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Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s § 7 vyhl. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Zřizovatel 

Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4-Modřany 

2. Přesný název školy k 30. 9. 2020 podle posledního rozhodnutí o 
zařazení do sítě škol 

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 

3. Sídlo školy 

U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 

4. Vedení školy 

Mgr.Bc. Outratová Běla – ředitelka školy, e-mail – reditel@zskdolum.cz 
Ing. Arch.MgA. Nováková Hedvika – zástupkyně ředitelky, e-mail – novakova@zskdolum.cz 
Mgr. Zuzana Outratová– zástupkyně ředitelky, e-mail – outratova@zskdolum.cz 
Mgr.Bc.  Anna Kobrová –  zástupkyně ředitelky, e-mail – kobrova@zskdolum.cz 
Mgr. Denisa Horáčková –  zástupkyně ředitelky, e-mail – horackova@zskdolum.cz 

5. Školská rada k 30.6.2019 

Předseda školské rady a zástupce rodičů: Mgr. et Mgr. Petra Vavrošová 
Zástupce rodičů žáků: Klára Kamenská 
Zástupce zřizovatele – Petr Šula, Mgr. Lenka Bukovská 
Zástupce pedagogů – Mgr. Marie Voříšková a Mgr. Petra Smutná 

 

Školská rada ve své činnosti postupuje dle ustanovení zákona č.561/2004 Sb. a dle 
jednacího řádu školské rady schváleného na ustavujícím jednání.  

6. Odborová organizace 

Ve škole není zřízena 
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7. Webové stránky školy umožňující dálkový přístup 

www.zskdolum.cz 

8. Změny v síti škol 

Ve školním roce 2019/2020 žádné změny nenastaly.  
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9. Charakteristika školy 

 
Základní škola a mateřská škola K Dolům 

v Praze 12, nacházející se v oblasti starých 
Modřan. V historické budově a přízemním 
pavilonu se zahradou a hřištěm vzdělávala            
v loňském roce v programu „Škola pro všechny“ 
k 30.6.2020  279 žáků. Vzhledem k velikosti 
školy vytváří takřka rodinnou atmosféru, která 
dětem dodává pocit klidu a jistoty. Všichni žáci 
jsou podporováni v rozvoji tak, aby dosahovali 
individuálních pokroků a posilovali své silné 
stránky. Vzdělávají se zde žáci nadaní, 
docházející na různé předměty do vyšších 
ročníků, žáci s potřebou podpůrných opatření a individuálními vzdělávacími plány, ale také 
žáci cizinci, s různou mírou znalosti českého jazyka. 

Naším hlavním a nejdůležitějším cílem je zdravé a bezpečné školní prostředí pro 
všechny, kteří k nám vstupují. Děti vedeme k respektu k sobě i ostatním, k přírodě a okolnímu 
světu. K tomu přispívají dlouhodobé koncepční programy prevence i třídnické hodiny, kde žáci 
mohou spolu s třídním učitelem a ostatními odborníky řešit aktuální dění ve třídě, plánovat svůj 
třídní projekt či výlet, učit se komunikovat, řešit konflikty, relaxovat, pracovat se stresem, 
plánovat cíle a mnoho dalších dovedností potřebných pro život člověka v 21. století. 

Budoucím prvňáčkům nabízíme Školu nanečisto. V tomto programu se děti hravou 
formou připravují na vstup do školy. Pod vedením speciální pedagožky se věnují rozvoji 
školních předpokladů, zároveň si prohlédnou své budoucí „působiště“ a seznámí se s novými 
kamarády. 

Nedílnou součástí procesu rozvoje školy je i Žákovský parlament, který považujeme za 
informační most mezi žáky, učiteli a vedením školy. Zároveň se jedná o efektivní nástroj 
v procesu demokratizace prostředí naší školy. Poskytuje žákům příležitost k podílení se na 
chodu školy a pomáhá přirozeně a účinně vytvářet jejich klíčové kompetence. 

Velkým přínosem je Školní poradenské pracoviště, které pracovalo ve šk. r. 2019/20 
ve složení výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagogové, sociální 
pedagožka a psychoterapeutka. Tito odborníci napomáhali řešit situace žáků, které jim brání 
při úspěšném vzdělávání. 

Všichni naši pedagogové se dále vzdělávají, aby mohli žákům nabízet vysokou kvalitu 
výchovně vzdělávacího procesu. Stavíme na principech tvořivé školy, podporujeme 
projektovou výuku, tematicky zaměřené vyučování, do hodin zapojujeme prvky Hejného 
matematiky, čtenářské dílny, kritické myšlení, inspirujeme se i programy Začít spolu. 
V komunikaci se zákonnými zástupci nám od školního roku 2018/19 pomáhá i elektronická 
třídní kniha a elektronická žákovská knížka Školy OnLine. Mladší žáci pak mají i papírovou 
žákovskou knížku, aby se svými úspěchy mohli hned pochlubit.  

Jsme aktivními účastníky mnoha projektů, např. o.p.s. Osvětová beseda „Odlišnost 
inspiruje“, společnosti AISIS a v NIDV aktuálně APIV - Inkluze v praxi. V rámci těchto programů 
se nám dostává podpory mentorů, koučů a jiných odborníků a můžeme čerpat inspiraci. 
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Součástí školy je i Školská rada a sdružení rodičů ZŠ a MŠ K Dolům, kteří jsou našimi 
dlouholetými důležitými partnery. Členové se pravidelně účastní např. na Imatrikulaci 
prvňáčků, na školních vystoupeních či jarmarcích. Další oblíbenou společnou akcí je 
každoroční školní „Modřanská zábava“, kde se setkávají kromě žáků, pedagogů a přátel také 
rodiče i prarodiče dětí. Již několikátým rokem se můžeme honosit titulem Rodiče vítáni, 
vyhlašovaného společností EDUin a Škola demokracie, vyhlašovaného Centrem pro 
demokratického občana. 

Každoročně vyjíždíme na lyžařský 
výcvik, na školy v přírodě a na další naučně 
zábavné výlety, např. do Legolendu či iQlan-
die. V rámci atraktivních aktivit a projektů 
prevence nežádoucích jevů a adaptace žáků 
na různé změny (ve třídě, s novými učiteli, 
asistenty atd) organizujeme pro třídy 
přespávání ve škole, kdy program pod 
vedením zkušených lektorů pro sebe 
spoluvytvářejí sami žáci. Mezi oblíbené akce 
patří také Noc s Andersenem, kdy každoročně 
inspirováni magickým příběhem z vybrané 

knihy společně s dětmi zažíváme mnohá dobrodružství a plníme nejrůznější úkoly. V průběhu 
roku chodíme na další programy: besedy, exkurze, divadla… Zapojujeme se do mnoha 
projektů a soutěží. Již pět let k nám jezdí zahraniční studenti v rámci programu Edison, aby 
rozšířili naše znalosti o jejich rodné zemi a dali dětem možnost smysluplně využívat anglický 
jazyk a dalších nabytých znalostí, schopností a dovedností. V roce 2020 jsme udělali drobnou 
změnu a v rámci nového projektu EDIESON jsme přivítali kolegy, kamarády a studenty, které 
jsme oslovili sami. Osvědčilo se nám, že všichni, kdo takto na osobní pozvání do školy přišli, 
měli opravdový zájem o naše žáky a náš vzdělávací projekt. 

9.1. Školní družina a školní klub 

 
 Školní družina je určena především žákům od 1. do 4. ročníku, a to od 6:30 do 8:00 a 
od 11:40 do 17:00. Školní družina se nachází v budově pavilonu, kde se má k dispozici i jednu 
učebnu vyhrazenou pouze pro školní družinu. Zbylá oddělení školní družiny jsou ve třídách, 
kde v odpoledních hodinách již neprobíhá výuka. Pro sportovní vyžití žáků je k dispozici i školní 
zahrada a sportovní hřiště. Děti mají možnost výběru aktivit od těch klidových a tvořivých až 
po vzdělávací či sportovní. Na výběr jsou kroužky, jednorázové akce i činnosti jako součást 
běžného programu jednotlivých oddělení:  pohybové, volnočasové aktivity, možnost 
doučování, zájmové kroužky - sportovní, rukodělné, umělecké, čtenářské. Hojně je využívána 
zahrada a hřiště, při špatném počasí tělocvična.  
 Nedílnou součástí družiny je Školní klub pro žáky od 5.-9. ročníku, který je v provozu 
od 11:40 do 17:00 a pokračuje tak v tradici od roku 2001. Žáci využívají prostor a vybavení 
klubu jak k odpočinku a spolusdílení pro ně aktuálních témat, tak ke sportovní či herní činnosti, 
ti pilnější k doučování. Školní klub je umístěn v hlavní budově školy, kde se nachází místnost 
vyhrazená pouze pro aktivity školního klubu, zároveň jsou využívány i prostory tělocvičny            
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a galerie. Přihlášení žáci do klubu dochází dle individuální potřeby. Mají k dispozici mj.                   
i pingpongové a kulečníkové stoly, knihovnu, stolní a deskové hry a počítače. 

9.2. Mateřská škola Dolinka: Je nám krásně na světě 

 
 Mateřská škola Dolinka, která je od 1.9. 2005 součástí právního subjektu Základní 
škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, se nachází v klidném prostředí staré zástavby 
Komořan, v dobré docházkové vzdálenosti MHD, mimo hlavní silnici. Bezprostředně sousedí 
s lesem a dětským hřištěm, k budově školky patří i prostorná zahrada. Les a velká zahrada      
s členitým terénem skýtá dětem možnost pohybových aktivit a získávání poznatků o živé             
a neživé přírodě. 
Budova MŠ i zahrada prošly v minulých letech rekonstrukcí, průběžně vybavujeme třídy: 
obnovujeme nábytek a rozšiřujeme nabídku hraček a didaktických her. V současné době má 
školka čtyři třídy ve dvou podlažích a hospodářskou budovu, v níž se nachází školní kuchyně, 
prádelna, kancelář hospodářky školní kuchyně a kancelář vedoucí učitelky. Součástí každé 
třídy je učebna, herna  a tělocvična, která slouží i jako odpočívárna. Každé oddělení má dále 
vlastní  WC, umývárnu, kuchyňku a šatnu s obouvárnou. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí, 
vzájemná blízkost tříd umožňuje, aby se děti  vzájemně navštěvovaly. Případně mohou 
společně trávit dobu určenou ke spontánním hrám i řízené činnosti. Ve školním 
roce 2019/2020 byla v provozu všechna čtyři oddělení, 2 třídy pro děti 3-4 roky, třída pro starší 
děti 5-6 let a třída pro děti 6-7 let.  
 
 

10. Činnost škol a školských zařízení, které vykonává Základní škola a 
mateřská škola K Dolům v Praze 12 (dle Rejstříku škol a školských 
zařízení) 

 

Identif. zařízení Název zařízení Adresa Maximální 
kapacita 

107501023 Mateřská škola Palmetová 2159/3 
143 00 Praha 4 - Komořany 

112 

102101019 Základní škola U Domu služeb 29/2  
143 00 Praha 4 - Modřany 

510 

112300201 Školní družina U Domu služeb 29/2  
143 00 Praha 4 - Modřany 

150 

161000100 Školní jídelna Palmetová 2159/3 
143 00 Praha 4 - Komořany 

112 
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11. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní 
vzdělávání 

11.1. Vzdělávací program základní školy 

 
Výuka v jednotlivých předmětech probíhala podle vytvořeného vlastního školního 

vzdělávacího programu „Škola pro všechny“. Vedení školy průběžně sleduje plnění jak 
výstupů z učiva, tak naplňování všech jednotlivých průřezových témat. Výuka jednotlivých 
předmětů je doplňována vhodnými exkurzemi a komponovanými programy, které připravují 
buď vyučující, nebo probíhají ve spolupráci s jinými organizacemi. Metody a formy výuky 
v jednotlivých předmětech jsou voleny tak, aby rozvíjely klíčové kompetence žáků jak 
mimořádně nadaných, tak žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 Na prvním stupni naší základní školy je naší prioritou, aby se děti cítily dobře                   
a bezpečně. Nejmladší ročníky mají své třídy v samostatné budově, tzv. pavilonu, ze které 
mohou vyjít přímo na školní zahradu. Výuka proto často probíhá venku. Využíváme moderní 
formy a metody vyučování. Součástí je nejen frontální výuka, ale výrazný podíl má skupinová 
práce či diskuse v komunitním kruhu. Podporujeme konstruktivistický způsob vyučování. 
K dispozici máme i počítačovou techniku, interaktivní tabule či magic boxy.  
Již od první třídy se zaměřujeme na pomoc a podporu dětí se specifickými poruchami učení, 
kterým umožňujeme doučování v malých skupinách pod vedením speciálních pedagogů. Díky 
tomu se nám daří předejít výraznějším obtížím těchto dětí s učením v pozdějších ročnících. 
Nezapomínáme ani na děti nadané, jimž jsme schopni poskytnout v diferencované výuce 
dostatek materiálů a pomůcek k tomu, aby své schopnosti rozvíjely. Tam, kde jsou vhodné 
podmínky, navštěvují nadaní žáci hodiny ve vyšších ročnících. 

V rámci hodin českého jazyka a literatury klademe na prvním i druhém stupni velký 
důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Škola se aktivně účastní několika projektů zaměřených 
na čtenářskou gramotnost. Na prvním stupni výuka čtení často probíhá formou čtenářských 
dílen, na druhém stupni se v hodinách literatury a slohové výchovy zaměřujeme na práci             
s textem a hlubšímu porozumění různým druhům textu.  Dále klademe důraz na rozvoj 
klíčových kompetencí žáků, posilujeme jejich schopnosti a dovednosti různými metodami 
práce se žáky – skupinová výuka, edukační hry, zážitkové učení. Posilujeme také 

mezipředmětové vazby. Pořádáme pro zájemce 
recitační soutěže, účastníme se literárních i jiných 
jazykovědných soutěží. Žáci mají možnost 
navštěvovat školní knihovnu, spolupracujeme 
s Husovou knihovnou v Modřanech, kterou žáci 
také v rámci hodin českého jazyka navštěvují. Škola 
každoročně pořádá Noc s Andersenem i s přes-
páním ve škole. Děti také mají možnost v rámci 
Klubu mladého diváka navštěvovat různá vybraná 

divadelní představení.   
 V matematice se zaměřujeme na prvním stupni na cyklické rozšiřování a prohlubování 
početních dovedností a matematických kompetencí. Kombinujeme prvky konstruktivistické 
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matematiky s prvky Hejného matematiky s důrazem na příklady z praxe blízké dětskému věku. 
Realizace výuky probíhá často formami činnostního učení, skupinovou prací, s důrazem na 
práci s chybou. Na druhém stupni žáci prohlubují své matematické znalosti a jsou vedeni            
k jejich aplikaci v praktickém životě. S výukou matematiky velice úzce souvisí úlohy věnované 
zvyšování finanční gramotnosti, žáci se učí například počítat slevy, úroky, seznamují se              
s podmínkami půjček apod.  S postupem do vyšších ročníků se stává matematika těžší                
a abstraktnější. Úlohy tedy často zadáváme diferencovaně podle vzdělávacích potřeb dětí          
s ohledem na obtížnost řešených úloh. Dětem, které mají s matematikou obtíže, se snažíme 
pomoci a hledáme pro ně vhodné materiály a pomůcky. Ve školního klubu dětem nabízíme       
i doučování z matematiky. Pro žáky se zájmem o matematiku a žáky nadané připravujeme 
rozšiřující úlohy včetně možnosti navštěvovat předmět ve vyšším ročníku. V rámci předmětu 
rozvíjíme mezioborové vztahy zejména s fyzikou, chemií a zeměpisem. Vybraní žáci se 
zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda. V 9. ročníku se žáci pilně připravovali na 
přijímací zkoušky z matematiky na střední školy. 
 S anglickým jazykem žáky na prvním stupni seznamujeme  hravou formou 
prostřednictvím písniček, her a obrázků. Naším cílem je vzbudit v dětech k cizímu jazyku 
kladný vztah a touhu dále se v něm vzdělávat. Důraz klademe na ústní komunikaci. V dalších  
ročnících se zvyšuje hodinová dotace, rozvíjí slovní zásoba, upevňují gramatická pravidla          
a trénuje se aktivní využití jazyka. Jednou týdně mají děti možnost konverzace s rodilým 
mluvčím. Škola aktivně podporuje užití jazyka v běžných situacích. V hodinách se snažíme      
o to, aby děti byly schopné domluvit se v zahraničí, jednoduše se zeptat na cestu, objednat si 
jídlo v restauraci, představit se, mluvit o svých zájmech apod. Zapojujeme se každoročně          
do projektu spolupráce se zahraničními studenty a nabízíme tak žákům nejen bližší seznámení 
s kulturami jiných zemí, ale i možnost aktivně se zapojit a zlepšovat své jazykové dovednosti 
v komunikaci s anglicky mluvícími návštěvníky. Jednou ročně se vybraní žáci osmých tříd 
účastní soutěže "Holešovice challenge ". 
Jako druhý cizí jazyk se vyučuje ruský jazyk. Druhý cizí jazyk je vyučován s tříhodinovou 
časovou dotací v obou ročnících. V nabídce máme i další jazyky (němčinu, italštinu) a žáci si 
jazyk volí před nástupem do 8. ročníku. V první roce se během školního roku žáci učili psát      
a číst azbuku. Poslouchali texty v ruském jazyce s cílem vytvořit si základní slovní zásobu        
a zvyknout si na rytmus mluveného slova. Naučili se cca 200 nejdůležitějších slov, umí počítat 
do 10, znají měsíce i dny v týdnu. V devátém ročníku se předpokládá dobré zvládnutí tištěné, 
ale i psané azbuky, včetně základního pravopisu - psaní měkkého a tvrdého i a měkkého             
a tvrdého znaku. Žáci nacvičují zvládnutí plynulé četby, trénují rozhovory na témata jim blízká 
- rodinní příslušníci, jejich zaměstnání, kde pracují, kde studují, čím se zabývají. Důraz je 
kladen na porozumění textu, především v oblastech běžného života jako je cestování, 
orientace ve městě, schopnost vyptat se na cestu, rodina, kde bydlím, okolí mého bydliště. 
Nezapomínáme na zájmy - kultura a hudba, sporty, příroda a zvířata. Žáci si v hodinách 
rozšiřují a trénují slovní zásobu pomocí filmů, poslechu a skupinové práce. 
 Předmět fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka fyziky byla 
realizována v rozsahu jedné vyučovací hodiny v 6. a 9. ročníku a v rozsahu dvou vyučovacích 
hodin týdně v 7. a 8. ročníku. Ve vyučovaném předmětu žáci využívají audiovizuální techniku. 
Výuka probíhala většinou v kmenových třídách, kam vyučující přináší materiály na pokusy. 
V hodinách je výuka vedena s důrazem k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání 
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základních fyzikálních zákonitostí. Látka je demonstrována na příkladech s využíváním 
jednoduchých fyzikálních pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání                
v praktických situacích. Žáci jsou vedeni k objevování a vysvětlování fyzikálních jevů a ke 
zdůvodňování vyvozených závěrů a k získávání nových poznatků. 
 Výuka předmětů přírodopis a přírodověda, které navazují na prvouku 1. až                   
3. ročníku, probíhá od 4. do 8. ročníku s dvouhodinovou dotací. V 9. ročníku je předmět 
dotován pouze jednou hodinou. Na druhém stupni je snaha o maximální názornost 
probíraného tématu i o multisensorický přístup za pomoci praktických cvičení (např. měření 
tlaku, nácvik první pomoci, ochutnávky, pozorování). Cílem výuky přírodopisu je pochopení 
základních vztahů a jevů v přírodě živé i neživé. Vzhledem k velice příznivé poloze školy lze 
pro výuku využít významné přírodní lokality např. Modřanské tůně, Modřanskou rokli                    
či Prokopské údolí. Zázemí pro výuku přírodovědných předmětů jako celku bychom chtěli            
v budoucnu dále rozvíjet. Máme k realizaci připravený projekt na modernizaci učebny 
přírodopisu/chemie, na který jsme požádali o finanční prostředky prostřednictvím grantu. 
Jelikož by v příštím školním roce měli být žáci vzděláváni dle nového ŠVP, v rámci 
předmětových komisí jsme se při tvorbě dokumentu snažili o vyšší míru integrace předmětů 
ze vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a jeho svět. Příští školní rok opět plánujeme 
navázat na letošní úspěšnou spolupráci s environmentálními organizacemi (např. Ornita, 
NEPZ, Jaroslav Malý - houbolog). 
 Na druhém stupni v zeměpisu žáci postupně objevují naši planetu, učí se vnímat 
souvislosti a chápat, že v mapách najdou skoro vše, jen jim musí porozumět. V 6. ročníku se 
seznamují s mapou jako nezbytným pomocníkem a rádcem. Umí si nakreslit svou vlastní 
mapu. Poznávají, že na planetu se mohou dívat z různých úhlů pohledu a že se k jejímu 
poznání hodí znalosti z mnoha oborů.  Žáci také zjišťují, že činnost člověka výrazně ovlivňuje 
naši planetu. V 7. ročníku začínají objevovat jednotlivé světadíly a dokáží je popsat a jednotlivé 
regiony porovnat. V 8. ročníku se podrobně seznamují s naším domovským světadílem 
Evropou. V letošní roce každý žák vytvořil pro své spolužáky prezentaci vybraného státu 
Evropy. V druhém pololetí poznávali naši vlast. V 9. ročníku se na svět dokážeme podívat 
s nadhledem. Jednotlivé informace zapadají do velké globální skládačky.  Závažná témata 
žákům nejsou cizí a vědí, že každá lidská činnost má své důsledky, i když třeba na druhé 
straně zeměkoule. 
 Výuka vlastivědy probíhá ve 4. a 5. ročníku. Polovina časové dotace v každém ročníku 
je věnována zeměpisné části a druhá historické. V zeměpisné části se žáci blíže seznamují 
s jednotlivými kraji České republiky, zemědělstvím, průmyslem, ochranou přírody, recyklací,  
a mnoha dalšími informacemi o naší vlasti. Žáci se učí o svém regionu, prostředí, kde žijeme, 
o jeho zeměpisných i kulturních zvláštnostech. V dalším ročníku navážou znalostmi o Evropě, 
jejích státech, Evropské unii a jejích krásách přírodních i kulturních. Seznamují se s nejdů-
ležitějšími oblastmi průmyslu. Během výuky historické části vlastivědy se žáci vydávají              
na cestu za poznáním českých dějin a života našich předků. Přesouvají se od voskové tabulky 
až ke knihtisku. S pomocí map, interaktivních tabulí a mnoha dalších pomůcek se seznamují 
ve čtvrtém ročníku s historií od pravěku po 15. století a v 5. ročníku na toto učivo navazují            
a pokračují až k novodobým dějinám. Žáci jsou motivováni k rozvoji čtenářské gramotnosti a 
čtení s porozuměním.  V průřezových tématech klademe důraz na rozpoznání základních rysů 
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společnosti i na odpovědnost za ochranu přírody. Naší snahou je, aby vzdělávání probíhalo 
přirozeně na základě motivace.  

Při výuce dějepisu na 2. stupni využívá naše škola moderní informační technologie. 
Žáci tak mají výuku obohacenou o pestrou škálu obrazových materiálů, videí s využitím 
interaktivních tabulí. K dispozici jsou také časopisy a knihy s historickou tematikou ve školní 
knihovně. Při výuce je kladen důraz na propojení minulosti se současností, tedy na to, jak nás 
věci minulé stále ovlivňují. Pozornost je věnována mezipředmětovým vztahům, propojování 
souvislostí a snaze vybudovat u žáků základní kulturně historický přehled. Výukové materiály 
i následné ověřování znalostí žáků se snažíme přizpůsobovat na míru potřebám konkrétních 
dětí, ať už se jedná o žáky nadané, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či žáky 
s odlišným mateřským jazykem. Pro nejmenší žáky se zájmem o historii je organizován 
historický kroužek „Cestování časem“. Žáci prvního stupně zde mají možnost seznámit se 
s českou i světovou historií, opět za využití moderních technologií, mnoha her  či prostřed-
nictvím výtvarné tvorby. 
 Předmět občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 
Výuka je realizována v rozsahu jedné vyučovací hodiny v každém ročníku od 6. po 9. 
V hodinách se pracuje na formování dovedností a postojů důležitých pro aktivní využívání 
poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci získávají dovednosti 
a vědomosti potřebné pro život v demokratické společnosti. Ve výuce se seznamují s vývojem 
společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního 
života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Tématy se výuka zaměřuje na utváření 
pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí sounáležitosti s evropskou civilizační a kulturní 
oblastí a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. 
Důležitou součástí vzdělávání v občanské výchově je prevence rasistických, xenofobních          
a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů    
a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k poznávání a ochraně 
uměleckých a kulturních hodnot.  
 Výuka výchovy ke zdraví probíhala v rámci 6. ročníku v časové dotaci jedné hodiny 
týdně. Hodiny probíhaly spíše hravou a komunikační formou. Žáci nejprve poznávali sami sebe 
a své spolužáky. Praktickými metodami výuky poznávali zásady zdravé výživy. Učili se 
plánovat denní režim, pracovali s různými technikami, kdy zjišťovali, jak vypadá jejich běžný 
den. Žáci se věnovali oblasti komunikace a asertivity. Prošli také základy první pomoci                  
s názornými ukázkami a praktickou výukou. Výuka byla zaměřena nejen na teoretické 
poznatky, ale byla prokládána praktickými dovednostmi, které žáci využijí i v běžném 
životě.    V době distanční výuky byla výuka zaměřena na techniky zvládání stresu a chování 
během mimořádných událostí.  
 Výuka hudební výchovy probíhá každoročně od 1. do 9. ročníku naší ZŠ, vždy jednu 
hodinu týdně. Učebny pro tento předmět jsou speciálně vybaveny klavírem a dalšími nástroji 
Orffova instrumentáře. Naším mottem je: "Každý je schopný se naučit zpívat. I ten, kdo si 
myslí, že nemá hudební sluch." Děti zpívají každou hodinu. Prostřednictvím vokálních, 
instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností je vedeme k porozumění 
hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného 
prostředku komunikace. S přechodem žáků na druhý stupeň se více zajímáme o historické 
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souvislosti. Hudební dovednosti a písně, které se v hodinách naučíme, žáci využijí v dalších 
předmětech i při různých školních akcích, např. při Vánočním jarmarku, školách v přírodě. 
 Naše škola pro výuku výtvarné výchovy disponuje velmi dobře vybavenou učebnou 
výtvarné výchovy. Jsou zde k dispozici malířské stojany, tiskařský lis, keramická pec, 
aranžérské pomůcky a mnoho dalšího. Klademe velký důraz na to, aby každé dítě mohlo 
v hodinách výtvarné výchovy popustit uzdu své kreativitě. Žáky, přiměřeně jejich věku                   
a zkušenostem, rozvíjíme také v kulturní rovině, a to prostřednictvím tvorby tematických 
projektů, které se pojí k jednotlivým tradicím a svátkům. Při práci na těchto projektech se dětem 
dostává také hlubšího pohledu do podstaty, vzniku a smyslu jednotlivých svátků a tradic. 
Snažíme se tak probudit v dětech zájem o tradice české, i o tradicích jiných kultur a zároveň 
podnítit jejich zvídavost. Tvorbou výzdoby přispíváme k celkově přátelské a domácky 
vyhlížející atmosféře školy. Díla dětí nedržíme skryta pouze mezi zdmi naší školy. Široká 
veřejnost může vidět práce žáků vystavené ve venkovních prostorách areálu. Zároveň 
s otevřenou náručí vítáme i veřejnou prezentaci prací, například u příležitosti Noci kostelů ve 
zvonici modřanského kostela a již tradiční Výstavy na plotě. 
  Svět práce na prvním stupni rozvíjí motoriku a základní rukodělné dovednosti 
především na výtvarných projektech s důrazem na práci s přírodními materiály. Pracujeme        
i se stavebnicemi, realizujeme drobné pěstitelské práce, jak ve třídách, tak na školní zahradě. 
Navazujeme i na prvouku v oblastech povolání, které jsou dětem blízké ať už vzhledem k věku 
nebo zkušeností získanou skrze profese rodičů. Na druhém stupni se žáci zaměřují                    
na praktické dovednosti. V průběhu šesté třídy se žáci seznamují s vybavením kuchyně, učí 
se základní postupy při přípravě studených i teplých pokrmů, jsou vedeni k plánování                   
a realizování nákupů. Společně stolují a konzumují hotové pokrmy. V sedmé třídě žáci 
pokračují v přípravě složitějších pokrmů a trénují své kuchařské dovednosti. Navštěvují také 
Líheň zručnosti, kde se zdokonalují v technických dovednostech a manuálních činnostech. 
Většinou chlapci navštěvují dílnu, kde pod vedením mistra odborného výcviku vyrábí krásné 
výrobky ze dřeva či kovu. Dívky obvykle navštěvují dílnu, která je zaměřená především             
na ruční práce. Volba dílny je vždy ponechána na samotných žácích. V devátém ročníku se 
žáci připravují na volbu budoucího povolání, vybírají si vhodnou střední školu a učí se 
orientovat na trhu práce. 

Průřezové téma environmentální výchova je vyučováno jako samostatný předmět 
v osmém ročníku s jednohodinovou dotací, kde byla využita jedna disponibilní hodina. V rámci 
tohoto předmětu spolupracujeme dlouhodobě s neziskovými organizacemi zabývajícími se 
ekologií. 
 Ve školním roce 2019/2020 jsou opět začleněné třídnické hodiny do povinné výuky 
žáků.  
 

11.2. Vzdělávací program mateřské školy 

 
Mateřská škola má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program s názvem Je nám 

krásně na světě, který vychází z  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
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vzdělávání a zohledňuje všechny jeho oblasti. Byl zpracován na základě podrobné analýzy      
a hodnocení z uplynulých období a vychází z podmínek naší MŠ.  

Orientuje se na všestranný rozvoj dítěte, zdravý vztah k ochraně přírody a podporu 
zdraví. Umístění naší MŠ v bezprostřední blízkosti lesa nám umožňuje podporovat zvláště 
environmentální oblast. 

Základní principy vzdělávání jsou respektování rozdílných potřeb dětí jako subjektů 
výchovy a vzdělávání, vstřícnost, vlídnost, pozitivní a stimulační vzdělávací prostředí, 
rovnováha mezi sociálním a osobnostním rozvojem dítěte, vyrovnávání podmínek pro všechny 
děti včetně skupin dětí sociálně, ekonomicky, zdravotně či jazykově znevýhodněných. 

Cílem je ukázat dětem svět jako místo, kde se mohou radovat a objevovat mnoho 
krásného. 

12. Třídnické hodiny (TH) v ZŠ 

Třídnické hodiny byly nově zavedeny ve školním roce 2018/2019 jako povinná součást 
vyučování a v letošním školním roce jsme na práci s třídními kolektivy navázali stejným 
konceptem. Jedná se o integrovaný předmět, určený všem ročníkům základní školy. Obsahem 
předmětu jsou aktivity, které se napojují na průřezová témata a v rámci vzdělávacího programu 
školy je podporuj a doplňují. Dalším cílem je aplikovat poznatky na vlastní situaci jak v třídním 
kolektivu, tak v osobním životě žáků. Jde primárně o předměty: Člověk a jeho svět, Výchova 
ke zdraví, Environmentální výchova, Výchova k občanství, Svět práce, Tělesná výchova             
a další.  

Třídnické hodiny jsou zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a zlepšování klimatu 
třídního kolektivu formou:  

a) bloků zaměřených na okruhy psychosociálního rozvoje a rozvoje sociálních 
a komunikačních dovedností  
b) trávení času spolu při hře, bytí spolu,  
c) pravidelnou práci se vztahy a dynamikou uvnitř třídy a řešení aktuálních situací, 
ovlivňujících naladění třídního kolektivu.  
Pozitivní klima ve třídě je důležité jak pro děti, tak pro učitele. Cílem je vytvoření 

bezpečného a zdravého prostředí pro vzdělávání. V dobrém a soudržném kolektivu se 
vyskytuje méně případů nekázně, sociálně nevhodných jevů a lze předejít nebezpečným 
situacím jak pro žáka samého, tak pro kolektiv. 

Vzdělávací obsah integrovaných témat se neodděluje a je žákům předáván v širších 
souvislostech, zaměřených na jejich konkrétní situaci ve třídě i v individuálních životech 
jednotlivých žáků. Získané znalosti a logické souvislosti se žáci učí uplatňovat v osobním 
životě. TH směřuje hlavně k tomu, aby žáci poznávali sami sebe a pochopili hodnoty 
psychického a vztahového zdraví. Jde o poznávání zásadních životních hodnot a zdravých 
životních strategií. Žáci jsou vedeni k formulaci vlastních názorů a k vědomí toho, že mohou 
konstruktivně ovlivňovat své okolí, možnost vedení dětí k samostatnosti při řešení problémů    
a k přijetí zodpovědnosti za tato řešení, prevenci sociálně patologických jevů. 
Vyučovací předmět je realizován v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá 
nejen v klasické kmenové učebně, ale i v jiných učebnách dle potřeb konkrétní hodiny, např. 
učebna s PC, hřiště, školní klub, knihovna apod. Při výuce jsou využívány různé metody práce, 
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např. diskuze, praktická cvičení, nácviky, hraní divadla, kreslení, psaní, skupinové hry, 
exkurze. Uspořádání sezení může mít jakoukoliv formu, např. komunitní kruh, frontální, ve 
skupinách, na zemi, v lavicích apod.  

Nadaní žáci mají možnost vlastním studiem a získáváním poznatků z odborné literatury 
zpracovávat referáty, vést řízený rozhovor na dané téma se svými spolužáky.  

Se žáky se SVP pracujeme na základě doporučení specializovaných poradenských 
zařízení. 
 Třídnické hodiny se osvědčily v rámci třídních kolektivů, kde se rozvíjejí témata 
především související s osobnostně sociální výchovou např. přijetí odlišností, komunikace, 
začlenění do skupiny. Na tyto hodiny jsme navázali i v rámci distanční výuky setkáváním ve 
videokonferencích. 
 
 

13. Personální zabezpečení základní školy 

Většina pedagogických pracovníků školy je plně kvalifikovaná. Nekvalifikovaní 
pedagogové si svoji kvalifikaci doplňují. Téměř v každé třídě je kromě učitele také asistent 
pedagoga. 

13.1. Kvalifikace pedagogických pracovníků (včetně asistentů 
pedagoga) 

  
ped. prac. celkem 

ped.prac. 
s odbornou 
kvalifikací 

ped.prac.bez 
odborné 
kvalifikace 

počet (fyz. osoby) k 31. 12. 2019 45 36 9 

 
 

13.2. Věkové složení pedagogických pracovníků (včetně asistentů 
pedagoga) 

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

počet (fyz. osoby) k 31. 12. 201 2 19 14 6 4 
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13.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v ZŠ 

 
Název semináře Počet 

účastníků 

Český jazyk 0 
Čtenářská gramotnost, pregramotnost, metody čtení 2 
Výuka ČJ jako cizího jazyka 3 
Matematika 6 
Dějepis 1 
Cizí jazyk 2 
Matematická gramotnost a pregramotnost 6 
Sport 2 
ICT, digitální technologie 32 
Občanská výchova / OSV 0 
Cizí jazyk 2 
Polytechnické vzdělávání 5 
Prevence jevů rizikového chování 7 
Komunikace s rodiči - Osvětová beseda, Člověk v tísni 10 
Integrace, inkluze 11 
Leadership - opakovaně 4 
Management 5 
KVP - komplexní výcvik prevence 1 
Fyzika 1 
Hodnocení žáků  8 
Pracovněprávní vztahy 7 
Osobnostní rozvoj učitelů/prevence vyhoření 52 
Práce s žáky s SVP všichni 
Komunikace s rodiči všichni 
Komunikace - opakovaně všichni 
Práce se třídou všichni 
Práce v době covid doby (distance) - stream seminář všichni 
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14. Personální zabezpečení mateřské školy 

 

14.1. Kvalifikace pedagogických pracovníků (včetně asistentů 
pedagoga) 

  

ped.prac. 
celkem 

ped.prac. 
s odbornou 
kvalifikací 

ped. prac. bez odborné 
kvalifikace 

počet (fyz. osoby) k 31. 12. 2019 9 8 1 

 

14.2. Věkové složení pedagogických pracovníků (včetně asistentů 
pedagoga) 

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

počet (fyz. osoby) k 31. 12. 2019 1 1 3 4 0 

  



 

19 
 

14.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ 

 

Oblast 
Počet učitelů, kteří prošli v uplynulém 
školním roce dalším vzděláváním v 
těchto oblastech 

Kurzy, se kterými měli Vaši 
učitelé v uplynulém roce 
dobrou zkušenost 

Čtenářská 
pregramotnost, metody 
čtení 

0  

Výuka ČJ jako cizího 
jazyka 

0  

Matematická 
pregramotnost 

0  

Grafomotorika 0  

Jazyková pregramotnost 0  

Výtvarné činnosti 1 NIDV 

Hudební činnosti 0  

Sport, pohybové aktivity 1 A-centrum 

ICT, digitální technologie 0  

Polytechnické 
vzdělávání 

0  

Environmentální 
výchova 

0  

Prevence jevů rizikového 
chování 

2 Infra 

Komunikace s rodiči 0  

Integrace, inkluze 0  

Práce s dvouletými 
dětmi 

1 Zřetel 

Osobní rozvoj učitelů / 
prevence vyhoření 

9 Společně k bezpečí 

Leadership 1  

Kariérové poradenství 0  

Příprava předškolních 
dětí na vstup do ZŠ 

3 Dys-centrum 

Nadané děti 0  

Ostatní 0  
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15. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

 
Naše škola se v předchozích  letech zapojila 

projektu pod záštitou mezinárodní organizace AISEC 
Project Edison. V roce 2020 jsme udělali drobnou 
změnu a v rámci nového projektu EDIESON jsme 
přivítali kolegy, kamarády a studenty, které jsme 
oslovili sami. Osvědčilo se nám, že všichni, kdo takto 
na osobní pozvání do školy přišli, měli opravdový 
zájem o naše žáky a náš vzdělávací projekt.  

 Hlavním 
cílem 

projektu 
bylo sblížení různých světových kultur a procvi-
čování anglického jazyka v multikulturním prostředí. 
Zahraniční studenti a profesoři z různých zemí 
světa (Uzbekistán, Izrael, Belgie, USA, Irsko, Itálie) 
celý týden v jednotlivých třídách prezentovali 
v anglickém jazyce poutavou formou všeobecné 

informace a různé zajímavosti o svých zemích. Cestování a studium v zahraničí žákům naší 
školy zprostředkovali dva čeští studenti. Žáci byli denně po dobu 1 týdne aktivně „vystaveni“ 
anglickému jazyku, měli možnost se zapojovat do konverzace, her a dalších aktivit. Vyzkoušeli 
si svoji schopnost komunikace v angličtině, pro většinu žáků to byla první příležitost a zároveň 
velká motivace do dalšího studia. Obohacení programu o zkušeností vrstevníků z České 
republiky, kteří svoji aktivní jazykovou vybavenost zúročili studiem v zahraničí, zážitky našich 
žáků ještě umocnily. 
 

15.1. Spolupracující subjekty  

 
15.1.1. O2 Chytrá škola aneb bezpečně v digitálním světě 

O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální 
gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice. Projektový záměr:  

● Naplnění cílů Minimálního preventivního programu školy. 
● Zvýšit informovanost pedagogů a rodičů o problematice bezpečného používání 

internetu a kyberšikany.  
● Posílit prevenci rizikového chování na internetu, závislosti na PC, kyberšikany. 

Poskytnout tomuto tématu více prostoru, nad rámec běžných preventivních bloků. 
Samozřejmostí je rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, rozhodování, 
organizování a umění budovat přátelské vztahy. 

Vyhlašovatel/Organizátor - O2 
Spolupracující subjekty včetně země jejich působení - ČR 
Objem získaných prostředků v tisících Kč - 50 
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15.1.2. OP PPR 51 ZŠ a MŠ K Dolům - škola demokracie pro všechny 

Projekt je zaměřen na posílení demokratické kultury v ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 12. Během 
projektu bude zdokonaleno žákovské zapojení do rozhodovacích procesů školy tak, aby bylo 
posíleno inkluzivní klima. Aktivity jsou zaměřeny komplexně a průřezově na všechny aktéry, 
kteří do těchto procesů zasahují, nebo je ovlivňují i nepřímo tak, aby škola byla bezpečným     
a vstřícným místem pro stále více heterogenní skupiny žáků, kteří do ní přicházejí. 
Vyhlašovatel/Organizátor - OPPPR, HMP 
Spolupracující subjekty včetně země jejich působení - ČR 
Objem získaných prostředků v tisících Kč - 8779 
 

15.1.3. OP VVV 64 - ŠABLONY VE ŠKOLE II 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:  

● personální podpora 
● osobnostně profesní rozvoj pedagogů 
● společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků 
● podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit 
● aktivity rozvíjející ICT 
● spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 

Vyhlašovatel/Organizátor - OPVVV, MSMT 
Spolupracující subjekty včetně země jejich působení - ČR 
Objem získaných prostředků v tisících Kč - 1827 
 

15.1.4. Operační program potravinové a materiální pomoci - Školní obědy 
dostupné pro každé dítě 

Projekt slouží k podpoře žáků z ekonomicky a sociálně slabých rodin. Žáci mají zajištěnou 
kvalitní a pravidelnou stravu ve školních jídelnách, aby se podpořily zdravé stravovací návyky. 
Vyhlašovatel/Organizátor - MPSV, HMP 
Spolupracující subjekty včetně země jejich působení - ČR 
 

15.1.5. OP PPR 49 Spolu světem 
Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního prostředí školy a rozvoj multikulturních kompetencí 
žáků i pedagogů na základní škole. Cílem realizace projektu je orientace žáků naší ZŠ                  
v kulturních odlišnostech jednotlivých skupin obyvatel. Kompetence získané díky projektu 
napomohou žákům uvědomit si pestrost, kterou nám odlišné kultury přinášejí, ale zároveň           
i dopady, kterými obohacují kulturu v oblasti střední Evropy. 
Vyhlašovatel/Organizátor - OPPPR, HMP 
Objem získaných prostředků v tisících Kč - 1096 
 

15.1.6. Dlouhodobý program PPP na ZŠ a MŠ K Dolům 
Téma (MKV/EVVO/polytechnika/integrace žáků s OMJ aj.) - Projekt „Dlouhodobý program 
prevence rizikového chování na ZŠ K Dolům“ je stavebním kamenem dlouhodobé ucelené 
preventivní práce se žáky ZŠ K Dolům (více viz preventivní program školy), jehož cílem je 
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předcházet sociálně nežádoucím jevům v rámci všeobecných až indikovaných edukačních        
a edukačně-terapeutických programů. 
Zdroj (z MHMP/z národních zdrojů - MŠMT, MV aj./z evropských fondů - specifikujte/MČ Praha 
12 aj.) - MHMP 
Objem získaných prostředků v tisících Kč - 52 
 

15.1.7. Specializační studium pro metodika prevence 
Téma (MKV/EVVO/polytechnika/integrace žáků s OMJ aj.) - Hlavním cílem projektu je i v 
letošním roce přispět k rozvoji a zkvalitnění školního poradenství základní a mateřské školy v 
Praze 12 - Modřanech, přispět k profesnímu rozvoji pedagogického sboru a zlepšit interní 
komunikaci. Klíčové aktivity projektu se zaměřují především na vzdělávání pracovníků 
školního poradenského pracoviště v oblasti prevence rizikového chování, komunikace, 
dynamiky třídního a učitelského kolektivu a seberozvoje. 
Zdroj (z MHMP/z národních zdrojů - MŠMT, MV aj./z evropských fondů - specifikujte/MČ Praha 
12 aj.) - MHMP 
Objem získaných prostředků v tisících Kč - 44 
 

15.1.8. OPVVV MAP  
Stručný popis projektu/programu - Předmětem projektu je příprava místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání na území správního obvodu MČ Prahy 12. Cílem je zlepšení kvality 
vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky 
území a společného stanovení priorit rozvoje.  
Vyhlašovatel -  OPVVV, MŠMT  
Spolupracující subjekty včetně země jejich působení - MČ Praha 12  
 

15.1.9. INTEGRACE CIZINCŮ MČ PRAHA 12 – ROK 2019  
Stručný popis projektu/programu - Hlavním cílem projektů je podpora začleňování žáků s OMJ 
do českého kulturního a sociálního prostředí. Součástí projektu je i akce Ze Mě My.  
Vyhlašovatel - MV, MČ Praha 12  
Spolupracující subjekty včetně země jejich působení - MČ Praha 12   
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15.2. ZE MĚ MY 2019 - pořadatelé r. 2019 

 
Ve školním roce 2019/2020 byla ZŠ K Dolům pořádající školou projektu ZE MĚ MY, 

který je zaštiťován Městskou částí Praha 12. 
Společný projekt ZE MĚ MY Prahy 12 slouží jako 

příležitost pro setkání žáků a rodičů v prostorách škol. Při 
přípravě na slavnostní setkání se intenzivně zapojují 
zejména noví žáci, kteří pocházejí jak z míst vzdálených, tak 
i z oblastí nedalekých. Setkání zároveň podporuje národní 
hrdost žáků a dává jim možnost být i přes jazykovou bariéru 
nejlepší, protože kdo jiný je odborník na cizí zemi, než 
člověk, který v ní žil a chápe ji. Cílem projektu ZE MĚ MY je 
nejen podpořit začleňování žáků cizinců společnými 
aktivitami, ale též blíže je poznat. Pojítkem všech činností 
bylo v letošním roce "cestování". Každá škola představila 
vlastní cestovní kancelář s nabídkou realizovatelných 
zájezdů do různých zemí. 
Městská část Praha 12 na školní rok 2019/2020 opětovně 
obdržela dotaci Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace 
cizinců na lokální úrovni s názvem projektu "Integrace 
cizinců MČ Praha 12 - rok 2019", jehož součástí je dílčí 

aktivita s názvem ZE MĚ MY, ve které jsou zapojeny všechny základní školy zřizované MČ 
Praha 12. 
  V první fázi projektu se prostřednictvím tematického dne, workshopu či projektového 
dne přímo ve školách připravovaly a tvořily jednotlivé části výstupu pod vedením školního 
koordinátora. Během činností ve školách se žáci zapojili v závislosti na míře znalosti českého 
jazyka, věku, ale i povahy. Z celé škály činností tak vznikla 
pětiminutová prezentace cestovní kanceláře školy                         
s doprovodnými aktivitami a katalogem, který byl k nahlédnutí 
přímo u stánků na závěrečné prezentaci škol 6.11.2019. 

Při workshopech všech jednotlivých škol i celkovém 
závěrečném setkání byli účastni rodiče žáků, jak z majoritní 
společnosti, tak cizinců. Zvyšování povědomí o cizích zemích 
zmenšuje kulturní propasti a seznámení se s různými specifiky 
dané země nám může pomoci pochopit odlišnosti a motivy 
jejich jednání. 

Návštěvníci si mohli vybrat zcela naplánovaný a zaří-
zený zájezd a reálně ho dokonce následně sami uskutečnit. 
Účastníci byli vyzváni k dodatečnému zaslání fotografií                
z dovolených, které uskutečnili. Zároveň toto setkání nabídlo 
jedinečnou možnost poznání a případně sblížení rodičů všech 
žáků. 

Během přípravy ZE MĚ MY pořádaného naší školou vznikly webové stránky: 
https://zememy.webnode.cz/ 
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16. Žáci v ZŠ 

Ve školní roce 2019/2020 studovalo 
v Základní škole a mateřské škole K Dolům 
v Praze 12 k 30.6.2020 celkem 279 žáků a 112 
dětí. 
 
 
 
 
 

16.1. Údaje o přijímacím 
řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
do školy, 

Zapsané děti Přijaté děti Odklad školní docházky 
82 82 17 

 

16.2. Ukončení základní školy 

Ve školním roce 2019/2020 ukončilo devátý ročník získáním základního vzdělávání 
16 z 16 vzdělávaných žáků. Dva žáci splnili povinnou školní docházku ukončením 8.ročníku. 

Z pátého ročníku byli přijati všichni žáci, kteří si podali přihlášku na víceletá gymnázia 
a základní školy se sportovním nebo matematickým zaměřením.   



 

25 
 

16.3. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 

 

Kraj 

Ji
h
o
č
e
s
k
ý 

Ji
h
o
m
or
a
vs
ký 

K
ar
lo
v
ar
sk
ý 

V
ys
o
či
n
a 

Kr
ál
ov
é
hr
a
d
ec
ký 

Li
b
er
e
ck
ý 

M
or
a
vs
k
o
sl
e
zs
ký 

Ol
o
m
o
u
ck
ý 

Par
du
bic
ký 

Pl
z
e
ň
sk
ý 

Stř
edo
čes
ký 

Ú
st
e
ck
ý 

Zl
ín
sk
ý Celkem 

počet dětí celkem 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 49 0 2 55 

z toho nově přijatí 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28 0 2 30 

 

17. Děti v MŠ  

17.1. Zápisy do MŠ pro školní rok 2019/2020 

 přihlášené děti přijaté děti 

Počet odcházejících dětí do ZŠ 
Počet 

z toho z toho 

MČ HMP ost. kraje MČ HMP ost. kraje 
51 2 1 28 0 0 29 

 

● Počet šestiletých spádových dětí, které nebyly přijaty: 2 - zpětvzetí 
● Počet pětiletých spádových dětí, které nebyly přijaty: 0 
● Počet čtyřletých spádových dětí, které nebyly přijaty: 0 
● Počet tříletých spádových dětí, které nebyly přijaty: 3 – kapacitní důvody, 8 - zpětvzetí 
Počet dvouletých spádových dětí, které nebyly přijaty: 10 - kapacitní důvody  

17.2. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji 

 

Kraj 
Jih
oče
ský 

Jiho
mora
vský 

Karl
ovar
ský 

Vys
oči
na 

Králo
véhra
decký 

Lib
ere
cký 

Morav
skosle
zský 

Olo
mou
cký 

Par
dub
ický 

Plz
eňs
ký 

Stře
doče
ský 

Úst
ec
ký 

Zlín
ský 

Cel
kem 

počet dětí 
celkem 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

z toho nově 
přijatí 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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18. Kariérové poradenství 

 

Kariérové poradenství řešíme na škole během docházky žáků nejen v rámci rozvrhu              
v předmětech Prvouky, Světa práce a Občanské výchovy. Specializujeme se na přípravu         
ke zkouškám ve třídách 5. a 7. ročníku u zájemců, kteří chtějí na specializované školy                      
a gymnázia. V 9. ročníku se příprava týká všech žáků, kteří si vybírají přípravu na budoucí 
povolání - střední školy i učiliště. Škola nabízí nejen přípravu k jednotným přijímacím 
zkouškám v rámci běžné výuky, ale i doučování a hodiny přímo pro žáky se zájmem o studium 
na SŠ. Škola prostřednictvím výchovné poradkyně nabízí konzultace pro rodiče žáků a žáky, 
kteří si neví se změnou školy rady. Využíváme vhodné metody ke zjištění zájmových 
preferencí žáků.  

Nabídky SŠ jsou předávány žákům a rodičům prostřednictvím třídních učitelů vhodnou 
formou, pro komunikaci je využívána především elektronická žákovská. Výchovná poradkyně 
předává žákům a rodičům prospekty a materiály středních škol, které jsou doručeny školou, 
zprostředkovává možnost koupě materiálů, které je možné využít k přijímacím zkouškám, 
spolupracuje s TU, aby se žáci mohli účastnit burz či přehlídek.  

Škola spolupracuje s PPP Barunčina, konzultace ve škole probíhají za běžného provozu   
1 x měsíčně. Poradna každoročně nabízí zákonným zástupcům žáků naší školy Profi testy        
k volbě povolání, škola je v tomto případě zprostředkovatelem této služby. Konzultace                  
s poradnami probíhají také v případech, kdy se jedná o žáky s potřebou podpůrných opatření 
a je třeba úprava časové dotace při zkouškách na SŠ. 

Škola spolupracuje s rodiči a žáky při tvorbě přihlášek na střední školy. VP využívá 
připravené dotazníky, které pomáhají žákům ke správné sebereflexi svých dovedností                  
a k orientaci a ujasnění jejich preferencí. 

Během distanční formy výuky probíhaly konzultace formou telefonickou, potřebné 
materiály odcházely běžným způsobem, datovou schránkou obousměrně. Konzultace s žáky 
se uskutečňovali pomocí videokonferencí v Zoom prostředí. 

 

19. Prevence sociálně patologických jevů 

 

19.1. Základní škola 
  

Všichni žáci naší ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 (od předškoláků až po 9. ročníky) prošli 
jako každý rok preventivními programy. I v tomto roce jsme spolupracovali s Život bez 
závislostí, Společně k bezpečí, Magdaléna, Proxima Sociale, SANANIM: zejména lektorská 
činnost - realizace DVPP a PPP pro dětské a žákovské kolektivy. Programy PP o.s.PROSPE, 
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THE ACTION, prevence dopravních nehod BESIP a Hasičská stanice Modřany a dalšími 
osvědčenými partnery a externími odborníky.  

Předškoláci kromě realizovaných programů primární 
prevence i letos besedovali na téma kamarádství a vztahy 
mezi sebou ve skupině, pravidla chování a bezpečnost           
v MŠ, setkávání se a komunikace s cizími lidmi.  

Za prioritu prevence v naší škole nadále pokládáme 
pravidelnou práci jak v jednotlivých třídních kolektivech, tak 
s kolektivem žáků celé školy. Ve vyučovacích hodinách jsou 
žáci seznamováni se sociálně patologickými jevy a jejich 
negativními vlivy a důsledky a jsou vedeni ke smysluplnému 
využívání volného času. Dáváme dětem příležitost 
rozvinout jejich zájmy a schopnosti v kroužcích pořádaných 
naší školou. Přímo ve škole jsou to pohybové, vědomostní 
a výtvarně-rukodělné kroužky. Zároveň nabízíme bezplatné 
doučování slabším či chybějícím žákům na základě jejich 
individuálních potřeb. 

Na škole aktivně pracuje žákovský parlament, který 
zaštiťuje řadu akcí, při kterých se děti vzájemně poznávají, učí se přátelsky komunikovat             
a jsou motivovány ke smysluplnému využití volného času: např. Vánoční besídka, Vánoční       
a velikonoční jarmark, Karneval (masopust), reprezentace školy a účast v diskuzích „Kulatý 
stůl“. Dále jsme spolu s dětmi organizovali další Modřanskou zábavu  
 

Metodička prevence spolu s výchovnou poradkyní, speciální pedagožkou, 
psycholožkou a vedením školy, reagují na podněty učitelů i žáků a v rámci Poradenského 
pracoviště se snaží veškeré i pouhé náznaky rizikových faktorů či projevů chování operativně 
řešit. Všichni pedagogové i ostatní pracovníci školy dbají na dodržování zásad „zdravé školy“ 
a dělají vše pro to, aby děti byly ochráněny před rizikovým chováním. 
 

19.2. Mateřská škola 
 

Učitelky se prevenci rizikového chování věnují v rámci většiny tematických bloků, 
doplňujeme ji ještě programy externích organizací.  

V loňském školním roce jsme program realizovali sami. Preventivní programy byly 
realizovány v každé třídě, program byl vždy ušitý na míru jak skupinám, tak konkrétním 
situacím a jevům aktuálně probíhajícím ve třídách. 

  
 

20. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 
Ve školním roce 2019/2020 nebyla vykonána žádná inspekční činnost ČŠI.  
 
 

21. Hodnocení školní družiny a klubu - školní rok 2019/2020 
 

Školní družinu navštěvovali žáci prvních až čtvrtých tříd.  Žáci jsou rozděleni do od-
dělení dle ročníků, program se ale často prolíná, takže mají možnost se seznámit i s kamarády 
napříč třídami. ŠD má k dispozici tři třídy, dvě sdílené se školními třídami, jednu vlastní. 
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Družinová třída je rozdělena do tří zón - relaxační zóna je vybavena polštáři, měkkým 
kobercem, knihami a audio technikou, pracovní zóna stoly, psacími a výtvarnými potřebami a 
hrací zóna s hrami a hračkami. Často využíváme i prostory školní zahrady a hřiště. 

Vychovatelky dbají na bezpečný přechod dětí do jídelny ZŠ TGM i zpět z ní. Na začátku 
roku se věnujeme pravidlům slušného a bezpečného chování i stolování.  
 

21.1. Provoz školní družiny 
 

Děti mají k dispozici ranní družinu každý všední den od 6:30 do 7:40. Odpolední 
družina probíhá od 11:40 do 17:00. Z ranní družiny jsou přihlášení žáci pod dozorem převáděni 
do tříd. Pravidelné denní činnosti se střídají se spontánními aktivitami dětí a příležitostnými 
akcemi. Mezi pravidelné týdenní aktivity patří kromě kroužků pořádaných externími agenturami 
i družinové kroužky, které jsou vedené vychovatelkami a jsou pro děti zdarma. Každé pondělí 
od 14:00 do 15:00 mají děti na výběr ze čtyřech aktivit. V letošním roce se jednalo o jógu, 
relaxační, výtvarný a sportovní kroužek. 

Snažíme se kompenzovat dětem čas strávený ve školních lavicích co nejčastějším 
pohybem venku a pořádáním akcí. Naším cílem je vždy zařadit jednu až dvě mimořádné akce 
v měsíci. Věříme, že tyto aktivity rozvíjejí sociální, kulturní, sportovní a výtvarné schopnosti       
a dovednosti žáků. Mezi pravidelné akce pořádané ŠD byly zařazeny: návštěva divadla, 
návštěva biografu, účast na vánočním jarmarku, masopustní karneval, sportovní klání mezi 
naší školou a ZŠ TGM. Připravené akce  - návštěva mobilního planetária, jarní divadlo                 
a návštěva dobrovolného hasičského sboru nemohly být realizovány v souvislosti s důsledky 
rozšíření nemoci COVID-19. 
 

21.2. Akce družiny v letošním roce: 
 
září 

 Ukázkové hodiny zájmových útvarů (v průběhu celého měsíce) - Kendó, 
Korálkohraní, Lego, Angličtina s Kačkou, Keramika 

 Fotbalový zápas se ZŠ TGM 
říjen 

 Divadlo “O drakovi” - org. Divadýlko z pytlíčku 
listopad 

 Film Grinch v Modřanském kině 
prosinec 

 Vánoční jarmark 
únor 

 Vynášení Morany 
březen 

 Masopustní rej 
22. Poradenské služby školy 
 
 Naše škola disponuje Školním poradenským pracovištěm přímo v budově školy.              
K chodu jeho fungování má škola Koordinátora činnosti školního poradenského pracoviště, 
kterou je Zástupkyně ředitele pro oblast speciální pedagogiky. 
Ve školním roce 2019/2020 disponovalo ŠPP těmito odborníky - výchovnou poradkyní, 
školní metodičkou prevence, speciální pedagožkou, školní sociální pedagožkou                              
a psychoterapeutkou. 

Koordinátorka ŠPP vypracovává dokument pro poskytování poradenských služeb        
ve škole pro školní rok.  
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ŠPP se věnovalo ve školním roce 2019/20 těmto aktivitám: 
 

 Prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování 
 Účinnost preventivních programů 
 Kariérové poradenství 
 Podmínky pro inkluzivní vzdělávání 
 Péče o žáky s OMJ a žáky cizince 
 Zajišťování podmínek pro snižování neprospěchu u žáků 
 Intervence u třídních kolektivů  
 Metodická podpora učitelům při aplikaci spec. přístupů do vzdělávání 
 Spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči 

 
Využití poradenských služeb v MŠ ve školním roce 2019/2020 
 
Instituce Ano / ne Jaké služby využíváte? 
PPP ANO Konzultace, vyšetření školní zralosti 
SPC ANO Návštěvy v MŠ, konzultace 
Speciální pedagog – mimo SPC a PPP ANO vlastní SPP ZŠ K Dolům 

 
 
 

23. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní 
spolupráce, mimoškolní aktivity 
 

23.1. Základní škola 
 

Naše škola se dlouhodobě zapojuje do programu Rodiče vítáni, který podporuje 
prohlubování kontaktu a spolupráci s rodiči a širokou veřejností. V praxi to mimo jiné znamená 
i to, že rodiče mohou navštívit po předešlé dohodě s vyučujícím výuku, konzultovat své 
postřehy a přinášet podněty. I ve školním roce 2019/2020 naše škola získala certifikát Rodiče 
vítáni, což znamená, že splnila určitá kritéria v přístupu k rodičům, v komunikaci a spolupráci 
s nimi.  

Třídní schůzky se v naší škole konaly čtyřikrát za školní rok, před nimi se schází 
sdružení rodičů, což jsou předsedové tříd v čele s předsedou OSR. Zde dostávají informace   
o fungování sdružení, rozhodují o hospodaření s vybranými financemi a dozvídají se od vedení 
školy nejnovější informace. Na třídních schůzkách se rodiče dozvídají o dění ve třídě a akcích 
třídních kolektivů a o prospěchu a chování svých dětí. Setkání využili někteří rodiče k možnosti 
domluvit si konzultaci s třídním učitelem kdykoli během školního roku. Závažnější problémy, 
týkající se hlavně chování žáků, byly s rodiči řešeny na výchovných komisích, kterých se 
kromě učitelů a rodičů účastní také vedení školy a výchovná poradkyně, popř. metodik 
prevence. 

V době uzavření školy v souvislosti s důsledky rozšíření nemoci COVID-19 byli rodiče 
v kontaktu jak s jednotlivými vyučujícími, tak především s třídními učiteli, kteří cyklicky 
informovali rodiče o průběhu a způsobech výuky. Třídní učitelé hromadnou i individuální 
komunikací doplňovali informace pravidelně aktualizované na webu školy a zprávy vedení       
ve Škole online. Vzhledem k situaci proběhly závěrečné třídní schůzky formou individuálních 
konzultací 

Zásadní a podstatné informace  byly zveřejňovány rozhodnutím ředitelky školy, dle 
aktuální situace. Rodiče byly požádáni, vždy dle aktuální situace, aby se k dění ve škole, výuce 
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a potřebám svých děti vyjádřili pomocí dotazníkových šetření. Závěry a výsledky z dotaz-
níků byly vhodnou formou  - zpravidla na webových stránkách školy - sdíleny s rodiči žáků. 

I ve školním roce 2019/2020 jsme pokračovali v pořádání tradičních akcí, kde se 
rodiče vzájemně setkávají a mohou si také pohovořit s třídními učiteli, paní zástupkyní a paní 
ředitelkou. 

V prosinci to byl Vánoční jarmark. Na jeden týden v únoru naši školu navštívilo šest 
zahraničních studentů a učitelů v rámci projektu Edieson. Všichni hovořili anglicky a zábavnou 
formou prezentovali ve všech třídách země, ze kterých pocházeli, včetně odlišných zvyků           
a  kultury. Tento projekt se setkal s velkým ohlasem. Na závěr týdne vystoupila v tělocvičně 
školy skupina The Basketles. Na koncert byli kromě žáků pozváni také jejich rodiče. Přišli se 
podívat zástupci MČ Praha 12, všichni se společně výborně bavili až do večerních hodin. Další 
plánované akce se neuskutečnily pro uzavření školy v souvislosti s důsledky rozšíření nemoci 
COVID-19   

Zápisy do 1. tříd po uzavření školy v souvislosti s důsledky rozšíření nemoci COVID-
19 proběhly elektronicky pomocí formuláře. Tradiční školu nanečisto pro budoucí prvňáčky      
a den otevřených dveří jsme vzhledem k situaci nemohli realizovat. Náhradou probíhala 
poměrně intenzivní telefonická a emailová komunikace s jednotlivými zájemci a informace byly 
sdíleny i přes webové stránky školy. 

 Tradiční závěrečné akce jsme bohužel byli nuceni realizovat bez účasti rodičů               
a veřejnosti. 

 Průběh distanční výuky, následné dobrovolné docházky žáků do školy a závěrečné 
rozloučení se školním rokem a absolventy 9. ročníku v Modřanském biografu, který také  musel 
proběhnout bez účasti veřejnosti, jsme pro  rodiče a  širší veřejnost sdíleli již tradiční výstavou 
Na plotě a zpravodajstvím na webu školy. 
 

23.2. Mateřská škola 
 
S rodiči máme navázány dobré partnerské vztahy, na jejichž základě jsme mohli podnikat 
nejrůznější aktivity. 

 Vánoční posezení   
 Vánoční jarmark 
 Rozloučení s předškoláky  
 individuální schůzky, každodenní styk s rodiči,  
 informace o dětech na požádání zákonných zástupců, výstavky dětských prací 
 nástěnky pro rodiče – informace obecné, aktuální, odborné 
 umožnění rodičům dětí pobývat část času s dítětem ve třídě  
 na požádání zapůjčení odborné literatury 
 spolupráce při drobné údržbě hraček, zařízení a vybavení v MŠ   

 
Spolupráce s ostatními partnery: 
      

 spolupráce s RC Komůrka (tématické dílničky v MŠ) 
 spolupráce s Policií ČR – preventivní pořady 
 spolupráce s naší ZŠ K Dolům - návštěvy předškoláků v 1.třídách, návštěvy prvňáčků 

v MŠ, Škola nanečisto  
 spolupráce s agenturou Kroužky.cz, Plaveckou školou Aquilus, tanečním studiem 

Dance Elite a Fotbalovou akademií Eugena Linka 
 spolupráce se zřizovatelem – účast na akcích pořádaných MČ 

 
Nabízené kroužky: 

 Flétnička – agentura Kroužky.cz 
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 Hravá angličtina – agentura Kroužky.cz 
 Předškoláček – kmenová učitelka MŠ 
 Fotbal – Fotbalová akademie 
 Tvoření – kmenová učitelka MŠ 
 Tancování – Dance Elite 

 
Další aktivity: 

 Kurz plavání – Plavecká škola Aquilus 
 
 

24. Propojení škola, žáci, rodina 

  
Komunikace mezi školou, žáky a rodiči funguje dobře. Organizujeme mnoho aktivit       

ve spolupráci s místní komunitou rodičů, např. Jarmark.  Využíváme ke spolupráci zájmové 
skupiny a NNO např. školku Flowergarten. Spolupracujeme kromě naší “domácí” školky 
Dolinka se školkami v nejbližším okolí, převážně s mateřskou školou Podsaďáček                          
a s mateřskou školou Flowergarten, kde např. společně organizujeme Mikulášskou. 

Ve školní družině je pohodové a přátelské klima, velký důraz přikládáme korektnímu    
a fér jednání napříč třídami. Děti vedeme ke vzájemné pomoci jeden druhému. Dobrá je 
spolupráce mezi pedagogy a vychovateli. Věnujeme se aktivně dětem se speciálními 
potřebami. Rychlé a efektivní sdílení informací mezi pedagogy a mezi pedagogy a rodi-
či napomáhá nalezení řešení při výskytu jakéhokoliv problému jednotlivého dítěte či skupiny 
dětí. 

Oblíbené Jarmaky jsou vhodnou aktivitou, na kterou můžeme pozvat také další 
spřátelené školy. Se školou TGM realizujeme sportovní odpoledne, kdy se střídáme v roli 
hostitelů.  
Rádi bychom sehnali pro náš skvělý prostor zahrady na pavilonu školy vhodné zařízení 
s herními prvky vhodnými pro žáky I. stupně. 

  
24.1. Zapojení školy do oblasti místní komunity 

  
Využíváme nabídek MČ účastnit se různých aktivit v rámci místní komunity, např. 

Rozsvícení vánočního stromu, zpívání koled ve Viničním domku. Pravidelné jsou návštěvy 
žáků v Husově knihovně v Modřanech. Fungují dobře i tyto akce:  

 Návštěva Domova seniorů - čtení a vyprávění pro seniory 
 Návštěva Modřanského biografu (rozloučení s 9. třídou, filmové projekce) 
 Pravidelné účasti našich žáků na diskusních fórech 
 Účast na akcích žákovského parlamentu 
 Projekty školy otevřené veřejnosti 
 Imatrikulace budoucích prvňáčků (přesun na 1.září) 
 Vánoční a Velikonoční jarmarky v ZŠ, MŠ 
 Dny otevřených dveří (z důvodu uzavírky neuskutečněno) 
 Zajištěnější a pravidelná aktivní účast na Zasedání mladých. 
 Spolupráce s DDM Monet 

 
 Daří se nám propojovat aktivity mezi mladšími a staršími žáky. Výstava Na plotě již 

oslovila řadu spoluobčanů, kteří tuto malou výstavu v režii školy vnímají jako milé zpestření     
a zútulnění okolí jejich domovů. Pravidelná je aktivní účast na akci Zasedání mladých. 
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 Setkání žákovských parlamentů Prahy 12 u nás na škole.  
 Spolupráce s volnočasovým centrem DDM Monet, při organizaci teambuildingové 

sportovně-lezecké akce, za účelem stmelení třídního kolektivu. 
 Spolupráce s volnočasovým centrem DDM Monet, při realizaci sportovního kroužku 

„Sportujeme za školu“. Administrativně zajištěným DDM, personálně pedagogy ZŠ        
K Dolům, a zacíleně na žáky ZŠ K Dolům. Se vzájemnou výpůjčkou sportovních věcí. ¨ 

 Zajištění žákovským parlamentem Mikulášského programu a nadílky pro MŠ. 
 

24.2. Rádi bychom rozšířili naše aktivity: 
 

 pravidelnou návštěvu Klubu pro seniory v blízkém okolí a navázali spolupráci 
mezi starší a mladší generací. 

 Krátkodobý výměnný pobyt žákovského parlamentu s jinou školou. 
 Intenzivnější setkávání žákovského parlamentu a setkání na škole                                    

s významnými hosty komunální či vyšší politiky.  
 Zahájení spolupráce s Amnesty International v oblasti zajištění vzdělávacích 

akcí k lidským právům a k programu udržitelného rozvoje s cíli na rok 2030. 
Konkrétně program Živé knihy, maraton psaní dopisů a besedy na škole.    
 
 

25. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 
V jednotlivých předmětech se snažíme nadané žáky motivovat k účasti na různých 

soutěžích a olympiádách, zadávat jim domácí přípravu ze zajímavých oblastí (prezentace), 
které pak přednesou ostatním spolužákům. 

Kromě účasti v soutěžích (Olympiáda z Čj, Pythagoriáda, MASO, Hledáme nejlepšího 
chemika ČR) jsou nadaným žákům zadávány k řešení náročnější matematické úlohy                    
z pracovního sešitu (jsou označeny písmeny B a C). Pokud mají rychleji vyřešeno a mají 
zájem, pomáhají s řešením úloh ostatním „pomalejším “spolužákům a tím si upevňují probrané 
učivo. V devátém ročníku vedeme přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ, žáci dostávají 
namnožené testy přijímacích zkoušek, které se objevily při přijímacím řízení v minulých letech.  

V ostatních přírodovědných předmětech nadaní žáci připravují pro své spolužáky 
formou prezentací a referátů témata, která jsou jim zadána nebo která je osobně zaujaly 
(články, internet, sdělovací prostředky). Jsou jim zadávány náročnější úlohy např. v chemii       
z oblasti názvosloví chemických sloučenin, vyčíslování složitějších chemických rovnic, řešení 
náročnějších úloh na výpočty složení roztoků apod. Je jim též nabízena účast v chemické 
olympiádě a kroužcích pro „mladé chemiky“, pořádaných SPŠCH Křemencova, Praha 1, atd. 
V rámci výuky chemie navštívili žáci 8. a 9. ročníku „Vědecký jarmark“ na Dejvickém náměstí. 

Vědomosti si žáci též rozšiřují v různých vzdělávacích pořadech (besedy, přednášky, 
výstavy, planetárium, muzea), které pravidelně navštěvujeme. Ve všech předmětech klademe 
důraz na rozvoj logického myšlení žáků a na využití v praxi. 

V hodinách informatiky se nadaní žáci zúčastňují soutěží v programování, soutěže 
„Seznam, najdi, co neznáš“. Pracují na tvorbě diplomů, školních pozvánek a Power-Pointových 
prezentací. Vyšší míra opatření na podporu nadaných žáků byla konzultována s odbornými 
pracovišti. Speciální pedagožka školy ve spolupráci s pedagogickým sborem naší školy              
a týmem PPP Barunčina začala uvádět do praxe plány pedagogické podpory rovněž pro žáky 
s nadáním. 
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Ve školním roce 2019/2020 bylo umožněno na základě doporučení poradenského 
zařízení nadaným žákům navštěvovat hodiny matematiky ve vyšším ročníku. 

 

26. Polytechnická výchova 

 
Polytechnické vzdělávání žáků na naší škole probíhá především v předmětech Svět 

práce, Laboratorní technika, Chemie a Environmentální výchova. Praktické činnosti jsou také 
integrovány do různých kroužků, například Šikovné ručičky a Keramika. 

V 6. a 7.ročníku v předmětu Svět práce se žáci postupně učí krájet, strouhat a loupat 
různé druhy ovoce, zeleniny, masa a pečiva. Při hodinách zkouší kuchyňské přístroje – 
šlehače, mixery, robot. Naši žáci jsou připraveni vykonávat běžné domácí práce včetně 
zhotovení některých pokrmů a moučníků. Důraz je kladen též na oblast finanční gramotnosti, 
žáci sestavují rozpočet, nakupují potraviny, sestavují jídelníček podle zásad zdravé výživy. 

Při výtvarných činnostech si starší žáci zkouší linoryt a následný tisk barvou. Využívají 
lis a tiskařské barvy.  
Při environmentální výchově využíváme polohu naší školy v oblasti okolí Vltavy (Modřanské 
tůně) a chráněné oblasti Modřanská rokle. Žáci loví drobné vodní živočichy, které pak určují 
podle klíče, zjišťují vlhkost pomocí vlhkoměru, prašnost pomocí misek s krémem a 
vyhodnocují místa největší prašností. Výsledky svého pozorování dokážou zpracovat pomocí 
grafů na počítačích. 

V letošním roce žáci 8. třídy navštěvovali 1 x měsíčně SOU Zelený pruh, kde se pod 
vedením tamních mistrů odborné výchovy seznamovali s různými řemesly a sami si zkoušeli 
vyrobit různé výrobky (ozdoby z korálků, pletené košíky z proutí, ptačí budky apod). 
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27. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 

27.1. Přípravné třídy. 

Naše škola nemá přípravné třídy 

27.2. Integrace a dalším začleňování dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí  

Škola pečuje o všechny své žáky a věnuje se individualizaci také těch, kteří se řadí mezi 
sociálně znevýhodněné. Mezi tyto patří např. žáci z rozpadlých či dysfunkčních rodin, které jim 
často nejsou schopny zajistit dostatečnou péči a přípravu do školy. Obtíže těchto rodin často 
znají převážně třídní učitelé, kteří mají na naší škole již tradičně velmi dobré (mj. díky méně 
početným třídám) úzké vztahy se zákonnými zástupci. V obtížných situacích rodin třídní učitel 
konzultuje obtíže žáka na poradách s pedagogy, konzultuje jej se členy Školního 
poradenského pracoviště a hledá další možnosti pomoci.  

Školní poradenské pracoviště a jeho odborníci na základě těchto informací poskytují 
rodinám a žákům poradenství, spojují se s Orgánem sociálně právní ochrany dítěte, se 
státními zástupci, plánují třídnické hodiny „na míru“ pro podporu žáka a třídního kolektivu. 
Konzultace probíhají mezi speciálními pedagogy, výchovnou poradkyní, školní metodičkou 
prevence, sociální pedagožkou a spolupracujícími organizacemi, např. Společně k bezpečí, 
Proxima Sociale, Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogická centra                
a neziskové organizace na podporu fungování rodin, sociální odbory úřadů. Ve škole 
poradenští pracovníci organizují doučování. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme intenzivně věnovali pozornost i žákům ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí, a to se stejným individualizovaným zohledňováním jejich obtíží, 
jako v letech předchozích. Pracovali jsme s nimi v kroužcích doučování z Čj, Aj a M, v kroužku 
dramatickém, výtvarném a sportovním. Někteří tito žáci se zúčastňovali také divadelních 
představení KMD. 

S těmito žáky i jejich rodinami pracujeme s co největší diskrétností a taktem tak, aby na 
jejich situaci nebyli ostatní žáci školy upozorňováni a aby se dařilo je v co možná největší míře 
začleňovat mezi intaktní kolektivy tříd. 

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s nadáním, se odvíjí 
od doporučení ze specializovaných pracovišť PPP, SPC a o vytvořené individuální vzdělávací 
plány. Žákům s mimořádným nadáním je na naší škole umožněno dle doporučení z PPP 
docházet na předmět/y do vyššího ročníku. Výchovná poradkyně školy se prostřednictvím 
schůzek s asistenty pedagoga snaží o zkvalitňování péče pro znevýhodněné žáky jak v oblasti 
vzdělávací, tak sociální. Péče o žáky s SVP se věnujeme rovněž na metodických setkáních     
I. a II. stupně. Výchovná poradkyně pravidelně připravuje žádosti o asistenty dle potřeb               
a nároků žáků na úpravy ve vzdělávání, žádá o kompenzační pomůcky pro žáky s postižením 
a o asistenty pro žáky se sociálním znevýhodněním. 

V hodinách využíváme zejména na 1.stupni interaktivní koberec - Magic box jak v 
běžné výuce, tak ve speciálně-pedagogické praxi při hodinách reedukací. Využíváme PC 
programy, koberec s mapou ČR pro výuku Vlastivědy. Na prvním stupni máme také možnost 
pracovat s dětmi se SVP pomocí výukových programů s tablety. Na druhém stupni jsou pro 
žáky k dispozici interaktivní tabule.   
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28. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí 
cizinců ze států EU a ostatních států  

28.1. Základní škola 

 
ZŠ a MŠ K Dolům se zabývá péčí o své žáky cizince. Učitel žáka cizince má možnost 

využití pomůcek, které jsou pro tento účel zakoupeny, využívá pracovní listy do výuky, 
poslechová CD i PC programy. Žák může navštěvovat díky dotacím zdarma kroužky 
doučování ČJ, kde jsou tyto materiály pro cizince rovněž využívány.  

Péče o žáky z jiného kulturního prostředí probíhala u nás na škole bez obtíží.                  
Ve spolupráci s organizací Meta využíváme tlumočníka v komunikaci s rodiči-cizinci. 
Pomáháme zprostředkovat žákům informace o kurzech českého jazyka, zprostředkováváme 
předání materiálů v rodném jazyce žáka. V rámci školního projektu "Edieson" měli žáci opět 
možnost poznat kulturní bohatství různých zemí prostřednictvím studentů, kteří svou zemi 
prezentovali během týdne přímo na naší škole 

Zaměstnanci naší školy se vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků v problematice vzdělávání žáků cizinců prostřednictvím kurzů a seminářů.  

Podporujeme a informujeme rodiče žáků o bezplatných kurzech, které organizuje 
sdružení Meta, či Komunitní a informační centrum ICP na stránkách školy a konkrétně na 
stránkách jednotlivých tříd. Rodiče dostávají informační brožury o zápisech do škol v jejich 
rodném jazyce. 

ZŠ a MŠ K Dolům se snaží o efektivní využití multikulturního potenciálu, který je             
ve škole a jejím okolí soustředěn. Tímto potenciálem je stálé a zvětšující se procento cizinců, 
kteří spontánně přinášejí prvky odlišných kultur a náboženství do výuky. Velmi oblíbené jsou 
tematické akce zaměřené na jiné kultury; zde se žáci seznamují např. s národními pokrmy           
či kulturním dědictvím zemí, ze kterých pocházejí jejich spolužáci. 

V rámci připravenosti sboru na multikulturalitu organizuje ZŠ pro své pedagogy 
programy s tématy tolerance odlišností či předcházení vyloučení a šikaně. 

28.2. Mateřská škola 

 
 V roce 2019/2020 docházely do naší MŠ 4 děti s OMJ. Dvě z nich byly z bilingvních 
rodin. Jelikož je jeden z rodičů české národnosti a tyto děti se tedy s češtinou setkávaly od 
narození, neměly se začleněním do MŠ žádný problém. Další dvě děti pocházely z rusky 
mluvících rodin, obě děti měly poměrně dobrou znalost čj, neměly problém s porozuměním 
 
 

29. Environmentální výchova 

29.1. Základní škola 

 
Naše škola má odbornou učebnu pro environmentální vzdělávání (společně Př, CH), 

ale její vybavení již není vyhovující – chybí moderní technologie. Učebna byla vybavena v roce 
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1993. Máme připravený k realizaci projekt na modernizaci, na který jsme úspěšně žádali o 
finanční prostředky z grantu. 

V rámci výuky v 7., 8. a 9.ročníku zařazujeme přírodovědné pokusy. Pokusy jsou 
zařazeny do Př a F v 6.-9. ročníku (cca 4 x ročně), v rámci výuky CH v 8. ročníku (4 x ročně) 
a v 9. ročníku je dle ŠVP využita jedna disponibilní hodina na zvýšení časové dotace předmětu 
chemie právě na praktické úlohy a pokusy (1 h týdně). 

29.2. Mateřská škola 

 
 Vyprávění a písničky s přírodní tématikou 
 Přímý kontakt s přírodou a péče o ni (drobné práce pěstitelského charakteru) 
 Tematické programy 
 Vnímání všemi smysly (sbírání přírodnin, třídění, smyslové poznávání) 
 Drobné projekty s předškoláky (bylinkový čaj, ovocná, zeleninová mísa…) 
 Vycházky nebo tematické výlety do přírody (k řece, do lesa…) 
 Třídění odpadů  
 V každodenním životě při hrách zařazováním pěstitelských činností, pozorování, 

pokusů – experimentů formou tematických výletů a vycházek 
 
 

30. Multikulturní výchova 

30.1. Základní škola 

 
V rámci našeho ŠVP je multikulturní výchova realizována prostřednictvím průřezových 

témat. Vzhledem k tomu, že školu navštěvuje stále větší počet žáků z jiných etnických skupin 
a žáků cizinců, věnujeme „multikulturní“ problematice zvýšenou pozornost. Pedagogové               
i asistenti pedagogů se na toto téma neustále vzdělávají, jsou k žákům empatičtí a vedou děti 
k tomu, aby byli k sobě tolerantní, což s sebou přináší dlouholetá inkluze. V letošním roce 
zaměstnanci absolvovali několik seminářů vzdělávacího programu Varianty – Člověk 
v tísni,o.p.s. 

Škola se též aktivně zapojila do celoměstského projektu Prahy 12 ZE MĚ MY  a byla 
organizátorem akce pro letošní rok. 

Pro žáky cizince probíhají ve škole doučovací hodiny, především českého jazyka. 
V jednotlivých vyučovacích hodinách se pak učitelé věnují odlišnostem kultur, v souladu 
s filosofií školy vždy s důrazem na to, že ač jsme každý jiný, v určitém směru jsme všichni 
stejní, máme stejná práva a povinnosti. 
 

30.2. Mateřská škola 

 
 integrované bloky; seznámení s pohádkami jiných zemí - čtení při odpočinku; 
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31. Čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, Čtenářská 
pregramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka (MŠ) 

31.1. První  stupeň 

 1.– 3. ročník se učí na pavilonu, kde je možné využít k výuce také zahradu, což 
je velkou výhodou při příznivém počasí.  Děti tak mají možnost odreagovat se 
venku také během velké přestávky.  

 Pavilon je vybaven rovněž pojízdným projektorem (magic box). S pomocí 
projektoru lze ve výuce využívat počítačové programy, např. Včelka apod. Tato 
forma práce je vhodná pro max. 20 dětí, protože děti sedí kolem plátna, kam se 
obraz promítá, na zemi, a program ovládají s pomocí speciálního ovládacího 
pera. Pracovat může vždy jeden žák.  

 Na pavilonu je dále také malý kabinet speciálního pedagoga, vybavený 
specifickými pomůckami pro žáky z nižších ročníků. Využití pomůcek se 
konzultuje se speciální pedagožkou školy, která k pomůckám zajišťuje také 
metodickou podporu.  

 4. – 5. ročník se vzdělává na hlavní budově školy, kde má k dispozici 
interaktivní tabule či alespoň projektory v některých třídách, malou žákovskou 
knihovnu a kabinet se specifickými pomůckami pro starší žáky. Využití 
specifických pomůcek je opět konzultováno se speciální pedagožkou školy. 

 Pedagogové školy zvládají výuku přizpůsobovat individuálním potřebám 
jednotlivých dětí. V případě, že se dětem nedaří, je osloven speciální pedagog 
školy, který třídu navštíví a dítě je zařazeno do tzv. individualizace (pozorování), 
které předchází případnému zpracování plánu pedagogické podpory. Dobře 
funguje spolupráce třídních učitelů s asistenty pedagoga. Právě díky 
přítomnosti asistentů pedagoga, je možné výuku více individualizovat a nastavit 
pro potřeby jednotlivých dětí. 

 Pedagogové mají možnost se dále vzdělávat v různých metodách a formách 
práce, např. Tvořivá škola. 

 Třídy prvního stupně pravidelně navštěvují a spolupracují s Husovou knihovnou 
v Modřanech. 

 

31.2. Druhý stupeň 

 V naší škole učitelé na druhém stupni aktivně spolupracují při přípravě hodin. 
Sdílí mezi sebou jednotlivé materiály či příručky, které vlastní či na které narazí 
při různých školení, kterých se hojně účastní.  Učitelé, které učí stejný ročník 
v různých třídách, spolupracují častěji a intenzivně, aby se náplň hodin lišila co 
nejméně.   

 Učitelé, pokud mají možnost, využívají učeben s interaktivní tabulí či učebnu 
PC. To jim umožňuje výuku prokládat mezipředmětovými vztahy a různými 
průřezovými tématy. Využívají interaktivní programy, např. Včelka, Didakta či 
Umíme česky.  

 Na hlavní budově je vybavena jak učitelská, tak žákovská knihovna. Některé 
hodiny literatury probíhají přímo v knihovně. Žáci tak mají možnost pracovat 
s knihami dle svého výběru dle zadaného tématu. Z knihovny si také mohou 
knihu zapůjčit, popřípadě ji učitel může donést do hodiny. V učitelské knihovně 
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je možnost zapůjčit si metodické knihy, které odpovídají moderním trendům      
ve vyučování.  

 Na naší škole probíhá doučování jak pro žáky se specifickými poruchami učení, 
tak pro děti s odlišným mateřským jazykem a děti s nadáním, které se chystají 
na přijímací zkoušky na střední školy různého typu.  

 Pedagogové českého jazyka zvládají přizpůsobit výuku jednotlivým potřebám 
žáků, sdělují si informace o těchto žácích, které se týkají daného předmětu, 
například v čem jsou jeho silné stránky, jak využít to, co žákovi jde i v hodinách 
českého jazyka. 

 Často s dětmi navštěvujeme divadelní představení, knihovny či jiné kulturní 
instituce, které obohacují výuku českého jazyka.  

 Pedagogové se samo vzdělávají v oblastech, o které mají zájem, například 
OMJ,Tvořivá škola apod.  
 

 
 

32. Matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

 
Škola umí pracovat s integrací žáků - SPU, nadaní atd. Funguje u nás velká míra 

individualizace, gradování úloh, velká názornost, práce s pomůckami. Věnujeme velkou 
pozornost praktickému využití matematických dovedností v praxi. Pro žáky se zájmem                 
o přestup na gymnázia připravujeme navíc materiály k individuální přípravě a nabízíme 
konzultace speciálně pro tyto studenty.  

Pro starší ročníky připravujeme specifické úlohy, zaměřené na jejich další využití 
v životě – v rámci přestupu na střední školy. 

Na I. i II. stupni využíváme pro výuku interaktivní tabuli nebo videoprezentace.   
V PC učebně pracují žáci samostatně na úkolech on-line s možností sledování třídy. 
Účastníme se Klokana, soutěže MASO na UK, Matematického putování pro mladší stupeň.     
V letošním roce byla účast na soutěžích v 2.pololetí omezena z důvodu uzavření škol. 

  
  

33. Jazyková gramotnost 

33.1.  Základní škola 

  
Žáci se učí prvnímu cizímu jazyku ve 3.ročníku, druhý se pak přidává v 8. ročníku. Žáci 

mají možnost pracovat s rodinným příběhem. Mezi pedagogy výborně funguje předávání 
nápadů a informací na cizojazyčné aktivity, hry či akce. Výhodou při učení cizímu jazyku je 
menší počet žáků ve třídách s asistenty pedagoga. Zaměření na žáky s poruchami učení apod. 
Děti mají možnost Aj divadla přímo ve škole. Organizace a aktivity projektu Edieson, naučení 
dětí nebát se aktivně komunikovat i přes neúplnou jistotu v gramatice. Projektové dny se žáky. 
Výlety (Legoland), školy v přírodě. Děti mají možnost se zúčastnit na soutěži Aj. Aj se zařazuje 
ve 3 třídě, kdy děti mají základní znalosti mateřského jazyka. Jsou tedy zralé na výuku dalšího 
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cizího jazyka. První 2 roky jsou průpravné, zaměřené na poslech. K psaní se přichází 
pozvolně.  
  

33.2. Mateřská škola 

  
V MŠ organizována výuka anglického jazyka jako rodiči hrazená zájmová činnost pro 
předškolní děti.  

 
  
 

34. Naplňování cílů dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 

34.1. Základní škola  

 
Dlouhodobý záměr je naplňován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů) a zaměřuje se na zvyšování kvality a modernizaci 
vzdělávání, zlepšení klimatu ve škole a zvyšování kompetencí dětí a žáků s ohledem na jejich 
osobnostní rozvoj. Zohledňujeme specifické rysy pražského regionu, zejména pak                     
MČ Prahy 12.  

Zvyšujeme profesionalitu pedagogických i nepedagogických pracovníků (doplňováním 
odborné kvalifikace jejím prohlubováním a rozšiřováním a systémovým dalším vzděláváním). 
S ohledem na demografický vývoj počítáme každoročně s otevíráním dvou prvních tříd.  

V názvu ŠVP máme „Škola pro všechny“ a tím je dán i cíl směřování veškerého našeho 
spolupůsobení na naše žáky: připravit je co nejlépe do života, ve škole jim všem bez rozdílu  
a s ohledem na jejich specifika vytvořit zdravé a bezpečné prostředí a každého vzdělávat           
a rozvíjet především v těch oblastech, ve kterých je nejsilnější. Žáci druhého stupně jsou již 
od sedmé třídy seznamováni s trhem práce a směřováni dle svých schopností k dalšímu studiu 
dle předpokladů svého budoucího uplatnění. Každý žák u nás zažívá pocity úspěchu a je 
veden k tomu, že umí přijímat s tolerancí jinakost druhých. Děláme vše pro to, aby každý, kdo 
k nám do školy vstupuje, toto vše z celkové atmosféry pocítil.  

V souladu s filosofií MŠMT budeme i nadále usilovat o úspěšné začleňování žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, žáků jiných národností i žáků mimořádně 
nadaných a žáků s OMJ. Potřeba udržet nižší počet dětí ve třídách a vzdělávání uskutečňovat 
za podpory asistentů pedagoga se jeví jako jediná možná cesta i v budoucnu, kdy k nám bude 
přicházet více dětí ohrožených školním neúspěchem, abychom žáky mohli vzdělávat co 
nejefektivněji a přistupovat k nim dle jejich individuálních potřeb. Skutečnost, že k nám 
přicházejí děti z odlišných sociokulturních prostředí a s rozdílnou vybaveností budeme i nadále 
využívat ke vzájemnému obohacení všech zúčastněných. Bezbariérovost naší školy 
naplňujeme nejen tím, že se u nás díky stavebním úpravám bez problémů může vzdělávat         
i žák s pohybovým omezením, ale především v přeneseném slova smyslu tím, že mezi sebou 
nestavíme bariéry a společně zdoláváme všechny překážky, které nám život do cesty staví.  

Ve školním roce 2018/19 škola pokračovala v aktivní účasti v projektu MAP Městské 
části Praha 12 a Městské části Praha – Libuš. Vedení školy a pedagogičtí pracovníci se 
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aktivně zapojují do pracovních skupin, účastní se seminářů (educoffee) a dalších neformálních 
setkávání zástupců škol a MČ. Mezi priority naší školy patří činnost školního poradenského 
pracoviště, kde bychom chtěli stabilizovat jeho personální složení a zejména získat další 
finanční prostředky na činnost školního psychologa a speciálního pedagoga. V naší škole se 
vzdělává velké množství žáků s podpůrnými opatřeními, a proto činnosti školního 
poradenského pracoviště považujeme za velmi přínosné. V dalších letech bychom se chtěli 
zaměřit i na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a zejména rozšiřovat úzkou 
spolupráci se středními školami a středními odbornými učilišti, především v oblasti 
polytechnické výchovy. S narůstajícím počtem žáků budeme rozšiřovat nabídku výuky cizích 
jazyků. 

V souvislosti s uzavřením škol a spontální distanční výukou se zvýšila počítačová 
gramostnost, jak na straně žáků, tak učitelů,  a v rozšiřování těchto dovedností chceme             
v novém školním roce i letech dalších pokračovat. Pro širší zapojení počítačových dovedností, 
zvyšování IT gramotnosti a využití interaktivních učebnic a pomůcek, které jsme zakoupili pro 
nový školní rok pro výuku nejen v prvních třech ročnících nezbytné, potřebujeme rozšířit            
IT vybavení školy a především zvýšit kapacitu školy v oblasti konektivity. 

34.2. Mateřská škola 

Aktuální stav mateřské školy, hodnocení hlavních výsledků vzdělávání a ŠVP, závěr             
a další perspektiva mateřské školy 

 
 poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku volných míst 
 vzdělávací nabídka vychází ze ŠVP, který vychází z podmínek školy a poskytuje dětem 

přiměřenou vzdělávací nabídku 
 škola vytváří podmínky pro rovný přístup dětí ke vzdělání v souladu s právními 

předpisy 
 cílem dokumentu ŠVP je rozvoj dětí podle jejich individuálních možností a  schopností, 

vedení k samostatnosti a k vyrovnávání vývojových disproporcí ve vývoji řeči 
 vytváření rodinného, bezpečného a podnětného prostředí podporuje otevřená 

atmosféra, vstřícné a kamarádské vztahy mezi dětmi a účinná úrazová prevence 
 pro děti s OŠD jsou vypracovávány plány rozvoje, otázky ŠZ jsou konzultovány 

s odborníky 
 při činnostech s dětmi je preferován partnerský přístup doplněný vhodnou motivací 
 preventivní pohybové činnosti byly vyhodnoceny jako odpovídající - úměrné zatížení 

a s požadovaným zdravotním efektem 
 kladně hodnotíme úroveň samostatnosti dětí při stolování a samoobslužných 

činnostech   
 postupně se daří obměňovat staré vybavení za nové, zpříjemňovat prostředí 

mateřské školy dětem i zaměstnancům, dětem umožnit lepší, přehlednější 
přístup k hrám, stavebnicím a různým pomůckám, což přispívá k lepšímu plnění 
cílů předškolního vzdělání  

 
Perspektiva mateřské školy 
 

V naší mateřské škole byl vytvořen velice dobrý, spolehlivý kolektiv, což pozitivně 
ovlivnilo celkovou atmosféru v MŠ. Jsme a budeme otevřená mateřská škola pro děti jiných 
národností, které se budou začleňovat do naší společnosti, budeme se v této oblasti vzdělávat. 
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Budeme rozšiřovat spolupráci s nejrůznějšími partnery, stále budeme pracovat na 
zvelebování mateřské školy a její zahrady.  

Budeme dále zlepšovat spolupráci s rodiči a pokračovat v aktivitách, které byly rodiči 
velice kladně hodnoceny. 

 
 

35.  Změny ve fungování ZŠ a MŠ související s uzavřením škol v 
důsledku rozšíření nemoci COVID -19 na území České republiky 

35.1. Základní škola 

 
 Pro žáky základní školy se primárním komunikačním prostředkem školy stala 
elektronická žákovská knížka, Škola Online, kam bylo jednotným dohodnutým formátem 
zadáváno učivo tak, aby bylo přístupné žákům školy i zákonným zástupcům. Zásadní                    
a podstatné informace byly zveřejňovány rozhodnutím ředitelky školy, dle aktuální situace 
prostřednictvím Školy Online a na webu školy. 
 Učitelé jednotlivých předmětů dohodli s třídními učiteli, na základě věku a schopností 
žáků, vhodný druhý komunikační kanál pro jednotlivé třídy (třídní stránky, maily, Google 
Classroomy). Zákonní zástupci byli pravidelně informováni o formě výuky. Opakovanými 
průzkumy (dotazování třídních učitelů a dotazníková šetření) byly doplňovány formy výuky 
nejen pro žáky s obtížnějším IT přístupem. Pedagogové vyhledávali vhodné formy a aktivity, 
sdíleli vzájemně informace, vzdělávali se a vhodné aktivity pro jednotlivé ročníky byly postupně 
zařazovány do distanční výuky napříč předměty. 
 Po stabilizaci základních informačních toků byla výuka doplněna o videokonference, 
jak jednotlivých předmětů, tak třídních skupin. Pro podporu žáků s individuálními potřebami 
byli k dispozici jejich třídní asistenti pedagoga, kteří dle potřeb žáků individuálně doplňovali      
s žáky probíranou látku a pomáhali se sociálním zvládáním situace. 
 Rodiče byly požádáni, vždy dle aktuální situace, aby se k dění ve škole, výuce                    
a  potřebám svých děti vyjádřili pomocí dotazníkových šetření. Závěry a výsledky z dotazníků 
byly vhodnou formou - zpravidla na webových stránkách školy - sdíleny s rodiči žáků.  Výsledky 
žáků i dotazníkových šetření pedagogický sbor konzultoval na videoporadách a aktualizoval 
výuku dle potřeb žáků. 
 Postupně, dle uvolnění omezení, se rozhodnutím ředitelky školy vraceli žáci do školy   
k dobrovolné výuce a pedagogický sbor se dělil do skupin věnujících se prezenčním                       
a distančním žákům. Poslední fáze uvolnění a návratu žáků byla realizována pilotním 
projektem projektových dní s tématy jednotlivých průřezových témat, které žáci realizovali dle 
svých podmínek, buď jako jednotlivci nebo skupiny, ať už byli přítomni prezenčně nebo                 
v distanční výuce. 
 Zvláštní důraz byl věnován přípravě žáků devátých ročníků k přijímacímu řízení, a to 
jak prezenční výukou, tak možností individuálních konzultací. 
 Třídní kolektivy a komunitní život školy byl v průběhu distanční výuky posílen několika 
celoškolními projekty (Envirometální projekt, projekt PUZZLE, Distanční třídní foto).                   
Na třídnické hodiny a zkušenosti dětí s aktivitami v rámci třídních kolektivů jsme navázali              
i v distanční výuce setkáváním online, především komunitními aktivitami směřující                           
k pohodě dětí přiměřeně jejich věku, např. snídání se třídou (např. třídní učitel se žáky                    
v pyžamech snídal). 
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 Po celou dobu distanční i dobrovolné prezenční výuky bylo upřednostňováno slovní      
a formativní hodnocení, žáci byli hodnoceni především za pokrok s ohledem na podmínky 
jednotlivých žáků.  Díky pravidelné práci pedagogického sboru a ochotě zákonných zástupců 
se podařilo po celou dobu být v kontaktu se všemi žáky naší školy a dle jejich potřeb se 
upravovala zadaní i odevzdávání prací. 
 Zápisy do 1. tříd jsme z důvodu jarního uzavření školy realizovali elektronicky pomocí 
formuláře.  Podle stejného modelu byl realizovám elektonický zápis do mateřské školy. 
Tradiční Školu nanečisto pro budoucí prvňáčky a Dny otevřených dveří v ZŠ i MŠ jsme 
vzhledem k situaci nemohli realizovat. Náhradou probíhala poměrně intenzivní telefonická         
a emailová komunikace s jednotlivými zájemci a informace byly sdíleny i přes webové stránky 
školy. 
 Tradiční závěrečné akce, jako je vyhod-
nocení celoročních soutěží a rozlučka “deváťáků”, 
jsme nakonec uspořádali, bohužel však bez účasti 
rodičů. Imatrikulaci prvňáčků jsme přesunuli z června 
na 1. září 2020. Průběh distanční výuky, následnou 
dobrovolnou docházku žáků a závěrečné rozloučení 
se školním rokem a s absolventy 9. ročníku dne 
26.6.2020 v Modřanském biografu jsme pro rodiče a 
veřejnost sdíleli prostřednictvím zpravodajství na 
webu školy a také výstavou Na plotě. 
 

35.2. Mateřská škola 

 
 Mateřská škola fungovala distančně a nejen pro předškoláky připravovaly paní učitelky 
pestrý program k poučení i rozptýlení v domácí izolaci. V době uzavření MŠ v souvislosti 
s důsledky rozšíření nemoci COVID-19 probíhala komunikace s rodiči přes e-mail, 
příp.telefonicky, pro předškoláky i mladší děti jsme na webové stránky vkládali každý týden 
tématické úkoly a tipy na zajímavé aktivity pro rodiče s dětmi. V polovině května školka 
obnovila provoz, ale vzhledem k vyššímu počtu zaměstnanců z rizikových skupin jen částečně. 
V provozu byly 2 třídy, od června pak 3 třídy, provozní doba školky byla zkrácena. Pokračovali 
jsme dál ve vkládání materiálů pro děti, které rodiče nechtěli nebo nemohli kvůli kapacitě 
posílat do školky. Dle ohlasu rodičů se nám i toto pro všechny náročné období povedlo dobře 
zvládnout. 
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Výroční zprávu schválila dne 15. 10. 2020.  
 
       ………...……………………………………... 

Mgr. Bc. Běla Outratová 
      ředitelka školy  

 
 

 
 
 
 

Výroční zprávu školská rada schválila dne 27. 10. 2020. 
 

                 ………………………………..………...……… 
Mgr. et Mgr. Petra Vavrošová, 
   předsedkyně školské rady 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


