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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  
 

Název školy: Základní škola s RvJ K Milíčovu  

Sídlo školy: K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4  

Zřizovatel školy: MČ Praha 11  

 

1. Vedení školy   Kompetence 

Ředitel školy: Mgr. Alena Červená Řízení školy 

Statutární 
zástupce: 

Mgr. Charlota Kučerková 
Zastupuje ŘŠ, 1.stupeň (do 31.7.), 2. 
stupeň, ŠD, přihlašování žáků 

Zástupce ŘŠ: Mgr. Jiří Blahout IT, suplování 

Zástupce ŘŠ: Mgr. Monika Líbalová Bilingvní třídy, zkoušky z DSD 

 Mgr. Pavlína Hvižďová 
1. stupeň od 1.8. (bez bilingvních tříd), 
evidence doučování 

Adresa pro dálkový 
přístup (www): 

www.zsmilicov.cz 

 

2. Školská rada     

Předseda: Mgr. Barbora Černá Člen: Ing. Petr Stojan 

Člen: Mgr. Zuzana Ujhelyiová Člen: Ing. Tomáš Vostřel 

Člen: Mgr. Ivana Řezanková Člen: Mgr. Štěpán Janda 

 

3. Charakteristika 
školy 

ZŠ s RvJ K Milíčovu je plně organizovaná škola škola, zaměřená na 
výuku cizích jazyků. Poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se 
řadí mezi velké školy (více než tisíc žáků). Nejvíce žáků dochází 
z blízkého okolí (spádoví žáci). Škola má k dispozici školní družinu, 
klub, vlastní stravování. Vyučování probíhá v následujících jazycích a 
jazykových kombinacích: český, český a německý (bilingva). 
Ve školním roce 2020/2021 bylo zakoupeno 8 projektorů, 10 
interaktivních tabulí, 17 vizualizérů, 41 notebooků pro učitele, 17 
notebooků pro žáky, 53 repasovaných počítačů (včetně nových SSD 
disků), větší množství webkamer a sluchátek pro potřeby žáků na 
distanční výuku. Dvě třídy byly vybaveny novým nábytkem. V srpnu 
proběhlo dokončení úplného zasíťování prostor včetně zakoupení a 
propojení několika switchů, wifi routerů a přemístění jednoho 
serveru. Byl vybudován kabinet pro 18 asistentů pedagoga včetně 
online připojení. 
Od OŠK škola využila možnosti pronájmu 26 kusů modemů pro žáky 
a učitele v období distanční výuky. Tuto službu uvítali rodiče žáků i 
učitelé.  
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Výkony jednotlivých součástí školy    

Údaje k 30.6. 
Počet 
žáků 

Počet tříd 
/ 

oddělení 

Průměrný 
počet 
žáků 

Komentář, doplnění, upřesnění 
 

Základní škola 1023 44 23,25 

25 tříd na 1. stupni, z toho 5 
bilingvních 
19 tříd na 2. stupni, z toho 11 
s rozšířenou výukou jazyků  

Školní družina 339 15 22,60 
Během covidu se někteří žáci 
odhlásili.  

Školní klub 25 1 25,00 
Během covidu se někteří žáci 
odhlásili.  

Školní jídelna 915     

V ŠJ se stravují ještě:  
zaměstnanci ZŠ: 94 
děti a zaměstnanci MŠ: 50 + 4, 
studenti a zaměstnanci PA: 27 + 11  

 

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  

Středočeský 46 x Moravskoslezský 1 X 47 x  

 

Městská část 
Počet 
žáků 

Městská část 
Počet 
žáků 

Celkem 
žáků  

Praha 2 1 Praha 10 47   

Praha 3 1 Praha 22 1   

Praha 5 1 Praha - Šeberov 1   

Praha 9 4 Praha - Újezd 1 57  

 

Děti/žáci s odlišným mateřským jazykem  

Úplná 
neznalost ČJ 

13 
Nedostatečná 

znalost ČJ 
90 

Znalost ČJ s 
potřebou 
doučování 

103 
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4. Materiálně technické podmínky 
školy   Komentář     

Škola 

Počet kmenových 
učeben: 

45 

Každá třída má svou kmenovou 
učebnu. V prvních a druhých  
ročnících slouží učebna i jako družina. 
Všechny kmenové učebny na 1. st. 
Jsou vybavené novou interaktivní 
tabulí, projektorem, reproduktory i 
počítačem. Na druhém stupni ještě 
některé třídy na vybavení čekají.  
Jedná se o 7 tříd vybavených pouze 
počítačem a 7 tříd má staré 
vybavení odkoupené od PA.  
  

Počet učeben ICT: 2 
Učebny jsou zmodernizované, inter- 
aktivní, vybavené repasovanými PC.  

Ostatní odborné 
učebny: 

9 

Jazykové učebny 6 (interaktivní jsou 
4 učebny) 
Dílna 1 (vybavená nedostatečně) 
Hudebna 1 (interaktivní) 
Učebna přírodních věd  
(dokončená v březnu 2021 z výzvy  
37 Pól růstu v hodnotě 2,3 mil.) 
  

Počet tělocvičen: 3 
2019 po rekonstrukci, 2020 po 
reklamaci obložení. Nyní je vše  
funkční a v pořádku.  

Venkovní 
sportoviště: 

1 

Špatný povrch na fotbalovém hřišti,  
shnilé dřevěné ploty a poloprázdné  
doskočiště – vše se začalo řešit v  
červnu 2021  

Školní jídelna Vlastní - 
dodavatelsky 

vlastní 2 jídelny (jsou v pořádku) 
 

Školní družina 

Počet 
samostatných 
heren: 

5 

Čtyři herny jsou umístěné ve 
spojovací chodbě, s přímým vstupem 
ven. Nevýhodou heren je jejich velmi 
malá metráž. Jedna herna je větší. 
Ostatních 10 oddělení je v kmenových 
třídách.  

Detašované 
pracoviště 

Nemáme 0 Nemáme 
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5. Zhodnocení školního vzdělávacího programu 
(ŠVP) - plnění 

 

Název ŠVP: 
Škola pro vzájemné 
porozumění 

Charakteristika ŠVP: 
 
 

 

ŠVP „Škola pro vzájemné porozumění“ 0309/2007. Od školního roku 2008/2009 byla 
ve škole zahájena bilingvní výuka se zaměřením na němčinu dle rozhodnutí MŠMT č. 
j.: 4190/2009-22, která probíhá na 1. stupni, vždy v jedné třídě daného ročníku.  
 
Škola je plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. S více než tisíci 
žáky patří mezi velké školy. 
 
Zaměření školy – jazykové  
 
Výchovné a vzdělávací strategie: 

 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Zabezpečení žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 Rozvíjení schopností každého žáka 
 

Forma vzdělávání 

 Denní – bilingvní 

 Denní – denní klasické 

 Denní – rozšířená výuka jazyků 

 

Zhodnocení ŠVP:   
Celý program byl zrevidován a částečně přepracován v programu INSPIS v roce 

2018/2019. Na úpravě ŠVP se bude dále pracovat. Úpravou prošel obsah učiva 

němčiny vzhledem k navýšení počtu hodin v šestém až devátém ročníku. Jedná se o 

třídy, kde se žáci intenzivně připravují na DSD zkoušky.  Vzhledem k tomu, že se jde o 

základní školní dokument, je třeba každou úpravu pečlivě zvážit a zpracovat v souladu 

s RVP i vizí naší školy do budoucna. Na úpravě ŠVP budeme dále pracovat. Ve školním 

roce 2020/2021 dokončili funkční studium „Koordinátor ŠVP“ dva pedagogové, kteří 

postupně vytvářejí tým, který bude na smysluplné úpravě spolupracovat. Nyní 

čekáme na ohlášený nový RVP, ze kterého vyjdeme. 
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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 14 12,99 87 79,87 76 71,09 

Školní družina     16 12,34 15 12,34 

Školní klub     1 0,50 1 0,50 

Školní jídelna 11  11         

Celkem 25 23,99 104 92,71 92 83,93 

 
Komentář k tabulce:  

 

11 pedagogických pracovníků nesplňuje kvalifikaci dle zákona č. 563/2004. 

Nekvalifikovaní pracovníci si doplňují vzdělání na příslušných fakultách. Dva 

nekvalifikovaní pracovníci nestudují, jeden nemá o studium zájem a druhý byl ze 

studií vyloučen. Oba mají smlouvu na dobu určitou.  

   

 

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 

13 11 29 24 13 

Školní 
družina 

1 1 3 2 6 

Školní klub 0 0 1 0 0 

 
Komentář k tabulce:  

Průměrný věk  47,31 
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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 

175 125 5 25 0 0 
 

Komentář k tabulce:   

Největší zájem byl o nástup do bilingvní třídy. Někteří uchazeči nebyli přijati z důvodu 
nedostatku místa. Jednalo se o děti, které nebyly spádové. Všichni spádoví přijati byli. 

 

 

 

E. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ     

 
 

1. Naplnění cílů ŠVP    

Ve školním roce 20120/2021 byl ŠVP „Škola pro vzájemné porozumění“ realizován ve 
všech ročnících, a to i s ohledem na zaměření ve třídách s intenzivní výukou jazyků. 
Učivo dle ŠVP bylo zvládnuto, leč nebylo dostatečně procvičeno. V důsledku 
lockdownu zůstaly některé děti velmi pozadu. 25 žáků docházelo do školy, kde se učili 
s asistenty, učiteli výchov a vychovatelkami z družiny. Rozhodně došlo ke 
všeobecnému zhoršení kompetence sociální a personální u většiny žáků, zhoršily se i 
kompetence k učení, u některých žáků poklesly pracovní návyky i výkonnost. Přes 
nekomfortní možnost výuky složilo úspěšně 8 žáků zkoušky DSD z němčiny. Některým 
žákům naopak online výuka vyhovovala a celkově se zlepšili. Těchto žáků byla však 
menšina. Pracovní kompetence byla též u některých žáků silně oslabena. Objem učiva 
tedy zvládnut byl, zásadní učivo ukotveno však u většiny žáků dostatečně nebylo. Již 
na konci školního roku byl sestaven plán doučování na příští školní rok. 

Ve 2. pololetí prospělo 588 žáků, 859 žáků prospělo s vyznamenáním, 4 žáci 
neprospěli. Nehodnoceno bylo 0 žáků. Byla udělena 1 dvojka z chování za záškoláctví.   
Mimořádně dobrých výsledků žáci dosáhli hlavně tím, že v rámci distanční výuky byli 
hodnoceni mírněji a s přihlédnutím k možnostem každého jedince. Hodnocení bylo 
zaměřeno motivačně. 
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Na víceletá gymnázia bylo přijato z 5. tříd 20 žáků. Ze 7. tříd bylo přijato 10 žáků. 
Celkem odešlo na víceletá gymnázia 30 žáků. Z devátých tříd bylo přijato na gymnázia 
19 žáků, na střední školy 68 žáků, 3 žáci šli na učební obor. 

 

2. Péče o mimořádně nadané žáky 

Z vyšetření PPP/SPC byli potvrzeni dva nadaní žáci. Těmto žákům nebyl poskytnut 
plán podpory v plném rozsahu, tento stav byl do značné míry zaviněn lockdownem. 
Poradny byly zavřené a vyučování probíhalo online. Řešily se spíše problémy kolem 
dětí, které díky online výuce zaostávaly.  
 

 

3. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami   
   

Přehled o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami  

Celkový počet žáků k 
30.6. 

61  
 

z toho počet žáků s 
IVP: 

17  
 

  
 

Odborní pracovníci, kteří s žáky pracují (úvazek)  

Speciální pedagog 4  

Školní psycholog 1 (do 31.01.2021)  

Asistent pedagoga 11  

   

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

znevýhodněného prostředí) 
   

S žáky s doporučením ŠPZ (PPP/SPC) je pracováno na základě doporučení ŠPZ.  

Metody výuky, hodnocení, obsah vzdělávání, spolupráce s rodiči, domácí příprava i 

forma vzdělávání je individuálně řešena s pedagogy podílejícími se na vzdělávání žáků 

během vzdělávacího procesu na základě doporučení ŠPZ. Konzultaci ohledně 

nastavení podpůrných opatření zajišťuje speciální pedagog školy.  

Vyhodnocení nastavených podpůrných opatření je prováděno na konci školního roku 

k 30.6.2021. Veškerá opatření jsou rovněž předmětem každého jednání metodických 

orgánů i pedagogických rad, ze kterých vychází vždy úkoly pro plnění nastavených 

opatření a následně i kontroly přijatých opatření. 

Přehled odborných pracovníků, kteří s žáky pracují: 

 Výchovný poradce,  
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 Školní speciální pedagog,  

 Školní psycholog do 31.01.2021 

 Školní sociální pedagog, 

 Odborník na projektovou výuku, 

 Spolupráce s PPP a SPC, 

 7 pedagogů – pedagogické intervence 

 11 asistentů pedagoga. 
Žáci, kteří nemají doporučení ŠPZ mají školou nastavená podpůrná opatření 1.stupně, 

a to zajišťuje třídní učitel s pedagogy podílejícími se na výuce žáka. Po třech měsících 

probíhá vyhodnocení nastavených opatření. Poté se posílá žák k odbornému 

vyšetření do ŠPZ, nebo se v nastavených opatřeních pokračuje dále. K 30.6.2021 mělo 

plán pedagogické podpory 1.stupně zajištěný školou 48 žáků.  

 

 

4. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci ŠVP        

Výuka jazyků probíhala přesně podle ŠVP. Tuto výuku pandemie sice zpomalila, ale 
většina skupin učební plán splnila. Mezery ve znalostech vyplují na povrch až v příštím 
školním roce. S tímto problémem všichni vyučující počítali a sestavili předběžné plány 
doučování.  

 

 

5. Vzdělávání cizinců     
 

Počet cizinců EU: 22 Ostatní státy 112  

Nejvíce zastoupené země:      

Ukrajina 41      

Vietnamská socialistická 
republika 

22    

Slovenská republika 13    

Ruská federace 10    
  

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

 

6. Přípravné třídy   

Nemáme 

 
7. Enviromentální výchova   

Škola je zapojena do projektu Les ve škole (projekt vede sdružení Tereza a Lesy ČR).  
Pro žáky škola pořádala i exkurze s přírodní tématikou, školy v přírodě a žáci 
navštěvovali vzdělávací centra zaměřená na tuto oblast.  
Celá oblast byla velmi omezena celostátním lockdownem. 
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8. Multikulturní výchova   

Žáci si prostřednictvím nejrůznějších metod a technik práce, prožitkem a zejména 
vlastní aktivitou a tvořivostí osvojují nejen znalosti, ale upevňují si hodnoty, ujasňují 
své postoje a role ve skupině, poznávají více sami sebe i druhé. Učí se otevřeně, ale se 
vzájemným respektem komunikovat, naslouchat si a přijímat odlišnost jak svou, tak 
ostatních. Tyto aktivity vedla sociální pedagožka. Programy byly velmi omezené 
z důvodu lockdownu. 

  

  
9. Polytechnická výchova   

Polytechnická výuka byla jako jiné předměty velmi omezená v důsledku lockdownu. 

Výuka probíhala na prvním stupni spíše ve třídách a na druhém stupni v dílnách. Žáci 

se seznamovali s různými materiály, jejich zpracováním a využitím. Učili se pracovat i 

s materiály odpadovými. Pracovali se dřevem, hlínou, textilem, plasty, papírem, 

sádrou, drátem, přírodními materiály atd. Učili se nejen hlavou, ale i rukama. Někteří 

se k práci stavěli šikovně a někomu dal i jednoduchý výrobek zabrat. Žáci se učili úctě 

k vlastní i cizí práci, svoje výrobky s pýchou vystavovali. Znalost základních technik 

zpracování materiálů mohli využít i v teoretických předmětech. 

Svou zručnost si upevňovali i v kroužcích: Malý badatel, Malý programátor, Vědecké 

pokusy. Tyto kroužky probíhaly jen 2 měsíce z celého školního roku. 
 

  
10. Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu  
V důsledku opatření proti covidu a v době lockdownu se nepodařilo splnit některé cíle 

a úkoly školního vzdělávacího programu. Převážnou část školního roku do družiny 

chodili žáci prvních a druhých tříd. Museli se vyrovnat s určitými omezeními, která 

byla nařízena (nošení roušek, dodržování rozestupů). Během pobytu na hřišti při hrách 

nedocházelo ke kontaktu dětí z jiných tříd a oddělení. Každá třída měla svůj prostor 

při stolování, hrách, při pobytu ve třídě i venku. Nemohli jsme uspořádat žádné 

sportovní soutěže mezi jednotlivými třídami. Děti se učily být ohleduplné ke svým 

kamarádům, učitelům a vychovatelům. 

Při výchovné práci jsme se soustředili na posilování citových vazeb mezi dětmi, 
pozitivního myšlení, pěstování pracovních návyků a dovedností. Co nejvíce jsme 
využívali pobytu v přírodě a zařazovali činnosti, které přispívaly k odstraňování únavy 
a respektovaly individuální potřeby a zájmy dětí.  
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Protože děti nemohly navštěvovat mimoškolní kroužky i aktivity pořádané školou, 
snažili jsme se jim to nahradit činností kroužků, které probíhají ve školní družině v 
jednotlivých odděleních. 
Žáci třetích až pátých tříd se po skončení lockdownu vraceli do školní družiny a 
školního klubu omezeně. Rodiče zjistili, že se děti v tomto období naučily 
samostatnosti a odcházely po skončení vyučování domů.  
 
Ve školním roce 2020/2021 je družina určená pro děti prvních až pátých tříd, 
rozděleny jsou do patnácti oddělení a jednoho školního klubu. Do školní družiny bylo 
zapsáno 374 dětí a průměrný počet dětí v oddělení je 25, ve školním klubu bylo 
přihlášeno 35 žáků na různé dny. Během uzavření školy z důvodu Covidu se některé 
děti odhlásily a k 30. 6. 2021 jich bylo 339 a ve školním klubu 25. 
Všechny vychovatelky jsou plně kvalifikovány a úzce spolupracují jak s třídními učiteli, 
tak i rodiči. Děti byly poučeny o bezpečnosti při pobytu ve školní družině, školní 
jídelně, při sportovních aktivitách. Byly poučeny o dodržování hygienických pravidel a 
nošení roušek. 
 

  
11. Poradenské služby školy  
 
Školní poradenské pracoviště  
 

   
zaměstnanec školy 

externí 
spolupracovník 

výchovný poradce 3 0 

školní metodik prevence 2 0 

školní speciální pedagog 4 0 

školní psycholog 1 (do 31.1.2021) 0 

 

Výchovný poradce: 
Na škole působila výchovná poradkyně pro I. stupeň a výchovný poradce pro II. stupeň. 

Poskytovali žákům a jejich zákonným zástupcům informace a konzultace, které souvisely 

s vzdělávacími i výchovnými obtížemi. Výchovný poradce pro II. stupeň se zabýval také 

kariérovým poradenstvím pro žáky 5.,7. a 9.ročníků.  

Výchovná poradkyně pro I. stupeň se zabývala také koordinací inkluzivního vzdělávání a 

vedením Školního poradenského pracoviště. 

Spolupráce spočívala v konzultacích s třídními učiteli při tvorbě plánu pedagogické 

podpory a nastavování podpůrných opatření 1.stupně školou, pomoc s tvorbou školních 

dotazníků a vyhodnocením pro ŠPZ před vyšetřením žáků a následné konzultaci s ŠPZ o 
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nastavení podpůrných opatření, tvorbě Individuálně vzdělávacích plánů, jejich 

vyhodnocování a realizací.  

Řídili metodicky práci asistentů pedagoga.  

Školní metodik prevence: 

Při sestavování Minimálního preventivního programu pro školní rok 2019/2020 jsme 

vycházeli ze zkušeností, které se nám osvědčily v uplynulých letech. Upřednostnili jsme 

ty aktivity, které vedly k pozitivním výsledkům v jednotlivých oblastech prevence.  

     Letošní rok byl zcela atypický a díky koronavirové krizi jsme řešili logicky pouze malé 

procento problémů oproti letům předchozím. V důsledku koronavirové krize nebyly 

uskutečněny zdaleka všechny preventivní programy, ale jen část z nich. Škola 

spolupracovala s řadou organizací, jsou to zejména: Proxima Sociale s.r.o., Policie ČR, 

Akademie rodičovství, Drop-In, sociální pedagog školy, CZ Nic (kyberšikana) 

     Ve škole působilo Školní poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce, školní 

metodička prevence pro 1.stupeň, školní metodik prevence pro 2.stupeň, školní 

psycholog, školní speciální pedagog, školní sociální pedagog. Jeho členové poskytovali 

v rámci svých kompetencí metodickou pomoc pedagogům a konzultace žákům i jejich 

zákonným zástupcům. Spolupracovali s třídními učiteli, ostatními pedagogy a podle 

potřeby i s odborníky při prevenci a výskytu rizikového chování. Velmi dobrá vzájemná 

komunikace přispívala k včasnému odhalování problémů a k jejich řešení. Škola se 

zaměřuje na co nejužší spolupráci se zákonnými zástupci žáků, kteří jsou o 

problematickém chování žáka vždy neprodleně informováni. 

     Pedagogové mají k dispozici knihovničku s odbornou literaturou a metodickými 

materiály s danou tematikou. Škola je odběratelem časopisu Prevence. Ve škole se 

nachází nástěnka, kde jsou uveřejněny kontakty na krizové linky a odborníky a další 

informační materiály s tematikou prevence. 

     Při naplňování strategie se škola opírá také o spolupráci s obvodní metodičkou 

prevence PPP. 

     V rámci ŠVP jsou témata prevence rizikového chování začleněna především do 

výuky jednotlivých předmětů. 

 

Školní speciální pedagog: 

Na škole pracovali čtyři školní speciální pedagogové, se kterými mohli edukační potíže 

konzultovat třídní učitelé, učitelé školy, rodiče i žáci.  

Na předmět speciálně pedagogické péče doporučení ŠPZ docházelo 14 žáků. Hodiny 
pedagogické intervence (do 31.01.2021) byly poskytovány 8 žákům. V době uzavření 



 

14 
 

škol z důvodu pandemie COVID19 byly hodiny poskytovány žákům individuálně online 
přes aplikaci TEAMS. 
Speciální pedagožka spolupracovala s PPP na metodických setkání jedenkrát měsíčně, 

dle potřeby také na SPC. Spolupráce spočívala v nastavení podpůrných opatření žáka, 

jejich vyhodnocení. Přibývá více žáků, kteří potřebují podpůrná opatření i v opoře 

asistenta pedagoga, předmětu speciálně pedagogické péče i kompenzačních pomůcek, 

které jsou žákům poskytovány v procesu vzdělávání. 

Metodicky spolupracovala s třídními učiteli, pedagogy školy a odbornými pracovníky, 

vedla i asistenty pedagoga při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 

spolupráci s pedagogy školy.  

Školní psycholog: do 31.01.2021  

Školní psycholog konzultoval se žáky, pedagogy a zákonnými zástupci výchovné, 

vztahové rodinné problémy. Poskytoval žákům oporu v nalézání řešení jejich potíží. 

 

Spolupráce s dalšími subjekty (PPP, SPC, Policie ČR, soc.odbory, rodiče ….) 
Spolupráce byla zajišťována v případě aktuálních potřeb. Poskytovala zprávy, které si 

jednotlivé subjekty vyžádaly, nebo iniciovala různá šetření v domácím prostředí žáků, 

ale také v oblasti vrstevnických vztahů ve škole. Zprávy byly vyhodnocovány 

s třídními učiteli.  

 

F. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ    
 

1. Plnění Preventivního programu pro školní rok 2021/2022  

Školní rok 2020/2021 výrazně ovlivnila epidemie covid-19 a tím i osobní nepřítomnost 
žáků ve škole po významnou část školního roku. V rámci školní i mimoškolní činnosti tak 
bylo realizováno minimum aktivit v oblasti prevence rizikového chování žáků. Nemohly 
tedy proběhnout všechny naplánované akce a aktivity. 
V příštím roce budeme opět důsledně pokračovat v prevenci rizikového chování mezi 
žáky. 
 

 

2. Nejvýznamnější akce v rámci primární prevence  

Název akce Počet žáků  

Drop-In žáci 1. i 2. stupně  
Online preventivní program (nebezpečí 
v kyberprostoru, návykové látky, šikana) 

870 
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Komentář 

Ve škole působí Školní poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce, školní 
metodička prevence pro 1. stupeň, školní metodik prevence pro 2. stupeň, školní 
speciální pedagog.  
Jeho členové poskytují v rámci svých kompetencí metodickou pomoc pedagogům a 
nabízejí konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům. 
Spolupracují s třídními učiteli, ostatními pedagogy a podle potřeby i s odborníky při 
prevenci a při výskytu rizikového chování. Velmi dobrá vzájemná komunikace přispívá k 
včasnému odhalování problémů a k jejich řešení. Škola se zaměřuje na co nejužší 
spolupráci se zákonnými zástupci žáků, kteří jsou vždy neprodleně informováni o 
problematickém chování žáka. 
Pedagogové mají k dispozici knihovničku s odbornou literaturou a metodickými 
materiály s danou 
tématikou. Ve škole se nachází nástěnka, kde jsou uveřejněny kontakty na krizové linky 
a odborníky a další 
informační materiály s tematikou prevence. 
Při naplňování strategie se škola opírá také o spolupráci s obvodní metodičkou 
prevence PPP. 
 

 
 
G. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ   
 

1. Pedagogičtí pracovníci doplňující odbornou 
kvalifikace - počet 

9 
 

 
2. Průběžné vzdělávání pedagogických 
pracovníků  
 
Nejpočetněji zastoupená témata: 

Formativní hodnocení;  
Kooperativní, týmová a skupinová práce;  
Školení Teams a online vyučování; 
Vzdělávací program Začít spolu;  
Studium pro koordinátory ŠVP 
Rozšiřující školení z Nj na DSD 

 
H.  AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY  
 
1. Aktivity školy  

Vzhledem k Lockdownu byly aktivity školy omezeny na minimum. Olympiáda 
v němčině, kterou měla pořádat naše škola byla zrušena.  
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Proběhl projekt Den jazyků ještě před zavřením školy 
Bilingva se zúčastnila čtenářské soutěže Praha-Hamburg pořádané Erster 
Burgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg a MHMP 
Po návratu do školy proběhl Barevný týden (odlehčení situace a socializace žáků)  

 
2. Prezentace školy na veřejnosti  

Příběhy našich sousedů – chlapci z 8.B se umístili na 2. místě v prezentaci škol Prahy 
11; účastnily se ještě další dva týmy z 8. a 9. tříd 
Bilingva se zúčastnila čtenářské soutěže Praha-Hamburg pořádané Erster 
Burgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg a MHMP 
 Dále se žáci zúčastnili soutěže Jugend schreibt, kde získali žáci devátých tříd třetí místo 
v celostátním obsazení. 

 
 
I. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI (provedené ČŠI) 
 
1. Účast v dotazníkových šetřeních ČŠI  

Byli jsme telefonicky oslovení dotazníkem z ČŠI na způsob online výuky. 
Vyplňovali jsme dotazník týkající se online výuky a žáků, kteří se výuky neúčastní.  
Testování žáků 5., 7. a 9. tříd bylo ze strany ČŠI zrušeno. 

 

2. Výsledky inspekční činnosti – závěry inspekčních zpráv  

Ve školním roce 2020/2021 nebyla žádná kontrola CŠI. Nebyla podána ani žádná 
stížnost k ČŠI. 

 

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     

celke
m 

66004810 53272412 45361177,36 

z toho a) platy 47693380   32776837 

b) OON 70000   213437 

c) ostatní (odvody+FKSP+ONIV) 18241430   12370903,36 

Rozvojové a jiné programy   

číslo OPPR Pól růstu 2711869  3179134,18 1348023,38 

číslo Šablony III  1648563 708907,46 
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Komentář k tabulce:  

Projekty ZŠ s RVJ K Milíčovu z OP VVV (MŠMT) a OP PPR (MHMP) 

1) Projekt Inkluze a Multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu, reg.č. 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001240 

Od 1.12.2018 – 30.11.2019 byla naše instituce realizátorem projektu Inkluze a 
Multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu reg.č. CZ. 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001240, který byl spolufinancován Evropskou unií (výzva 
OP PPR, MHMP). Projekt byl zaměřen na realizaci projektové výuky pod dohledem 
odborníků zaměřenou na projektovou výuku, v jejímž rámci rozvíjíme osobnostně 
sociální rozvoj žáků ve třídě a následně pozitivní klima ve třídách, a to průřezově přes 
celou školu. Kromě realizace projektové výuky se projekt zaměřil na realizaci odborně 
tematických setkání a komunitně osvětových setkání zaměřených na posilování 
mezigenerační spolupráce a koheze. V projektu jsme také doučovali žáky s odlišným 
mateřským jazykem. V rámci projektu se zaměřili na růst kompetencí pedagogů a také 
implementaci průřezových témat do našeho ŠVP. 

Celková výše podpory činila 1. 068. 492 ,- Kč. Projekt byl úspěšně ve školním roce 
2020/2021 finálně schválen, jak po obsahové, tak po formální stránce. Vzhledem k 
odborné složitosti se jednalo o jeden z nejnáročnějších projektů. 

2) Od 1.1.2020 – 30.6. 2021 je naše instituce realizátorem projektu Inkluze a 
projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu II reg.č. 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001476 (výzva OP PPR, MHMP), který je spolufinancován 
Evropskou unií. Projekt je zaměřen na realizaci projektové výuky pod dohledem 
odborníků na problematiku podpory demokratického chování na internetu a 
problematiku rizikového chování (zejm. na internetu) a odborníka, psychologa, jehož 
úkolem bude budovat zdravé klima v jednotlivých třídách na prvním i druhém stupni 
naší školy. 

Opět tedy projektem rozvíjíme osobnostně sociální rozvoj žáků ve třídě a následně 
pozitivní klima ve třídách, a to průřezově přes celou školu. Kromě realizace projektové 
výuky se projekt opět zaměřuje na realizaci odborně tematických setkání a komunitně 
osvětových setkání zaměřených na posilování mezigenerační spolupráce a koheze (s 
Domovem seniorů) a navazuje tak na první projekt Inkluze I. 

V projektu také extensivně doučujeme žáky s odlišným mateřský jazykem, a to v 18 
skupinách. V rámci projektu se zaměřujeme na růst kompetencí pedagogů a 
zaměřujeme se na zvýšení proinkluzivnosti školy, nově například i zapojením 
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dvojjazyčného asistenta pro rusky hovořící žáky a žákyně v první třídě tak, aby se 
integrovali do českého kulturního prostředí. 

Celková výše podpory činí 1 007 128,- Kč. Projekt byl prodloužen z původních termínů 
právě do 30.6.2021 z důvodu pandemických opatření, kdy nelze realizovat všechny 
naplánované aktivity. 

Projekt je uzavřen a čeká na finální schválení. Vratka na projektu činila 2,- Kč. 

3) Od 1.1.2021 do 30.12.2022 realizujeme projekt 

OP PPR č. 07_19_071, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001869, výzva č. 54, Název 
projektu: Inkluze a projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu III, který je primárně 
zaměřen na vzdělávání žáků s OMJ, kterým je jednak poskytováno doučování 
průřezově přes celou školu, a to ve všech ročnících, tak je poskytována podpora 
dvojjazyčných asistentů (ruskojazyčných). I v tomto projektu budeme i nadále 
realizovat projektovou výuku a setkání s odborníky na téma rozvoje demokratické a 
multikulturní výchovy v oblasti sociálních kompetencí, které se projevují tolerantním 
jednáním na internetu, sociálních sítích, ale také vůči spolužákům ve 

třídě (projekty s psychology)apd. Nakonec budeme pokračovat i v komunitně 
osvětových setkáních podporujících mezigenerační kohezi (spolupráce s klienty 
Domova pro seniory). Celková výše dotace je 3 406 962,- Kč. 

4) Od 1.2.2019 – 31.1.2021 je naše instituce realizátorem projektu Šablony II ZŠ s RVJ K 
Milíčovu reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010338, který je spolufinancován 
Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, rozvoj kariérového 
poradenství a vzdělávání pedagogů školy. Celková výše podpory činí 2. 546. 478,- Kč. 

Hlavním cílem projektu je vytvořit v rámci školy ucelené a úplné školní poradenské 
pracoviště s poradenským centrem, ve kterém sídlí školní poradenští specialisté. 

Hlavní činností z projektu Šablony II realizuje školní speciální pedagog, kariérový 
poradce, dále pak školní psycholog a sociální pedagog. 

Projekt byl tento rok ukončen a ze strany MŠMT také již závěrečně schválen po 
formální i obsahové kvalitě, vratka činila 5223,- Kč. 

5) Od 1.2.2021 do 31.1.2023 naše instituce realizuje projekt Šablony III v ZŠ s RvJ K 
Milíčovu reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018526, který je spolufinancován 
Evropskou unií OP VVV, MŠMT). Projekt je zaměřen na personální podporu školního 
speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a kariérového poradce a další dílčí aktivity 
podporující kariérové vzdělávání ve škole. Celková výše podpory činí 1 648 563,- Kč. 
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Všechny projekty koordinuje Mgr. Blanka Hrudková. 

 

 
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 

zřizovat

el 

Příspěvek na 

provoz 
6855000 4568372 4559830,42 

Ostatní 

příspěvky 
2742000 2258598,98 2032753,23 

Vlastní 

příjmy 

Stravné 2900000 1639418 1639418 

Úplata za 

vzděl.,služby 
800000 390130 390130 

Zapojení fondů 200000 384459 384459 

Ostatní příjmy 106000 486539,8 486539,8 

Příjmy Celkem      13603000 9727517,78 0 

Náklady  Celkem 13603000 0 9493130,45 

 

Doplňková činnost    

Příjmy Celkem 400000 129001 0 

Náklady  Celkem 249000 0 103388 

Komentář k tabulce:  

Ještě nebyly vyčísleny náklady na režii spojenou s pronájmem prostor. Náklady budou 
zúčtovány k 30.9. 2021 

 
 
 
 
3. Neinvestiční dotace z prostředků MHMP     
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UZ ukazatel 
obdržené finanční 
prostředky k 31.8. 

použité 
finanční 

prostředky k 
31.8. 

96  1580700 14718 

Komentář k tabulce:  

Mzdové prostředky z UZ 96 budou vyplaceny v září 2021 

 

4. Projekty financované z cizích zdrojů  

Učebna přírodních věd, OP Praha Pól růstu/ výzva 37 (v hodnotě 2 249 410 KČ) v roce 
2020 proplacená záloha činila 1 124 705 Kč)  

 

 

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  

 
SPC Jedličkův ústav Na Topolce 1/1350 Praha 4 Nusle 140 00 
SPC pro sluchově postižené Vymolova 169 Praha 5 150 00 
SPC Vertikála Rooselvetova 8 Praha 6 160 00 
SPC pro děti s vadami řeči Jivenská 7 Praha 4 140 00 
SPC Aloyse Klara Horáčkova 1095/A Praha 4 140 00 
SPC ZŠ a SŠ Vinohradská 54, Praha 2, 12000 
SPC - NAUTIS Školní 402, Kostomlaty nad Labem 289 21 
 
Spolupráce s SPC probíhá návštěvou pracovníka na metodickém náslechu ve třídě a 
pozorováním žáka a následnými doporučeními podpůrných opatření pro potřeby 
dalšího vyšetření v SPC.  
 
Drop-In 
Akademie rodičovství - psycholog 
CZ Nic - kyberprostor a bezpečnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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2. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů  

Odborová organizace ZŠ s Rvj K Milíčovu 

   
3. Partnerství   
 
Využití poradenských služeb   

PPP11a12 Kupeckého 576 Praha 4 NAŠE PORADNA 
PPP Ohradní 20 Praha 4 140 00 
PPP 10 Jabloňová 3141/30a Praha 10 106 00 
PPP při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování Na Zlíchově 6, Praha 5 152 00 
PPP Step Jana Palacha 1620 Kladno272 01 
Spolupráce s ostatními PPP i SPC probíhá vyhodnocením podpůrných opatření na 
konci školního roku. Před vyšetřením zpracovává škola dotazník, který konzultuje s 
rodiči a poté zasílá do PPP či SPC k následnému vyšetření a nastavení podpůrných 
opatření na další období.  
 
Spádová/ kmenová poradna je PPP11a12, která dochází do školy pravidelně 1x 
měsíčně, kde jsou konzultovány žáci s SVP ohledně nastavení podpůrných opatření i s 
pedagogy, kteří se na výuce žáků podílejí.   

Spolupráce s rodiči     

Spolek rodičů při ZŠ K Milíčovu 
Spolek uspořádal dvakrát sběr papíru. 
Spolek nechal vypracovat architektonický projekt (participace  s MČ P 11) na úpravu 
prostor před školou (projekt nebyl schválen orgány MČ) 
Spolek vypracoval projekt na využití chodníků před atriem – herní prvky na chodník 
(realizace proběhne po schválení všemi orgány ve školním roce 2021/2022, předběžné 
schválení už proběhlo) 
 

Spolupráce se zřizovatelem    

Spolupráce se zřizovatelem byla na dobré úrovni, zvláště nám pomohla zápůjčka 26 
kusů modemů pro žáky a učitele v období distanční výuky.  
OŠK nám v krizové situaci vždy vyšel vstříc a zajistil vše potřebné: testy, dezinfekce, 
respirátory, roušky, příspěvek na odměny pro pracovníky pečující o děti pracovníků 
IZS, hyg. potřeby…… 

Spolupráce s ostatními partnery  

Městská policie 
Státní policie 
OSPOD P 11 
  

Mimoškolní aktivity  



 

22 
 

Ve škole probíhá celá řada kroužků, jejich činnost byla silně omezena.  
Nejvíce dětí využívalo sportovní aktivity v oddílu „Atletika Jižní Město“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 

Covid zasáhl všechny školy stejně. Naše vyučování probíhalo prostřednictvím 
platformy Teams. Pedagogové se snažili výuku přizpůsobit situaci. Někdo zvládl online 
výuku lépe, někdo měl značné rezervy. Vedení se připojovalo postupně na všechny 
hodiny a korigovalo styl, rozsah, obsah i formu vyučovacích hodin. Průběžně 
zajišťovalo školení. 
V zájmu zlepšení výuky vyplňovali rodiče autoevaluační dotazník, který zjišťoval 
následující oblasti ve vnímání školy rodiči: úroveň informovanosti, poskytnuté a 
využívané technické vybavení, úroveň výuky, rezervy a silné stránky ve výuce. Sebrané 
informace jsme zpětně využili ke zlepšení výuky, informovanosti i a technického 
vybavení. (Pro dotazník byla využita platforma Forms.) Dotazník vyplnilo 73% rodičů. 
Přes všechnu snahu nenahradilo online vyučování práci s dětmi napřímo. Žáci, učitelé, 
rodiče i vedení byli na konci školního roku velmi unaveni.  
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 Výroční zprávu o činnosti školy projednala 
pedagogická rada dne:   

 Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila školská 
rada dne:   

 

 

 

 

Ředitel/ka školy: …………………………………………………………….. 


