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1. Základní údaje o škole 

název školy: Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 

sídlo školy: Nedvědovo náměstí 140/13, 147 00 Praha 4 – Podolí 

zřizovatel školy: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč 

adresa pro dálkový přístup (webová adresa školy): www.zspodoli.cz 

e-mailová adresa školy: skola@zs-podoli.cz 

datová schránka školy: kbmar95 

 

1.1  Charakteristika školy 

Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140/13 poskytuje výchovu a vzdělávání žákům od prvního 

do devátého ročníku. Její součástí je i jedna třída přípravného ročníku. Školu tvoří dvě samostatné 

budovy č.p.101 a č.p.140 nacházející se ve staré zástavbě v městské části Praha 4 – Podolí. V budově 

č.p.101 se vzdělávají děti přípravného ročníku a žáci 1. – 4. ročníku. V prostorách této budovy také sídlí 

školní družina. V tzv. Velké budově s č.p.140 se vzdělávají žáci od 5. do 9. tříd. 

Škola vytváří na I. i na II. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které je založeno na poznávání, 

respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Zajišťuje, aby se každý 

žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám, případně s využitím podpůrných 

opatření, optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima.  Žákům chceme dát možnost zažívat 

úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Hledat svůj talent a prosociální uplatnění. Proto nabízíme na II. 

stupni širokou nabídku volitelných předmětů.  

Škola dlouhodobě spolupracuje s plaveckým oddílem USK Praha. Vzhledem k umístění plaveckého 

stadionu v blízkosti školy je žákům nabízeno v rámci hodin tělesné výchovy základní plavání již od 

nultého ročníku. Ve 2. - 3. ročníku je plavání povinné v rámci hodin TV. V případě zájmu ale plavou i dále 

1 x týdně až do 5. ročníku. Sportovně talentovaní žáci na II. stupni jsou z výuky uvolňováni na základě 

zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů.  

 

 

1.2  Složení školské rady 

Dva zástupci jmenovaní Radou městské části: 

 MgA. Tereza Němečková, zástupce zřizovatele 

  Ing. Olgerd Pukl, zástupce zřizovatele 

 

Dva zástupci zvolení zákonnými zástupci žáků školy z řad rodičů 

 Ing. Petra Venturová do 28. 5. 2021 

 Jana Kaucká od 28. 5. 2021 

 Ing. Ondřej Šrámek, PhD. do 28. 5. 2021 

 Kateřina Matějková od 28. 5. 2021 
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Dva zástupci zvolení pedagogickými pracovníky školy 

 Mgr. Martin Běloušek, zástupce ředitele školy, do 25. 6. 2021 

 Mgr. Věra Vávrová od 25. 6. 2021 

 Mgr. Zuzana Dostálová 

 

1.3  Údaje o vedení školy 

ředitel školy: Mgr. Vít Šolle 

zástupce ředitele: Mgr. Martin Běloušek 

 

1.4  Obor vzdělání, který škola vyučuje v souladu se zápisem ve  školském rejstříku 

Vzdělávání v přípravném ročníku probíhalo dle Školního vzdělávacího programu pro přípravný ročník. 

Základní vzdělávání v 1.-9. ročníku bylo uskutečňováno podle Školního vzdělávacího programu Brána 

k poznání, Č.j. 165/08/13/BLE 

obor vzdělání: základní 

kód a název oboru: 7901C01 – Základní škola 

délka vzdělání: 9 let 

forma vzdělání: denní 

vyučovací jazyk: Český 

ŠVP: Školní vzdělávací program (7901C01, Brána k poznání), motivační název – „Každý má šanci být 

úspěšný“ 

 

2. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a 

údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy 

Název ŠVP: Brána k poznání (Každý má šanci být úspěšný) 

Zaměření ŠVP: Sportovní (podpora plavecké výuky, spolupráce se sportovním klubem USK Praha). Na II. 

stupni je široká nabídka volitelných předmětů. Škola vyučovala od 2. do 5. třídy předmět „Učíme se 

myslet“ (FIE) povinně, od 6. do 8. třídy volitelně.                                                                        

Charakteristika ŠVP: Škola umožňuje žákům osvojení si základních kompetencí (životních dovedností) 

pomocí výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou dále rozpracovány v jednotlivých vyučovacích 

předmětech napříč všemi ročníky. 

Škola zabezpečuje výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně 

nadaných. Začleňuje všechna průřezová témata daná v RVP pro ZV. 
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Dosavadní zkušenosti: Školní vzdělávací program Brána k poznání je vložen do Informačního inspekčního 

systému (InspIS ŠVP).  

Pedagogický sbor zahájil práci na úpravu ŠVP. Hlavním požadavkem RVP je posílení a kvalitativní změna 

předmětu informační technologie. 

 

Přehled klasifikace a hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku je přílohou na konci tohoto 

dokumentu. 

Škola se zapojila do projektu srovnávací testy Kalibro pro 3., 5., 7., a 9. ročník. Úspěšnost jednotlivých 

žáků je v příloze. Zde je průměrná úspěšnost vzorku a třídy: 

 Tabulka 1: Úspěšnost žáků v testech Kalibro 

Předmět a třída Vzorek  Průměr třídy 

Český jazyk 3.AB 55,4 % (941 žáků) 46,9 % 

Matematika 3.AB 57,2 % (941 žáků) 46,2 % 

Anglický jazyk 3.AB  70,4 % (514 žáků) 62,1% 

Český jazyk 5.A  66,7 % (2554 žáků) 69,9 % 

Český jazyk 5.B 66,7 % (2554 žáků) 70 % 

Matematika 5.A  50,7 % (2562 žáků) 57,1 % 

Matematika 5.B 50,7 % (2562 žáků) 61,1 % 

Anglický jazyk 5.A 70,7 % (2056 žáků) 76,2 % 

Anglický jazyk 5.B  70,7 % (2056 žáků) 69,8 % 

Český jazyk 7.A 58,9 % (489 žáků) 59,4 % 

Český jazyk 7.B 58,9 % (489 žáků) 60,6% 

Matematika 7.A 39,1 % (482 žáků) 28,4 % 

Matematika 7.B 39,1 % (482 žáků) 34,5 % 

Anglický jazyk 7.A 71,7 % (392 žáků) 73,4 % 

Anglický jazyk 7.B 71,7 % (392 žáků) 74,7 % 

Český jazyk 9.A 55,2 % (745 žáků) 52,5 % 

Český jazyk 9.B 55,2 % (745 žáků) 55,5 % 
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Matematika 9.A 39 % (726 žáků) 44,2 % 

Matematika 9.B 39 % (726 žáků) 36,5 % 

Anglický jazyk 9.A 71,9 % (564 žáků) 68,8 % 

Anglický jazyk 9.B  71,9 % (564 žáků) 62,8 % 

 

 

3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Vyučované cizí jazyky:  

1. cizí jazyk – anglický jazyk 

2. cizí jazyk – německý jazyk 

 

Časová dotace: 

Tabulka 2: Časová dotace jazykového vzdělávání 

cizí jazyk ROČNÍK 

1. 2. 3. 4. 5.  6. 7. 8. 9. 

počet hodin týdně 

Anglický 
jazyk 

1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Německý 
jazyk 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 

 

Předměty cizího jazyka byly vyučovány plně aprobovanými pedagogy. Škola nabízela hodiny anglického 

jazyka pro děti mladšího školního věku i formou zájmového útvaru. V rámci aktivit projektu EU jsme 

zapojili rodilého mluvčího do výuky v některých třídách I. stupně školy.  
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4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

nepedagogičtí pracovníci celkem: 11 (z toho 3 ve školní výdejně) 

pedagogičtí pracovníci celkem: 51 

 

Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,  

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

 
Tabulka 3: Rozložení pedagogických pracovníků dle kvalifikace 

 
 ped. prac.  

celkem 

 ped. prac. 

s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

počet (fyzické  

osoby) k 31. 

12. 2020 

51 46 5 

 

 

5. Věková struktura pedagogických pracovníků 

Tabulka 4: Věková struktura pedagogických pracovníků 

věk 

 

do 30 

 

31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

počet 

(fyz.  

osoby) 

k  31.  12.  

2020 

9 1 12 23 6 
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škola realizovala zejména vlivem projektů 

následující vzdělávání: 

 18 osob pedagogů prošlo 8-hodinovým webinářem (v době koronavirových opatření) na téma 

Extremismus, rasismus a xenofobie (webinář byl hodnocen jako přínosný) 

 v rámci projektu Šablony II bylo realizováno následující DVPP učiteli takto: 

 v oblasti osobnostního rozvoje 10x 8 hodinové školení DVPP zejména na téma psychohygieny a 

osobnostního růstu pedagogů 

 v oblasti cizích jazyků, kdy převažovaly nové metody a anglický jazyk – 37x 8 hodinových školení 

 v oblasti čtenářské gramotnosti: 5x 8 hodinové DVPP 

 v oblasti matematické gramotnosti: 5x 8 hodinové DVPP 

 v oblasti polytechnického vzdělávání 5x 8 hodinové DVPP v rámci ZŠ, obdobně rozsáhle také ve 

školní družině 

 v oblasti ICT – 5x 8 hodinové DVPP 

 7x 8 hodinové DVPP pro vychovatelky ve školní družině (polytechnika) 

 

Podrobně: 

 kol. Laštovková 1x (osobn. rozvoj) 

 kol. Vavrová  2x (cizí jazyk a osobn.rozvoj) 

 kol. Vítek (školení proběhlo zdarma, započítává se pro DVPP, pro projekt nelze uznat) - ještě                     
bude v srpnu na 4 denním kurzu - což je tedy 4x8 hod. - čtenářská gramotnost 

 kol. Böhm Petr 2x (čten. gramotnost, cizí jazyky) 

 kol. Dostálová  1x (osobn. rozvoj) 

 kol. Fialová 1x (cizí jazyky) 

 kol. Tušlová 2x (cizí jazyk a osobn. rozvoj) 

 kol. Hančíková 1x (cizí jazyk) 

 kol. Mandelíková 1x (osobn. rozvoj) 

 kol. Šantorová 1x (cizí jazyk 

 kol. Šrámková 1x (cizí jazyk) 

 kol. Pyszková 1x (cizí jazyk) 
 

 
Na základě výsledků jsme v přípravném týdnu vyhradili min. 2 dny pro školení v těchto oblastech: 

 matemat. gramotnost - 8 hod.- 5x 

 cizí jazyk - 8 hod. - 28x 

 osobn. rozvoj - 8 hod. - 4x 

 polytech. vzdělávání - 8 hod. - 5x 

 ICT - 8 hod. - cca 5x 
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7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2021/2022 a odkladů školní           

docházky pro daný školní rok 

 

Tabulka 5: Počet zapsaných dětí 

 

 

8. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

Školní družina Základní školy Nedvědovo náměstí měla ve školním roce 2020/21 kapacitu 220 žáků. Na 

začátku roku bylo přihlášeno 158 žáků. Počet během roku kolísal (odhlášení a nově přihlášení žáci), takže 

stav k 30. 6. 2021 činil 147 žáků. Činnost školní družiny dle Školního vzdělávacího programu probíhala ve 

školním zařízení, v tělocvičnách, na hřišti školy, v parku a v okolí školy v šesti odděleních: 

1. oddělení - žáci 1.A  a přípravné třídy - vychovatelka Veronika Millerová 

2. oddělení - žáci 1.B  a přípravné třídy - vychovatelka Martina Fähnrichová 

3. oddělení - žáci 2.A  třídy - vychovatelka Iva Jíchová, Dis.    

4. oddělení - žáci 2.B třídy – vychovatelka Mgr. Eva Lehanková 

5. oddělení - žáci 3.A a 3.B třídy (ve 2.pololetí sloučené)  - vychovatelka  Ing. Jitka Zelenková 

6. oddělení - žáci 4.A a 4.B třídy -  vychovatelka Mgr. Galiana Kubátová 

 

Od října 2020 do června 2021 vedly vychovatelky tyto mimoškolní zájmové kroužky: 

 Doučování  - pro žáky 1. - 4. třídy - úterý, středa, čtvrtek 15:00 - 16:00 hodin 

o vychovatelka  Eva Lehanková 

 Výtvarná výchova I.,II. a III. - pro žáky PR - 5.třídy – pondělí  a čtvrtek 15:00 - 17:00 hodin 

o vychovatelka Nora Pavlíková 

 Dramatický kroužek – pro žáky 2. - 5.třídy – pondělí  15:00 – 16:00 hodin 

o vychovatelka Iva Jíchová 

 Ruční práce I. a II. - pro žáky PR - 5.třídy -  pátek 13:45 - 14:45, 15:15 - 16:15 hodin 

o vychovatelka Jitka Zelenková 

 Stolní hry - pro žáky 1. - 5.třídy - středa 15:15 - 16:15 hodin 

o vychovatelka Lucie Rákosníková 

 
Zapsané 
děti 

Přijaté 
děti 

Odklady 
školní 
docházky 

Nastoupilo 

2019/20 
počet 87 80 7 58 

2020/21 
počet 67 53 14 48 

2021/22 
počet 71 59 12 39 
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Další zájmové kroužky probíhaly pod hlavičkou Agentury Kroužky (badatel, bojové sporty a sebeobrana), 

jazykové školy Lingua Nova (anglický jazyk), FBK Olymp (florbal), Slavoj Podolí  (fotbal), baletní škola 

Attitude balet (scénický tanec, taneční gymnastika, balet), Sportovní klub Fénix (Taekwon-do), a jiných 

organizací – Šachová škola Vávra, Gymnastika pro děti, Jsme in-line (In-line bruslení), anglický jazyk 

s rodilým mluvčím. 

 

 

9. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě    

povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů – jejich 

počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology sociálními odbory, 

rodiči, případně dalšími subjekty) 

Tabulka 6: Poradenské služby škol 

Poradenské služby ve 
škole 

Počet zaměstnanců Činnost 

Výchovný poradce, 
poradce k volbě povolání 

1 Vedení výchovných komisí, 
schůzky se zákonnými 
zástupci, konzultace 
s pedagogy, kariérové 
poradenství pro žáky 
s 9. ročníku, zpracování IVP, 
spolupráce s PPP aj. 

Speciální pedagog 1 Reedukace žáků s SPU. 

Školní psycholog 0  

 

 

10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní 

spolupráce, mimoškolní aktivity 

SRZŠ – Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo náměstí, z.s. 

Spolupráce byla hygienickými opatřeními komplikována. Přesto se uskutečnili již druhým rokem akce 

Festival Podolí, brigáda i zahradní slavnost. SRZŠ spolupracovalo se školou při organizaci voleb zástupců 

rodičů a během distančního vyučování uhradilo sdružení pedagogům školení programu Google 

Clasroom.  
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USK Praha 

USK – dlouholetá spolupráce s klubem pokračuje ve stejném režimu. Žáci, kteří chodí na závodní        

plavání, mají individuální vzdělávací plán a v době tréninku jsou uvolňováni. Škola je v úzkém kontaktu s 

vedením klubu. Děti, které chodí do družiny, jsou na závodní plávání doprovázeny našimi zaměstnanci.  

Bližší informace o klubu: https://uskplavanipodoli.cz/ 

 

10.1 Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 

Ve školním roce 2020/2021 nebyly realizovány žádné zahraniční výměny pedagogů nebo žáků, a to 
s ohledem na koronavirová opatření.  
 

 

11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 
Na základě žádosti zákonných zástupců umožnil ředitel školy úpravu vzdělávání sportovně nadaným 

(talentovaným) žákům. Jednalo se převážně o žáky vykonávající sport – plavání, ale i jiné sporty. Sledovali 

a konzultovali jsme zároveň nepřetěžování těchto žáků. 

  

 

12. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky….) 

Během školního roku 2020/21 vychovatelky školní družiny připravily, zorganizovaly a prezentovaly 

následující celodružinové akce: 

 8. 9. 2021 –Polytechnická výchova Kutil – jak vzít do ruky kladivo, šroubovák a pilku a vyrábět 

 22. 9. 2021 – Odpoledne s florbalem – sportovní odpoledne, florbalové techniky, týmové hry      

projektový den ze Šablon II 

 17. 12. 2021 – předání dárečků a přáníček klientům ÚSP Podolí 

 10. 6. 2021 – Sportovně soutěžní odpoledne na hřišti – různé sportovně technické disciplíny za 

drobné ceny 

 16. 6. 2021 – IQ Landia – celodenní výlet za poznáváním přírodních a fyzikálních jevů – 

projektový den ze Šablon II 

 18. 6. 2021 – Lidice – celodenní výlet na výstavu dětských výtvarných prací – projektový den ze 

Šablon II 

 

Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci a k souvisejícím opatřením daným vládou ČR byly 

činnosti mimoškolních aktivit a taktéž pořádání kolektivních celodružinových akcí ve školním roce 

2020/21 velmi omezené a probíhaly za přísných hygienických opatření. 

https://uskplavanipodoli.cz/
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13. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí 

ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 

Tabulka 7: Přípravné třídy 

 Počet tříd Počet dětí 

Přípravná třída 1 8 

 

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Ve školním roce 2020/2021 
otevřela naše škola přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní 
třídy. Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti s odkladem školní docházky, pro děti se sociálním 
znevýhodněním, s jazykovou bariérou, s poruchami chování (např. ADHD) nebo pro děti s logopedickými 
problémy. Naši přípravnou třídu navštěvovalo 8 dětí. Během prvních měsíců práce nebyla jednoduchá. 
Děti se musely postupně adaptovat na prostředí základní školy, zvládat orientaci ve škole, plnit 
jednoduché úkoly, začleňovat se do kolektivu mezi ostatní žáky, hledat si nové kamarády. Hlavní náplní 
pedagoga v této třídě je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny jsou především 
řečové, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, 
časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. Přípravná třída je rovněž jedním z vhodných 
a efektivních nástrojů při integraci dětí se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy. Odstraňuje 
nedostatky, které dítě má ještě před začátkem školní docházky. Naši třídu navštěvovali 2 žáci ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Škola je zařadila do programu 

 

14. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí 

cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším 

začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

Tabulka 8: Počty dětí cizinců 

Státy EU Počet   

Belgie  0 

Bulharsko  1 

Dánsko  0 

Estonsko  0 

Finsko  0 

Francie  1 

Chorvatsko  2 

Irsko  0 

Itálie  0 
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Kypr  0 

Litva  0 

Lotyšsko  0 

Lucembursko  0 

Maďarsko  1 

Malta  0 

Německo  0 

Nizozemsko  0 

Polsko  0 

Portugalsko  0 

Rakousko  0 

Rumunsko  0 

Řecko  0 

Slovensko  3 

Slovinsko  0 

Španělsko  0 

Švédsko  0 

Celkem (EU)  8  

Ostatní státy (v případě, že nejsou státy uvedeny, dopište je do volných řádků)  

Rusko  7 

Ukrajina  7 

Vietnam  3 

Alžírsko  1 

 Velká Británie 1 

 Moldavská republika  1 

Celkem (ostatní státy)  20 

Celkem (státy EU + ostatní státy)  28 
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15. Enviromentální výchova 

Enviromentální výchova se prolíná různými předměty – přírodopisem, chemií, fyzikou, zeměpisem nebo 
výchovou ke zdraví. Od letošního školního roku je vyučována i v nově zařazeném volitelném předmětu 
– přírodopisné praktikum. Enviromentální myšlenky jsou rozvíjené i školními projekty, jako je nově sběr 
baterií a tonerů. 

V rámci nestandartní covidové situace jsme se se žáky i nadále snažili pracovat na podpoře přírody a 
všímání si okolního světa. K tomu jsme využívali nejen různých online aplikací a videí, ale i samotným 
objevováním. Žáci druhého stupně pozorovali a určovali ptactvo ve svém nejbližším okolí. Žáci sedmých 
tříd se zúčastnili kampaně od organizace Recyklohraní – Vymyslete reklamní kampaň, která lidem 
napoví, jak snížit spotřebu vody. V online prostředí jsme se se žáky podívali na exkurzi do ZOO Hodonín. 

Po umožnění konání škol v přírodě, prohlubovali žáci své enviromentální znalosti i v rámci exkurzí a 
pobytů v přírodě. 

 

16. Multikulturní výchova 

Probíhá vzhledem k vysokému počtu dětí cizinců a dětí s OMJ ve škole během každodenní pedagogické 

práce. Škola podporuje v multikulturní výchově řadu potřebných aktivit, využívá  podporu dvojjazyčných 

školních asistentů a doučování žáků s OMJ. 

 
 

17. Prevence rizikového chování 

V rámci prevence nově působí Mgr. Blanka Hrudková, etopedka a speciální pedagožka školy, jež tvoří a 
naplňuje každoročně daný Minimální preventivní program. Minimální preventivní program je schvalován 
ředitelem školy a zasílán spolu s vyhodnocením zřizovateli, tj. MČ Praha 4. Preventivní program se 
orientoval na podporu kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti extremismu, rasismu a xenofobie 
s cílem podpořit inkluzívní charakter vzdělávání. Zároveň v rámci PP probíhala osvěta rodičů a žáků školy 
v rámci dvou webinářů vedených odborníkem v dané oblasti na téma kyberšikany a nebezpečí, která 
vyplývají z trávení volného času dětí na internetu, zejména v souvislosti s užíváním nových sociálních sítí, 
platforem, ale i problematikou nakupování na webu. V rámci PP škola spolupracuje s OSPOD a inicializuje 
šetření tam, kde je to vhodné s ohledem na platnou legislativní úpravu. 
V rámci šetření proběhlo také na škole s podporou (resp. na zakázku) MČ Prahy 4 dotazníkové šetření u 
žáků na aktuální téma kybergroomingu. 
  
Realizátorem PP na škole především aktivita školního poradenského pracoviště. 
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18. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji  

 

Tabulka 9: Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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19. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a 

priorit apod.) 

Školní rok 2020/21 přinesl řadu změn. V personální oblasti došlo k dobrovolnému odchodu několika  

učitelů a bylo třeba zajistit náhradu. Začal platit upravený učební plán, který nabízí žákům druhého            

stupně širokou nabídku volitelných předmětů. Byl jmenován druhý zástupce ředitele školy. Škola má 

tedy zástupce dva, pro první a druhý stupeň. Došlo ke změně na pozici školníka. Nový pan školník bydlí 

ve služebním bytě v budově školy. Nově byl jmenován výchovný poradce, metodik prevence i 

koordinátor projektů EU. Škola se v průběhu školního roku zapojila do projektu EU Šablony III. Podařilo 

se pokračovat ve zlepšování materiálních podmínek školy. Nakoupily se nové řady učebnic, některé nové 

pomůcky, jedna interaktivní tabule, 24 nových NTB pro pedagogy a podařilo se získat darem starší, ale 

kvalitnější stolní počítače. Velkým přínosem byla investiční akce zřizovatele MČ Praha 4 sanace zdiva a 

rekonstrukce venkovního hřiště při škole. Tři třídy jsme vybavily novým školním nábytkem, vyměnili 

havarijní osvětlení ve 4 učebnách, pořídili novou podlahovou krytinu v kabinetech II. stupně školy. 

V mnoha prostorách jsme malovali a lakovali tak, aby prostředí bylo estetičtější. Ve všech učebnách velké 

budovy jsme instalovali termostatické hlavice, opravili rolety a žaluzie, postupně měníme vodovodní 

baterie. Na školní zahrádce jsme nechali pokácet dva smrky, které hrozily pádem, odstranili nevzhlednou 

stavbu garáže z lešenářských trubek. „Za pět minut dvanáct“ se podařilo prosadit rekonstrukci hlavního 

přívodu vody, vyčištění filtru vody detašovaného pracoviště. Do některých těchto prací se zapojili i 

rodiče, pomohli nám vyklidit starý nábytek a pomůcky z půdy. Škola pořídila vlastní kontejner na papír, 

aby třídění odpadů bylo smysluplné. Opravili jsme a zprovoznili většinu telefonních poboček 

v kabinetech. Vznikl podrobný plán oprav a investic, který jsme předali nájemci budovy a zřizovateli pro 

další kalendářní rok, neboť náklady převyšují naše finanční možnosti.  

Na začátku školního roku jsme vyměnili správce IT, bohužel se to neobešlo bez pomoci advokátní 

kanceláře. Změna je pozitivní. Tři staré interaktivní tabule mají nové dataprojektory, významně jsme 

uspořili na nákladech za poskytování internetu a telefonních služeb, provoz intranetu je bezpečnější a 

stabilnější. Velmi důležité a pracné bylo, že v zimních měsících jsme reorganizovali a uspořádali školní 

archiv. 

 

19.1 Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého  záměru  

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 

  Škole se dařilo i nadále v naplňování těchto cílů shodných s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a                          

rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020: 

 Zapojení rodičovské veřejnosti do činnosti školy 

 Multikulturní výchova a interkulturní vzdělávání, předání znalosti o národnostech, etnických 

menšinách a otázkách migrace v kontextu etnických hodnot jejich sociokulturního prostředí 

 Vytváření podpory žákům s OMJ 
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20. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem 

ve vztahu ke znalosti českého jazyka 

 

Tabulka 10: Počet žáků s odlišným mateřským jazykem 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná znalost ČJ 2 

Nedostatečná znalost ČJ 16 

Znalost ČJ s potřebou doučování 7 

 

 

 

21. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci 

COVID-19 na území České republiky – a z toho vyplývajících změn 

v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol 

Školní rok ale probíhal nestandartně především z důvodu epidemie Covid 19. Vše začalo uzavřením škol 

14. 10. a následným distančním vyučováním. Teprve 17. 5. se škola vrátila k běžnému provozu, ovšem s 

pravidelným testováním. Běžný školní provoz tedy v tomto školním roce trval pouze 3 měsíce z deseti. 

 

Harmonogram školního roku 2020/2021: 

 od 14. 10 do 18. 11. 2020 uzavření škol 

 od 18. 11. 2020 prezenční výuka 1. a 2. tříd ZŠ 

 od 30. 11. 2020 prezenční výuka pro I. stupeň a 9. třídy ZŠ, pro 6. –  8.třídy rotační výuka 

 od 21. 12. 2020 prodloužené vánoční prázdniny 

 od 4. 1. 2021 prezenční výuka 1. a 2. tříd ZŠ 

 od 27. 2. 2021 uzavření ZŠ i MŠ 

 od 12. 4. 2021 prezenční rotační výuka pro I. stupeň, možné skupinové konzultace na II. stupni, 

testování 2x týdně, povinné nošení roušek 

 

Bylo zahájeno pravidelné testování AG testy 2x týdně v pondělí a čtvrtek.  

       Od 3. 5. 2021 rotační výuka i na II. stupni.  

       Od 17. 5. 2021 vyučování pro všechny třídy prezenčně, testování všech žáků i zaměstnanců 1 x týdně 

vždy v pondělí.  
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22. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

 

 

23. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

I přes složitý školní rok se škola zapojila do tradičních školních akcí, ovšem připravila také nové. 

Dodatečně byla oceněna starostkou městské části Irenou Michalcovou naše absolventka Eliška Kostíková 

v akci „Dělám víc, než musím“. Zapojili jsme se do Festivalu Podolí konaného v září, rovněž  do charitativní 

sbírky „Děti dětem“ pořádané MČ Praha 4, žáci devátých tříd připravili pro ostatní třídy Mikuláše a děti 

školní družiny vyráběly vánoční přáníčka pro seniory v Domově s pečovatelskou službou, které samy 

předaly. Premiéru měla Vánoční výstavka ve vedlejším vestibulu hlavní školní budovy, který jsme za tím 

účelem vymalovali a upravili. V polovině února žáci I. stupně oslavili masopust průvodem. Páťáci vytvořili 

úspěšný videoklip o naší škole před zápisem do prvních tříd, který se bohužel opět konal distančně. Na 

jaře jsme vyzdobili některá okna obou budov truhlíky s květinami. Pro sport bylo důležité slavnostní 

otevření školního hřiště. Slavnosti se zúčastnili zástupci městské části - starostka Irena Michalcová, radní 

Filip Vácha, vedoucí odboru školství Jana Ságlová a rovněž zástupce stavební firmy. Článek vyšel i 

v časopise Tučňák Prahy 4. Na novém hřišti se pak mimo jiné konal sportovní den – Školní sportovní 

olympiáda k ukončení školního roku i vítání nových prvňáčků ve školním roce nadcházejícím. V závěru 

školního roku jsme také uspořádali jako výraz poděkování sbírku pro zdravotníky Thomayerovy 

nemocnice. Velkým úspěchem bylo první místo týmu ze 6.B v projektu „Příběhy našich sousedů“ na 

Nuselské radnici v Praze 4. Tradiční rozloučení s deváťáky v tělocvičně se mohlo konat prezenčně a 

mimořádně se vydařilo. Již po druhé proběhla zahradní slavnost na závěr školního roku, kde vystoupily 

dvě kapely SRZŠ. O prázdninách se v prostorách škol natáčely scény pro film „Mimořádná událost“. 

Důležitou událostí byly volby nových členů školské rady za rodiče a pedagogy. 

Celý školní rok jsme intenzivně rozvíjeli webové stránky školy a prezentovali školní aktivity i na FB SRZŠ. 

Pedagogický sbor se na stránkách školy představil krátkými medailonky. 

 

 

24. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve škole byly dvě inspekce z podnětu stížností rodičů a jedna na podnět stížnosti pedagoga. Škola byla 

také součástí tematické inspekce k distančnímu vzdělávání.  
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25. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

25.1 Údaje o realizovaných projektech 

 
Škola realizuje v současnosti dva projekty z ESF, a to projekty Šablony II a Inkluze II. 

Projekt Šablony II je financován z OP VVV (poskytovatelem dotace je MŠMT), reg.č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014840 pod celým názvem projektu:  Šablony II 2019 – ZŠ Nedvědovo 

náměstí, Praha – Zvyšování kvality školy s předpokládaným datem ukončení k 28. 2. 2022. Výše alokace 

na projekt je 1 579 919,- Kč. 

Obsah projektu je zaměřen na využití ICT ve vzdělávání, vzdělávání pedagogů, projektové dny, zapojení 

odborníka a ICT technika do výuky, tandemovou výuku, Klub pro žáky ZŠ, Sdílení zkušeností pedagogů 

z různých škol, podporu školního asistenta v ŠD, Kluby ŠD/ ŠK. 

Projekt Inkluze II je naproti tomu financován z OP PPR (poskytovatelem dotace je MHMP), reg. č. 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001607 s celým názvem projektu:  Inkluze v ZŠ Nedvědovo náměstí II. a 

předpokládaným ukončením k 31. 12. 2021. Projekt je zaměřen na personální podporu dvojjazyčného 

školního asistenta, doučování žáků s OMJ, vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků, odborně 

zaměřená tematická setkávání, komunitně osvětová setkávání a volnočasový klub a jeho výše je 1,5 mil. 

korun. 

 

25.2 Údaje o předložených projektech 

Škola předložila úspěšnou žádost o projekt Šablony III v maximální možné výši pro danou výzvu, a to 

720 870,00 Kč. Celý název projektu je Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání, reg.č. 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022217 s datem ukončení 30.6.2023 (a realizací od 1.9.2021). Projekt je 

zaměřen primárně na personální podporu, a to školního asistenta a na podporu realizace povinných 

projektových dní ve škole a mimo školu.  

 

25.3 Zkušenosti s žáky cizinci a OMJ 

Ve škole jsme ve školním roce poskytovali podporu 20 žákům s OMJ, zejména prostřednictvím 

doučování, které probíhalo během protiepidemických opatření distančně, přes platformu Meet. Vedle 

doučování škola realizovala těmto žákům individuální podporu skrze dvojjazyčného asistenta, který 

v rámci konzultací žáky individuálně vedl v jejich vzdělávání. 

Dvojjazyčným asistentům je poskytována podpora NNO Meta, se kterou úzce spolupracují a dodržují 

jejich metodiku práce. Vedle toho intenzivně komunikují jak s rodiči, tak třídními učiteli a snaží se žákům 
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usnadnit přechod do českého kulturního, sociálního a školního prostředí. Připravují pro žáky podklady 

tak, aby jim rozuměli, připravují jim překlady a pracovní listy. Překládají i pro rodiče žáků, případně 

využíváme jako škola v případě vietnamsky hovořících rodičů služeb překladatelských a tlumočnických 

služeb NNO Meta. Překlady do ruštiny či ukrajinštiny nebo francouzštiny, případně angličtiny realizují 

naše dvojjazyčné asistentky. Mohou pomáhat také s tvorbou a přípravou Individuálního vzdělávacího 

plánu. To se týká zejména žáků s výrazně odlišným kulturním prostředím, jako je např. arabské prostředí. 

Nejvíce práce s žáky cizinci a OMJ je takto realizována právě pro národnosti arabské, ruské, ukrajinské, 

vietnamské. 

Práce dvojjazyčných asistentů se velice osvědčuje a je na škodu, že jejich podpora s končícím Operačním 

programem Praha Pól růstu se také chýlí ke konci. 

 

26. Základní údaje o hospodaření školy 

TABULKA 1: Hospodaření PO  s příspěvkem zřizovatele včetně doplňkové činnosti (viz. příloha) 

Tabulka 11: Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu /MHMP/ 

  /v tis.Kč/ k 31. 12. 2020 

PŘÍJMY  

dotace neinvestiční                                                                           32.765.900 

Příjmy celkem                                                                           32.765.900 

VÝDAJE 

platy, OON                                                                           23.400.136 

ONIV, učebnice a učební 
pomůcky 

                                                                                790.885,08 

zákonné odvody                                                                              7.862.911,64 

příděl FKSP                                                                                 469.462,78 

další vzdělávání ped.prac.                                                                                     9.561,50 

Nemocenská                                                                                  233.039 

Výdaje celkem                                                                            32.765.900 

Hospodářský výsledek                                                                                    31.200 
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Tabulka 12: Čerpání a tvorba fondů v roce 2020 

FONDY 
Stav k 31.12. 

2019 
Tvorba 

v r. 2020 
Čerpání 
v r. 2020 

Stav k 31.12. 
2020 

 
FO 

16.935,06 30.000 0 46.935,06 

 
RF 

264.771,75 121,647,29 359.001,55 27.417,49 

 
FKSP 

366.040,68 488.792,48 176.530,64 678.302,52 

 
FRIM 

14.921,47 148.553,20 163.475,17 0 

  

 

Škola obdržela následující dotace: 

Posílení mzdových prostředků: 884.400,- 

 Nábytek do tříd: 195.000,- 

 Příspěvek na náklady provozu školy  spojené s COVID -19: 60.799,90 

 Příspěvek na malování školy: 326.000,- 

 Primární prevence: 7.000,- 

 Mentoring novému řediteli: 88.000,- 

 Příspěvek na plat topiče: 119.854,- 

 

 

 

27. Informace o výsledcích dalších kontrol provedených ve škole 

Kromě ČŠI nenavštívil školu během školního roku 2020/2021 žádný kontrolní orgán.  

 

 

 

28. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Ve škole nepůsobí odborová organizace. Ukončila svoji činnost v roce 2019.  
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