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1. Věková struktura pedagogických pracovníků, průměrný věk 

 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků 61. 
 

 

2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 2. 

 

 Počet Zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

Semináře 12 

ČJ, D,Z,Vv,Bi, F, preventista 

soc.pat.jevů, AJ, Tv    

ekologická výchova  

17 

Descartes, NIDV, UK, 

MHMP, PřF UK, FTVS, Fraus, 

NG, Akademie moderního 

vzdělávání, Klub ekologické 

výchovy, ZOO Praha, 

Galerie Rudolfinum  

Semináře pro ŠD 2 Celostátní seminář  2 NIDV 

Konference 4 

EVVO, Šikana a kyberšikana,  

Pražské drogové fórum, 

Recyklohraní 

3 MHMP, MŠMT, Recyklohraní 

Studium Pedf.F UK 2 
učitelství I. stupně, učitelství 

AJ pro II. stupeň, 
2 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. 
 
V rámci projektu OPPA probíhalo vzdělávání pedagogických pracovníků (viz bod 7), které 
bude pokračovat ještě v podzimním období roku 2014. 

 

 

3. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/15 a odkladů školní docházky na 

školní rok 2014/15 

 

 

 
zapsané děti přijaté děti 

odklady škol. 
docházky 

 
Počet 

 
314 

 
60 

 
18 

 

věk do 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
61 – a 

více 

počet (fyz. osoby) k 31. 12. 

2013 

 
13 

 

14 

 

15 

 

14 
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Pozn. 11 žáků s odkladem školní docházky je zařazeno do přípravného ročníku a nejsou 

zahrnuti v celkovém počtu zapsaných žáků. 

Do prvních tříd v září 2014 nastoupilo 45 žáků. 

 

 

Celkem 

Zapsaní žáci dle ročníků ve školním roce 2014/2015 

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

314 45 43 42 45 37 25 27 25 25 

 

 

4. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 

Do školní družiny při Malostranské základní škole (budova Karmelitská) se ve školním roce 

2013/2014 přihlásilo 151 žáků, z toho 1 žák nenastoupil. Žáci byli rozděleni do šesti oddělení. 

1. oddělení 1.A  vychovatelka Terezie Omesová 1. patro   

2. oddělení 1.B  vychovatelka Jana Hajná  1. patro   

3. oddělení 2.B + 5.A vychovatelka Šárka Piskačová Přízemí 

4. oddělení 2.A + 4.B vychovatelka Eva Horová Přízemí 

5. oddělení 3.A + 4.A vychovatelka Věra Říhová přízemí, Spol.ŠD 

6. oddělení 3.B  vychovatelka Šárka Bártová Podkroví 

  

Ve školním roce se uskutečnily tyto družinové akce: 
 
Září  „FOTOGRAFIE 2013“, „FOTOGRAFIE O VENKOVĚ“/zhlédnutí výstav 

fotografií v parku Kampa/ 

září – prosinec  „SVĚT KOLEM NÁS 2“ /návštěva muzeí, výstav, parků, ZOO Praha a 

jejich následné výtvarné zpracování v rámci grantu za podpory MČ 

Praha 1/ 

říjen – listopad „NEJZAJÍMAVĚJŠÍ DRAK“ /výtvarná soutěž ŠD/ 

listopad – prosinec  „VÁNOCE DĚTÍ – TAJEMSTVÍ VÁNOC“ /výtvarná soutěž kláštera 

Pražského Jezulátka / 

prosinec   „NEJKRÁSNĚJŠÍ BETLÉM“ /výtvarná soutěž Muzea Karlova mostu/, 

MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY, VÁNOČNÍ TRHY V KARMELITSKÉ /výroba, 

prodej v rámci školní družiny/, 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, 

„BETLÉMY HISTORICKÉ I SOUČASNÉ“ / prohlídka výstavy betlémů v 

kostele P. MARIE VÍTĚZNÉ/, 14. 1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZIMNÍ 

RADOVÁNKY /koulování, bobování, stavění ze sněhu/ 

únor  POLICEJNÍ JÍZDNÍ HLÍDKA /setkání dětí na Kampě s jízdní policejní 

hlídkou/, MASOPUSTNÍ REJ /scénky dětí, diskotéka, návštěva v 

jednotlivých odděleních, tanec, soutěže pro děti… / 
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únor – duben „NAMALUJ MARATON“ /výtvarná soutěž MČ Praha1/, AUTORSKÉ ČTENÍ 

Z KNIHY TRAMPOTY PANA FLÍČKA, MARTINA A MILAN LANCINGEROVI 

/dětské divadelní představení, autorské čtení, autogramiáda, beseda, 

malá výtvarná dílna/, NÁVŠTĚVA POLICEJNÍ SLUŽEBNY KAMPA / 

prevence bezpečnosti/, MĚSTSKÁ KNIHOVNA MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 

PHA 1 /čtení jarních příběhů, malá výtvarná dílna /, VELIKONOCE V ŠD 

/velikonoční tradice a zvyky, setí osení, výroba dekorací a přání/, 

ŠKOLA NANEČISTO /odpoledne ve školní družině pro budoucí 

prvňáčky/, EXPRESS SANDWICH /zábavně – edukativní  kuchařské 

tvoření /, 10 LET EU – KREATIVNÍ EVROPA stage /dětské představení: 

„O Perníkové chaloupce“, dětské herní a soutěžní odpoledne na 

Střeleckém ostrově /, 10 LET EU – KREATIVNÍ EVROPA stage /dětské 

představení: „Červená Karkulka aneb to je náhodička“, dětské herní a 

soutěžní odpoledne na Střeleckém ostrově/ 

 

duben – květen „NAKRESLI IDEÁLNÍHO UČITELE“ /výtvarná soutěž MŠMT/, „SOUTĚŽ“ 

/výtvarná soutěž ČT Déčko/, „ POHÁDKOVÉ TESCO“ /soutěž ve sbírání 

kódů/, DEN MATEK /aranžmá květin, přáníčka, dárečky, básničky/ 

červen   MÓDA EXTRATŘÍDA 2 /příprava ne dětskou módní „show“ v rámci 

grantu za podpory MČ Praha 1/, ZAHRADNÍ SLAVNOST /odpolední 

program pro rodiče a přátelé školy na školním hřišti, součástí 

programu: „MÓDA EXTRATŘÍDA 2“, taneční vystoupení žáků, divadelní 

scénka/, MĚSTSKÁ KNIHOVNA MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ PHA1 /čtení 

letních příběhů, malá výtvarná dílna, hra rybolov/, STANICE 

PŘÍRODOVĚDCŮ V DRTINOVĚ ULICI /komentovaná prohlídka, 

návštěva dětského hřiště/, ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V ŠD – 

DISKOTÉKA 

  

V průběhu školního roku školní družina navštívila v rámci vycházek galerie, výstavní síně, 

pamětihodnosti, zahrady, parky a dětská hřiště v okolí školy.  Probíhala tradiční spolupráce 

ŠD s Městskou knihovnou, Městskou policií, klášterem u Pražského Jezulátka, s rodiči a 

přáteli školy.  

Svojí činností plynule navazovala na školní vzdělávací program 1. stupně ZŠ a průběžně plnila 

školní vzdělávací program školní družiny.  

Ve školním roce využívala ŠD pro svoji činnost tyto prostory: 6 heren, tělocvičnu, 

počítačovou učebnu, školní hřiště a pozemek u budovy školy.  

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,  a akcí v rámci environmentální výchovy např. při školním 

sběru starého papíru. Dvě studentky VSSPed. v průběhu roku vykonaly v ŠD průběžnou 

praxi. 

   

Na konci školního roku 2013/2014 ukončilo docházku do ŠD 141 přihlášených žáků. 
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5. 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) 

 

Ve škole pracovaly tři asistentky pedagoga, žáci pod jejich podpůrným vedením úspěšně 

absolvovali příslušný ročník, jeden z těchto žáků byl přijat ke studiu na gymnáziu.  

 

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 Pedagogicko-psychologickou poradnou 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.  

 

Školní psycholog 

 

Škola nabízí žákům, rodičům i učitelům podporu školní psycholožky a to formou 

individuálních konzultací nebo skupinové práce, např. ve třídě s kázeňskými problémy atp. 

V jarních měsících byly organizovány ve spolupráci psycholožky a speciální pedagožky 

zážitkové semináře pro žáky, kteří mají problémy s učením. 

 

Volba povolání  

 

Žákům 9. třídy v září byla PPP nabídnuta možnost testování profesionální orientace. Tuto 

možnost využilo 13 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.  
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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 

1 žák ze 7. třídy na šestileté gymnázium 

 

z 9. tříd na gymnázium 5 žáků  

    na střední odborné školy 8 žáků  

    na střední odborná učiliště 12 žáků 

 

 

6. 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. Několik rodičů se také zapojilo přímo 

do výuky v jednotlivých třídách, například s nabídkou autorského čtení. 

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. 

V příštím školním roce bude škola usilovat o získání značky „Rodiče vítáni“ (zajišťuje 

společnost EDUin).  

 

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. Akce byly včas projednány a termíny byly stanoveny tak, aby nenarušovaly 

pravidelnou výuku.  

Velmi se osvědčila spolupráce s nadací Pražské děti, která spolupořádala a spolufinancovala 

sportovní aktivity pro žáky školy, zejména beach volejbal v hale na Strahově. Nově se 

podařilo uspořádat sportovní soutěž Malostranské schody pro žáky všech základních škol 

Prahy 1, která proběhla v areálu školy u budovy Karmelitská. Na organizaci se podíleli také 
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studenti a vyučující Malostranského gymnázia. Dále byla také nově založena tradice pořádání 

Zahradní slavnosti. Na obou akcích bychom rádi s nadací spolupracovali i v dalších letech.  

  

Žáci prvního stupně pokračují také ve spolupráci se školou při nemocnici na Bulovce. I 

v tomto školním roce připravili vystoupení pro hospitalizované děti, návštěva redakce 

časopisu proběhne v říjnu 2014.  

 

 

7. Účast školy v mezinárodních a rozvojových programech 

 

Ve školním roce 2013/2014 se Malostranská základní škola neúčastnila žádných 

mezinárodních programů. 

 

V rámci 6. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita, prioritní osy Modernizace 

počátečního vzdělávání škola v červenci 2013 zahájila realizaci projektu „ Rozvoj 

individuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace 

na Malostranské základní škole“. Projekt bude probíhat do února 2015.  

 

Klíčovými aktivitami projektu jsou:  

1. Identifikace žáků s SVP a plán nápravy (tvorba IVP) 

Aktivitu zajišťuje zejména speciální pedagog ve spolupráci s poradenským zařízením a 

vyučujícími. Na základě odborného posudku je pro žáka vytvořen individuální 

vzdělávací plán (IVP), na jeho tvorbě se kromě pedagogických pracovníků podílí i 

psycholog a výchovný poradce. 

2. Individuální podpora a práce se žáky s SVP  

Se žáky pracuje jednak speciální pedagog v rámci běžné výuky.   

3. Doplňující vzdělávání žáků s SVP 

Žákům je dle jejich aktuální potřeby doporučeno několik aktivit – individuální či 

skupinové doučování, náprava percepčních oslabení, náprava logopedických vad a 

náprava motorických oslabení (D klub), kterých se účastní po absolvování běžné 

výuky 

4. Vzdělávání pedagogů pro rozvoj péče o žáky s SVP 

Pedagogičtí pracovníci absolvovali školení Dyskalkulie pro I.stupeň, semináře Kritické 

myšlení, dále školení programu Maxík (pro předškoláky, děti s odloženou školní 

docházkou a žáky prvních tříd) a seminář Vedení komunitního kruhu. Vzdělávání bude 

pokračovat i v příštím školním roce.   

 

Všechny tyto aktivity probíhaly po celý školní rok a ukazují se jako velmi přínosné pro 

nápravu specifických poruch učení. Jsou kladně hodnoceny jak vyučujícími, tak rodiči a 

v neposlední řadě i pracovníky poradenských zařízení při kontrolních vyšetřeních.  

Klíčovou je práce speciálního pedagoga, který může efektivně reagovat na aktuální potřeby 

těchto žáků a při práci se žákem je schopen rychle reagovat na jeho případné potíže ve 

výuce, neporozumění učivu, pomalejší upevňování učiva apod. Při individuální práci nebo při 

práci v malé skupině žáků, jim tak může učivo podat jiným způsobem s využitím množství 



 

10 

speciálních pomůcek, učebních materiálů a výukových programů. Žáci častěji zažívají pocit 

úspěchu při zvládání učiva a jsou tak lépe motivováni pro další práci. 

 

V dubnu 2014 byla odborem evropských fondů MHMP provedena kontrola provozní, finanční 

a obsahové stránky projektu a průběhu aktivit, která neshledala žádná závažná pochybení při 

jeho realizaci. 

  

 

 

8. 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, 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.   

V tomto školním roce žák 9. třídy získal 1. místo v krajském kole chemické olympiády. Dále se 

žáci prvního stupně velmi dobře umístili také v soutěži Matematický klokan, kategorie Klokánek.  

 

 

 

9.  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. Žák si volí obvykle z nabídky 4 

– 6 předmětů vždy na jeden školní rok. V tomto školním roce to byly předměty: Keramická 

dílna, Konverzace v anglickém jazyce, Poznáváme svět, Všední život v dějinách 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. 
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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, a 

dále kroužky nabízejí pedagogičtí pracovníci školy. Nabídka je tradičně široká a různorodá. Ve 

školním roce 2013/2014 probíhaly kroužky: sportovní hry, flétna, počítačový kroužek, 

floorbal, bojové sporty, anglický jazyk, logopedický kroužek, výtvarný kroužek, šachy, věda 

nás baví, 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 zejména kroužky pěvecký sbor 

Josef, lezení na lezecké stěně, žonglování a keramický kroužek. 

 

 

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

znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 

Přípravná třída bude na škole zřízena na základě souhlasu zřizovatele od školního roku 

2014/2015. Školní vzdělávací plán pro přípravnou třídu vytvářejí společně pedagogičtí 

pracovníci školy ve spolupráci se speciálním pedagogem. Bude předložen ke schválení radě 

školy. 

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.  

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. 

 

 

11. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze 
států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti 
s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

 

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 
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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. Dojíždění do těchto center je 

však pro řadu rodičů časově a organizačně velmi náročné, takže spoléhají hlavně na práci 

pedagogů školy. Chybí také metodiky pro učitele, jak zapojit nově příchozího žáka s odlišným 

mateřským jazykem do práce ve třídě. Na trhu je sice množství materiálů pro individuální 

výuku češtiny pro cizince, ale to dostatečně neřeší možnosti práce a zapojení žáka ve třídě, 

kde je vyučovacím jazykem čeština. Přínosem pro podporu zapojení žáka v cizojazyčném 

prostředí je podle našich zkušeností docházka do školní družiny a kroužků. 

Takovou situaci jsme u dvou žáků v tomto školním roce řešili formou individuálního 

doučování, financovaného z prostředků projektu OPPA. Bez této možnosti je řešením pouze 

doporučení rodičům zajistit pro dítě doučování češtiny externě.  

 

 

 Stát EU  počet žáků 

Chorvatsko 2 

Polsko 1 

Ostatní počet žáků 

Čína 1 

Filipíny 1 

Kanada 1 

Rumunsko 1 

Rusko 3 

Srbsko 4 

Vietnam 1 

 

 

12.  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. Dále jsou zde rozmístěny nádoby na sběr 

baterií, hliníkového odpadu, použitých zářivek, úsporných a klasických žárovek.  

Ve školním roce 2013/2014 škola odevzdala 71 kg baterií a 170 kg elektroodpadu. Dále jsme 

sbírali použité tonery, mobilní telefony a počítače. Byl přezkoumán jejich technický stav a 

podle výsledku pak byly některé tonery znovu naplněny, ostatní ekologicky zlikvidovány, 31 

repasovaných mobilních telefonů a počítačů bylo předáno do dětských domovů či pro osoby 

v ústavní péči.  
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Do projektu Recyklohraní je v republice zapojeno celkem 3247 škol a stejný počet učitelů. 

Naše škola byla ve školním roce 2013/2014 vyhodnocena jako nejlepší v Praze a Mgr. Jitka 

Kováříková byla oceněna jako jedna z nejlepších „Ekoučitelů roku“. 

 

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

matematiky na 1. stupni, aktivitách školní družiny nebo jsou posílána do recyklační linky. 

 

Žáci 1. stupně a jejich rodiče se v této oblasti aktivně účastní různých aktivit. V rámci tradice 

výsadby stromu či keřů žáky pátých ročníků jsme letos vysadili magnolii u školního hřiště a 

další keře na pozemku školy. Celoroční péče o nově vysazenou vinici byla završena jejím 

slavnostním křtem v rámci červnové zahradní slavnosti.  

Dále je to spolupráce se sdružením Ornita a sdružením Tereza, návštěvy programů ve stanici 

přírodovědců v Praze 5, návštěvy zoologické zahrady atd. 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. 

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

z dražby žákovských prací na zahradní slavnosti jsme věnovali nadaci Zdravotní klaun. 

 

 

13.  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 ve stylu benátského karnevalu 

o spolupráce s organizaci Shining been, která se zaměřuje na podporu vzdělání 

v Keni 
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o návštěvy festivalu Jeden svět – promítání filmů a následné besedy 

o výroba a výstavy betlémů 

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

internetu 

o Z- tradice méně známých zemí v rámci volitelného předmětu Poznáváme svět 

     

 

14.  Prevence sociálně patologických jevů 

 

V souladu s plněním minimálního programu prevence sociálně patologických jevů ve školním 

roce 2013-14 proběhly následující akce: 

V září 2013 byl ve dnech 23.- 27.9.2013 realizován adaptační pobyt žáků 6. AZ „Jak se 

známe 2013“ v rekreačním středisku Poslův mlýn u Doks, 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 a jejich třídní 

učitel (J. Rychtr) a zastupující učitel (M. Novotná). Adaptačního pobytu se zúčastnilo 25 žáků. 

Realizátorem psychologických aktivit byly pracovnice PPP pro Prahu 1,2,4, Dr. D. Borovičková 

a Dr. A. Michalová. Realizace programu se účastnili i pracovníci o. s. Jules a Jim. Na tento 

pobyt škola získala finanční příspěvek z rozpočtu  MHMP na specifickou primární prevenci 

15.000,- Kč, škola z této částky vyčerpala 14.000,-Kč. 

 

V období října – listopadu 2013 byl realizován projekt „Bráníme se závislosti 13“, na který 

škola obdržela od MČ Praha 1 finanční příspěvek 10.500,- 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 8. AZ. Tato třída 

absolvovala cyklus 4 besed. Dne 24.10.2013 proběhla netradičně nejprve beseda s hostem, 

24.10.2013 úvodní beseda, dne 7.11.2013 navštívili žáci Psychiatrickou kliniku Bohnice, kde 

se na oddělení závislosti setkali s vybranými pacientkami a dne 8.11.2013 se uskutečnila 

závěrečná beseda. O průběhu realizace projektu byl informován třídní učitel, školní metodik 

prevence a výchovný poradce. 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. 

 

Ve spolupráci s o.s. PRAK byly realizovány následující programy: 

21.1.02013 „Agresivita, násilí, šikana a jejich dopady“ pro 26 žáků 9. AZ 

4.11.2013   „Nikotinismus dětí a mládeže, návykové látky“ pro 23 žáků 6. AZ 

18.11.2013 „Kyberšikana“ pro 23 žáků 7. AZ 

Realizaci výše zmíněných programů financovala MČ Praha 1 částkou 8.400,- Kč. 
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Dne 4. 11. 2013 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. 

 

Škola využívala při řešení problémů žáků s učením a interpersonálními vztahy služeb 

psycholožky Mgr. Jany Knotkové. 

 

Ve dnech 17. – 18.10.2013 se J. Horská zúčastnila školení k metodice  projektu 

„UNPLUGGED“, realizovaného Klinikou adiktologie při 1. Lékařské fakultě UK. V rámci 

realizace výše zmíněného projektu, byla naše škola zařazena do kontrolní skupiny a ve třídě 

6. AZ bylo realizováno po předchozím souhlasu rodičů testování žáků ve dnech 22.10.2013 a 

10.6.2014.  Do dotazníkového šetření se dle zájmu zapojili i někteří rodiče testovaných žáků. 

 

 

15.  Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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16. Další údaje o ZŠ 

 

16.1. ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Výstupy školního vzdělávacího programu byly splněny ve všech ročnících.  

Hodnocení výuky dle školního vzdělávacího plánu Malostranské základní školy probíhalo 

standardně formou srovnávacích prací a formou SCIO testů žáků 3. ročníků a 4. ročníků 

(čtenářská gramotnost).  

Celkové výsledky ukazují, že žáci třetích ročníků měli lepší výsledky než 70% všech 

testovaných škol z celkového počtu 174 testovaných škol. Nadprůměrné výsledky dosahovali 

především v anglickém jazyce, matematice a testu klíčových kompetencí, průměrný výsledek 

v českém jazyce a předmětu Člověk a jeho svět. Jeden žák dosáhl nejlepšího výsledku 

v republice s celkovým percentilem 99. 

 

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

(autorská čtení a besedy se spisovateli, návštěvy knihoven apod.).  
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Významnou aktivitou se v tomto směru stalo zapojení žáků obou stupňů do pilotního projektu 

Press klub, díky němuž vznikly školní časopisy „Malostranská sluníčka“ žáků 1. stupně a 

„Malé stránky“ vznikající ve spolupráci žáků 2. stupně a nižšího stupně Malostranského 

gymnázia. Časopisy se setkaly se značným ohlasem jak ze strany žáků, tak i rodičů a 

zaměstnanců školy. Obě redakce budou ve vydávání časopisů pokračovat i v dalším školním 

roce.    

Testování čtenářské gramotnosti proběhlo ve čtvrtých ročnících. Z celkového počtu 5211 

testovaných žáků v ČR dosáhlo 12 žáků školy nadprůměrné výsledky ve své kategorii a byla 

jim nabídnuta účast v testu vyšší kategorie, připraveného pro žáky 6. a 7.ročníků. Všichni 

zúčastnění získali hodnocení „Čtenář – profík“, což je druhá nejlepší úroveň z pěti možných.  

  

Rozvoj matematických dovedností jsme testovali v rámci soutěže Matematický klokan ve 3. – 

9. ročníku. Nejlepší výsledek v Praze dosáhl žák 3. třídy. 

Žáci 6.ročníku se zúčastnili interaktivní výstavy Matematika na dotek, pořádané v Goethe 

institutu.  

V rámci výuky finanční gramotnosti navštívili žáci 4. a 5. ročníků výstavu „Peníze nebo život“, 

kde se hravou formou seznámili s historií, funkcí, výrobou a oběhem peněz.  
 

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.  
 

16.2. VÝJEZDNÍ AKCE ŠKOLY 
 

Mezi nejoblíbenější akce patří školy v přírodě, kterých se každoročně účastní téměř všechny 

třídy, nejčastěji v objektech v Janově nad Nisou. Dále je tradičně pořádán zimní výjezd na 

Kolínskou boudu v Peci pod Sněžkou pro žáky 1. stupně a lyžařský výcvik v alpském 

středisku Hochzillertal pro žáky 2. stupně.  

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

stupně výjezdy do Anglie, spojené s výukou anglického jazyka. Žáci 1. stupně se tentokrát 

pod vedením Mgr. Lenky Brychové poprvé zapojili do výuky v Cromer Junior School ve městě 

Cromer, přímo ve 3. a ve 4. Ročníku tamější školy. Děti se na anglicky mluvící prostředí i 

školní práci velmi dobře adaptovaly a úspěšně pracovaly.   
  

 

16.3 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY 
 

1. stupeň ZŠ - budova Karmelitská 11 
Třídní učitelé: 
1.A  Mgr. Helena Mühlbachová 1.B Mgr. Eva Papoušková 
2.A  Květa Joslová  2.B PaedDr.Zita Guttenbergerová  
3.A  Mgr. Jana Pohunková 3.B Mgr. Zuzana Kloudová – Dotlačilová 
4.A  Mgr. Lenka Brychová 4.B Mgr. Dagmar Tomanová   
5.A  Mgr. Dagmar Schusterová  5.B Mgr. Taťána Pavlíková 
 
Asistentky pedagoga: Věra Říhová, Helena Slánská (4.B), Magdalena Zažímalová (5.A) 
Speciální pedagog: Mgr. Romana Zikmundová (v rámci projektu OPPA) 
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2. stupeň ZŠ - budova Josefská 7                  Vychovatelky ŠD, budova Karmelitská 11 
6.A Mgr. Jan Rychtr (M, Tv)             ved.vychovatelka : Terezie Omesová 
7.A  Ondřej Bína (D,Ov)            vychovatelky:     Věra Říhová, Eva Horová 
8.A  Mgr.Lukáš Petřvalský (D, Hv)                                               Jana Hajná, Šárka Piskačová 
9.A  Mgr.Jitka Šiklová (M, Z)                                                        Šárka Bártová 
          
Netřídní učitelé:  
Mgr. Eva Adamcová (M, F)   Mgr. Jana Bechová (Aj) 
Mgr. Antonín Blomann (M,F)    Mgr. Stepan Bunda (F, Ivt) 
Mgr. Jan Čižinský (Ov, D)   Mgr. Michaela Ditrichová (Čj, Hv)   
Mgr. Jana Dlouhá (Vv, Tv)   Mgr. Karel Doležal (Ivt)    
Mgr. Jitka Doležalová (Čj, D)   Mgr. Martina Frydlová (D, Vv)          
Mgr. Jáchym Glas (Tv, M)   Mgr. Markéta Hamerníková (M,Ch)          
Miloš Heger (Tv)    Ing.  Jana Horská (Nj)            
Mgr. Petr Jerhot (M, Ov)   Mgr. Kateřina Koblihová (Ch,Př)  
Mgr. Monika Kolářová (D,Fj)   Mgr. Silvie Kolenatá (Aj)   
Mgr. Hana Lásková (ČJ, Tv)   Mgr. Tomáš Ledvinka (Čj, Ov)   
Mgr. Lenka Medková (Tv, Z)    Bc. Monika Novotná (Aj, Vv)   
Mgr. Michal Pěkný (Tv, Př)   PaedDr. Milena Peterová (Tv, Př)  
Mgr. Dana Pumprová (CvČ)   Ing. Filip Seethaler (Př, Vz)   
Yvona Šímová (D, Čj)    Mgr. Barbora Šuchmanová (ČJ, Zsv) 
Ak.mal. Jaroslava Švarcová (Vv)   Mgr. Michaela Švarcová (M, Čj)  
PhDr. Ondřej Švorc (Aj)   Mgr. Pavel Tulach (Z, Tv)   
Mgr. Renata Turková (Tv, Př)   Mgr. Martin Vašák (Z)    
Mgr. Dana Veverková (Čj, Aj)   Mgr. Jitka Voldánová (Nj) 
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Lásková 

 

 

16.4. SPOLUPRÁCE S MALOSTRANSKÝM GYMNÁZIEM 
 

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

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

v oblasti projektové výuky, výtvarných a ekologických aktivit a při dalších celoškolních akcích. 

Příkladem může být organizace sportovní soutěže Malostranské schody.  

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. Po organizační a personální stránce je velmi úzce provázán II. 

stupeň Malostranské ZŠ s gymnáziem. 

 

16.5. 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. 

 



 

18 

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

návštěvy knihoven, autorská čtení, besedy se spisovateli, tvůrčí psaní, soutěž Petřínské 

pramínky; dále na rozvoj pohybových dovedností – školní kolo soutěže Malostranské schody 

a oblast environmentální výchovy - podnebné pásy, výsadba nových rostlin na pozemku 

školy. 

Na druhém stupni je tím nejvýznamnějším happening, tentokrát na téma benátského 

karnevalu, realizovaný jako již tradičně ve spolupráci s Malostranským gymnáziem. Každá 

třída si dle zadaných témat připravila svoje představení a představila ho pak členům poroty a 

dalším návštěvníkům. Na závěr happeningu se průvod masek vydal na Kampu, aby podpořil 

tradiční rozsvěcení vánočního stromu.  

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

ročnících.   

 

16.6. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

V tomto školním roce byla dokončena rekonstrukce opěrné zdi na školním hřišti u budovy 

v Karmelitské ulici. Pokračovala repase oken a parapetů a také proběhla zásadní oprava 

elektronického systému zabezpečení budovy v Karmelitské. V Josefské v letních měsících byla 

realizována další etapa odvlhčení suterénu budovy. Vzhledem k rozsáhlým rekonstrukcím 

v minulých letech jsme se dále zaměřili na menší vnitřní úpravy prostor a dovybavení učeben 

vhodným nábytkem a pomůckami.  

 

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 

výpočetní techniky a zřízena mobilní notebooková stanice na 1. stupni (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. 
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Přílohy: 

 

Přehled hospodaření Malostranské základní školy za rok 2013 s komentářem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Jitka Doležalová, Mgr. Jaroslava Švarcová, Mgr. 

Jana Bechová, Mgr. Lenka Brychová, Květa Joslová, Mgr. Dagmar Schusterová 

Terezie Omesová, vedoucí vychovatelka ŠD 

Mgr. Michal Krátký, ekonom 

Mgr. Renata Turková, zástupkyně ředitele 

Mgr. Tomáš Ledvinka, ředitel školy 
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Komentář k výsledku hospodaření 
Malostranské základní školy 

 za rok 2013 
 
Mzdové prostředky: 
 
Plnění limitu prostředků na platy bylo ve výši 100 % schváleného rozpočtu jak u prostředků 
poskytnutých z rozpočtu MŠMT, tak u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MČ 
Praha 1. Celkem bylo v roce 2013 čerpáno na mzdy a ostatní osobní náklady 10.264,75 tis. 
Kč. 
 
Provozní výnosy v hlavní činnosti kromě dotací byly vykázány k 31. 12. 2013 
celkem 549,09 tis. Kč. Jedná se o výnosy z úroků na běžných účtech příspěvkové 
organizace, kurzové zisky, příjmy od rodičů žáků na provoz školní družiny, výnosy za 
refundace školních akcí a učebních textů a výnosy na použití rezervního fondu a fondu 
odměn organizace tvořeného z výsledku hospodaření a sponzorských darů. 

 
Celkové náklady hlavní činnosti byly čerpány k 31. 12. 2013 ve výši 20.692,33 tis. Kč. 
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl vykázán ve výši 1,49 tis. Kč. 
 
Doplňková činnost 
Výnosy doplňkové činnosti k 31. 12. 2013 byly vykázány ve výši 825,11 tis. Kč. Jedná se 
především o nájemné za krátkodobé pronájmy školních tělocvičen a učeben. Po odečtení 
nákladů doplňkové činnosti 532,08 tis. Kč byl vykázán zisk ve výši 293,03 tis. Kč. 
 
Celkový hospodářský výsledek ve výši 294,51 tis. Kč byl rozdělen do finančních 
fondů organizace následovně: Fond odměn:    235,60 tis. Kč 

 Rezervní fond:     58,91 tis. Kč 
 
Granty: Malostranská ZŠ čerpala granty od MČ Praha 1 v rámci projektu „Volný čas“ 
v celkové výši 235.50 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na mimoškolní aktivity žáků 
ZŠ. V rámci projektu spolufinancovaného ze sociálního fondu EU na podporu žáků se 
specifickými poruchami učení (školní psychologové) profinancovala škola v roce 2013 částku 
895,23 tis. Kč. 
 
Učební pomůcky, vybavení a finanční dary:  
 
V roce 2013 byl zakoupen majetek nad 3.000,- Kč za 1 ks v celkové hodnotě 928,8 tis. Kč. 
Jedná se zejména o nábytek, učební pomůcky a IT vybavení školy. Na učebnice, školní 
potřeby a učební pomůcky byla vynaložena částka 183,2 tis. Kč. 
 
V roce 2012 byly základní škole poskytnuty finanční neúčelové dary v celkové výši 153 tis. 
Kč. 
 


