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2   Základní údaje o škole, školském zařízení 
2.1 Název školy 

Základní škola Vitae, s.r.o 

2.2 Ředitelka a statutární zástupce ředitelky   

Mgr. Iveta Jonášová, 608 948 311, iveta.jonasova@skolavitae.cz 

 

2.3 Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola Vitae, s.r.o. 

Adresa školy Chomutovická 1443/4, Praha 4 PSČ 149 00 

IČ 247 364 90 

IZO ředitelství 181 033 518 

Bankovní spojení 107-7316360207/0100 Komerční banka a.s. 

Telefon; 
záznamník/fax 

608 948 311 

E-mail skola@skolavitae.cz 

Adresa 
internetové 
stránky 

www.skolavitae.cz 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Zařazení do sítě 
škol 

MŠMT č.j. 35 116/2011-25 ze dne 14.12.2011 

Název zřizovatele JUDr. Petr Jonáš, Mgr. Iveta Jonášová 

mailto:iveta.jonasova@skolavitae.cz
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Vedoucí a 
hospodářští 
pracovníci 

Mgr. Iveta Jonášová - ředitelka školy, 608 948 311 

JUDr. Petr Jonáš – jednatel společnosti, 775 689 139 

Mgr. Anna Babanová – metodička kvality výuky 

Mgr. Šárka Boldišová – organizace chodu šk., 608 500 425 

Veronika Černá – HR,  602 146 987 (do 18. 8. 2021) 

Součásti školy viz tabulky u bodu 2.7 a 2.8  (školská rada a strategická rada) 

Datová schránka Z5fud8i 

Přehled hlavní 
činnosti školy 

Provozování základní školy se školní družinou a výdejnou 

 

2.4 Obory vzdělání, které škola vyučuje, a jsou 
zařazeny ve školském rejstříku 

Škola Základní škola 

Kód 79-01-C/01 

Název oboru / vzdělávacího programu Základní škola 

Cílová kapacita oboru / programu 250 

 

2.5 Změny ve skladbě oborů vzdělání proti školnímu 
roku 2019/2020 

Beze změny. 

2.6 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských 
služeb 

Chomutovická 1443/4, Praha 4 (MČ Praha 11) 



 

     

7 
 

 

2.7 Školská rada 

Členové za zřizovatele Nikola Křístek  

Členové za učitele PhDr. Anežka Reichelová  

Členové za rodiče Mgr. Petra Jelínková  

Předsedkyně/předseda 
školské rady 

Mgr. Petra Jelínková (do 29. 6. 2021)  

Nikola Křístek (od 30. 6. 2021) 

 

2.8 Strategická rada školy 

Strategická rada školy byla ustanovena ve školním roce 2020/2021, s pravidelným 
setkáváním 2-3x ročně. 

Člen za zřizovatele JUDr. Petr Jonáš  

Členka za vedení školy Mgr. Iveta Jonášová  

Člen za školskou radu Nikola Křístek  

Členky  Mgr. Anna Babanová 

Andrea Gröschlová 
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2.9 Materiálně technické vybavení školy 

Budovy, učebny, 
herny a další 
místnosti a jejich 
estetická úroveň 

Budova bývalé MŠ se postupně přizpůsobuje rozvoji školy, 
téměř každý rok jsou rekonstruovány další části objektu.  
V letošním roce byla vybudována další kmenová třída se 
zázemím pro výuku chemie a nový kabinet, proběhla také 
instalace čipového systému pro výdej stravy.  

Členění a využívání 
prostoru  

Ve školním roce 2020/2021 škola využívala sedm 
kmenových tříd a výdejnu stravy. Úroveň kmenových 
učeben i výdejny stravy je nadstandardní. 

Odborné pracovny, 
knihovny, studovny, 
multimed. učebny 

Učebna přírodních věd, mentorna, dva počítačové kouty, 
knihovna s dětskou i odbornou literatura, dva čtenářské 
koutky, hudebna s klavírem a 3D tiskárnou, pracovní dílna. 

Odpočinkový areál, 
zahrady, hřiště 

Školní budova je obklopena rozsáhlou zahradou, která je 
využívána k výuce, volné zábavě i relaxaci. Na zahradě jsou 
k dispozici prvky sportovního vyžití (stolní tenis, basketbal, 
fotbal). Zahrada má i plodící záhony. Na zahradě je 
instalováno podium pro školní slavnosti. 

Vybavení učebními 
pomůckami, 
hračkami, 
stavebnicemi, 
hudebními nástroji, 
sportovním nářadím  

Škola je dobře vybavena k zajištění výuky i nabízených 
zájmových aktivit. Děti mají k dispozici stavebnici Kapla, 
pro výuku jsou využívány rytmické hudební nástroje 
Orffova instrumentáře, melodické nástroje (klavíry, kytary, 
flétny, zvonkohry). Žákům volně přístupný je venkovní stůl 
na stolní tenis, basketbalový koš a přírodní fotbalové hřiště.  

Vybavení žáků 
učebnicemi, 
učebními texty 

Žáci používají učebnice na matematiku prof. Hejného, od 
3. třídy Cambridge učebnice na anglický jazyk a pracovní 
sešity pro český jazyk. Učitelé pro žáky připravují studijní 
materiály, vyhovující integrovaně vyučovaným tématům. 

Vybavení kabinetů, 
laboratoří a učeben 
pomůckami 

Škola má v kabinetech umístěny pomůcky na anglický 
jazyk a matematiku, na výuku tělesné, hudební a výtvarné 
výchovy, pro badatelskou výuku, vybavení do lesní družiny, 
knihovnu odborné literatury a pedagogickou knihovnu. 
Kromě pevných PC stanic škola disponuje notebooky a 
zařízeními All-In-One. Ve třech učebnách jsou instalovány 
interaktivní tabule. 
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3 Pracovníci školské právnické osoby 
3.1 Pedagogičtí pracovníci  

 

3.1.1 Počty osob (dle zahajovacích výkazů)  

Škola 79-01-C/01 

Ředitel a zástupce ředitele (fyzické osoby celkem) 1 

Ředitel a zástupce ředitele (přepočtení na plně zaměstnané) 1 

Interní učitelé (fyzické osoby celkem) 23 

Interní učitelé (přepočtení na plně zaměstnané) 20,9 

Externí učitelé (fyzické osoby celkem) 0 

Externí učitelé (přepočtení na plně zaměstnané) 0 

Pedagogičtí pracovníci (fyzické osoby celkem) 24 

Pedagogičtí pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané celkem) 21,9 

 

3.1.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (dle zahajovacího 
výkazu) 

Škola Počet pedagogických 
pracovníků 

Celkem % z celkového 
počtu pedagogických 
pracovníků 

79-01-C/01 Kvalifikovaných 13 54 

Nekvalifikovaných 11 46 
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3.1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zaměření 
kurzu 

Časová 
dotace 

Název kurzu 

 

Počet 
účast. 

Vzdělávací instituce 

Pedagogika, 
osob. rozvoj 

24,5 h Respektovat a být 
respektován (pro učitele) 

2 spolek Respektovat a 
být respektován 

Didaktika 4 dny Letní škola matematiky 
Hejného 

6 H-mat 

Pedagogika,  350 h Učitel naživo,     1. ročník 1 Učitel naživo, z. ú. 

Didaktika 4 h Výuka geometrie on-line – jak 
učit zajímavě a efektivně 

1 H-mat 

Didaktika  1 h Únikové hry a další 
schovávačky – čj 

1 Životní vzdělávání, z.s. 

Didaktika 8 h Písmo Comenia Script v praxi 5 Radana Lencová 

Osobnostní 
rozvoj dětí 

4 h Teorie typů – Šárka Miková 1 Šárka Miková 

Prevence 8 h Třídním učitelem 
v postcovidové době I a II 

5 Život bez závislostí, z. s. 

Inovativní 
pedagogika 

2 dny Letní škola I 8 interní lektoři 

Inovativní 
pedagogika 

5 dní Letní škola II 31 interní lektoři 

Prevence 2 h Sebepoškozování a 
sebevražedné jednání 
u dospívajících a jeho 
prevence 

1 NPI 
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Prevence 2 h Bezpečně v kyberprostoru 2 NÚKIB 

Specifické 
vzděl. potř. 

6 h Dyslexie a dysortografie 
prakticky 

3 DYS-centrum Praha z. 
ú. 

Specifické 
vzděl. potř. 

2 h ADHD a dysortografie 4 Pasparta Publishing, 
s.r.o. 

Matematika Celý rok kolegiální podpora učitelů 
matematiky Hejného 

2 H-MAT 

Didaktika 

 

Comenia Script  4 Radana Lencová 

Didaktika 
 

3 h Zacházení s chemickými 
látkami a směsmi ve školách 

1 NPI + SYPO, Ing. Vilém 
Koutník, CSc. 

Didaktika 
10 h Online kurz Učíme se venku 1 https://ucimesevenku.

cz/  

Inovativní 
pedagogika 

Celý rok opakovaná setkání k psaní 
formativního slovního 
hodnocení 

10 Anna Babanová 

Inovativní 
pedagogika 

16 h. Letní škola formativního 
hodnocení 

1 Edukační laboratoř 

Inovativní 
pedagogika 

8 h Konference “Pošli to dál”  4 Muzeum Říčany 

Inovativní 
pedagogika 

8 h Konference BEZ ZNÁMEK? 
Formativní hodnocení a 
Montessori v praxi 

2 Asociace Montessori 
ČR 

Kariérové 
poradenství 

16 h Úvod do kariérového 
poradenství + Kariérové 
poradenství v praxi 

1 EKS 

Didaktika 
1 h Gather Town – výuka téměř 

jako ve škole 
1 AV MEDIA, a.s. - 

registrace přes portál 
www.veskole.cz 

Didaktika 
4 h 21-44-12-PMK-KW-ICT-01 - 

Krajský workshop ICT 
1 NPI 

https://ucimesevenku.cz/
https://ucimesevenku.cz/
http://www.veskole.cz/
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Informatika a jak na ni (podle 
nového RVP). 

ICT 
3 h Workshop Google (Gmail, 

kalendář a Google disk) 
19 Radek Pohnán 

ICT 
4 h Design Thinking (Google – 

New generation of Founders) 
1 Google 

 

3.1.4 Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby) 

5 

z toho s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 

Rodilý mluvčí 0 

 

3.2 Nepedagogičtí pracovníci školy 
3.2.1 Počty osob  

Fyzické osoby celkem 14     (1 HPP, 13 DPP) 

Přepočteno na plně zaměstnané 7,7 

 

3.2.2 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Zaměření kurzu Časová 
dotace 

Název kurzu Počet 
účast. 

Vzdělávací 
instituce 

2020/21 žádný kurz     
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4 Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  
4.1 Počty tříd a počty žáků, změny v počtu žáků 

během roku  

Škola – denní vzdělávání Počet tříd / skupin Počet žáků  

79-01-C/01 7 154 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 

Přerušili vzdělávání 0 

Nastoupili po přerušení vzdělávání  0 

Sami ukončili vzdělávání 0 

Vyloučeni ze školy 0 

Nepostoupili do vyššího ročníku 

z toho nebylo povoleno opakování 

0 

0 

přestoupili z jiné školy 2 (v průběhu školního roku) 

přestoupili na jinou školu 11 (ke konci školního roku, z toho čtyři na 
jinou ZŠ, tři na 8G, čtyři na 6G) 
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4.2 Průměrný počet žáků na třídu a učitele (dle 
zahajovacího výkazu) 

Škola – denní vzdělávání Průměrný počet žáků 
na třídu 

Průměrný počet žáků na učitele 
(přepočtený úvazek) 

79-01-C/01 22 6,4 

 

4.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (dle 
zahajovacího výkazu) 

 

4.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
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Škola – denní vzdělávání 79-01-C/01 

Z celkového počtu žáků  prospělo s vyznamenáním 137 v prvním pololetí  

129 v druhém pololetí  

neprospělo 0 

opakovalo ročník 0 
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4.5  Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 
2021/2022 

 

4.6 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních 
menšin 

Všechny děti – cizinci nebo děti z národnostních menšin se ve škole dobře a 
relativně bez problémů začlenily. Většina dětí ovládá český jazyk na střední až 
vysoké komunikační úrovni.  

Kategorie cizinců Počet žáků v ZŠ 

Občané EU 2 

Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, 
žadatelé o udělení azylu a azylanti 

3 

Počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 2019 154 

tj. % z celkového počtu žáků 100 % 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka  26,3 v prvním pololetí  

12 ve druhém pololetí  

z toho neomluvených 0 

Počet přihlášek celkem 47 

Počet přijatých celkem 23 

Počet odkladů povinné školní docházky 2 
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4.7 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Na naší škole se snažíme o bezproblémové zařazení dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Se všemi dětmi ve třídě pracujeme 
takovým způsobem, a zařazujeme takové metody práce, abychom je učili toleranci, 
vzájemnému pochopení, pomoci. Při zajišťování péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami spolupracuje škola i s externím speciálním pedagogem.  

Ve škole působí výchovná poradkyně, která komunikuje s externím speciálním 
pedagogem, poradenskými zařízeními, konzultuje formy podpory s učiteli a může 
být oporou rodičům. Jednou za měsíc také probíhají konzultace se spádovým 
poradenským zařízením (PPP pro Prahu 11). K těmto setkáním jsou v případě 
potřeby přizýváni učitelé děti s nastavenými PO. Cílem setkání je konzultace 
účinnosti PO, případná doporučení poradny, či předávání informací o dětech, jež 
jsou k poradenskému vyšetření objednány. V době distančního provozu škol 
probíhala tato setkání online. Výchovná poradkyně je také zodpovědnou správkyní 
knihovny s pomůckami a kontroluje termíny a včasná zhodnocení plánů 
individuálních potřeb či plánů pedagogické podpory. Výchovná poradkyně 
se postupně vzdělává ve všech oblastech speciální pedagogiky – od problematiky 
učebních poruch, přes diagnostiku školní zralosti až po diagnostiku a práci 
s mimořádně nadanými žáky. 

V každé třídě má jeden z tandemových vyučujících zodpovědnost za práci s žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento vyučující konzultuje plány podpory 
a jejich naplňování s výchovným poradcem a speciálním pedagogem. Také dohlíží 
na dodržování podpůrných opatření ze strany ostatních vyučujících působících 
v téže třídě. Tento vyučující je postupně školen v problematice učebních poruch, 
jejich diagnostiky a nápravy. 

Speciální pedagog dochází do školy 1-2× měsíčně a spolu s učiteli a výchovnou 
poradkyní zajišťuje včasnou odbornou diagnostiku. Za všechny tyto diagnostické 
úkony jmenujme diagnostický diktát prováděný ve 3., 4. a v případě potřeby 
i v 5. ročníku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány 
vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci 
běžných tříd. Škola je připravena také na integraci žáků se sociálním 
znevýhodněním – jednou z forem podpory je možnost přidělení sociálního 
stipendia.  

Při zjištění jakékoliv potřeby podpory standardně vypracovává učitel spolu 
s výchovnou poradkyní Plán pedagogické podpory, který v případě potřeby 
konzultují i s externím speciálním pedagogem. Tento plán později, v případě 
nedostatečnosti podpůrných opatření, slouží jako podklad pro vyšetření 
ve speciálním poradenském zařízení (PPP nebo SPC), kam dítě objednávají rodiče. 
Další rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce 
a podmínek školy.  
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Pokud je dítěti doporučen individuální vzdělávací plán (IVP), pak jeho struktura 
vychází z platné právní úpravy a je doplněna, v případě potřeby, dohodou o formě 
podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Podpůrná opatření druhého 
až pátého stupně tedy škola vytváří již v součinnosti se ŠPZ. Na žádost rodičů 
a doporučení poradny zpracuje škola individuální vzdělávací plán (IVP). Na úrovni 
IVP je možné upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit 
vzdělávací obsah. IVP je vypracován zpravidla na 1–2 roky, není-li poradenským 
pracovištěm doporučeno jinak, a zákonný zástupce s ním vyjadřuje souhlas. IVP 
může být v průběhu školního roku na základě potřeb žáka upravován. Vyhodnocuje 
jej výchovná poradkyně a učitelé žáka, jež se podílí na jeho vzdělávání a v případě 
potřeby i externí speciální pedagog.  

Zdravotní postižení ani sociální status dítěte není zpravidla (s výjimkou těžkých 
stavů) stabilní. S proměnou míry postižení nebo znevýhodnění, s proměnou 
sociokulturního prostředí žáka je tedy nutné upravit stupeň podpůrného opatření. 
Lze předpokládat, že v průběhu aplikace podpůrného opatření bude učitel nucen 
dělat časté revize užitého stupně opatření a variovat míru zvolených stupňů podle 
potřeby žáka. 

Uplatňování stupňů podpůrných opatření u žáka je tedy dynamický proces. 
Podpůrná opatření tak prochází pravidelnou revizí, aby neztratila na účinnosti. 

 

4.8 Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Škola postupně, v rámci pedagogické diagnostiky, vyhledává a rozvíjí žáky 
mimořádně nadané. Pro nadaného žáka učitel, ve spolupráci s koordinátorem 
individuálně vzdělávacích potřeb a speciálním pedagogem, zpracovává plán 
pedagogické podpory, jehož obsahem může být rozšíření obsahu vzdělávání nad 
rámec tohoto ŠVP. Škola též, v případě potřeby, spolupracuje se školskými 
poradenskými zařízeními, které provádí zjišťování mimořádného nadání. 
Na základě jejich doporučení může být žákovi zpracován individuálně vzdělávací 
plán pro oblasti, ve kterých je mimořádně nadaný. Žáci mimořádně nadaní jsou 
v naší škole integrováni do běžných tříd. Pro práci na naplňování osobního 
individuálního plánu žáci využívají kromě běžných výukových situací zejména 
prostor v rámci předmětu SOWa (Sebereflexe-Ohlédnutí-Workshopy-a další). 
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4.9 Ověřování výsledků vzdělávání 

SCIO testování: Všichni žáci 3., 5. a 7. ročníku se zapojili do národního srovnávacího 
testování SCIO, výsledky tříd odpovídají republikovému lepšímu průměru 
až nadprůměru, u nejstaršího ročníku jsou nadprůměrné. 

• 3. třída – Výsledky třídy odpovídají republikovému lepšímu průměru 
až nadprůměru. Klíčové kompetence (90 %), Člověk a jeho svět (83 %), 
Matematika (75 %), Český jazyk (71 %).  

• 5. třída – Výsledky třídy odpovídají republikovému lepšímu průměru 
až nadprůměru.  Obecné studijní předpoklady (Úspěšnost: 62 % Percentil: 81), 
Matematika (Úspěšnost: 60 % Percentil: 75), Český jazyk (Úspěšnost: 56 % 
Percentil: 69).  

• 7. třída – Výsledky třídy jsou nadprůměrné. Český jazyk 69 %, percentil 78; 
Matematika 56 %, percentil 77; OSP 69 %, percentil 84.   

Matematický klokan: Soutěž proběhla jen v rámci naší školy – nezúčastnili jsme se 
celostátní soutěže, ve všech kategoriích jsme se dostali nad celostátní průměr. 

• Kategorie Cvrček – celostátní průměr je 52,34 bodů, 
o 2. třída a 3. třída celkem 12 žáků, průměr 68,5 b. 

• Kategorie Klokánek – celostátní průměr je 57,76 b. 
o 4. třída 24 žáků, průměr 59,3 b. 
o 5. třída 23 žáků, průměr 73,6 b.  

• Kategorie Benjamín – celostátní průměr je 54,62.  
o 6. třída 17 žáků, průměr 57,8 b. 
o 7. třída 16 žáků, průměr 74 b. 

Matematická olympiáda: Proběhlo školní a oblastní kolo, zúčastnili se žáci 5. až 7. 
ročníku. 

• Kategorie Z5 – pět žáků, tři postoupili do oblastního kola.  
• Kategorie Z6 – tři žáci, jeden postoupil do oblastního kola  
• Kategorie Z7 – dva žáci, jeden postoupil do oblastního kola (výsledné 4. - 6. 

místo). 

Anglický jazyk: Na doporučení školy se vybraní žáci zúčastnili mezinárodní zkoušky 
Cambridge ve čtyřech úrovních: Starters (jeden žák), Movers (šest žáků), Flyers 
(devět žáků) a PET (šest žáků).  Všichni žáci ve zkoušce uspěli.   
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4.10 Školní vzdělávací programy 

Od školního roku 2019/2020 realizuje škola dva školní vzdělávací programy:  

• Škola Můj Projekt Praha – Jižní Město – školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání (pro současný 4. – 5. ročník) 

• Život školou, škola životem (pro ostatní ročníky) 

Základem obou vzdělávacích programů je škola s výukou založenou na principech 
konstruktivistické pedagogiky s akcentem na odpovědnost žáka za vlastní učení 
a výuku formou realizace projektů. Pro účinnější realizaci ŠVP mají učitelé 
k dispozici didaktické a metodické nástroje, usnadňující přenesení principů a 
obsahu ŠVP do jejich pedagogické praxe. Školní vzdělávací programy se daří 
naplňovat v celém rozsahu a realizovat tak efektivně výchovně vzdělávací proces 
i dlouhodobé vize školy. Nový vzdělávací program Život školou, škola životem 
je inovací původního ŠVP, při které došlo ke sladění s žitou realitou školy. 

V souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných jsou do ŠVP začleněny požadavky pro realizaci inkluze. 

 

4.11 Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Na škole probíhá výuka anglického jazyka se zvýšenou hodinovou dotací. U žáků 
1.  a 2. třídy využíváme tzv. audio-orální kurz, kdy podporujeme přirozené osvojování 
si jazyka, učení se poslechem a komunikací, zařazujeme výuku v terénu, využíváme 
audiovizuální pomůcky. Ve výuce komunikujeme převážně anglicky, děti 
podporujeme v odvaze mluvit. 

Od 3. třídy zařazujeme psaní a systematickou práci s učebnicemi. Pro trénink čtení 
a výslovnosti využíváme online nástroje. Od 4. třídy žáky podporujeme v účasti na 
cambridgeských zkouškách. Další cizí jazyk zařazujeme na druhém stupni, povinně 
od 8. třídy. 

V letošním roce bylo vybraným žákům ze 4. - 7. třídy doporučeno přistoupit 
k mezinárodní zkoušce Cambridge v úrovních Starters, Movers a Flyers a PET. 

4.12 Podpora pro základní školy 

Kurzy pro získání základního vzdělání 0 

Přípravné třídy ZŠ 0 

Asistenti pedagoga 0 
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5 Aktivity právnické osoby a prezentace školy na 
veřejnosti 

5.1 Výchovné poradenství 

Škola spolupracuje s PPP Prahy 11, speciální pedagog pravidelně dochází 
do jednotlivých tříd a konzultuje s učiteli, příp. s rodiči aktuální stav a potřeby dětí. 
Nejčastěji ve škole řešíme běžné kázeňské problémy, porušování školních a třídních 
pravidel. Spory řešíme formou dialogu se všemi účastníky konfliktu, učitelé jsou 
většinou pouze v roli facilitátorů, ve škole je zavedena postupka pro řešení konfliktů. 

5.2 Kariérní poradenství 

V rámci školního roku 2020/21 bylo ŠPP rozšířeno o funkci koordinátorky 
kariérového vzdělávání a poradenství a to především proto, aby se výchovná 
poradkyně mohla plně soustředit na ostatní agendu, a škola tak poskytovala žákům 
kariérové vzdělávání ve vysoké kvalitě. Pro analýzu aktuálního stavu byl použit 
nástroj Mapa kariérového poradenství – autoevaluační nástroj pro školy (Pavla 
Frňková, Veronika Kirchnerová, Dana Sklenářová, Petra Šnepfenbergová; JCMM, 
z. s. p. o., 2020). Z něho pak vyplynul další postup - sestavení plánu implementace 
kariérového vzdělávání a poradenství s konkrétními cíli do školního roku 2023/24 
(čtyři fáze implementace).  

Do konce školního roku 23/24 bude na škole plně funkční systém kariérního 
vzdělávání a poradenství, tj.: (1) budou do výuky zařazeny různé celky/aktivity cílené 
na KVP jak na prvním tak druhém stupni (dle DOTS); (2) budou fungovat  praxe 
exkurze pro 8. ročník; (3) bude vybudována síť rodičů, kteří se do KP aktivně zapojují 
(workshopy, besedy o povolání, poskytování exkurzí; (4) bude funkční webová 
stránka s veškerými dostupnými informacemi pro žáky  rodiče; (5) budou 
poskytovány individuální konzultace žákům a jejich rodičům ohledně volby 
studia/povolání; (6) do KVP budou zapojeni absolventi školy; (7) do realizace KVP 
budou zapojeni všichni pedagogové napříč školou; (8) KVP bude probíhat 
i ve spolupráci s vých. poradkyní/školním psychologem.; (9) budou v 9. ročnících 
pravidelně fungovat návštěvy festivalů povolání/SŠ. 

Podařilo se uspořádat koordinační schůzku s pedagogy druhého stupně, 
rozpracovat webovou stránku, připravit dotazník pro síťování rodičů a oslovit je 
ohledně spolupráce. Dále byly vytvořeny lekce KV pro osmý ročník včetně ověření 
naplnění cílů (dle modelu DOTS) a byla uspořádána Kafárna pro rodiče školy 
ohledně KVP. 
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5.3 Prevence rizikového chování 

Vzhledem k tomu, že po velkou část školního roku probíhala distanční výuka 
(uzavření škol mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví), došlo 
k výraznému navýšení času, kdy se děti pohybovaly v online prostředí, mnohdy 
bez možnosti kontroly dospělými. Proto byla prevence rizikového chování 
zaměřena zejména na tuto oblast a průběžně též probíhaly i individuální 
konzultace s rodiči i dětmi. 

V období prezenční výuky probíhala setkání s učitelskými třídními tandemy, 
ve spolupráci s preventistkou byly mapovány vztahy ve třídách, dle možností 
se uskutečnily různé interní a externí preventivní programy. Učitelé se zúčastnili 
několika webinářů s tématy primární prevence. 

V komunitních kruzích bylo nutné reflektovat a odstraňovat následky dlouhého 
fyzického odloučení dětí, znovu budovat vztahy ve třídách a nastavovat pravidla. 
Věnovali jsme se také tématu konfliktů, jejich předcházení a řešení a dalším 
aktuálním tématům, která děti zajímala nejvíce. 

• Adaptační pobyt na Mentaurově u Litoměřic (3. třída, září 2020) 
• Adaptační pobyt spojený s plaveckým výcvikem v Peci pod Sněžkou (4. třída, 

září 2020) 
• Adaptační pobyt spojený s plaveckým výcvikem v Peci pod Sněžkou (5. třída, 

září 2020) 
• Expedice, Janov nad Nisou, Jizerské hory (2. třída, červen 2021) 
• Pobyt na závěr školního roku Přírodní dům v Kamenném Zboží (3. třída, 

červen 2021) 
• Závěrečná expedice Křivoklátsko, Camp Bucký rybník (5. třída, červen 2021) 
• Preventivní program na téma Chování a komunikace na internetu (3. třída, 

8. 3. 2021) 
• Preventivní program na téma Šikana a posílení přátelských vazeb v kolektivu 

třídy (3. třída, 4. 6. 2021) 
• Kurz základů první pomoci (3. třída, 6. 5. a 7. 5. 2021) 
• Preventivní program: Školní parlament. proč ho zavést? K čemu je? Jak 

se vyhnout manipulaci a spolčování? Jaké vlastnosti a dovednosti má ideální 
kandidát? Co získám tím, když budu na školním parlamentu participovat? 
(6. třída, 1. 10. 2020) 

• Preventivní program: LGBT a jejich život ve veřejném prostoru. Mají opravdu 
všichni stejná práva? Právo na soukromí. Proč nám vadí jinakost? (6. třída, 
29. 10. 2020) 

• Preventivní program: Komunikace online. Jak se liší od komunikace osobní? 
Proč některé věci vyznívají jinak? Chování na sociálních sítích (WhatsApp, 
Messenger). (6. třída, 10. 12. 2020) 

• Preventivní program: Divadelta, online představení "Pořád doma". Program 
rozehrává příběh patnáctileté Anežky a jejího otce. Jde o to upozornit na 
sociální izolaci teenagerů a jejich nahrazování vztahů pomocí online světa. 



 

     

22 
 

Program apeluje na vzájemné vztahy – rodič a dítě. Jak spolu lépe vyjít, jak 
najít společnou řeč a jak si lépe porozumět. Jak zvládat stres a úzkost 
pramenící ze sociální izolace. Co dělat, aby bylo lépe? (6. třída 17. 3. 2021; 
7. třída 17. 3. 2021) 

• Preventivní program Divadelta – vliv online prostoru na psychiku jedince, 
vztahy v rodině, osamělost, co dělat. (5. třída, 19. 3. 2021) 

• Preventivní program: Dokument V Síti. (6. třída, 8. 6. 2021) 
• Preventivní program: Dospívání a jeho úskalí, oddělení diskuze holky, kluci 

(5. třída, 9. 12. 2020; 7. třída 23. 6. 2021) 
• Preventivní program: Psychické a fyzické změny v dospívání. Diskuze, otázky. 

(6. třída, 17. 6. 2021) 
• Preventivní program: Psychohygiena. Společnost Jules and Jim. 

Mechanismy stresu, jeho možné dopady na naše tělo a zdraví, jak mu lze 
předcházet a jak se s ním lépe vypořádat vhodnými copingovými 
strategiemi. (6. třída, 4. 6. 2021). 

• Společný výlet 1. a 2. třída na Chodovskou tvrz (květen 2021) 
• Preventivní program: Bezpečné chování v kyberprostoru – hlídat si, co kam a 

komu posílám a vkládám – fotky, texty – pravidla v online komunikaci (4. 
třída, 5. 11. 2020) 

• Prevence – dotazník k tématu Bezpečnost v kyberprostoru (4. - 7. třída, 
listopad 2020) 

• Preventivní program: Bezpečnost v kyberprostoru – beseda s V. Váchou 
(4. třída, 2. 12. 2020) 

• Preventivní program: Ostrakismus – původ slova, srovnání současnost 
vs. minulost, hrozby, rizika (4. třída, 26. 1. 2021) 

• Preventivní program: Pocity + sdílení tipů na dobrou náladu (2x 90 min, 
zamyšlení se nad činnostmi z jarních prázdnin, které v nás vyvolávaly dobré 
pocity; pocity – jejich vyjadřování a poznávání, emotikony; co pro sebe mohu 
udělat, abych se cítil lépe, jak se nezbláznit v karanténě; info o lince bezpečí 
+ vzájemné sdílení ve skupinách) (4. třída, 1. 3. 2021) 

• Preventivní program online – Divadelta "Připojeno" (4. třída. 16. 3. 2021) 
• Preventivní program – Jaké informace o sobě sdílet online" (4. třída, 

23. 3. 2021) 
• Preventivní program: Návrat do školy po karanténě I. - emoce, sdílení (4. třída, 

15. 4. 2021) 
• Preventivní program: Návrat do školy po karanténě II. - emoce, sdílení 

(4. třída, 16. 4. 2021) 
• Preventivní program – Linka bezpečí (nebezpečí v kyberprostoru,  

seznámení s Linkou bezpečí) 4. třída, 20. 4. 2021 
• Prev. program Šikana vs. škádlení, jedna situace viděna ze čtyř pohledů – 

aktérů - dramatizace (4. třída, 31. 5. 2021) 
• Příměstská expedice 4. třída (22. - 24. 6. 2021) 
• Program spolku Besedárium - hra Velká rodinná rada - finanční gramotnost, 

pochopení finanční rozvahy, dluhové pasti, nebezpečí exekuce (5. třída, 
1. 10. 2020) 
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5.4 Ekologická a environmentální výchova a výchova 
k udržitelnému rozvoji 

V rámci ekologické a environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji 
jsou žáci vedeni k citlivému vnímání přírody a svého okolí. Během roku se žáci 
zapojili do následujících průběžných či jednorázových programů a aktivit: 

• Den venku ‒ Naučná stezka Zvolská homole ‒ ekosystémy (7. třída, 2. 12. 
2020)  

• Návštěva Dendrologické zahrady v Průhonicích (3. třída, 20. 5. 2021) 
• Individuální procházka doplněná průvodním videem v rámci distanční 

výuky do Geoparku na Spořilově (3. třída, únor 2021) 
• Online beseda se safari průvodcem ‒ flora a fauna Afriky (7. třída, 3. 2. 2021) 
• Online beseda s lektorem z Hvězdárny v Hradci Králové Luďkem Dlabolou 

o vesmíru a sluneční soustavě (3. třída, leden 2020) 
• Online setkání s ornitoložkou ‒ jeřábí život (7. třáda, 22. 4. 2021) 
• Návštěva Dendrologické zahrady v Průhonicích (2. třída, květen 2021) 
• Prohlídka zoo koutku v Hostivařském lesoparku (2. třída, červen 2021) 
• Péče o záhony na zahradě školy, sázení zeleniny, bylinek (2. třída, květen 

2021) 
• Úklid Milíčovských kopců ke Dni Země (2. třída, 23. 5. 2021) 
• Toulcův dvůr, interaktivní program Co se děje na kompostu? (1. třída, 

18. 9. 2020) 
• Botič o.p.s, EVP Zahrada plná života (1. třída, 12. 5. 2021) 
• Beseda ze ZOO – téma Ptáci v přírodě, jejich chování, péče o ně (1. třída, 

18. 5. 2021) 
• Třídní projekt ke Dni země (1. třída, duben 2021) 
• Tvorba záhonu a pěstování bylinek (1. třída) 
• Třídění odpadu a bioodpadu (celá škola) 

 

5.5 Multikulturní výchova 

V rámci multikulturní výchovy jsou žáci seznamováni a vedeni k respektu 
k variabilitě světových kultur v současnosti i minulosti. Během roku se žáci zapojili 
do následujících průběžných či jednorázových programů a aktivit: 

• Beseda na téma Lidská práva a práva dětí. Program v rámci týdne 
Lidských práv a demokracie od společnosti Člověk v tísni vedený lektorkou 
Táňou Abrhámovou. Průřezová témata: Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, 
Kulturní diference, Princip sociálního smíru a solidarity, Hodnoty postoje a 
praktická etika. (3. třída, 29. 9. 2020) 

• Multikulturní program 4. třídy: poznáváme kulturu různých národů napříč 
kontinenty (10. 11. 2020) 

• Multikulturní výchova – téma Spolucestující – předsudky, rasismus, 
xenofobie, tolerance (4. třída, 30. 11. 2020) 
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• Vánoce napříč Evropou (4. třída, 14. 12. 2020) 
• Film z JSNS “Hadí dívka” - příběh dívky z Mongolska (4. třída, 15. 12. 2020) 
• Tříměsíční projekt 4. třída “Cíle udržitelného rozvoje” (téma: OSN – lidská 

práva) 
• Preventivní program: Film Babylon v lavicích + beseda od organizace 

META. Jak se cítí člověk, který se (i bez vlastního přičinění) ocitne v cizí 
zemi? Jaké bariéry potkává? Vnímání odlišností, respekt a úcta 
ke každému člověku, život v multikulturním prostředí. Prevence před 
rasismem, xenofobií. (6. třída, 22. 4. 2021) 

• Program Muzea Říčany – les, ohrožení kůrovcem, pobytové stopy 
živočichů (5. třída 31. 5. 2021)  
 

5.6 Výchova k estetickému cítění 

V rámci výchovy jsou žáci vedeni k uvědomělému prožívání estetických podnětů 
různého charakteru. Během roku se žáci zapojili do následujících průběžných či 
jednorázových programů a aktivit: 

• Řemeslný workshop na hájence v Říčanech (3. třída, 1. 6. 2021) 
• Řemeslný workshop zaměřený na zpracování vlny v chráněné dílně Jinan 

(3. třída, 9. 6. 2021) 
• Literární workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou na téma: Jan Hus 

(7. třída, 14. 1. 2021) 
• Literární workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou na téma: Jan 

Amos Komenský (7. třída, 15. 1. 2021) 
• Literární workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou na téma 

židovských tradic – Chachá, zasmál se Mordechaj (5. třída, 15. 1. 2021) 
• Literární workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou na téma, jak se 

rodí příběh (3. třída, 18. 2. 2021) 
• Literární workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou na téma 

O komiksu s knihou Na hradě Bradě (1. třída, 14. 1. 2021) 
• Výstava DOX Ultrasupernatural + workshop S kůží na trh: univerzální 

otázka "záznamu" (proč zaznamenáváme, co, jak?) a téma "ztráty" (jako 
protiváha "záznamu"), role „umělce“: Co to znamená jít „s kůží na trh“? 
Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli 
tvorbě?  (6. třída, 15. 9. 2020) 

• Výstava Všechno je koláž, v Galerii Smečky (2. třída, 25. 6. 2021) 
• Divadlo v Dlouhé “Nebe, peklo” online divadelní představení (4. třída, 

10. 2. 2021) 
• Literární workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou na téma “Spolkla 

mě knihovna” (4. třída, 18. 2. 2021) 
• Den venku ‒ Strahovská knihovna (7. třída, 26. 5. 2021) 
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5.7 Sportovní akce, výlety a pobyty 

Sportovní akce, výlety a pobyty jsou nedílnou součástí školního života, 
v pravidelném týdenním rozvrhu je zařazen jeden den výuky mimo školu – Den 
venku. Tyto dny pomáhají žákům zvědomovat spojitost formálního a neformálního 
vzdělávání. Během roku se žáci zapojili do následujících průběžných či 
jednorázových programů a aktivit: 

• Adaptační pobyt na Mentaurově u Litoměřic (3. třída, září 2020) 
• Třídenní pobyt v Přírodním domě v Kamenném Zboží (3. třída, červen 2021) 
• Expedice v Janově nad Nisou (1. - 2. třída, červen 2021) 
• Den dětí – sportovní aktivity (1. třída, 1. 6. 2021) 
• Adaptační pobyt v Peci pod Sněžkou (6. třída, září 2020) 
• Den venku – bobování v Centrálním parku Opatov (2. třída, leden 2021) 
• Den venku – plavání v Hostivařské přehradě (2. třída, červen 2021) 
• Příměstská expedice 4. třída lanové centrum, ZOO koutek Malá Chuchle, 

přírodní rezervace Milovice (22. - 24. 6. 2021) 
• Plavecký výcvik v Peci pod Sněžkou (4. a 5. třída, září 2020) 
• Expedice Táborsko ‒ turistika, plavání, vodácký kurz (7. třída, 21. - 25.  6. 

2021) 
 

5.8 Osobnostní a sociální výchova 

V rámci osobnostní a sociální výchovy jsou žáci vedeni k vzájemnému respektu, 
ke všeobecným morálním hodnotám, ke vědomé práci s vnímáním vlastního těla 
a pocitů. Během roku se žáci zapojili do následujících průběžných či jednorázových 
programů a aktivit: 

• Adventní stezka Za tajemstvím Vánoc (3. třída, 10. 12. 2020) 
• Hadí dívka (film JSNS) - hodnotový žebříček, co je bohatství (4. třída, 15. 12. 

2020) 
• Muzeum HLMP, program Kalendář, tradice (1. třída, 17. 12. 2020) 
• Adventní spirála – předvánoční setkání dětí a rodičů 1. třídy, ztišení, 

naladění na vánoční čas, propojení rodiny a školy (18. 12. 2020) 
• Masopustní průvod – podpora mezitřídní spolupráce (1. - 2. třída, 12. 2. 2021) 
• Program na téma Středověká Praha a řemesla – Muzeum HLMP (2. třída, 

leden 2021) 
• Projektový týden Respekt nebolí: Témata rodiny. Jak vypadají funkční a 

nefunkční rodinné vazby? Rodina s jedním rodičem, rodina LGBT. LGBT a 
jejich práva, práva na reprodukci a rodinný život. Jak stát omezuje naše 
práva? Proč nám vadí jinakost? (6. třída, 29. 9. - 9. 10. 2020) 

• Projektový týden Respekt nebolí – program Jeden tým (5. třída - 1. 10. 2020) 
• Týden lidských práv aneb respekt nebolí ‒ program: Voda, voda, samá 

voda (7. třída, 1. 10. 2020) 
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• Týden lidských práv aneb respekt nebolí ‒ program: Na minovém poli 
(7. třída, 2. 10. 2020) 

• Projektový týden Respekt nebolí: Školní parlament. Volby do školního 
parlament. Svobodné volby – jaké jsou znaky svobodných a nesvobodných 
voleb? Lobbing a manipulace vs. volební kampaň. Protekce. Jak já mohu 
participovat na občanském a komunitním dění? Příprava kandidátek. 
Prezentace kandidátů, volby. (6. třída, 29. 9. - 9. 10. 2020) 

• Program DOX online: "Hurá chyba" (6. třída, 19. 2. 2021) 
• Tříměsíční projekt 4. třída “Cíle udržitelného rozvoje” (téma: chudoba, 

hodnotový systém) 

5.9 Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, 
sportovní kurzy 

Plavecký výcvik (4. třída) 

Termín Září 2020, 5 dní 

Místo Hotel Energetik – Pec pod Sněžkou 

Náplň Plavecká výuka 

Účast 23 dětí 

 

Plavecký výcvik (5. třída) 

Termín Září 2020, 5 dní 

Místo Hotel Energetik – Pec pod Sněžkou 

Náplň Plavecká výuka 

Účast 24 dětí 
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Adaptační výjezd (2. třída) 

Termín Září 2020, 5 dní 

Místo Veselí nad Lužnicí 

Náplň Aktivity na stmelení třídy po prázdninách  

Účast 23 dětí 

 

Adaptační výjezd (3. třída) 

Termín Září 2020, 5 dní 

Místo Mentaurov u Litoměřic 

Náplň Práce na mezitřídních vztazích  

Účast 23 dětí 

 

Adaptační výjezd (7. třída) 

Termín Září 2020, 5 dní 

Místo Střítež pod Křemešníkem 

Náplň Aktivity na stmelení třídy po prázdninách 

Účast 16 dětí 
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Expedice (1. třída) 

Termín Červen 2021, 5 dní 

Místo Jizerské hory 

Náplň Prohlubování vzájemných vztahů ve třídě, aktivity v okolí 

Účast 23 dětí 

 

Adaptační výjezd (6. třída) 

Termín Září 2020, 5 dní 

Místo Hotel Energetik, Pec pod Sněžkou 

Náplň Seznámení s novými spolužáky 

Aktivity na stmelení třídy po prázdninách 

Seznámení s konceptem práce na 2. stupni  

Účast 16 dětí 
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Expedice (2. třída) 

Termín Červen 2021, 5 dní 

Místo Jizerské hory 

Náplň Prohlubování vzájemných vztahů ve třídě, aktivity v okolí 

Účast 21 dětí 

 

Expedice (6. třída) 

Termín Červen 2021, 6 dní 

Místo Veselí nad Lužnicí 

Náplň Prohlubování vzájemných vztahů ve třídě, aktivity v okolí 

Účast 18 dětí 

 

Expedice (7. třída) 

Termín Červen 2021, 5 dní 

Místo Řevnov 

Náplň Prohlubování vzájemných vztahů ve třídě, aktivity v okolí 

Účast 16 dětí 
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5.10 Mimoškolní aktivity  

Škola ve spolupráci s kmenovými pedagogy i externími partnery nabízí svým 
žákům mimoškolní aktivity, všechny aktivity probíhají v prostorách školy v době 
školní družiny. V uplynulém roce nebyla většina kroužků otevřena, případně 
probíhaly online nebo po částech v době, kdy byla povolena osobní přítomnost dětí 
ve škole. Některé kroužky nově vznikly jen pro dobu distanční výuky.  

• Deskovky, logické hry a hlavolamy – 5 žáků 
• Klavír – individuální lekce – 24 žáků 
• Keramika – 20 žáků 
• Výtvarný kroužek – 12 žáků 
• Čtenářský klub – čtyři skupiny žáků 
• Tvůrčí psaní – 4 žáci 
• Online dobrovolné aktivity v době distanční výuky – Catch Up With English, 

Čtení anglických pohádek pro 1. a 2. třídu, Vědecký klub, Herní klub, Večerní 
čtení učitelem před spaním 
 

5.11 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické 
osoby do mezinárodních programů 

Vzhledem k celosvětové pandemické situaci nebyla v roce 2020/2021 mezinárodní 
spolupráce realizována. 

 

5.12 Spolupráce právnické osoby s partnery 

Jako pro každou mladou inovativní školu jsou i pro nás důležitá setkávání s kolegy 
z jiných škol, vzájemná výměna zkušeností a názorů či inspirace ve výuce. Po 
většinu uplynulého roku nebylo takového setkávání možné, přesto se povedlo 
zrealizovat alespoň některé z plánovaných akcí.  

● Spolupráce s rodiči – odborníky ve své profesi, kteří se přímo podíleli na 
realizaci výukového bloku v rámci dne venku, výuky v projektech nebo v ITB. 

● Zapojení rodičů v rámci Výzvy 64 (Šablony II) – odborník ve výuce, IT technik 
ve výuce 

● ZŠ Na Beránku, ZŠ Mendelova, ZŠ K Milíčovu – sdílení zkušeností 
● H-MAT, o.p.s – spolupráce v rámci projektu „Kolegiální podpora – společná 

cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“  
● MAP II Praha 11 – zřizovatel školy je členem řídícím výboru 
● "Kulatý stůl" - Základní škola Vitae ve spolupráci se společností Step by Step 

Česká republika, o.p.s. zahájila pravidelná sdílecí setkávání. Tématem je 
integrovaná tematická výuka na 2. stupni základních škola. Do této 
spolupráce se zapojilo několik inovativních škol v ČR. Každý školní rok 
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by měla proběhnout dvě nebo tři setkání, první online setkání se uskutečnilo 
8. 4. 2021.  

● Úzká spolupráce s dceřinou společností Akademie Vitae & základní 
umělecká škola a středisko volného času Praha, s.r.o. - spolupráce v oblasti 
volnočasových aktivit dětí a dospělých jako součást budovaného centra 
celoživotního učení. 

● Spolupráce na podpoře projektu Koumando  
● Navázána užší spolupráce v oblasti věda a výzkum se společností SCIENCE 

IN (CZ), s.r.o.  
● Rozvoj ICT (digitální kompetence) vzdělávání v povinné školní docházce a 

volnočasových aktivitách žáků/žákyň ve spolupráci s Envias, z.s. a Bridge 
Academy, z.s.  

● Spolupráce v rámci letního příměstského tábora s uskupením Prague Saber 
Academy 
 

5.13 Vzdělávání realizované právnickou osobou – 
pro veřejnost  

Jedním ze záměrů školy je nabízet i kvalitní vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost, 
a tím budovat a posilovat propojení školy s okolní komunitou.  

• Kurz „Respektovat a být respektován“ – (podzim 2020), akreditovaný kurz 
sedmi setkání po 3,5 hodinách 

• Kafárna: Co dělají vaše děti, když jsou on-line? (14. 9. 2020) 
• Kafárna: O školních pravidlech (30. 9. 2020)  
• Kafárna: O specifických poruchách učení (3. 12. 2020 – online) 
• PAŘENišTě 2021 aneb Rodiče rodičům: Téma – „Co nám COVID19 dal“ 

(27. 5. 2021) 
• Kafárna: O kariérovém poradenství na škole Vitae (22. 6. 2021 - online) 

 

5.14 Další aktivity, prezentace 

Součástí života školy jsou i každoroční akce, jichž se jako přímí aktéři či jen jako 
pozorovatelé účastní i rodiče našich žáků. Mnoho akcí bylo v roce 2020/2021 
z důvodu pandemické situace zrušeno nebo realizováno bez přítomnosti veřejnosti.  

• „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ (18. 9. 20)  
• Adventní spirála – proběhla pouze za přítomnosti žáků (8. 12. 2020) 
• Adventní jarmark, Vánoční slavnost, Jarní jarmark, Sportovní den, Zahradní 

slavnost – letos neproběhly 

Koncept školy k sobě přitahuje pozornost rodičů – zájemců z celé Prahy i jejího 
blízkého okolí, kteří přicházejí s mnoha otázkami. Škola proto v průběhu roku nabízí 
řadu pravidelných akcí, které rodičům pomohou získat odpovědi tyto otázky, 
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a mohou se tak zodpovědně a informovaně rozhodnout, zda je naše škola vhodnou 
volbou pro jejich rodinu a jejich dítě.   

• Prezentace výukové koncepce – online (10. února 2021, 3. a 17. března 2021) 
• „Zažít školu“ – návštěvy rodičů ve výuce, určené pro rodiče budoucích 

prvňáků – letos neproběhly 
• „Zažít školu – děti vítány“ – odpolední aktivity pro předškolní děti letos 

neproběhly 

 

5.15 Využití školských zařízení v době školních 
prázdnin 

• Šermířské soustředění (12. 7.- 16. 7. 2021) 
• Projektový příměstský tábor s umělou inteligencí (19. 7. -23. 7. 2021) 
• Příměstský tábor s Minecraftem (26. 7. - 30. 7. 2021) 
• Badatelský příměstský tábor (26. 7. - 31. 7. 2021)  
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6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti a jiných 
kontrol 

6.1 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí ve školním roce 2020/2021 

V termínu 4. - 5. 3.  2021 proběhla online inspekce České školní inspekce za účelem 
monitoringu kvality on-line výuky na jednotlivých školách.  

Ocenění: 

• Ve více třídách se tempo přizpůsobovalo dětem, výuka se zastavovala podle 
potřeb dětí, vyjasňovalo se to, čemu někdo ve třídě nerozuměl.  

• V jedné třídě velmi pozitivně hodnotila paní inspektorka začátek výuky – 
sociální stránku – zpěv, cvičení a celkové naladění kolektivu. Ocenila, že 
po přihlášení na Meet se hned nezačalo s učením.   

• Při jednom náslechu byla efektivně rozdělena práce v tandemu ve výuce: 
jeden učitel sledoval pravopis, druhý se vyjadřoval k obsahu.  

• V některých hodinách byly zmiňovány cíle, na začátku hodin byly rozcvičky, 
ledolamky, zpěv, a na konci hodin někdy děti reflektovaly, jak se jim 
pracovalo. 

• Děti jsou na vysoké komunikační úrovni, otevřené, mají znalosti, mají 
partnerský vztah se svými učiteli. 

• Velmi kladně hodnoceno bylo střídání promluv dětí a učitelů a přímé výzvy 
k tomu, aby se děti obracely na sebe navzájem. 

Doporučení:  

• Konzultace s dětmi – v případě potřeby dát konzultace povinně, aby se nám 
nerozevíraly nůžky, pro slabší děti je náročné sebeřízení, a na nepovinné 
konzultace nepřijdou.  

• Množství práce – zvážit objem práce, některé děti nestíhají odevzdávat úkoly.  
• Náročnost úkolů – některé děti potřebují u náročných komplexních úkolů 

v rámci samostatné práce podporu/návod.  
• Skupinová práce – více podporovat spolupracovat i mimo výuku (koncipovat 

úkoly jako skupinovou práci, děti se domlouvají mezi sebou mimo výuku). 
• Práce s tichem – při položení otázky chvilku vyčkat, aby si odpověď mohly 

rozmyslet všechny děti a tempo výuky neurčovaly jen nejrychlejší děti  
• Psaní rukou – co nejvíce vyzývat děti, aby psaly i rukou a občas výstupy psané 

rukou ukázaly, dbát na kvalitu písma. 

6.2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 
2020/2021 

Ve školním roce 2020/2021 jiná inspekční činnost neproběhla. 
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7   Základní údaje o hospodaření školy za rok 
2020 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY - 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 

Celkové příjmy k 31. 12. 2020 21 331 851 Kč 

z toho:  

prostředky získané vlastní činností 265 980 Kč 

prostředky získané od zřizovatele – od obce  

prostředky získané od státních fondů – ÚP, EU 11 472 663 Kč 

příspěvky a dary od fyzických osob  86 811 Kč 

příspěvky a dary od právnických osob  20 085 Kč 

poplatky od žáků, rodičů (zákonných zástupců) 9 457 264 Kč 

ostatní příjmy 29 048 Kč 

 

Celkové výdaje k 31. 12. 2020 20 350 895 Kč 

investiční výdaje 0 

neinvestiční výdaje celkem 20 350 895 Kč  

z toho:  
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náklady na mzdy pracovníků 9 784 577 Kč 

ostatní osobní náklady 44 090 Kč 

zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění 1 984 573 Kč 

výdaje na učebnice, učební texty, pomůcky 206 542 Kč 

výdaje na stipendia  

ostatní provozní náklady 8 248 525 Kč 

ostatní finanční náklady 82 588 Kč 

 

Hospodářský výsledek 980 956 Kč 

Tabulka přiložena k výroční zprávě za školní rok 2020/2021 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY - 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 

Celkové příjmy k 31. 12. 2019 17 617 498 

z toho: 

prostředky získané vlastní činností 964 635 

prostředky získané od zřizovatele - od obce 8 070 779 

prostředky získané od státních fondů – ÚP, EU 1 497 201 

příspěvky a dary od fyzických osob 22 950 

příspěvky a dary od právnických osob  

poplatky od žáků, rodičů (zákonných zástupců) 7 060 660 

ostatní příjmy 1 273  

 

Celkové výdaje k 31. 12. 2019 17 485 197  

investiční výdaje 2 536 294 

neinvestiční výdaje celkem 17 485 197  

z toho: 

náklady na mzdy pracovníků 7 272 044 
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ostatní osobní náklady 88 620 

zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění 1 768 00 

výdaje na učebnice, učební texty, pomůcky 387 389 

výdaje na stipendia  

ostatní provozní náklady 8 074 920 

ostatní finanční náklady 71 464 

  

Hospodářský výsledek 132 301 

Tabulka přiložena k výroční zprávě za školní rok 2019/20 
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8 Stručný popis problematiky související s 
rozšířením nemoci COVID-19 na území České 
republiky  

8.1 Uzavření škol 

• Během školního roku byly nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR průběžně 
uzavírány a otevírány jednotlivé stupně škol. Důvodem byla nepříznivý vývoj 
epidemiologické situace v souvislosti s rozšířením onemocnění SARS-
Covid19 na území České republiky.  

o 1. 9. – 9. 10. 2020  prezenční výuka 
o 12. 10. – 13. 10. 2020  prezenční výuka 1. stupeň, rotační výuka 2. stupeň 
o 14. 10. – 16. 11. 2020  školy uzavřeny, distanční výuka 
o 18. 11. – 27. 11. 2020  prezenční výuka 1. stupeň, distančně 2. stupeň 
o 30. 11. – 18. 12. 2020 prezenční výuka 1. stupeň, rotační výuka 2. stupeň 
o 21. 12. – 22. 12. 2020  mimořádné volno před prázdninami 
o 4.  1 – 26. 2. 2021  prezenční výuka 1. stupeň, distančně 2. stupeň 
o 1. 3. – 10. 4. 2021  školy uzavřeny, distanční výuka 
o 12. 4. – 30. 4. 2021  rotační výuka 1. stupeň, distanční výuka 2. stupeň 
o 3. 5. – 14. 5. 2021 rotační výuka  
o 17. 5. – 30. 6. 2021  prezenční výuka 

• V období úplného uzavření škol nebo jednotlivých stupňů byla výuka 
realizována distanční formou. Účast na této výuce byla povinná. V období 
rotační výuka se třídy střídaly po týdnu v prezenční a distanční výuce.  

8.2 Školou realizované změny v organizaci vzdělávání 
z důvodu uzavření škol 

• Škola reagovala na rychle se měnící situaci obratem. Na přechod na 
distanční výuku byli pedagogové již připraveni a přizpůsobili situaci jak 
rozvrh výuky, tak i obsah a metody práce. Pro online vyučování byli žáci 
rozděleni do menších pracovních skupin. 

• Ve dnech 7. 4. 2021 proběhlo externí školení všech pedagogických 
pracovníků na výuku v prostředí Google – pokročilejší práce s Gmailem, 
Google Diskem a Google Classroom, praktické ukázky práce s aplikacemi 
Google Meet a Google Keep. Další školení proběhla interně a byla zaměřena 
na praktické ukázky a aktivity s nástěnkami Padlet a Linoit.  

• Všem novým žákům byly vytvořeny školní e-mailové adresy a zákonným 
zástupcům rozeslány přístupy do Google Classroom.  

• Žákům a pedagogům, kteří neměli doma k dispozici počítač byly zapůjčeny 
školní notebooky. 
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8.3 Průběh vzdělávání distanční formou v jednotlivých 
ročnících 

1. ročník 

1. Organizace výuky  
o 2x týdně probíhala hodina online výuky ITB + AJ ve čtyřech skupinách 

po šesti dětech  
o 1x týdně probíhala online výuka M ve skupinách po šesti dětech.  
o Součástí výuky byla i individuální online výuka dva dny v týdnu, 

pravidelně se čtyřmi dětmi, v případě nutnosti s jinými dětmi 
po domluvě, byl vytvořen registrační systém pro rodiče  

2. Komunikační platforma  
o Děti pracovaly v domácích podmínkách samostatně nebo s asistencí 

rodičů.  
o Rodiče sdíleli jejich výstupy na Google Classroom. Prostřednictvím 

emailové komunikace byli rodiče obeznámeni s týdenním plánem 
výuky a veškerou organizací společné práce. Vzájemná komunikace 
rodičů a učitelek probíhala telefonicky nebo elektronicky, emailem.  

3. Využití materiálů  
o Materiály připravené pedagogy, online videa  
o Pracovní učebnice H-mat, Hejného metoda pro 1. ročník  

4. Povinné výstupy  
o Povinné výstupy pro 1. ročník byly splněny téměř v plném rozsahu.  
o Nebyl dokončen 3. díl pracovní učebnice Matematiky Hejného, děti 

si prošly všechny prostředí, které jsou obsahem učiva 1. třídy, 
o Nebyl dokončen 2. díl písanky Comenia Script, žáci skončili v polovině 

sešitu Umím psát CS 2 
5. Účast ve výuce  

o Výuky se zúčastnilo 24 dětí, tedy plný počet, větší problémy s distanční 
formou nebyly zaznamenány 

2. ročník  

1. Organizace výuky 
o 2x týdně probíhala výuka ITB, celkově v deseti skupinách po pěti 

dětech (2 x 5 skupin). Stejně probíhala výuka matematiky. 1x týdně 
probíhala výuka AJ, po skupinkách i s celou třídou. 1 x týdně probíhalo 
skupinové procvičování psaní. 

o Každý týden měly děti k dispozici konzultace s učitelkou, v tříhodinové 
dotaci. 1 x týdně probíhala týdenní reflexe, ve skupinách po 4-5 dětech. 

o Dětem byly nabízeny odpolední aktivity (cvičení, vaření, hudba, 
rukodělné tvoření), po konzultacích mohly pracovat na svých 
individuálních projektech.  
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2. Komunikační platforma 
o Děti se s pomocí rodičů z domova připojovaly se na meet setkání, 

zadání práce viděly v Google Classroom, kam také ukládaly 
vypracované úkoly. Komunikace probíhala i přes emaily a telefonicky 
či formou SMS. 

3. Využití materiálů 
o Materiály vhodné pro distanční pro výuku byly připravovány 

učitelkami, využívali jsme i vzdělávací online videa a další materiály.  
4. Povinné výstupy  

o Povinné výstupy byly téměř splněny.  
o Nedokončen zůstal 3. díl pracovního sešitu z matematiky.  

5. Účast ve výuce 
o Výuky se zúčastnilo 23 dětí. S distanční formou výuky nebyly 

zaznamenány větší problémy.  
6. Práce s ohroženými žáky 

o Nabídnuta a využívána byla individuální setkání a konzultace.  

3. ročník  

1. Organizace výuky  
o Každé pondělí byla na hlavní stránce zveřejněná zpráva o průběhu 

následujícího týdne s tématickým rozvrhem a povinnými výstupy. Žáci 
i rodiče obdrželi odkaz na linoitovou nástěnku s doporučeným 
rozvrhem týdenní práce.  

o Žáci byli rozděleni do tří skupin po osmi dětech, které se měnily 
po měsíci. Paralelně vedle sebe běžely dvě výukové hodiny s časovou 
dotací 45 minut.  

o Všechny děti se potkávaly na třídnické hodině, čtenářském klubu a 
společné týdenní reflexi.  

o Třikrát týdně probíhaly konzultace pro děti i rodiče, každé úterý bylo 
dobrovolné doučování z češtiny, matematiky a angličtiny. Dětem byl 
také nabídnut časový prostor pro společné dělání úkolů 
za přítomnosti učitele. Odpoledne byla k dispozici nabídka zájmových 
činností - vědecký klub, herní klub, večerní čtení před spaním. 

2. Komunikační platforma  
o Veškeré materiály, úkoly a všechny společná setkání probíhala přes 

Učebnu Google a Google Meet. Ve výuce jsme také využívali Gmail, 
Hangouts, Jamboard, Linoit a grafický program Canva. 

3. Využití materiálů  
o Žáci pracovali s pracovními sešity v matematice a angličtině, výukové 

materiály a pracovní listy do ostatních předmětů si vytvářeli učitelé 
sami tak, aby vyhovovaly potřebám online výuky a tématicky 
a metodicky na sebe navazovaly. 

4. Povinné výstupy   
o Žáci během distanční výuky plnili povinné výstupy z Českého jazyka 

(čtení, psaní, práce s textem), které byly tematicky orientovány 
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k oblastem předmětu Náš svět, dále se zabývali výstupy z Matematiky 
a Angličtiny (poslech, čtení, slovní zásoba a konverzace). 
 

5. Účast ve výuce   
o Výuky se účastnili zpravidla všichni žáci. Nezaznamenali jsme žádné 

výraznější absence. 
6. Práce s ohroženými žáky  

o Ohrožení žáci se účastnili hodin doučování i předem domluvených 
konzultací. Někteří dostávali speciálně upravené materiály a zadání 
úkolů tak, aby pro ně byla práce zvládnutelná i bez výraznější podpory 
rodičů. S rodiči jsme se vzájemně informovali o potřebách a posunech 
dětí, s většinou z nich jsme udržovali častý kontakt. 

4. ročník 

1. Organizace výuky  
o Každé pondělí měly děti v Classroom přehled práce na celý týden. 

Konkrétní úkoly byly zadávány postupně v jednotlivých předmětech 
spolu s vysvětlením práce. Úkoly byly rozděleny na povinné a 
nepovinné.  

o Dále měly děti možnost dobrovolného procvičování Čj, M, Aj online.  
o Výuka probíhala každý den dopoledne, v odpoledních hodinách byly 

v rozvrhu dané dobrovolné konzultace ke všem předmětům.  
o Na většinu předmětů byly děti rozděleny do 2 - 3 skupin, které 

probíhaly paralelně s jednotlivými učiteli.  
o 1x týdně probíhalo doučování Čj pro konkrétní děti. 

2. Komunikační platforma  
o Učebna Google a Google Meet, Gmail, WhatsApp, Linoit, Jamboard 

3. Využití materiálů  
o materiály připravené pedagogy, online dostupné materiály  
o výuková videa dostupná na portálu Youtube, JSNS, Wordwall  
o pracovní učebnice H-mat, pracovní sešit M, Čj, Aj, RAZKids 

4. Účast ve výuce   
o Děti vždy byly řádně omluveny. Počty omluvených hodin byly velmi 

nízké. 
5. Povinné výstupy  

o Za období distanční výuky byly splněny v plném rozsahu.  
o Některé učivo z českého jazyka nebylo probráno dostatečně, 

promítne se tak v dalším roce v tematickém plánu pro třídu. 
6. Práce s ohroženými žáky  

o Probíhaly individuální konzultace, doučování a neustálé mapování 
odevzdávání povinných výstupů.  

o Pokud bylo třeba, proběhla konzultace s rodiči.   
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5. ročník 

1. Organizace výuky  
o Vždy v pondělí do 16 hodin byla Google Učeben nasdílena nástěnka 

Linoit se všemi povinnými výstupy na celý týden. Děti i rodiče tak 
viděli, co je v týdnu čeká.  

o Děti se setkávaly v online místnostech přes GoogleMeet dle týdenního 
rozvrhu, často byly hodiny dělené po menších pracovních skupinách. 
Denně proběhla cca čtyři setkání. 

o Jednotlivé úkoly jsme zadávali postupně během týdne tak, abychom 
děti nezahlcovali najednou. Úkoly byly rozděleny na povinné 
a dobrovolné už v jejich názvu. Povinné úkoly měly zadán čas plnění, 
nepovinné jej neměly a děti se k nim tak mohly kdykoliv vracet. 

o Děti ve svých Učebnách nacházely nejen úkoly z hlavních předmětů 
(ITB, ČJ, MA, AJ), ale také inspirativní úkoly z ARTu a spoustu 
dobrovolných výzev od svých učitelů (Podzimní mandala, Adventní 
kalendář rébusů, Cvičební výzva pro lepší kondici, Slož vlastní rap 
a další). 

o Fungovaly i další Učebny věnované různým tématům (informační 
a komunikační technologie, přírodovědné bádání a další). Plnění bylo 
dobrovolné. 

o Třída měla společně s učiteli domluvené mimo pravidelná online 
setkávání i   konzultační hodiny během týdne, kterých často využívaly 
děti jako podporu pro dovysvětlení učiva, či pomoc při plnění 
obtížnějších výstupů. Některé konzultace byly stanoveny jako 
povinné. 

2. Využití materiálů 
o Ve výuce byly využívány materiály připravené pedagogy, online 

dostupné materiály, výuková videa od učitelů dostupná na portálu 
Youtube nebo Google Classroom, online učebnice Cambridge LMS a 
další. 

3. Komunikační platforma  
o Komunikace probíhala přes Gmail, Google Meet, LinoIt, telefonicky 

4. Povinné výstupy  
o Povinné výstupy pro školní rok 2020/2021 byly splněny v plném 

rozsahu 
5. Účast ve výuce  

o Výuky se zpravidla účastnili všichni žáci třídy, tj. 24 dětí 
6. Práce s ohroženými žáky 

o Větší problémy s distanční formou vzdělávání byly zaznamenány 
u dvou žáků a byly řešeny  v součinnosti s rodiči. 
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6. ročník  

1. Organizace výuky  
o Vždy v pondělí do 14 hodin byla přes Google Učebnu nasdílena 

linoitová nástěnka se všemi výstupy na celý týden. Děti i rodiče tak 
viděli, co je v týdnu čeká.  

o Jednotlivé úkoly jsme zadávali postupně během týdne tak, abychom 
děti nezahlcovali najednou. Úkoly byly rozděleny na povinné a 
dobrovolné už v jejich názvu. Povinné úkoly měly zadán čas plnění, 
nepovinné jej neměly a děti se k nim tak mohly kdykoliv vracet.  

o Jednou za týden probíhaly také individuální konzultace k Projektům. 
Děti měly tak vždy týden na to, aby zapracovaly komentáře 
vyučujících a udělaly následné domluvené kroky.  

o Jednou za týden také probíhaly doučovací, konzultační hodiny, a to jak 
v češtině, matematice, tak i v angličtině. Tyto hodiny byly pravidelně 
určeny pro děti s nejslabšími výsledky, přihlásit se na ně ale mohly 
i děti, které potřebovaly dopomoc pouze jednorázově. 

o Děti ve svých Učebnách nacházely nejen úkoly z hlavních předmětů 
(ITB, ČJ, MA, AJ), ale také inspirativní úkoly z ARTu a spoustu 
dobrovolných výzev od svých učitelů (tělocvičná výzva, fotografická 
výzva apod.). 

o Každý pátek byl předmět SOWa věnován nejenom popovídání si 
o celém týdnu a kontrole výstupů, ale byly přidány i online hodiny 
kariérového poradenství, psychohygieny či lekce o komunikaci.  

o Každý pátek také probíhaly dobrovolné workshopy zaměřené 
například na pisatelství, čtenářství, případně na různé dovednosti z IT 
prostředí.  

2. Využití materiálů  
o Materiály připravené pedagogy, online dostupné materiály, výuková 

videa od učitelů dostupná na portálu Youtube nebo Google Classroom 
o Pracovní učebnice H-mat, Hejného metoda pro 6. ročník, elektronická 

verze učebnice a pracovního sešitu Hejného matematiky  
o Cambridge LMS, RAZKid, Umíme česky. 

3. Komunikační platforma 
o Gmail, Google Meet, Linoit, telefonicky. 

4. Povinné výstupy 
o Povinné výstupy byly za období distanční výuky splněny v plném 

rozsahu. Některé učivo z ARTu a z češtiny nebylo probráno dostatečně, 
promítne se tak v dalším roce v tematickém plánu pro třídu. 

5. Účast ve výuce  
o Výuky se průměrně účastnilo 18 dětí, větší problémy s distanční 

formou vzdělávání nebyly zaznamenány u žádného žáka.  V případě 
potřeby jednotlivé žáky po dohodě podporovali i rodiče. 
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7. ročník  

1. Organizace výuky  
o Každé pondělí byla do 13 hodin nasdílena přes Google Učebnu 

linoitová nástěnka s přehledem výstupů na daný týden, poté byla 
s dětmi probrána na online hodině a byly zodpovězeny všechny 
otázky. 

o Současně děti následovaly do značné míry pevný online rozvrh, který 
jim garantoval rovnoměrné a systematické rozdělení práce v daném 
týdnu.  

o Zhruba 3-4/5 učiva žáci v průběhu týdně probírali společně s učiteli - 
1-2/5 (dle témat) zpracovávali samostatně, s průběžnou kontrolou 
v rámci individuálních konzultací a předmětu SOWa. 

o Cílem střídání společné a samostatné práce byla zejména snaha 
respektovat individuální odlišnosti dětí. Všichni potřebují rámec, 
někdo však pevnější, jiný volnější. 

o Výuku ČJ, AJ, M měli žáci pravidelně 2x týdně (dále se zapisovali 
na individuální konzultační hodiny, ať už z vlastní vůle a potřeby, 
či po vybídnutí). Na tyto předměty byli žáci děleni do menších 
paralelně probíhajících skupin (po 8-9) a dostávali drobné DÚ z hodiny 
na hodinu, aby udržovali kontinuitu práce. 

o Online výuka v ITB probíhala denně po-čt, v pátek pak v rámci 
kombinované výuky ITB/SOWa mělo své místo společné týdenní 
opakování, kontrola zápisků a v neposlední řadě také hry, které dětem 
pomáhaly vrátit se k týdennímu učivu a hlouběji si jej uložit. 

o V rámci ITB děti kromě společných hodin pracovaly na individuálních 
i skupinových výstupech (tak jako i při prezenční výuce ve škole) 
a psaly průběžné epochové opakovací kvízy. Pondělní ráno (SOWa) 
využívaly děti k reflexi opravených kvízů a úkolů z minulého týdne, 
příp. k doplňování úkolů a samostatné práci v pracovních sešitech.  

2. Komunikační platforma 
o Výuka probíhala v prostředí Google Učebna a Google Meet. 

Konzultace se odehrávaly tamtéž, příp. telefonicky.  
o Další komunikace se odvíjela také e-mailovou formou. Pro potřeby 

rychlé komunikace byla využívána WhatsApp skupina. 
3. Využití materiálů  

o Veškeré materiály pro výuku se sdílely přes Google Učebnu.  
o Pro výuku AJ, M a částečně ČJ byly využívány i učebnice a zejména 

pracovní sešity. 
4. Povinné výstupy 

o Veškeré povinné výstupy z páteřních předmětů (ČJ, M, AJ, ITB) 
za školní rok 2020/2021 pro 7. ročník byly splněny.  Výjimku tvořila 
tělesná výchova, která byla nařízením vlády významně omezena. 
Částečně byla omezena i výuka ARTU, jenž se kvůli posílení 
individualizace při online výuce odvíjel integrovaněji než běžně. 
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5. Účast ve výuce 
o Žáci se hodin účastnili bez výraznějších absencí. 

6. Práce (nejen) s ohroženými žáky 
o Někteří se potýkali se samostatným vypracováváním domácích úkolů 

a s jejich odevzdáváním do Google Učebny. S těmi jsme měli několik 
individuálních intervenčních sezení. Postupně se i tito žáci zlepšovali.  

o Kromě výukových cílů se učitelé zaměřovali také na psychickou 
pohodu dětí - ať už ve hrách, slozích, konzultacích či přímo online 
intervenčním programem. Psychohygienický účel mělo také krátké 
odpolední páteční sdílení v SOWě, věnované tomu, co jsme v týdnu 
zažili, co nám vyhovovalo a co bychom naopak chtěli jinak. 

 

9 Přílohy 

• Učební plány oborů vzdělání 
• Schválení Výroční zprávy za školní rok 2020/2021 Školskou radou 

 

V Praze dne 6. října 2021 
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Výroční zprávu za rok 2020/2021 vypracovala:  

                                                                     Mgr. Šárka Boldišová, zástupkyně ředitelky 
       

Výroční zprávu za rok 2020/2021 schválili:  

Za školu:  

 

                                                                        .............................................................................. 

                                                                          Mgr. Iveta Jonášová,  ředitelka školy  

 

Za školskou radu: 

 

                                                                         .............................................................................. 

                                                                         Nikola Křístek, předseda školské rady  

 

Za společnost Základní škola Vitae, s.r.o. 

 

 

                                                                         .............................................................................. 

                                                           JUDr. Petr Jonáš,  jednatel  

Za zřizovatele: 

 

                                                                       .............................................................................. 

                                                            JUDr. Petr Jonáš,  zřizovatel 
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