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Vize nebušické školy 
 

CHCEME BÝT DOBROU ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
 

• Škola deklaruje soubor hodnot, snaží se jej sdílet s žáky a rodiči. 

• Pedagogové jednají v souladu s těmito hodnotami. 

• Vytváří bezpečné prostředí pro rozvoj dítěte. 

• Dále rozvíjí touhu dítěte po poznání. 

• Děti chodí do školy rády a cítí se zde šťastné. 

• Škola je otevřená všem dětem. 

• Vychovává nezávislé a přemýšlivé čtenáře. 

• Zajímá se o dění ve svém okolí. 

• Drží krok s dobou, není “jeskyní”, do které děti ráno zalézají a ze které se 

odpoledne vracejí do reálného světa. 

• Chápe, že neustálá změna je jedinou jistotou současného světa. 

• Vedení poskytuje pedagogům prostor pro autonomní práci a podporuje 

jejich osobnostní rozvoj. 

• Rodiče škole důvěřují. 

 
 



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:   info@skolanebusice.cz 
ID datové schránky: zikbsr9 
Webová stránka:  www.skolanebusice.cz 
 
Složení školské rady 
k 30. 6. 2019:  Hana Mužíková - 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 
(Kontrola ČŠI ve školním roce 2019/2019 neproběhla.) 



Počty žáků podle tříd I. a II. 
stupně k 30. 6. 2019  

 

název školního 
vzdělávacího programu 

1. stupeň 2. stupeň 
počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků 

Škola otevřená všem 8 205 7 144 
Přípravná třída 1 10   

celkem 9 215 7 144 
 
 
V přípravné třídě se ke stejnému datu vzdělávalo 10 dětí pod vedením učitelky Jany 
Delgerové a asistentky pedagoga Kláry Svobodové. Celkový počet žáků školy k 30. 
6. 2019 byl tedy 359. Oproti školnímu roku 2017/2018 se jedná o nárůst o 29 žáků. 
Z tohoto počtu plní povinnou školní docházku 17 žáků podle § 38 školského zákona 
(v zahraniční škole na území ČR nebo v zahraničí). Údaje o výsledcích vzdělávání 
žáků uvádíme v příloze č. 1. 
 
Škola vzdělává rovněž žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi mimořádně 
nadané jsou žáci zařazovány na základě vyšetření PPP. Pokud je mimořádné nadání 
potvrzeno, žáci jsou vzděláváni podle IVP. Ve školním roce 2018/2019 škola 
neevidovala žáky mimořádně nadané. Podrobněji o této problematice ve zprávě 
výchovné poradkyně. 
 
Počet žáků s trvalým bydlištěm v jiném kraji k 30.06.2019: 
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Personální zabezpečení 
činnosti školy 

 
K 30. 6. 2019 působilo ve škole na obou stupních 28 pedagogů, dále 5 vychovatelek 
ve školní družině, 11 asistentek a asistentů pedagoga, školní psycholožka.  
Celkem 4 pedagogičtí pracovníci si průběžně doplňují studiem své zákonné 
kvalifikační předpoklady. V tomto školním roce i nadále pracuje plnohodnotné školní 
poradenské pracoviště, jehož členy jsou: školní psycholožka Mgr. Mária Husovská, 
výchovná poradkyně a speciální pedagožka Mgr. Jana Meskařová, kariérní 
poradkyně Mgr. Karolína Špůrová a školní metodička prevence Mgr. Barbora 
Caknakisová. 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. 
 
Na pozici rozvrháře také v tomto školním roce pracoval Mgr. Lubomír Havlíček, 
jehož úkolem je i nadále 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 účetní Zdena 
Schreierová), oba financovaní z provozního příspěvku zřizovatele. Paní Schreierová 
v průběhu podzimu 2018 podlehla vážné nemoci. Složitou situaci se nakonec 
podařilo vyřešit díky pomoci předchozího účetního Ing. Michala Krátkého. Od 1. 1. 
2019 převzala agendu Ing. Jitka Janouchová. 
 



pracovníci k 30.06.2018  k 30.06.2019  
učitelé 25 28 
vychovatelé 5 5 
speciální pedagogové 1 1 
psychologové 1 1 
pedagogové volného času 0  0 
asistenti pedagoga 10 11 
pedagogové celkem 42 46 
nepedagogičtí pracovníci  11 11 
pracovníci celkem  53 57 

 
 

 
 

 

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



Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
k 31. 12. 2018 dle zák. č. 563/2004 Sb. 

 PP celkem PP s odb. kvalifikací PP bez odb. kvalifikace 
učitelé I. stupně ZŠ 14 9 5 
učitelé II. stupně ZŠ 14 12 2 
vychovatelé 5 3 2 
speciální pedagogové 1 1 0 
psychologové 1 1 0 
pedagogové volného času 0 0 0 
asistenti pedagoga 11 11 0 
trenéři 0 0 0 

 
Učitelé cizích jazyků k 31. 12. 2018 

počet učitelů cj celkem 10 z toho rodilých mluvčích 0 

celkem učitelů cj 
s odbornou kvalifikací 6 celkem učitelů cj bez odborné 

kvalifikace 
4 

 
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 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 2018/2019 jsme podpořili vzdělávání v 
oblastech využívání mobilních technologií ve výuce, kritického myšlení a čtenářství, 
matematické gramotnosti 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 probíhala také v tomto 
školním roce.  
 
V dubnu 2019 jsme se jako vedení školy přihlásily (Šárka Vondrová, Barbora 
Charvátová) do dvouletého vzdělávacího programu Ředitel naživo v rozsahu 350 
hodin. Naší motivací je získat kvalitní podporu pro to, abychom mohli posouvat 
školu dále kupředu. 
 

 
 
Dovolujeme si na tomto místě uvést naši úvahu, se kterou jsme se o vstup do 
programu ucházeli. 
 
Proč potřebujeme Ředitele naživo? 

 

Báru jsem poznala v roce 2012 v době, kdy jsme na Rakovnicku iniciovali vznik tzv. svazkové školy, tenkrát třetí svého druhu 
v České republice. Bára působila jako ředitelka jedné ze škol, která se později stala součástí nového subjektu (svazkové školy)  
a od prvopočátku realizace tohoto nápadu mi byla oporou. Já jsem se – coby hlavní iniciátor a realizátor tohoto projektu – stala 
ředitelkou celé školy. Ta zahrnovala tři základní a čtyři mateřské školy ve třech obcích. Již tenkrát jsme věděly, že spolu dobře 
vycházíme a v mnoha pedagogických a jiných záležitostech jsme velmi podobného smýšlení. Povahově jsme sice dost rozdílné, ale 
asi i díky tomu se dokážeme dobře doplňovat. Bez zásadních konfliktů. Projektu svazkové školy jsme velmi věřily, dávalo to smysl 
z hlediska ekonomického, ale hlavně vzdělávacího. Malé školy v malém regionu si přestaly konkurovat, začaly se obohacovat, 
využívat svých silných stránek i ve prospěch ostatních. Měly šanci stát se silným a konkurenceschopným subjektem. Jak už to 
bývá, jsou školy pod silným vlivem svého zřizovatele, kterým je v případě tohoto typu školy dobrovolný svazek obcí. Po komunálních 
volbách v roce 2014 došlo bohužel k obměně ve vedení jednotlivých členských obcí a začaly potíže. Popis věčného vysvětlování, 
argumentování, dokazování a bojů se starosty by vydal na pár stran textu, proto se omezím na konstatování, že jsem se nakonec 
rozhodla pozici ředitelky opustit. I když jsem si nějakou dobu myslela, že už nechci žádnou školu řídit (hlavně tedy spíš cokoliv 
zase vysvětlovat jinému starostovi), ocitla jsem se nakonec 1. června 2016 poprvé v budově základní školy v Nebušicích. A ještě 



téhož dne v budově školky. Starosta městské části působil sympaticky, příčetně a akčně. Na škole mu evidentně záleželo, konkurz 
byl profesionálně připravený a vedený. A tak tu byla nová výzva. Ocitla jsem se totiž ve škole, která mi svou atmosférou 
připomínala základku mého vlastního dětství. Prostě se mi při každém vstupu do školy svíralo hrdlo. Ve škole vládla podivná 
nálada, a protože byl červen, rozdávaly se důtky všeho druhu, snížené známky z chování za pro mě nepochopitelné prohřešky 
žáků. Ve velkém se na mě začali vrhat rodiče s nejrůznějšími nářky a stížnostmi. Do toho všeho v létě startovala poměrně rozsáhlá 
akce přístavby školy, takže vyhlídky se zdály být všelijaké. Rozhodně se nedaly čekat pohodové a klidné měsíce. Na druhou stranu 
se mi škola na první pohled moc líbila. Budova navržená slavnou architektkou Machoninovou, veliká tak akorát, počtem žáků 
ani úplně prťavá ani nijak obří, zasazená do klidného prostředí v těsném sousedství Divoké Šárky, hned vedle krásné sportoviště 
a kupodivu dobře fungující školní jídelna. Výzva, k jejímuž zvládnutí jeden ale potřebuje parťáka. Poté, co jsem se důkladněji 
seznámila se stávající zástupkyní, která se mimochodem také účastnila konkurzu, takže je jasné, že sympatie ke mně nechovala 
už z principu a o spolupráci nemohlo být ani řeči, bylo mi jasné, že potřebuji Báru! Vzala jsem telefon a chvíli jsem ji 
přesvědčovala, že i ona potřebuje změnu. Nakonec kývla a mně se ulevilo. V srpnu 2016 se ke mně připojila a začaly jsme  
s novým elánem a velkým nasazením pracovat na tom, abychom tu zvenčí krásnou školu proměnily i zevnitř. Máme už obě za 
sebou dost na to, abychom věděly, že takový proces potřebuje svůj čas. Nyní v Nebušicích trávíme třetí školní rok a nabídka 
Ředitele naživo přichází jako na zavolanou. I když jsme obě přesvědčené, že se nám za ty necelé tři roky pár věcí podařilo, že se 
klima školy proměnilo k lepšímu, že už máme dobré jádro pedagogického sboru, že děti jsou ve škole spokojené, rodiče vnímají 
změny veskrze pozitivně, cítíme, že potřebujeme podporu. Abychom se nezasekly a nezačaly se točit v kruhu. Abychom se 
přesvědčily, že to, jak to myslíme, má hlavu a patu. Že postupujeme správně. Anebo taky ne.  Abychom se poradily, jak pracovat 
s těmi, kteří naši vizi tak úplně nesdílejí, popř. ji nesdílejí vůbec, a kterým připadá, že blázníme až moc. Ale kteří zároveň dobře 
vědí o nedostatku učitelů v Praze. To se týká především našich druhostupňových kolegů. A to je zároveň odpověď na otázku, kde 
by naše škola měla být za tři roky. Velmi bychom si přály, aby se nám podařilo mít takový druhostupňový tým, který bude svou 
prací dále rozvíjet to, co se událo na prvním stupni. A to se nám ještě nepodařilo. A jak k tomu zvládat provozní a ekonomickou 
agendu tak, abychom si při tom všem uchovaly mentální zdraví a stíhaly ještě i ostatní věci jako je rodina a vrcholově třeba  
i koníčky. A nutně to potřebujeme konzultovat se zkušenými a úspěšnými, které zpovzdálí obdivně sledujeme, jak to všechno dávají. 
A uvědomujeme si, že něco prostě neděláme dobře. A proto potřebujeme Ředitele naživo. 
 
Program Ředitel naživo byl zahájen v srpnu 2019. 
 
Dále uvádíme konkrétní výčet absolvovaných odborných kurzů v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 2018/2019. 

 
studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia  
(v letech, měsících či dnech) */ 

studium v oblasti pedagogických věd 1 5 
 2 3 
 1 2 
studium pedagogiky   
studium pro asistenty pedagoga - - 
studium pro ředitele škol a školských 
zařízení 

- - 

studium k rozšíření odborné kvalifikace - - 



další vysokoškolské studium 
 (další „aprobace“) 

- - 

celkem studium ke splnění 
kvalifikačních předpokladů 

4 xxx 

 
studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

zaměření vzdělávání počet účastníků celková délka studia  
(v letech či semestrech) 

studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

- - 

studium pro výchovné poradce 1 2 
studium k výkonu specializovaných 
činností 

- - 

jiné (doplňte oblast) - - 
 

studium k prohlubování odborné kvalifikace  
průběžné vzdělávání  

(zejména kurzy a semináře)  
počet účastníků délka studia  

(v týdnech či dnech)  
Formativní hodnocení II. 1 1 den 
Základní kurz RWCT pro uč. 1. – 3. tříd 1 4 dny 
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 
s naučným textem 

1 4 dny 

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky 
myslet 

1 4 dny 

Základní kurz RWCT pro češtináře 2 4 dny 
APIV Společné vzdělávání a kultura 
školy 

17 1 den 

APIV Strategie řízení třídy 19 1 den 
APIV Úloha jako prostředek 
individualizace a diferenciace 

20 1 den 

APIV Hodnocení v individualizované 
výuce 

19 1 den 

KEMP 2018 (Olymp. víceboj) 1 1 den 
Interkulturní komunikace a začleňování 
dětí s OMJ v MŠ 

3 2 dny 

Program pro rozvoj pracovního tempa 1 1 den 
Jak být laskavým a efektivním učitelem? 3 1 den 
Aplikace nového značení dle předpisů 
ve výuce chemie II. 

1 1 den 

Kontrolní systém a hospitační činnost ve 
škole 

1 1 den 

T.E.T. – Škola bez poražených 1 5 dní 
Jak učit, neučit dyslektiky 1 1 den 
Základy pohybové gramotnosti 2 1 den 
Barevná ČJ aneb ilustrace nejen na 
zpestření 

1 1 den 



Seminář prožitkové HV – Hudba do škol 2 1 den 
Komunitní kruh a práce se třídou 2 1 den 
Správní řízení ve škole 1 1 den 
Učitelský summit 2019 5 1 den 
APIV Činnosti školy spojené se 
zadáváním údajů z Doporučení do 
školské matriky pro management 

2 1 den 

Lieder in DAF Untericht anbei – pane 
učiteli, zazpíváme si! 

1 1 den 

Letní škola s iPady 8 4 dny 
Letní škola Hejného M pro začínající 1 4 dny 
Letní škola Hejného M – 
předmatematické představy 

1 4 dny 

Řešení školní šikany a kyberšikany 
první úrovně 

1 3 dny 

Primární logopedická prevence 1 2 dny 
Stimulační program pro předškoláky a 
děti s odloženou školní docházkou 

2 2 dny 

Zdravotní TV v MŠ 1 1 den 
Paní učitelky, páni učitelé, pojďte si také 
hrát! 

2 1 den 

 
Na začátku školního roku 2018/2019 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). 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.  



Škola se opět prezentovala řadou akcí, kterých se zúčastnila také rodičovská 
veřejnost. Mezi tradiční „velké akce“ patří Vánoční jarmark, Zahradní slavnost, 
Nebušický běh. 
 
Za zmínku stojí jazykový pobyt žáků 9. třídy na Maltě, na který finančně přispělo 
Sdružení Prague Airport Region. 
 
Dění ve škole v průběhu školního roku 2018/2019 jsme dokumentovali na školním 
facebookovém profilu https://www.facebook.com/skolanebusice/, který vykazuje 
dost vysokou návštěvnost. Školní život se tedy daří dobře prezentovat veřejnosti. 
 
 

Školní poradenské pracoviště 
ve školním roce 2018/2019 

 
 
ZPRÁVA ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY (Mgr. Mária Husovská) 
 
V průběhu školního roku 2018/19 došlo k personální výměně na pozici školní 
psycholožky. Mgr. Simona Dejdarová ukončila své působení k 16. 11. 2018, její 
agendu následně převzala Mária Husovská, která od září 2018 působila na škole 
jako školní psycholožka se zaměřením na podporu žákům s PAS. Školní 
psycholožka se v rámci školního roku věnovala práci v těchto oblastech: 
 
1. Individuální konzultace a terapeutické vedení žáků 

Individuální konzultace (jednorázová i opakovaná) byla poskytnuta celkově 24 
žákům. Většina žáků (18) vyhledalo školní psycholožku ze svého vlastního popudu, 
6 žákům se školní psycholožka věnovala na žádost rodičů. 6 žáků docházelo na 
konzultaci pravidelně (se souhlasem rodičů), 6 žáků vyhledalo konzultaci 
opakovaně, 12 žáků vyžádalo psychologickou konzultaci jednorázově. Předmětem 
konzultací a terapeutického vedení byly vztahy ve třídě, rodinná situace, aktuální 
situace žáka a nácvik potřebných dovedností.  



 
2. Konzultace, podpora a vzdělávání pedagogického sboru 

V rámci školního roku školní psycholožka opakovaně poskytovala konzultaci 
učitelům a asistentům. Větší podporu si vyžádali učitelé prvního stupně. 
Konzultace byly vyžádány v situacích kdy učitel pozoroval problematické chování 
nebo výraznější změnu v chování jednotlivých žáků. U asistentů byly konzultace 
zaměřeny na podporu jejich individuální práce s jednotlivými žáky ve třídě. 
V rámci školního roku proběhlo školení o problematice vzdělávání žáků 
s poruchami autistického spektra.  
 
3. Konzultace s rodiči 

Možnost individuální konzultace se školní psycholožkou využilo během prosince až 
června 17 rodičů.  
 
4. Práce s třídním kolektivem 

Práce ve třídách byla zaměřena na podporu a rozvoj pozitivních vztahů v třídním 
kolektivu podle aktuálních potřeb třídy. Práce psycholožky v tomto směru využily 3 
třídy.  
 
5. Konzultace s podpora pedagogům mateřské školy 

Školní psycholožka společně s výchovnou poradkyní pravidelně navštěvovaly 
mateřskou školu. Podpora byla zaměřena na práci s dětmi v inkluzi (děti 
s individuálním vzdělávacím plánem). 
 
6. Podpora pozitivního klimatu školy 

Školní psycholožka pravidelně připravovala nástěnku na schodišti z šaten 
zaměřenou na pozitivní osobnostní rozvoj žáků i pedagogů. 
 
 
 
 
 
 



ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ (Mgr. Jana Meskařová) 
 
Výchovná poradkyně poskytovala v období školního roku 2018/2019 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) V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracovala výchovná 
poradkyně s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 6 a Pedagogicko-
psychologickou poradnou Středočeského kraje – pracoviště Kladno, se Speciálně 
pedagogickým centrem při národním ústavu pro autismus (Nautis) a se Speciálně 
pedagogickým centrem při fakultní mateřské škole se speciální péčí. 
 
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 ŠPZ. 
 
a) Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogická centra 
 
V PPP bylo v první pololetí školního roku 2018/2019 nově vyšetřeno nebo 
přešetřeno celkem 10 žáků. V průběhu školního roku dalších 8 žáků. V SPC byli 
vyšetřeni celkem 4 žáci – vada gastrointestinálního traktu, porucha autistického 
spektra, zrakové 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. Společně s vypracovaným IVP a 



doporučením PPP je zdrojem informací o výsledcích šetření, doporučení a 
metodách výuky. Je k dispozici vyučujícím. 
 
b) Integrace 
Počet integrovaných žáků se v průběhu 1. pololetí měnil. V září 2018 proběhla 
kontrola všech doporučení a IVP a naplánována nová a následná vyšetření v 
průběhu celého roku. 
 
V současné době škola integruje: 
◦ vývojové poruchy učení …………………… 50 žáci 
◦ PAS – Aspergerův s …………………….…… 3 žáci 
◦ zrakové postižení ……………………………. 1 žák 
◦ žáci s rozdílným mateř. jazykem ………...….. 2 žáci 
 
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 doporučené pomůcky. Dle platných doporučení ŠPZ byla 
poskytována pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče. Na doporučení 
PPP a SPC bylo možno ve třídách zřídit celkem 14 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. 
PLPP ……………………………..…………………….……. 6 žáků 
Zohledňující přístup – jedná se o žáky se speciálními potřebami, u kterých je nutné 
zohlednění a diferencované hodnocení převážně po celou dobu školní docházky. 
 
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 
2018/2019 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. Ve školním roce 2018/2019 v ZŠ 
Nebušice prospěli všichni žáci. 
 
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. Nicméně na 
pedagogické radě byla připomenuta 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 proti záškoláctví, skrytému záškoláctví a neprospěchu z 
důvodu velkého množství zameškaného učiva jsme sledovali 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 51 
žáků v 1. pololetí, 51 žáků ve 2. pololetí. S absencí nad 200 omluvených hodin 2 
žáci v 1.pololetí, 2 žáci ve 2. pololetí. Při jednání s rodiči a žáky se budeme 
zaměřovat nejen příčiny vysoké absence, ale hlavně na možnosti, jak žákům pomoci 
s doplněním zameškaného učiva, aby se zvýšená absence neprojevila na zhoršení 
prospěchu. 
 
ZPRÁVA ŠKOLNÍ METODIČKY PREVENCE (Mgr. Barbora 
Caknakisová) 
 
Program prevence rizikového chováni je součástí vzdělávání ZŠ a MŠ Praha – 
Nebušice. Napomáhá pracovníkům školy s výchovou a vzděláváním žáků ke 
zdravému životnímu stylu, utváření jejich osobnostního a emočně sociální rozvoje  
a komunikačních dovedností. Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, 
jejich rozvoje a vytváření zdravých životních návyků. Do pestrosti forem preventivní 



práce s žáky je zapojen celý pedagogický sbor, zaměstnanci školy i zákonní zástupci 
žáků. 
 
Na základě programu prevence rizikového chování byl vytvořen Preventivní 
program školy (PPŠ), jehož cílem je směřování k pozitivnímu ovlivnění třídního 
kolektivu, k pozitivní změně v chování žáků. Témata zaměřená na prevenci 
rizikového chování u dětí a mládeže jsou začleněna do všech vyučovacích předmětů. 
Využívá se různých metod práce, např. výklad, samostatná práce, skupinová práce, 
interaktivní besedy, sociální hry, besedy, diskuze. 
 
V průběhu školního roku 2018/2019 byla hlavní témata PPŠ následující: 1. stupeň: 
Bezpečné chování a předcházení šikany a kyberšikany, na 2. stupni: Rozvoj 
komunikativních dovedností a schopnosti spolupráce. 
 
 Na základě zvolených témat byly navrženy a schváleny akce a projekty na kterých 
se podíleli nejen zaměstnanci školy, ale také Městská policie a organizace Jules a Jim. 
Při realizování PPŠ škola rovněž spolupracuje s organizacemi: Policií ČR, OSPOD, 
PPP, SPC, a to v rámci přednášek, besed a konzultací. Škola organizuje pro žáky 
návštěvy a různé soutěže zaměřené na oblast prevence rizikového chování u dětí  
a mládeže. Jedná se většinou o organizace, které uskutečňují své vzdělávací 
prostředky zcela bezplatně z důvodu nedostatku finančních prostředků.  Preventivní 
program školy byl naplňován z velké části v rámci výuky, do které byla začleňována 
jednotlivá témata. Seznamování a získávání potřebných informací probíhalo formou 
interaktivních seminářů, výkladů, diskusemi, ukázkami, formou her, výletů, soutěží, 
společenských setkání. Součástí realizace PPŠ je i činnost mimo vyučování. Žákům 
je k dispozici nabídka volnočasových aktivit podporující primární prevenci 
(nepovinné předměty, zájmové kroužky, školní družina). Ve škole je dodržován 
přátelský přístup k dětem. Zásady zdravého životního stylu jsou uplatňovány  
a přibližovány při výuce všech předmětů i mimo ni, na výletech, exkurzích, soutěžích, 
kterých se žáci účastní. Ve třídách je průběžně utužována spolupráce a dobré vztahy 
mezi dětmi i mezi žáky a učiteli. 
 
 
 
 



Akce 
 

• Adaptační výjezd žáků 6. roč. a 1. roč. 
• Evropský den jazyků 
• Dopravní výchova 4. roč. 
• Plavecký výcvik 3. a 4. roč. 
• Letem světem internetem 2. roč. 
• Co nám může hrozit na internetu 3. roč. 
• Vánoční tvoření s rodiči 
• Vánoční jarmark 
• Bloky primární prevence 4. - 7. roč. 
• LVK 
• Setkání se seniory 0. a 5. roč. 
• Bezpečnost v dopravě2. a 3. roč. 
• ŠvP 1., 2., 4. a 5. roč. 
• Zahradní slavnost 

 
Řešené případy ve školním roce 2018/ 2019  
 

• šikana 5 
• kyberšikana 2 
• agresivní chování 2  
• záškoláctví 2  
• vandalismus 1  
• nevhodné chování ke spolužákovi 2  
• sebepoškozování 2  
• alkoholické nápoje 1  

 
Na základě zjištěných případů a věkového rozložení žáků bude ve školním roce 
2019/ 2020 hlavní téma šikana a kyberšikana a současně budeme pokračovat 
v projektu Tolerantní třídní kolektiv. 

 
 



Doporučení pro příští školní rok:  
 

•  pokračovat v dosavadní strategii a budování přátelských a bezpečných 
vztahů mezi všemi členy školy 

•  stálé monitorování výskytu projevů RCH, zejména (kyber)šikanování  
•  zajišťovat programy zabývající se problematikou RCH pro žáky a další 

vzdělávání pro pedagogické pracovníky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPRÁVA KARIÉROVÉ PORADKYNĚ (Mgr. Karolína Špůrová) 
 
Kariérová poradkyně poskytuje žákům poradenství v této oblasti, dále zajišťuje ve 
spolupráci s PPP pro Prahu 6 účast žáků 9. tříd na profesním testování (dobrovolná 
aktivita), společně s žáky navštěvuje veletrhy vzdělávání.  
 
Výsledky přijímacího řízení  
 
a) na víceletá gymnázia přijato: 
 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 
gymnázia zřizovaná 
krajem 

2 0 

soukromá gymnázia 1 0 
církevní gymnázia 0 0 

 
b) na SŠ z devátých ročníků přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslov
é 

školy 

ostatní 
střední 
školy 

střední odb. 
učiliště  celkem 

4 2 1 4 5 3 19 
 
c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 
3 0 

 
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: 
v devátém ročníku  19 v nižším ročníku 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agregovaná data výsledků žáků naší školy v centrálně zadávaných testech jednotné 
přijímací zkoušky 2019. Data nám poskytují možnost porovnání výsledků žáků naší 
školy, kteří se zúčastnili jednotných přijímacích testů s celorepublikovým 
průměrem. Z dat je možné získat porovnání výsledků žáků naší školy ve zkouškách 
z matematiky a českého jazyka. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Činnost školní družiny 
 

   počet oddělení počet žáků 
školní družina 5 150 
školní klub 0 0 

 
Školní družinu v roce 2018-2019 navštěvovalo 150 žáků nultého až pátého ročníku. 
Pracovalo se v pěti odděleních vedených pěti vychovatelkami. Vedoucí vychovatelka 
pracovala na úvazek 1,0, ostatní vychovatelky na částečny ́ úvazek. Vzdělávání 
vychovatelek probíhalo během celého školního roku prohlubováním odborné 
kvalifikace, absolvováním akreditovany ́ch kurzů a samostudiem (Čtenářská 
gramotnost a Školní knihovna, počítačová gramotnost - Letní škola „Tvoříme s 
iPadem a pro iPad“, konference Učitel IN, Bett Show 2019, konference učitel-výuka-
inovace, výtvarná inspirace). Všechny nabyté zkušenosti jsme si navzájem předávaly 
a sdílely s kolegyněmi. Prostory školní družiny byly pro tento školní rok nově 
umístěny do jednoho křídla budovy školy, kde jsme naplno využívali i chodbu. Třídy 
jsou dostatečně vybaveny pro provoz školní družiny (koberce, polstrované lavičky, 



interaktivní tabule, dětem volně přístupné úložné prostory pro výběr aktivit) a je v 
nich možné vykonávat chod školní družiny určeny ́ pro vnitřní činnosti s ohledem na 
provoz třídy v dopoledních hodinách. Chodba školy, je přizpůsobena rekreační a 
odpočinkové činnosti (koberec, stolní fotbálek, integrované herní desky, polstrovaná 
sedátka, police s knihami, deskovými hrami a stavebnicemi, šipky a basketbalový́ koš). 
Školní družina využívá i další prostory školy jako je PC učebna, školní knihovna, 
tělocvična a kuchyňka. Nedílnou součástí aktivit ve školní družině je pobyt venku. K 
těmto účelům máme k dispozici prostornou školní zahradu, kde je fotbalové, 
basketbalové a volejbalové hřiště, lanové centrum, nejrůznější prolézačky, houpačky, 
dřevěný́ domeček a altánek, pískoviště, velkou část travnaté plochy i možnost stínu 
pod přístavbou školy. V okolí školy máme k dispozici nedaleký́ les Hlásek, kde je 
možnost navštívili naučnou stezku. Nedaleko je i přírodní rezervace Divoká Šárka, 
kterou lze využívat k delším vycházkám do přírody. 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-technicky ́ch (pletení bužírek, práce s iPady, stavění domečků z přírodnin), 
přírodovědných (odpadky v okolí školy, informace a pravidla – nepříjemný́ 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, věty ze slov se 
stejnými písmeny, zakázané číslo). Žáci školní družiny docházeli 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 šestnáct (atletika, 
florbal, zábavná logika, keramika, parkour, hudební nauka, keyboard, dětská fyzio 
jóga, šachovy ́ kroužek, dětská zumba, vy ́tvarná dílna, gymnastika, náboženství, 
angličtina, vědecké pokusy, karate). Školní družina vycházela a pracovala podle ŠVP 
a z něho vyply ́vajícího ročního plánu akcí a činností školní družiny. Cílem našeho 



snažení je vést děti ke smysluplnému využívání volného času a nabídka pestry ́ch 
námětů pro jeho naplňování. 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, upevňování vzájemných vztahů, vzájemný́ respekt, solidaritu, úctu k 
sobě i druhým, schopnost řešení problémů a zároveň vštěpují základ slušného 
chování. Tento školní rok jsme od základů změnili provoz školní družiny v době, kdy 
probíhá činnost v prostorách školy. Přesunutím všech 5 oddělení školní družiny do 
jednoho křídla školy a otevřením chodby jsme získali velký́ prostor se čtyřmi třídami, 
ve kterých probíhaly různě zaměřené zájmové činnosti a prostor na chodbě byl 
využíván zejména k rekreačním činnostem. Čtyři vychovatelky se proto mohly plně 
věnovat aktivitám ve třídě s tím že pátá vychovatelka, která vedla rekreační činnost 
na chodbě měla na starost příchody a odchody žáků z družiny. Novy ́ systém měl 
mimo jiné zajistit pestřejší nabídku aktivit pro žáky, setkání žáků z různých tříd u 
jedné aktivity a odpadnutí neustálého hlídání časů a odchodů žáků z družiny 
vychovatelkou, která se tak může plně věnovat činnosti v oddělení. Po prvním roce 
tohoto nově zavedeného fungování školní družiny se ukázaly jak klady tohoto 
systému, tak místa, která je třeba ještě zdokonalit a na které se budeme v dalším 
školním roce zaměřovat. Tento školní rok probíhal ve znamení velkých změn pro 
vychovatelky, žáky i rodiče které, jak doufáme, vedou k práci s lepšími výsledky a 
spokojeným dětem i rodičům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis do 1. ročníku a do 
přípravné třídy 

 

 
plánovaný 

počet prvních 
tříd 

počet dětí 
zapsaných do 
prvních tříd 

počet dětí 
přijatých do 
prvních tříd 

z toho počet dětí s odkladem 
pro školní rok 2018/2019  

(které nastoupí v září 2019) 

počet odkladů 
udělených pro školní 

rok 2019/2020 
2 46 43 12 13 

 
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 čekání a jiných komplikací. 
Zápis proběhl v zákonné lhůtě za dodržení předepsaných podmínek. 
 
Do dvou tříd prvního ročníku bylo celkem zapsáno 46 dětí, 13 dětem byl povolen 
odklad povinné školní docházky o 1 rok. V září do dvou tříd nastoupilo celkově 43 
žáků (z toho 12 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 2019 vzdělává 15 dětí a působí zde asistentka 
pedagoga na základě doporučení školského poradenského pracoviště. V obou třídách 
prvního ročníku působí rovněž asistentky pedagoga.  
 
Pro budoucí prvňáčky zorganizovala škola sérii setkání s různým obsahem, jejichž 
cílem bylo seznámit je se školou a pedagogy. 
  
 
 
 
 
 



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 je důležitým partnerem školy. Ve školním roce 2019/2019 nám opět 
pomáhal s organizací velkých školních akcí (vánoční jarmark, zahradní slavnost, 
Nebušický běh,…). Úspěšné jsou semináře pro rodiče na aktuální témata (Dítě v síti). 
Klub rodičů nám dále pomáhá financovat nákupy knih do školní knihovny, odměny 
pro žáky, klíčenky pro prvňáky, šerpy pro deváťáky, vybavení do tělocvičny apod. 
 
 
  
 
 



Projekt Škola otevřená všem - 
OP VVV 

Ve školním roce 2018/2019 pokračovala realizace projektu Škola otevřená všem z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (reg. číslo: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004832). Z projektového rozpočtu jsme financovali mzdové 
náklady školní psycholožky a dvou školních asistentek (MŠ i ZŠ) a dále vzdělávací 
aktivity pedagogů. Realizace projektu byla ukončena 31. 1. 2019. 
 

Projekt Podpora společného 
vzdělávání v pedagogické 

praxi 
Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) 

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny 
vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků  
a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo 
ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou 
z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který 
realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU. 

Benefity pro naši školu 

Díky projektu bezplatně získáme: 

• koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a 
vedení školy, 

• služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, 
metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.), 



• kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve 
skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje, 

• příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory 
na naší škole, 

• kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního 
vzdělávání, 

• vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole, 
• podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského 

pracoviště. 

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, 
se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a 
příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží. 

 

 
 

Projekt MAP II pro vzdělávání 
Praha 6 

 
Vedení školy se aktivně zapojilo do tohoto projektu. Ředitelka školy je členkou 
řídícího výboru, zástupkyně ředitelky je členkou pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost. 
 
 

 



Základní informace  
o hospodaření k 30. 6. 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 - Výsledky vzdělávání žáků – 1. pololetí 
Příloha č. 2 – Výsledky vzdělávání žáků – 2. pololetí 
Příloha č. 3 – Seznam akcí ve školním roce 2018/2019 
 
 


