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Zřizovatel

Městská část Praha 20
JÍvanská 10/647
193 21 Praha 9 _ Horní Počernice

PřesnÝ název školy

FakuttnÍ základní škola, Praha 9 _ Horní Počernice, Chodovická 2250

datum posledního vydánÍ rozhodnutí v rejstříku škol . 6'6.2007

e-m ail: info@fzschodovicka. cz
h tt p : //f z sc h o d ov i c k a. c z

Změnv v síti škol

Nově . rozhodnutí MHMP - max. kapacita školní družiny : 240 od 1'9'2017

Zhodnocení školního vzdělávacÍho prooramu

ŠVP ,,Ško!a pro Život,,
Cílem našeňo vzdětávacího programu je naučit žáky vyuŽÍvat a rozvíjet znalosti

v reálném Životě. Předpoklaaeň 1sou především Vysoce rozvinuté dovednosti čtenářské

gramotnosti, ale také áovednostíinfoimace kriticky vyhodnocovat, třÍdit a variovat jejich

íyuŽitetnost vzhledem k momentáIní reálné situaci'
Záktadní škola nemttže poskytnout vědomostní výbavu pro celý Život je-dince, ale

pá,skytuje základy pro 
"bloživotní 

vzdělávánÍ. Nezbytnou součástí vzdělávacího
'progí"ru škoty je'rozvojosobnosťi Žáka, jeho individuátních schopnosťÍ a zájmů'

S osoÓnos tním rozvoj"* ú16 souvisí i rozvoj demokratického myšlení, osobní

zodpovědnosti, tolerance a rasoué snášenlivosti'
V íce na www.fzschodovi cka - cz/sv P

Třídy s rozšířenou výukou TV :

(2g 738196 _ 22 _ 50 třídy s rozšířenou výukou TV 6. _ 9- ročnÍk)

Podte školnÍho vzdělávacího programu Škola pro život probíhala výuka TV ve

Školním roce 2ao16/2017 ve všech ročňících. Ve sportovních třídáctt je časová dotace

tělesné výchovy 5 hodin týdně / V 9'r' 4 ttod /



Učební plán umožnil ve všech ročnícÍctl školy probrat plánované učivo a splnit

očekávané výstupy jednottivýctl vzdělávacích obtastí. CÍte základního vzdělávání školy

byly splněny.

od 1' ročníku probíhala výuka anglického jazyka jako povinného předmětu'

Druhý cizÍ jazyk / německý, ruský / je vyučován od 8.ročníku.

Přivýuce psaní šRola využÍvá psacího pÍsma Comenia Script.

Ve 3. ročnÍku byla zvýšena hodinová dotace tětesné výchovy ze dvou hodin na tři. Žáci,

kteří se ze zdravotnicn důvoaŮ nemohti v prvním polotetí Účastnit plaveckého výcviku,

mohli tak být z tělesné výchovy hodnoceni'

Volitetné předměty: HV praktikum, lnformatika, Spo/ečenskovědní seminář, Praktikum z

Či

Nepovinné předměty : hodina pohybu navíc / v rámci ŠD/

Díky široké nabídce votitelných předmětů měli^žáci přÍleŽitost rozvíjet své schopnosťi

podle svých individuálnÍch předpokladů a zájmů

Ve své práci se pedagogové zaměřili na rozvoj klíčových kompetencí žáků jednak

metodami vy,u:xy, jednak zařazováním různých mimoškolnÍch akcí do výuky.

Naši Žáci reprezentovati škotu v různých sportovních soutěžích / viz přílohď.

V celoroční soutěŽi o pohár primátora hl'm.Prahy škola obsadila 3. místo.

Žáci vyšších ročníků se podíteli na organizaci někteých akcí školy _ napřÍklad

vítání pruňáéků, čertovské schody , drakiáda, štafetový běh...

Samozřejmostí byla reprezentace škoty na sportovních, výtvarných i

vědomostní ch soutěžic-n 6l atem atický klokan, ze mě pi sn á olym pi áda "' )

Všechny tyto aktivity významně posilují rozvoj ktÍčových kompetencí, například

k učení, k řešéni problémú, iomunikativní, sociální i občanské a pracovní-

Významné také přispívají k rozvoji a vzdělávání nadaných žáků

V rámci environmentátní výchovy se žáci všech zmíněných ročníků podíleli na

péči o bezprostřední okolÍ škoty, školní atrium i květinovou výzdobu školy.
'Někteých 

akcÍ/ např. Den Země/ se zÚčastnili žáci 5. ročníku.

Jazvkové vzdělávání a ieho podpora

Německý jazyk fyz. 1 kval. 1

Angtický jazyk fyz. 5 kval 5
Ruský jazyk fyz. 1 kval 1
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Žáci učící se
cizí iazvk
1'stupeň 2.stupeň

A; e)4 )30
ry_
Ni 69
tr;

.qt

Ri 40
ostatní

ped.prac. celkem ped.prac.s
odbornou kvalifikací

ped.prac bez
odbarné kvalifikace

počet/ fyz'osob/
k 31.12.2016

31 28 3

Ped aooo ičtí pracov n í ci

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doptňují odbornou kvalifikaci : 3

V rámci DVPP se učite!é účastnili i datších individuátních odborných školenÍ a kurzů'

/Řešení škotní šikany, inovativní metody ve výuce " '/

Poč"t rapsanÝch dětÍ do 1. ročnÍku ZŠ pro ško1ní rok 20017/18 a odkladů školní

docltázky
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Věk Do 30 31-40 41- 50 51-60 61 a více celkem

Počet
fyz.osob
k 31.12.20
16

I 3 3 15 2 31
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Přijímací řízení do třídy s rozšÍřenou výukou TV probíhá v souladu s podmÍnkami pro

přijetí žáka do 'poir*i 
třÍdy, která jsóu veřejně dostupná na stránkách školy a zaslána

Áiiet,^ uchazečů. /tzn.. ukončení 5. ročníku s dobým prospěchem bez výchovných

ipatreni, dobý zdravotnÍ stav, úspěšné absolvování talentových zkoušelď'

VÝstedkv vzdělávánÍ

Přehted klasifikace školy, přehled výchovných opatření- viz' přílohy

Zkušenosti s vÝukou cizÍch iazvk

Šxotni vzdělávací program zařazuje výuku cizího jazyka /!ále je1 CJ/ již od 1 '

ročníku naší záktadní škóty.byla tak výrazně podpořena výuka CJ na ško/e'

od 6. ročníku byla v někteých ročnícÍch v rámci disponibilní hodin'y zvýšena

týdennÍ časová aotáiá výuky cL ieeonrno plánu. DatšÍ cizÍ jazyk je vyučován od 8'

iočníku / vybírat si žáci mohou z Nj a Rj

o ÚspěŠno sti vzdětávání v oblasti CJ hovoříjednak dítčí úspěchy žáků na

vzdě!ávacích soutěŽích ate i velmi dobré výsledky s praktickým užitím CJ při zájezdech

do zahraničí / Bavorský les, Vánoční Drážd'any / a týdenních jazykových kurzech Extra

Englisch.

VÝstedkv přiií macÍho řízení

Všichni žáci 9. ročníkŮ byti přijati k dalšímu studiu'

Z 5. ročníku odešlo celkem 12 žáků na víceletá gymnázia'

Účast žákŮ v soutěžÍch

V prŮběhu školního roku se žáci našÍ škoty účastnili řady soutěŽí od škotních kol

přes obiodní, krajská a celostátní kola ve sportovních, literárně-dramatických,
'iytvarnych 

a- spoÍečenskovědnÍch soutěŽÍch, soutěžÍch EVvo,'.
tíi - pvtnagoriaaá, Matematický klokan, zeměpisná olympiáda _ školní i obvodní kolo,

óu oýrpiáda, D olympiáda , Pražský pramen - soutěž v gastronomii,atd''/

Význ am né spo rtov n í výsl ed ky :

Celoroční /celopražská/ soutěŽ o Pohár primátora - 3. místo

ovov - nejúspěšněJší škola v kraji, ÚčasÍ na republikovém finále

Ě



Datší výstedky - viz. příloha

Hodnocení školnÍ družinv, školního klubu

šD pracovata s 167 přigášenými Žáky v pě1 odděleních podle školního

vzdětávacího programu pro SD.

Provoz Šo;e denně od 6.30 až do 17'00-

Šx nyt otevřen pro žáky 4. až 9. ročníku, postupně se vzhledem k velkému zájmu

rozrostl na 2 oddětení. Děti zde mají k dispozici mimo jiné 4 PC s intern.etem, stolní

tenis a stolní fotbátek, dále celou řaďu spotečenských her, encyktopedií, knih a časoplsŮ.

Venkovní prostory jsou vybaveny herními prvky'

Výchovný poradce koordinuje aktivity směřující k péči o žáky se specifbkými poruchami

učení, kázeňskými a prošpěchovýni pron6my a vývojovými poruchami' Je také

poradcem v oblastivolby povolání.
'iychovná komise se ye školnÍm roce 2016/17 sešla

kázeňské, prospěchové, problémy v rodině. Velmi dobrá
celkem 38x' Řeši/a problémy
spolupráce je s osPoD MC

Praha 20.
Do škoty pravidelně každou středu docházeta psycholoŽka z odboru sociálních věcí a

školství MÚ Praha 20

Výchovná poradkyně koordinuje aktivity-směřujícÍ k péči o Žáky s SPU, kteřÍ jsou

integrov:ániv běžných třídách /spolupráce s PPP /

Výchovna poradkyně se věnuje péči o !1xv 9ri volbě povolání' Poskytuje nejen

odborné materiály, iÁ í veškeré informace získáné prostřednictvím studia na UK FF,

s oPPP a od veáení školy. V rámci konzultačnÍch hodin, třídnických tlodin i třídních

scÍtůzek byly Žatk;'ům i íodičům poskytovány informace k volbě povolání a byly

vyptňovány přihtášky ke studiu' 
,rle začínaiící učitt s metodickymúýcnovna'poradkyné metodicky vede začínající učitele, seznamuJe Je

pokynem pro hódnocení a ktasifikaci žákŮ, organizuje prťlběžné pro všechny

pedagogické pracovn í ky školen í.
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aktivitv

Spolupráce s rodiči je jedním z hlavních cÍIŮ naší školy. Je podmínkou Úspěšné

realizace školníha vzdělávacího programu.
Rodiče se o průběhu vzdělávánÍ žákťt informují na třídních scltťtzkách / stránkách

školy / o jejichŽ teimínech jsou předem informováni. Rodiče však školu mohou navštívit

kdyí<otiv pó předcnozí domluvě s vyučujÍcím, ve dnech otevřených dveří a době akcÍ pro

ve'řejnost /sportovní soutěže, výtvarné výstavy apod'/'

Rada škoty pracuje při škote od r. 1994. Vznik školské rady je datován

k27.6.2005 v souládu s $ 167, s168 zákona č.561/2004 o předškolním, základnÍm,

středním, vyšším odborném a jiném vzdětávání. Je složena ze zástupcťt rodičŮ,

pedagogických pracovnÍků a.'zástupců obce. Má celkem 6 členťl. Vedení školy se
'praviáeíné 

setkává se čteny Šrolste rady a předkl^ád1 ji ke sctlválení výroční zprávu,
'škotní řád, pravidla pro hódnocení výstedků žákŮ. Štotsra rada schválila na svém

zasedánÍ dne Z9.a.zóor Škotni vzdělávací program včetně pozdějších dodatků .

Šxorcxa rada se pod14a organizačně a finančně participovala na řadě školních

soutěžích a dalších akcích školy.

Škota úzce spolupracuje také s rodiči při spottovnÍclt akcích školy, výstavách

výtvarných prací žáktl. Rodiče se podíIejí na organizaci a realizaci'

Šxota má uzavřenou smlouvu s FC Viktoria Žizxov /nástupnická org- sC
Xaverov Horní Počernice a.s. /o sportovní spotupráci. Tato spolupráce spočívá
především v účasti trenérŮ při hodinách TV, odborné a metodické pomoci při přípravě

žáků ve sportovních třídách-

Zahraniční spolupráce byta realizována v součinnosti s UK Ped.F" ,katedrou
primární pedagogiky a zahraničnÍm oddělenÍm UK Ped'F'

PřidělenÍ dotace z oP vvv / CZ.02.3.68/0.0/16_023/0005557 /

Zkušenosti s péčí o nadané Žákv

Práce s talentovanými žáky je zúročena především v soutěžÍch na všech

úrovních. Zejména sportóvní výsledky našich Žákil / i celých družstev / jsou výborné-

/ 3. místo z-330 ško/ - o Pohár primátora _ celoroční soutěž /.

Talentovaný žák 2. ročníku měl upravený učební plán /matematiku navštévoval

ve 3. ročníku/.



Výstedky jsou odrazem dlouhodobé profesionální práce učitelů, trenérů i dalšÍch

peaago[ickýcň pracovnÍků Talentovaným Žákům je věnována velká pozornost přijejich
'datš.tiníozioji 

, jsou odborně vedeni a motivováni k rozšiřováníjejich odborných

kompetencí.

Dobře si vedou naši žáci v zeměpisné soutěži pořádanou místní knihovnou'

Ve škotním roce 2016/17 nebyty požadavky pro zřÍzení přípravných třÍd-

Zkušenosti se začleňováním dětí ze šoóiane znevýhodněného prostředí do ZŠ se velmi

liší, ve většině případů je začleňování bez větších problémů'

Pro žáky _ cizinóe ze třetích zemÍ proběht kun ČJ na ZŠ Ratibořická

VzdětávánÍ cizinců a Dříslušníků národnostníCh menšin

CizÍ státní příslušníci celkem: 37

S/oyensko I 6
Mongolsko | 3
tJkrajina 120Řecko | 2
Bulharsko | 1

Vietnam | 1

Moldavsko | 1

Pákistán | 2
Mad'arsko | 1

Začleňování dětí cizincŮ do prostředí ZŠ jsou velmi dobré.

adaptují, učitelé k těmto žákům přistupují citlivě, s velkou tolerancí'
je ve většině přÍpadů velmi dobrá-

Děti se postupně
Spolupráce s rodiči

215 - SÍředočeský kraj
2 - Moravskoslezský
2 - Ústecký

MultikulturnÍ vÝchova
ffince,lidskévztahy,etnickýpůvod,multikulturalitaasociálnísmíra
sotidarita jso.J ve školním vzdětávacím programu zařazeny do všech vzdělávacích

období.vintedem k celkovému nárůstu cizinců na škole jsou některá témata zejména

v někteých ročnících i praktickou záležitostí.
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Polvtechnická vÝchova

t.Lacl se praxtickými činnostmi setkávají ve všech ročnících v rámci vzdělávacÍ

obtasti Čtověk a svěť práce.
Vzdětávací obsah je iozděten na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: práce s drobným

materiálem, konstrukční činnosti, pěstitetské práce a příprava pokrmů'

Na 2' st' je rozdělen na šest okruhů: práce s technickým materiálem, design a
konstruovánÍ, p-ěstitelské práce a chovatelství, provoz a údržba domácnosti, příprava

pokrmů, svět práce.

Prevence patologických ievů

Škotni preventivní program je začleněn do vzdělávacího programu školy.

ZáktadnÍmi cíti strategie primárnÍ prevence na 1. stupni jsou programy zaměřené na

osobnostní a sociátňí rozvoj, na zvyšování zdravého sebevědomí žáků' vnímáni
individuálnÍch odtišností, rozvoj schopnosti komunikovat _ řešit problémy, klást otázky,

vyjádřit svůj názor a..na bezpečné chování-
Na 2.-stupniZŠ se primární prevence zaměřita především na témata : Násilí a

šikana, kyberšikana, kriminalita, násilnické chování,užívání návykových látek, právnÍ

vědomÍ, vandalismus.
V rámci prevence škota dtouhodobě spolupracuje s LJtvarem sociálnÍ prevence měsťské
poticie hil.m.Prahy. Přednášky byty zaměřeny na protidrogovou a protialkoholní prevenci

a trestněprávní odpovědnost mládeŽe před a po 15. roce života.

E nvi ron me ntál n Í vÝch ova

Environmentální výchova je součástí základního vzdělávání. S někteými tématy

se děťi seznamujíjiŽ v raném věku. tJdrŽitetný rozvojje jednÍm z témat environmentální

výchovy. Aspekíy-životního prostředí a udržitetného rozvoje jsou implementovány do

$dnouívych'přeámětů. U žáků se ško/a snaží všestranně posilovat rozvoj kompetencí
'žáka 

rrňtede, k EVV) - zejména kompetence občanské, pracovní a k řešení
problémŮ.
Ve škote jsou umístěny speciátní nádoby na sběr vybitých bateriÍ, drobných
elektrospotřebičů. Žáci pravidelně organizují sběr papíru, třídí plasty.

V rámci exkurzí navštÍvili minizoo Šesťa'1bvice, EK)FARMU Pěnčín, Botanickou

zahradu atd.
Spolupráce se sdruŽením oRNtTA byla zaměřena na výskyt pěvců ?.{!,ů

Žáci l'.stupně se aktivně zúčastniti akce DEN ZEME organizovanou MC Praha 20 a

MHMP.
Na 2. st.škoty proběhty akce: Ekotogická olympiáda, Záchrana zvířat, TřÍdění odpadu.
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DatšÍ údaie

Ve škote pracuje škotní parlament. Jeho členijsou volení zástupcijednotlivých

trra. Šxani iritá,rrní se schází na pravidetných schůzkách s vedenÍm školy,

vy,inorny,m'poraačem, metodikem šxotni prevence, případně dalšÍmi zaměstnanci školy'
prrareírr' jednáníjsou aktuátní probtémy souvisejíc-í s chodem školy, výukou,

organizací ápoa ZÍškané informace nastedně přenáší zástupci tříd do svých třÍdních

kolektivů v rámci třídnických ttodin

Zpracoval : PhDr. PavelWild

Výroční zpráva byta schválena na zasedán,

Přílohv:

, Tel.: 81922171

'ské 
rady dne 

4'1l .ln. ?9lT

ďywtulr-

Šxotx
Horní Počernice.

Hospodaření škoty 2016
rozvaha - bilance
výkaz zisku a ztráty

Přehted ktasifikace a výchovných opatřenÍ
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