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Počty žáků podle tříd I. a II. 
stupně k 30. 6. 2017  

 

 
 
V přípravné třídě se ke stejnému datu vzdělávalo 15 dětí (8 chlapců a 7 dívek) pod 
vedením Jany Delgerové a asistentky pedagoga Václavy Bláhové. Celkový počet žáků 
školy k 30. 6. 2017 byl tedy 330. Oproti školnímu roku 2016/2017 se jedná o nárůst 
o 45 žáků. Z tohoto počtu plní povinnou školní docházku 11 žáků podle § 38 
školského zákona (v zahraniční škole na území ČR nebo v zahraničí – nárůst o 4 žáky 
ve srovnání se školním rokem 2016/2017). Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
uvádíme v příloze č. 1. 
 
Škola vzdělává rovněž žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podrobněji o této 
problematice ve zprávě výchovné poradkyně. 



 

Personální zabezpečení 
činnosti školy 

 
K 30. 6. 2018 působilo ve škole na obou stupních 25 pedagogů, dále 5 vychovatelek 
ve školní družině, 10 asistentek a asistentů pedagoga, školní psycholožka.  
Celkem 4 pedagogičtí pracovníci si průběžně doplňují studiem své zákonné 
kvalifikační předpoklady. V tomto školním roce vzniklo plnohodnotné školní 
poradenské pracoviště, jehož členy jsou: školní psycholožka Mgr. Simona Dejdarová, 
výchovná poradkyně a speciální pedagožka Mgr. Jana Meskařová, kariérní 
poradkyně Mgr. Karolína Špůrová a školní metodička prevence Mgr. Barbora 
Caknakisová (od 2. pololetí). Na konci školního roku jsme získali druhou školní 
psycholožku Mgr. Márii Husovskou, která začne od září zastávat pozici odborného 
konzultanta pro poruchy autistického spektra. 
 
Ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 muselo dojít k personálním změnám 
v pedagogickém sboru. Jedním důvodem byl nástup třídní učitelky 2. A Mgr. 
Kristýny Gyurczoviczové na mateřskou dovolenou (nahradila ji Mgr. Žaneta 
Hoskovcová), druhým důvodem byla nečekaná dlouhodobá pracovní neschopnost 
třídní učitelky 3. B Ing. Aleny Perušičové, kterou nahradila stávající asistentka 
pedagoga Mgr. Petra Holubová a funkce asistentky pedagoga se na přechodnou dobu 
ujala Mgr. Mária Husovská. Díky mimořádnému nasazení všech zúčastněných se 
podařilo tuto nelehkou situaci zvládnout a úspěšně tak dokončit školní rok. Ve 2. 
pololetí jsme přijali do pracovního poměru Mgr. Barboru Caknakisovou, která se 
stala posilou v oblasti výuky přírodovědných předmětů a zároveň platným členem 
školního poradenského pracoviště ve funkci školní metodičky prevence. 
 
Za úspěch lze považovat zvýšení počtu kvalifikovaných (a kvalitních) vyučujících 
cizího jazyka na celkový počet 7. Ve školní roce 2017/2018 působila také jedna 
vyučující – rodilá mluvčí.  
 



Velmi důležité pozice rozvrháře se v tomto školním roce ujal Mgr. Lubomír 
Havlíček, jehož úkolem je předkládat vedení školy návrh a případné úpravy rozvrhu 
hodin, a to i v případě absentujících vyučujících. Vzhledem k jeho bezchybné práci 
probíhal školní rok po stránce organizačního zajištění hladce a bez větších 
komplikací. 
 
Provozní činnost zajišťovali tito zaměstnanci: školník (pro základní i mateřskou 
školu), 4 uklízečky, vedoucí školní jídelny (pro základní i mateřskou školu), 2 
hospodářky (pro základní i mateřskou školu), správce školního hřiště (částečně hrazen 
z doplňkové činnosti školy). Ekonomickou a účetní agendu zpracovávají externí 
spolupracovníci (mzdová účetní Ludmila Oswaldová, účetní a ekonom Ing. Michal 
Krátký), oba financovaní z provozního příspěvku zřizovatele. 
 
 
 

 
 

Složení pedagogického sboru k 30. 6. 2018

muži ženy



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Věkové složení pedagogického sboru

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



Cíle pro školní rok 2017/2018 
a jejich dosažení 

	

CÍL JAK HO DOSÁHNEME OČEKÁVANÝ VÝSTUP 

Stále pracovat na 
zlepšení 
komunikace mezi 
pedagogy napříč 
celou školou, mezi 
žáky a pedagogy a 
mezi žáky navzájem 

• vzájemná komunikace 
vedení školy se 
zaměstnanci 

• neformální setkávání 
• pracovní porady, 

pedagogické rady a 
metodická sdružení 

• zapojování se do DVPP  
• setkávání a 

komunikace s kolegy 
školského 
poradenského zařízení 
(školní psycholog, 
speciální pedagogů 

• vedení třídních 
programů pro rozvoj 
sociálních vztahů a 
komunikace 

• Vedením třídnických 
hodin vycházejících z 
potřeb dané třídy 

• Zavedení a realizace 
nepovinného předmětu 
ACTIVE CITIZENS 

• spolupráce všech pedagogů 
• společná plánování školních i 

mimoškolních aktivit (prolínání 
aktivit MŠ, ZŠ 1. i 2. stupně 

• realizace projektových dnů 
• pozitivní atmosféra a celkové 

klima ve škole 
• ve vybraných třídách plnění 

programů Zippyho kamarádi, 
Jablíkovi kamarádi - zlepšení 
vztahů ve třídách 

• třídnické hodiny - zlepšení 
vztahů ve třídách 

• vysoká koordinace, komunikace 
a spolupráce, vnímání místního 
společenství, spolupráce s 
veřejností, umět plánovat, vést a 
řídit projekty 



Rozvíjet učitelské 
dovednosti všech 
pedagogů v 
souladu se 
současnými trendy 
ve výchově a 
vzdělávání 

• v rámci POPR 
nastavení vlastního 
osobnostního cíle pro 
svůj rozvoj 

• v rámci POPR 
nastavení požadavků 
na DPP každého 
zaměstnance 

• sestavením DVPP pro 
školní rok 

• aplikace získaných 
znalostí a dovedností z 
DVPP 

• postupným 
vybavováním učitelské 
knihovny odbornými 
publikacemi 
zaměřenými na 
didaktiku, hodnocení, 
strategie, OSV…… 

• samostudium odborné 
literatury 

• pořádání DVPP přímo 
ve škole pro celý 
pedagogický sbor 
(vedení tripartit, vedení 
třídnických hodin, 
využití IPad ve výuce 
ad.) 

• rozhovory s vedením školy 
mapující rozvoj zaměstnance, 
zhodnocení vlastní práce za 
sledované období 

• v rámci kontrolní a hospitační 
činnosti prezentace a aplikace 
nově získaných dovedností z 
DVPP a samostudia 

Účelně využívat 
informační systém 
ŠOL 

• využívat ŠOL k 
pracovní komunikaci 
mezi zaměstnanci, ale i 
se zákonnými zástupci 
a žáky školy 

• zdokonalovat se ve 
využívání ŠOL 

• zvýšení úrovně vzájemného 
předávání informací a 
komunikace 



Vylepšovat 
materiální podmínky 
MŠ a ZŠ 

• zmapování potřebných 
pomůcek do 
jednotlivých předmětů 

• po schválení vedením 
objednání materiálů a 
pomůcek 

• postupné vybavování 
učitelské i žákovské 
knihovny, využívání 
služeb ŠOL v rámci 
výpůjčního systému 

• zřízení dílen v budově 
školy  

• zkvalitnění výuky využitím 
nových didaktických pomůcek 

• otevření knihovny s danou 
otevírací dobou, pořádání aktivit 
pro žáky i přátele školy (Dílny 
čtení, besedy se známými 
osobnostmi), zapojení školy do 
mezinárodní akce na podporu 
čtenářství Noc s Andersenem, 
vzdělávání zaměřené na 
čtenářskou gramotnost a 
aplikace dovedností, metod v 
rámci práce knihovny 

• vybudování dílen, úprava ŠVP v 
souladu s RVP ZV pro školní rok 
2018/2019 

Vést otevřený 
dialog s klíčovými 
partnery školy (MČ, 
ŠR, Klub rodičů) 

• účastí na setkání 
Školské rady a Klubu 
rodičů 

• účastí na schůzkách se 
zástupci MČ, na 
zastupitelstvech 

• účastí na neformálních 
schůzkách a akcích 
pro širokou veřejnost 

• diskuzí nad 
strategickými body 
vedoucími k rozvoji 
školy 

• otevřené partnerství mezi školou 
a jejími partnery 



Účast v projektech 
sloužících k 
podpoře školského 
zařízení i 
personálního 
obsazení 

• vyhledávání vhodných 
projektů 

• v případě získání dotačních 
titulů, zlepšení materiálních i 
personálních podmínek školy 

 
Zhodnocení školního roku 

2017/2018 
 
Dlouhodobým cílem vedení školy je vytvořit kvalifikovaný, stabilní a spolupracující 
pedagogický sbor, který sdílí vizi školy a podílí se na jejím naplňování. Vzhledem  
k všeobecně známému - momentálně až kritickému - nedostatku kvalitních pedagogů 
se velmi těžko nahrazují odcházející kolegové (odchod do starobního důchodu, 
odchod na mateřskou a rodičovskou dovolenou). Přesto můžeme konstatovat, že 
personální změny, ke kterým v průběhu školního roku 2017/2018 došlo, se nakonec 
pozitivně odrazily na kvalitě poskytovaného vzdělávání. Otevřeně je potřeba přiznat, 
že v této oblasti máme stále ještě rezervy, ne vždy spolupráce a komunikace členů 
pedagogického sboru probíhá na příslušné úrovni.  
 



Jako vedení školy neslevujeme z požadavků na další odborné vzdělávání 
pedagogického sboru. Pro školní rok 2017/2018 jsme podpořili vzdělávání v 
oblastech využívání mobilních technologií ve výuce, kritického myšlení a čtenářství, 
matematické gramotnosti, výuky ČJ jako cizího jazyka a dalších. Vzhledem ke stále 
zvyšujícímu se počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nelehkými 
diagnózami včetně poruch autistického spektra na straně jedné a v různých oblastech 
nadanými žáky na straně druhé, jsme se zaměřili na vzdělávání v oblasti práce 
s oběma výše zmíněnými skupinami. I z tohoto důvodu jsme se zapojili do projektu 
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut 
pro další vzdělávání. Podpora pro školu vyplývající z podmínek tohoto projektu 
začne v září 2018. Dále uvádíme konkrétní výčet absolvovaných odborných kurzů v 
rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 
2017/2018. 

 



 
 
Na začátku školního roku 2017/2018 byly vyhodnoceny plány osobního 
pedagogického rozvoje učitele, a to společně s vedením školy. Následně pedagogové 
opět formulovali své profesní cíle v návaznosti na výsledky výše popsaného 
vyhodnocení. Ukazuje se, že učitelé cítí největší potřebu rozvoje svých pedagogických 
dovedností v oblasti hodnocení (většina z nich vnímá, že klasifikační stupně 1 – 5 jsou 
nedostatečné a překonané – také vzhledem k hodnocení žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, nicméně vzhledem k celkovému systému českého školství 
nutné, individualizace a diferenciace výuky (opět vzhledem k velmi pestrému složení 
tříd) a práce s „problémovými“ žáky. Vedení školy se snaží tato témata reflektovat  
a poskytovat a zajišťovat pedagogům lidskou i odbornou podporu. V této souvislosti 
je potřeba zmínit průběžné rozšiřování učitelské knihovny o nejnovější odborné 
publikace, organizace vzdělávacích akcí přímo ve škole a další. 
 
V průběhu školního roku opět proběhla řada hospitačních návštěv v jednotlivých 
vyučovacích hodinách. Pedagogové kromě jiného pracovali se sebehodnotícími 
dotazníky, které byly společně se záznamy hospitujícího využity k pohospitačnímu 
rozhovoru. Následné diskuze o didaktické skladbě hodiny, využitých metodách výuky 
a mnoha dalších aspektech považujeme za důležité a přínosné.  
 
Novinkou tohoto školního roku byl nový nepovinný předmět Active Citizens pod 
společným vedením Mgr. Havlíčka, Mgr. Hrušky a Mgr. Dejdarové. Projekt, který 
od roku 2012 společně realizují organizace British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – 
vzdělávací program Varianty. Projekt usiluje o posílení komunitního rozměru školy 



a aktivní zapojení žáků do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata 
aktivního občanství a dobrovolnictví. V rámci projektu hledali učitelé i žáci společně 
odpovědi na mnoho otázek. Tady jsou některé z nich: Kdo jsem, jaká je moje kultura 
a identita? Na co jsem ve svém městě hrdý? Kdo zde rozhoduje a kdo má moc? Co 
mé město trápí? Jak můžu přispět k řešení? S kým chci a budu spolupracovat? Jak 
dobře společensky prospěšný projekt naplánovat?  

Díky velmi dobré spolupráci se zřizovatelem se podařilo zrealizovat finančně náročný 
projekt vybudování dílen (v prostorách, kde se kdysi v minulosti již nacházely). Velmi 
kvalitně vybavená odborná pracovna může začít fungovat pro výuku pracovních 
činností již v září 2018. 

Ve školním roce 2017/2018 jsme realizovali autoevaluační šetření Mapa školy od 
společnosti Scio. Jedná se o připravenou sadu dotazníků, která zjišťuje zpětnou vazbu 
od žáků, rodičů, učitelů, vedení školy i provozních pracovníků. Výhodou tohoto 
produktu je 100% anonymita, uživatelsky přátelské on-line zpracování, porovnání 
výsledků s ostatními zapojenými školami. Nevýhodu vidíme (kromě vysoké ceny) také 
ve formulaci otázek. Často se jedná o tzv. vícehlavňové otázky (výrok nebo otázka se 
ptá na víc, než je možné jednou škálou odpovědět).  Žák se má např. vyjádřit ke 
školním akcím: Je podle tebe potřeba zlepšit školní akce, které škola pořádá? (jejich 
téma, množství, zábavnost, přínosnost atd.)  
 
rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne 
 
Jakou odpověď má žák označit, když si myslí, že množství školních akcí je přesně 
takové, jaké má být, určitě by se mělo výrazně změnit jejich téma a trochu zvýšit  
i přínos? Jak bude názor pochopen zatrhnutím jedné možnosti? Jaký přínos bude mít 
taková odpověď pro rozvoj školy? 
 
Jsme tedy toho názoru, že příští evaluační šetření zkusíme připravit škole na míru, 
aby získaná data byla pro nás opravdu vypovídající zpětnou vazbou. 
 
Jak již bylo zmíněno výše, ve škole vzniklo plnohodnotné školní poradenské 
pracoviště, prostřednictvím kterého škola zabezpečuje poskytování poradenských 
služeb školní psycholožky (Mgr. Simona Dejdarová), výchovné poradkyně (Mgr. Jana 
Meskařová), kariérové poradkyně (Mgr. Karolína Špůrová), školní metodičky 



prevence (Mgr. Barbora Caknakisová - od 1. 2. 2018) a nově ještě odborné 
konzultantky pro poruchy autistického spektra (Mgr. Mária Husovská). Externím 
spolupracovníkem školy je Mgr. Kateřina Švarcová z Pedagogicko-psychologické 
poradny pro Prahu 6. Intenzivně jsme také spolupracovali s oblastním metodikem 
prevence Bc. Ondřejem Mýtinou a dalšími specialisty dle aktuálních potřeb. 
 
Vzhledem k nové legislativě v oblasti tzv. společného vzdělávání byla potřebná 
intenzivní spolupráce všech členů školního poradenského pracoviště, jehož vedením 
je pověřena školní psycholožka Mgr. Simona Dejdarová. Náročnost problematiky 
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (patří mezi ně také žáci nadaní 
a žáci s odlišným mateřským jazykem) nás vedla k tomu, že jsme se zapojili do 
projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (Národní institut 
dalšího vzdělávání) 
 
Zhodnocení činnosti školní psycholožky, výchovné poradkyně, kariérové poradkyně 
a metodičky prevence ve školním roce 2017/2018 následuje.  
 
ZPRÁVA ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY (Mgr. Simona Dejdarová) 
 
V základní a mateřské škole Nebušice jsem v tomto školním roce pracovala na 
poloviční úvazek (tj. v rozsahu 20 hodin týdně) díky financování z projektu „Škola 
otevřená všem“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004832), Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_023, Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP. 
Druhý poloviční úvazek (20 hodin týdně) byl financován na základě doporučení 
podpůrného opatření „školní psycholog“ pro školu dle vyhlášky 27/2016 Sb., které 
vydalo SPC při Národním ústavu pro autismus. 
 
Ve své práci školní psycholožky ZŠ a MŠ Nebušice jsem v tomto školním roce 
navázala na loňský školní rok, ve kterém byla pozice školního psychologa zřízena na 
naší škole historicky poprvé. Pokračovala jsem v budování této pracovní pozice 
zejména prostřednictvím hledání, vytváření a udržování stávajících komunikačních 
sítí, osobních vazeb a způsobů spolupráce. Poměrně mnoho času a úsilí jsem 
věnovala i v tomto školním roce vytváření povědomí a budování vstřícných postojů 



ke službám školní psychologie mezi dětmi, v učitelském sboru, mezi rodiči našich 
žáků a mezi členy místní komunity. Oproti uplynulému školnímu roku se těžiště mé 
práce přesunulo již více směrem k vyhledávání, formulování a přijímání konkrétních 
zakázek psychologické práce a k jejímu přímému vykonávání. Mezi klienty školní 
psychologie převažovali pedagogové a další pedagogičtí pracovníci, početnou 
skupinu klientů tvořili též jednotliví žáci. Méně často jsem pracovala se skupinkami 
žáků a se třídními kolektivy, nejméně početnou skupinu klientů tvořili rodiče žáků. 
 
Zhodnocení školního roku, doporučení 
 
Co se podařilo / daří:  

- postupně začleňovat školní psycholožku do života školy  
(V některých třídách jsem byla přizvána k účasti na třídnických hodinách; 
pracovala jsem s dětmi „v terénu“ - na chodbách nebo na hřišti během 
přestávek a v odpoledních hodinách v družině; účastnila jsem se porad a 
neformálních setkání pedagogů, některé jsem iniciovala (setkání asistentů 
pedagoga); intenzivněji jsem pracovala s některými žáky v rámci předmětu 
Active Citizens, programů Zipyho a Jablíkovi kamarádi a kroužku Zábavná 
logika.) 
 

-  zvyšovat povědomí žáků, pedagogů a některých rodičů o tom, jaké služby 
jim školní psycholožka nabízí, k čemu jí mohou využívat a jak jim může 
pomoci. V tomto školním roce se na mne děti obracely nejčastěji se starostmi 
s nevhodným chováním, konflikty nebo problematickými vztahy mezi 
spolužáky; rodiče zejména s žádostí o pomoc s problematickým chováním 
nebo prožíváním jejich dětí a pedagogové s potřebou konzultovat nevhodné 
chování některých žáků a způsoby práce se vztahy a vzájemným chováním 
dětí ve třídě; objevovala se i problematika přístupu k žákům impulzivním, 
neklidným, agresivním a žákům úzkostným či sociálně neobratným. 
 

- navázat kontakty a bližší spolupráci s kolegy a pracovišti vně školy (PPP, 
SPC, ÚMČ Prahy 6, program Varianty, Meta, FF UK, Osvětová beseda a 
další) 

Co se daří méně:  



- vytvořit koncepci práce Školního poradenského pracoviště a zlepšit 
komunikaci a spolupráci uvnitř týmu (situaci příliš nezlepšila ani snaha o 
pořádání pravidelných porad Školního poradenského pracoviště) 
 

- chybí zatím pevné a kompetentní vedení a srozumitelné rozdělení 
kompetencí uvnitř týmu; situaci komplikuje odlišné profesní zaměření 
jednotlivých odborníků a čerstvé personální změny ve Školním poradenském 
pracovišti 
 

Nabídky / doporučení:  
- zvážit pořádání pravidelných porad pedagogického sboru (s cílem vytvořit 

jasně ohraničené a bezpečné prostředí pro sdílení informací, nápadů, 
připomínek a podnětů; a přesunout tak důležitou komunikaci z chodeb  
a kabinetů na otevřenější, efektivnější, odpovědnější a v neposlední řadě  
i důstojnější platformu) 
 

- věnovat pozornost budování komunikace, vztahu a spolupráce školní 
psycholožky s vedením školy (klíčové pro práci školního psychologa na škole); 
komunikovat otevřeně o vzájemných představách a očekáváních; pracovat 
kontinuálně na vyjasňování kompetencí a formulaci zakázek 
 

- zaměřit se na kultivaci chování a vzájemných vztahů mezi dětmi (ideálně podle 
celoškolní koncepce, založené na podpoře zdravých procesů v žákovských 
kolektivech a minimalizaci hodnotící a represivní složky)  
 

- nabízet, propagovat a organizovat supervizi pro pedagogické pracovníky 
(individuální i skupinovou)  
 

- vybudovat třídu pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (prostor pro 
práci inkludovaných žáků, kteří mají sníženou schopnost účasti na vyučování 
ve třídě a potřebují pobyt ve své kmenové třídě střídat s prací individuální nebo 
v menší skupince žáků) 
 



- podporovat všemi dostupnými způsoby žáky v tom, aby se postupně mohli ve 
větší míře obracet na školní psycholožku přímo a nikoli převážně 
zprostředkovaně (přes pedagogy a ojediněle i přes rodiče) 

 
ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ (Mgr. Jana Meskařová) 
	
Výchovná poradkyně Mgr. Jana Meskařová poskytovala v období školního roku 
2017/2018 informace a odbornou pomoc učitelům, žákům a rodičům v oblastech: 
 

• výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
• sledování žáků s poruchou autistického spektra, konzultace s učiteli  

a odborníky 
• sledování a péče o nadané žáky 
• péče o děti se slabým prospěchem nebo o žáky neprospívající 
• sledování a řešení neomluvené nebo zvýšené omluvené absence 
• spolupráce se školním poradenským pracovištěm a vedením školy 

1.  Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracovala výchovná 
poradkyně s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 6 (dále jen PPP) s Mgr. 
Kateřinou Švarcovou a se Speciálně pedagogickými centry (dále jen SPC). 
Organizačně a formálně  se podílela na přípravě plnění a vyhodnocování 
individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) a plánů pedagogické podpory (dále 
jen PLPP). V této oblasti vedla spisovou dokumentaci, průběžně ji aktualizuje, 
kontroluje platnost doporučení PPP. Nápravy poruch učení byly reedukovány podle 
doporučení pracovníka PPP, které vede speciální pedagog na 1. stupni ZŠ  
a vyškolený pedagog na 2. stupni ZŠ. Reedukace probíhá 1-2x týdně.  
 
a)  Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogická centra 
V PPP bylo v první pololetí školního roku 2017/2018 nově vyšetřeno nebo 
přešetřeno celkem 12 žáků. V průběhu školního roku dalších 14 žáků. 
V SPC byli vyšetřeni celkem 4 žáci – vada gastrointestinálního traktu, porucha 
autistického spektra, zrakové postižení, sluchové postižení. Mgr. Kateřina Švarcová 
PPP Praha 6 pravidelně navštěvovala školu, minimálně 1x za měsíc. Probíhaly 



konzultace s učiteli, speciálním pedagogem, kariérním a výchovným poradcem. 
Dokumentace byla průběžně aktualizovaná a v průběhu celého pololetí byla  
k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. Společně s vypracovaným IVP  
a doporučením PPP je zdrojem informací o výsledcích šetření, doporučení  
a metodách výuky k dispozici všem vyučujícím. 
 
b)  Integrace 
Počet integrovaných žáků se v průběhu 1. pololetí měnil. V září 2017 proběhla 
kontrola všech doporučení a IVP a naplánována nová a následná vyšetření  
v průběhu celého roku. 
 

V současné době škola integruje: 
• vývojové poruchy učení - 29 žáků 
• PAS: 3 žáci 
• sluchové postižení: 1 žák 
• zrakové postižení: 1 žák 
• žáci s odlišným mateřským jazykem: 9 žáků 

 
Pro všechny integrované žáky byly během celého školního roku (podle doporučení 
PPP) vypracovány IVP a následně projednány s rodiči i se žáky. Všichni integrovaní 
žáci využívali pomůcky, učitelé metody výuky, pomáhající kompenzovat poruchy 
učení, PAS, sluchové a zrakové postižení a výuku českého jazyka pro cizince. 
Na doporučení PPP a SPC bylo možno ve třídách zřídit celkem10 pozic asistenta 
pedagoga. 
 
c)  Plán pedagogické podpory 
Plán pedagogické podpory navrhuje a vypracovává učitel po domluvě s výchovným 
poradcem příp. speciálním pedagogem nebo je doporučen po vyšetření v PPP. Ve 
školním roce 2017/2018 byl zpracován pro 13 žáků. 
  
Zohledňující přístup - jedná se o žáky se speciálními potřebami, u kterých je nutné 
zohlednění a diferencované hodnocení převážně po celou dobu školní docházky. 
Doporučení PPP na základě odborného vyšetření. 



 
2)  Sledování a péče o nadané žáky 
Mezi mimořádně nadané jsou žáci zařazovány na základě vyšetření PPP. Pokud je 
mimořádné nadání potvrzeno, žáci jsou vzděláváni podle IVP. Ve školním roce 
2017/2018 nebyl žádný žák naší školy integrován jako žák mimořádně nadaný. 
 
3)  Péče o děti se slabým prospěchem nebo o žáky neprospívající 
Při zajištění péče o žáky s neprospěchem bylo postupováno podle pravidel školy. 
Pokud žák neprospěl na konci čtvrtletí, domluvil třídní učitel setkání s žákem a jeho 
rodiči příp. zákonnými zástupci a učitelem daného předmětu. Dohodli podmínky, 
které se pokusí žák splnit, aby nebyl hodnocen na konci období nedostatečně. 
Současně byli rodiče požádáni o častější konzultace s vyučujícím předmětu  
a o důslednější kontrolu přípravy na vyučování. V 1. pololetí školního roku 
2017/2018 byl v ZŠ Nebušice jeden neprospívající žák, ve druhém pololetí prospěli 
všichni žáci. Jeden žák na žádost rodičů bude opakovat druhý ročník. Jedná se o žáka 
s rozdílným mateřským jazykem, opakování bylo doporučeno PPP. 
 
4)  Sledování a řešení neomluvené nebo zvýšené omluvené absence 
Tyto problémy lze rozdělit na dvě oblasti - neomluvená absence a zvýšená 
omluvená absence. 
 
a)  Neomluvená absence 
V letošním školním roce jsme neřešili neomluvenou absenci u žáků. Ale na 
pedagogické radě byly připomenuty pravidla omlouvání absence a její včasnost – do 
kdy je nutné omluvit zameškané hodiny, aby se z nich nestaly hodiny neomluvené. 
 
b)  Zvýšená omluvená absence 
V rámci prevence záškoláctví, skrytého záškoláctví a neprospěchu z 
důvodu velkého množství zameškaného učiva sledujeme žáky, kteří měli vysokou 
omluvenou absenci (přes 100 hodin za jedno pololetí). Žáků, kteří měli zameškáno 
více jak 100 vyučovacích hodin bylo v tomto školním roce celkem 32 v 1. pololetí, 43 
ve 2. pololetí. S absencí nad 200 omluvených hodin 1 žák v 1. pololetí, 5 žáků ve  
2. pololetí. Při jednání s rodiči a žáky se zaměřujeme nejen příčiny vysoké absence, 
ale hlavně na možnosti, jak žákům pomoci s doplněním zameškaného učiva, aby se 
zvýšená absence neprojevila na zhoršení prospěchu.  



 
5)  Spolupráce se školním poradenským pracovištěm 
Ve školním roce 2017/2018 bylo zřízeno školní poradenské pracoviště: školní 
psycholožka Mgr. Simona Dejdarová (vedoucí ŠPP), metodička prevence Mgr. 
Barbora Caknakisová, výchovná poradkyně Mgr. Jana Meskařová. Celé ŠPP aktivně 
spolupracuje, každý týden se pravidelně setkává a konzultuje společně s vedením 
školy.  
 
Na základě vyhlášky 317/2005Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
zahájila výchovná poradkyně ve školním roce 2016/2017 dvouleté studium pro 
výchovné poradce na Filozofické fakultě UK, katedra Psychologie. Výchovná 
poradkyně ukončila druhý ročník studia a v říjnu bude skládat závěrečnou zkoušku. 
 
ZPRÁVA ŠKOLNÍ METODIČKY PREVENCE (Mgr. Barbora 
Caknakisová) 
Školní rok 2017/ 2018 byl specifický v tom, že od září pozici metodika prevence (po 
odchodu stávající metodičky prevence ze školy) vykonávala psycholožka školy a obě 
tyto funkce dělala souběžně.  Přes všechna úskalí se snažila zajistit plnohodnotný 
preventivní program.  Byl vytvořen preventivní program školy, osobně se podílela na 
aktivitách školy (přímá práce se žáky v rámci prevence), metodicky vedla pedagogické 
pracovníky školy, včetně asistentů pedagoga, zajišťovala spolupráci s organizacemi 
působícími v oblasti prevence, vedla písemné záznamy, účastnila se pracovních 
seminářů a setkání na PPP, dále se v oblasti vzdělávala. V druhém pololetí nastoupila 
nová metodička prevence a od dubna převzala celou agendu metodika prevence. 
Postupně se seznamuje se školou, žáky, rodiči, aktivitami probíhajícími v rámci školy 
a také s organizacemi, které na škole zajišťují preventivní programy.  Má ukončené 
akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky 
prevence.  Postupně se chce zaměřit na přepracování preventivního programu školy 
s jasným stanovením dlouhodobých cílů, v závislosti na strategii školy. Ve spolupráci 
s ostatními pedagogy určit specifickou prevenci v jednotlivých ročnících/ třídách  
a v neposlední řadě podporovat již nastavenou nespecifickou prevenci v podobě 
čtenářské gramotnosti. Dalším cílem je aktivní účast na grantových programech 
v oblasti primární prevence, k získání finančních prostředků na realizaci prevence na 
škole. V průběhu školního roku se nejprve nepravidelně, od 2. pololetí pravidelně 1x 
týdně scházelo školní poradenské pracoviště, složené z ředitelky školy, školní 



psycholožky, výchovné poradkyně a metodičky prevence. Spolupráce fungovala bez 
problémů. Probíraly se aktuální situace i dlouhodobé strategie. Za součást primární 
prevence považujeme i podporování pozitivních vztahů mezi rodiči a školou, proto 
jsou během školního roku organizovány různé neformální akce: Vánoční jarmark, 
komunitní besedy, Zahradní slavnost, Dny otevřených dveří aj. Během školního roku 
2017/ 2018 se řešilo několik projevů rizikového chování od špatných vztahů mezi 
žáky, vyloučení jedince z kolektivu, projevy rasismu, záškoláctví (včetně skrytého 
s vědomím rodičů), užívání tabákových výrobků, až po netolismus. Škola 
spolupracuje s PPP pro Prahu 6 a SPC. Ve druhém pololetí proběhlo školení 
pedagogického sboru na téma třídnické hodiny. Jednalo se o 4 setkání po 4 hodinách.  
 

Specifická prevence v samostatných preventivních aktivitách a programech: 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. třídy Počítáme s počítačem 
Branný den 

2. třídy Letem světem internetem 
Laická první pomoc 
Branný den 

3. třídy Laická první pomoc 
Co nám může hrozit na internetu, co je to 
kyberšikana 
Branný den 
Zipyho a Jablíkovi kamarádi 

4. třídy Laická první pomoc  
Branný den 
Zipyho a Jablíkovi kamarádi 

5. třídy         Laická první pomoc 
Branný den 
Nekecej a hraj (prevence násilí) 
Jsi nula (prevence kyberšikany) 

  



6. třídy Tak to prostě je (odmítání předsudků a 
stereotypů) 
Nekecej a hraj (prevence násilí) 
Jsi nula (prevence kyberšikany) 
Laická první pomoc 
bruslení, LVK, výchovný koncert 

7. třídy I Jan Ámos chodil do školy v cizině 
Laická první pomoc 
10 věcí, které by tvoji přátelé měli vědět o 
drogách 
výchovný koncert, bruslení, LVK 

8. třídy The Action New Generation 
Laická první pomoc 
10 věcí, které by tvoji přátelé měli vědět o 
drogách 
výchovný koncert, bruslení, LVK 

9. třída The Action New Generation 
10 věcí, které by tvoji přátelé měli vědět o 
drogách 
Laická první pomoc 
LVK, vánoční tržnice 

 
 
ZPRÁVA KARIÉROVÉ PORADKYNĚ (Mgr. Karolína Špůrová) 
 
Po pátém ročníku byly přijaty na víceletá gymnázia celkem 3 děti. Uchazečů bylo 
více, někteří nepřijatí pokračují na 2. stupni naší školy, někteří odešli na jiné ZŠ. 
Nutno konstatovat, že zájem o studium na víceletých gymnáziích vysoce převyšoval 
nabídku volných míst. 9. ročník měl náročný školní rok. Všichni tvrdě pracovali  
a soustředili se na přijímací zkoušky, ve kterých měli výborné výsledky. Nikdo 
nemusel absolvovat 2. kolo, všichni se dostali na vybrané školy v 1. kole. Ve škole 
probíhala příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka nad rámec 
běžné výuky (formou zájmového útvaru). Žáci měli rovněž možnost absolvovat testy 
studijních předpokladů v PPP. 
 



• Jedna žákyně byla přijata na Gymnázium Arabská (na přírodovědnou i 
humanitní větev). 

• Jeden žák byl přijat na studijní obor Veterinářství. 
• Několik žáků bylo přijato na obor stavebnictví (Průmyslová škola J. 

Gočára – 2 žáci, Střední průmyslová škola stavební Vlašim – 1 
žákyně). 

• Jeden žák byl přijat na Střední průmyslovou školu strojnickou. 
• Dvě žákyně volily ekonomická lycea.  
• Jedna žákyně byla přijata na Střední škola knižní kultury – s cílem 

pokračovat studiem na Filosofické fakultě UK. 
• Střední škola automobilová a informatiky – Autolakýrník – 1 žák. 
• Centrum odborné přípravy – kadeřnice – 1 žákyně. 
• Dva žáci byli přijati na obor Zahradnictví. 
• Dva žáci byli přijati obor Veřejnosprávní činnost. 
• Populární jsou také hotelové a gastronomické školy, na cestovní ruch a 

hotelnictví se úspěšně dostali tři žáci. 
• Střední škola dopravní – informační technologie – 1 žák 
• V této třídě máme i úspěšného absolventa talentových zkoušek na 

Střední školu uměleckou a řemeslnou – uměleckořemeslné zpracování 
dřeva. 

• Jeden žák nám odjíždí studovat Súkromné športové gymnázium. 

Výsledková sestava jednotné přijímací zkoušky (Cermat): 

 
 
 
 



Činnost školní družiny 
 
Školní družinu v roce 2017-2018 navštěvovalo v průměru 135 dětí nultých až pátých 
ročníků. Pracovalo se v pěti odděleních vedených pěti vychovatelkami. Vedoucí 
vychovatelka pracovala na úvazek 1,0, ostatní vychovatelky na částečný úvazek. 
Vzdělávání vychovatelek probíhalo během celého školního roku prohlubováním 
odborné kvalifikace, absolvováním akreditovaných kurzů a samostudiem 
(Respektovat a být respektován, Čtenářská gramotnost a Školní knihovna, Celostátní 
setkání vychovatelek a vychovatelů ŠD, počítačová gramotnost, výtvarná inspirace). 
Nově příchozí kolegyně se rychle a kvalitně zapracovala a plnohodnotně tak 
vykonávala svoji funkci vychovatelky. Po rekonstrukci školy v minulém školním roce 
byly prostory školní družiny umístěny do nově zrekonstruovaných tříd, a to zpravidla 
do kmenových tříd daného oddělení. Třídy jsou dostatečně vybaveny pro provoz 
školní družiny (koberce a polstrované lavičky, interaktivní tabule, dětem volně 
přístupné úložné prostory pro výběr aktivit) a je v nich možné vykonávat chod školní 
družiny určený pro vnitřní činnosti s ohledem na provoz třídy v dopoledních 
hodinách. Školní družina využívá i další prostory školy jako je PC učebna, školní 
knihovna, tělocvična, kuchyňka a chodby školy, které byly při rekonstrukci 
přizpůsobeny pro rekreační a odpočinkové činnosti (stolní fotbálek, integrované herní 
desky, polstrovaná sedátka, police s knihami, deskovými hrami a stavebnicemi, šipky 
a basketbalový koš). 
Nedílnou součástí života ve školní družině je pobyt venku. K těmto účelům máme  
k dispozici prostornou školní zahradu, kde je fotbalové, basketbalové a volejbalové 
hřiště, lanové centrum, prolézačky (tento rok nově herní prvek Supernova Kompan), 
houpačky, dřevěný domeček a altánek, pískoviště, velkou část travnaté plochy  
i možnost stínu pod přístavbou školy. Je dlážděná ideální k odpočinkovým či 
výtvarným činnostem. V okolí školy máme k dispozici nedaleký les Hlásek, kde jsme 
navštívili naučnou stezku a hrály hry určené do lesního prostředí. Nedaleko je  
i přírodní rezervace Divoká Šárka, kterou lze využívat k vycházkám do přírody. 
Poloha naší školy umožňuje pohodlné cestování do centra města i za něj, uspořádali 
jsme celodružinový výlet do Šestajovic u Prahy do pastelkárny a svíčkárny. Část 
Prahy, kde máme sídlo, nám poskytuje celkově klidné, příjemné a bezpečné okolí 
plné nejrůznějšího vyžití. 



Pro žáky byli připraveny činnosti, které se dotkly všech oblastí výchovy, cílem bylo, 
aby nabízely podnětné, zajímavé a obsahově bohaté aktivity. Ve školní družině se 
tedy uskutečňují odpočinkové činnosti (četba, relaxace při hudbě, komunikační 
kruhy, stolní a společenské hry) rekreační činnosti (chůze s knihou na hlavě, 
interaktivní pexeso, hledání pokladu, míčové hry), zájmové činnosti z okruhů 
společenskovědních (významné dny, den otevřených dveří, soutěž s lékárničkou), 
pracovně-technických (pletení bužírek, práce s iPady, stavění domečků z přírodnin), 
přírodovědných (odpadky v okolí školy, informace a pravidla - nepříjemný hmyz, 
výsev jarní travičky), výtvarných (kresba přírodninou, návrh a výroba vlastní stolní 
hry, projektové dny např. vánoce), hudebních (taneční desky ddr.cz, zpěv  
s doprovodem i bez doprovodu, poznávání a rozlišování okolních zvuků), 
dramatických (dramatizace vymyšlených reklam), tělovýchovných, sportovních, 
turistických (slackline, kite - létající drak, sportovní olympiády, výlety do lesa) a dále 
příprava na vyučování (dobrovolné vypracovávání domácích úkolů, prezentace 
projektů na iPadech, věty ze slov se stejnými písmeny, zakázané číslo). Žáci školní 
družiny docházely během celého školního roku na nepovinné předměty a zájmové 
kroužky, které si volí vždy na začátku každého pololetí, tento rok jich na naší škole 
bylo otevřeno třináct (atletika, florbal, zábavná logika, keramika, parkour, hudební 
nauka, dětská fyziojóga, šachový kroužek, dětská zumba, výtvarná dílna, gymnastika, 
malý průzkumník přírody, náboženství). 
Školní družina vycházela a pracovala podle ŠVP a z něho vyplývajícího ročního 
plánu akcí a činností školní družiny. Cílem našeho snažení je vést děti  
k smysluplnému využívání volného času a nabídka pestrých námětů pro naplňování 
volného času. Vedeme žáky k umění vybrat si zájmové činnosti, dle vlastní chuti a 
zároveň se snažíme je motivovat k poznávání nového a nevyzkoušeného. Činnosti, 
které nabízíme rozvíjí komunikační schopnosti, práci a hru v kolektivu, upevnǒvání 
vzájemných vztahů, vzájemný respekt, solidaritu, úctu k sobe ̌ i druhým, schopnost 
řešení problémů a zároveň všte ̌pují základy slušného chování.  
Tento rok jsme se zaměřili na zefektivnění systému fungování provozu na školním 
hřišti a k pestřejší nabídce aktivit v tomto okruhu činností. Výsledky vedly  
k pozitivním ohlasům ze všech stran, k promíchání oddělení a tím i ke spolupráci 
mezi žáky různých tříd, kteří se dělili do skupinek podle nabídky činností, další 
pozitivum nově zavedeného fungování na hřišti bylo častější setkávání žáků s jinými 
vychovatelkami v odlišných situacích a nově nabyté zkušenosti z různých činností, 
které si mohli zkusit. Naším dalším cílem je aplikovat tento systém mezidružinové 



spolupráce, pestřejší nabídky činností pro žáky celé družiny podle schopností  
a dovedností jednotlivých vychovatelek i do ostatních odvětví školní družiny a získat 
tím prostor a čas pro vykonávání efektivního chodu školní družiny. V tomto školním 
roce se nám nepodařilo uskutečnit vizi jednoho dne v týdnu, kdy nebudou probíhat 
žádné zájmové kroužky, což nám umožní realizovat větší projekty a výlety mimo 
areál školy. 
Realizací vypozorovaných zefektivnění, jak doufáme, odpadne dlouho diskutovaný 
problém o možnosti nepřetržitého vyzvedávání po celou dobu provozu školní 
družiny a o odchodech na zájmové kroužky. Tento rok hodnotím jako úspěšný 
začátek změn, které jak doufáme, povedou k práci s lepšími výsledky a spokojeným 
dětem i rodičům. 
 
 

Zápis do 1. ročníku a do 
přípravné třídy 

 

Zákonným zástupcům byla opět poskytnuta možnost elektronické registrace  
s výběrem konkrétního času zápisu do 1. ročníku a do přípravné třídy. Díky tomu 
proběhl zápis k povinné školní docházce hladce a bez “front” a jiných komplikací. 
Zápis proběhl v zákonné lhůtě za dodržení předepsaných podmínek. 
Do dvou tříd prvního ročníku bylo celkem zapsáno 57 dětí, z toho byl 12 dětem 
povolen odklad povinné školní docházky o 1 rok. V září do dvou tříd nastoupilo 
celkově 40 žáků (z toho 5 žáků po odkladu povinné školní docházky o jeden rok). 
Dále jsou v 1. ročníku zapsáni 3 žáci plnící povinnou školní docházku podle § 38 
školského zákona (v zahraniční škole na území ČR nebo v zahraničí). Nebylo vydáno 
žádné rozhodnutí o nepřijetí. Přípravná třída od září 2018 vzdělává 10 dětí a působí 
zde asistentka pedagoga na základě doporučení školského poradenského pracoviště. 
V jedné třídě prvního ročníku působí rovněž asistentka pedagoga.  
Pro budoucí prvňáčky zorganizovala škola sérii setkání s různým obsahem, jejichž 
cílem bylo seznámit je se školou a pedagogy. 
Do 6. ročníku přestoupilo k 1. 9. 2018 ze spádové ZŠ Tuchoměřice celkem 9 žáků.  
 



Akce školy 
 

Ve školním roce proběhla pro žáky celá řada školních akcí. V příloze je k dispozici 
kompletní přehled. Při organizaci některých akcí jsme spolupracovali s úřadem MČ 
Praha - Nebušice a také s Klubem rodičů. Školní aktivity průběžně prezentujeme na 
webových a facebookových stránkách.  
 

Klub rodičů 
 

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Praha – Nebušice, z.s. byl založen v roce 2012 jako 
občanské sdružení. Od 1.1.2014 se ze zákona změnila právní forma klubu na zapsaný 
spolek. Spolek funguje na principu zastoupení jednotlivých tříd, jménem spolku 
vystupuje předseda zvolený členskou schůzí. 

Členství v klubu: 

Svého zástupce si jednotlivé třídy volí ideálně na úvodních třídních schůzkách, 
případně i kdykoli v průběhu školního roku. Tento zástupce se pak stane členem 
spolku a jako účastník členské schůze rozhoduje o věcech klubu, mimo jiné i o využití 
vybraných finančních příspěvků. Ke zvolení zástupcem třídy je zapotřebí 
nadpoloviční většina hlasů přítomných rodičů/zástupců dětí (jedno dítě = jeden 
hlas). Nový zástupce třídy oznámí své zvolení předsedovi klubu. V případě, že si třída 
v budoucnu zvolí nového zástupce v klubu, nepřestává být předchozí zástupce 
automaticky členem klubu (nezastupuje již zájem třídy, je individuálním členem), 
z klubu však může vystoupit, případně jeho členství zanikne jiným ze způsobů 
uvedených ve stanovách. 

Členem klubu se dále může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která o přijetí 
požádá členskou schůzi a je členskou schůzí za člena klubu přijata nadpoloviční 
většinou hlasů přítomných členů (individuální členství). 



Existují dva druhy členství v klubu: členství za mateřskou školu a členství za základní 
školu. 

Hlavním účelem klubu je podpora dětí Základní školy a mateřské školy, Praha – 
Nebušice a komunikační, organizátorská, propagační, finanční a jiná podpora 
součinnosti rodiny a školy a zájmové a odborné činnosti ve škole. 

Příspěvek na činnost klubu: 

Rodiče do spolku přispívají formou daru. 

Roční příspěvek do klubu rodičů pro ZŠ byl rodiči dohodnut ve výši 500,- Kč na 
rodinu, jejíž potomek či potomci jsou žáky ZŠ Nebušice, a to od přípravné po 9. třídu 
(za sourozence se tedy platí jeden příspěvek na jeden školní rok). Rodiče však mohou 
klubu přispět libovolnou částkou. 

Způsob placení příspěvků: 

– bezhotovostním převodem na účet spolku č. 256037851/0300 (do poznámky 
uvádějte, prosím, jméno dítěte/dětí a třídu/třídy), 

– v hotovosti. V takovém případě prosíme, aby rodiče částku v hotovosti vložili do 
obálky, tu nadepsali jménem dítěte/dětí, za které se příspěvek poskytuje + uvedli 
třídu a obálku předali vedoucí školní jídelny paní Daně Fialové případně hospodářce 
klubu pro ZŠ paní Blance Godinez (po předchozí domluvě – viz email). 

Z důvodu plánování činnosti a výdajů klubu prosíme o uhrazení ročního příspěvku 
do klubu nejlépe do konce listopadu příslušného školního roku. Děkujeme za 
pochopení! 

Poskytnutý dar lze odečíst od základu daně, pokud jeho hodnota tvoří alespoň 2% ze 
základu daně poplatníka, minimálně však 1000,- Kč v souhrnu všech darů 
poskytnutých poplatníkem za rok. Rodičům na vyžádání vystavíme potvrzení o 
přijetí daru, jako doklad pro finanční úřad by měl postačit i výpis z bankovního účtu 
dárce spolu s výpisem ze spolkového rejstříku spolku pořízeným na internetu 
(http://www.spolkovyrejstrik.cz). Při platbě v hotovosti bude potvrzení vydáno ihned 
při převzetí platby. 



Klub rodičů v roce 2017/2018 nabral novou podobu a nastavil nová pravidla fungování. Byla 
zvolena nová předsedkyně a splněny veškeré legální požadavky pro správné fungování klubu. Připravili 
jsme nové stanov rodiy, které si můžete přečíst na webu školy: http://skolanebusice.cz/pro-
rodice/klub-rodicu/ a ve spolupráci se školou jsme se pustili do několika akcí. 
 
První byl Vánoční jarmark, kdy Klub rodičů měl na starosti občerstvovací zónu. Vafle a svařák šly 
rychle na dračku. Vybírali jsme na všemi dětmi oblíbený fotbálek do školy. Nakonec jsme po dohodě 
se školou zakoupili fotbálky dva, aby bylo na hraní velkých i malých. 

  

  
 
 

Povedlo se! 
 

 

 

 

 

 



Přispělo se na sportovní akci sezóny – Nebušický běh – cenami pro vítěze i zúčastněné nebušické 
žáky.  

   
 

 

Spolupořádali jsme rozlučkovou akci se školou – Zahradní slavnost, na kterou vzpomínáme 
ještě po prázdninách.  Vybírali jsme na vodní prvek na školní hřiště.  

  

  



 
 

 
 
Přispěli jsme na nákup knih do školní knihovny, podpořili finančně deváťáky 
na jejich rozloučení s naší školou a prvňákům pomohli financovat čepice s logem školy na jejich 
výlety. 
 

 
 

 

 

 

 

 



Projekt Škola otevřená všem - 
OP VVV 

Ve školním roce 2017/2018 pokračovala realizace projektu Škola otevřená všem z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z projektového rozpočtu 
financujeme mzdové náklady školní psycholožky a dvou školních asistentek (MŠ i ZŠ) 
a dále vzdělávací aktivity pedagogů. Realizace projektu bude ukončena 31. 1. 2019.  
 
 
 

Základní informace  
o hospodaření k 30. 6. 2018 

 

Hlavní činnost 
 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou čerpány na 47,72 % upraveného 
rozpočtu. Na přímé náklady na vzdělávání činí upravený rozpočet 26.891,0 tis. Kč  
a čerpáno je zatím 12.833,7 tis. Kč. V období letních prázdnin budou čerpány o něco 
méně finanční prostředky na platy, takže finanční prostředky na platy utracené k 30. 
6. 2018 ve výši 47 % upraveného rozpočtu, signalizují velmi dobrý předpoklad 
v hospodaření se mzdovými prostředky celkem za rok 2018. Provozní příspěvek 
poskytovaný z rozpočtu MČ Praha Nebušice pokrývá dostatečně základní 
neinvestiční potřeby příspěvkové organizace. Finanční prostředky na rozvoj  
a zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu (interaktivní tabule, výpočetní technika 
apod.) jsou v provozním příspěvku od MČ Praha – Nebušice plně obsaženy. Základní 
škola v minulých letech kryla peníze na rozvoj i ze svých fondů. Finanční prostředky 
na energie a plyn jsou vyúčtovávány průběžně a v letních měsících se předpokládá 
jejich minimální čerpání, takže průběžné čerpání upraveného rozpočtu poskytnutého 
od MČ Praha – Nebušice ve výši 64,7 % k 30. 6. 2018 se jeví jako přiměřené. K 31. 
12. 2018 se předpokládá čerpání ve výši 100 % upraveného rozpočtu. 

 



Doplňková činnost 
Tržby v doplňkové činnosti jsou plněny ve výši 586,8 tis. Kč a náklady ve výši 348,9 
tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie, vodné a stočné, spotřebu plynu a 
některé služby budou do doplňkové činnosti přeúčtovány až k 31. 12. 2018. 
  
Fondy 
V roce 2018 zatím byl kromě FKSP zapojen rezervní fond tvořený z účelových 
finančních darů ve výši 39 tis. Kč na nákup pomůcek a hrazení ostatních osobních 
nákladů. Dále byl zapojen fond odměn tvořený taktéž z účelových finančních darů 
ve výši 79,9 tis. Kč. 
 
Stav fondů k 30. 6. 2018 je následující: 

 
Fond odměn: 659,0 tis. Kč 
Fond rezervní: 436,3 tis. Kč  
Investiční fond: 764,5 tis. Kč 

 
Příloha č. 1 - Výsledky vzdělávání žáků – 1. pololetí 
Příloha č. 2 – Výsledky vzdělávání žáků – 2. pololetí 
Příloha č. 3 - Souhrn školních akcí 
 
 


