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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

 

Název školy: Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782  
Sídlo školy: Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov  
Zřizovatel školy: MČ Praha 11  

 

1. Vedení školy   Kompetence 

Ředitel školy: Mgr. Lenka Derková, MBA Dle § 164 zákona č. 561/2004 Sb. 

Statutární zástupce: Mgr. Kateřina Zítková 
zastupuje ŘŠ v době jeho nepřítomnosti 
v plném rozsahu 

Zástupce ŘŠ: Mgr. Monika Majerová spolupracuje s ŘŠ ve všech oblastech 

Zástupce ŘŠ: Bc. Radka Řeháčková spolupracuje s ŘŠ ve všech oblastech 

Adresa pro dálkový přístup 
(www): 

www.campanus.cz 

 

 

2. Školská rada     

Předseda: Mgr. Dana Veselá Člen: Ing. Oldřich Balík 

Člen: Ing. Martin Sedeke Člen: Barbora Ptáčková 

Člen: Eva Bělinová Člen: Mgr. Tamara Solomčíková 

 
3. Charakteristika školy         

Součásti školy jsou  
 

• Základní škola 

• Školní družina 

• Školní jídelna 

• Školní klub 

ZŠ Campanus je plně organizovaná základní škola na sídlišti Chodov, 

většina žáků bydlí v nejbližším okolí, část žáků dojíždí z okolních obcí. 

Škola byla otevřena v roce 1985. Kapacita školy je 1300 žáků. 

V současné době je škola velmi dobře vybavena – všechny učebny s 

interaktivní tabulí, 4 tělocvičny, multifunkční sportovní hala, rozsáhlý 

venkovní sportovní areál, počítačové učebny s připojením na internet, 

školní knihovna s pravidelně doplňovaným knihovním fondem, speciální 

pracovny pro výuku jazyků, učebny pro výuku odborných předmětů, 

společenská místnost pro divadelní představení, keramická dílna… Školní 

družina má své vlastní prostory.  

Činnost školy vyžaduje úzkou spolupráci se zřizovatelem, Spolkem rodičů 

při ZŠ Campanus a rodiči. Při škole je ze zákona zřízena Školská rada. 

Škola rodiče zve na pravidelné třídní schůzky a konzultační hodiny. Škola 

pořádá dny otevřených dveří, o dění ve škole jsou rodiče informováni také 

prostřednictvím webových stránek školy i jednotlivých tříd.  

Jednotliví učitelé mají konzultační hodiny, v rámci konzultačního týdne 

probíhají schůzky žáků, rodičů a pedagoga – tripartita. Jedním z cílů těchto 

schůzek je v žácích prohloubit důvěru nejen v rodiče, ale i v pedagoga. 
 

 

 

 



 

Naučit žáka sebeúctě a zdravému sebehodnocení, podpořit ho v úsilí, které 

vede nejen ke zlepšování jeho výsledků, ale vůbec k zájmu a chuti učit se, 

vzdělávat se a mít o školu zájem. Vyzdvihnout úspěchy žáka a přesvědčit 

ho, že známky nejsou jediným zdrojem motivace. Ubezpečit ho, že i 

zdánlivý neúspěch se dá řešit. 

Základní škola Campanus je Fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze, 

Pedagogické fakulty. Naši zkušení pedagogové se podílejí na přípravě 

budoucích učitelů, studenti u nás realizují svoji pedagogickou praxi. Škola 

pomáhá při tvorbě výukových materiálů, spolupracuje na didaktických 

výzkumech.  

Usilujeme o vytvoření školy jako výchovně vzdělávací instituce s 

přátelskou a tvůrčí atmosférou, která spoluvytváří společenský, kulturní a 

sportovní život Jižního Města. 

  

              

Výkony jednotlivých součástí školy    

Údaje k 30.6. Počet žáků 
Počet tříd / 

oddělení 
Průměrný 
počet žáků 

Komentář, doplnění, upřesnění 
 

Základní škola 1068 41 26 x  
Školní družina 350 12 x x  
Školní klub 0 0 0 Činnost školního klubu je pozastavena  
Školní jídelna x     x  

 

Děti/žáci s trvalým pobytem v jiném kraji (jiné MČ) K 30.6.   

Kraj 
Počet 
žáků 

z toho 
nově 

přijatí 
Kraj 

Počet 
žáků 

z toho 
nově 

přijatí 
Celkem žáků 

z toho nově 
přijatí 

 

Pardubický 1 0 x x X    

Středočeský 278 23 x x X     

Ústecký 2 0 x x X 281 23  

 

Městská část Počet žáků Městská část Počet žáků Celkem žáků 
 

Praha - Benice 1 Praha 2 2 
  

Praha - Křeslice                              4 Praha 3 1 
   

Praha - Kunratice                           110 Praha 4 10 
  

Praha - Libuš                                 3 Praha 10 2 
  

Praha - Petrovice                        2 Praha 12 1 
  

Praha - Šeberov                              26 Praha 15 11 
  

Praha - Újezd                               19 Praha 22 2 
194  

 

 

 



Děti/žáci s odlišným mateřským jazykem  

Úplná neznalost ČJ 7 Nedostatečná znalost ČJ 51 
Znalost ČJ s potřebou 

doučování 
58 

  
 

4. Materiálně technické podmínky školy   Komentář     

Škola 
Počet kmenových učeben: 40  

 

Počet učeben ICT: 2 + 3 
2 učebny stálé 
3 učebny mobilní  

Ostatní odborné učebny: 10 
Učebna zeměpisu, přírodopisu, chemie/fyziky, výtvarné 
výchovy, hudební výchovy, 3 jazykové učebny, dílna, cvičný 
byt, společenská místnost  

Počet tělocvičen: 4 + 1 
4 tělocvičny 
Sportovní hala  

Venkovní sportoviště: 

1 
Atletický ovál 
Hřiště na kopanou, nohejbal, basketbal 
Tenisové kurty  

Školní jídelna Vlastní - dodavatelsky 1 vlastní 
 

Školní družina Počet samostatných 
heren: 

11  
 

Detašované pracoviště x 0  
 

 

5. Zhodnocení školního vzdělávacího programu (ŠVP) - plnění  

Název ŠVP: Vzdělávání, tolerance, integrace 

Charakteristika ŠVP: 
 

 

Název ŠVP „Vzdělávání, tolerance, integrace“ zachycuje snahu učit žáky takovým znalostem 

a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v praxi. Mezi naše priority patří otevřenost školy pro 

všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat děti nadané a všestranně jejich talent rozvíjet, 

ale i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naším hlavním cílem není předat dětem vzájemně 

nesouvisející sumu encyklopedických poznatků, ale učit děti myslet, být tvůrčí, zodpovědní, pomáhat 

jim při orientaci v běžném životě, připravit je na další vzdělávání, poskytnout jim radost z práce i 

z poznání.  

 

Zhodnocení ŠVP:   
Škola realizuje školní vzdělávací program, který respektuje požadavky školského zákona. ŠVP je 

zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  
   

B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

79-01-c/01      Základní škola 

 
C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČNÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

 

1. Pracovníci školy k 30.6.2021  
 

Součásti školy 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci 
celkem 

z toho PP s odbornou 
kvalifikací 

Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

 

 



Základní škola 18 17,83 72 68,58 66 63,12 

Školní družina    11 10,48 11 10,48 

Školní klub     x x x x 

Školní jídelna 14 14         

Celkem 32 31,83 83 79,06 77 73,6 
 

Komentář k tabulce: 

x   
 

2. Věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6.2021 
  

Součásti školy věk do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 61 let 

Základní škola 21 11 19 15 6 

Školní družina 3 1 2 3 2 

Školní klub x x x x x 

 

Komentář k tabulce:  

x 
  

 

D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 

Počet zapsaných dětí pro 
šk. rok 2021/2022 

Počet přijatých dětí na  
školní rok 2021/2022 

Počet prvních tříd 
Počet odkladů na  školní 

rok 2021/2022 

Přípravné třídy 2021/2022 
 

počet tříd           počet žáků 

149 135 5 22 0 0 
 

Komentář k tabulce:   

x  

 

E. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ     

  

1. Naplnění cílů ŠVP    
ŠVP je dobře nastaven. Zaměřuje se především na naplnění těchto cílů: 

• všestranný rozvoj dítěte  

• kladný přístup ke vzdělávání a životu  

• pozitivní vztah k lidem, ke společnosti, k přírodě  

• toleranci a sociální cítění  

• národní hrdost  

• zodpovědnost a pracovitost  

• asertivitu  

• aktivní odpočinek a kvalitní trávení volného času  

• orientaci v současném světě a v praktickém životě  

• schopnost prosadit se   
 

2. Péče o mimořádně nadané žáky 

V tomto školním roce byla možnost práce s nadanými žáky částečně omezena. Přesto škola 
poskytovala rozvoj individuálního nadání i během distančního vzdělávání s cílem nadání podporovat, 
rozvíjet a posilovat.  



Úkolem práce s nadaným žákem je vymanit jej ze stereotypu a speciálními postupy, metodami a 
formami individuální práce nastavit jeho vzdělávání tak, aby výuka byla i pro něj  pestrá, podnětná a 
rozvíjela jeho vlastní obzor hledání a objevování, aby žák nacházel řešení vlastních problémových 
situací a vytvářel si úhel vlastní strategie pomocí 3 základních rovin (rozšiřování učiva na základě 
mezioborových vztahů, prohlubování o podrobnosti a detaily daného učiva a téma, obohacování 
učiva nad rámec vzdělávacího programu a zaměření na specifika zájmů žáků). V době distanční výuky 
byla žákům umožněna a nabízena široká škála různých online seminářů a workshopů.  

 

3. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami   

   
Přehled o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami  

Celkový počet žáků k 30.6.: 1068   

z toho počet žáků s IVP: 7   

  
 

Odborní pracovníci, kteří s žáky pracují (úvazek)  

Speciální pedagog 0,5  

Školní psycholog 1  

Asistent pedagoga 9,389  

   

Formy práce s žáky  
(zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze soc. znevýhodněného 
prostředí) 

   

Na základě školou přiznaného prvního stupně podpůrných opatření bylo ve školním roce 2020/2021 

vzděláváno 49 žáků. Z tohoto počtu 38 žáků na 1. stupni a 11 žáků na 2. stupni. 93 žáků bylo vzděláváno 

podle doporučení PPP nebo SPC. 

 

Formy podpůrného opatření pro žáky naší školy: 

Všichni učitelé postupují podle navrhovaných a s rodiči projednaných podpůrných opatření, často s pomocí 

asistenta pedagoga. Péči o tyto žáky zajišťuje i speciální pedagog a školní psycholog. 

  

 

4. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci ŠVP        

Všichni žáci školy se učí anglickému jazyku, z toho v 1. a 2. ročníku s týdenní dotací 2 hodiny, od 3. 

ročníku s týdenní dotací 3 hodiny. Od 6. ročníku se všichni žáci učí druhému cizímu jazyku podle 

vlastního výběru (německému nebo francouzskému jazyku) s týdenní dotací 2 hodiny.  

Při výuce anglickému jazyku je uplatňována párová výuka s rodilými mluvčími. U žáků 1. – 3. ročníku 

je jedna hodina týdně vedena v tandemu složeném z české vyučující a rodilého mluvčího, u žáků 4. – 

7. ročníku jsou tímto způsobem vedeny dvě hodiny týdně. V 8. a 9. ročníku jsou hlavními vyučujícími 

rodilí mluvčí, kteří jsou jednou týdně doplněni i českou vyučující. U jedné skupiny žáků se slabou 

znalostí angličtiny vede výuku jako hlavní vyučující i nadále česká vyučující, která je jednou týdně 

doplněna rodilým mluvčím.  

Zapojení rodilých mluvčích má pro žáky velký přínos nejen díky nácviku správné výslovnosti, intonace 

a výrazových prostředků, ale také díky ztrátě ostychu mluvit a domluvit se nejen při vyučování, ale 

také během přestávek a při jiných příležitostech. Párová výuka s rodilými mluvčími má samozřejmě 

také pozitivní dopad na jazykovou úroveň českých vyučujících.  

I v období uzavření školy byli rodilí mluvčí zapojováni do distanční výuky žáků, vedli online hodiny, 

připravovali a hodnotili úkoly v Google Classroom.  
 

 

 

 



5. Vzdělávání cizinců      

Počet cizinců EU: 24 Ostatní státy 96  

Nejvíce zastoupené země:      

Vietnamská socialistická republika 59      

Slovenská republika 14    

Ukrajina 13    

Ruská federace 11    
   

Komentář (zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ)      

x 

 
6. Přípravné třídy   

nemáme 
 

7. Enviromentální výchova   

V ŠVP je environmentální výchova zařazena mezi průřezová témata. Environmentální problematika 

prostupuje všemi vyučovanými předměty, školními projekty, volnočasovými aktivitami i činností 

školní družiny. Zaměřujeme se na výchovu k udržitelnému rozvoji, na budování vztahu k přírodě a 

osobní odpovědnosti v otázkách environmentální problematiky, důraz klademe na pochopení tématu 

globálních souvislostí. Během vyučování podporujeme výuku mimo školní budovu, na školním 

pozemku, v přilehlém lesoparku atp. Zavedli jsme každodenní „relaxační“ přestávky, které děti tráví 

ve venkovním areálu školy. Za tímto účelem jsme dovybavili některé části školního areálu relaxačními 

prvky, které jsou zároveň v odpoledních hodinách využívány veřejností. 

V rámci Výzvy č. 7/2019 Národního programu Životního prostředí jsme úspěšně podali projekt „Učíme 
se v přírodě“. Plánujeme vybudování venkovního vzdělávacího areálu, jehož součástí budou dvě 
učebny, naučná stezka, Kneippův chodníček, hmyzí hotely a další edukační a interaktivní prvky.    
Tradičně se snažíme environmentální programy zabudovat do plánů škol v přírodě či školních výletů.   

 
 

8. Multikulturní výchova   

Multikulturní výchova je jedním z průřezových témat našeho ŠVP. Poskytuje žákům znalosti o 
historii, kultuře a přínosu různých skupin z hlediska etnické nebo kulturní příslušnosti, napomáhá 
sociálnímu začleňování, vnímání rozmanitosti a vzájemné toleranci. Žáci cizinci mají možnost 
seznámit své spolužáky se zemí svého původu, s jejími zvyky a tradicemi, se způsobem slavení 
Vánoc, Velikonoc a jiných významných dnů, s tradičními pokrmy apod. Všichni žáci se věnují 
v různých školních předmětech české historii a kultuře, navštěvují společně divadelní představení, 
koncerty, knihovny, muzea a jiné instituce.   
Naše škola je zapojena do nejrůznějších projektů, které jsou financovány buď ze státního rozpočtu, 
nebo prostřednictvím evropských strukturálních fondů.  
Významnou součástí multikulturní výchovy je také výuka cizích jazyků (angličtina, němčina, 
francouzština) včetně výuky reálií daných zemí. Dobré jazykové znalosti žákům umožňují lepší 
orientaci v cizích zemích, jejich kultuře a společnosti.  
V tomto školním roce se žáci zúčastnili poznávacího zájezdu do Vídně. Dále měli v plánu jazykově 
poznávací zájezd do Anglie, který se však kvůli coronavirové krizi nemohl uskutečnit.     
 

 

 

 

 

 

  

 



9. Polytechnická výchova   

Polytechnická výchova prostupuje téměř celým vyučovacím procesem. Má úzkou spojitost s celou 

řadou dalších předmětů. Ve školním roce 2020/21 byla při distanční výuce dle doporučení MŠMT dána 

přednost hlavním předmětům a pracovní činnosti byly nabízeny zpočátku formou dobrovolné nabídky 

aktivit. Ve 2. pololetí roku jsme již přešli k zadávání učiva a domácích úkolů povinných. Vyučující se 

drželi školních tematických plánů. Žáci vkládali fotografie a videa do google učeben - podzimní, 

vánoční a jarní aranžování květin a věnců, zdravá výživa, pěstitelské práce, velikonoční zdobení, péče 

o domácnost. 
 

  
 

10. Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu  

V uplynulém roce se v září přihlásilo do školní družiny 350 dětí. Během tohoto roku, ve kterém 

převládala distanční výuka především u 3. a 4. ročníků, klesl počet dětí v červnu na 290.  

Po zkušenostech z loňského roku se vychovatelé aktivně připravovali na případnou distanční výuku. 

Zúčastnili se několika školení Google Classroom zorganizovaných vedením školy. Začali intenzivně 

spolupracovat s třídními učiteli dětí ze svého oddělení a také s asistenty. Vytvořili trojici pedagogů, 

která se v případné distanční výuce bude spolu spolupracovat. Třídní učitel dával pokyny, nutné 

k fungování vyučování. Asistenti se připravovali na pomoc žákům vyžadujícím zvláštní péči, děti 

s poruchami učení, chování, sociálně slabší nebo děti s OMJ. Vychovatelé si vzali na starost čtení, 

každý den měli hodinu čtení ze Slabikáře nebo u starších žáků, s třídním učitelem zvolené dětské 

knížky ze školní knihovny. Dále se vychovatelé zaměřili na výtvarnou výchovu a rukodělné činnosti. 

Distribuovali mezi žáky a jejich rodiče výtvarný materiál, ze kterého dle instruktáže děti vytvářely 

nejrůznější výrobky a obrázky. Nejzdařilejší práce byly zaslány do soutěže  Domu dětí a mládeže 

Prahy 11 pod názvem Obrázek pro radost. 

Naše tradiční školní akce jsme přizpůsobili do jednotlivých oddělení, z důvodu zachování homogenity 

skupin. Uskutečnili jsme takto mini adventní dílny, karneval, jarní dílny, čarodějnickou olympiádu, 

malování na hedvábí, hledání pokladu, Den dětí, později i návštěvu filmového představení. 

V tomto školním roce jsme pokračovali v rámci možností v projektech spolufinancovaných 

Evropskou unií. Dokončili jsme projekt „Posílení inkluze v ZŠ Campanus“, pokračovali v projektech 

„Rovný přístup v ZŠ Campanus II“ a „Projektové dny v ŠD“. 
  

 
 

11. Poradenské služby školy  
 

Školní poradenské pracoviště  
 

   

zaměstnanec 
školy 

externí spolupracovník 

výchovný poradce 2 0 

školní metodik prevence 1 0 

školní speciální pedagog 1 0 

školní psycholog 1 0 
 

Výchovný poradce – kariérové poradenství: 

V rámci kariérového poradenství pracovala výchovná poradkyně s žáky  5., 7. a zejména 9. tříd. 
Všichni žáci devátých ročníků byli na začátku školního roku informováni o nabídce studia na SŠ a SOU, 

vyhledávání pomocí webových stránek:  https://www.atlasskolstvi.cz/.  



Akce Festival vědy – Věda Fest 2020, jehož tématem byla „Inovace pro budoucnost“, kterého jsme se měli 

zúčastnit, se již v důsledku zhoršené epidemiologické situace konal pouze on-line. Všichni zájemci mohli od 

svých počítačů, mobilů nebo tabletů procházet jednotlivé video expozice.  

Exkurze na Úřad práce byla zrušena. I další akce, kterou jsme měli v plánu navštívit a seznámit se s nabídkami 

středních škol, Schola Pragensis, probíhala pouze on-line. 

V listopadu byla všem žákům 9. tříd předána brožura  Atlas školství pro lepší orientaci v pestré nabídce 

studijních oborů. Následovaly on-line konzultace s žáky i s jejich zákonnými zástupci o průběhu přijímacího 

řízení, podávání přihlášek, zápisovém lístku a odvolacím řízení a to pro 5., 7. i 9. ročníky.   

Termín jednotné zkoušky byl posunut na 3. – 4. 5. 2021 pro deváté ročníky a 5. – 6. 5. 2021 pro víceletá 

gymnázia.  

Školní metodik prevence: 

Nejdůležitější úlohu pro předcházení rizikovému chování má rodina. Škola žákům nabízí nejrůznější 

alternativy, jak trávit volný čas. Učitelé, vychovatelé a další odborníci umožnili žákům i v tomto 

školním roce navštěvovat mnoho zájmových kroužků (v období před uzavřením škol), obohacovali 

jejich poznání mnoha pravidelnými i nárazovými kulturními, sportovními a přírodovědnými akcemi, 

které se konaly nejen v době výuky, ale i mimo vyučování.  

Někteří žáci prvního a druhého stupně absolvovali specializované přednášky (kurzy) zaměřené na 

prevenci konkrétních projevů rizikového chování pod vedením školní psycholožky či jiných organizací. 

V mnoha třídách působila též školní psycholožka, které pomáhala s vytvářením kladných vazeb mezi 

žáky a s nastavením třídních pravidel. 

Samozřejmě i přes veškerou snahu pedagogů a rodičů došlo ve výjimečných případech  

k „selhání“ jednotlivců. S některými žáky jsme museli individuálně řešit jejich chování, které nebylo 

v souladu se školním řádem (agresivita, drobná krádež, kouření, sdílení nevhodných nahrávek na 

sociálních sítí, narušování distanční výuky).  

Školní speciální pedagog: 

V péči speciální pedagožky bylo celkem 55 žáků. 

Speciální pedagožka pracovala s žáky skupinově prezenčně i distančně. Do jejích hodin byli zařazeni 

žáci na základě doporučení PPP, žáci s OMJ i žáci s individualizací. Jednalo se o prohlubování jejich 

znalostí za využití speciálně pedagogických metod a za využití technického vybavení školy.  V rámci 

distanční výuky žáci měli od speciální pedagožky veškeré učivo nasdílené. 
 
Školní psycholog: 

V péči školní psycholožky bylo celkem 91 žáků. S ohledem na distanční výuku probíhala část konzultací 

on-line. 

Na počátku školního roku proběhly za účasti školní psycholožky adaptační aktivity se žáky 6. tříd. 

Skupinové aktivity v dalších třídách byly realizovány ve většině případů z podnětu třídních učitelů a 

jednalo se především o řešení vrstevnických vztahů.  

Někteří žáci s OMJ měli obtíže se zapojením do distanční výuky. K řešení jsme pro komunikaci s rodiči 

i žáky využili tlumočníka. 



Hlavní problémy, kterými jsme se během tohoto školního roku zabývali, byly snížená motivace ke školní 

práci a  úzkosti dětí. V některých případech se jednalo o jednorázovou intervenci, jindy bylo potřeba 

setkání opakovat. 

Pracovníci ŠPP poměrně intenzívně spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou, středisky 

výchovné péče, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, odbornými zdravotnickými zařízeními i dalšími 

institucemi, v jejichž péči jsou naši žáci.  
 

 

Spolupráce s dalšími subjekty (PPP, SPC, Policie ČR, soc.odbory, rodiče ….) 

• Školská rada  

• Spolek rodičů při ZŠ Campanus 

• PPP pro Prahu 11 a 12 

• Sociální odbor ÚMČ Praha 11 

• Policie ČR  

• Městská policie hl. m. Prahy 

• Sbor dobrovolných hasičů 

• META o. p. s. společnost pro příležitosti mladých migrantů 

• Proxima Sociale 

• Pražské centrum primární prevence 

• Drop In 

• FOD Klokánek 

• Linka bezpečí 

• Centrum primární prevence Magdalena 

• MP Education 
 

 

F. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ    
 

1. Plnění Preventivního programu   

Cíle preventivního programu pro tento školní rok se i přes nepříznivou situaci povedlo téměř naplnit. 
Vyučující se ve svých hodinách soustředili především na stmelování, podporu dobrých vztahů v 
(nejenom) nově se utvářejících třídních kolektivech, podporovali zdravý životní styl. Třídnické hodiny 
byly zařazeny i do online výuky; vyučující informovali o možných rizicích sociálních sítí apod. Vedení 
školy podporovalo další vzdělávání pedagogů v oblasti rizikového chování žáků. 
Z aktivit specifické primární prevence se podařily realizovat programy pro žáky od organizací: MP 
Education, Centrum primární prevence Magdalena, Muzeum Policie ČR a programy realizované školní 
psycholožkou. Bohužel se nepodařilo naplnit ucelený blok primární prevence pořádaný městskou 
policií pro žáky 1.- 9. tříd: Bezpečné chování, který se bude konat v příštím školním roce. Mnoho 
tematických bloků vztahující se k oblasti primární prevence zařadili pedagogové do výuky svých 
předmětů - především: prvouky, přírodovědy, přírodopisu, občanské výchovy, třídnických hodin. 
Aktivity nespecifické primární prevence a mnoho volnočasových aktivit, které škola pořádá či 
spolupořádá pro žáky a jejich rodiče, se z důvodu vládních nařízeních nepodařilo realizovat.  

 

2. Nejvýznamnější akce v rámci primární prevence  

Název akce Počet žáků  

Trestní odpovědnost (vedeno školní psycholožkou)  
9. třídy 

65 
 

Buďme kamarádi (vedeno školní psycholožkou) – 3. D 24  



Nově spolu – adaptační kurz (vedeno školní psycholožkou)- 6. třídy 110  

Dopravní výchova (Muzeum Policie ČR) – 3. třídy 120  

Nádech – výdech (Centrum primární prevence Magdalena) – 7. E., D, 8. B, C 84  

Na startu mužnosti (MP Education) – 7. třídy 60  

Mezi námi děvčaty – čas proměn (MP Education) – 7. třídy 60  

Naše očekávání (vedeno školní psycholožkou) – 7. E 21  

Komentář  

Obdobné aktivity budou zařazeny do preventivního programu i v následujícím školním roce. 

 

G. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ   
 

1. Pedagogičtí pracovníci doplňující odbornou kvalifikace - počet 5  

 

2. Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Nejpočetněji zastoupená témata: 

• Hodnocení a sebehodnocení v dnešní škole I a II 

• Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření v praxi základních škol 

• Google učebna, výuka v době distančního vzdělávání 

• Po-Covidové návraty dětí do škol 

• Práce s diferencovanou třídou 

• Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím myšlenkových map 

• Učíme se venku, aneb učení na vzduchu, v pohybu, hravě a v pohodě 

• Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole 
• Žák s odlišným mateřským jazykem na ZŠ 

 

H.  AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY  

 

1. Aktivity školy  
Školní rok reagoval na pandemickou situaci, realizace aktivit byla podmíněna platnými nařízeními. Většina 
aktivit byla odložena nebo přesunuta do on-line prostředí. 

Přesto se nám podařilo úspěšně realizovat některé tradiční akce: 

• Sportovní akce a reprezentace školy, MČ a Prahy ve sportovních soutěžích - Školní kolo Cross 

Cup, sprinty 200 m, Atletický 4boj, účast na RF štafetového poháru ve Vlašimi 

• Tradiční akce pro žáky a veřejnost – Campak? Na Campanus! (akce pro předškoláky a jejich rodiče), 

Divadlo v parku, Babí léto v Kunraticích, Zahradní slavnost pro žáky 9. tříd 

• Další pravidelné i jednorázové akce - společné večerní návštěvy kvalitních divadelních her, literárně 
– historické exkurze Prahou, projekty spojené s Lesy Praha a. s., návštěvy dopravního hřiště, 
Toulky ŠD, spolupráce se ZOO Praha, Planetáriem Praha, Městskou knihovnou Praha, Městskou 
policií Praha a Policií ČR  

 

2. Prezentace školy na veřejnosti  

K prezentaci školy využíváme všech výše uvedených akcí. Ty jsou oceňovány jak rodiči a dětmi, tak širší 

veřejností.  

Dalšími prostředky propagace školy jsou zejména: 

• třídní schůzky, konzultační hodiny, dny otevřených dveří, konzultační týden - tripartitní setkání 

• pravidelně aktualizovaný web školy 

• účty na sociálních sítích (facebook, instagram) 

• informace vyvěšované při vstupu do školy 



• mimoškolní akce pro rodiče a veřejnost  

• otevírání školy veřejnosti – přednášky pro rodiče  

• účast v projektu MAP a MAP II. – setkávání na půdě školy, akce pro rodiče a širší veřejnost 

• příspěvky do zpravodaje Klíč vydávaného MČ Praha 11  

• masmédia – ČT, ČRo, denní tisk, časopis Klíč… 
  

 

I. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI (provedené ČŠI) 

 

1. Účast v dotazníkových šetřeních ČŠI  

Škola se přihlásila k dobrovolnému zjišťování výsledků žáků 5., 7. a 9. ročníků ZŠ. Toto šetření bylo odloženo. 
 

2. Výsledky inspekční činnosti – závěry inspekčních zpráv  

Ve školním roce 2020/2021 proběhlo on-line šetření ČŠI zaměřené na distanční výuku. 
 

J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (od 1.1. do 31.8.) 
K. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
M. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

1. Náklady  hrazené ze státního rozpočtu  
      

UZ ukazatel plán  
obdržené finanční 
prostředky k 31.8. 

použité finanční 
prostředky k 31.8. 

33353 Přímé výdaje na vzdělání     celkem 73028758 48583072 42168468 

z toho a) platy 51609688 35000000  30038881 

b) OON 355400 200000  184775 

c) ostatní (odvody+FKSP+ONIV) 21063670 13383072  11944812 

Rozvojové a jiné programy   

číslo     

 
Komentář k tabulce:  

Výzvy a šablony – příjmy v roce 2019-2020 

 

2. Neinvestiční příjmy a výdaje z prostředků zřizovatele, vlastní příjmy, doplňková činnost  
   

  Rok 2021 Plán  
Obdržené finanční 

prostředky k 31.8. 

Použité finanční 

prostředky k 31.8. 

Příjmy 

zřizovatel 

Příspěvek na provoz 6705278 4460862 3931426 

Ostatní přísp. nájem 

                                MAP  

                           atletika      

           3675000 

 
 

2750374 

140000 

13800 

2750374 

87658 

0 

Vlastní 

příjmy 

Stravné 3000000 1945468 1844974 

Úplata za vzděl.,služby 840000 370800 544923 

Zapojení fondů dary x 560000 550000 

Ostatní příjmy  10000 10820 x 

Příjmy Celkem 14220278 11498304 x 



Náklady  Celkem 14220278 x 10764078 
 

Doplňková činnost    

Příjmy Celkem 2108000 774819 x 

Náklady  Celkem 1500000 x 465411 

Komentář k tabulce:  

x 

 

3. Neinvestiční dotace z prostředků MHMP, EU     

UZ ukazatel 
obdržené finanční 
prostředky k 31.8. 

použité finanční 
prostředky k 31.8. 

96 Posílení prostředků na platy 1565500 1565500 

17050 
Posílení inkluze v ZŠ Campanus 2 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/000123 

278683 262371 

104 
Posílení inkluze v ZŠ Campanus 2 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/000123 

278683 262371 

17050 
Posílení inkluze v ZŠ Campanus 3 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001971 

1861953 255559 

104 
Posílení inkluze v ZŠ Campanus 3 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001971 

1861953 255559 

33063 
Rovný přístup v ZŠ Campanus II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015158 

1821385 786168 

 
Komentář k tabulce: 

 

Výzvy a šablony – příjmy v roce 2019-2020 
 

4. Projekty financované z cizích zdrojů  

Vestec : příspěvek na investice I-hřiště Kč 149 072,- 
                                  na  neinvestice    Kč 1 467 928,-  

 

L. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
Základní škola nezajišťuje. 

 

N. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

1. Spolupráce s odborovými organizacemi  

Ve škole není zřízena odborová organizace. 

   

2. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů  

Škola nespolupracuje s organizacemi zaměstnavatelů. 

   

3. Partnerství   
 
Využití poradenských služeb   
Škola spolupracuje s těmito dodavateli poradenských služeb: 

• PPP pro Prahu 11 a 12 

• Sociální odbor ÚMČ Praha 11 

• Policie ČR  

• Proxima Sociale  



• Pražské centrum primární prevence 

• Drop In 

• Linka bezpečí 

• Centrum primární prevence Magdalena 

• MP Education 
 
Spolupráce s rodiči     

Škola spolupracuje především se Školskou radou, která se mj. aktivně podílí na zpracování 
koncepčních záměrů školy, a se Spolkem rodičů při Základní škole Campanus.  

Spolupráce se zástupci rodičů je na velmi vysoké úrovni. Na pravidelných setkáních se rodiče aktivně 

zapojují do dění ve škole. Podporují školu při organizaci školních akcí (školní ples, adventní a jarní 

dílny,…), spolek finančně přispívá na školní akce i na modernizaci vybavení školy. Ve školním roce 

2020/2021 spolek v souladu s rozpočtem schváleným na valné hromadě dne 8. 9. 2020 daroval škole 

finanční prostředky: 

na nákup materiálu a služeb spojených s kopírováním       50 000,00 Kč  

za účelem nákupu školních a hygienických pomůcek nebo vybavení školy     150 000,00 Kč  

na nákup materiálu na adventní tvoření       20 000,00 Kč  

na nákup materiálu na karneval ŠD       15 000,00 Kč  

na akci Rozloučení s žáky devátých tříd       30 000,00 Kč  

na akci Den dětí v ŠD       10 000,00 Kč  

na nákup tří interaktivních tabulí     303 468,00 Kč  
 

 
Spolupráce se zřizovatelem    

Spolupráce s MČ Praha 11 především s OŠK je na vysoké úrovni. MČ podporuje vzdělávací proces i 

aktivity školy. Děkujeme. 

 
Spolupráce s ostatními partnery  
Škola spolupracuje s těmito organizacemi: 

• mateřské a základní školy Prahy 11 

• PPP pro Prahu 11 a 12 

• Sociální odbor ÚMČ Praha 11 

• Policie ČR 

• Městská policie hl. m. Prahy 

• Sbor dobrovolných hasičů 

• META o. p. s. společnost pro příležitosti mladých migrantů 

• Proxima Sociale 

• Pražské centrum primární prevence 

• Drop In 

• FOD Klokánek 

• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

• Učitel naživo   
 
Mimoškolní aktivity  

Mimoškolní aktivity byly z důvodu nepříznivé epidemické situaci značně zredukovány, viz výše. 

 



O. DALŠÍ SDĚLENÍ   
 

1. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 a z toho vyplývajících změn 
v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol: 
 

V souvislosti s nemocí covid-19 byla škola uzavřena od poloviny října do konce listopadu 2020, škola 
zajišťovala žákům distanční výuku v prostředí Google Classroom. On-line formou proběhly také Od 30. 11. 
navštěvovali školu prezenčně všichni žáci 1. stupně a 9. ročníku, střídavě také ostatní žáci 2. stupně (6. AB + 8. 
ročník a 6. CD + 7. ročník). Od ledna do dubna byla škola opět uzavřena, probíhala distanční výuka podle 
stálého rozvrhu. Kromě on-line hodin byla žákům zadávána také práce k samostudiu a úkoly k odevzdání ze 
všech předmětů. Do distanční výuky se zapojili nejen vyučující, ale také asistenti, vychovatelé i školní 
psycholožka. Žákům byly v případě potřeby poskytovány individuální konzultace. Od 3. května nastoupili do 
školy k prezenční rotační výuce žáci všech ročníků (1. AB, 3., 5. 6. a 7. ročník, další týden 1. CD, 2., 4., 8. a 9. 
ročník), od 17. května navštěvovali školu všichni žáci bez rotací. Žáci byli ve škole testováni na onemocnění 
covid-19, testování zajišťovali pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy. Za celou dobu testování byl 
pouze jeden test pozitivní, následný PCR test v laboratoři onemocnění covid-19 neprokázal. Až do konce 
školního roku nebyla žádná třída ani skupina v karanténě.  
Naprostá většina pedagogických pracovníků podstoupila očkování proti onemocnění covid-19.  
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