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Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2012/2013 

 

 

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění předkládáme 
výroční zprávu o činnosti Malostranské základní školy. 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Ledvinka 
ředitel školy 

 
 
 

Schváleno Školskou radou Malostranské základní školy dne ___________________ 
 
 
 

 
Mgr. Jitka Vacková 
předsedkyně Školské rady 

 
 

 

 
 

1. Název ZŠ 

 

 
Škola:   Malostranská základní škola 
 
Zřizovatel:   Městská část Praha 1, Praha 1, Vodičkova 18 
 
Ředitel:   Mgr. Tomáš Ledvinka  
    
 
Zástupce ředitele:  Mgr. Renata Turková 
   Mgr. Dana Veverková 

Ing. Jitka Voldánová 
 
Kontaktní údaje:  tel. 257 289 440, 257 289 442 
   e-mail: reditelstvi@malostranskazs.cz 
   www.malostranskazs.cz 
 
 

 

mailto:reditelstvi@malostranskazs.cz
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2. Zhodnocení školního vzdělávacího programu 

 

vzdělávací program počet tříd počet žáků 

Školní vzdělávací program 

Malostranské základní školy 

 

15  

 

309 

 

Celkem 

 

15 309 

 

Výstupy školního vzdělávacího programu byly splněny ve všech ročnících.  

Hodnocení výuky dle školního vzdělávacího plánu Malostranské základní školy proběhlo  

standardně jednak formou srovnávacích prací a dotazníkového šetření u žáků prvních tříd, 

jednak formou SCIO testů žáků 3. ročníků a 4. ročníků (čtenářská gramotnost).  

Výsledky testování v třetím ročníku odpovídaly výkonům a hodnocení žáků v běžné výuce. 

Rozvoj čtenářské gramotnosti se daří podporovat různými aktivitami na obou stupních školy 

(Noc s Andersenem, besedy se spisovateli, návštěvy knihoven apod.). Na základě výsledků 

testování ve 3. ročnících se v příštím školním roce zaměříme na rozvoj matematických 

dovedností a finanční gramotnosti nejen na prvním, ale i na druhém stupni.  
 

Žáci 5. a 9. ročníků absolvovali druhé kolo celostátního testování, organizovaného Českou 

školní inspekcí. Technická stránka testování proběhla bez komplikací, výsledky odpovídaly 

výkonům žáků v běžné výuce. 
 

Vedení školy dále sledovalo v rámci hospitační činnosti a ve spolupráci s předsedy 

předmětových komisí způsob a vyrovnanost hodnocení výsledků vzdělávání a dále 

vybavenost tříd vhodnými a dostupnými pomůckami, včetně jejich využívání ve výuce.  
 

Škola se v nadstandardní míře stará o žáky se specifickými poruchami učení. Ve školním roce 

2012/13 se zde vzdělávalo celkem 79 žáků s SPU, z toho 11 žáků ve speciální mikrotřídě, 

ostatní formou individuální integrace nebo zohlednění v běžných třídách na základě 

odborných posudků nebo zpráv školských poradenských zařízení.  

Nadstandardní péče speciálního pedagoga probíhala pouze v prvním pololetí školního roku. I 

přes intenzivní snahu vedení školy ji však ve druhém pololetí nebylo možné poskytovat a to 

zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků.  To bylo jedním z důvodů, proč škola 

podala žádost o projekt v rámci 6. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita (viz bod 

11), který byl schválen a byla v závěru školního roku byla zahájena jeho realizace. 

Z projektových prostředků bude mimo jiné financována speciálně pedagogická péče v období 

od září 2013 do února 2015.  
 

 

3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora  

 

Jazyk Počet fyzických 

osob 

k 31.12.2012 

přepoč.prac. 

Odborná 

kvalifikace v % 

Anglický  4 1,18 75% 

Německý  2 0,27 100% 

Celkem 6 1,45  
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 Žáci učící se cizí jazyk jako 

povinný předmět 

Žáci učící se cizí 

jazyk jako 

povinně volitelný 

předmět 

Žáci učící se cizí jazyk jako 

nepovinný předmět 

 1.stupeň 2.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň 

AJ 197 112 - - - 

NJ - - 41 - - 

Ost. - - - - - 

 

Žáci II. stupně si mohou zvolit v rámci volitelných předmětů Konverzaci v anglickém jazyce.  

Od 4. ročníku jsou pravidelně realizovány a vyhodnocovány ročníkové srovnávací práce, na 

základě výsledků je pak výuka v dalším školním roce zaměřena ve větší míře na 

problematické okruhy. Ve všech ročnících je to především podpora mluvních dovedností, na 

druhém stupni pak také poslech.   

Žáci druhého stupně se účastní olympiády v anglickém jazyce a pravidelně postupují do 

obvodního kola. 

Ve výuce jsou pravidelně využívány interaktivní tabule a výukové počítačové programy. 

Škola rovněž spolupracuje s jazykovou agenturou What´s English, která pro zájemce z řad 

žáků zajišťuje konverzaci s rodilým mluvčím v rozsahu jedné hodiny týdně. Vzhledem 

k finanční náročnosti však tento kroužek navštěvuje jen cca 12 žáků školy. 

Vyučující anglického jazyka již tradičně připravili pro zájemce z řad žáků prvního i druhého 

stupně výjezdy do Anglie, spojené s výukou anglického jazyka. 

Žáci pravidelně procházejí srovnávacím testováním, které ověřuje jejich komplexní jazykové 

dovednosti (poslech, čtení textu s porozuměním, použití jazyka a psaní). Mluvní dovednosti 

jsou průběžně ověřovány a hodnoceny v rámci školní výuky jednotlivými vyučujícími. 

Testování na obdobném principu bylo provedeno i v předešlém roce 11/12 a při porovnání 

získaných dat lze usuzovat, že šestý a sedmý ročník vykazuje po dva roky srovnatelné 

výsledky, osmý ročník jako celek dosáhl výrazně lepších výsledků oproti loňské 8.AZ a u 

devátého naopak došlo k mírnému zhoršení. Nejslabší skupinovou v testování byla 6.AZ – S2, 

což může být způsobena vysokým počtem žáků s SPU a přechodem na druhý stupeň ZŠ. 

Naopak nejlepších výsledků dosáhla 8.AZ – S1. 

 

 

 

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

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) 

 

 ped.prac.celkem Ped.prac.s odbornou 

kvalifikací 

Ped.prac. bez 

odborné kvalifikace 

Počet (fyz.osoby) 

k 31.12.2012 
 

61 

 

56 

 

5 

 

Odborná kvalifikace 91% 
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Škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. Pracovníků 

základní škola 
Kvalifikovaných   56 91% 

nekvalifikovaných   5 9% 

 

Přehled pracovníků školy:  
 

1. stupeň ZŠ - budova Karmelitská 11 
 

Třídní učitelé: 

1.A  Květa Joslová  1.B PaedDr. Zita Guttenbergerová 

2.A  Mgr. Jana Pohunková 2.B Mgr. Zuzana Kloudová – Dotlačilová 

3.A  Mgr. Eva Papoušková 3.B Mgr. Dagmar Tomanová   

4.A  Mgr. Dagmar Schusterová  4.B Mgr. Taťána Pavlíková 

5.A  Mgr. Helena Mühlbachová 5.B Mgr. Lenka Brychová 

    

Netřídní učitelé: Mgr. Marcela Zobalová (spec.ped.), Antonín Bulka (Aj) 

Asistentky pedagoga: Věra Říhová (3.B), Magdalena Zažímalová (4.A) 
 

2. stupeň ZŠ - budova Josefská 7                  Vychovatelky ŠD, budova Karmelitská 11 
 

6.A  Ondřej Bína 

7.A  Mgr.Lukáš Petřvalský (D, Hv)            ved.vychovatelka : Terezie Omesová 

8.A  Mgr.Jitka Šiklová (M, Z)                              vychovatelé:  Věra Říhová, Eva Horová  

9.A  Mgr. Eva Adamcová (M,F)                                                Michal Bazala 

9.B  Mgr. Hana Lásková (Čj,Tv)                   Marie Havlinová 

                                          Magdalena Zažímalová  

Asistentka pedagoga: Marcela Pilecká (8.A) 
 

Netřídní učitelé:  

Mgr. Antonín Blomann (M,F)    Mgr. Stepan Bunda (F, Ivt) 

Mgr. Jan Čižinský (Ov, D)   Mgr. Jana Dlouhá (Vv, Tv) 

Mgr. Karel Doležal (Ivt)    Mgr. Jitka Doležalová (Čj, D) 

Mgr. Michaela Ditrichová (Čj, Hv)             Mgr. Martina Frydlová (D, Vv) 

Mgr. Jáchym Glas (Tv, M)            Mgr. Markéta Hamerníková (M,Ch)   

Mgr. Kamila Hellerová (M, Př)           Miloš Heger (Tv) 

Ing.  Jana Horská (Nj)             Mgr. Petr Jerhot (M, Ov) 

Mgr. Monika Kolářová (D,Fj)   Mgr. Tomáš Ledvinka (Čj, Ov) 

Mgr. Hana Lásková (Čj, Tv)   Mgr. Jaroslava Lopourová (Čj, Ov)  

Mgr. Michal Pěkný (Tv, Př)   PaedDr. Milena Peterová (Tv, Př)  

Mgr. Dana Pumprová (CvČ)   Mgr. Jan Rychtr (M, Tv)   

Ing. Filip Seethaler (Př, Vz)   Yvona Šímová (D, Čj)   

Ak.mal. Jaroslava Švarcová (Vv)   Mgr. Michaela Švarcová (M, Čj)  

Mgr. Pavel Tulach (Z, Tv)             Mgr. Renata Turková (Tv, Př)  

Mgr. Dana Veverková (Čj, Aj)   Mgr. Jitka Kováříková (Z, Tv)   

Mgr. Lenka Žďárská (Aj) 

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Lásková 



 

6 

5. Věková struktura pedagogických pracovníků, průměrný věk  

 

Věk Počet k 31.12.2012 (fyz.osoby) 

20 a méně  0 

21 – 30 11  

31 – 40 18 

41 – 50 16 

51 – 60 11 

61 a více 5 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 5. 

 

 Počet Zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

Semináře 12 

ČJ, D,Z,Vv,Bi, F, preventista 

soc.pat.jevů, AJ,     

ekologická výchova  

15 

Descartes,NIDV, UK, MHMP, 

PřF UK, Fraus, České 

muzeum hudby, NG, 

Akademie moderního 

vzdělávání,Klub ekologické 

výchovy, ZOO Praha, 

Galerie Rudolfinum  

Semináře pro ŠD 2 Ekoateliér, Ze starého nové  2 NIDV 

Studium Pedf.F UK 3 

učitelství I. stupně, učitelství 

II.stupně, školský 

management 

3 UK 

 

Ing. Jana Horská se účastnila pravidelných setkání školních metodiků prevence, které 
v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1 pořádala pí PhDr. Lenka 
Marušková 
- dne 12.11.2012   téma: Komunikační styly (PhDr. Kateřina Fořtová) 
- dne 14.1.2013  téma: Komunikace se žáky – komunikační strategie 
- dne 25.3.2013  téma: Komunikace s rodiči – jak dosáhnout spolupráce 
 

 

7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů školní docházky na 

školní rok 2013/14 

 

 

 

Celkem 

Dle ročníků 

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

317 45 43 47 34 37 29 26 26 30 

 

Odklady školní docházky: 6 
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8. Hodnocení činnosti školních družin a klubů  

 

Do školní družiny při Malostranské základní škole Josefská 7, budova Karmelitská se ve 
školním roce 2012/2013 přihlásilo 151 žáků, z toho 2 nenastoupili. Žáci byli rozděleni do šesti 
oddělení. 
 

1. oddělení 2.B+5.třídy vychovatelka Terezie Omesová 1. patro   

2. oddělení 1.A  vychovatelka Věra Říhová  přízemí, Spol.ŠD 

3. oddělení 1.B vychovatelka Marie Havlinová 1. patro   

4. oddělení 3.A + 4.A Vychovatelka Magdalena Zažímalová podkroví 

5. oddělení 2.A  vychovatelka Eva Horová přízemí 

6. oddělení 3.B + 4.B vychovatel Michal Bazala přízemí 

  

Z provozních důvodů v březnu 2013 došlo ke sloučení oddělení prvních tříd a děti z 6. 
oddělení převzala vychovatelka Věra Říhová. 
 

Ve školním roce se uskutečnily tyto celodružinové akce: 

Září: „POVODEŇ 2002 – 2012“ /výstava fotografií v parku Kampa/ 

24. 9. POLICEJNÍ JÍZDNÍ HLÍDKA /setkání dětí na Kampě s jízdní policejní hlídkou/ 

Září – listopad: „Můj pohled na Zemi“ /v. soutěž, vybrané obrázky pro připravovanou aukci/  

10. 10. „STROM ANEŽKY ČESKÉ“ /vycházka v rámci environmentální výchovy/ 

15. 10. NÁVŠTĚVA POLICEJNÍ SLUŽEBNY KAMPA /+ jízda na čtyřkolkách/ 

Říjen - listopad: „POLICIE“ /výtvarná soutěž/ 

 „POHÁDKOVÁ POSTAVA“ /výtvarná soutěž časopisu Informatorium 3 – 8/ 

13. 11. AUTORSKÉ ČTENÍ SE SPISOVATELKOU TEREZIÍ RADOMĚŘSKOU 

/autorské čtení, autogramiáda, beseda se spisovatelkou, malá výtvarná dílna/ 

20. 11. „AKADEMIE“ /celoškolní projekt, pásmo vystoupení v Malostranské besedě, prodej 
dětských výrobků, aukce obrázků, výtěžek věnován na podporu Zdravotního 
klauna/  

Listopad - prosinec: „VÁNOCE DĚTÍ – TAJEMSTVÍ VÁNOC“ /v. soutěž kláštera Pražského 
Jezulátka/ 

04. 12. „ŠŤASTNÝ SMOLAŘ“ /mikulášská besídka ve spolupráci s ČT v CineStar/  

05. 12. MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY 

17. 12. - 19. 12. VÁNOČNÍ TRHY V KARMELITSKÉ /výroba, prodej v rámci školní družiny/ 

20. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKY /posezení u stromečku, poslech vánočních písní a koled, soutěže 
pro děti/ 

Leden: výroba drobných dárečků pro děti k zápisu a na Den otevřených dveří 

4. 1. BETLÉMY HISTORICKÉ I SOUČASNÉ /výstava betlémů kostel P. MARIE VÍTĚZNÉ 
prohlídka/ 

30. 1. UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM /stálá expozice + MATCHBOX angličáky/ 

18. 2. „VÁNOCE DĚTÍ – TAJEMSTVÍ VÁNOC“ /výstava vítězných prací v ambitech kláštera 
Pražského Jezulátka kostel P. Marie Vítězné/ 
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20. 2. MASOPUSTNÍ REJ /Scénky dětí, diskotéka, návštěva v jednotlivých odděleních, tanec, 
soutěže pro děti… / 

22. 3. Výtvarná soutěž „O nejkrásnější kadibudku“ na Ovocném trhu ke Dni vody ve 
spolupráci s UNICEF 

25. 3. – 27. 3. VELIKONOCE /velikonoční tradice a zvyky, setí osení, výroba dekorací a přání/ 

18. 4. ŠKOLA NANEČISTO /odpoledne ve školní družině pro budoucí prvňáčky/ 

Květen: DEN MATEK /aranžmá květin, přáníčka, dárečky, básničky/ 

14. 5. MĚSTSKÁ KNIHOVNA MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ PHA1 /autorské čtení, beseda, 
autogramiáda se spisovatelem a ilustrátorem Petrem Horáčkem/ 

Červen: povodně /mimořádná situace, besedy: bezpečnost, chování v mimořádných 
situacích, …) 

28. 6. ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V ŠD – DISKOTÉKA 
  

V průběhu školního roku ŠD navštívila v rámci vycházek:  

galerie, výstavní síně, pamětihodnosti, zahrady, parky a dětská hřiště v okolí školy.   

Školní družina se zapojila do školních akcí: 

při přípravě drobných dárků dětem k zápisu do prvních tříd a při návštěvě dětí z MŠ 

Hellichova, dnů otevřených dveří. Svojí činnosti plynule navazovala na ŠVP 1. stupně ZŠ a 

průběžně plnila ŠVP ŠD.  

Ve školním roce využívala ŠD pro svoji činnost tyto prostory: 5 heren, velkou pracovnu, 

tělocvičnu, školní hřiště a pozemek u budovy školy, počítačovou učebnu.  

Vychovatelky ŠD zabezpečovaly provoz v době velikonočních prázdnin a držely pohotovost při 

ostatních vedlejších prázdninách. Zajišťovaly a pomáhaly při organizaci a samotném 

suplování, při úpravě a náhlé změně rozvrhů. Dále pomáhaly při organizování škol v přírodě a 

účastnily se jich. Doprovázely při akcích jednotlivé třídy (např. výlety, plavání, výstavy, ...). 

Účastnily se třídních schůzek, při školním sběru starého papíru v rámci environmentální 

výchovy. V ŠD v průběhu roku vykonaly dvě studentky VSSPed. průběžnou a jedna studentka 

souvislou pedagogickou praxi. 

ŠD dále spolupracuje s těmito partnery: Městská knihovna PHA1, Městská policie hl. města 

Prahy, MČ Praha 1, Sdružení autistů, spisovatelka D. Štětinová, květinářství p. Bubeníčkové, 

klášter u Pražského Jezulátka, ČT, sdružení rodičů a přátel školy. 

 

 

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

povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů-jejich počet, 

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

případně dalšími subjekty) 

 

V letošním školním roce pracovala na druhém stupni jedna mikrotřída pro žáky s SPU v 9. 
ročníku. 10 žáků úspěšně absolvovalo povinnou školní docházku. Školní vzdělávací program 
byl pro tuto třídu upraven tak, aby zohlednil potřeby žáků a podpořil nápravu specifických 
poruch učení. Ostatní žáci s SPU jsou integrováni v běžných třídách.  
 
Ve škole pracovaly tři asistentky pedagoga, žáci pod jejich podpůrným vedením úspěšně 
absolvovali příslušný ročník.  



 

9 

Výchovné komise 
  
Spolupráci s třídními učiteli probíhala bez problémů, ve vstřícné atmosféře. Výchovné 
problémy jsme řešili bezodkladně, případně za účasti rodičů žáka. Výchovná komise se 
uskutečnila s rodiči 3 žáků pro opakované porušování školního řádu či slabý prospěch.  
V této oblasti probíhá permanentně prevence a následná intervence, pracujeme s klimatem 
třídy, dle potřeby probíhají jednání s rodiči a operativně řešíme zjištěné skutečnosti.  
 
Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP)  
 
Spolupráce s PPP pro Prahu 1,2 a 4 probíhá již tradičně velmi efektivně. Psycholožka PhDr. 
Alžběta Michalová pravidelně 1x měsíčně přichází do školy, kde společně na místě řešíme 
vzniklé problémy, probíhají individuální konzultace se žáky i pedagogy. Důraz byl kladen na 
systematickou práci s třídními kolektivy za účasti třídních učitelů a dalších vyučujících.  
V letošním roce byla provedena vyšetření v PPP všech žáků s SPU, kterým skončila platnost 
vyšetření, a také vyšetření nově příchozích žáků do 6. tříd. Žáci s SPU rovněž navštěvují 
cvičení z českého jazyka, které vede speciální pedagog.  
Stále pracujeme s třídními kolektivy, zejména v oblasti vzájemných vztahů žáků - 6. ročník; 
identity v rámci třídy – 7. ročník a sebepojetí v rámci třídy – 8. ročník.  
 
Volba povolání  
 
Žákům 9. třídy v září byla PPP nabídnuta možnost testování profesionální orientace. Tuto 
možnost využilo 10 žáků.  
Již od září byli žáci průběžně seznamováni s možnostmi studia na gymnáziích, středních 
odborných školách nebo odborných učilištích pomocí letáků, informačních materiálů, nabídky 
10 návštěv „ Dnů otevřených dveří.“ Byla zorganizována návštěva výstavy středních škol 
Schola Pragensis.  
Do oborů středního vzdělání s talentovými zkouškami podali přihlášku 3 žáci.  
 
Rodiče žáků 9. ročníku byli na třídní schůzce informováni o vyplňování přihlášek a bylo jim 
doporučeno spolu s dětmi navštívit den otevřených dveří na vybrané škole.  
 
V lednu byly žákům 9., 7., 5. tříd rozdány přihlášky na střední školy.  
Po přijímacích zkouškách (1. i 2. kole) a odvolacím řízení byli přijati:  

2 žáci z 5. tříd na osmiletá gymnázia 
2 žáci ze 7. třídy na šestiletá gymnázia 

 
z 9. tříd na gymnázium 6 žáků  
    na střední odborné školy 12 žáků  
    na střední odborná učiliště 15 žáků 

 

 

10.  Spolupráce s rodiči a s ostatními partnery 

 

Spolupráce s rodiči probíhá v rámci třídních  schůzek a individuálních konzultací s třídními 

učiteli zejména ve třídách prvního stupně. Intenzivnější je tato spolupráce ve školní družině, 

kdy je vychovatelka s rodiči téměř v denním kontaktu.  
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Na druhém stupni se v této oblasti osvědčila forma elektronické komunikace (e-mail, 

elektronická třídní kniha…) s rodiči a samozřejmě i osobní forma komunikace na třídních 

schůzkách, individuálních konzultacích či výchovných komisích. 

 
Výbor sdružení rodičů se pravidelně schází nejméně jedenkrát za čtvrtletí nebo operativně 

dle potřeby. Vedení školy na těchto setkáních pravidelně informuje o činnosti školy, 

projednává se zástupci sdružení plán aktivit a předkládá návrh pro využití finančních 

příspěvků ze strany sdružení. Spolupráce školy a sdružení rodičů má dlouholetou tradici a je 

pro činnost i úspěšný chod školy přínosem.  

 

Školská rada pracuje na škole od roku 2005 a řádně plní úkoly dle školského zákona. Ředitel 

školy se účastní schůzek školské rady a informuje ji jednak o aktuálním dění ve škole, řešení 

problémů, koncepčních záměrech a ekonomické situaci školy. 

 

Ve školním roce jsme intenzivně spolupracovali se zřizovatelem, městskou částí Praha 1.  

Žáci se aktivně účastnili akcí, pořádaných zřizovatelem, např. sportovních soutěží, filmových 

a divadelních představení apod. Považujeme tyto aktivity za přínosné pro spolupráci školy a 

zřizovatele. Také se již lépe dařilo volit jejich vhodný termín a obsah tak, aby akce byly pro 

školy organizačně nenáročné a nenarušovaly významně pravidelnou výuku.  

Díky prostředkům z grantu zřizovatele pro volnočasové aktivity probíhal také logopedický 

kroužek, výtvarný kroužek, pěvecký sbor a kroužek karate. 

Velmi se osvědčila spolupráce s nadací Pražské děti, která jednak spolufinancovala sportovní 

aktivity pro žáky školy, zejména beach volejbal v hale na Strahově a in – line bruslení, jednak 

jsme díky příspěvku nadace mohli uspořádat Akademii žáků I. stupně spojenou s dražbou 

dětských obrázků, jejíž výtěžek byl věnován na konto zdravotního klauna. 

 

Ve spolupráci se školou při nemocnici na Bulovce připravili žáci prvního stupně vystoupení 

pro hospitalizované děti. V této spolupráci budeme pokračovat i v dalších letech, mimo jiné i 

návštěvou členů redakce našeho školního časopisu v nemocnici.  

 

 

11.  Účast školy v mezinárodních a rozvojových programech 

 

Ve školním roce 2012/2013 se Malostranská základní škola neúčastnila žádných 

mezinárodních programů. 

 

Škola v červnu 2012 ukončila realizaci projektu 2. výzvy Operačního programu Praha 

Adaptabilita, prioritní osy Modernizace počátečního vzdělávání, na: „Vytvoření systému 

podpory a integrace žáků se specifickými poruchami učení na Malostranské základní škole“. 

 

V částečné návaznosti jsme v rámci 6. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita, 

prioritní osy Modernizace počátečního vzdělávání podali projektovou žádost „ Rozvoj 

individuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na 

Malostranské základní škole“ . Žádost byla schválena 20.6.2013, od července jsme zahájili 

realizaci projektu, který bude probíhat až do února 2015.  
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12.  Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

Při práci s nadanými žáky ve třídách I. stupně volí vyučující takový styl výuky, který těmto 

žákům umožňuje rozvíjet vlastní schopnosti, nadání a talent, zejména způsobem obohacování a 

rozšiřování učiva. Příkladem může být talentovaný žák, cizinec, který díky svým schopnostem 

řeší ve třetí třídě matematické učivo vyšších ročníků.  

Učitel má tak možnost zadávat problémové úlohy, zapojovat je do prací a projektů nad rámec 

učiva, zadávat řešení různých specifických úkolů, atd. Žákům je umožněno prezentovat svoji 

práci před ostatními spolužáky a při akcích školy i před rodiči.  

Na II. stupni vyučující přistupují k talentovaným žákům individuálně. Kromě již uvedených 

metod, využívaných na I. stupni, nechávají např. tyto žáky vést skupinovou práci či práci v celé 

hodině, poskytují jim v hodinách prostor k prezentaci vlastních názorů a prací v souvislosti i nad 

rámec probíraných témat formou referátů, seminárních prací, diskusí a mnoha jinými vhodnými 

prostředky. Několik žáků II. stupně, kteří pocházejí z cizojazyčných rodin, dosahuje velmi 

vysoké úrovně znalosti anglického jazyka (v některých případech až B2). Těmto žákům vyučující 

připravují například speciální aktivity v podobě doplňkové četby vybrané anglické literatury. 

 

Žáci se mají rovněž možnost zapojit do množství pořádaných soutěží, ve kterých dosahují velmi 

dobrých výsledků.   

 

Vzhledem k tomu, že v budově Josefská 7 sídlí také partnerské víceleté gymnázium, mají 

talentovaní žáci základní školy jedinečnou možnost navštěvovat výuku v různých ročnících 

víceletého gymnázia (např. konverzace Aj, Nj, laboratorní práce Ch, Př, F,…). V případě zájmu 

je ve spolupráci s gymnáziem pro takového žáka zpracován individuální vzdělávací plán, jenž 

mu umožní hlouběji se věnovat oboru, který ho zajímá.  

 

 

13.  Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…) 

 

Polytechnická výchova je vzhledem k prostorovým podmínkám a vybavenosti školy  

realizována zejména v předmětech Pracovní činnosti na prvním stupni a Příprava pokrmů a 

Vedení domácnosti na druhém stupni. 

Volitelné předměty jsou nabízeny žákům od sedmého ročníku. První volitelný předmět si žák 

volí z nabídky Cizí jazyk (NJ) a Keramická dílna na dobu tří let; další volitelný předmět si žák 

volí z nabídky 4 – 6 předmětů vždy na jeden školní rok. V tomto školním roce to byly 

předměty: Konverzace v anglickém jazyce, Poznáváme svět, Ekologie a 20.století pod lupou, 

Vzhledem k tomu, že na druhém stupni je v každém ročníku pouze jedna třída, škola se snaží 

umožnit žákům pracovat ve zvoleném předmětu ve skupinách složených z žáků více ročníků. 

Je tak zajištěna možnost otevřít více volitelných předmětů a neomezovat volbu žáků 

kapacitními možnostmi školy. 

 

Mimoškolní činnost 

Kroužky na prvním stupni škola zajišťuje jednak ve spolupráci s agenturou Kroužky, jednak 

za podpory grantů pro volnočasové aktivity z prostředků zřizovatele, městské části Praha 1. 

Nabídka je velmi široká a různorodá. Ve školním roce 2012/2013 probíhaly kroužky: 
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sportovní hry, aerobic, flétna, počítačový kroužek, floorbal, bojové sporty, anglický jazyk, 

logopedický kroužek, výtvarný kroužek, šachy, věda nás baví, D klub, školní časopis. 

 

Na druhém stupni je nabídka kroužků omezena jinými volnočasovými aktivitami žáků 

v základních uměleckých školách a sportovních oddílech. Přesto jsou díky podpoře z grantů 

pro volnočasové aktivity městské části Praha 1 realizovány kroužky karate a pěvecký sbor 

Josef, lezení na nově zbudované lezecké stěně a kroužek psaní na PC všemi deseti. 

 

 

14.  Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 

Přípravná třída není na škole zřízena. Zřízena bude na základě souhlasu zřizovatele od 

školního roku 2014/2015. 

 

V běžných třídách jsou integrovány děti s vývojovými poruchami učení, dle doporučení 

poradenského zařízení mají stanoven individuální vzdělávací plán, jejich třídní učitel a další 

vyučující spolupracují s výchovným poradcem, školním psychologem a speciálními pedagogy. 

Vedení školy v rámci hospitační činnosti ve spolupráci s předmětovými komisemi, výchovným 

poradcem, školním psychologem a speciálním pedagogem pravidelně sleduje a vyhodnocuje 

práci s těmito žáky. Základní docházku úspěšně zakončilo také 10 žáků mikrotřídy pro žáky 

se specifickými poruchami učení.  

 

V tomto školním roce pracovali 3 žáci s asistentem pedagoga. Ve všech případech spolupráce 

s asistentem pedagoga probíhala bez problémů a žáci úspěšně absolvovali příslušný ročník.  

 

Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí se odvíjí jednak v blízké spolupráci 

třídního učitele, výchovného poradce a rodičů, jednak probíhá spolupráce s PPP a příslušnými 

odbory MČ. Hlavním hlediskem je snaha, aby dítě mohlo ve třídě úspěšně pracovat a 

nedocházelo k jeho možnému vyčlenění z kolektivu např. neúčastí na škole v přírodě apod. 

V této oblasti se také angažuje např. sdružení rodičů.  V letošním školním roce se na škole 

nevyskytla v tomto ohledu žádná závažná situace. 

 

 

15.  Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí),  

zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

 

 Stát  počet žáků 

Chorvatsko 2 

Čína 1 

Ukrajina 2 

Filipíny 1 

Polsko 1 
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Rusko 3 

Kosovo 2 

Vietnam 1 

Srbsko 4 

 

 

Integrace těchto žáků probíhá s dobrými výsledky. Jazyková bariéra není u všech hlavním 

problémem, neboť alespoň jeden rodič je české národnosti a dítě zpravidla ovládá český 

jazyk na dobré nebo aspoň částečné úrovni, případně rodina žije v České republice již delší 

dobu a s jazykem nemá větší obtíže. U ostatních škola úzce spolupracuje jak s rodiči, tak 

s PPP, která zprostředkovává rodičům těchto žáků kontakty na organizace provádějící výuku 

cizinců.  

 

 

16.  Počet dětí s trvalým bydlištěm mimo území HMP  
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17.  Environmentální výchova 

 

Témata environmentální výchovy jsou probírána v rámci výuky zeměpisu, rodinné výchovy, 

výchovy ke zdraví, biologie a tělesné výchovy.  

Ve škole třídíme odpad, na chodbách a ve třídách jsou kontejnery na papír a plasty. Škola je 

aktivně zapojena do projektu Recyklohraní, v obou budovách školy je umístěna červená 

popelnice na elektroodpad a baterie. Do projektu byl zařazen i svoz větších elektrozařízení  – 

počítačů, televizí apod. zdarma, což škole ušetří nemalé prostředky, které by jinak vynaložila 

za odvoz do sběrného dvora. 

Zvlášť sbíráme plastová víčka, která jsou následně vyžívána při výuce výtvarné výchovy, 

matematiky na I. stupni, aktivitách školní družiny nebo jsou posílána do recyklační linky. 

Každoročně škola pořádá velkou týdenní soutěž ve sběru papíru. Letos jsme sběrovou akci 

rozdělili do obou budov školy.  

 

Žáci I. stupně a jejich rodiče se v této oblasti aktivně účastní různých aktivit. Tradicí se stává 

výsadba stromu žáky pátých ročníků v Kinského zahradě, dále je to spolupráce se sdružením 
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Ornita, návštěvy programů v Toulcově dvoře, spolupráce se stanicí přírodovědců v Praze 5 

atd. V květnu byla na pozemku zahrady vysazena vinná réva, jako první krok projektu, který 

bude probíhat v příštím školním roce. Velmi úspěšný je i sběr starého papíru, jehož výtěžek 

využíváme mimo jiné na nákup sazenic a úhradu environmentálních programů pro žáky. 

 

Charitativní činnost 

 

Škola se věnuje i charitativním aktivitám. Jednou z nich je adopce zvířat v ZOO Praha. 

Vybrali jsme si vejcožrouta rezavého a čížka lesního, žáci I. stupně dlouhodobě sponzorují 

dikobraza. 

Ve škole také sbíráme hračky a oblečení, které potom předáváme do dětských domovů, do 

kojeneckého ústavu v Krči, Klokánka ve Štěrboholech, na dětské onkologické oddělení 

v nemocnici na Bulovce a do Diakonie Broumov s pobočkou v Praze.  

Škola podporuje projekty Život dětem (Srdíčkové dny) a Světluška (nevidomí). Žáci prodávají 

upomínkové předměty. Výtěžek jde pak na pomoc dětem a nevidomým. V letošním školním 

roce se žáci zapojili také do charitativní akce „Malba pro Davídka“ (galerie umění pro děti, 

Praha 1) 

Vlastní novou zeminu z kompostu, umístěného u budovy I. stupně, využíváme pro 

květinovou výzdobu školy. 

 

 

18.  Multikulturní výchova 

 

Multikulturní výchova se prolíná výukou ve všech ročnících i předmětech. Jejím cílem je 

zejména prevence nesnášenlivosti, zamezení předsudků stereotypů, respektování zvláštností 

jiných etnik. Vzhledem k tomu, že téměř v každé třídě je žák, který pochází z jiného 

kulturního prostředí, jedná se o denní kontakt a žáci to již nepovažují za mimořádnou situaci. 

Žáci mají možnost představit svoji zemi a její speciality nejen v rámci školních projektů a 

třídních akcí, ale i v běžné výuce.  

 

Ve školním roce patří mezi významnější aktivity multikulturní výchovy zejména:   

 

o ročníkové projekty v rámci občanské výchovy a dramatické výchovy – 

rovnocennost etnik kulturní vlivy a propojenost světa, odlišnost kultur 

v různých částech světa 

o ročníkové projekty v rámci výtvarné výchovy  

o celoškolní happening TELEVIZE JOSEF 

o výroba a výstavy betlémů 

o OV – besedy na témata filmů z cyklu Příběhy bezpráví, Nickiho rodina, pořady 

o bezpečnosti internetu 

o Z – tradice méně známých zemí v rámci volitelného předmětu Poznáváme svět     
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19.  Prevence sociálně patologických jevů 

 

V souladu s plněním minimálního programu prevence sociálně patologických jevů ve školním 
roce 2012-13 proběhly následující akce: 

- 5.- 11.10.2012 proběhl adaptační pobyt žáků 6.A „Jak se známe 2012“ v rekreačním 
středisku v Janově nad Nisou, jehož cílem bylo pomoci žákům se orientovat v novém 
kolektivu a podmínkách, seznámit je s výskytem sociálně patologických jevů a pomoci 
se s nimi vypořádat.  
Cílovou skupinou byli žáci šestého ročníku. Adaptačního pobytu se jich zúčastnilo 25. 
Realizátorem psychologických aktivit byly pracovnice PPP pro Prahu 1,2,4, Dr. D. 
Borovičková a Dr. A. Michalová. Na tento pobyt škola získala finanční příspěvek 
z rozpočtu  MHMP na specifickou primární prevenci  15.000,- Kč. 

  
- v období října – listopadu 2012 byl realizován projekt „Bráníme se závislosti 12“, na 

který škola obdržela od MČ Praha 1 finanční příspěvek 50.000,- Kč. Externím 
realizátorem projektu byl odborný lektor z Institutu FILIA, tedy organizace, která se 
aktivně zabývá specifickou prevencí mládeže a je certifikovaná MŠMT. Projektu se 
účastnili žáci druhého stupně.  
Každá třída absolvovala cyklus 3 besed, třídy 7.A, 8.AB a 9.A absolvovaly besedu 
s hostem. Žáci tříd 8.A a 9.AB navštívily dne 8.11.2012 Psychiatrickou kliniku Bohnice, 
kde se na oddělení závislosti setkaly s vybranými pacientkami.  Jednotlivé besedy byly 
realizovány ve dnech 1.10.- 2.11.2012. Vyhodnocení s pedagogy, školním metodikem 
prevence a výchovným poradcem, kde byly probírány a diskutovány zjištěné 
skutečnosti, proběhlo 8.10. a 31.10.2012. 
Školní metodik prevence pak zpracoval anketu, ve které žáci hodnotili známkami 1-5 
obsah a průběh jednotlivých besed, výkon lektora, a přínos programu k zvýšení 
informovanosti o pojmu „závislost“. Žáci projekt hodnotili velice pozitivně. 

 
- 5. 11. 2012 se v rámci protidrogové prevence uskutečnila beseda pro rodiče 

s názvem „Rodiče + děti + drogy“. Na dotazy rodičů odpovídala  Jarmila Honsová, 
terapeutka oddělení závislosti Praha 8 – Bohnice a externí lektorka Institutu FILIA. 

 
Žáci a vyučující I. stupně v této oblasti spolupracovali především s Městskou policií, kdy 
psycholožka PhDr. Vilma Častová navštěvovala jednotlivé třídy a formou přednáškové 
činnosti s dětmi probírala témata šikana, dopravní výchova, chování v okolí školy, 
protidrogová prevence.    
V případě aktuální potřeby navštívila jednotlivé třídy i mimo předběžný plán a podílela se na 
řešení vzniklých situací.  
Tato spolupráce je škole poskytována bezplatně, i z toho důvodu je pedagogy hojně 
využívána. 
 
Škola využívala při řešení problémů žáků s učením a interpersonálními vztahy služeb školní 
psycholožky. 
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20.  Další údaje o škole 

 

SPOLUPRÁCE S MALOSTRANSKÝM GYMNÁZIEM 
 

Žáci i učitelé druhého stupně stejně jako v minulých letech aktivně spolupracovali s žáky a 

vyučujícími gymnázia v budově v Josefské ulici. Společně pracovali zejména v oblasti 

projektové výuky, výtvarných aktivit, sportovních soutěží a při dalších celoškolních akcích. 

Jedná se o spolupráci dlouhodobou a osvědčenou, žáci v podstatě nerozlišují, kdo je žákem 

základní školy a kdo je žákem gymnázia, udržují vzájemná přátelství a společně se podílejí i 

na chodu školy členstvím v žákovské radě.  

Úzké propojení obou škol přispívá velmi výrazně k formování osobnostních rysů žáků, jejich 

vzájemné úctě a toleranci. Vedení školy má zájem tuto přirozenou spolupráci dále rozvíjet 

v mnoha oblastech, mimo jiné přípravou projektu „partnerských tříd“ žáků gymnázia a 

prvního stupně základní školy.   

Po organizační a personální stránce je velmi úzce provázán II. stupeň Malostranské ZŠ 

s gymnáziem. 

 

PROJEKTOVÁ VÝUKA 

Tradice projektové výuky je samozřejmou součástí života školy již dlouhou dobu. V průběhu 

školního roku je projektová výuka začleněna do mnoha hodin a vyučovacích předmětů. Jejím 

hlavním přínosem je mimo jiné úspěšné zapojení všech žáků dle jejich možností a 

schopností, což je velmi důležité zejména pro žáky se specifickými poruchami učení. 

 

Na prvním stupni projektová výuka zaměřila zejména na rozvoj čtenářské gramotnosti – 

návštěvy knihoven, besedy se spisovateli, Noc s Andersenem, soutěž Petřínské pramínky; 

dále na rozvoj pohybových dovedností – školní kolo soutěže Malostranské schody a oblast 

environmentální výchovy.  

Na druhém stupni je tím nejvýznamnějším happening, tentokrát na téma TELEVIZE JOSEF, 

realizovaný jako již tradičně ve spolupráci s Malostranským gymnáziem. Každá třída si dle 

zadání připravila svůj televizní pořad a představila ho pak členům poroty a dalším 

návštěvníkům.  

Množství projektů se pak odehrává v rámci běžné výuky v jednotlivých třídách či ročnících, 

např. projekt ŽIVLY (voda, země, oheň, vzduch), projektové aktivity v rámci rozvoje 

čtenářské gramotnosti a mnoho dalších.   

 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

V tomto školním roce bylo dokončeno několik rozsáhlejších akcí v budově v Karmelitské ulici, 

zejména rekonstrukce toalet, rozvedení teplé vody do všech kmenových tříd, rekonstrukce 

podlahy v suterénu, vybourání klecových šaten a nákup nových šatních skříněk. V průběhu 

září 2013 bude také dokončena rekonstrukce opěrné zdi na školním hřišti.  

 

V obou budovách byla nově rozvedena wifi síť, což zkvalitnilo práci s notebooky. Nicméně 

přetrvává pořád výhoda klasického kabelového rozvodu. Byla obnovena jedna celá učebna 
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výpočetní techniky a zřízena mobilní notebooková stanice (20 žákovských notebooků) 

spolupracující pomocí speciálního softwaru s interaktivní tabulí. 

Dále byly vyměněny hlavní servery a postupně jsou nahrazovány i menší podřadnější servery 

v rámci počítačové infrastruktury.  

Stav sítě momentálně dosahuje velmi dobrých kvalit, i když vyžaduje každoroční výměnu celé 

řady hardwaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Přehled hospodaření Malostranské základní školy za rok 2012  

 

 

 

 

Na zpracování výroční zprávy se podíleli:  

 

Jana Horská, metodik prevence  

Mgr.Hana Lásková, výchovná poradkyně  

Předsedové předmětových komisí a metodických sdružení: 

Mgr. Jitka Šiklová, PhDr. Klára Urbanová, Mgr.Martina Frydlová, Antonín Blooman, Mgr. 

Lukáš Petřvalský, Mgr. Pavel Tulach, Mgr. Jaroslava Švarcová, Mgr. Lenka Žďárská, Mgr. 

Lenka Brychová, Květa Joslová, Mgr. Dagmar Schusterová, Mgr. Marcela Zobalová 

Terezie Omesová, vedoucí vychovatelka ŠD 

Mgr. Michal Krátký, ekonom 

Mgr. Renata Turková, zástupkyně ředitele 

Mgr. Tomáš Ledvinka, ředitel školy 

 

 


