zejména v konverzaci měli úspěch. Žáci devátých ročníků absolvovali soutěž Holešovice 

OPEN.  

Na 2. stupni jsme pokračovali ve výuce dalšího cizího jazyka – Německého jazyka. Výuku zajišťovali 2 

kvalifikovaní učitelé a to od sedmého do devátého ročníku. Žákům byl nabídnut ze strany vyučujících 

zcela volitelný bezplatný kroužek Německého jazyk, který byl ovšem po pár měsících pro nezájem žáků 

zrušen.  

mailto:zsuparkanu@volny.cz
mailto:reditelka@skoladablice.cz
http://www.skoladablice.cz/
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Vyučující cizích jazyků se zúčastnili výjezdních školení v rámci programu Erasmus⁺ KA1 („Klíč – 

Otevíráme cestu k hodnotám života“). Učitelé vycestovali do evropských států – Velká Británie, Irsko, 

Malta, Německo, kde absolvovali jazykové a didaktické kurzy k anglickému či německému jazyku. 

 

 

Tabulka s počty žáků učících se cizí jazyk 

 

 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 206 131 Konverzace 
v Aj – 53 žáků 

0 0 

Nj 0 88 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 

 

 

6. Údaje o pracovnících školy – včetně vedení školy 

 

personální zabezpečení – pedagogičtí pracovníci 

 

 
pedagogičtí pracovníci 

celkem 

pedagogičtí pracovníci 

s odbornou kvalifikací 

pedagogičtí pracovníci 

bez odborné 

kvalifikace 

Počet (fyzické osoby) 

k 31. 12. 2015 
37 37 0 

 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

věk do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let nad 60 let 

počet 8 11 11 6 1 

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Absolvované programy DVPP jsou přehledně uvedeny v „Aktivitách školy za 1.-4. čtvrtletí školního 

roku 2015/2016“. Mimo jiné se uskutečnily tyto aktivity: 

 Erasmus + KA1 Mobilities 2015/2016 – viz kapitola 14 Účast školy v rozvojových a 

mezinárodních programech 

 Kreativní metody ve výuce cizích jazyků 
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 Semináře na environmentální témata 

 Školení v oblasti multikulturní výchovy (např. Fenomén migrace jako téma výuky občanské 

výchovy a společenských věd, Svět v otázkách: Globální rozvojové vzdělávání) 

 Minimalizace šikany 

 Kurz na vyhodnocení sociometrie 

 

 

9. Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní rok 

2016/2017 

 

pro školní rok 

Celkový 

počet 

zapsaných 

dětí 

z toho počet 

odkladů 

počet dětí 

přijatých do 

1. ročníku 

z toho do 

1. třídy 

nastoupilo 

počet tříd 

1. ročníku 

2016/2017 103 12 103 66 3 

 

Zápis do 1. ročníku v naší základní škole již tradičně probíhá hravou formou a vždy na dané téma. 

V letošním roce předškoláci společně se svými rodiči a budoucími spolužáky a učitelkami 

vstoupili do zoologické zahrady vedené ředitelkou Žofkou. Na jednotlivých stanovištích (mořské 

akvárium, lví klec, ráj papoušků, u moudré sovy či u afrických šneků Achatina achatina) děti 

plnily různé úkoly. 
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10. Výsledky vzdělávání 

 

Ve školním roce 2015/2016 všichni žáci úspěšně postoupili do dalšího ročníku. Podrobné výsledky 

vzdělávání viz přílohy.  

 

 z 5. ročníku ze 7. ročníku z 9. ročníku 

počet přijatých na SŠ 6 0 45 

 

Z 5. ročníku žáci odešli po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.  

Na střední školu též odešel jeden žák z 8. ročníku.  

Po 9. ročníku byli všichni žáci úspěšně přijati ke studiu na středních školách. 

 

 

11. Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 

 

a) počty  

 

  počet oddělení zapsaní účastníci 

školní družina 7 195 

školní klub 1 19 

 

b) hodnocení  

 

Ve školním roce 2015/2016 pokračoval zvyšující se trend docházky žáků do ranní ŠD. Přecházení dětí do 

dvou 2. tříd z detašovaného pracoviště v MŠ probíhalo bez problémů a za velmi dobré spolupráce s třídními 

učitelkami jmenovaných tříd. 

Činnost jednotlivých oddělení ŠD vycházela, jak z celoročního družinového projektu „Máme rádi zvířata“, 

který byl rozpracován do jednotlivých tematických plánů, tak opět i z akcí, které měly u dětí i rodičovské 

veřejnosti v předešlém roce úspěch a stávají se pro naši družinu tradičními. Prostřednictvím projektu jsme 

pokračovali v utužování vztahů dětí napříč celou družinou, v jejich zapojení do školní i mimoškolní 

činnosti. I v tomto školním roce byla dobrá spolupráce s jednotlivými TU prvního stupně.  

Tradiční ozdravné pobyty v Solné jeskyni, kam pravidelně každý pátek dojížděly děti rozdělené do tří 

skupin, se konaly v Letňanech.  Každé oddělení využilo předem rezervovaných představení v Divadle 

Jiskra, ale také jsme si pozvali divadélko k nám, do budovy naší školy. „Ďáblický slavíček“, již třetí ročník, 

navazoval na téma družinového projektu. 

Ve školním roce 2015/2016 se nám dařilo pokračovat v dobré spolupráci s rodiči dětí ze ŠD, která se 

projevovala nejen při běžných denních setkáváních, ale i jejich hojnou účastí na uskutečněných tvůrčích 

dílnách. Za všechny můžeme jmenovat akci ŠD nazvanou „Ukaž, co umíš“. Ve svém volném odpoledni 

rodiče, ale i paní kuchařky, opět pro tvůrčí dílny připravili a vedli rozličné druhy činností. Zúčastněné děti 

se mohly podílet na přípravě a výrobě krátkého animovaného spotu. Všechny tyto společné akce byly 

veřejností kladně hodnoceny. 

V činnosti jsme opět několikrát využili nabídku DDM Spirála, s jejímiž programy počítáme i pro další rok. 

Mezi již tradiční akce můžeme také zařadit exkurzi ve svíčkárně Rodas, ale i návštěvu ZOO s permanentní 

vstupenkou.  

Činnost Školního klubu v tomto školním roce, s nástupem nové vychovatelky sl. Zezulové, pokračovala 

v nastaveném trendu z uplynulého školního roku a v činnosti gradovala. Žáci zde v přestávce mezi 

odpoledním vyučováním trávili volný čas hraním společenských her, přípravou na vyučování, psaním 
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úkolů, zajímavým tvořením nebo jen vypravováním. K dispozici jim byly i pingpongové stoly.  Podle 

zájmu a časových možností se žáci klubu zapojovali i do akcí organizovaných školní družinou. 

Množství výtvarných prací a výrobků, které zhotovily děti společně s vychovatelkami, výrazně ovlivnilo 

výzdobu přízemních prostor v budově školy.   

Pro každý ročník uspořádali vychovatelé družinový výlet autobusem, prvňáčci byli například 

v Milovickém Mirákulu.  

Plnění hlavního cíle, kterým byla v tomto celém školním roce spokojenost dětí i rodičů, svědčí i děkovné 

ohlasy rodičů a uznání veřejnosti. Tato situace nás samozřejmě velice těší. 

 

 

12. Poradenské služby školy 

Poradenskou činnost školy zajišťovaly dvě výchovné poradkyně, a to včetně poradenství k volbě povolání. 

Výchovná poradkyně se připravovala na svou funkci studiem výchovného poradenství na Filozofické 

fakultě UK. Výchovná poradkyně úzce spolupracuje se školním metodikem prevence, ostatními učiteli i 

rodiči. Škola zajišťuje spolupráci s PPP, SPC, CSS Triangl, Policií ČR, psychology, oddělením sociální 

péče, rodiči, případně dalšími subjekty. Spolupráce s rodiči, s PPP Praha 8, Glowackého 6/555 (PhDr. 

Kyselová a Mgr. Valouchová), oddělením sociální péče Prahy 8, Policií ČR je na velmi dobré úrovni. 

 

 

13. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

 

Naše základní škola je školou otevřenou nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, příbuzné a ostatní přátele 

školy. 

Formy spolupráce s rodiči: třídní schůzky, konzultační hodiny pro rodiče, konzultace ve formě žák – rodič 

– učitel, informace dle potřeby osobně či e-mailem, dny otevřených dveří, spolupráce se Školskou radou, 

spolupráce se Spolkem Parkán. 

Dobrá spolupráce probíhala i s Městskou částí Praha – Ďáblice a komisemi zřízenými při ÚMČ Praha – 

Ďáblice (školskou a kulturní a sportovní a sociální). Rovněž i spolupráce s OŠ Praha 8 a dalšími 

organizacemi v Ďáblicích – Diakonie, Sbor dobrovolných hasičů, Městská policie – probíhala bez 

problémů. 

Mezi významné mimoškolní aktivity patří účast na akcích pořádaných školou (KMD, KMČ, koncerty 

našich žáků, kteří jsou zároveň žáky Základní umělecké školy, výtvarné dílny, jarmarky, divadelní 

představení našeho dramatického kroužku, sběr starého papíru, burza knih) i externími organizacemi – 

Helpíkův pohár, McDonald Cup, Celé česko čte dětem. Žáci ZŠ se také aktivně zapojují do spolupráce 

s naší MŠ, kdy spolupořádají Mikuláše, Čarodějnice a Den dětí pro předškoláky. 

 

13.1. Školská rada 

Druhým rokem pracuje školská rada ve složení 2 zástupci rodičů (Lukáš Krump, Gabriela Viačková),  2 

zástupci zřizovatele (Simona Dačeva, Pavlína Hrdličková),  2 zástupci pedagogů (Alena Votavová, Zdena 

Tačovská). 

Školská rada se pravidelně podrobně seznamovala s činností školy a aktivně se podílela na komunikaci 

mezi zřizovatelem školy a vedením školy v procesu přestavby, rekonstrukce a dostavby školy. Také byla 

iniciátorem vzniku nového spolku rodičů a přátel školy – Spolku Parkán, který bude podporovat aktivity 

školy. 

 

 

13.2. Spolek Parkán 
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V letošní školním roce 2015/2016 byl založen Spolek Parkán, který sdružuje rodiče, učitele a 

přátele ďáblické základní školy. Navazuje na tradice SRPŠ a jeho cílem je podporovat kvalitu vzdělávání, 

rozvíjet spolupráci rodičů, pedagogů a občanů a pomáhat tak uskutečňovat vizi komunitní školy. Hned 

v tomto roce uspořádal v rámci školního Velikonočního jarmarku dražbu výrobků žáků za jednotlivé třídy 

a 50 % výtěžku této akce putovalo do konkrétních tříd. 

 

 

13.3 Komunitní akce školy 

Ve školním roce 2015/2016 jsme již tradičně pořádali páteční výtvarné dílny pro širokou 

veřejnost. 

Adventní tvoření otevřelo předvánoční čas a rodiče s dětmi měli příležitost vyrobit si s pomocí 

našich pedagogů svíčku z voskových plátů, vánoční ozdobu na školní vánoční strom,  přáníčko a 

vánoční dekorace všeho druhu. Vše za zvuku koled, vůně cukroví, dobré kávy a sousedského 

povídání. Na organizaci těchto akcí se aktivně podílejí vychovatelky školní družiny, učitelky 1. 

stupně a v neposlední řadě i naše paní kuchařky ze školní jídelny. Nejenže samy připraví pro hosty 

občerstvení, ale rády se zapojují i do přímé práce s dětmi. 

Samotnou akci zahájily děti z hudebně – dramatického kroužku, které společně připravily vánoční 

pohádku – Zastaveníčko v chaloupce.  

 

Jarní čas nám přinesl Velikonoční jarmark, na kterém se podílely všechny třídy naší školy 

společně se svými třídními učiteli a učitelkami. Děti ve svých stáncích nabízely příchozím 

návštěvníkům své výrobky – keramické, papírové, pletené či textilní dekorace, malované kraslice, 

pletené košíky, velikonoční věnečky či hotové pomlázky. 

Tato akce byla spojena s Velikonoční dražbou, kterou ve spolupráci se školou zorganizovaly 

aktivní maminky ze Spolku Parkán. Všech 21 tříd vyrobilo do dražby vždy 1 větší výrobek, který 

byl při samotné akci dražen. Polovina výtěžku vždy připadla danné třídě a polovina Spolku Parkán 

pro další aktivity školy.  

 

Jarní měsíce jsme ještě obohatili akcí Ukaž, co umíš, na které se společně s pedagogy podíleli i 

někteří šikovní a ochotní rodiče. Cílem bylo, ukázat ostatním dětem, co sám umím a naučit je to. 

Součástí této akce byla opět i animátorská dílna, ve které děti společně pod vedením šikovných 

rodičů, profesionálních animátorů, vytvořily krátký animovaný film. Je uveřejněn na webových 

stránkách školy 

 

Dalšími aktivitami naší školy v tomto roce byl tradičně sběr starého papíru, humanitární sbírka 

oblečení pro Diakonii v Broumově, Srdíčkový den.  

 

S Kulturní a sociální komisí MÚ Ďáblice škola spolupořádala v budově školy Burzu knih, 

pravidelné přátelské setkání ďáblických seniorů před Vánoci a Velikonocemi, setkání bývalých 

pedagogů naší školy a také jarní úklid na vrchu Ládví.  

http://www.skoladablice.cz/
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14. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

 

Účast pedagogů 

Ve školním roce 2015/2016 se šest pedagogů základní školy zúčastnilo jazykových a metodických kurzů 

v rámci projektu Erasmus + KA1 mobility (2014-1-CZ01-KA101-001071). 

 

 

Název kurzu Datum realizace Místo realizace 

Fluency and English language 

development 

1-12. 8. 2016 Malta 

Fluency and English language 

development 

1-12. 8. 2016 Malta 

Auffrischungskurs 

Deutschlehrer: Methoden und 

Sprache 

18-29. 7. 2016 Německo 

CLIL 29. 6. – 2. 7. 2016 Irsko 

CLIL 29. 6. – 2. 7. 2016 Irsko 

Effective Use of Technology in 

Teaching 

31.7. – 13. 8. 2016 Velká Británie 

 

 

15. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, a příslušnými vyhláškami, byl ve 

škole evidováni jeden nadaný žák (4. ročník). Jeho nadání se týká především matematických schopností, 

proto se mu individuálně věnuje jeho třídní učitelka tak, aby ho v nadání podporovala a rozvíjela. 

 

 

16. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) 

 

Polytechnická výuka byla zařazena především do vyučovacích předmětů Pracovní výchova na 1. stupni a 

Svět práce na 2. stupni. Také do dalších předmětů a do školních i mimoškolních aktivit – výtvarné, 

keramické a další dílny, činnost kroužků, činnosti školní družiny. 
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Žáky vedeme k praktickému vztahu k životu.  V oblasti volby povolání se seznamují s jednotlivými 

profesemi lidské práce v projektových dnech, při exkurzích. Úměrně svému věku a možnostem školy se 

seznamují při práci s různými materiály, klademe důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vedeme 

žáky k úctě k lidské práci, porovnáváním současnosti a minulosti budíme též úctu k hodnotám vytvořeným 

předchozími generacemi. 

Dle svého zájmu navštěvovali žáci 2. stupně tyto volitelné předměty: matematický seminář, anglická 

konverzace, sportovní hry. 

V tomto školním roce jsme také rozšířili nabídku zájmové činnosti pro naše žáky. Dětem škola nabízela 

jak sportovně – pohybové kroužky – florbal, taneční kurzy latinsko-amerických tanců, salsu, karate, stolní 

tenis, tak kroužky s estetickou tématikou – výtvarné tvoření, hudebně – dramatický kroužek, fotografování, 

hru na flétnu, kytaru či klavír. Nechyběla ani již osvědčená Věda nás baví a angličtina. Vedení veškeré 

zájmové činnosti se ujali naši pedagogové s pomocí pedagogů ZUŠ Taussigova, trenéři SK Kamiwaza 

karate, lektorka z TŠ Ivy Langerové či agentury Věda nás baví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sociálně znevýhodněného prostředí do základní školy 

 

Přípravné třídy nebyly zřízeny, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí škola neevidovala, s 

dodatečným odkladem školní docházky nebyli v ZŠ žádní žáci. 

 

17.1. Přípravný kurz pro předškoláky 

V návaznosti na zápis dětí do první třídy na školní rok 2016/2017 pořádala naše základní škola  kurz  zvaný 

Školák 2016.  Po tři dubnová odpoledne mohly zapsané děti hravou formou rozvíjet své schopnosti a 

dovednosti důležité pro zvládnutí nároků první třídy. Téměř 80 přihlášených dětí bylo rozděleno o 4 

skupin. Každá skupina dostala jinou barvu, pro lepší zapamatování, kam patří. Skupinu vždy vedly dvě 

paní učitelky bez přítomnosti rodičů. Učitelky s dětmi, za pomoci známých českých pohádek, procvičovaly 
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jemnou motoriku, správné držení tužky, paměť, početní představy nebo postřeh či soustředění, také 

nezbytné zrakové i sluchové vnímání, vyjadřovací schopnosti, orientace v prostoru. Nechyběla ani 

prohlídka školy  - tělocvična, jídelna, šatny, ředitelna. Po posledním setkání měli rodiče možnost s paní 

učitelkou prokonzultovat pokroky, případné obavy, chybné návyky a možné nápravy. Touto nenásilnou 

formou se budoucí školáci seznámili s prostředím školy, aby jejich nástup do první třídy byl co 

nejpříjemnější. 

 

 

18. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců 

ze států EU, ostatních evropských států a ostatních států světa, zkušenosti 

s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

 

a) rozdělení podle jednotlivých států 

 

státy EU počet žáků 

Slovensko 2 

Maďarsko 2 

Bulharsko 1 

 

ostatní evropské státy počet žáků 

Ukrajina 14 

Bělorusko 1 

Kazachstán 1 

 

ostatní státy světa počet žáků 

Vietnam 1 

 

b) hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

Začleňování bez problémů, dobrá spolupráce s rodinami, výuka českého jazyka, anglického jazyka, 

matematiky a ostatních předmětů bez komplikací. Bez problémů je i začlenění do kolektivu žáků bez 

problémů. 

 

 

19. Environmentální výchova 

 

V rámci školního programu EVVO v daném roce proběhlo několik akcí, které nám pomohly splnit dané 

cíle.  

Důležitou součástí EVVO na naší škole byly ve školním roce 2015/2016 sběrové akce, kterých bylo hned 

několik. Vedle klasického sběru papíru, probíhal průběžný sběr mobilních telefonů, baterií a malých 

spotřebičů.  

Žáci školy jsou vedeni ke třídění odpadu ve škole a to především papíru a plastu. Na místech, kde se tyto 

třídí, mají žáci k dispozici popisky s obrázky co přesně a jak třídit a také cestu, kterou odpad čeká dál. 

Součástí některých tříd jsou domácí mazlíčci, o které se děti starají, zajišťují každodenní péči o ně a užívají 

si i zábavu, kterou jim mohou zvířátka poskytnout. Taktéž cenná jsou i pozorování těchto tvorů. Mezi 

zvířata chovaná ve třídách patří např. šneci nebo morčata. 
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V rámci rozvíjení občanských kompetencí proběhly projektové dny na téma „Profese“. Děti se 

seznamovali s rozličnými profesemi a lidmi – odborníky – kteří v daných oblastech působí. Snažili jsme 

se o upevňování respektu a úcty k lidské práci a o zevrubný přehled o náplni práce v jednotlivých profesích. 

Za povedenou lze také označit na podzim proběhnuvší akci v nejnižších ročnících – jablíčkové dny, kdy 

se děti učily, kde a jak se jablka pěstují, ochutnaly různé druhy jablek a zkusily si z nich i něco uvařit. 

V červnu se celá škola zúčastnila sportovního dne, v rámci kterého se vždy snažíme pěstovat kladný vztah 

k pohybu, seznamovat děti s různými sportovními aktivitami i významem sportu, jako takového. 

Za zmínku stojí i nabídka zdravých svačin organizovaná jako sousedská výpomoc a nabídka Ovocňáku 

(ovocný mošt a dřeň), formou automatu.  

Koordinátor EVVO se zúčastnil celopražského setkání koordinátorů EVVO, což nám přineslo důležité 

porovnání toho, co děláme a toho, co se ještě dělat dá, nové podněty a nápady pro naši práci, i nové 

kontakty a informace, které jistě využijeme. Dále se průběžně vzdělává nejen on, ale i někteří další 

pedagogové v environmentálních tématech.  

V neposlední řadě v souvislosti s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou je nutné zmínit její 

zařazování do předmětů formou realizace jednotlivých tematických okruhů Environmentální výchovy jako 

průřezového tématu. K této integraci dochází zejména v rámci Prvouky a Přírodovědy na prvním stupni a 

v rámci Přírodopisu, Dějepisu a Občanské výchovy na stupni druhém. Jako průřezové téma se ale objevuje 

i v mnoha jiných předmětech, například v Pracovní výchově, Českém jazyce a literatuře, Výtvarné výchově 

a dalších. Ve vyučování také pedagogové běžně využívají vycházky do okolí školy, především do 

Ďáblického háje, kde se děti setkávají s různými druhy dřevin a bylin, i divokými zvířaty. 

 

 

20. Multikulturní výchova 

 

Průřezové téma Multikulturní výchova probíhá v naší škole napříč jednotlivými vzdělávacími oblastmi. 

Zároveň je přirozenou součástí školních projektů a celoškolních akcí.  

Interkulturní přístup ve vzdělávání se snaží naplňovat všichni pedagogové naší školy a to zejména v 

oblastech jako jsou jazyky, historie, společenskovědní předměty, ale také při jakékoliv kooperaci mezi 

žáky. Zároveň se při průběžném plnění jednotlivých aktivit či projektů učí všichni společně pěstovat a ctít 

rovné mezilidské vztahy, pěstovat respekt k jiným kulturním zvykům, stejně jako rozvíjet spolupráci a 

podřídit své osobní zájmy společnému cíli a s tím související kritické myšlení. 

Za prioritní témata, jimž se věnuje mimořádná pozornost zvláště ve vzdělávacích oblastech 

společenskovědních a v oblasti jazykového vzdělávání a komunikace, jsou považována rasismus a 

xenofobie, boření kulturních stereotypů, porušování lidských práv, antisemitismus a holocaust, 

extremistická hnutí, globální a rozvojová pomoc či migrace. Žáci nejsou jen teoreticky poučováni o 

nebezpečí a důsledcích extremistického jednání, porušování práv, antisemitských, rasistických výroků, ale 

také mají možnost vidět skutečnost, proto využíváme vzdělávacích programů (např. Jeden svět na školách) 

či uměleckého zpracování daných témat (promítání filmů, literárně dramatické úpravy apod.). Součástí 

všech jmenovaných aktivit jsou sdílení zkušeností, společná diskuze, reflexe, hledání způsobů řešení 

problémů, případně hraní rolí v modelových situacích. 

Úspěšnost v oblasti multikulturní výchovy se v konečném důsledku odráží v citlivém přístupu k integraci 

národnostních menšin na základě respektu, úcty a vzájemné tolerance. Důraz na interkulturní přístup je 

vidět přímo i ve třídních skupinách, kdy začlenění žáků z odlišného kulturního prostředí u nás není 

problém. Sami dostávají prostor, pokud chtějí, představit svým spolužákům kulturní prostředí, z něhož 

pocházejí.  

Naši pedagogové absolvují také různá školení v oblasti multikulturní výchovy (např. Fenomén migrace 

jako téma výuky občanské výchovy a společenských věd, Svět v otázkách: Globální rozvojové vzdělávání). 
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Jde především o učitele společenskovědních oborů či jazyků. Ke konci školního roku došlo k navázání 

spolupráce s organizací Člověk v tísni, která nabízí vzdělávací projekt s názvem Jeden svět na školách.  

Žáky průběžně během celé školní docházky vedeme ke spolupráci, učíme je tolerovat druhé, spolupracovat 

s neznámými spolužáky z celé školy. Na začátku školního roku se oba deváté ročníky zúčastnili akce s 

názvem Český rozvojový den, kde byla představena zejména témata jako pomoc v rozvojových zemích, 

migrace obyvatel, humanitární krize, humanitární pomoc nebo vzdělávání v nejchudších částech světa. 

Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli jaké to je být slepý nebo co to znamená mít žízeň. Na téma tohoto 

odpoledne se následně navázalo v hodinách Českého jazyka a Občanské výchovy. Multikulturní výchova 

byla realizována i prostřednictvím sportovního dne, který se konal na konci školního roku na fotbalovém 

hřišti v Ďáblicích. Žáci byli rozděleni napříč všemi devíti ročníky do skupin a za vzájemné spolupráce a 

podpory soutěžili na jednotlivých stanovištích. Nešlo tedy jen o sportovní vyžití a vítězství tří nejlepších 

týmů, ale především o utužení vztahů mezi našimi žáky, spolupráci, komunikaci a zábavu. 

 

 

21. Prevence rizikového chování 

 

Primární prevence má na naší škole již více než desetiletou tradici. Organizaci tohoto programu, stanovení 

cílů, koordinaci činností a kontrolu plnění zajišťuje vedení školy ve spolupráci se školním metodikem 

prevence. Ovšem na plnění všech bodů prevence spolupracuje celý pedagogický sbor školy. 

Na základě dlouhodobého mapování situace na škole (rozhovory se žáky, práce třídních učitelů, 

sociometrické šetření, spolupráce s rodiči…) je prevence zaměřena zejména na budování třídního 

kolektivu, prevenci šikany, vytváření otevřeného přátelského prostředí. Samozřejmě pozornost věnujeme 

prevenci závislostí a vytváření možností pro volnočasové aktivity. 

Prevenci rizikového chování věnujeme velkou pozornost. Náš program má v zásadě tři části. 

 Práce s našimi žáky: jedná se zejména o minimální preventivní program, který nám zajišťuje 

externí profesionální organizace. Dále je to pak celá řada jednorázových aktivit, zejména 

spolupráce s Policií ČR, sportovní a kulturní aktivity, mimořádnou pozornost věnujeme 

volnočasovým aktivitám (kroužky). A dále jsou to desítky dalších aktivit, kterými se snažíme vést 

naše žáky ke smysluplnému trávení volného času. 

 Další vzdělávání pedagogického sboru: jde opět o mnoho profesionálních kurzů a seminářů, které 

jsou garantovány MŠMT (např. Minimalizace šikany). Časté a důležité jsou kurzy pro třídní učitele 

věnované zlepšení práce s třídními kolektivy. Někteří učitele druhého stupně prošli kurzem na 

vyhodnocení sociometrie. 

 Práce s rodiči a širokou veřejností: snažíme se rodiče vtáhnout do dění v naší škole, například 

prostřednictvím různých školních akcí, koncertů, vystoupení pěveckého sboru, podstatné jsou v 

této oblasti i vánoční trhy, tvůrčí dílny a v neposlední řadě veřejně prezentovaný velmi úspěšný 

projekt „Řemesla v Ďáblicích“, sál školy byl doslova „nacpaný k prasknutí“ našimi rodiči. 

Škola dlouhodobě spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8 na 

vytváření vlastního programu primární prevence. 

Vedení školy věnuje mimořádnou pozornost nabídce volnočasových aktivit na škole, či prezentaci aktivit, 

které jsou našim žákům nabízeny spolupracujícími subjekty mimo školu. Jde o pestrou nabídku školních 

kroužků. Ty jsou opět zajišťovány kmenovými pedagogy, či externisty. Rozsah kroužků je minimálně 

jedna hodina týdně. 

Pozornost věnujeme celé řadě jednorázových aktivit. Jsou to např.: 

- turnaje žáků v kopané, florbalu, 

- besedy s odborníky na prevenci z org. Sananim, 

- prevence pro 1. stupeň v DDM, 

- sportovní turnaje škol Prahy 8, 
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- Mc. Donald cup, 

- účast v Klubu mladých diváků a Klubu mladých čtenářů, 

- posilování třídních kolektivů v rámci školy v přírodě, 

- besedy s Policií ČR i s městskou policií. 

Pro žáky obou stupňů základní školy jsme ve školním roce pořádali sportovní den, v němž spolupracovala 

smíšená družstva napříč všemi ročníky. 

S problematikou prevence soc. patologických jevů jsou rodiče pravidelně seznamováni na třídních 

schůzkách. Je-li potřeba, jsou rodiče vyzýváni ke spolupráci a jsou zváni na konzultace neprodleně. 

 

 

22. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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2013/2014 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 62 0 0 64 

2014/2015 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 73 0 1 78 

2015/2016 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 73 0 0 77 

 

 

23. Další důležité údaje o ZŠ 

Zřizovatelem Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 je Městská část Praha-

Ďáblice. Do spádové oblasti školy patří rovněž Městská část Březiněves. 

Škola je v právní subjektivitě od 1. 9. 2001 a sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, 

mateřskou školu a školní jídelnu při MŠ. 

Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol. 

 

V průběhu jara oznámila dosavadní paní ředitelka školy Mgr. Iveta Horáčková, že k 15. srpnu 2016 se 

vzdává funkce ředitelky ďáblické školy a odchází do funkce ředitelky ZŠ Satalice. S paní ředitelkou ve 

škole ukončily pracovní poměr i zástupkyně ředitelky a asistentka ředitelky školy. K odchodu ze školy se 

rozhodli i další učitelé. Celkem ze školy odešlo 21 učitelů ZŠ z celkového počtu 31 učitelů. Spolupráci se 

školou ukončil o hlavních prázdninách i správce operačního systému. Naopak ve škole zůstal celý kolektiv 

vychovatelů ŠD-ŠK, stejně tak učitelek MŠ. Beze změn zůstaly týmy provozních zaměstnanců. 

Nový ředitel a jeho zástupce nastoupili do svých funkcí 15. srpna 2016. Přestože v předchozích dvou 

měsících se ve škole externě exponoval designovaný ředitel, bylo velmi těžké sestavovat nový učitelský 

sbor, resp. jeho dvě třetiny. Činil tak i ve spolupráci s dosavadní ředitelkou školy. Přes intenzivní osobní 

jednání i obvyklou inzerci nebyl samozřejmě 15. 8. tým ještě kompletní. Nový management měl 

k dohledání potřebných učitelů maximálně zbývající dva týdny. V takové situaci bylo nanejvýš nutné 

personálně zajistit organizaci výuky i za cenu dílčího upozadění požadavků Zákona o pedagogických 

pracovnících. Podařilo se dohledat a přijmout nové erudované učitele (s předpokladem následného studia 

či dostudování, záměny 2. stupně za 1. stupeň apod.). Jedině tak se mohlo podařit a podařilo se eliminovat 

značně veliký personální problém. To vše za situace, kdy nebylo zřejmé, kolik žáků v příslušných ročnících 

bude do ZŠ docházet. Předchozí management školy předal svým nástupcům přehledy o přijatých žácích 
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do 1. ročníku, žáci však ještě nebyli do 1. tříd rozděleni. Definitivní rozdělení bylo neobvykle odloženo až 

na konec hlavních prázdnin. Dále bylo nutné pracovat s vágní informací o možných odchodech žáků 

v jednotlivých ročnících. K žádnému dramatickému odchodu nedošlo, ale vzhledem ke kapacitě žáků 

v jednotlivých třídách příslušných ročníků a s ohledem na problémy s nedostatečnou kapacitou učeben ve 

stávající budově ZŠ došlo nakonec k přerozdělení žáků a sloučily se tři třídy do dvou do budoucího druhého 

a šestého ročníku. Budoucí třetí ročník byl rozdělen již před hlavními prázdninami.  

Při rozdělování žáků do tříd je nutné mít na paměti potřebný cíl – sestavit vyrovnané třídy z hlediska 

vzdělávacích potřeb. Teprve potom, je-li to možné a vhodné, lze vyhovět přáním žáků a jejich rodičů, aby 

byli žáci rozděleni i s ohledem na jejich dosavadní kamarádství, sympatie, či sousedství. Říká se, slibem 

neurazíš, ale jak tyto dřívější bezmezné sliby rodičům zkomplikovaly celou situaci, se nedá ani vyčíslit. 

Do budoucího období je naléhavě nutné dodržet výše popsanou zásadu primárního cíle. 

Vlastní předání školy mezi řediteli bylo velmi nestandardní v tom, že probíhalo ve stavbou dotčené 

ředitelně, doslova na všech površích lpěl cihlový stavební prach. Odstupující ředitelka školy předala 

pečlivě uspořádanou dokumentaci. Škoda jen, že nebyla a není k dispozici většina materiálů rovněž 

v digitální podobě (soubory word), aby se daly tyto materiály dále zpracovávat, využívat. 

Sužujícím a dlouho nekončícím značně velkým problémem byly skutečnosti, že pro práci managementu a 

dalších spolupracovníků nebyl po 15. srpnu k dispozici elektrický proud, netekla voda, nebyl k dispozici 

internet, server, nefungovaly telefonní linky, nebyla možnost tisknout. Teprve po třech dnech byly 

provizorně zprovozněny alespoň některé elektrické zásuvky v ředitelně. Více než po týdnu se dařilo 

zprovozňování přístupu k internetu, telefonní lince. Nicméně časté a opakované výpadky elektrického 

proudu byly nejen nepříjemné a omezující, ale současně významně ohrožovaly techniku, např. postupně 

zprovozňovaný server.  

Před ředitelnou probíhala rušná stavba. Ostatně čilá stavební činnost probíhala ve škole po celou dobu 

hlavních prázdnin. Byl zbourán divadelní sál, odbourána část „staré“ budovy – toalety a kotelna, zkrácení 

šachty provozního výtahu ŠJ, zrušení kanceláří. Během prázdnin byly vybudovány vkusné moderní toalety 

ve všech patrech staré budovy, dvě zbrusu nové učebny v „retro stylu“ staré budovy školy. Vybudována 

byla i nádherně prosvětlená místnost budoucí knihovny (v příštím roce provizorní kancelář a „sborovna“).  

Školy je nanejvýš vhodné stavebně přestavovat v době hlavních prázdnin, to je známé osvědčené pravidlo. 

Firma Wachal zajišťující stavební přestavbu konala velmi odpovědně. Nicméně přípravu zahájení školního 

roku stavba pochopitelně komplikovala a termín obnovy školního provozu nebyl jednoznačný. Nakonec 

bylo rozhodnuto, že vyučování ve škole zahájí v pondělí 5. září 2016, přičemž se předjímal souhlasný 

výsledek kolaudačního řízení. S přípravou tříd pro zahájení školního roku bylo nutné rozestavět nábytek a 

vybavenost, která byla před prázdninami uložena všude, kam se vhodně dalo. S ohledem na výrazně 

obměněný pedagogický sbor nebylo toto a spousta dalších a dalších organizačních záležitostí vůbec 

jednoduchou cestou… 

V takové pracovní naléhavosti a nejednoduchosti se tedy chystal nový školní rok. 

 

24. Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce 

 

Nebyla konána. 
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25. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015 

 

Hospodaření v roce 2015 v Kč 

Celkové příjmy 35 210 058,03 

Celkové výdaje 35 157 827,92 

  

Hospodářský výsledek r. 2015 v Kč 

Hlavní činnost 52 230,11 

Hospodářská činnost 279 708,00 

 

 

26. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

27. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 

 

Projektem financovaným z cizích zdrojů je mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+ (2014-1-

CZ01-KA101-001071), jenž bude ukončen v následujícím školním roce a jehož závěrečnou zprávu bude 

škole odevzdávat v lednu 2017. 

 

28. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů 

 

Ve škole není odborová organizace 

 

Přílohy  
1. Přehled prospěchu tříd 1. stupně školy za 1. pololetí školního roku 2015/2016  

2. Přehled prospěchu tříd 1. stupně školy za 2. pololetí školního roku 2015/2016 

3. Přehled prospěchu tříd 2. stupně školy za 1. pololetí školního roku 2015/2016 

4. Přehled prospěchu tříd 2. stupně školy za 2. pololetí školního roku 2015/2016 

5. Přehled prospěchu školy za 1. pololetí školního roku 2015/2016 

6. Přehled prospěchu školy za 2. pololetí školního roku 2015/2016 

 

7. Aktivity ZŠ za 1.-4. čtvrtletí školního roku 2015/2016  (umístěny v závěru celé výroční 

zprávy) 
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Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2015/16 
  
 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  318   -   -   -   - 318 1.000 
 CJL  167 131  20   -   - 318 1.538 
 AJ  140  48  16   -   - 204 1.392 
 M  240  71   6   1   - 318 1.270 
 Inf   54   5   -   -   - 59 1.085 
 Pr  162  21   -   -   - 183 1.115 
 Vla   81  54   -   -   - 135 1.400 
 Pří   89  46   -   -   - 135 1.341 
 HV  312   6   -   -   - 318 1.019 
 VV  318   -   -   -   - 318 1.000 
 TV  318   -   -   -   - 318 1.000 
 PV  318   -   -   -   - 318 1.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.179 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 281 omluvených 9576 29.925 
 hodnocení prospěl 37 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
 

Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2015/16 
  
 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  317   -   -   -   - 317 1.000 
 CJL  166 125  28   -   - 319 1.567 
 AJ  138  52  13   -   - 203 1.384 
 M  195 105  17   -   - 317 1.438 
 Inf   58   2   -   -   - 60 1.033 
 Pr  161  19   2   -   - 182 1.126 
 Vla   88  37   9   1   - 135 1.430 
 Pří   98  30   7   -   - 135 1.326 
 HV  312   5   -   -   - 317 1.016 
 VV  317   -   -   -   - 317 1.000 
 TV  317   -   -   -   - 317 1.000 
 PV  316   1   -   -   - 317 1.003 

 Celkový průměrný prospěch 1.203 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 272 omluvených 17567 55.069 
 hodnocení prospěl 47 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
 

  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Informatika  
Prvouka  
Vlastivěda  
Přírodověda  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Informatika  
Prvouka  
Vlastivěda  
Přírodověda  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  
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Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2015/16 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 6.A 6.B 7. 8. 9.A 9.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  133   1   -   -   -   -   - 134 1.007 
 CJL   19  53  42  20   -   -   - 134 2.470 
 AJ   48  42  30  14   -   -   - 134 2.075 
 NJ   20  44  19   8   -   -   - 91 2.165 
 M   43  46  27  17   1   -   - 134 2.157 
 Inf   87   6   -   -   -   -   - 93 1.065 
 D   73  33  22   6   -   -   - 134 1.709 
 OV   83  42   9   -   -   -   - 134 1.448 
 EOV   77  15   1   -   -   -   - 93 1.183 
 F   55  51  27   1   -   -   - 134 1.806 
 Ch   22  22  16   5   -   -   - 65 2.062 
 Př   56  47  29   2   -   -   - 134 1.828 
 Z   46  49  30   9   -   -   - 134 2.015 
 HV  124  10   -   -   -   -   - 134 1.075 
 VV  132   2   -   -   -   -   - 134 1.015 
 VZ   71  22   -   -   -   -   - 93 1.237 
 TV  132   1   -   -   -   -   1 133 1.008 
 SP   60   4   1   -   -   -   - 65 1.092 
 KoAJ   38  11   4   -   -   -   - 53 1.358 
 MS   32   6   7   -   -   1   - 45 1.444 
 ČS   15   -   -   -   -   -   - 15 1.000 
 SHR   35   -   -   -   -   -   - 35 1.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.610 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 58 omluvených 6271 46.799 
 hodnocení prospěl 74 neomluvených 9 0.067 
 prospěchu neprospěl 1 

 nehodnocen 1 

  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   N   U  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Matematika  
Informatika  
Dějepis  
Občanská výchova  
Etická a osobnostní výchova  
Fyzika  
Chemie  
Přírodopis  
Zeměpis  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Tělesná výchova  
Svět práce  
Konverzace v anglickém jazyce  
Seminář z matematiky  
Seminář z českého jazyka  
Sportovní hry  
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Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2015/16 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 6.A 6.B 7. 8. 9.A 9.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  134   1   -   -   -   - 135 1.007 
 CJL   26  51  42  16   -   - 135 2.356 
 AJ   60  36  28  11   -   - 135 1.926 
 NJ   20  25  38   9   -   - 92 2.391 
 M   37  38  35  24   1   - 135 2.363 
 Inf   76  17   -   -   -   - 93 1.183 
 D   60  31  35   9   -   - 135 1.948 
 OV   75  47  13   -   -   - 135 1.541 
 EOV   72  17   4   -   -   - 93 1.269 
 F   56  48  23   8   -   - 135 1.874 
 Ch   18  17  25   6   -   - 66 2.288 
 Př   49  53  28   5   -   - 135 1.919 
 Z   63  34  32   6   -   - 135 1.859 
 HV  116  15   4   -   -   - 135 1.170 
 VV  126   8   1   -   -   - 135 1.074 
 VZ   88   4   1   -   -   - 93 1.065 
 TV  119  11   4   -   -   1 134 1.142 
 SP   63   2   1   -   -   - 66 1.061 
 KoAJ   40   9   5   -   -   - 54 1.352 
 MS   31  12   3   -   -   - 46 1.391 
 ČS   15   -   -   -   -   - 15 1.000 
 SHR   35   -   -   -   -   - 35 1.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.662 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 51 omluvených 10355 76.704 
 hodnocení prospěl 83 neomluvených 11 0.081 
 prospěchu neprospěl 1 

 nehodnocen 0 
  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   U  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Matematika  
Informatika  
Dějepis  
Občanská výchova  
Etická a osobnostní výchova  
Fyzika  
Chemie  
Přírodopis  
Zeměpis  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Tělesná výchova  
Svět práce  
Konverzace v anglickém jazyce  
Seminář z matematiky  
Seminář z českého jazyka  
Sportovní hry  
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 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2015/16 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 7. 8. 9.A 9.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  451   1   -   -   -   -   - 452 1.002 
 CJL  186 184  62  20   -   -   - 452 1.814 
 AJ  188  90  46  14   -   -   - 338 1.663 
 NJ   20  44  19   8   -   -   - 91 2.165 
 M  283 117  33  18   1   -   - 452 1.533 
 Inf  141  11   -   -   -   -   - 152 1.072 
 Pr  162  21   -   -   -   -   - 183 1.115 
 Vla   81  54   -   -   -   -   - 135 1.400 
 Pří   89  46   -   -   -   -   - 135 1.341 
 D   73  33  22   6   -   -   - 134 1.709 
 OV   83  42   9   -   -   -   - 134 1.448 
 EOV   77  15   1   -   -   -   - 93 1.183 
 F   55  51  27   1   -   -   - 134 1.806 
 Ch   22  22  16   5   -   -   - 65 2.062 
 Př   56  47  29   2   -   -   - 134 1.828 
 Z   46  49  30   9   -   -   - 134 2.015 
 HV  436  16   -   -   -   -   - 452 1.035 
 VV  450   2   -   -   -   -   - 452 1.004 
 VZ   71  22   -   -   -   -   - 93 1.237 
 TV  450   1   -   -   -   -   1 451 1.002 
 PV  318   -   -   -   -   -   - 318 1.000 
 SP   60   4   1   -   -   -   - 65 1.092 
 KoAJ   38  11   4   -   -   -   - 53 1.358 
 MS   32   6   7   -   -   1   - 45 1.444 
 ČS   15   -   -   -   -   -   - 15 1.000 
 SHR   35   -   -   -   -   -   - 35 1.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.371 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 339 omluvených 15847 34.905 
 hodnocení prospěl 111 neomluvených 9 0.020 
 prospěchu neprospěl 1 

 nehodnocen 1 
 

  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   N   U  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Matematika  
Informatika  
Prvouka  
Vlastivěda  
Přírodověda  
Dějepis  
Občanská výchova  
Etická a osobnostní výchova  
Fyzika  
Chemie  
Přírodopis  
Zeměpis  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  
Svět práce  
Konverzace v anglickém jazyce  
Seminář z matematiky  
Seminář z českého jazyka  
Sportovní hry  
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 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2015/16 
  

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 7. 8. 9.A 9.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  

 Chv  451   1   -   -   -   - 452 1.002 
 CJL  192 176  70  16   -   - 454 1.802 
 AJ  198  88  41  11   -   - 338 1.601 
 NJ   20  25  38   9   -   - 92 2.391 
 M  232 143  52  24   1   - 452 1.715 
 Inf  134  19   -   -   -   - 153 1.124 
 Pr  161  19   2   -   -   - 182 1.126 
 Vla   88  37   9   1   -   - 135 1.430 
 Pří   98  30   7   -   -   - 135 1.326 
 D   60  31  35   9   -   - 135 1.948 
 OV   75  47  13   -   -   - 135 1.541 
 EOV   72  17   4   -   -   - 93 1.269 
 F   56  48  23   8   -   - 135 1.874 
 Ch   18  17  25   6   -   - 66 2.288 
 Př   49  53  28   5   -   - 135 1.919 
 Z   63  34  32   6   -   - 135 1.859 
 HV  428  20   4   -   -   - 452 1.062 
 VV  443   8   1   -   -   - 452 1.022 
 VZ   88   4   1   -   -   - 93 1.065 
 TV  436  11   4   -   -   1 451 1.042 
 PV  316   1   -   -   -   - 317 1.003 
 SP   63   2   1   -   -   - 66 1.061 
 KoAJ   40   9   5   -   -   - 54 1.352 
 MS   31  12   3   -   -   - 46 1.391 
 ČS   15   -   -   -   -   - 15 1.000 
 SHR   35   -   -   -   -   - 35 1.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.408 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 323 omluvených 27922 61.502 
 hodnocení prospěl 130 neomluvených 11 0.024 
 prospěchu neprospěl 1 

 nehodnocen 0 
 

  

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   U  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Matematika  
Informatika  
Prvouka  
Vlastivěda  
Přírodověda  
Dějepis  
Občanská výchova  
Etická a osobnostní výchova  
Fyzika  
Chemie  
Přírodopis  
Zeměpis  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  
Svět práce  
Konverzace v anglickém jazyce  
Seminář z matematiky  
Seminář z českého jazyka  
Sportovní hry  
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Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2015/2016 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 15/2005 Sb. Je předkládána výroční zpráva 

o činnosti mateřské školy ve školním roce 2015/2016. 

 

 

1. Zřizovatel:  

 

název: Městská část Praha – Ďáblice 

sídlo: ÚMČ, Květnová 52, Praha 8 – Ďáblice, 182 00 

 

 

2. Název právnické osoby, sídlo, adresa pro dálkový přístup, údaje o vedení 

školy 

 

přesný název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, 

U Parkánu 17 

adresa školy:   U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice 

ředitelka:   Mgr. Iveta Horáčková 

zástupkyně ředitelky:  Věra Dusová 

e-mail:    mskucerove@volny.cz, zsuparkanu@volny.cz 

web:    www.skoladablice.cz 

datum vydání rozhodnutí: 13. 9. 2009 

kapacita MŠ:   196 

 

 

3. Zásadní změny v síti škol (počet a důvody) 

 

V tomto školním roce žádné zásadní změny neproběhly. 

 

 

4. Vzdělávací programy a specifika školy 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Náš svět je v souladu s RVP PV, vychází z tohoto 

programu a je nastaven pro podmínky naší MŠ. Základní snahou je umožnit každému dítěti rozvoj podle 

jeho individuálních potřeb, schopností a možností. Cílem programu je zdravý rozvoj tělesné i duševní 

stránky dětí a prohlubování sociálních vztahů. Učitelky v mateřské škole vytvářejí podnětné a bezpečné 

sociální prostředí. Ve své výchovně vzdělávací práci využívají formy her, prožitkového a situačního učení, 

kooperativního učení založené na spolupráci dětí a pedagogů, řízených individuálních a skupinových 

činností. Spontánní i řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené. Výchovně vzdělávací práce je 

rovněž zaměřena na dodržování přirozených lidských potřeb a podporu volného pohybu dětí, na výchovu 

ke zdraví a tělesné pohodě. 

 

 

 

mailto:mskucerove@volny.cz
mailto:zsuparkanu@volny.cz
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5. MŠ s internátním provozem 

 

ne 

 

6. Údaje o pracovnících školy 

(zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění) 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

 Pedagogičtí pracovníci 

celkem 

Pedagogičtí pracovníci s 

odbornou kvalifikací 

Pedagogičtí pracovníci 

bez odborné kvalifikace  

počet fyz. osob k  

31. 12. 2015 
15 11 4 

 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2015 

 

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

Počet 3 2 6 4 0 

Z toho žen 3 2 6 4 0 

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

a) pedagogičtí pracovníci doplňující si odbornou kvalifikaci: 

 

Odbornou kvalifikaci si doplňují 4 učitelky. 

 

b) DVPP – témata průběžného vzdělávání 

 

Nejčastější témata: 

Předškolní pedagogika, vedení školské dokumentace, řízení mateřské školy, mezilidské vztahy se 

zaměřením na vztahy mezi učiteli a rodiči, primární logopedická prevence, pohybové hry v MŠ. 

 

 

9. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017  

 

 

 přihlášené děti  přijaté děti 

děti odcházející do 

ZŠ 

počet 

z toho: z toho: 

MČ z HMP 
z ost. 

krajů 
MČ z HMP 

z ost. 

krajů 

29 7 17 28 7 16 67 
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Děti, které nebyly do mateřské školy přijaty, neměly trvalé bydliště v Praze – Ďáblicích, nebo nebyly 

řádně očkovány dle zákona. 

 

10. Využití poradenských služeb pro MŠ 

 

Spolupráce s PPP Praha 8, Glowackého 6/555 (Dr. Kyselová). Speciální pedagog v MŠ nepracuje.  

 

 

11. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

 

a) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

Mateřská škola velmi úzce spolupracuje s rodiči dětí (třídní schůzky, průběžné informování o dění 

v mateřské škole a jejich dětech formou individuálních rozhovorů, nástěnek, webových stránek mateřské 

školy, besídky, divadelní představení, loučení s předškoláky, výlety, škola v přírodě, organizování 

jednotlivých třídních akcí). Rodiče jsou bráni jako nejdůležitější partneři mateřské školy. Spolupráce s nimi 

je založena na vzájemné důvěře, vstřícnosti a vzájemném respektování. Pedagogičtí zaměstnanci mateřské 

školy se snaží podporovat rodinnou výchovu. 

Každoročně před zápisem nových dětí do mateřské školy se koná Den otevřených dveří. Rodiče a jejich 

děti mají možnost nahlédnout do tříd, zapojit se do probíhajících aktivit a projít si prostory, kam budou 

děti nastupovat. V červnu probíhá setkání s rodiči dětí, které v září nastoupí do mateřské školy. Zde rodiče 

získávají potřebné informace o chodu naší mateřské školy. 

Dobrá spolupráce probíhá i se zřizovatelem MČ Praha – Ďáblice, se Školskou a kulturní komisí a Sportovní 

komisí při ÚMČ Praha – Ďáblice. Dále mateřská škola aktivně spolupracuje se Základní školou U Parkánu 

(přípravný kurz pro předškolní děti, zápis do ZŠ, výstavy, akce připravované dětmi ze ZŠ apod.). Dalšími 

spolupracujícími organizacemi jsou Plavecká škola Delfínek, Městská knihovna Ládví, Hvězdárna 

Ďáblice, Městská policie, Záchranný a hasičský sbor. 

 

b) Mezinárodní spolupráce 

 

Škola nespolupracovala na mezinárodní úrovni s žádnou mateřskou školou. 

 

c) Mimoškolní aktivity  

Účast na akcích pořádaných ZŠ, Školskou a kulturní komisí, Sociální komisí a Sportovní komisí při ÚMČ 

Praha – Ďáblice, spolupráce s hasičským a záchranným sborem, Policií ČR. Sportovní spolupráci rozvíjí 

mateřská škola se Sportovním klubem Ďáblice. Mateřská škola pořádá i volnočasové aktivity – kroužky: 

seznámení s anglickým jazykem s rodilým mluvčím, výtvarný kroužek, keramický kroužek, kroužek 

logopedické prevence, tanečky pro nejmenší a kroužek sportovní. Některé kroužky byly zajištěny 

spolupracujícími agenturami, kroužek logopedické prevence a výtvarný kroužek byly zajištěny pedagogy 

mateřské školy. 

 

 

12. Zkušenosti s jazykovou výchovou v rámci vzdělávacího programu školy 

 

V rámci školního vzdělávacího programu se na výuku cizího jazyka nezaměřujeme. Výuka anglického 

jazyka probíhá formou zájmového kroužku v MŠ. Je zajišťována agenturou Wattsenglish (rodilí mluvčí). 

Samotná výuka se uskutečňuje nenásilnou přirozenou formou,  

a to nabídkou her a aktivit pro děti.  
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13. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců 

ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním 

dětí cizinců do prostředí MŠ 

 

a) rozdělení podle jednotlivých států 

 

EU státy počet žáků 

Slovensko 4 

Velká Británie 1 

ostatní evropské státy počet žáků 

Ukrajina 2 

Rusko 1 

 

b) hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ 

 

Integrace probíhala bez problémů, neboť děti rozuměly a mluvily plynně česky. Češtinu běžně používaly, 

přirozeně se zapojovaly do her a dobře komunikovaly s ostatními dětmi. S jejich rodiči probíhala velmi 

dobrá spolupráce. K těmto dětem se přistupovalo individuálně. Cílem bylo, aby děti získaly pocit bezpečí. 

Učitelky jim vytvářely vhodné prostředí pro integraci. Do začleňování těchto dětí byla zapojována celá 

dětská skupina. 

 

 

14. Environmentální výchova  

 

Mateřská škola velmi dobře využívá vlastního rozlehlého zahradního areálu a podmínek v okolí školy. Na 

zahradě MŠ jsou rozmístěny různé herní prvky, které slouží nejen k radosti dětí, ale i k podpoře jejich 

zdravého fyziologického vývoje. K rozvoji tvořivosti dětí jsou využívána pískoviště, kde kromě her mají 

děti možnost experimentování s přírodním materiálem. V areálu MŠ byl za pomoci rodičů vybudován 

záhon s okrasnými keři a umístěn „hmyzí dům“, který vyrobily samy děti. 

Pro seznamování s přírodou, rozvoj pohybových dovedností i tvořivých her v přírodě je využíván nedaleký 

Ďáblický háj.  

Dále děti využívají park v centru obce, účastní se výletů do přírody, vedení mateřské školy s učitelkami 

předškolních tříd organizuje školu v přírodě. 

 

Škola v přírodě 

 

 počet výjezdů počet dětí 

ŠvP 2 41 

 

 

15. Multikulturní výchova  

 

Multikulturní výchova a aktivity probíhají v mateřské škole nenásilnou formou po celý rok. Cílem 

multikulturní výchovy je naučit děti porozumět lidem s odlišností a vytvářet prostor pro tolerantní soužití. 

Výchova v MŠ probíhá formou her, básniček, písniček i pohádek podporujících multikulturní výchovu. 

Do MŠ docházely děti původem z Ukrajiny, Ruska, Slovenska a Velké Británie. V třídním kolektivu se u 
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dětí nikdy neprojevily žádné náznaky rasové nesnášenlivosti. Třídní učitelky se této problematice věnují 

na velmi dobré úrovni.  

 

 

16. Prevence rizikového chování 

 

Prevence rizikového chování je zajišťována průběžně třídními učitelkami nenásilnou formou – hry, 

vyprávění, modelové situace. Plánované akce a aktivity jsou přizpůsobeny chápání dětí a věkovému složení 

dané třídy. Zejména se jedná o výchovu ke zdravému životnímu stylu a rozvoj přátelských vztahů 

založených na spolupráci a kooperaci. Nevhodné projevy učitelky usměrňují. Účinně tomu napomáhají 

s dětmi dohodnutá pravidla, vybudované pozitivní sociální klima a v neposlední řadě také široká škála 

aktivit. 

 

 

17. Účast MŠ v rozvojových a mezinárodních programech 

 

ne 

 

 

18. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji 

 

 Kraj 
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počet dětí celkem       1    52   53 

z toho nově přijatí       1    15   16 

 

 

19. Další údaje o MŠ 

 

Předškolní děti v průběhu školního roku navštěvují 1. třídu ZŠ. Seznamují se s prostředím, pomůckami a 

vybavením třídy ZŠ. Seznamují se rovněž s učitelkami ZŠ, vychovatelkami školní družiny a s novými 

kamarády. Se způsobem výuky a dalšími pravidly v ZŠ se děti seznamují také při přípravném kurzu pro 

předškolní děti, který organizuje ZŠ. Děti poznávají také školní budovu, učí se v ní orientovat a mají tak 

usnadněný přechod do 1. třídy, lépe se na novou situaci adaptují. 

Dále děti ze ZŠ připravují různé akce pro mladší kamarády v MŠ. Například zvládly připravit divadelní 

vystoupení a sportovní aktivity pro malé kamarády.  

Spolupráce obou škol se netýká pouze dětí, ale i pedagogického sboru a vychovatelek ve školní družině. 

Paní učitelky si navzájem předávají své poznatky a zkušenosti při výchově a vzdělávání dětí různých 

věkových skupin. 
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Akce mateřské školy ve školním roce 2015/2016 

 

Září 2015 

 

Zahájení provozu mateřské školy 

Třídní schůzky v jednotlivých třídách 

Výprava do Ďáblického háje – areál zdraví – Tuleni 

Dopolední projekt „Prázdniny 2015“ – Broučci 

Kouzelný les – Ptáčci 

Výstava drobného zvířectva – Ptáčci 

Zdravotní sestra v MŠ – Koťata 

Setkání s hasiči – Motýlci, Tuleni 

Hasiči Pražského hradu – Broučci 

Divadelní představení Tři pohádky pro Tebe 

Zoubky, zdravá svačinka – Koťata 

Výlet na zámek Loučeň – Tuleni, Motýlci 

Návštěva „pohádkové zahrádky“ v ulici Zákupská – Slůňata 

Adaptace nových dětí – Berušky, Motýlci, Slůňata, Koťata 

 

 

Říjen 2015 

 

Sbírání přírodnin, pozorování proměn lesa v Ďáblickém háji – Tuleni 

Drakiáda – Koťata 

Divadelní představení O námořníku Čepičkovi 

Divadelní představení Princezna a drak 

Prohlídka pohádkových postaviček v ulici Zákupská – Motýlci 

Vyřezávání dýní v zahradnictví Líbeznice – Broučci 

Dýňování – zdobení dýní přírodninami – Slůňata, Koťata 

Přírodovědná vycházka do Ďáblického háje – sběr přírodnin – Motýlci 

Podzimní tvoření – Ptáčci 

Dopolední výlet do obory v Satalicích – naučná stezka – Tuleni 

„Umíme soutěžit“ – cvičení na stanovištích – Berušky 

„Dýňové slavnosti“ – vyřezávání a zdobení dýní – Berušky 

Ukázka práce psovoda – Policie ČR – Broučci 

Vystoupení sokolníka – ukázka dravců 

 

 

Listopad 2015 

 

Vyřezávání a zdobení dýní – Berušky 

Prohlídka voliéry s andulkami – Motýlci 

Návštěva Hvězdárny Ďáblice – Ptáčci 

Svíčkárna Šestajovice – Koťata 

Procházka do Ďáblického háje – plnění krmítek pro ptáčky – Motýlci  

Procházka Čimickým údolím – Ptáčci 

Divadelní představení Zvířátka do školy 

Společné pečení – jablečný závin – Motýlci 
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Výlet na Chvalský zámek – výstava „Krysáci se vracejí na zámek“ – Motýlci 

Dětské filmové představení v kině Ládví – Broučci 

Divadelní představení Vánoce přicházejí 

 

 

Prosinec 2015 

 

Tvoření obrázku s lektorkou – technika pískování – Broučci 

Pečení perníčků – Ptáčci, Berušky, Motýlci, Koťata 

Mikulášská nadílka – všechny třídy 

Pošťák ve školce – odevzdání dopisů Ježíškovi - Koťata 

Vánoční besídka pro rodiče – všechny třídy 

Vánoční tvoření v zahradnictví Líbeznice – Broučci 

Adventní týden u Koťat – Koťata 

Výstava betlémů v kapli Ďáblice – všechny třídy 

 

 

Leden 2016 

 

Návštěva zámecké kaple Nejsvětější trojice a sv. Václava Ďáblice – Slůňata, Ptáčci, Tuleni 

Čí je to stopa – sledování stop ve sněhu – Berušky 

Kdo postaví největšího sněhuláka – Berušky 

Bobování na kopci Ládví – Ptáčci 

Projekt den Tří králů – Tuleni, Koťata  

Divadelní představení 

Den hraček – přinesení hračky od Ježíška – Berušky, Motýlci 

Poznáváme okolí – procházka ulicemi Ďáblic – Tuleni 

Zimní olympiáda – Broučci 

Krmení ptáčků v zimě – Berušky 

Návštěva 1. třídy základní školy – Ptáčci, Broučci, Slůňata, Tuleni 

 

 

Únor 2016 

 

Hudební vystoupení  

Masopustní karneval 

Ukázka canisterapie – všechny třídy 

Filmové představení v kině Ládví – Broučci 

Čokoládovna Šestajovice – Koťata, Berušky, Motýlci 

Návštěva místní hasičské zbrojnice – Motýlci 

Barevný den – Ptáčci 

Rodilý mluvčí ve školce – Tuleni 

Hračkový den – Slůňata 

 

 

Březen 2016 

 

Měsíc knihy – Koťata 
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Návštěva knihovny Ďáblice – Broučci, Slůňata 

Návštěva knihovny Ládví – Ptáčci 

Setí osení – Motýlci, Berušky, Koťata 

Hudební vystoupení  

Den otevřených dveří MŠ 

Návštěva Jízdárny Měšice – Broučci 

Výlet do skanzenu Přerov n/L – Ptáčci 

Úklid předzahrádky MŠ – Tuleni 

Moréna – vyhánění paní zimy – Koťata 

Výprava za pokladem do Ďáblického háje – Tuleni 

Zápis v MŠ 

 

 

Duben 2016 

 

Návštěva divadla v Kobylisích – Ptáčci 

Krmení koziček v ohradě Ďáblice – Motýlci, Ptáčci 

Mýdlárna Šestajovice – Motýlci 

Návštěva zdravotnické záchranné služby – Broučci 

Průzkum hudebnosti – předškolní třídy 

Vzdělávací program „Ve zdravém skřítkovi zdravý duch“ – všechny třídy 

Škola v přírodě – Tuleni 

Karneval čarodějnic – všechny třídy 

 

 

Květen 2016 

 

Vycházka za pohádkovými postavičkami – Motýlci 

Sázení květin do truhlíků – Tuleni 

Spaní v mateřské škole – Ptáčci 

Fotografování dětí 

Divadelní představení 

Škola v přírodě – Ptáčci 

Poznávací vycházka do Ďáblického háje – Tuleni 

Ukázka práce policie ČR – Broučci 

Celodenní výlet na farmu Zelčín – Koťata, Tuleni 

Prohlídka Prahy s průvodcem – Pražský hrad – Broučci 

Oslava Dne dětí – Broučci, Tuleni, Berušky 
 

 

Červen 2016 

 

Oslava Dne dětí – Motýlci, Koťata, Ptáčci, Slůňata 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí 

Celodenní výlet – Broučci, Ptáčci, Slůňata 

Celodenní výlet – Zábavní park Mirakulum Milovice – Motýlci 

Rozloučení s předškoláky – Tuleni, Ptáčci, Broučci, Slůňata 

Představení v kině Ládví – Broučci 

Rozloučení s MŠ – hry a diskotéka – Berušky 

 


































