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Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2014/2015 
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výroční zprávu o činnosti Malostranské základní školy. 
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1. Zhodnocení školních vzdělávacích programů 

 
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 60% všech 

testovaných škol z celkového počtu 187 testovaných škol. Nadprůměrné výsledky dosahovali 

především v anglickém jazyce, matematice a testu klíčových kompetencí, průměrného 

výsledku dosáhli v českém jazyce a předmětu Člověk a jeho svět. Nižší celková úspěšnost 

oproti loňskému roku byla ovlivněna mimo jiné poměrně vysokým počtem žáků s SPU 

v tomto ročníku (12). 

 

Testování čtenářské gramotnosti proběhlo ve čtvrtých ročnících. Z celkového počtu 4561 

testovaných žáků v ČR dosáhlo 9 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 čtenářské gramotnosti se daří podporovat různými aktivitami na obou stupních školy 

(autorská čtení a besedy se spisovateli, návštěvy knihoven, recitační soutěže aj.).  

Úspěšně pracují redakce obou časopisů, realizovaných ve spolupráci s School Press clubem, 

„Malostranská sluníčka“ žáků 1. stupně a „Malé stránky“ vznikající ve spolupráci žáků 2. 

stupně a nižšího stupně Malostranského gymnázia. Obě redakce byly také oceněny v rámci 

soutěže School Press clubu a získaly zajímavé ceny od partnerských organizací (stáže 

v redakcích novin apod.) Obě redakce budou ve vydávání časopisů pokračovat i v dalším 

školním roce.    

 

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

9. ročníku, žáci II. stupně se také zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea. 

 

Žáci 9. ročníku se zúčastnili pilotního ověřování výsledků vzdělávání, organizovaného Českou 

školní inspekcí. Žáci i jejich rodiče se s výsledky mohli seznámit přímo z domova, vyučující je 

vyhodnotili v jednotlivých předmětových komisích. V tomto systému je vyučujícím také 

k dispozici množství testů, které mohou využívat při průběžném ověřování výsledků 

vzdělávání.  
 

Vedení školy v rámci hospitační činnosti a ve spolupráci s předsedy předmětových komisí 

průběžně sleduje způsob a vyrovnanost hodnocení výsledků vzdělávání a dále vybavenost 

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

 

V rámci své činnosti škola funguje jako fakultní škola pedagogické fakulty UK a nově byla 

dojednána i spolupráce s děkanem přírodovědecké fakulty UK. Od září 2015 jsme rovněž 

fakultní školou této fakulty. 
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2. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

Ve škole jsou vyučovány 2 cizí jazyky. Anglický jazyk je vyučován již od 1. ročníku v rozsahu 

1 hodiny týdně, od 3. ročníku pak v rozsahu 3 hodin týdně.  

Materiální i technické vybavení učeben je na vysoké úrovni a pro výuku jsou běžně využívány 

interaktivní tabule a počítačové učebny. Interaktivní tabule a výukové materiály na PC 

usnadňují osvojení si učiva velmi efektivně. Pro práci v hodinách jsou nyní taktéž k dispozici 

slovníky. 

Během práce na počítačích se žáci učí pracovat s elektronickými slovníky, vytváří prezentace 

a vyhledávají k nim potřebné informace na zahraničních webových stránkách. Dále si 

procvičují probranou látku v elektronických učebnicích, či na webových stránkách určených 

k procvičení gramatických jevů. 

 

V březnu 2015 prošli žáci všech ročníků ZŠ pravidelným srovnávacím testováním v anglickém 

jazyce. Žáci devátého ročníku dosáhli nejlepších celkových výsledků; úspěšnost se 

pohybovala v průměru kolem 70 procent. Výsledky v jednotlivých ročnících a oblastech 

jazykové výuky slouží vyučujícím jako zpětná vazba kvality výuky a používání vhodných 

metod a postupů. 

Od září 2014 došlo taktéž k rozdělení žáků 6. třídy základní školy podle úrovně jazykových 

dovedností, což přispělo k lepšímu osvojení učiva žáků více nadaných. Profit z tohoto 

rozdělení byl ale stejně markantní i ve skupině žáků s počátečními horšími znalostmi 

anglického jazyka.  

Dvě žákyně 9. ročníku se účastnily soutěže Holešovice Challenge. 

Žákyně 9. ročníku Adéla Uhlíková se účastnila obvodního kola soutěže v anglickém jazyce pro 

Prahu 1, kde skončila na 10. místě. 

 

Jako druhý cizí jazyk je vyučován německý jazyk a to od 7. ročníku v rozsahu 2 hodiny 

týdně.  

V 7. ročníku se tedy jedná o první kontakty s jazykem. V následujícím ročníku byl kladen 

důraz na získávání nové slovní zásoby, na zvládnutí nových a upevnění již probraných 

gramatických jevů, získání řečových dovedností v rámci probírání jednotlivých konverzačních 

témat, která úzce souvisejí s každodenním praktickým životem.  Výuka v 7. a 8. ročníku 

probíhala podle učebnice vydavatelství FRAUS „Start mit Max“ I, II, které vyhovují 

současnému trendu – tedy potlačování váhy gramatické části a naopak posilování 

komunikativních schopností žáků. Pro 9. ročník je využívána učebnice „Spaß mit Max 1“.  

Dne 24. 4. 2015 se žáci 9. AZ zúčastnili výukového představení Nicky Theater  s názvem 

„Das Mobbing“. 

Při práci s nadanými žáky využívají vyučující různé doplňující materiály a časopisy. 

Mezipředmětové vztahy se realizují v rámci vazby na dějepis, zeměpis, hudební výchovu a 

literaturu. 
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3. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č.563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 

1. stupeň ZŠ - budova Karmelitská 11 
Třídní učitelé: 
1.A  Mgr. Zuzana Kloudová Dotlačilová 1.B Mgr. Taťána Pavlíková 
2.A  Mgr. Helena Mühlbachová 2.B Mgr. Eva Papoušková 
3.A  Květa Joslová  3.B PaedDr.Zita Guttenbergerová  
4.A  Mgr. Jana Pohunková 4.B Mgr. Mgr. Dagmar Schusterová 
5.A  Mgr. Lenka Brychová 4.B Mgr. Štěpánka Šarayová   
 
Asistentky pedagoga: Šárka Bártová (přípravná třída), Věra Říhová (5.B) 
Speciální pedagog: Mgr. Daniela Martincová (v rámci projektu OPPA, do 28.2.2015) 
 
 

2. stupeň ZŠ - budova Josefská 7                  Vychovatelky ŠD, budova Karmelitská 11 
6.A  Mgr. Jitka Šiklová (M, Z)             ved.vychovatelka : Terezie Omesová 
7.A  Mgr. Jan Rychtr (M, Tv)            vychovatelky:  Věra Říhová, Eva Horová 
8.A  Ondřej Bína (D, Ov)                                                           Jana Hajná, Šárka Piskačová 
9.A  Mgr.Lukáš Petřvalský (D,Hv)                                             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)    Mgr. 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 
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4. Věková struktura pedagogických pracovníků, průměrný věk 

 

 

 
Celkový počet pedagogických pracovníků 60. 

 

 

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 4. 

 

 Počet Zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

Semináře 10 

ČJ, D, Z, Vv, Bi, F, 

preventista soc. pat. jevů, 

AJ, Tv    

ekologická výchova  
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Descartes, NIDV, MHMP, 

PřF UK, FTVS, Fraus, NG, 

Akademie Literárních novin, 

Klub ekologické výchovy, 

ZOO Praha, Galerie 

Rudolfinum  

Kurzy 2 

přípravný kurz na zkoušku 

CAE, přípravný týdenní kurz 

ke zkoušce CAE   

1 Jazyková škola Accent 

Konference 1 
Setkání koordinátorů 

environmentální výchovy 
1 MHMP 

Studium PedF UK 2  učitelství II. Stupeň  4 UK 

 

 
V rámci projektu OPPA probíhalo vzdělávání pedagogických pracovníků (viz bod 10), které 
bylo ukončeno v podzimním období roku 2014. 

 

 

 

6. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2015/16 a odkladů školní docházky na 

školní rok 2015/16 

 

 

 
zapsané děti přijaté děti 

odklady škol. 
docházky 

 
Počet 

 
327 

 
58 

 
15 

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

více 

počet (fyz. osoby)  
k 31. 12. 2014 

 
15 

 
10 

 
16 

 
15 

 
4 



 

8 

 

Pozn. 13 žáků s odkladem školní docházky je zařazeno do přípravného ročníku a nejsou 

zahrnuti v celkovém počtu zapsaných žáků. 

Do prvních tříd v září 2015 nastoupilo 51 žáků. 

 

 

Celkem 

Zapsaní žáci dle ročníků ve školním roce 2015/2016 

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

327 51 43 38 42 46 28 25 29 25 

 

 

 

7. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 

Do školní družiny při Malostranské základní škole Josefská 7 (budova Karmelitská) se ve 
školním roce 2014/2015 přihlásilo 170 účastníků zájmového vzdělávání, z toho 2 
nenastoupili. Účastníci byli rozděleni do šesti oddělení. 
 

1. oddělení 1.A + 5.tř. vychovatelka Terezie Omesová 1. patro   

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

3. oddělení 1.B + 5.B vychovatelka Šárka Piskačová přízemí, Spol.ŠD 

4. oddělení 2.A + Př.tř. vychovatelka Eva Horová Přízemí 

5. oddělení 3.A + 4.A vychovatelka Věra Říhová Přízemí 

6. oddělení 3.B + 4.B vychovatelka Šárka Bártová Podkroví 

  

Ve školním roce se uskutečnily tyto družinové akce: 

září: „PAMĚTIHODNOSTI PRAHY“  /výtvarná soutěž „Výtvarníků Karlova mostu“/ 
říjen - listopad: „NEJZAJÍMAVĚJŠÍ DRAK“ /výtvarná soutěž ŠD/ 
27.11. NÁVŠTĚVA POLICEJNÍ SLUŽEBNY KAMPA / prevence bezpečnosti/ 
listopad - prosinec: „VÁNOCE DĚTÍ – TAJEMSTVÍ VÁNOC“ /výtvarná soutěž kláštera 

Pražského Jezulátka / 
prosinec: LOUKAMOSAIC /charitativní projekt v Galerii 1 ve Štěpánské ulici/ 
5.12. MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY 
15.12. - 17.12. VÁNOČNÍ TRHY V KARMELITSKÉ /výroba, prodej v rámci školní družiny/ 
19.12. 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 

 „BETLÉMY HISTORICKÉ I SOUČASNÉ“ / prohlídka výstavy betlémů v kostele p. 
MARIE VÍTĚZNÉ/ 

13.1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
26.1. GALERIE 1 /převzetí ocenění ve výtvarné soutěži MČ Praha 1 „Namaluj maraton“/ 
12.2. MĚSTSKÁ KNIHOVNA MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ PHA 1 /čtení z knihy Chaloupka na vršku, 

malá výtvarná dílna / 
17.2. MASOPUSTNÍ REJ /scénky dětí, diskotéka, návštěva v jednotlivých odděleních, tanec, 

soutěže pro děti… / 
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18.3. NÁVŠTĚVA POLICEJNÍ SLUŽEBNY KAMPA / prevence bezpečnosti, kvíz, stavění z Lega, 
pohoštění/ 

26.3. – 1.4. VELIKONOCE V ŠD /velikonoční tradice a zvyky, setí osení, výroba dekorací a 
přání, účast na Velikonočních trzích Prahy 1, získání ocenění v soutěži o 
„Nejkrásnější kraslici“/ 

duben – květen: „MARATONSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ“ /výtvarná soutěž MČ Praha1/  
květen: DEN MATEK /aranžmá květin, přáníčka, dárečky, básničky/ 
 další část charitativního projektu Loukamosaic  
27.5. DĚTSKÝ DEN NA ŽOFÍNĚ /hry, soutěže, představení, převzetí ocenění za 2. místo v 

„Maratonské výtvarné soutěži“ / 
28.5. MĚSTSKÁ KNIHOVNA MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ PHA 1 /čtení a hry na téma komiksy, malá 

výtvarná dílna / 
květen, červen: ROTUNDA /výkresy a výrobky na dražbu pro veřejnou sbírku/ 
 „SPOLEČNĚ PRO ROTUNDU“ /celodružinová koláž/ 
1.6. DEN DĚTÍ V ŠD / soutěže, kvízy, diskotéka/ 
10.6. MĚSTSKÁ KNIHOVNA NA POHOŘELCI – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ /loutkové divadlo 

Tomáše Daňka, autorské čtení spisovatele a ilustrátora Jiřího Felixe/ 
11.6. ŠKOLA NANEČISTO /sportovně herní odpoledne ve školní družině pro budoucí 

prvňáčky/ 
25.6. ZAHRADNÍ SLAVNOST /odpolední program pro rodiče a přátelé školy na školním hřišti, 

taneční vystoupení žáků, divadelní scénka, dražba ve prospěch „rotundy“/ 
26.6. 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.   
 
Také se zapojila do těchto školních akcí: 

 příprava drobných dárků dětem k zápisu do prvních tříd  
 příprava drobných dárků pro děti z MŠ Hellichova a Letenská při jejich návštěvě 
 Dny otevřených dveří  

Svojí činností plynule navazovala na ŠVP 1. stupně ZŠ a průběžně plnila ŠVP ŠD.  
Ve školním roce využívala ŠD pro svoji činnost tyto prostory: 5 heren, učebnu pro přípravnou 
třídu, 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, 
sportovní soutěže). 
Účastnily se třídních schůzek, při školním sběru starého papíru v rámci environmentální 
výchovy. Jedna studentky SŠS  v průběhu roku vykonala v ŠD průběžnou praxi. 
Spolupráce ŠD:  

 1. a 2. stupeň Malostranské ZŠ 
 Městské knihovny Praha1 
 Městská policie hl. města Prahy 
 MČ Praha 1 
 klášter u Pražského Jezulátka 
 rodiče a přátelé školy 

Na konci školního roku 2014/2015 ukončilo 161 přihlášených účastníků docházku do ŠD. 
 
Pro žáky vyšších ročníků je denně otevřen klub Malostraňák v klubovně v Mostecké, který 

nabízí různorodé spektrum trávení volného času (hry, PC, knihovnu…). 
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8. 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 dvě asistentky pedagoga, žáci pod jejich podpůrným vedením úspěšně 

absolvovali příslušný ročník.   

 

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 4 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. 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 15 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.  
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Do oborů středního vzdělání s talentovými zkouškami podali přihlášku 2 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:  

4 žáci z 5. tříd na osmiletá gymnázia 

1 žák ze 7. třídy na šestileté gymnázium 

z 9. tříd na gymnázia 3 žáci  

    na střední odborné školy 10 žáků  

    na střední odborná učiliště 12 žáků 

 

 

9. 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. 

 

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.  

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

v tomto školním roce připravili vystoupení pro hospitalizované děti, v říjnu proběhla návštěva 

členů redakce časopisu, článek pak vyšel v jednom z čísel časopisu Malostranská sluníčka.  
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10. Účast školy v mezinárodních a rozvojových programech 

 

Ve školním roce 2014/2015 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 byl ukončen 28.2.2015.  
 

Klíčovými aktivitami projektu byly:  

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

Aktivitu zajišťoval zejména speciální pedagog ve spolupráci s poradenským zařízením 

a vyučujícími. Na základě odborného posudku byl pro žáka vytvořen individuální 

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

psycholog a výchovný poradce. 

2. Individuální podpora a práce se žáky s SVP  

Se žáky pracoval speciální pedagog v rámci běžné výuky.   

3. Doplňující vzdělávání žáků s SVP 

Žákům bylo 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 účastnili po absolvování běžné 

výuky 

4. Vzdělávání pedagogů pro rozvoj péče o žáky s SVP 

Pedagogičtí pracovníci absolvovali školení Dyskalkulie pro II. stupeň, semináře 

Kritického myšlení. Jeden pracovník absolvoval kurz Primární logopedická prevence.  

 

Všechny tyto aktivity probíhaly do ukončení projektu, tj. do 28.2.2015.  

Některé z nich, zejména doučování, D klub a logopedická náprava pokračovaly formou 

placeného kroužku od března do konce školního roku. Z finančních důvodů se jich však 

nemohli účastnit všichni žáci, kteří byli zapojeni v projektu a byla tak přerušena kontinuální 

práce s těmito žáky, což se u některých negativně projevilo na prospěchu v druhém pololetí.  

 

 

11. 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.  

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.  

V rámci projektu OPPA se také osvědčila práce nadaných žáků se speciálním pedagogem. 
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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 

s probíranými tématy i nad jejich rámec, a to formou referátů, seminárních prací, diskusí atd. 

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.   

Nadaní žáci, jejichž úroveň znalostí anglického jazyka je nadprůměrná oproti ostatním žákům 

ve skupinách, jsou zařazováni do skupin odpovídajícím jejich znalostem na Malostranském 

gymnáziu, kde se rychleji zlepšují ve všech jazykových dovednostech. Ostatním nadaným 

žákům se pravidelně zadává obtížnější samostatná práce v hodinách, ale taktéž ve skupinové 

práci motivují ostatní žáky a pomáhají ostatním s osvojením jazyka.  

 

 

12.  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. 

 

Mimoškolní činnost 

Kroužky na prvním stupni škola zajišťuje jednak ve spolupráci s agenturami Kroužky a Věda 

nás baví, 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 2014/2015 probíhaly kroužky: sportovní hry, 

flétna, počítačový kroužek, floorbal, bojové sporty, anglický jazyk, logopedický kroužek, 

výtvarný kroužek, šachy, věda nás baví a D klub.  

Velmi úspěšně se rozvíjela práce redakce školního časopisu Malostranská sluníčka, který 

vzniká ve spolupráci se School Press Club. Členové redakce byli za svoji práci oceněni 

společným výletem na Karlštejn s přespáním a prohlídkou hradu. Své zážitky popsali 

v článku, uveřejněném v příloze Mladé Fronty Dnes.  
 

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 a kroužek žonglování. 
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13. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 

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

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

pracovníci školy ve spolupráci se speciálním pedagogem. 

Vzdělávalo se v ní celkem 11 žáků, kromě plnění výstupů školního vzdělávacího programu 

byla pro žáky připravena i logopedická náprava, D klub (cvičení na balančních pomůckách) a 

jednou týdně i lekce dětské jógy.   

  

Zavedení přípravné třídy se jednoznačně ukázalo jako pozitivní krok při přípravě předškolních 

dětí s různým stupněm nezralosti pro školní docházku. Děti získaly pracovní návyky, zvykly si 

na denní režim školní docházky a na prostředí školy, vykázaly značné pokroky v nápravě 

logopedických, grafomotorických a dalších obtíží.  Všechny úspěšně prošly zápisem do 

prvních tříd a u těch, kteří pokračují ve školní docházce v naší škole, budeme jejich 

úspěšnost dále vyhodnocovat. 

 

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 2 žáci s asistentem pedagoga. V obou 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.  Ani v letošním školním roce se na 

škole nevyskytla v tomto ohledu žádná závažná situace. 

 

 

14. 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 obvykle 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. Dojíždění do těchto center je 

však pro řadu rodičů časově a organizačně velmi náročné, takže spoléhají hlavně na práci 
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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 1 

Slovenská republika 1 

Ostatní počet žáků 

Čína 2 

Filipíny 1 

Kanada 1 

Rumunsko 1 

Rusko 4 

Srbsko 2 

Vietnam 1 

 

 

 

15.  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.  

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 se v této oblasti aktivně účastní různých činností. V rámci tradice výsadby 

stromů či keřů žáky pátých ročníků jsme letos zasadili rododendrony na záhonech školní 

dvora a pokračujeme tak ve zvelebování okolí školy. Celoročně také žáci i zaměstnanci školy 

pečují o vinici. První úrodu jsme sklidili v září nového školního roku.  

 

Dále aktivně spolupracujeme se sdružením Ornita a sdružením Tereza, navštěvujeme 

programy ve stanici přírodovědců v Praze 5, zoologickou zahradu atd. Velmi úspěšný je i sběr 
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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 tentokrát věnovali na projekt 

záchrany rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí. 

 

 

16.  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 specifika 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, hudební výchovy 

o celoškolní happening k historii školy 

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 

     

17.  Prevence sociálně patologických jevů 

 

V souladu s plněním minimálního programu prevence sociálně patologických jevů ve školním 
roce 2014-15 proběhly následující akce: 
 
V období 29.9. – 8.10. 2014 byl realizován projekt „Bráníme se závislosti 14“, na který škola 
obdržela od MČ Praha 1 finanční příspěvek 30.000,- Kč. Realizátorem projektu byl externí 
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odborný lektor z Institutu FILIA pí Jarmila Honsová. Projektu se účastnili žáci celého druhého 
stupně ZŠ. 
Projekt byl realizován formou tvůrčích besed. Žáci absolvovali úvodní besedu, besedu 
s hostem (pro 7.A, 8.A, 9.A) a závěrečnou besedu – reflexi. 
Tvůrčí beseda pro jednu třídu trvala 2 hodiny. Reflexe pak 1 hodinu. Každá třída absolvovala 
3 besedy. Pro 8.A a 9.A lektor zařadil 7.10.2014 navíc i besedu na oddělení závislosti 
v Psychiatrické léčebně Bohnice.   
Vyhodnocení s pedagogy a s výchovným poradcem, kde byly probírány a diskutovány 
zjištěné skutečnosti, se konalo dle časových možností pedagogů po jednotlivých besedách. 
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. 
 
Pro příští školní rok podala škola žádost o finanční příspěvek na pokračování projektu 
„Bráníme se závislosti 2015“ a obdrželi jsme částku 36.000,- Kč. 
 
Dne 5.5.2015 žáci 7A (25)  navštívili služebnu Policie ČR v a absolvovali zde zajímavou 
besedu i s ukázkami práce policie.  Akce měla u žáků kladnou odezvu. 
 
Dne 10. 11. 2014 se v rámci protidrogové prevence uskutečnila beseda pro rodiče s názvem 
„Mé dítě a drogy“. Na dotazy rodičů odpovídala pí 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 a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou pí PhDr. Lucie 
Skalíkové. 
 
V rámci  projektu „UNPLUGGED“, realizovaného Klinikou adiktologie při I. Lékařské fakultě 
UK, ve kterém byla naše škola zařazena do kontrolní skupiny, proběhlo ve třídě 7.AZ 
plánované  testování žáků ve dnech 2.10.2014 a 5.6.2015. 
 
Na prvním stupni realizujeme preventivní program zejména ve spolupráci s Městskou policií 
Praha 1, jednotliví třídní učitelé si tyto programy objednávají dle aktuálních potřeb třídy. 
Jedná se zejména o témata bezpečné chování při kontaktu s neznámou osobou, vztahy ve 
třídě, rady a doporučení při kontaktu se zvířaty, bezpečné chování „Co je a co není správné“, 
„(Ne)bezpečný internet, kyberšikana, dopravní výchova apod.    
 

 

18.  Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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19.  Další údaje o ZŠ 

 

 

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.   

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.  

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

vzájemné úctě a toleranci a také spolupráci. 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, autorská čtení, besedy se spisovateli, tvůrčí psaní, soutěž Petřínské 

pramínky; dále na oblast environmentální výchovy – sběrové akce, výsadba nových rostlin na 

pozemku školy. 

Na druhém stupni je tím nejvýznamnějším happening, tentokrát na téma HISTORIE ŠKOLY, 

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

zadaných témat připravila živé obrazy z různých dějinných období, která se vztahovala 

k historii školy. Vše bylo připraveno v rámci oslav 130. výročí budovy školy v Josefské ulici.  

V rámci hudební výchovy pak v 8. ročníku proběhl projekt „ Hudební historie místa, kde 
žijeme“. Žáci ve skupinách vypracovali projekty o zajímavostech z oblasti hudební historie i 
současnosti místa, kde bydlí. Následně je představili při prezentacích. V návaznosti na 
realizaci projektu v dějepise byli žáci seznámeni s hudební historií Národního divadla.  
V rámci výuky českého jazyka pak žáci navštěvují různá divadelní představení (Divadlo v 

Dlouhé, divadlo Minor), žáci 8. ročníku pak v rámci svého ročníkového projektu navštívili akci 

Židovského muzea „ Hanin kufřík“ s četbou textů s židovskou tematikou. Na základě této 

návštěvy zpracovali své dojmy v textech, které jsou uveřejněny na webové stránce školy.   

 

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

ročnících, např. „Dopisy páťákům“ zpracovaný žáky 7. ročníku pro žáky I. stupně.   
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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.  
 

V květnu 2015 se uskutečnil zájezd žáků I. stupně do Velké Británie, jihozápadní Anglie, 
kterého se zúčastnilo osmnáct žáků 3. – 5. ročníku. Navštívili mnoho míst na pobřeží jižní 
Anglie např. města Tavistock, Plymouth, Bath, útes Land s End, Stonehenge, přírodní 
rezervaci Dartmoor a hlavní město Londýn. Bydleli v anglických rodinách, kde si vyzkoušeli 
v praxi své znalosti z anglického jazyka. Tento zájezd byl výbornou motivací pro všechny 
zájemce i ostatní žáky naší školy. 
 
Pro žáky II. stupně je zájezd do Anglie pořádán jednou za dva roky. Následující se uskuteční 
v dubnu 2016. 
 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

  

V tomto školním roce byla realizována zásadní oprava zábradlí vnitřního schodiště v budově 

Karmelitská včetně osazení nových madel, dále pak oprava dveří a jejich obložení, čištění 

vnitřního schodiště, broušení a lakování parket v části místností, malování a další práce 

menšího rozsahu. Kompletně bylo zrenovováno oplocení školního hřiště. 

V budově Josefská vzhledem k rozsáhlým rekonstrukcím v minulých letech nebylo nutné 

provádět velké opravy, a tak jsme se zaměřili především na menší vnitřní úpravy prostor a 

dovybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami. Proběhlo malování chodeb a učeben a 

v několika učebnách výměna podlahových krytin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Přehled hospodaření Malostranské základní školy za rok 2014 s komentářem 
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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, Mgr. Antonín Blooman, Mgr. 

Lukáš Petřvalský, Yvona Šímová, Mgr. Martin Vašák, 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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Přehled hospodaření Malostranské ZŠ za rok 2014 (tis. Kč) 

              

POLOŽKA 

Finanční 
prostředky 

od 
zřizovatele 

Finanční 
prostředky 

státního 
rozpočtu 

Granty včetně 
programů 

financovaných 
z ESF 

Mimorozpočtové 
zdroje (dary 

rodičů a vlastní 
výnosy) 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

NÁKLADY 

Materiál včetně 
učebních pomůcek, 
učebnic a vybavení 
školy 

886,81 282,66 19,43 471,81 0,00 1 660,71 

Spotřeba energie a 
plynu, vodné a stočné 

1 319,81 0,00 0,00 0,00 175,43 1 495,25 

Opravy a údržba  1 545,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1 545,47 

Cestovné 25,51 10,91 0,00 5,00 0,00 41,43 

Reprezentace 10,57 0,00 3,21 2,76 0,00 16,54 

Obědy zaměstnanců 
školy 

146,07 0,00 0,00 0,00 0,00 146,07 

Telefon + internet 58,71 0,00 0,00 0,00 0,00 58,71 

Ostatní služby včetně 
školních akcí 

2 059,44 15,17 172,81 6,37 4,44 2 258,23 

Platy zaměstnanců 
včetně ostatních 
osobních nákladů 

511,10 9 099,09 894,64 598,80 288,06 
11 

391,69 

Sociální a zdravotní 
pojištění 

331,43 3 018,36 208,94 0,00 53,18 3 611,91 

Odvody do FKSP 9,86 90,49 2,34 0,00 1,56 104,25 

Ostatní náklady 
(pojistné, finanční 
náklady apod.) 

36,42 45,86 0,00 0,00 0,55 82,82 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

516,52 0,00 0,00 0,00 0,00 516,52 

CELKEM NÁKLADY 7 457,73 12 562,55 1 301,36 1 084,74 523,22 
22 

929,60 

VÝNOSY 

Přijaté příspěvky 7 457,73 12 562,55 1 301,36 0,00 0,00 
21 

321,64 

Vlastní výnosy  0,00 0,00 0,00 1 084,74 818,70 1 903,43 

Výnosy za školní 
družinu, školní akce a 
dary   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELKEM VÝNOSY 7 457,73 12 562,55 1 301,36 1 084,74 818,70 
23 

225,07 

Hospodářský 
výsledek 

0,00 0,00 0,00 0,00 295,48 295,48 
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Komentář k výsledku hospodaření 
Malostranské základní školy za rok 2014 

 
 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 na mzdy a ostatní osobní náklady v roce 2014 

čerpáno 11 391,69 tis. Kč. 

  

 Provozní výnosy v hlavní činnosti kromě dotací byly vykázány k 31. 12. 2014 celkem 

1 084,74 tis. Kč. Jedná se o výnosy z úroků na běžných účtech příspěvkové organizace, 

kurzové zisky, příjmy od rodičů žáků na provoz školní družiny (351,3 tis. Kč), výnosy za 

refundace školních akcí a učebních textů a výnosy na použití rezervního fondu (61 tis. Kč) 

a fondu odměn (570 tis. Kč na mimořádné odměny učitelů) organizace tvořeného z 

výsledku hospodaření a sponzorských darů. 

  

 Celkové náklady hlavní činnosti byly čerpány k 31. 12. 2014 ve výši 22 406,38 tis. Kč. 

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti nebyl vykázán. 

 

 Doplňková činnost 

Výnosy doplňkové činnosti k 31. 12. 2014 byly vykázány ve výši 818,7 tis. Kč. Jedná se 

především o nájemné za krátkodobé pronájmy školních tělocvičen a učeben. Po odečtení 

nákladů doplňkové činnosti 523,22 tis. Kč byl vykázán zisk ve výši 295,48 tis. Kč. 

 

Celkový hospodářský výsledek ve výši 295,48 tis. Kč byl rozdělen do finančních 

fondů organizace následovně: Fond odměn:    236,46tis. Kč 

     Rezervní fond:     59,02 tis. Kč 

 

 Granty: V rámci projektu spolufinancovaného ze sociálního fondu EU na podporu žáků 

se specifickými poruchami učení (školní psychologové) profinancovala škola v roce 2014 

částku 1 301,36 tis. Kč. 

 

 Učební pomůcky, vybavení a finanční dary:  

 

V roce 2014 byl zakoupen majetek nad 3 000,- Kč za 1 ks v celkové hodnotě 713,3 tis. 

Kč. Jedná se zejména o nábytek, učební pomůcky a IT vybavení školy. Na učebnice, 

školní potřeby a učební pomůcky byla vynaložena částka 311,1 tis. Kč. 

 

V roce 2014 byly škole poskytnuty finanční neúčelové dary v celkové výši 65 tis. Kč. 

 
 


