
1 

 

 

 

Výroční zpráva Základní školy profesora Švejcara v Praze 12 

za školní rok 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Správní obvod 

Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 – Modřany 

 

2. Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 

 

3. Mráčkova 3090/2, 143 00 Praha 4, tel. 241 762 533, 773 240 155 

mrackova@mrackova.cz; www.mrackova.cz  

ředitelka: Mgr. Zdeňka Šklíbová 

šestičlenná školská rada – předsedkyně Ing. Martina Zelenková 

 

  



2 

 

4. zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

Všichni žáci školy se v tomto školním roce vzdělávali podle školního vzdělávacího programu, 

který byl na základě zkušeností vyučujícími jednotlivých předmětů aktuálně upravován. 

Školní vzdělávací program je na základě zkušeností hodnocen vyučujícími, rodiči i žáky 

kladně a je v souladu s požadavky na základní vzdělávání. Náš Švp „Osobnost“ dlouhodobě 

pozitivně naplňuje náš záměr, aby byl každému žáku školy umožněn všestranný rozvoj, aby 

měl každý možnost pozitivně rozvíjet svůj talent a schopnosti a moci tak ve škole zažívat 

úspěch. Jsme si vědomi určitých přetrvávajících nedostatků v motivaci a výuce matematiky, 

což není problém pouze naší školy, ale souvisí to i nedostatkem učitelů. Nedostatek učitelů 

spatřujeme i ve výuce jazyků a pro budoucí rok i u učitelů 1. stupně. 

K zvyšování zájmu o přírodovědné předměty jsou využívány i mimoškolní akce. V tomto 

školním roce byly vysoce hodnoceny projekty, které připravilo pro žáky 2. stupně základních 

škol ČVUT. 

Pro naplňování daných cílů a pro individuální podporu žáků pracovali v tomto školním roce 

ve škole 2 asistenti pedagoga a školní psycholog. 

 

 

 

5. jazykové vzdělávání a jeho podpora  

Podle školního vzdělávacího programu se jako první cizí jazyk vyučuje angličtina a jako 

druhý cizí jazyk němčina a ruština.  

Výuka prvního cizího jazyka začíná ve 3. ročníku. V 1. a 2. ročníku se žáci seznamují se 

základy anglického jazyka formou miniprojektu a jsou jim k dispozici odpolední kroužky, 

včetně kroužků vedených rodilými mluvčími. Na 1. stupni, v 7., 8. a 9. ročníku probíhá výuka 

anglického jazyka tři hodiny týdně, v 6. ročníku čtyři hodiny týdně.  

Od 7. ročníku se žáci učí povinně dvě hodiny týdně druhému cizímu jazyku. Na výběr mají 

německý a ruský jazyk.  

Žáci 7. – 9. ročníků mohou využívat rozšiřující výuku anglického jazyka formou povinně 

volitelného předmětu.  

K výuce cizích jazyků jsou využívány moderní technologie - dataprojektory a interaktivní 

tabule, elektronické učebnice, poslechové nahrávky, počítačová učebna.  

Pro rozvoj mluveného jazyka a 

zvýšení motivace k učení jazykům byl 

v letošním školním roce realizován 

týdenní projekt Edison. Během 

návštěvy zahraničních studentů 

z různých evropských i 

mimoevropských zemí v naší škole 

měli žáci možnost ověřit si své 

znalosti anglického jazyka v diskuzích 

a seminářích vedených stážisty. 

Tradičně škola nabízí jedenkrát týdně 

v podvečerních hodinách žákům i 

jejich rodičům, případně dalším 

zájemců, výuku anglického jazyka 

s rodilými mluvčími. 
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6. pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost),  

 

 

 

 

 

 

7. věková struktura pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

 

 

8. další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci  3 

 dvě paní vychovatelky dokončily vzdělání – odborné kvalifikace 

 pro celý pedagogický sbor byla zorganizována školení s možnosti výběru  

např. genetická metoda čtení, čtení pro školní družiny, čtenářská gramotnost 

Další kurzy a semináře: 

 splývavé čtení – čtení pro všechny děti 

 čtenářská gramotnost s využitím multilicencí 

 didaktické hry pro rozvoj týmové spolupráce 

 pokračovala školení na prevenci nežádoucích jevů pro vyučující 1. stupně - 

Kočičí zahrada 

 Rizikové chování dětí a mládeže 

 Komplexní efektivní prevence rizikového chování ve školských zařízeních 

 Škola bezpečného internetu pro pedagogy 

 ředitelka – seminář k problematice řešení školní šikany 

 Nové metody ve výuce matematiky podle Hejného na 1. i na 2. stupni 

 Inkluze v hodinách angličtiny 

 Jazykové semináře – (angličtina) 

 

9. počet zapsaných dětí pro školní rok 2016/2017 a odkladů školní docházky na školní rok 

2016/2017 (z výkazů pro daný školní rok)       

 

 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky 

počet 121 94 23 

 

10. hodnocení činnosti školních družin a klubů 

Činnosti školní družiny v tomto roce byly opět orientované k uspokojování zájmu dětí po 

stránce odpočinku, zábavy, sportovního vyžití i dalšího vzdělávání.  

Snažili jsme se v průběhu celého školního roku podporovat citlivé vztahy k lidem a k přírodě, 

vedli jsme děti k otevřené komunikaci, učili jsme je chránit a utužovat si svoje zdraví. Zaměřili 

jsme se i na ochranu životního prostředí a rozvíjení estetického vnímání. 

Školní družina se zapojila do pokusného ověřování projektu MŠMT – 3. hodina tělesné 

výchovy. Žáci 1. a 3. tříd sportovali jedenkrát týdně pod vedením učitelů tělesné výchovy naší 

 
 ped. prac.  celkem 

 ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

počet (fyz. osoby) 

k  31 .  12 .  201 5 
47 46 1 

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

počet (fyz. osoby) 

k 31. 12. 2015 

 

7 
5 11 20        4 
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školy. Ohlas na tyto aktivity byl velmi příznivý a máme zájem, v případě pokračování 

projektu, se opět do této akce zapojit.  

Do školní družiny docházelo v tomto roce 267 žáků od přípravné do čtvrté třídy, výjimečně 

dva žáci z 5. třídy (na základě individuálních potřeb). Žáci byli rozděleni do 9 oddělení, ve 

kterých pracovalo 9 vychovatelek (4 na plný a 5 na zkrácený úvazek).  Provoz školní družiny 

již tradičně reaguje na potřeby rodičů a je zajišťován ráno od 6:30 hodin do začátku 

vyučování a odpoledne do 17:30 hodin.  

Žáci se během školního roku zapojovali do 

mnoha celodružinových  akcí sportovních (triatlon, švihadla, 

atletika), vědomostních, dopravních, kulturních i zábavných 

(divadlo, jak pracuje sklář, děti hrají dětem, hudební talenti, 

diskotéka, karneval, MDD a jiné). Do těchto akcí se mohly 

zapojovat i děti nedružinové. Žáci navštěvující školní družinu 

měli možnost přihlásit se do družinových kroužků, které byly 

organizovány vždy od 15:00 hodin a vedly je paní vychovatelky 

(turistický, šikovné ruce, zpívání a aranžování). Školní družina se 

účastnila akcí pořádaných školou a dvě paní vychovatelky vyjely 

se třídami do školy v přírodě. Kromě celodružinových akcí a 

odpoledních kroužků byla žákům po celý školní rok nabízena 

pestrá činnost v jednotlivých odděleních.  

V tomto roce dvě paní vychovatelky dokončily požadované 

studium.  

 

 

 

 

11. poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost 

speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce  

s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) 

Ve škole pracuje jedna výchovná poradkyně, školní psycholog, metodik prevence a speciální 

pedagožka, která je třídní učitelkou ve 4. speciální třídě pro žáky s poruchami učení.  

V tomto školním roce pokračovalo ve své činnosti ve škole Školní poradenské pracoviště 

(ŠPP), jehož členy jsou školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence. Tento tým se 

scházel pravidelně jednou za dva týdny na poradách, na kterých plánoval aktivity na další 

období, prováděl hodnocení již uskutečněných aktivit a řešil problémy související 

s poradenskou činností. 

Škola dlouhodobě spolupracuje s  PPP v Praze 12 – Barunčina 11, která poskytuje 

prostřednictvím svých zaměstnancům ve škole každý měsíc pravidelné konzultace. 
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Zaměstnanci PPP jsou nápomocni učitelům, spolupracují se členy ŠPP, pro školu zajišťuje 

vyšetření žáků v případě podezření na SPU a SPCH a vyšetření nadaných žáků. Dále 

zabezpečuje setkávání výchovných poradců a metodiků prevence v regionu. Nabízejí i 

možnost zajištění testů pro žáky 9. ročníků zaměřené na profesionální orientaci.  

Škola spolupracuje také s kurátory pro mládež, sociálními odbory a SPC a využívá aktuální 

nabídky, které přicházejí např. od Policie ČR (besedy pro žáky) a od výchovných poradců SŠ.  

Zpřístupňujeme také akce pro orientaci žáků 9. ročníků k volbě dalšího studia. Výchovná 

poradkyně poskytuje žákům i rodičům s dostatečným předstihem informace k volbě povolání. 

Individuální konzultace se uskutečňují během třídních schůzek, ale jsou po předchozí domluvě 

k dispozici během celého roku.  

Školní psycholog byl i v tomto školním roce financován z Rozvojového programu MŠMT na 

podporu školních psychologů a speciálních pedagogů. Pravidelně se účastnil metodických 

setkání, která zaštiťuje PPP Prahy 1, 2 a 4. 

Součástí práce školního psychologa byla především individuální poradenská a konzultační 

práce s žáky, jejich zákonnými zástupci, pedagogy školy a odborníky z jiných organizací a 

zařízení (PPP, SPC, SVP, META, nadace, pracovníci jiných ZŠ a MŠ, dětští lékaři, Policie 

ČR, OSPOD atd.).  

Na podzim 2015 bylo podstatnou součástí práce školního psychologa Profi testování žáků 

devátých ročníků, po kterém následovaly individuální konzultace s rodiči a psychologem, 

zaměřené na volbu SŠ a budoucího povolání.  

Každý rok využívá škola školního psychologa v době zápisů žáků do prvních ročníků. Školní 

psycholog byl přítomen po celou dobu zápisů, aby mohl s rodiči konzultovat jejich případné 

obavy týkající se zralosti jejich dítěte na vstup do ZŠ.  U dětí, kde si rodiče nebyli jistí, zda je 

dítě na vstup do ZŠ zralé, provedl školní psycholog vyšetření školní zralosti a doporučil 

rodičům, zda žádat o odklad školní docházky či ne.  

Od března do května 2016 vedl školní psycholog jednou týdně pro děti přijaté do ZŠ Klub 

předškoláků. Jednalo se o skupinová setkání zaměřená především na rozvoj dovedností 

důležitých pro správný nácvik psaní a čtení. V průběhu těchto setkávání a zejména po jejich 

skončení využívali rodiče předškoláků možnost konzultovat školní zralost svého dítěte.  

Mezi další služby psychologa ve škole patří individuální jednorázové konzultace pro žáky 

včetně krizové intervence, dále pak opakované terapeutické vedení žáků. Důvody, proč děti 

oslovovaly školního psychologa, byly různé, např. problémy v rodině, výukové potíže, 

vztahové problémy s vrstevníky apod. Psycholog pracoval s žáky se specifickými poruchami 

učení či chování, s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s žáky cizinci, 

neprospívajícími žáky apod. V tomto školním roce pracoval psycholog dlouhodobě také 

s několika žáky se školní nezralostí, kteří i přesto nastoupili do první třídy. Jednalo se o 

rozvíjení nezralých oblastí důležitých pro správné osvojení čtení a psaní, tedy hlavně 

sluchového a zrakového rozlišování. Všichni nakonec první třídu úspěšně dokončili. 

Při práci s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky žáků prováděl školní psycholog nejčastěji 

individuální konzultace, poradenství i opakované vedení a práci s rodinou. Nejčastější důvody 

oslovení psychologa rodičem byly výchovné problémy dětí, zhoršení prospěchu, rodinné a 

osobní problémy (např. rozvodová situace, vlastní psychické problémy atd.). 

Školní psycholog nabízel v tomto školním roce své sužby také pedagogickým pracovníkům 

školy, kteří ho oslovovali převážně při potřebě konzultovat výchovné a výukové selhávání 

žáků, vztahové problémy ve třídě, osobní problémy a přístup k jednotlivým žákům. Této služby 

využívali jak třídní učitelé, ostatní učitelé, metodik prevence, výchovný poradce, vedení školy, 

ale i vychovatelky školní družiny. 

Vedle individuální péče o žáky, rodiče a pedagogy patřila k práci školního psychologa také 

skupinová práce s třídními kolektivy. Zde nejčastěji řešil vztahové problémy ve třídě, prováděl 
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diagnostiku sociálního klimatu ve třídách pomocí sociometrických technik a vedl preventivní 

programy zaměřené převážně na nastolení pozitivního klimatu ve třídě. Cílem některých 

programů pro třídy bylo i podpořit či zkvalitnit spolupráci pedagoga se třídou.  

 

12. spolupráce s rodiči a ostatními partnery (neuvádět znovu spolupráci se subjekty – viz 

bod 11), včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity,  

 

Trvale velmi dobrou spolupráci školy 

s rodiči dokládají akce, kterých se rodiče ve 

velké míře účastní. Jsou to vánoční a 

velikonoční dny otevřených dveří, 

velikonoční dílny a dětská divadelní 

představení pro rodiče. Dále se někteří 

rodiče aktivně zapojují do organizování 

výletů, exkurzí a besed, do přípravy oslav 

Dne dětí, školního plesu (tentokrát již 19.) a 

zahradní slavnosti u příležitosti ukončení 

školního roku,  

Snad byly letos položeny základy pro 

založení nové školní tradice. Jedná se o Den otevřených dveří pro prarodiče, který si 

připravily všechny tři čtvrté třídy. Návštěvy babiček a dědečků žáků byly velkým obohacením 

pro všechny zúčastněné a do budoucího roku na základě velmi dobrých zkušeností plánujeme 

uspořádat měsíc pro prarodiče. 

Tradiční a dlouhodobá spolupráce s velmi dobrými výsledky je i s následujícími 

organizacemi:  

školská rada (šestičlenná) 

rada rodičů (zástupci jednotlivých tříd se scházejí pravidelně před třídními schůzkami)  

Spolek rodičů a příznivců ZŠ profesora Švejcara (přetransformované občanské sdružení) 

Národní síť integrace, o.p.s. – motivační projekt, který podporuje u několika žáků školy jejich 

osobní rozvoj i v mimoškolních aktivitách 

Husova knihovna – podpora čtenářské gramotnosti 

Modřanský biograf 

KC 12 – kulturní pořady 

KMD (Klub mladého diváka) – organizování návštěv divadelních představení  

PPP v Barunčině ulici- dlouhodobá spolupráce 

Oddělení sociálních služeb Prahy 12 – přednášky o právním vědomí pro 9. třídy 

Grafomotorické centrum – spolupráce s paní Simonidesovou (nápravy pro žáky) 

META- pomoc při řešení problematiky žáků cizinců a jejich rodičů 

MŠ v regionu- vzájemné návštěvy a akce pro děti z MŠ 

Ošetřovatelské centrum v Zárubově ulici 

(návštěvy u seniorů, kulturní vystoupení, 

výroba dárků) 

MČ Praha 12 – projekt Integrace cizinců ze 

zemí mimo EU; 

MČ Prahy 12- účast školních hudebních 

souborů Sluníčko a Mráček na akcích MČ  

(i celopražských) 

Pentea – rozvoj ekologického a 

environmentálního vnímání 

Hasičská stanice 
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DDM Monet Modřany 

TJ Tempo – spolupráce v organizování sportovních kroužků- fotbal 

Standardklub- -spolupráce v organizování tanečních kroužků 

TJ Orion- volejbal 

Inline bruslení - kurzy 

Jazyková škola - výuka 

Věda nás baví - kroužky 

Šachový kroužek – zajišťován šachovými instruktory 

 

Tradiční je i spolupráce s charitativním obsahem: 

Adopce na dálku (pokračování podpory studia dívky z Angoly) 

ZOO Praha - adopce tučňáka Humboldova (pokračování) 

Podpora pražských dětských léčeben - účast na srdíčkových dnech 

Sběr hraček pro onkologické oddělení nemocnice v Motole 

Sběr plastových víček – pomoc nemocným 

 

13. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 

Protože je práce na rozvojových a mezinárodních projektech významným obohacením  našeho 

vzdělávacího úsilí, opět jsme se přihlásili naším projektem do Erasmu 2 plus. Bohužel jsme po 

mnoha úspěšných letech v tomto školním roce se svojí přihláškou neuspěli, a nebyli jsme tedy 

do projektu zařazeni.  

 

Nadále jsme však již čtvrtým rokem úzce spolupracovali s Národní sítí integrace, o.p.s., která 
motivačním projektem podporuje vybrané žáky tak, aby jim pomohla vytvořit pozitivnější 
motivaci a podmínky ke vzdělávání. 
Spolupráci s mezinárodními studenty umožnilo zapojení se do projektu Edison, který měl již v 
budoucnu u žáků velký ohlas.  
Zajímavou zkušeností byl pro žáky uskutečněný projektový den zážitkové pedagogiky, který 
vznikl ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) a byl zaštítěný MŠMT. Žáci 
druhého stupně pracovali jeden den v heterogenních skupinách na společných úkolech, které 
byly zaměřeny na fyzikální zákony, poznávání neobvyklých situací i na osobní zručnosti. 
Výstupem bylo vytvořit z dodaných materiál jakýsi “padák”, který bude schopen dopravit 
pádem křehký náklad (vajíčko) do bezpečí.   Závěrečná pozorování a ocenění výsledků práce 
bylo pro všechny aktéry nejen velmi zajímavé, ale i poučné. Vítězové získali pozvání k 
návštěvě vesmírného pracoviště a další 
zajímavé podněty k vědeckým 
poznatkům. 
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14. zkušenosti s péčí o nadané žáky 

Individuální přístup k potřebám žáků se projevuje i v péči o žáky nadané. Pro nadaného žáka 

letos v 5. ročníku byl opět vypracován individuální plán z matematiky a chlapec se 

zúčastňoval jedenkrát týdně výuky matematiky ve vyšším ročníku, kde náročnější učivo 

zvládal. Výborně se umístil i v matematických soutěžích, do kterých se naše škola zapojila. 

Jeho rozvoj a získané zkušenosti se zúročily i při přijímacích zkouškách na víceleté 

gymnázium, kam byl pro příští školní rok přijat.  

Úspěšní jsou i žáci, kteří se od nás hlásí na umělecké školy s výtvarným zaměřením a skládají 

talentové zkoušky. Těm je věnována péče ve volitelném předmětu – výtvarný atelier. 

Nadané žáky jsme měli hlavně v matematice, dějepise, výtvarné, hudební a tělesné výchově. 

V hodinách se jim vyučující věnují individuálně, zadávají jim rozšiřující a netradiční úkoly. 

Žáci využívají interaktivní tabule a počítače, účastní se soutěží, olympiád a sportovních 

závodů. K jejich rozvoji nabízí škola volitelné předměty i širokou a pestrou škálu zájmových 

kroužků. 

 

15. polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…) 

Škola se podle svých možností snaží zařazovat do 

nabídky i prvky polytechnické výchovy. Na 1. stupni od 1. 

ročníku v předmětu člověk a svět práce. V 6. ročníku 

v předmětu „pracovní činnosti“ je to příprava pokrmů 

(vaření), 7. ročníku jsou již tradičně zařazovány „práce 

s technickými materiály“(práce v dílnách) vedle „využití 

digitálních technologií“. Formou volitelných předmětů 

jsou žákům 7. – 9. ročníků nabízeny (kromě jiných 

předmětů „technické práce“, o které je zvláště ze strany 

chlapců stále velký zájem, „chemicko biologická 

praktika“, „výtvarný atelier“ a „psaní na počítači“. 

V nabídce školních kroužků je trvale zastoupen oblíbený 

„malý kutil“, „hry a hlavolamy“ a „keramika“. Školní 

družina má ve své nabídce kroužek „šikovné ruce“.  

 

 

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

znevýhodněného prostředí do ZŠ 

Přípravná třída je součástí naší školy již 19 let. Tradičně je o ni mezi rodiči velký zájem. 

Přednostně jsou do ní zařazované děti s odkladem školní docházky na doporučení PPP. Často 

je přípravná třída také velmi dobrou variantou, pokud se během povinné školní docházky 

do první třídy objeví dítě, které práci ve třídě nezvládá a rozhoduje se o dodatečném odkladu. 

Potom je nástup do přípravné třídy pro dítě mnohem příznivější než návrat do mateřské školy. 

V tomto školním roce navštěvovalo přípravnou třídu 15 žáků, tedy maximální počet. 

 Na výuku v českém jazyce, na školní režim, na českou kulturu a tradice si v kolektivu zvykala 

skoro polovina žáků z cizích zemí. Integrace a začleňování dětí z cizojazyčných rodin 

probíhalo po celý školní rok bez problémů s konkrétními výsledky. Vietnamským dětem 

nečinilo začlenění do kolektivu větší problémy, mají velmi dobrou pracovní morálku. Během 

1. pololetí byl do třídy přeřazen ukrajinský chlapec z 1. třídy naší školy s dodatečným 

odkladem, který mu byl doporučen mimo jiné z důvodu neznalosti českého jazyka.  

Stejně tak se mohla v přípravné třídě ještě zdokonalit dívka s dodatečným odkladem, která 

přišla po 1. čtvrtletí z 1.třídy jiné školy.  Afro česká dívka se svým zpočátku divokým chováním 

se v prostředí třídy zklidnila a se zájmem zvládala všechny požadované činnosti. Celý školní 

rok pracovaly všechny děti s radostí a s velkou chutí. Hodnocení práce přípravné třídy je již 
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tradičně velmi pozitivní. Při pravidelné docházce a za spolupráce s rodiči dětem významně 

usnadňuje nástup k povinné školní docházce. Velkou výhodou pro děti, které nastupují do 1. 

třídy v naší škole, je jejich znalost prostředí i některých školních aktivit, kterých se přípravná 

třída spolu s ostatními během roku účastní. 

 

17. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU 

a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším 

začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

Cizinci  

- Vietnamská socialistická republika – 28 

- Ukrajina – 23 

- Slovenská republika – 5 

Celkem 68 cizinců, z toho 8 ze zemí EU 

Zapojení do třídních kolektivů dětí cizinců většinou nepřináší sociální problémy se spolužáky, 

protože v posledních letech je běžné, že jsou v třídních kolektivech i děti jiných národností. 

Pravidelně využívají rodiče cizinců nabídku přípravné třídy, která dětem pomůže usnadnit 

nástup k povinnému vzdělávání. Problémy vznikají u dětí – cizinců, kteří nastupují bez 

znalosti českého jazyka do vyšších tříd. Učitelé respektují jejich znevýhodnění, přistupují 

k nim individuálně a dávají jim dostatek času na zvládnutí komunikačních dovedností. 

Tolerance se logicky promítá i do jejich klasifikace.  

Tradičně velkou pomocí pro integraci je využívání grantu MČ Prahy 12 „Integrace cizinců ze 

zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže z MČ Praha 12“.  Grant 

pomáhá dětem formou doučování, poznáváním české 

kultury a prostředí.  

V tomto roce aktivity v jednotlivých základních 

školách v rámci tohoto projektu vyvrcholily jedním 

společným projektovým dnem pod názvem ZE MĚ MY. 

Všechny školy uskutečnily den otevřených dveří, který 

každá školy pojala jako den společných dílen a aktivit. Vznikaly obrázky, reliéfy, divadla, 

prostorové kompozice, knihy,…Důležitá byla společná práce všech dětí. V naší škole vznikl 

navíc jako symbol sounáležitosti všech „obrázkový řetěz“, který obsahoval vždy jeden 

obrázek každého žáka školy. Každá třída vytvořila třídní řetěz a ty po svázání řetěz školní, 

který byl celý rok součástí výzdoby školy. 

Výstupem celé modřanské akce měly být žákovské práce ze všech škol, které se společně 

prezentovaly na výstavě v prostorách Prahy 12. 
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18. environmentální výchova 

Environmentální výchova na naší škole je 

zajišťována především v rámci 

přírodovědných a přírodopisných hodin, kde 

se žáci pravidelně věnují tématům trvale 

udržitelného rozvoje, energetické 

vyváženosti prostředí v České republice a 

v neposlední řadě také možného vlivu 

člověka jako jedince na zlepšení jeho 

okolního prostředí. Témata výuky jsou poté 

navázána praktickým a kritickým 

propojením znalostí elementárních 

ekosystémů a jejich významu pro člověka i 

planetu jako celek. Žáci se soustavně věnují 

sběrům recyklovatelných surovin, především pak papíru a plastových víček. Ve velké míře pak 

žáci zpětně vrací použité baterie pro jejich ekologickou likvidaci. Žáci 6. tříd navštívili 

čističku vody, kde se zabývali praktickou stránkou filtrace vody v městském prostředí a 

v návaznosti pak také skládku komunálního odpadu, kde mohli naopak propojit teoretické 

znalosti významu třídění odpadu. Vybrané třídy navštívili program Den fascinace rostlinami 

v Botanické zahradě. Žáci prvního stupně pak střídavě zhlédli přehlídku dravých ptáků od 

občanského sdružení Penthea. Žáci měli také možnost prožít v tělocvičně projekci mobilního 

planetária. V neposlední řadě je pak nutné vyzdvihnout snahu žáků ve sběru žaludů a kaštanů 

pro lesní zvěř.   

 

 

 

19. multikulturní výchova 

Multikulturní výchova je jedním z průřezových témat, které máme v našem školním 

vzdělávacím programu zařazeno do jednotlivých předmětů na prvním i druhém stupni. 

Vzhledem k dlouhodobé přítomnosti žáků různých národností dochází k jejich přirozené 

integraci do většinové společnosti. 

V rámci další části grantu MČ 

Prahy 12 – Integrace cizinců ze 

zemí mimo EU zaměřením na 

integraci dětí a mládeže – byl 

realizován zájezd na hrad Stránov 

s doprovodným interaktivním 

programem k oslavám narození 

Karla IV. Výlet se všem 

zúčastněným velmi líbil a již nyní 

se všichni těší na další akci.  

Na konci května pak proběhl na 

škole projekt „Edison“, kdy naší 

školu navštívili studenti z osmi 

zemí světa (př. Gruzie, Kanada, 

Vietnam, Čína,…). Celý týden 

probíhaly v jednotlivých třídách 

se studenty interaktivní bloky, při kterých měli naši žáci možnost procvičovat angličtinu. 

Projekt byl velmi úspěšný a setkal se jen s pozitivními ohlasy. 
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20. prevence rizikového chování 

Naše škola v oblasti prevence rizikového chování přijala nový model realizace preventivních 

aktivit, které jsou součástí našeho programu SAMIs (Sami, Aktivně, Mráčkovsky, Inovativně 

s humorem).  

Ve školním roce 2015/2016 proběhly 

v jednotlivých třídách preventivní 

dvouhodinové bloky s tématy rizikového 

chování, úspěšné projektové dny „Světová 

náboženství a sekty“, „Sociální sítě“ a 

projekt „Hurá na prázdniny“ zaměřený na 

rizikové situace, které nás mohou potkat o 

prázdninách. Zapojeni byli všichni žáci 

naší školy (1. i 2. stupeň), kteří zážitkově 

propojovali teoretické znalosti 

s praktickými úkoly na jednotlivých 

stanovištích. Pro naše nejmenší pak 

probíhá program „Kočičí zahrada“.  

Primární prevence rizikového chování 

vychází z Minimálního programu naší školy, kde jsou uvedeny a podrobně charakterizovány 

všechny preventivní aktivity, které na naší škole probíhají. 

I letos se naše škola zúčastnila amatérské filmové soutěže Antifetfest aneb jde to i jinak. 

Filmem reprezentovaly třídy 7. A a 8. A. Film 8. A s názvem „Priority“ získal 3. místo na 

Praze 12. 

 

 

21. žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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počet žáků 
celkem 

  1     2   1     1  22  1  28 

z toho 
nově přijatí 

1  2        2   5 

 

 

22. další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) 

Dlouhodobě se nám daří naplňovat cíle našeho školního vzdělávacího programu. To je 

především široká nabídka možností, které škola nabízí žákům, aby si každý podle svých zájmů 

a schopností mohl najít oblast, ve které může zažít úspěch. K možnosti dosahování tohoto cíle 

je nezbytné příznivé školní klima, na kterém se významně podílejí vztahy mezi všemi 

zaměstnanci školy spolu s žáky, ale také jejich rodiči a dalšími zúčastněnými aktéry. 
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23. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016-2020. 

Ve snaze postupně naplňovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

hlavního města Prahy 2016-2020 jsme v tomto roce uskutečnili následující kroky: 

- vzdělávání učitelů 1. i 2. stupně v metodě výuky matematiky profesora Hejného a dílčí 

zavádění této metody do výuky; dále seznamování veřejnosti s touto metodou formou dnů 

otevřených dveří; účast celé školy v matematických soutěžích – Klokan, Pangea; 

- zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogického sboru v metodách čtení a 

čtenářské gramotnosti 

- průběžná aktualizace ŠVP 

- dlouhodobě využíváme prostory vlastní školní dílny a cvičné kuchyňky pro rozvoj žáků při 

vyučování a mimoškolních aktivitách, např. ve školních zájmových kroužcích a školní družině 

- podpora  integrace žáků s OMJ a výuky cizích jazyků (granty, kroužky, spolupráce 

s METOU, Edison, ZE MĚ MY) 

- zlepšování vybavenosti školy – obnova PC, dovybavování jednotlivých tříd dataprojektory 

- využívání školního psychologa pro potřeby školy; na základě znalostí regionu a s tím 

souvisejících potřeb žáků zajišťuje škola sama školní preventivní program pro žáky (vlastní 

tým preventistů)  

 


