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Úvodní slovo 
Školní rok plný změn 

Školní rok 2016/2017 byl rokem náročným a plným změn. Nejen pro nové 
vedení školy, ale také pro všechny pedagogické i provozní pracovníky. V srpnu 
2016 byly zahájeny rozsáhlé stavební práce, které nutně ovlivnily celkový chod 
školy. Na tomto místě bych ráda poděkovala zřizovateli školy, Městské části 
Praha - Nebušice, za ohromné nasazení, díky kterému byla celá stavba včas 
dokončena a dále za podporu, které se škole po celé toto nelehké období 
dostávalo. Jmenovitě děkuji starostovi Viktoru Komárkovi, tajemnici úřadu 
Lence Káškové a místostarostce Markétě Kohoutové. Stejný dík bych ráda 
vyjádřila všem těm kolegyním a kolegům, pedagogům i provozním 
zaměstnancům, kteří prokázali svou profesionalitu i ve vypjatých situacích          
a  dokázali pružně reagovat na mnohdy nepředvídatelné okolnosti. Díky všem, 
kteří přiložili ruku k dílu při závěrečném finiši. Děkuji své nejbližší 
spolupracovnici, Barboře Charvátové, za stálou podporu a neutuchající 
optimismus. 

Výsledkem tohoto náročného období je rozšíření školy o moderní kmenové třídy 
a sborovny. Vznikly také dvě jazykové učebny vybavené potřebnými 
technologiemi. Nové a promyšlené je vybavení nejen tříd, ale také hlavního 
vestibulu, ředitelny, jídelny a chodeb, což jistě přispěje k pracovní pohodě všech 
zaměstnanců i žáků školy. Věřím, že kulturní prostředí kultivuje i chování          
a vztahy. Vybudování systému pro řízené větrání podstatně zlepší vnitřní klima 
školy. Nové vybavení školy výpočetní technikou (počítače, interaktivní tabule, 
iPady) rozšiřují možnosti využití moderních výukových metod. Je ještě potřeba 
udělat hodně práce, ale ten nejdůležitější krok je za námi. Nyní je jen na nás - na 
vedení školy, všech pedagogických i nepedagogických pracovnících - jak tyto 
možnosti využijeme.  

Šárka Vondrová, ředitelka školy 
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Základní údaje o škole 
Název: 	 	 	 Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice 
Sídlo:		 	 	 Nebušická 369, 164 00 Praha 6 
IČ:	 	 	 	 49624539 
Statutární zástupce:	 Mgr. Šárka Vondrová, ředitelka 
Statutární zástupkyně  
ředitelky školy:	 	 Mgr. Barbora Charvátová 
Zřizovatel:	 	 	 Městská část Praha - Nebušice 
Sídlo:		 	 	 Nebušická 128, 164 00 Praha 6 
Starosta MČ:	 	 Ing. Viktor Komárek 
Charakteristika:	 	 Úplná základní škola s devíti postupnými ročníky          
	 	 	 	 a přípravnou třídou vykonávající dále činnost 	
	 	 	 	 mateřské školy, školní družiny a školní jídelny 
Obor vzdělávání:	 	 7901C01 - Základní škola 
Název ŠVP:		 	 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
	 	 	 	 "Škola otevřená všem"	  
Adresa pro dálkový  
přístup:	 	 	 zsnebusice@zsnebusice.cz 
ID datové schránky:	 zikbsr9 
Webová stránka:	 	 www.skolanebusice.cz 

Složení školské rady 
k 30. 6. 2017:	 	 Ing. Markéta Kohoutová - zástupce zřizovatele 
	 	 	 	 Miloslav Benka - zástupce zřizovatele, místopředseda 
	 	 	 	 ŠR 
	 	 	 	 Mgr. Markéta Hlavinová - zástupce zákonných 	
	 	 	 	 zástupců, předsedkyně ŠR 
	 	 	 	 Kateřina Sbouli Mašková - zástupce zákonných 	
	 	 	 	 zástupců  
	 	 	 	 Mgr. Ivana Kudrnová - zástupce pedagogických 	
	 	 	 	 pracovníků 
	 	 	 	 Mgr. Lubomír Havlíček - zástupce pedagogických 	
	 	 	 	 pracovníků 
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Počty žáků podle tříd I. a II. 
stupně k 30. 6. 2016 

V přípravné třídě se ke stejnému datu vzdělávalo 15 dětí pod vedením Mgr. Jany 
Meskařové. Celkový počet žáků školy k 30. 6. 2017 byl tedy 285. Z tohoto počtu 
se 7 žáků vzdělává podle § 38 školského zákona (v zahraniční škole). 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, která je přílohou č. 2. 

Personální zabezpečení 
činnosti školy 

K 30. 6. 2017 působilo ve škole na obou stupních 21 pedagogů, dále                  
5 vychovatelek, 7 asistentek a asistentů pedagoga, školní psycholožka.  
Jedna vyučující si doplňuje odbornou kvalifikaci v oblasti pedagogiky pro výuku 
na I. stupni ZŠ, jedna vychovatelka si doplňuje odbornou kvalifikaci v oboru 
vychovatelství a mimoškolní pedagogiky. Provozní činnost zajišťovali: školník 
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(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. 
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Zhodnocení pedagogického 
procesu 

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 2016/2017 došlo, se pozitivně odrazily na kvalitě 
poskytovaného vzdělávání. 

Za velmi důležité považujeme průběžné odborné vzdělávání pedagogického 
sboru. Pro školní rok 2016/2017 jsme podpořili vzdělávání pedagogů                  
v oblastech hodnocení žáků (s důrazem na formativní hodnocení), smysluplného 
využívání technologií ve výuce, kritického myšlení a čtenářství a dalších. Níže 
uvádíme konkrétní výčet absolvovaných odborných kurzů v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 

V tomto školním roce pedagogové poprvé formulovali své profesní cíle v tzv. 
plánu osobního pedagogického rozvoje a sesznámili se významem a využitím 
profesního portfolia. Na začátku školního roku 2017/2018 budou tyto plány 
vyhodnoceny společně s vedením školy a formulovány popř. doplněny další. 

V průběhu školního roku 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. V této souvislosti je důležité zmínit vznik tzv. učitelské knihovny        
a její vybavení základními a nezbytnými odbornými publikacemi pro 
samostudium. Příklad analýzy pedagogického procesu uvádíme níže.  

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017 &6



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017 &7



 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017 &8



Formulář pro Plán osobního pedagogického rozvoje: 
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Smyslem toho, že zde zveřejňujeme toto interní zhodnocení pedagogického 
procesu, je ukázat, že se nebojíme otevřeně a explicitně pojmenovat 
problematická místa a pracovat na zlepšení.   
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Cíle pro školní rok 2016/2017 
a jejich dosažení 
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Můžeme konstatovat, že části cílů bylo dosaženo úplně nebo skoro úplně 
(rozhodnutí zařadit 5. ročník do “normálního” režimu 1. stupně, založení 
pedagogických portfolíí, zavedení plánů osobního pedagogického rozvoje, 
zavedení školního informačního systému, otevřený dialog s klíčovými partnery 
školy, zahájení realizace projektu OP VVV, revize ŠVP). Některé cíle jsou 
dlouhodobějšího charakteru, nicméně byly zahájeny kroky k jejich postupnému 
naplňování (vyšší úroveň výuky jazyků, především AJ, změny v personálním 
obsazení, rozvíjení učitelských dovedností, zlepšení materiálních podmínek). 
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Výběrové zjišťování výsledků 
žáků 9. ročníků 

Ve školním roce byla škola zařazena do výběrového zjišťování výsledků žáků     
9. ročníků v českém jazyce, anglickém jazyce, hudební a výtvarné výchově. 
Smyslem výběrového zjišťování není srovnávat žáky, třídy nebo školy  –
 základním cílem je poskytnout informaci o  tom, nakolik každý jednotlivý žák 
naplňuje požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto 
může být zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech 
testovaných žáků. 
První výsečový graf  na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly všech 
testovaných žáků, kteří dosáhli v  testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 
%, 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %, tj. jaká část ze všech testovaných 
žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez speciálních vzdělávacích potřeb) získala méně 
než jednu pětinu možných bodů, jaká část jednu až dvě pětiny bodů atd. Nad 
grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti vašich žáků. V legendě grafu jsou 
v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly (za všechny testované žáky). 
Graf  tedy umožňuje posoudit, zda jsou vaši žáci v průměru ve většinové skupině 
žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně 
i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami – graf  
je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu 
odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol. 
Druhý graf  v  tomto výběrovém zjišťování není použit, protože v testech byly 
zastoupeny pouze úlohy jedné úrovně obtížnosti (graf  by v případě úloh více 
úrovní obtížnosti ukazoval, jaká část žáků řešila jednotlivé úrovně obtížnosti). 
Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační  –  testy měly 
omezenou délku a obsáhly jen omezenou část ze všech rozvíjených dovedností 
ve sledované oblasti. Pro účel zběžného posouzení bez vyvozování jakýchkoli 
zásadních závěrů však prezentovaná informace postačuje. 
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Školní poradenské pracoviště 
Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního 
poradenského pracoviště, ve kterém ve školním roce 2016/2017 působila školní 
psycholožka Mgr. Simona Dejdarová (od 1. 2. 2017), výchovná poradkyně Mgr. 
Jana Meskařová, kariérová poradkyně Mgr. Karolína Špůrová a školní 
metodička prevence Mgr. Václava Kopecká. Externím spolupracovníkem školy 
je Mgr. Kateřina Švarcová z Pedagogicko-psychologické poradny pro Pahu 6. 
Intenzivně jsem také spolupracovali s Mgr. Lenkou Chmelařovou, oblastní 
metodičkou prevence. 

Vzhledem k nové legislativě v oblasti tzv. společného vzdělávání byla potřebná 
intenzivní spolupráce všech členů školního poradenského pracoviště, jehož 
vedením byla v 2. pololetí školního roku 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 několika projektů: 

Pilotáž deskriptorů pro češtinu jako druhý jazyk (Národní ústav pro 
vzdělávání) a rozvojový program Podpora vzdělávání žáků - cizinců (MŠMT) 
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (Národní institut dalšího 
vzdělávání) 

Zahájení realizace výše uvedených projektů je plánováno na podzim 2017. 

Zhodnocení činnosti školní psycholožky, výchovné poradkyně a metodičky 
prevence ve školním roce 2016/2017 je uvedeno v samostatných přílohách této 
výroční zprávy. 
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Činnost školní družiny 
Školní družina měla ve školním roce 2016/2017 5 oddělení, ve kterých bylo 
zapsáno celkem 124 žáků 1. až 4. ročníku. Všechna oddělení pracovala              
v kmenových třídách I. stupně. Také činnost školní družiny byla ovlivněna 
probíhající stavbou a musela jí často přizpůsobit svou práci. Vedoucí 
vychovatelkou byla Daniela Krejčová, která její činnost zhodnotila takto: 

Ve školním roce 2016/2017 měla naše školní družina 5 oddělení, vedené 5 vychovatelkami     
a vedoucí vychovatelkou. Všechny vychovatelky pracovaly na částečný úvazek. Všechna oddělení 
byla v letošním roce umístěna v kmenových třídách. Družinu navštěvovalo v průměru 124 dětí.  
Děti v průběhu školního roku přecházely ze školní družiny na různé kroužky a nepovinné 
předměty. (atletika, angličtina pro 1.ročník, keramika, jóga, zumba, šachy, náboženství, Malý 
průzkumník přírody, atletika, vaření atd.). Děti se zúčastňovaly různých výtvarných aktivit, při 
kterých se seznamovaly s tradičními i  netradičními  technikami (origami, kirigami, drhání, 
vyrábění z  různých přírodnin apod.). Dále se účastnily různých soutěží pořádaných naší ŠD 
(Soutěž o nejlepšího zpěváka, nejrychlejšího běžce, sportovní odpoledne, foukání papírových 
koulí na cíl...). Pro děti jsme také zorganizovaly několik koncertů, kde se seznámily s houslemi 
a violou, mohly si také za doprovodu nástrojů zazpívat a nástroje vyzkoušet. V jednotlivých 
odděleních probíhalo několik projektů k různým svátkům (Vánoce, Velikonoce) a různé výtvarné 
projekty probíhaly napříč odděleními ŠD. Za příznivého počasí (a pokud to stavební práce 
dovolily) jsme navštěvovali školní hřiště. Tady jsme hráli různé hry, míčové hry, běhali závody, 
skákali do dálky. Děti se zúčastňovaly vycházek do nedalekého lesa, kde jsme dětem uspořádaly 
různé soutěže a hryN aše ŠD pracovala v tomto školním roce úspěšně a její program byl 
různorodý. 

Z podledu vedení školy vidíme jisté omezení kvalitní činnosti školní družiny  
hlavně v tom, že nejsou stanovené pevné časy pro vyzvedávání dětí. 
Vychovatelky prakticky nemohou opouštět areál školy ani plánovat systematické 
projekty a aktivity, protože vyzvedávání dětí a jejich odcházení na kroužky 
probíhá prakticky nepřetržitě po celou provozní dobu. Zde tedy vidíme prostor   
k    organizační změně, aby se činnost školní družiny postupně nezredukovala na 
pouhé “hlídání”. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017 &17

http://1.ro/


Výsledky přijímacího řízení 
Ke studiu na víceletých gymnáziích se z 5. ročníku hlásilo pět žáků. Vzhledem    
k velkému počtu uchazečů a umístění našich žáků ve “středu pole” nebyli tito 
žáci přijati. Ze 7. ročníku se o studium na víceletém gymnáziu neucházel nikdo. 
Všichni žáci 9. ročníku splnili k 30. 6. 2017 povinnou školní docházku a získali 
tak základní vzdělání. Následující graf  ukazuje jejich další dráhu v rámci 
středního vzdělávání. 
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Zápis do 1. ročníku a do 
přípravné třídy 

Vzhledem k očekávanému vysokému počtu uchazečů o vzdělávání v 1. ročníku 
a v přípravné třídě byla zákonným zástupcům vůbec poprvé poskytnuta 
možnost elektronické registrace s výběrem konkrétního času. 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 zapsáno a celkem nastoupilo 57 žáků (z toho 
18 žáků po odkladu povinné školní docházky o jeden rok). Nebylo vydáno žádné 
rozhodnutí o nepřijetí. Přípravná třída byla naplněna na maximální povolenou 
kapacitu 15 žáků. V obou třídách prvního ročníku působí asistentka pedagoga   
(v 1. A lze financovat plat asistentky díky sponzorskému daru, v 1. B působí 
asistentka v rámci podpůrných opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami, stejně tak v přípravné třídě). Vzhledem k tomu, že 1. A povede Mgr. 
Lenka Šimáčková, která velkou část dětí důkladně poznala v rámci svého 
působení v MŠ a 1. B Mgr. Jana Meskařová, která přechází ze “svými” dětmi     
z přípravné třídy, neočekáváme výraznější komplikace. 

Složení I. A dle místa trvalého bydliště: 
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Složení I. B dle místa trvalého bydliště: 

Pro budoucí prvňáčky zorganizovala škola sérii setkání s různým obsahem, 
jejichž cílem bylo seznámit je se školou a pedagogy (viz níže). 

Již v průběhu zápisu se však ukázalo, že práce v přípravné třídě bude velmi 
náročná pro začínající třídní učitelku i začínající asistentku. Sešly se zde dvě děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami a komplikovanými diagnózami, dvě děti  
s odlišným mateřským jazykem a nedostatečnou znalostí češtiny a další děti, 
kterým byl školským poradenským zařízením doporučen odklad povinné školní 
docházky o jeden rok z důvodu potřeby vyrovnání určitých vývojových 
dysbalancí. Zde bude tedy potřebná intezivní podpora a odborná pomoc ze 
strany vedení školy i školního poradenského pracoviště. 
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Do 6. ročníku přestoupilo ze spádové ZŠ Tuchoměřice celkem  
11 žáků.  
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Akce školy 
Ve školním roce proběhla pro žáky celá řada školních akcí. Níže uvádíme ty 
hlavní, 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 prezentujeme na webových a facebookových stránkách. 
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Klub rodičů 
Klub rodičů pro ZŠ a MŠ Nebušice byl založen v  roce 2012 jako občanské 
sdružení a v této právní formě existoval až do konce roku 2013. Nový občanský 
zákoník č. 89/2012 Sb. zrušil dosavadní zákon o sdružování občanů a stanovil, 
že sdružení podle zákona o sdružování občanů se od 1. ledna 2014 považují za 
spolky.  

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Nebušice tedy zůstal zachován, i nadále pracuje podle 
nastavených pravidel, změnila se pouze jeho právní forma. Klub rodičů byl jako 
spolek automaticky zapsán do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem 
v Praze (občanské sdružení bylo původně registrováno Ministerstvem vnitra) pod 
názvem KLUB RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE PRAHA 
6 – NEBUŠICE, NEBUŠICKÁ 369, IČ: 22712445.  

Spolek nadále funguje na principu zastoupení jednotlivých tříd, jménem spolku 
vystupuje předseda zvolený členskou schůzí. Svého zástupce si jednotlivé třídy 
volí na úvodních třídních schůzkách a tento zástupce se pak stane členem spolku 
(dříve občanského sdružení) a jako účastník členské schůze pak rozhoduje          
o  věcech klubu, mimo jiné i o využití vybraných finančních příspěvků. Rodiče 
do spolku přispívají formou daru.  

Příspěvek do klubu ze strany rodičů vždy byl   a i nadále zůstává dobrovolným, 
nicméně lze konstatovat, že rodiče projevují vysokou míru angažovanosti           
a solidarity a do klubu pravidelně přispívají. Dohodnutý příspěvek činí v případě 
základní školy na jeden školní rok 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 pochopitelně mohou spolku přispět 
jakoukoli částkou, přiměřeně jejich možnostem a zájmu, případně i materiálním 
příspěvkem po dohodě s  členy spolku. Jsme velice rádi za jakýkoli projev 
podpory dětem a účasti na spolkové činnosti.   

Klub rodičů má za cíl tvořit pojítko mezi rodiči a vedením školy                          
a pedagogy, případně i vedením obce. Zástupci rodičů tlumočí vedení školy 
zájmy a problémy dětí a rodičů, spolek se snaží přispět k zachování a vylepšení 
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příjemného a inspirativního prostředí ve škole, snaží se přispívat na lepší 
materiální a personální vybavení školy, podporuje zájmové a odborné činnosti ve 
škole, pomáhá škole zajišťovat a organizovat sportovní a kulturní akce.  

Záměrem je také poskytovat individuální pomoc dětem ze sociálních důvodů,      
a to i ve formě finančního příspěvku na akce pořádané školou nebo na 
materiální vybavení žáka či na obědy. Pravidelným výdajem doposud byly 
příspěvky poskytované jednotlivým třídám na školy v přírodě či lyžařské výcviky, 
dále na rozlučkové akce nebo šerpy deváťáků, odměny na sportovních akcích, 
příspěvky na společné výtvarné či sportovní pomůcky a vybavení, individuální 
příspěvky pro znevýhodněné děti.  

Do budoucna by se klub rodičů rád ještě více zaměřil na pořádání celoškolních 
akcí za účelem rozšíření možností vzájemného setkávání dětí napříč všemi 
třídami či s myšlenkou vytvořit příležitost pro rodiče stát se ještě více součástí 
školního dění.  

V nejbližší době je nutné uvést stanovy spolku do souladu s podmínkami, které 
zákon stanoví pro spolky a zákonné úpravě přizpůsobit i název spolku. Tuto 
povinnost stanovil všem bývalým občanským sdružením nový občanský zákoník. 
Na přípravě stanov aktuálně intenzivně pracujeme a po jejich přijetí budou nové 
stanovy zveřejněny na webu školy. I do budoucna počítáme s  tím, že členy 
spolku budou volení zástupci jednotlivých tříd, případně další aktivní rodiče, 
kteří budou chtít svou činností přispět k  rozhodování o záležitostech spolku. 
Rodiče budou mít i nadále možnost přispívat spolku formou daru. V případě 
zájmu angažovat se nad rámec finančního příspěvku v činnosti klubu, má rodič 
možnost kandidovat na zástupce třídy či se stát individuálním členem spolku se 
stejným hlasovacím právem. Děkujeme všem rodičům za jejich podněty              
a příspěvky, které budou využity ve prospěch všech žáků školy. 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. 
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Projekt Škola otevřená všem 
- OP VVV 

Ve školním roce 2016/2017 jsme zpracovali a podali žádost o financování 
projektu Škola otevřená všem z Operačního programu Výzkum, vývoj               
a vzdělávání. Žádost byla schválena a škole byla přidělena celková částka 
1.185.376,- Kč. Díky tomu můžeme např. pokrýt mzdové náklady školní 
psycholožky a školní asistentky v ZŠ i MŠ. Další aktivity jsou uvedeny v tabulce: 

Realizace projektu bude ukončena 31. 1. 2019. V rámci povinné publicity 
zveřejňujeme ve výroční zprávě následující informaci: 
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Základní informace  
o hospodaření k 30. 6. 2017 

Hlavní činnost 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou čerpány na 49,19 % upraveného 
rozpočtu. Na přímé náklady na vzdělávání činí upravený rozpočet 19.012,4 tis. 
Kč a čerpáno je zatím 9.353,2 tis. Kč. V období letních prázdnin budou 
čerpány o něco méně finanční prostředky na osobní náklady, takže finanční 
prostředky na platy utracené k 30. 6. 2017 ve výši 50,6 % upraveného rozpočtu, 
nesignalizují deficit v roce 2017 v oblasti osobních nákladů. 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 hrazeny formou záloh, které 
budou v dohadných položkách zaúčtovány do nákladů až ke konci roku 2017. 
K 30. 6. 2017 je upravený rozpočet čerpán ve výši 48,9 %.  

Doplňková činnost 
Tržby v doplňkové činnosti jsou plněny ve výši 479,1 tis. Kč a náklady ve výši 
355,8 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie, vodné a stočné, spotřebu 
plynu a některé služby budou do doplňkové činnosti přeúčtovány až k 31. 12. 
2017. 
  
Fondy 
V roce 2017 zatím byl kromě FKSP zapojen investiční fond ve výši 46 tis. Kč na 
nákup kufru na iPady. Stav fondů k 30. 6. 2017 je následující: 

Fond odměn: 	 508,7 tis. Kč 
Fond rezervní: 	 357,8 tis. Kč  
Investiční fond: 	 473,1 tis. Kč 
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Příloha č. 1 -  Výsledky vzdělávání žáků 
Příloha č. 2 -  Zpráva výchovné poradkyně 
Příloha č. 3 - Zpráva školní psycholožky 
Příloha č. 4 - Zpráva metodičky prevence 
Příloha č. 5 - Souhrn školních akcí 
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