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1. Přesný název školy k 30. 9. 2014
Název školy: Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků
Praha 7, Františka Křížka 2
Identifikační číslo: 62930958
Sídlo školy: Fr. Křížka 2, 170 00 Praha 7 – Holešovice
zařazena do sítě škol: 23.2.1996
Kontakt na školu: tel.: 233379109, 233378851
mobil: 604 279 855
webové stránky: www.plaminkova.cz
e-mail: skola@plaminkova.cz
Zřizovatel školy
Městská část Praha 7
Právní forma: obec IČ: 063754
se sídlem Nábř. kpt. Jaroše 7/1000
170 00 Praha 7
Vedení školy
Ředitelka školy:

Mgr. Jarmila Macečková

Zástupkyně ředitelky:

PhDr. Vlastimila Volková
PhDr. Hana Moraová

Metodik prevence:

Mgr. Šárka Maroušková

Školní psycholožka:

Mgr. Kateřina Matoušková

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Kalašová

4

Školská rada pro školní rok 2014-2015
za MČ Praha 7:
Zdeněk Gajdůšek, MUDr. Tomáš Kaštovský, Mgr. Filip Kuchař odvolaní
výnosem č. 0418/15-R z jednání č. 26 dne 5. května 2015, kdy byli novými
členy jmenování Tereza Štysová, Pavel Zelenka a PhDr. Ing. arch. Lenka
Burgerová, PhD
za rodiče:
Mgr. Eva Tykalová, Ing. Jan Ladin, Bc. Ida Hurtíková
za pedagogický sbor:
Mgr. Kateřina Matoušková, Mgr. Miloslava Nevyhoštěná, Mgr. Magdaléna
Kafková

2. Změna v síti škol
Ve školním roce 2014/2015 nedošlo k žádné změně.

3. Zhodnocení školního vzdělávacího programu
79 – 01 – C Základní škola, ŠVP – SCHOLA LINGUA
Studium denní
Výuka ve všech ročnících byla realizována podle školního vzdělávacího
programu Schola Lingua. Školní vzdělávací program byl upraven po
odsouhlasení pedagogickou radou 23. června 2014 a 20. října 2014 školskou
radou. Jednalo se jak o změny obsahové v rámci jednotlivých předmětů na 1. i 2.
stupni, tak o změnu učebního plánu a tabulace hodin na 2. stupni s platností od
letošní 6. třídy. Žáci 7.-9. ročníku dokončí studium podle původní verze
školního vzdělávacího programu.
Mezi odsouhlasenými změnami v rámci obou verzí školního vzdělávacího
programu bylo zavedení výuky metodou CLIL do 5. ročníku 1. stupně v rámci
předmětu Svět práce a na 2. stupni do hudební výchovy v 6.-9. ročníku a
předmětu Svět práce v 8. třídě. Kromě toho byla aktualizována nabídka
volitelných předmětů a v 9. třídě škola nabízí předmět Culture and Media
Studies, rovněž vedený metodou CLIL.
Pro žáky 9. ročníku byly zavedeny absolventské práce. Žáci celý rok pod
vedením vybraného pedagoga zpracovávají zvolené téma. Učí se pracovat
s literaturou a zdroji informací, vyhledávat je a kriticky hodnotit, učí se práci
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formátovat, učí se zformulovat problém či hypotézu a vhodně zvolenou metodou
ho uchopit. Hotovou práci poté žáci obhajují před komisí a reagují na
připomínky vedoucího práce i oponenta. Získávají díky tomu mnoho
dovedností, které se jim budou hodit v dalším studiu.
Změny učebního plánu na 2. stupni se týkají mj. zavedení nového cizího
jazyka – španělštiny, posílení výuky dějepisu v 9. ročníku, českého jazyka v 6. a
7. ročníku či zrušení předmětu Vedení domácnosti. To vše po rozsáhlé diskuzi
v pedagogickém sboru s ohledem na potřeby dětí a profilaci školy. S upraveným
školním vzdělávacím programem jsou zatím učitelé velmi spokojeni.
Od školního roku 2015/2016 bude školní vzdělávací program po schválení
pedagogickou radou dne 22. června 2015 a po projednání této změny školskou
radou na jejím jednání ještě jednou upraven – jedná se pouze o přejmenování
dvou předmětů pro zpřehlednění ŠVP. Předmět Svět práce na 1. stupni se nově
bude jmenovat Pracovní činnosti, což lépe vystihuje jeho charakter. Zároveň ale
také bude odstraněna situace, kdy název Svět práce byl používán pro předměty
s rozdílným obsahem – na 1. stupni se jedná o činnostně zaměřenou výchovu, na
2. stupni o přípravu žáků na budoucí vstup na trh práce. Druhá změna v názvu se
pak týká volitelného předmětu Informatika 1, který se nově přejmenovává na
Informatiku +. Znovu jde o název, který lépe vystihuje, že jde o nadstavbu
k povinnému předmětu Informatika.

4. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
ZŠ Fr. Plamínkové je škola s rozšířenou výukou jazyků ve všech ročnících a
třídách. Žáci se učí anglický jazyk od první třídy 2 hodiny týdně a od třetí do
osmé třídy 4 hod. týdně. V 9. ročníku je dotace pro výuku angličtiny ve výši 3
hodin týdně. Od 6. ročníku mají žáci na výběr ze tří dalších jazyků –
francouzského, španělského nebo německého – v dotaci 3 hodiny týdně. Ve
školním roce 2014/2015 byly z této nabídky podle zájmu žáků otevřeny
německý a španělský jazyk.
Počet učitelů
cizích jazyků
v přepočtu na plně
zaměstnané

S odbornou
kvalifikací

Bez odborné
kvalifikace

Anglický jazyk

4,41

4,41

0

Německý jazyk

0,55

0,55

0

0,41

0,41

0

0,14

0

0.14

Francouzský
jazyk
Španělský jazyk
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Pro žáky je otevřená celá řada jazykových kroužků, a to jak s českými učiteli,
tak rodilým mluvčím. Škola také nabízí jedinečný kroužek FEEL THE BALL,
basketbal pro 1.-4. třídu v angličtině, kroužek anglického jazyka pro bilingvní
děti, kroužek španělský, francouzský či arabštinu. Děti také mohou navštěvovat
English Drama Club.
Protože cizí jazyky jsou profilujícími předměty ve škole, jejich výuce je
věnována mimořádná pozornost. Ve výuce v hodinách cizích jazyků je důraz
kladen jak na rozvoj komunikativních dovedností, čtení s porozuměním,
interpretaci textů či psaní, tak na rozšiřování slovní zásoby a zvládnutí
gramatických struktur. Ve škole je postupně rozšiřována výuka metodou CLIL –
tedy výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce. Jedná se o předmět Svět
páce v 5. ročníku, hudební výchovu v 6.-9. ročníku, Svět práce v 8. ročníku a
volitelný Culture and Media Studies. Kromě toho v rámci tzv. CLIL showers
zkoušíme možnosti metody CLIL v dalších ročnících a předmětech. V rámci
zapojení školy do mezinárodního projektu M3EAL jsou v různých ročnících (3.,
4., 5. a 7.) pilotovány matematické vyučovací jednotky metodou CLIL.
Škola žákům nabízí celou řadu nadstavbových aktivit. Žáci se pravidelně
setkávají s učiteli evropských škol i se studenty ČVUT v rámci Erasmus Student
Network. Školu navštívily hostující profesorky z PedF UK Barbro Grevholm a
Sara Hershkowitz. Škola je dále zapojena do projektu Diplomaté do škol,
v rámci níž ji navštívili diplomaté z Americké ambasády. Žáci 8. tříd navštívili
Americké centrum, kde se zúčastnili debaty.
Škola se snaží spolupracovat s rodiči-cizinci. V letošním roce žáky z 8. třídy
v rámci předmětu Svět práce v anglickém jazyce čekala debata s panem Moles,
který se žáky v angličtině diskutoval o Itálii a italské kultuře. Pro všechny žáky
pak pan Moles nachystal ve školní jídelně jedinečné italské menu.
V rámci projektu ePals mají možnost dopisovat si s vrstevníky v USA,
Kanadě či Švédsku. Škola je jedna z deseti škol v České republice, která má
licenci na výukový software IBM Reading Companion, díky němuž mají žáci
přístup ke stovkám online knih i možnost zdokonalovat svoji výslovnost. Ve
škole je v provozu anglická knihovna, která nabízí tituly Easy Readers již pro
nejmenší čtenáře, ale i autentické tituly pro starší žáky.
Pro žáky 1. i 2. stupně jsou pořádány projektové dny zaměřené na kulturu
anglofonních zemí (St. Patrick’s Day, Pancake Day, Halloween, Thanksgiving
Day, Den Epihanie, Den Německa, Tartan Day apod.) Na přípravě projektových
dnů se podílejí žáci; soutěže, divadelní představení apod. chystají žáci 2. stupně
pro mladší spolužáky.
Žáci mají možnost účastnit se jazykových soutěží, např. konverzační soutěže
v anglickém jazyce, jejíž obvodní kolo škola pořádala, olympiády ve
francouzštině, pěvecké soutěže English Signing Contest Flamingo, mezinárodní
soutěže EUROMATH (ve školním roce 2014/2015 se probojovali do finálového
kola mezinárodních soutěží MATHFactor a MATHeatre, v mezinárodní
konkurenci získali dvě 1. a 3. místo). Ve škole také probíhá celoškolní
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projektová soutěž, o jejímž vítězi rozhoduje školní parlament a soutěž o nejlepší
čtenářský deník v anglickém jazyce.
23. června 2015 proběhla cizojazyčná školní akademie pro rodiče. V rámci
tohoto odpoledne žáci z 1. i 2. stupně předvedli divadelní a hudební vystoupení
v anglickém, francouzském a španělském jazyce.
Žáci všech ročníků měli možnost zúčastnit se bariérového testování pro
certifikáty YLE Starters, Movers a Flyers i KET a PET for schools.
Jako každý rok měli žáci možnost zúčastnit se poznávacího zájezdu do
Londýna s ubytováním v rodinách. Škola navázala partnerství se školami
v Holandsku a Francii a ve školním roce 2015/2016 proběhnou výměnné
zájezdy.
Ve škole je pro žáky k dispozici anglická knihovna, která má v tuto chvíli již
okolo 700 svazků. Ve školním roce 2014/2015 byla rozšířena nejen z prostředků
školy, ale také díky finančním i knižním darům rodičů. Díky knihovně žáci mají
přístup jak k zjednodušené četbě v anglickém jazyce na všech úrovních, tak
nezjednodušené knihy vhodné obzvláště pro bilingvní děti. Žáci jsou vedeni ke
čtení těchto knih v hodinách anglického jazyka, i vyhlašováním soutěže o
nejlepší čtenářský deník v anglickém jazyce.
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5. Výsledky vzdělávání žáků
ŠK.ROK 2014 / 2015, I. POLOLETÍ

ŽÁKŮ

PROSPĚCH
POČET ZNÁMEK

ABSENCE
CELKEM VE TŘÍDĚ

Celkem

Omluvená

11

22

176

1,00

21

391

391

17,77

17,77

I.C

Mgr. et Mgr. Hana Poislová

22

13

9

22

168

1,00

21

449

449

20,41

20,41

II.A

Mgr. Lucie Klátová

22

10

12

22

179

1

1,01

20

647

647

29,41

29,41

II.B

Mgr. Jitka Caldová

22

12

10

22

186

2

1,01

21

721

721

32,77

32,77

III.A

Mgr. Miloslava Nevyhoštěná

25

9

16

24

201

14

1,07

24

621

621

24,84

24,84

201

15

1,07

24

503

503

19,35

19,35

131

35

1,23

21

482

482

22,95

22,95

163

5

1,03

21

825

825

37,50

37,50

1

Celkem

4

5

-

1

Neomluvená

18,19

11

3

Omluvená

Neuspokojivé

18,19

22

2

Celkem

Uspokojivé

382

Mgr. Alena Pragerová

1

Prům.známka

382

I.B

Jiné hodnocení

20

3

Nedostatečný

1,00

2

Dostatečný

160

1

Dobrý

21

Chvalitebný

11

Výborný

3

10

Neprospěli

2

21

Prospěli

1

Mgr. Jana Kalašová

Třídní učitel

Vyznamenání

p

I.A

Třída

Velmi dobré

PRŮMĚR NA ŽÁKA

Dívky

P

Chlapci

CELKOVÝ

CHOVÁNÍ

III.B

Mgr. Květa Braunová

26

11

15

26

IV.A

Mgr. Eva Kvasničková

21

8

13

19

IV.B

Mgr. Šárka Maroušková

22

9

13

22

IV.C

Mgr. Radka Tůmová

22

8

14

20

2

154

19

3

1,14

22

705

705

32,05

32,05

V.A

Mgr. Jan Schánělec

25

8

17

21

4

188

31

6

1,19

25

963

963

38,52

38,52

V.B

Mgr. Kateřina Střelická

24

9

15

23

1

179

35

1

1,19

24

557

557

23,21

23,21

2

2

1

Neomluvená

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY

V.C

Mgr. Sláva Lipertová

23

10

13

21

2

161

33

4

1,21

22

1004

1004

43,65

43,65

VI.A

Mgr. Rudolf Hůla

32

18

14

15

17

226

118

43

3

1,55

30

1777

1777

55,53

55,53

VII.A

Mgr. Anna Hořejší

26

8

18

18

8

222

107

14

2

1,41

23

1088

1088

41,85

41,85

VIII.A

Mgr. Magdalena Kafková

25

12

13

11

14

206

151

43

1,59

25

1113

1113

44,52

44,52

VIII.B

Mgr. Nataša Sadílková

14

7

7

6

8

118

88

17

1,55

14

1012

1012

72,29

72,29

IX.A

Mgr. Naděžda Horká

22

8

14

8

14

201

95

51

5

1,60

22

1718

1718

78,09

78,09

CELKEM/POČET

416

181

235

343

73

0

3220

749

185

11

0

1

x

400

0

0

14958

14958

0

x

x

x

PROCENT

v

44

56

82

18

0

77

18

4

0

0

0

x

100

0

0

v

100

0

x

x

x

PRŮMĚR

23

10

13

19

4

0

179

42

10

1

0

0

1,21

22

0

0

831

831

0

35,96

35,96

0

1
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ŠK.ROK 2014 / 2015, II. POLOLETÍ

ŽÁKŮ

PROSPĚCH

CHOVÁNÍ

POČET ZNÁMEK

ABSENCE
CELKEM VE TŘÍDĚ

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

Celkem

Omluvená

2

3

1,03

19

529

529

25,19

25,19

I.B

Mgr. Alena Pragerová

22

11

11

22

173

3

1,02

22

826

826

37,55

37,55

I.C

Mgr. et Mgr. Hana Poislová

22

13

9

22

172

4

1,02

22

833

833

37,86

37,86

II.A

Mgr. Lucie Klátová

22

10

12

22

179

3

1,02

20

606

606

27,55

27,55

II.B

Mgr. Jitka Caldová

22

12

10

22

179

4

1,02

20

919

919

41,77

41,77

III.A

Mgr. Miloslava Nevyhoštěná

25

9

16

22

201

12

1,08

24

996

996

39,84

39,84

Celkem

3

3

3

Neomluvená

Jiné hodnocení

1

4

2

Omluvená

Nedostatečný

p

148

1

Celkem

Dostatečný

-

21

Prům.známka

Dobrý

5

11

Výborný

4

10

Prospěli

3

21

Neprospěli

2

Mgr. Jana Kalašová

Třídní učitel

Vyznamenání

1

I.A

Třída

Chvalitebný

PRŮMĚR NA ŽÁKA

Dívky

P

Chlapci

CELKOVÝ

III.B

Mgr. Květa Braunová

26

11

15

26

218

16

1,07

26

913

913

35,12

35,12

IV.A

Mgr. Eva Kvasničková

21

8

13

21

135

33

1,20

21

1028

1028

48,95

48,95

IV.B

Mgr. Šárka Maroušková

22

9

13

22

147

21

1,13

21

1304

1304

59,27

59,27

IV.C

Mgr. Radka Tůmová

22

8

14

20

2

145

27

3

1,19

22

802

802

36,45

36,45

V.A

Mgr. Jan Schánělec

25

8

17

21

4

172

45

7

1

1,28

25

1905

1905

76,20

76,20

V.B

Mgr. Kateřina Střelická

24

9

15

19

5

173

36

6

1

1,24

24

1354

1354

56,42

56,42

V.C

Mgr. Sláva Lipertová

23

10

13

18

5

159

34

6

1,26

22

1436

1436

62,43

62,43

VI.A

Mgr. Rudolf Hůla

32

18

14

16

16

224

123

36

6

1,55

30

1824

1824

57,00

57,00

2

1,49

23

1462

1462

56,23

56,23

1,47

25

1632

1632

65,28

65,28

1,52

14

774

774

55,29

55,29

1,67

22

2525

2525

114,77

114,77

1

1

Neomluvená

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY

VII.A

Mgr. Anna Hořejší

26

8

18

13

13

216

98

32

VIII.A

Mgr. Magdalena Kafková

25

12

13

14

11

246

120

34

VIII.B

Mgr. Nataša Sadílková

14

7

7

7

7

126

77

20

IX.A

Mgr. Naděžda Horká

22

8

14

7

15

203

76

59

14

CELKEM/POČET

416

181

235

335

81

0

3216

736

206

24

0

3

x

402

0

0

21668

21668

0

x

x

x

PROCENT

v

44

56

81

19

0

77

18

5

1

0

0

x

100

0

0

v

100

0

x

x

x

PRŮMĚR

23

10

13

19

4

0

179

41

11

1

0

0

1,24

22

0

0

1204

1204

0

52,09

52,09

0

1
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Výsledky u pilotních přijímacích zkoušek na střední školy
Pilotního ověřování přijímacích zkoušek se ve školním roce 2014/2015 účastnilo 13 žáků 9.
třídy. Naši žáci se ve srovnání s dětmi z celé republiky v českém jazyce průměrně umístili
v 72. percentilu (znamená to, že v průměru dosáhlo lepších výsledků 28 procent dětí),
v matematice na 60. percentilu. Nejlepší žák naší školy v češtině dosáhl 96. percentilu,
v matematice 88. percentilu. 3. kvartil - % SKÓR, který nepřekonaly tři čtvrtiny uchazečů
dané skupiny (čtvrtina uchazečů dosáhla lepšího výsledku) je pro žáky naší školy v českém
jazyce 82, republikový průměr pouze 66.

Výsledky v soutěžích
Následující přehled je výběrem úspěchů žáků ve školních, obvodních, ale i mezinárodních
kolech soutěží z nejrůznějších oblastí.
Olympiáda v českém jazyce – obvodní kolo
4. místo Veronika Wenkeová, 9.A
5.-6. místo Anežka Argaláčková, 9.A
8.-9. místo Anna Kahounová, 9.A
Biologická olympiáda – školní kolo
Kategorie C
1. místo Robert JANDÍK
2. místo Zuzana ZMEŠKALOVÁ
3. místo Ondřej SELNGER,
4. místo Vojtěch PETŘÍK
Kategorie D
1. místo Aida Katrin MASAD,
2. místo David MARCÍN
3. místo Alžběta STÝBLOVÁ
4. místo Justina CHADIMOVÁ
5. místo Kristýna MYERSOVÁ
6. místo Natalie Leila MURCHOVÁ
Výsledky zeměpisná olympiáda – obvodní kolo
Kategorie A, 6. místo Martin Heinitz
Kategorie C, 2. místo a postup do krajského kola Aleš Holub
Výsledky školního kola Konverzační soutěže v Aj
Kategorie 1A
1. místo Maryan Masaad, 7.A
2. místo Petra Dařbujanová, 7.A
3. místo Jan Dolejší, 6.A
Kategorie 2A
1. místo Ema Kylbergerová, 9.A
2. místo Benjamin DeSilva, 8.B
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3. místo Natalia Veselá, Alex Pavič, 8.A
Výsledky obvodního kola Konverzační soutěže v Aj
Kategorie 1A
1. místo Petra Dařbujanová, 7.A
4. místo Maryan Masaad, 7.A.
Kategorie 2A
2. místo Ema Kylbergerová, 9.A
3. místo Benjamin De Silva, 8.B.
Výsledky školního kola Olympiády ve francouzském jazyce
Kategorie A1:
1. místo: Michael Pilous (7.A)
2. místo: Helena Štěpánková (7.A)
3. místo: Martin Mrázek (7.A)
Kategorie A2:
1. místo: Ondřej Podhráský (9.A)
2. místo: Olivia Madi (9.A)
3. místo: Filip Tlapa (8.A)
Kategorie A3
1. místo: Maryan Masaad (7.A)
Výsledky krajského kola Olympiády ve francouzském jazyce
Kategorie A1
15. místo: Michal Pilous (7.A)
Kategorie A2
9. místo: Ondřej Podhráský (9.A)
Pythagoriáda – obvodní kolo
Kategorie pro 5. ročník
1.- 4. místo Veronika Bilíková, Matyáš Brož, Dorotea Tichá
5.-6. místo Adam Tutter
7.-9. místo Terezie Tišnovská
Kategorie pro 7. ročník
9.-11. místo Ondřej Frydecký

Pangea
Dorotea Tichá 35. místo (z 4656)
Martin Heinitz 124. místo (z 4407)
Dominik Patzák 135. místo (z 3662)
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Obvodní kolo projektu Příběhy našich sousedů
1. místo Veronika Bendová, Tereza Veselá a Veronika Zlatohlávková, 8.A
3. místo Dominika Jurečková, Kateřina Hejlíková, 8.A
Výsledky školního kola soutěže The Best Reading Diary in English
Kategorie 2. třídy
1. místo Emma Rozálie Zelenková, 2.A
2. místo Andreas Michailidis, 2.B
3. místo Valerie Hanzelová, 2.B
Čestné uznání Tadeáš Obluk, 2.B a Veronika Novotná, 2.A
Kategorie 3. třídy
1. místo Leontýna Krimláková, 3.B
1. místo Eliška Krimláková, 3.B
2. místo Marie Claire Baral, 3.B
3. místo Laura Kubínková, 3.B
3. místo Barbora Nováková, 3.A
Čestné uznání Chiara Moles, 3.A
Čtenář roku 16 knih Eliáš Černý, 3.B
Kategorie 4. třídy
1. místo Ondřej Chromý, 4.A
2. místo Veronika Malá, 4.C
3. místo Viktorie Jarošová, 4.C
Kategorie 5. třídy
1. místo Lukáš Silný, 5.C
2. místo Jonáš Josef, 5.B
3. místo Rosálie Tušlová, 5.C
Čestné uznání Marie Luisa Hinge, 5.A, Tereza Vagnerová, 5.C, Eliška Hrabalová, 5.B
Kategorie 8. třídy
1. místo Tereza Veselá, 8.A
Školní kolo recitační soutěže Poetické odpoledne
Výsledky 1.-4. třída
1. kategorie
1. místo
Ema Kališová 1.A
Konstancie Malá
2. místo
Jáchym Novák
3. místo
Radek Dařbuján
Oliver Cingl 1.B
2. kategorie
1. místo
Nathan Kužela
Michaela Rýdlová

1.B
1.C
1.A

2.B
2.B
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2. místo
3. místo

Karolína Červová
Eleonor Makris
Kristýna Píšová

2.B
2.B
2.A

3. kategorie
1. místo
Eliška Válková
2. místo
Matěj Bělohlávek
3. místo
Sandra Hosová

3.A
3.A
3.B

4. kategorie
1. místo
Nela Hurtáková
Jana Jelínková
2. místo
Tereza Bejšovcová
Tereza Masničáková
3. místo
Viktorie Jarošová

4.B
4.A
4.A
4.B
4.C

Výsledky 5-9. třída
I. kategorie
1. místo
Ela Hejdová
2. místo
Dorotea Tichá
Filip Kališ
3. místo
Jan Raunigr
Adam Tutter

5.B
5.B
5.A
5.A
5.C

II. kategorie
1. místo
Michal Pilous
2. místo
David Marcín
3. místo
Alžběta Stýblová

7.A
6.A
7.A

III. kategorie
1. místo
Tereza Veselá
2. místo
David Kortánek
3. místo
Aneta Nováková

8.A
8.A
9.A

Soutěž Zlatý slavík – školní kolo
1. třídy
1. místo Hana Petrová, 1.A
2. místo Vojtěch Kuchračík, 1.B a Ema Kališová, 1.A
3. místo Jáchym Novák, 1.C a Toník Tyller, 1.C
2. třídy
1. místo Daniel Thein, 2.B
2. místo Alžběta Cinková, 2.A a Olivie Čápová, 2.A
3. místo Eleonor Makris, 2.B
3. třídy
1. místo Amálie Dvořáčková, 3.B, Claire Baral, 3.B
2. místo Ondřej Tulach, 3.A a Filip Marčík 3.A
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3. místo Eliška Krimláková, Anna Císařová a Leontýna Krimláková, 3.B
4. třídy
1. místo Johana Šimková a Jana Jelínková, 4.A
2. místo Eliška Svobodová a Anna Tulachová, 4.B
3. místo Julie Pecinová, Julie Skalníková, Klára Znamenáčková, Viktorie Jarošová, 4.C
5. třídy
1. místo Anna Barnášová, 5.C
2. místo Mikuláš Ježek, 5.A a Augustin Kužela, 5.C
3. místo Anežka Němcová, 5.A a Ela Hejdová, 5.B
6.-9. třídy
1. místo Jakub Znamenáček, Jan Dolejší, 6.A
2. místo Natálie Murchová, 7.A
3. místo Anna Panenková, 8.B
Obvodní kolo soutěže English Singing Contest Flamingo
Kategorie 2
3. místo Eva Pecinová
Kategorie 3
1. místo Mikuláš Ježek
3. místo Vojtěch Cink
Kategorie 5
2. místo kolektiv dětí ze 3.B
Kategorie 6
2. místo Natálie Leila Murchová, Kristýna Myersová
Výsledky školní celoroční projektové soutěže v anglickém jazyce
1. místo Nicole Hroncová, Veronika Valtrová, Viktorie Hrabánková, Barbora Pačesová, 5.A
2. místo Ondřej Bouška, Matouš Vavřina, Filip Kališ, Mikuláš Ježek, 5.A
3. místo Veronika Bilíková, 5.A
4. místo Julie Pförtnerová, Nela Štarková, Johana Litošová, 5.B
5. místo Natálie Slunéčková, Adéla Kovaříková, Anna Hadererová, Ondřej Šafář, 5.A
Výsledky obvodního kola turnaje ve stolním tenise
Kategorie mladší žáci – dvouhra
2. místo: Michael Pilous (7.A)
Kategorie starší žákyně – dvouhra
2. místo: Veronika Zlatohlávková
Kategorie starší žákyně – čtyřhra – 2. místo
Kategorie mladší žákyně – čtyřhra – 2. místo
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Výsledky Odznak všestrannosti olympijských vítězů – školní kolo
1.-2. ročník, hoši
1. místo Kužela Nathan
2. místo Mráz Alexandr
3. místo Tittelbach Vilém
1.-2- ročník, děvčata
1. místo Pförtnerová Laura
2. místo Malá Konstancie
3. místo Cinková Alžběta
3.-4. ročník, hoši
1. místo Kortánek Filip
2. místo Kortánek Martin
3. místo Kucharčík Pavel
3.-4. ročník, děvčata
1. místo Holá Anna Iballa
2. místo Malá Isabela
3. místo Císařová Anna
5.-6. ročník, hoši
1. místo Pagáč Martin
2. místo Dolejší Jan
3. místo Josef Jonáš
5.-6. ročník, děvčata
1. místo Kovaříková Adéla
2. místo Pačesová Barbora
3. místo Tichá Dorotea
7.-8. ročník, hoši
1. místo Čížek Matěj
2. místo Tlapa Filip
3. místo Patzák Dominik
7.-8. ročník, děvčata
1. místo Parásková Tereza
2. místo Veselá Tereza
3. místo Valtrová Tereza
Výsledky Odznak všestrannosti olympijských vítězů – obvodní kolo
1. místo v soutěži družstev ve složení Tereza Veselá, Anna Panenková, Karin Němcová,
Natálie Bendová, Jakub Šamlot, Michael Pilous, Martin Argaláč, Martin Pagáč
Jednotlivci
1. místo Tereza Parásková
1. místo Tereza Veselá
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1. místo Alex Pavič
2. místo Tereza Valtrová
2. místo Filip Tlapa
2. místo Karin Němcová
2. místo Martin Pagáč
3. místo Veronika Zlatohlávková
Mezinárodní soutěž MATHFactor a MATHeatre
Kategorie 1 MATHeatre
1. místo kolektiv žáků ze 7.A
Kategorie 1 MATHFactor
1. místo Ela Hejdová, 5.B
Kategorie 2 MATHFactor
3. místo Kristýna Myersová, 7.A

6. Uplatnění absolventů školy
Většina žáků 9. ročníku využila možnosti podání dvou přihlášek na SŠ. Na
střední školu s talentovou přijímací zkouškou ve škol. roce 2014/2015 odešlo
18% žáků 9. ročníků. Na střední školy nastoupili naši žáci v poměru: 41 % gymnázia, 22 % - obchodní akademie, 5% - SPŠ a 14 % - SOŠ. Většina žáků
9. ročníku byla přijata v 1. kole přijímacího řízení. Z 5. ročníků odešlo na
gymnázia 19 žáků, ze 7. ročníku odešli na gymnázia 4 žáci.

7. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle
zákona č. 563/2004 Sb.)
Škola zaměstnává celkem 51 zaměstnanců: 37 pedagogických pracovníků
(29 učitelů a 8 vychovatelek a vychovatelů školní družiny), 7 správních
zaměstnanců (hospodářka, školník, vrátný a 4 uklízečky), 6 zaměstnanců školní
jídelny, dále mzdovou účetní a ekonomku na částečný úvazek.
Pedagogičtí pracovníci a jejich odborná kvalifikace v %
ped. prac. celkem

ped. prac. s odbornou ped. prac. bez odborné
kvalifikací

počet

(fyz.

k 31. 12. 2014

osoby)

33 – 88,94 %

37
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kvalifikace
4 – 11,06 %

8. Věková struktura pedagogických pracovníků
věk

30 a méně

31 - 40

41 - 50

51 - 60

5

8

8

61 a více

počet (fyz.osoby)
k 31. 12. 2014

10

6

9. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických
pracovníků
Naprostá většina pedagogických pracovníků splňuje kvalifikační kritéria pro
práci učitele ZŠ, v ostatních případech si vzdělání doplňují studiem příslušných
oborů na vysokých školách, nebo se na ně vztahuje jedna z výjimek zákona č.
563/2004 Sb.
Učitelé, kteří si dodělali či dodělávají odbornou kvalifikaci
Ve školním roce 2014-15 dokončily magisterské studium učitelství dvě
vyučující anglického jazyka (Mgr. Marie Eiblová a Mgr. Lucie Šilarová). V
říjnu 2014 dokončila studium pro výchovné poradce výchovná poradkyně Mgr.
Jana Kalašová.
Odbornou kvalifikaci si dále dodělávají 4 učitelé
Mgr. Magdaléna Tomanová a Mgr. Kateřina Střelická – studium pro získání
pedagogické kvalifikace (DPS)
Bc. Jan Schánělec – učitelství pro 2. a 3. stupeň (matematika a tělesná výchova).
UK PedF
Mgr. Květa Braunová – speciální pedagogika, učitelství pro 1. stupeň
Přehled účasti pedagogů na školeních
Řada učitelů se v průběhu školního roku účastnila seminářů dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, kurzů a školení pro prohloubení své odbornosti.
PhDr. Vlastimila Volková
Mgr. Kateřina Matoušková,
Mgr. Mária Hellerová
Mgr. Jana Kalašová
Mgr. Alena Pragerová
Bc. Lucie Šilarová
Mgr. Anna Hořejší
Bc. Marie Eiblová
PhDr. Hana Moraová

školení k práci s Active
interaktivní tabuli
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Teach

na

všichni učitelé

Moderní školství v Praze 7 v 21. století –
Mgr. Bc. Filip Kuchař
Safer Internet
Doporučení PČR k problematice
Ozbrojený útočník ve škole, PČR
Na co si dát pozor při tvorbě rozpočtu
školy, pořadové číslo 0540200094/05
Národní systém inspekčního vzdělávání
soustavy v České republice, NIQUES
CZ.1.07/4.1.00/22.0003
Cesta pro děti
Kariérové poradenství pro děti s SPUCH
Diagnostika žáků s poruchami učení
Klasifikace vyrovnávacích a podpůrných
opatření pro děti s SVP
Současná hudební fyziologie, psychologie
a jejich pedagogické využití: hudba a
mozek, hudba a pohyb, hudba a zdraví,
akreditace 42609/2013-1-1028
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního
a mladšího školního věku, akreditace
5532/2012-25-44
Metoda dobrého startu, akreditace
26 191/2012-25-447
Dyslexie a dysortografie prakticky,
MŠMT 9651/2014-2-249
Metody vyučování čtení, Mgr. Šárka
Maroušková, MŠMT č.j. 13117/2013-201218
Základní norma zdravotnických znalostí
pro pedagogické pracovníky, MŠMT
34 402/2013-1-766
Anglický jazyk činnostně v 6.-9. ročníku,
MŠMT-6495/2012-25172
Naslouchat dětem, MSMT – 1393/2014-1126

29 učitelů a 7 vychovatelek
Mgr. Jarmila Macečková

Mgr. Jana Kalašová

Mgr. Anna Hořejší

Mgr. Šárka Maroušková

Mgr. Anna Hořejší
Mgr. Marie Eiblová
Mgr. Marie Eiblová
Mgr. Eva Kvasničková
Mgr. Jana Kalašová
Mgr. Miloslava Nevyhoštěná
Mgr. Lucie Šilarová
Mgr. Radka Tůmová
Mgr. Jitka Caldová
Mgr. Alena Pragerová
Mgr. Jarmila Voráčová
Mgr. Jitka Caldová

cambridgeský certifikát CPE
Žáci s ADHD
SMART NTB, základní školení
Smart Klub – krajská odborná konference
o podpoře interaktivní výuky, MŠMT č.j.
1952/2014-2-21
Vzdělávací program SPP Ne, mami ne!,
Iniciativa Občanského Bezpečí Domova

Mgr. Rudolf Hůla
Mgr. Magdaléna Kafková
Mgr. Šárka Maroušková
PhDr. Hana Moraová

Role projektového řízení ve vzdělávací
politice pro projektové manažery ve
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školství, MSMT 49414/2012/201/975
Dva dny s didaktikou matematiky, 12.2.13.2.2015, MŠMT č.j. 48754/2012-201951
Příprava minutek
Příprava pokrmů studené kuchyně
MŠMT-26845/12-24/709
školení Hygienická minima

Věra Vondřičková (nepedagogický
pracovník)
Alena Fencíková
Gabriela Ellingerová (nepedagogické
pracovnice)

10. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2015/2016 a
odkladů školní docházky na školní rok 2015/2016

zapsané děti
počet

přijaté děti

72

72

odklady školní
docházky
2

11. Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu
Školní rok 2014/2015 byl zahájen 1. 9. 2014. Do konce prvního školního týdne
se do školní družiny přihlásilo 200 žáků, kteří byli zapsáni do sedmi oddělení
školní družiny.
Během druhého pololetí se odhlásili čtyři žáci a naopak sedm přihlásilo, takže
školní rok ukončila školní družina s počtem 203 žáků.
Po celý školní rok měli žáci možnost navštěvovat kroužky pod vedením
vychovatelek ŠD, a to sportovní, keramický, hudební, dramatický, kroužek
šikovných rukou a kroužek míčových her. Tento rok měli žáci možnost navštívit
kroužek dle své momentální nálady a chuti, a to vždy v pátek. Kroužky školní
družiny jsou zdarma a jsou dětmi i rodiči velmi oblíbené, po celý školní rok je
navštívilo celkem 130 dětí. Děti si z kroužků odnášejí nejen nové poznatky a
zkušenosti, ale z některých kroužků i „drobné výtvory“. Školní družina se tak
zapojuje do rozvíjení žáků v oblasti polytechnické výchovy.
Tento školní rok jsme opět navštívili několikrát kino Oko, které je mezi dětmi
velmi oblíbené. Ve spolupráci s kinem chceme pokračovat i v příštím roce.
Mimo filmů, které jsme pro děti vybírali, jsme navštívili i filmový festival
„Malé oči“.
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Další oblíbenou akcí naší školní družiny je společná akce s Ornitou, kde si letos
žáci mohli poslechnout dvě interaktivní přednášky „Sovy do škol“. V měsíci
květnu jsme ve spolupráci s Ornitou pozorovali uhnízdění ptáků v ptačích
budkách, které byly zavěšeny na našem školním hřišti. Na závěr jsme uhnízděná
ptačí mláďata okroužkovali. Tím se školní družina zapojila do školního
programu environmentální výchovy. Vzhledem k dobrým výsledkům práce i
velmi kladným ohlasům bychom v příštím školním roce ve spolupráci s Ornitou
rádi pokračovali.
Během prvního měsíce jsme již tradičně navštívili den Prahy 7 na
Strossmayerově náměstí. Další zářijovou akcí bylo vystoupení taneční školy,
které navštívili žáci školní družiny společně se svými vychovatelkami v
tělocvičně naší školy. V září jsme ještě stihli návštěvu Zemědělského muzea (a
zapojili se tak do environmentální výchovy).
Některé další akce, které připravovaly vychovatelky pro žáky ŠD, byly
tematicky pojaté k určitému ročnímu období. Podzim jsme přivítali akcí
„Podzimní den“. Dvůr i sebe jsme vyzdobili do podzimních barev a vyráběli
„malá dílka z přírodnin“ (a tím jsme se opět zapojili do polytechnické výchovy).
Také jsme připravili pečená jablka a brambory, pro zahřátí dostaly děti šípkový
čaj.
V říjnu a listopadu se školní družina připojila k jazykově zaměřeným
projektovým dnům. V rámci Dne Německa vychovatelky dětem četly pohádky
bratří Grimmů, vyráběly předměty s německou tematikou, hrály německé
pexeso apod. V měsíci listopadu jsme s dětmi v čarodějnických kostýmech
ozdobili dýně a oslavili Halloween. Přidali jsme se tak k celoškolnímu jazykově
laděnému projektovému dni. Odměnou nám byla krásná podzimní výzdoba,
kterou po celý zbytek podzimu obdivovali rodiče i ostatní paní učitelky.
Před Mikulášem jsme všichni společně napsali nebo nakreslili vánoční přání a 5.
12. je na balóncích vypouštěli „do oblak“. Všechny děti byly z celé akce
nadšené a pozorovaly své balónky. Pro vychovatelky nebylo snadné zajistit
vypuštění téměř sto balónků najednou, ale příští rok si tuto povedenou akci
určitě nenecháme ujít. Před Vánoci všechna oddělení spolu s vychovatelkami
připravovala drobné dárky na charitativní vánoční trhy.
17. 2. 2015 proběhl „Palačinkový den“, kdy děti vyzkoušely tradiční
palačinkový běh a zúčastnily se několika soutěží, kde mohly uplatnit nejen své
dovednosti, ale i zkušenosti získané v anglickém jazyce. Na závěr je čekala
odměna v podobě palačinky, které nám napekly ochotné maminky. Tato akce
jistě neproběhla naposled. Šlo opět o akci, kdy školní družina ochotně podpořila
jazykovou profilaci školy.
Jaro jsme přivítali v zeleném a hlavně sportovními soutěžemi na školním dvoře.
Další akcí spojenou s jarním obdobím, při které došlo i na pečení buřtů, bylo
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„Čarodějnické odpoledne“, kdy si děti vyzkoušely např. čarodějnickou štafetu či
hod koštětem. Vše vyvrcholilo tancem na školním hřišti.
Týden před velikonocemi si mohli rodiče i ostatní návštěvníci prohlédnout
tradiční velikonoční výstavu výrobků žáků ŠD, která se uskutečnila v přízemí
školy 31. 3. a 1. 4. 2015.
Naše školní družina již tradičně připravila turnaj ve vybíjené „ O pohár ZŠ Fr.
Plamínkové“. Tentokrát se zúčastnila 3 družstva školních družin z Prahy 7.
Vítězný pohár si odnesla ZŠ Korunovační, druhé místo obsadila naše škola a na
třetím místě se umístila školní družina ze ZŠ Tusarova.
V prvním červnovém týdnu se většina vychovatelek školní družiny přesunula na
školy v přírodě, kde vychovatelky pro děti připravovaly pestrý a bohatý
program. Na konci června se školní družina zapojila do organizace Cizojazyčné
školní akademie. Pro velký úspěch jsme i letos chtěli zopakovat „Plážový den“,
ale nakonec nám to vinou nepříznivého počasí nevyšlo.
Celý rok byl pro žáky otevřený školní klub pro žáky 5. – 9. tříd. Kromě
obvyklých volnočasových sportovních a tvůrčích aktivit v rámci školního klubu
probíhala čtvrteční anglická filmová odpoledne. Žáci školního klubu mj. také
navštívili výstavu Naše cesta.
Všechny akce školní družiny se dětem moc líbily. Účast dětí na nich byla hojná.
Některých akcí se zúčastnili i rodiče, kteří ocenili nápaditost a přátelskou
atmosféru. Na příští školní rok máme již připravené nejen tradiční akce, ale i
spoustu novinek. Je tedy opět nač se těšit.
Školní rok 2014/2015 byl ukončen 30. 6. 2015 a předcházely mu dva dny
ředitelského volna.

12. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Protokol o kontrole č.j. ČŠIA
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13. Zpráva o hospodaření za rok 2014
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY FR. PLAMÍNKOVÉ
ZA ROK 2014
Podle zákona č. 561/2004 § 10 a vyhlášky č. 15/2004 § 7 odst. i
Celkové příjmy:
dotace od zřizovatele
dotace od MHMP
poplatky od rodičů za stravné, ŠD
příjmy za stravné ostatní
příjmy z doplňkové činnosti
zapojení fondů
MHMP
MHMP
ostatní příjmy
Celkem

3247800
15872552
2142135
212896
577495
524985
246600

22824463

Celkové výdaje neinvestiční:
platy pracovníků školy
platy v doplňkové činnosti
zákonné sociální odvody
učebnice a učební pomůcky
odpisy investičního majetku
vzdělávání zaměstnanců
ost. režijní náklady
Celkem

11798156
76973
3995605
430256
357292
29784
6008475
22696541

Investice:

0

Hospodářský výsledek

127922

V Praze dne 27. 7. 2015
Zpracovala: Rendlová

Za školu: Mgr. Jarmila Macečková
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14. Poradenské služby školy
Poradenské služby naší školy zahrnují: výchovné poradenství, poradenství
k volbě povolání, činnost školního psychologa, spolupráce s PPP, SPC, policií
ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty.
Hodnocení výchovné poradkyně 2014-2015
Funkci výchovného poradce zastává Mgr. Jana Kalašová, která dokončila
předepsanou kvalifikaci – Studium pro výchovné poradce na FF UK v říjnu
2014.
I v letošním roce probíhala průběžně spolupráce s PPP pro Prahu 7 a 8
v návaznosti na pedagogicko-psychologická vyšetření žáků na žádost rodičů a
doporučení školy. Mgr. Jaroslava Budíková, speciální pedagog pracující v této
PPP, konzultovala s výchovnou poradkyní sestavování IVP pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, doporučila speciální pomůcky pro děti
s SPU.
Průběžně také probíhala spolupráce výchovné poradkyně s Mgr. Fričkovou,
speciálním pedagogem z SPC pro zrakově postižené při ZŠ J. Ježka a Mgr.
Matouškovou, speciálním pedagogem z SPC pro zrakově postižené při SŠ
Aloyse Klara. Specifika práce s dětmi se zrakovým postižením byla
konzultována průběžně i s rodiči těchto dětí.
Pro práci se žáky SPUCH byly zakoupeny další publikace a materiály v Dyscentru Praha. Jde zejména o materiály na výuku čtení, psaní, matematiky a
materiály na procvičování grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání.
Knihovna výchovného poradce byla rozšířena o nové publikace týkající se
kariérového poradenství.
Výchovná poradkyně absolvovala školení a informativní schůzky pro výchovné
poradce Prahy 7 a Prahy 8. V rámci prohloubení své odbornosti se zúčastnila 4
seminářů na téma: „Diagnostika žáků s poruchami učení“, „Kariérové
poradenství pro děti s SPUCH“, „Klasifikace vyrovnávacích a podpůrných
opatření pro děti s SVP“. Dále se zúčastnila dvoudenního semináře „Cesta pro
děti“, který byl zaměřen na cvičení psychické odolnosti pro děti na ZŠ.
Výchovný poradce eviduje žáky se SVP – zejména žáky se SPUCH, žáky se
zdravotním znevýhodněním, žáka cizince a průběžně seznamuje učitele se
změnami u jednotlivých žáků.
V letošním školním roce pracovalo 6 žáků podle IVP (individuálního
vzdělávacího programu). Žáku z 1. ročníku a žákyni z 8. ročníku byl vypracován
IVP pro žáka se zdravotním postižením. Dále byly vypracovány IVP pro
žákyně z 5. ročníku a ze 7. ročníku (žákyně s SPU ) a rovněž IVP pro žákyni 5.
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ročníku (žákyně s mimořádným nadáním). Tato žákyně se účastnila hodin
matematiky v 6. ročníku. IVP byl také vypracován žákyni-cizince ze 7. ročníku,
která nastoupila na naši školu před dvěma roky s minimální znalostí češtiny.
IVP pro toto dítě byl zaměřen zejména na zlepšení znalosti a vyjadřování
v českém jazyce. Žákyně udělala velký pokrok při praktickém použití češtiny ve
výuce.
Žáci 8. a 9. ročníku byli testováni v PPP P7 se souhlasem rodičů v rámci
kariérového poradenství; zájem projevilo 14 žáků z osmého ročníku a 10 žáků
z devátého ročníku. Všichni žáci 8. ročníku se zúčastnili Veletrhu nabídky
středních škol v Kongresovém centru – Schola Pragensis. Prostřednictvím
informačních brožurek (Atlasu školství) byli žáci těchto tříd informováni o
budoucích studijních možnostech.
Od září 2014 byli žáci 9. tříd a jejich rodiče průběžně formou letáků a školních
webových stránek výchovné poradkyně informováni o přípravných kurzech
k přijímacím zkouškám na SŠ, dnech otevřených dveří a možnostech získávání
dalších informací o SŠ (výchovným poradcem na informačních schůzkách, na
třídních schůzkách, prostřednictvím informačních dopisů, nástěnky, letáků
apod.). Žáci a rodiče byli poučeni, kde na internetu získávat aktuální informace
o SŠ (především doporučena webová stránka www.infoabsolvent.cz – projekt
MŠMT), byla poskytnuta možnost zapůjčení Atlasu školství.
V rámci volby povolání žáků proběhla v únoru 2015 na naší škole prezentace
zástupců různých typů a oborů SŠ, které se zúčastnili rodiče i žáci 7., 8. a 9. tříd.
Ve 2. pololetí žáci 8. tříd viděli prezentaci studentů SPŠ výpočetní techniky v
rámci vyučování.
V letošním školním roce probíhalo přijímací řízení na gymnázia a SŠ ve dvou
termínech a formách: 15. – 16.4. jako pilotní ověřování jednotných testů z ČJ a
MA na gymnáziích a SŠ, které se do projektu přihlásily, a od 22.4. „školní“
přijímací řízení na ostatních gymnáziích a SŠ. Pilotního projektu jednotných
testů z ČJ a MA se účastnila gymnázia a některé SŠ většinou jen pro čtyřleté
formy studia. Hodnocení tohoto projektu bude provedeno na základě zkušeností
z průběhu a výsledků testování.
Většina žáků 9. ročníku využila možnosti podání dvou přihlášek na SŠ. Na
střední školu s talentovou přijímací zkouškou ve škol. roce 2014/2015 odešlo
18% žáků 9. ročníků. Na střední školy nastoupili naši žáci v poměru: 41 % gymnázia, 22 % - obchodní akademie, 5% - SPŠ a 14 % - SOŠ. Většina žáků
9. ročníku byla přijata v 1. kole přijímacího řízení. Z 5. ročníků odešlo na
gymnázia 19 žáků, ze 7. ročníku odešli na gymnázia 4 žáci. Lze říci, že více než
polovina žáků 5. ročníků využila možnosti podání přihlášky na gymnázia,
někteří žáci si chtěli přijímací řízení spíše vyzkoušet a nevěnovali dostatečné
úsilí přípravě na přijímací řízení.
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Spolupráce s třídními učiteli byla realizována po celý školní rok, zejména při
tvorbě IVP pro některé žáky a při průběžném hodnocení jeho plnění, při práci se
žáky se SVP, při tvorbě slovního hodnocení pro žáka, při organizaci podávání
přihlášek a zápisových lístků na SŠ, při organizační přípravě výchovných
komisí.
Výchovná komise v průběhu školního roku 2014/15 řešila 4 případy. Jednalo se
o žáky z 8. a 9. třídy, u kterých se vyskytly větší kázeňské problémy. Dále se
sešli zástupci školy s rodiči žáka z 1. třídy a projednali nedostatečnou přípravu
na vyučování a konflikty se spolužáky. Jeden případ se týkal žáka 4. ročníku,
který měl kázeňské problémy, neplnil domácí přípravu; situace v této rodině se
řešila v součinnosti s OSPODem.
Spolupráce všech pracovníků Školního poradenského pracoviště a paní ředitelky
probíhala průběžně. Byly hodnoceny situace, které se týkaly žáků se SVP,
chování žáků a problematiky specifických poruch učení, výuky dětí s IVP a
profesionální orientace žáků. Výchovná poradkyně tak měla možnost
konzultovat problémy se svými kvalifikovanými kolegy – školní psycholožkou a
metodičkou prevence.

Hodnocení školní psycholožky
Tým ŠPP byl ve školním roce 2014-2015 tvořený ředitelkou školy (Mgr. J.
Macečkovou), výchovnou poradkyní (Mgr. J. Kalašovou), školní metodičkou
prevence (Mgr. Š. Marouškovou) a školní psycholožkou (Mgr. K.
Matouškovou). Psychologická poradna pro žáky, rodiče a učitele naší školy
zahájila svou činnost druhý týden v září.
Školní psycholožka ve škole pracuje jak s jednotlivci, tak s celými třídami.
Součástí její práce je vyhledávat ve třídách nadané děti nebo děti, které potřebují
speciální péči (např. děti s poruchami učení, poruchami chování nebo děti s
poruchou autistického spektra). Poté poskytuje učitelům podporu při tvorbě
individuálních studijních plánů. Všem žákům poskytuje individuální poradenské
služby a mohou se na ni kdykoli obrátit se svými problémy. Při práci se třídami
zjišťuje atmosféru ve skupině dětí, zaměřuje se na zlepšení spolupráce a
komunikace mezi žáky, stmeluje třídní kolektiv. Pokud se ve třídě vyskytne
například šikana nebo dochází k izolaci některého z žáků v třídním kolektivu, je
součástí práce školní psycholožky tuto situaci změnit k lepšímu. Školní
psycholožka také společně s výchovným poradcem pomáhá žákům zvolit
vhodný typ školy pro další vzdělávání, pomáhá jim zjistit, v čem jsou jejich
silné stránky a pro jakou činnost mají přirozené vlohy. Spolu s metodikem
prevence se podílí na přípravě preventivních programů pro jednotlivé třídy.
Podílí se na organizaci zjišťování předpokladů pro výuku cizích jazyků u
budoucích prvňáčků. Pracuje i s dětmi, které nemají akutní problémy či s
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potencionálně ohroženými dětmi bez viditelných problémů. Vytváří tak širokou
základnu pro systematickou – a nejen jednorázovou, kampaňovitou – prevenci
negativních jevů. Působí dlouhodobě a zároveň může sledovat výsledky svého
působení v průběhu celé školní docházky.
Školní psycholožka není ve škole jen pro samotné žáky, ale součástí její činnosti
je také práce s pedagogy, kteří s ní mohou konzultovat postupy řešení
nejrůznějších situací. Mohou se na ni tedy obracet také rodiče, pokud řeší
těžkosti spojené s výchovou nebo školním vzděláváním svých dětí.
V měsíci říjnu začala intervence v 6. A, největší třídě naší školy s počtem 30
žáků, která vznikla sloučením dvou pátých ročníků po odchodu dětí na víceletá
gymnázia. Sociální klima této skupiny se ke konci školního roku vylepšilo, ale v
plánu je preventivní intervence i pro následující školní rok.
V listopadu probíhaly spíše individuální konzultace s rodiči a žáky naší školy. V
následujícím měsíci se školní psycholožka podílela na realizaci dne otevřených
dveří a rovněž spolu s vedením školy na přípravě testování školních dovedností
pro budoucí prvňáčky, které se úspěšně uskutečnilo na začátku ledna.
V průběhu celého prvního pololetí se školní psycholožka K. Matoušková
zaměřila na pomoc dětem osmých a devátých ročníků při volbě jejich budoucího
povolání. Na téma profesní orientace také probíhaly přednášky ve třídách a časté
konzultace s některými žáky a jejich rodiči.
Od ledna do konce dubna se činnost školní psycholožky soustředila více na
první stupeň, kde průběžně řešila jak kázeňské, tak vztahové problémy v
několika třídách. Vstupovala systematicky do jednotlivých tříd, kde s použitím
sociometrických metod mapovala sociální klima skupin. Vztahy ve třídách se
podařilo zlepšit.
Na začátku prvního pololetí odstartoval soubor dvouhodinových přednášek o
mentální anorexii pro čtvrté až deváté ročníky. Tyto přednášky byly připraveny
v součinnosti s metodičkou prevence. Děti v neposlední řadě vyplňovaly
dotazníky, které pro svou absolventskou práci vytvořila žákyně naší deváté
třídy. Ukázalo se, že informovanost mladších žáků o anorexii je buď velmi
povrchní, nebo není dokonce žádná.
V dubnu probíhaly obvykle dvouhodinové přednášky sexuální výchovy pro žáky
sedmých a osmých ročníků. Školní psycholožka se v závěru školního roku
věnovala závislosti dětí na sociálních sítích a využívaní tabletů pro učení.
Přednášky se uskutečnily v sedmých a osmých třídách. Před odjezdem dětí na
školu v přírodě připravovala soubory her pro učitele prvního stupně.
V měsíci červnu proběhly obhajoby absolventských prací žáků deváté třídy, pro
které vypracovala tři oponentské posudky. V pátých třídách a v šesté třídě pak
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společně s dětmi hodnotila náročný školní rok a dohodla s nimi další spolupráci
pro rok příští.
Tým Školního poradenského pracoviště se scházel pravidelně jednou až dvakrát
za dva měsíce a hodnotil všechny problémové situace, které se týkaly jak
chování žáků, tak i vztahových problémů a v neposlední řadě i problémů s
učením. Spolupráce všech pracovníků ŠPP byla výborná a rovněž spolupráce s
ostatním kolegy o stávajících problémech v jednotlivých třídách byla velmi
profesionální.

15. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně
mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity
Ve školním roce 2014/2015 škola rozvíjela spolupráci s rodiči. Na podzim 2014
obnovilo činnost Občanské sdružení rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové. Rodiče byli
zástupci OS požádáni o finanční příspěvek OS. Z těchto prostředků OS přispívá
na projektové dny pořádané ve škole, na ceny pro vítěze různých soutěží,
přispívá sociálně slabým žákům, uhradilo pronájem divadelního sálu Domovina
na cizojazyčnou školní akademii. Velmi cenná je ale i spolupráce se členy OS,
např. při přípravě koláčů na Den Epiphanie, při přípravě Pancake a Tartan Day a
podobně. V některých z těchto situací dochází k přátelským a neformálním
setkáním rodičů s vedením školy a pedagogickým sborem.
Od školního roku 2014/2015 má každý učitel vypsané konzultační hodiny, ve
kterých mají rodiče možnost s učitelem řešit případné problémy. Přehled
konzultačních hodin učitelů je dostupný na webu školy. Kromě toho se 3x ročně
konají třídní schůzky a v září ředitelka školy představuje učitele rodičům na
setkání před třídními schůzkami.
Oficiální příležitostí prohlédnout si veškeré prostory školy a zúčastnit se výuky
byly „Dny otevřených dveří“ pořádané zejména pro rodiče budoucích žáků 1.
tříd. Některé zájmové kroužky (např. aerobiku, dramatický apod.) a některé třídy
1. stupně uspořádaly před Vánoci a na závěr školního roku vystoupení pro
rodičovskou veřejnost s cílem prezentovat svou činnost a seznámit rodiče s tím,
čemu se naučily.
Škola se prezentuje nejširší veřejnosti jednak svými webovými stránkami a
jednak akcemi, které pořádá. Škola letos poprvé vydala informační bulletin, ve
kterém měli rodiče možnost seznámit se, mimo jiné, se změnami ve školním
vzdělávacím programu, plánovanými akcemi, koncepcí výuky ve škole atd.
Informace na webu jsou průběžně aktualizovány.
Mezi oblíbené aktivity pro veřejnost patří každoroční vánoční trhy. Výtěžek
z prodeje výrobků jako každý rok putoval na charitu. O konkrétních příjemcích
rozhodoval školní parlament. Ve školním roce 2014/2015 poprvé proběhl
vánoční koncert pro rodiče školy převážně s cizojazyčnými písněmi, v únoru
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2015 měli rodiče možnost zúčastnit se prezentace středních škol a v dubnu 2015
obvodního kola soutěže English Singing Contest Flamingo. Šerpování žáků 9.
tříd a rozloučení s nimi proběhlo v rámci cizojazyčné školní akademie, na které
letos zazněla vystoupení nejen v anglickém, francouzském a španělském jazyce.
Škola i nadále spolupracuje s rodiči, kteří jsou ochotni se zapojit do výukových
aktivit – např. zprostředkování besedy s odborníkem z praxe (péče o mazlíčky,
Den vody apod.). Pan Moles nabídl školní jídelně pomoc při organizace Dne
italské gastronomie a poté se zúčastnil besedy s osmáky v rámci předmětu Svět
práce v anglickém jazyce.
Školská rada, jakožto statutární orgán zřízený Obvodním zastupitelstvem
městské části Praha 7 zastupující rodiče všech žáků, pracovala stále
v devítičlenném složení: 3 zástupci rodičů, 3 zástupci pedagogického sboru, 3
zástupci jmenovaní obvodním zastupitelstvem. „Rada“ zajišťovala potřebný
vztah školy a zákonných zástupců žáků a současně plnila i funkci veřejné
kontroly školy.
V rámci regionu spolupracuje škola jednak s ostatními základními, popř.
středními školami, jednak s dalšími institucemi participujícími na výchově a
vzdělávání. Mezi ně jsou řazeny – odbor školství Městské části Prahy 7
- Policie ČR (preventivní akce pořádané pro žáky školy)
- Pedagogicko-psychologická poradna a centrum Korunka
- Planetárium hl. města Prahy – Praha 7 (vzdělávací akce pro žáky)
- Městská knihovna, pobočka pro Prahu 7 (besedy pro žáky 1. stupně)
- Dům dětí Praha 7 (organizace zájmových aktivit a soutěží)
- Červený kříž Praha 7 – soutěže pro žáky
- Informační centrum Evropské unie – (vzdělávací akce pro žáky)
- pražská divadla a kina, koncertní sály – návštěvy divadelních a
filmových představení a koncertů
- Technické muzeum
Od 2. ledna 2014 je škola fakultní základní školou Univerzity Karlovy,
Pedagogické fakulty. Garantem spolupráce školy s fakultou je prof. RNDr.
Jarmila Novotná, CSc. z Katedry matematiky a didaktiky matematiky. V rámci
této spolupráce jsou mj. ve škole pilotovány aktivity z mezinárodních projektů a
probíhají výukové experimenty výuky metodou CLIL. V rámci konference Dva
dny s didaktikou matematiky proběhly dvě otevřené hodiny matematiky
v angličtině pro účastníky této konference. Besedy pro žáky připravily hostující
profesorky z Izraele a Švédska. Škola získala od Pedagogické fakulty certifikát
Labyrint věd(ění), Univerzita prvního věku.
Z hlediska mimoškolních aktivit měli žáci v tomto školním roce možnost
účastnit se poznávacího zájezdu do Londýna a okolí s pobytem v anglických
rodinách. Výlet se tentokrát nesl v duchu Harryho Pottera.
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Pro žáky byly připraveny školy v přírodě, lyžařský výcvik, cyklotýden, školní
výlety, např. na rafty, na vodu s kempováním, žáci 3.A a 3.B si ve večerních
hodinách prošli strašidelnou Prahu a mnoho dalších mimoškolních akcí.
Další přehled mimoškolních aktivit - viz kapitola Prevence rizikového chování,
Environmentální výchova, Multikulturní výchova.

16. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech
Škola nebyla v uplynulém roce zapojena do žádného rozvojového či
mezinárodního programu.
Škola je registrovaná v mezinárodním projektu ePals a British Council Schools
online. Škola se registrovala na portálu eTwinning. Našla partnerské školy
v Holandsku ve městě Oss a ve Francii ve městě Aix-en-Province. V příštím
školním roce proběhnou výměnné pobyty.
Škola se stala partnerskou školou projektu Multiculturalism, Migration,
Mathematics Education and Language, Project 526333-LLP-1-2012-1-ITCOMENIUS-CMP. V rámci tohoto projektu se podílí na pilotování
multikulturních vyučovacích jednotek v matematice.

17. Zkušenosti s péčí o nadané žáky
Škola již samotným charakterem a zvýšenou hodinovou dotací výuky cizích
jazyků předpokládá vzdělávání nadaných žáků (v jazykové oblasti), tedy těch,
jejichž soubor schopností umožňuje výkony nad rámec běžného průměru
v populaci. Splňuje tak základní kritéria práce s nadanými žáky, která zahrnují
rozšiřování, prohlubování, resp. obohacování učiva.
Vzhledem k míře kvalifikovanosti učitelského sboru i průběžnému dalšímu
vzdělávání pedagogických pracovníků je uplatňována práce s různými učebními
strategiemi a vyučovacími styly a kladen důraz na pestrost didaktického
zpracování učební látky.
Práce s nadanými žáky zahrnuje i mimoškolní činnost. Ve školním roce
2014/2015byly organizovány četné zájmové kroužky i pravidelné volnočasové
aktivity zaměřené celkově na prevenci rizikového chování (viz kapitola
Prevence rizikového chování).
Pokud jde o návaznost studia na středních školách a správnou volbu povolání,
probíhala v rámci kariérového poradenství v průběhu celého školního roku
informační činnost organizovaná výchovnou poradkyní. (viz Poradenské služby
školy).
Zapojení žáků naší školy do řady soutěží organizovaných jak školou, tak v rámci
městské části Prahy 7 i celosvětových soutěží jim umožnilo nejen srovnání
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s ostatními nadanými žáky, ale podpořilo i soutěživý prvek charakteristický pro
osobnost nadaného žáka (viz kapitola 6)
Žáci mají k dispozici školní knihovnu i anglickou knihovnu, které právě
nadaným žákům umožňují hledat si přiměřeně obtížnou českou i anglickou
literaturu a rozvíjet svoje kognitivní schopnosti, kritické myšlení i jazykové
dovednosti.
Také činnost školního parlamentu jakožto orgánu zastupujícího všechny žáky
školy, který se vyjadřuje k aktuálním otázkám chodu školy, přispěla k vědomí
participace dětí na přípravě a realizaci některých vlastních návrhů. Členové
žákovského parlamentu se učili diskutovat, vyjadřovat své vlastní názory i
názory ostatních žáků, rozhodovat, přijímat mínění většiny apod. Předmětem
jednání žákovského parlamentu byly zejména přípravy společných akcí, aktuální
problémy v jednotlivých třídách, vzájemné informace o probíhajících akcích,
zjišťování názorů žáků na některé aktuální otázky související s chodem školy
apod.

18. Polytechnická výchova
Polytechnická výchova je na naší škole obsažena v následujících povinných
předmětech: 1. stupeň – pracovní činnosti, 2. stupeň – svět práce, fyzika,
přírodopis a chemie, například v rámci laboratorních prací. Žáci se během
hodiny fyziky a chemie seznamují a pracují s různými měřícími zařízeními,
elektrickými obvody a dalšími pomůckami, které jsou na škole dostupné.
S polytechnickou výchovou se setkávají také v rámci činnosti školní družiny a
dále v kroužcích konaných školou: např. keramika a korálkování, vědecké
pokusy. Velké pozornosti se polytechnické výchově dostává na školách
v přírodě či školních výletech. Žáci mají mnoho příležitostí pracovat
s přírodninami a vyrábět nejrůznější předměty či budovat nejrůznější přístřešky
z přírodnin, nebo také stavět vlastní stany.
V říjnu 2014 se žáci 2. stupně účastnili budování venkovní třídy a vyzkoušeli si
práci se dřevem, ale též vrtačkou, kladivem apod. Každá třída na druhém stupni
měla možnost z dřevěných dílů vybudovat stavbu podle svých představ.
Žáci se již od 1. třídy podílejí na výrobě kulis na divadelní představení, vyrábějí
kostýmy a karnevalové masky. Aktivně se podílejí na výzdobě vlastních tříd.
Možnost vyrábět mají také v rámci celoroční projektové soutěže v anglickém
jazyce, kdy vyrábějí a popisují výrobek na příslušné téma.
Třídy navštěvují populárně vědecké programy v Národním technickém muzeu,
tvůrčí dílny v Národní galerii či Doxu s workshopy.
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19. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším
začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
do ZŠ
Škola neotevírala v uplynulém roce přípravné třídy. Integrovala dva žáky
se SVP a jednu žákyni s nadprůměrným nadáním v matematice.
Ve škole je minimální počet žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Při
jejich začleňování spolupracují třídní učitelé se školní psycholožkou a ředitelkou
školy, případně s metodičkou prevence a výchovnou poradkyní. Občanské
sdružení rodičů při ZŠ přispívá v odůvodněných případech těmto žákům, aby se
mohli účastnit školy v přírodě, školních výletů, přispívá na učební pomůcky
apod.

20. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Školu navštěvovalo celkem 6 cizinců, z toho 5 s trvalým pobytem v České
republice a 1 na Slovensku. 4 z těchto dětí pocházejí ze států EU.
Bulharsko

1

Slovensko

2

Bělorusko

1

Spojené státy americké

1

Německo

1

Vzhledem k dobré jazykové vybavenosti žáků – cizinců – a excelentní
spolupráci učitelů s rodiči probíhá integrace žáků bez jakýchkoli problémů.

21. Environmentální výchova
Environmentální výchova [ENV] je začleňována systematicky do všech tříd a do
všech předmětů podle učebních plánů jednotlivých ročníků. Uplatňuje se také v
aktivitách v průběhu celého školního roku na prvním i druhém stupni a ve školní
družině.
Hlavním cílem ENV je:
 vést žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí [ZP]
 poznávat přírodu, přírodniny a krajinu kolem sebe
 uvědomovat si důsledky svého jednání a spoluzodpovědnost za
budoucnost Země
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 prosazovat požadavek slušného jednání mezi žáky, žáků k dospělým i k
přírodě jako prostředek vytváření lepší atmosféry školy a zlepšení
spolupráce rodičů, učitelů a veřejnosti
 působit na vytváření hierarchie životních hodnot a celkového životního
stylu v souladu s trvale udržitelným životem na Zemi
 podporovat recyklaci surovin tříděním odpadu
 pracovník pověřený koordinací environmentální výchovy: Mgr. Zuzana
Hnyková
Přehled činností ve školním roce 2014/15
Celoročně:
1. Třídění odpadu [papír, plasty]
2. Ekologizace provozu školy – hospodárné zacházení s energií a vodou,
instalace perlátorů
3. Spolupráce s rodiči – škola vítá všechny nápady i připomínky z řad
rodičů, které by napomohly k ještě výraznějšímu zkvalitnění
environmentální výchovy
4. Účast pedagogů na seminářích s ekologickou tematikou
5. Využíváni dostupných informačních zdrojů k doplnění poznatků
[výpočetní technika, internet, knihovna, časopisy]
6. Propagace ekologické tematiky formou nástěnek
7. Péče o rostliny ve třídách a v prostorách školy
8. Péče o venkovní areál školy
9. Využití exkurzí, výletů, škol v přírodě k rozvíjení ENV
10.Připomínání si významných mezinárodních dnů pro životní prostředí
1. čtvrtletí
 vypracovaní plánu ENV pro školní rok 2014-2015
 návštěva planetária
 Exkurze – Technické muzeum
 sběr listí a podzimních plodů – draci z listí, obtisky listů a výroba
keramických mističek
 program ORNITA – SOVY DO ŠKOL
 DÝŇOVÁNÍ, uvítání podzimu
 sokolnická společnost TEIR – ekologický program
2. čtvrtletí
 ekologické přednášky
 spolupráce s ekologickým sdružením TEREZA
 vánoční trhy-prodejní výstava vánočních dárků žáků na charitativní účely
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 život netopýrů- výroba papírových maket
 návštěva kina – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
3. čtvrtletí
 školní a obvodní kola olympiád (Z, Př)
 sdružení TEREZA – ekologické pracovní listy
 Technické muzeum – výroba papíru a knih
 ORNITA – výroba ptačích budek
 návštěva kina – TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
 oslava VELIKONOC – výroba zajíčků,oveček a velikonočních vajíček
4. čtvrtletí
 přírodovědné vycházky (Stromovka, Letenské sady)
 ekologické besedy
 výlety, školy v přírodě
 GEOSVĚT – galerie minerálů a fosilií
 návštěva botanické zahrady v pražské Tróji – botanická hra
s poznávačkou v angličtině
 zapojení do Týdne udržitelného rozvoje, přednáška s environmentální
tematikou pro žáky 8. a 9. tříd
 ORNITA – kontrola ptačích budek a kroužkování ptáků
 projekce filmu – Dvanáct měsíčků
 keramika – výroba dinosaurů

22. Multikulturní výchova
Multikulturní výchova (MKV) není samostatný vyučovací předmět, ale
průřezové téma, jehož vymezení obsahu je přesně formulováno v Rámcovém
vzdělávacím programu pro ZŠ i ve školním vzdělávacím programu školy
„Schola Lingua“. Toto průřezové téma je učiteli zařazováno průběžně celý
školní rok napříč všemi vyučovanými předměty. Je součástí každodenní
výchovně vzdělávací činnosti školy.
Prvky multikulturní výchovy se dále objevují v rámci programu prevence
rizikového chování (viz příslušný oddíl), v rámci celoškolních projektových dnů
zaměřených na jiné kultury (kulturu zemí, jejichž jazyky jsou ve škole
vyučovány, svátky, tradice, odlišnosti – Den Epiphanie, St. Patrick’s Day,
Thanksgiving, Tartan Day).
Žákyně 4.B Tereza Masničáková si pro spolužáky ze 4. i 5. tříd připravila velmi
zajímavou prezentaci o Jihoafrické republice, v níž strávila několik týdnů.
Prezentace byla doplněna bohatým obrazovým materiálem, ale i tradičními
výrobky.
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Velkou pozornost jsme tématu v letošním školním roce věnovali v rámci výuky
dějepisu. Žáci 8. tříd se na podzim 2014 zúčastnili programu Hanin kufřík
v Židovském muzeu. Pět týmů žáků 8.A se v 2. pololetí účastnilo projektu
Přiběhy našich sousedů, ve kterém se věnovali pohnutým osudům převážně
pamětníků holocaustu. Pro žáky 5.A a 5.B v květnu připravila jejich vyučující
předmětu Člověk a jeho svět besedu s pamětnicí holocaustu.
V rámci volitelného předmětu Culture and Media Studies byla pozornost
věnována otázkám předsudků, stereotypů, interkulturní psychologie,
mezikulturních diferencí, světových náboženství. Žáci se snažili proniknout do
toho, co příslušníky různých národností, etnik a náboženství nejen rozděluje, ale
také spojuje.
V rámci výuky cizích jazyků se žáci s multikulturními prvky setkávají téměř
denně.
Učitelé různých předmětů také organizují dílčí třídní projekty, které jsou
zaměřeny na kulturní rozdíly, mezilidské vztahy a etnický původ. Nedílnou
součástí jsou i prvky interkulturní výchovy.
Další aktivity školy:
Škola adoptovala holčičku z Ugandy, platí jí každý rok školné, posílá dárky a
děti jí píší dopisy. Učí se tak vnímat odlišné životní podmínky dětí z jiných částí
světa a nedělá jim problémy pomáhat těm, kteří to potřebují.
Žáci 2.stupně se zúčastnili zájezdu do Anglie. Byl to již třináctý zájezd do
Spojeného království, na základě kterého žáci vnímali jinou kulturu, jelikož byli
ubytováni v anglických rodinách. Rovněž se mohli zlepšit v anglickém jazyce.
V březnu potom měli možnost navštívit Drážďany.
Škola je partnerskou školou projektu Multiculturalism, Migration, Mathematics
Education and Language, Project 526333-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP,
v jehož rámci se žáci seznamují s multikulturními tématy v matematice.
Žáci si prostřednictvím emailu dopisují s vrstevníky z různých částí světa a
získávají tak spoustu informací o životě v jiných zemích, kulturních diferencích
a učí se respektovat odlišnosti.
Školu navštěvují učitelé z jiných evropských zemí a studenti z celého světa
v rámci spolupráce s ERASMUS STUDENT NETWORK. Žáci mají jedinečnou
příležitost seznámit se se životem a problémy každodenního života
v nejrůznějších částech světa. Letos např. ve Francii, Turecku, ale také Indii.
Pokud je to možné, školu navštěvují hostující profesoři z Pedagogické fakulty
UK a i oni hovoří se žáky o životě a každodennosti v jiných zemích. Letos žáky
navštívila profesorka z Izraele a Norska/Švédska.
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Do školy jsou zváni také rodiči-cizinci žáků, aby žákům vyprávěli o životě a
kultuře v jejich rodné zemi.

23. Prevence rizikového chování
Minimální preventivní program působí především na podporu zdravého
životního stylu u žáků a směřuje k předcházení a minimalizaci rizikových
projevů chování. Cíleně působí na zvyšování sociálních kompetencí, posilování
komunikačních dovedností a formování postojů ke společensky akceptovaným
hodnotám. Hlavním předpokladem pro jeho úspěšnou realizaci je vytváření
pozitivního klimatu ve třídě i škole. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků,
pestrosti forem preventivní práce s žáky za předpokladu vytvoření prostředí
důvěry a bezpečí, kde aktivně spolupracují pedagogové, žáci a jejich zákonní
zástupci.
Program primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje
především na tyto rizikové oblasti:
a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace
prostřednictvím
multimedií,
násilí,
vandalismus,
intolerance,
antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
b) záškoláctví,
c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, gambling,
d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů,
e) spektrum poruch příjmu potravy,
f) negativní působení sekt,
g) sexuální rizikové chování.
Primární prevence se zaměřuje specificky na předcházení a omezování výskytu
forem rizikového chování všeobecně u širší populace, selektivně u rizikových
žáků, kde lze předpokládat projevy rizikového chování. Jejím cílem je včasná
intervence u jednotlivců a skupin, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt
rizikových faktorů . V tomto školním roce se této oblasti více věnovala také
školní psycholožka, která přednášela o několika rizikových oblastech a zároveň
působila v třídních kolektivech i individuálně u některých žáků. Ve spolupráci
s pedagogy, metodikem prevence, zákonnými zástupci a žáky svou činnost
směřovala k rozpoznání a zajištění pomoci včasnou intervencí a krizovou
intervencí.
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Cíle, které byly v tomto školním roce realizovány v rámci MPP:
- prohlubování právního vědomí žáků (předpisy, zákony – nutnost jejich
dodržování);
- posilování komunikačních dovedností a zdravého sebevědomí žáků
(školní parlament, třídnické hodiny);
- jasné konkrétní postoje k řešení rizikového chování na škole začleněné ve
školním řádu a jasně formulované sankce za jeho porušení (kouření,
alkohol, šikana, xenofóbie…);
- řešení všech nastalých problémů nenásilnou formou;
- zkvalitnění komunikace mezi žáky a zároveň mezi žáky a dospělými;
- vedení žáků k toleranci;
- dodržování pravidel slušného chování (třídních pravidel).
Nabídka volnočasových aktivit.
V rámci nespecifické primární prevence nabízí naše škola mnoho aktivit
podporujících zdravý životní styl a vedoucích k smysluplnému využívání a
organizaci volného času. Nabízí se celá řada volnočasových aktivit, zájmových a
sportovních kroužků. Každoroční nabídka je velice pestrá a každý z žáků si již
tradičně vybere podle svého zaměření.
Žáci 1. stupně mají také možnost využít akcí školní družiny.
Zájmové kroužky navštěvované žáky v tomto školním roce:
- anglická konverzace
- Feel the Ball – basketbal v aj
- kroužek AJ
- korálkování
- kroužek španělštiny
- gumičkování
- kroužek francouzštiny
- dramatický kroužek v čj i v aj
- čtení jinak
- základy vaření
- aerobik
- lezectví
- hip hop a moderní tanec
- vědecký kroužek
- počítače a internet
- keramický kroužek
- šachový kroužek
- hudební kroužek
- florbal
- výtvarný kroužek
- tenis
- stolní hry atd.
- hra na zobcovou flétnu
- míčové hry
Žáci měli možnost využívat školního klub, navštěvovat školní knihovnu i
anglickou knihovnu.
Účast v mnoha vzdělávacích, výtvarných a sportovních soutěžních akcích:
- Olympiáda v českém jazyce
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-

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Olympiáda ve francouzském jazyce
Olympiáda v přírodopisu
Olympiáda v zeměpisu
matematický Klokan
celoškolní kolo recitační soutěže Poetické odpoledne
Odznak zdatnosti olympijských vítězů
Zlatý slavík
English Singing Contest Flamingo
Celoroční jazyková soutěž v anglickém jazyce
The Best Reading Diary in English
Hobulet Cup
McDonald’s Cup
Pythagoriada
Pangea
Soutěže MATHeatre a MATHFactor

Školní a mimoškolní akce:
-

školy v přírodě
lyžařský kurz
cyklotýden
výlet na raftech
školní výlety, spaní ve škole
výstavy, divadla, kina,
koncerty
dopravní hřiště
návštěvy knihovny
Halloween
Den otevřených dveří
Týden otevřených dveří ŠD
Mikulášská besídka
výlet do Anglie s pobytem v
rodinách
vánoční besídky pro rodiče
vánoční trhy a koncert
pečení koláčů s rodiči, Den
Epihanie
Pancake Day
karneval ŠD
Knižní bazar
návštěvy Planetária
Velikonoční výstava, dílna

-
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návštěva domova seniorů
Čarodějnické odpoledne
Podzimní den ŠD
Projektový den Německo
Projekt Zdravá svačinka
Výstava Naše Cesta
Hanin kufřík – Židovské
muzeum
Trenažér komunismu na
Vyšehradě
Projektový den – Sametová
revoluce
Ornita – Sovy do škol
Thanksgiving
Tartan Day
Projekt heydrichiáda
Archiv bezpečnostních složek
Den vody – přednáška
Den italské gastronomie
Paměť národa
Beseda s pamětnicí holocaustu
Cizojazyčná školní akademie

Žáci naší školy se pravidelně účastní akcí pořádaných na území Prahy 7. Naše
škola spolupracuje i s ostatními ZŠ na Praze 7.
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování.
Činnost týmu ŠPP.
Vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci je na
vysoké úrovni a daří se řešit veškeré aktuální problémy již na počátku jejich
vzniku. V případě potřeby využíváme poradenských služeb PPP a dalších
odborných pracovišť. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně informování o
situaci na škole.
V letošním školním roce proběhly v rámci projektu „Praha 7 bezpečně online“
v naší škole semináře pro pedagogický sbor a žáky zaměřené na oblast
bezpečnějšího užívání internetu a prevenci internetové kriminality.
Iniciativa IOBD během letošního školního roku vzdělávala žáky dvou tříd naší
školy, jejich třídní učitele a metodika prevence. Program byl zaměřen na žáky
s poruchami chování a sociálně znevýhodněné žáky základních škol Prahy 7.
Metodik prevence se účastní pravidelných schůzek metodiků prevence Prahy 7 a
informuje o všem své kolegy. Získává nové odborné informace a zkušenosti.
Zajišťuje a předává během roku veškeré odborné informace o problematice
sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a
formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. Dle
potřeby pak spolupracuje a konzultuje s koordinátorem MČ Prahy 7.
Členové pedagogického sboru se přirozeně začleňují do programu prevence a
sami aktivně na preventivním programu pracují během vyučování i mimo něj.
Tvoří si individuální program dle potřeb a zájmu žáků dané třídy. Díky
zkušenosti a zájmu pedagogických pracovníků se daří zachytávat projevy
rizikového chování již v jejich počátcích. Následná kvalitní spolupráce s ŠPP,
žáky, rodiči a v případě potřeby s dalšími odborníky zajišťuje rychlé řešení
problémů a našim žákům nabízí bezpečné školní prostředí.
ŠPP – členové:
ředitelka školy – Mgr. Jarmila Macečková
výchovná poradkyně – Mgr. Jana Kalašová
školní metodik prevence – Mgr. Šárka Maroušková
školní psycholog – Mgr. Kateřina Matoušková
- Členové ŠPP se během celého školního roku podíleli na řešení studijních
a výchovných problémů rizikových dětí a tříd.
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- Pokračuje úzká spolupráce mezi rodiči a pedagogickými pracovníky při
preventivních konzultacích i při řešení konkrétních problémových
situacích.
- Členové ŠPP konzultují vždy ve vymezených konzultačních hodinách.
Rodiče i žáci je mohou kontaktovat osobně, emailem či telefonicky.
- V případě potřeby bývají rodiče směřování na pomoc center odborné péče
v Praze.
Školní psycholožka Mgr. Kateřina Matoušková realizovala během školního roku
přednášky na téma:
- mentální anorexie
- sexuální výchova
- závislost na počítačích a sociálních sítích
Akce realizované v rámci programu MPP ve školním roce 2014/2015

Ročník

Název akce

1. A, B, C

Seznámení s policií,
dopravní výchova, zásady
osobní bezpečnosti.
preventivně-bezpečnostní
akce Bezpečné prázdniny
Seznámení s policií, tísňové
linky, zásady osobní
bezpečnosti, nebezpečné
nálezy.
Nekuřátka

Police ČR

Seznámení s policií atd.

Policie ČR

Naše Cesta

Sirius

Nekuřátka

Česká koalice proti tabáku

Dopravní výchova

BESIP

Osobní bezpečnost

Policie ČR

První pomoc

Městská policie

Mentální anorexie

Školní psycholog

4. B Vietnam

Člověk člověku

Bezpečně online

Saferinternet

První pomoc

Městská policie

Drogy I

Městská policie

Nekuřátka

Česká koalice proti tabáku

Mentální anorexie

Školní psycholog

2. A, B

3. A, B

4. A, B, C

5. A, B, C
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Realizátor

MČ Praha 7
Policie ČR

Česká koalice proti tabáku

6. A

Ne, mami ne!

IOBD

Ukrajina

Člověk člověku

První pomoc

Městská policie

Šikana a násilí

Městská policie

Čas proměn

7. A

8. A, B

9. A

Típni to

Česká koalice proti tabáku

Mentální anorexie

Školní psycholog

Bezpečně online

Saferinternet

První pomoc

Městská policie

Kriminalita dětí I

Městská policie

Típni to

Česká koalice proti tabáku

Mentální anorexie

Školní psycholog

Sexuální výchova

Školní psycholog

Závislost na pc a sociálních
sítích
8.A Ne, mami ne!

Školní psycholog

8.B Úvod do problematiky
extremismu
8.A,B

Imperativ

Drogy II

Městská policie

Finanční gramotnost

KD Barča

Autorská práva

ČNS IFPI

První pomoc

Městská policie

Láska ano, děti ještě ne

MUDr. Kovář

Típni to

Česká koalice proti tabáku

Mentální anorexie

Školní psycholog

Sexuální výchova

Školní psycholog

Závislost na pc a sociálních
sítích
Úvod do problematiky
extremismu
Finanční gramotnost

Školní psycholog

Bezpečně online

Saferinternet

První pomoc

Městská policie

Základy právního vědomí I

Městská policie

Típni to

Česká koalice proti tabáku

Mentální anorexie

Školní psycholog
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IOBD

Imperativ
KD Barča

Zajištění a organizace MPP:
-

školní psycholožka
Městská policie a Policie ČR
Česká koalice proti tabáku, o.s.
Národní centrum bezpečnějšího internetu – Saferinternet
KDB Barča – Kulturní Dům Barikádníků Barča
Imperativ, z. s.

Iniciativa Občanského Bezpečí Domova (IOBD) ve spolupráci s Odborem
školství MČ Prahy 7 realizovala na naší škole projekt zaměřený na žáky
s poruchami chování a sociálně znevýhodněné. Během školního roku vzdělávala
třídní kolektivy, pedagogické pracovníky a metodika prevence. Projekt byl
zaměřen na specifickou primární prevenci.
Témata výukového programu:
1. Záškoláctví, školní neúspěch, problematické chování
2. Šikana, kyberšikana a agresivita
3. Delikvence a kriminalita
4. Týrání, zneužívání a zanedbávání
5. Zneužívání návykových látek
6. Zneužívání alkoholu
7. Sekty, hnutí, extremistické skupiny
8. Rasismus, xenofobie
9. Závislost na počítači, počítačových hrách a automatech
Závěr
Minimální preventivní program školy byl v letošním školním roce plněn
úspěšně. V průběhu školního roku byl průběžně kontrolován a konzultován s
ředitelkou školy a ŠPP. Žáci a pedagogové se účastnili řady odborných
přednášek, akcí, besed a během celého roku se seznamovali s řadou zajímavých
témat.
Většina pedagogů se do MPP zapojila a samostatně se podílí na organizování
preventivních programů v závislosti na potřebách dané třídy. Mnoho témat se
přirozeně prolíná do více předmětů a žáci se do nich aktivně zapojují v rámci
různých třídních projektů.
Atmosféra na škole je přátelská a žáci mají k pedagogům důvěru, což se projevuje
v každodenním řešení drobných i závažnějších problémů. Vždy se nachází
společná cesta k řešení za podpory celého pedagogického sboru a vedení školy.

42

26. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji
ve školním roce 2014/2015, nově přijatí do 1. třídy ve školním roce 2014/2015

počet žáků

Celkem

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj

15

celkem
z toho
nově

2

přijatí

25. Údaje o škole, které považujeme za důležité
Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků je škola s téměř
130ti letou tradicí. V současné době je její profilující oblastí výuka cizích
jazyků. Velký důraz je ale kladen na výuku ve všech předmětech, nikoli pouze v
cizích jazycích. Cílem školy je, aby její absolventi byli výborně připraveni na
studium na středních školách, ale také na uplatnění ve společnosti. Naším
dlouhodobým cílem je především udržení a postupné zvyšování úrovně kvality
výuky se zaměřením na zřetelnou jazykovou profilaci školy.
Jednou z priorit současné ředitelky školy je budování přátelských a korektních
vztahů v učitelském sboru, ale také mezi učiteli, žáky a jejich rodiči.
Ve škole působí školní psycholožka, která pracuje s třídními kolektivy,
jednotlivými žáky i jejich rodiči a poskytuje podporu a radu učitelům, jak
přistupovat k žákům, kteří potřebují zvláštní péči či pozornost.
Žáci 1.-3. tříd nosí školní uniformu. Ve školním roce 2014/2015 došlo
k revokaci usnesení zastupitelstva Městské části Praha 7, podle kterého měla
Městská část projekt finančně podporovat až do roku 2017. Náklady na pořízení
uniforem v budoucnu ponesou rodiče žáků. Projekt má i přes tuto změnu
podporu rodičů a vedení školy a škola bude v projektu i za nových podmínek
pokračovat i ve školním roce 2015/2016.
Od října 2014 má škola k dispozici venkovní učebnu, která je využívána jak pro
výuku, tak v rámci odpoledních volnočasových aktivit.
V průběhu školního roku 2014/2015 byla postupně vymalována velká část školy
– některé učebny, chodby, školní družiny i školní jídelna. Byla opravena střecha
nad jídelnou.
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Bylo zatěsněno 48 oken ve škole, aby bylo zabráněno úniku tepla a aby se
zlepšily teplotní podmínky pro děti ve třídách.
Městská část Praha 7 poskytla prostředky na výměnu všech vodorovných
rozvodů vody americké technologie (90 000Kč). Bylo vyměněno čerpadlo a
došlo k přetěsnění výměníkové stanice.
Na podzim 2014 bylo v rámci zvýšení bezpečnosti dětí ve škole nainstalováno 6
videotelefonů do školní družiny. Tím škola reagovala na výzvu MŠMT i
Magistrátu hl. města Prahy, aby byla přijata důsledná bezpečnostní opatření.
Další 4 učebny byly vybaveny interaktivními dataprojektory. Škola má
k dispozici i-učebnice na všechny předměty a do všech ročníků a tuto sbírku
postupně rozšiřuje. Učitelé mají tedy možnost s interaktivními tabulemi pracovat
kdykoli, kdy jejich zapojení do výuky smysluplně rozvíjí práci na konkrétním
učivu.
Dotace a granty:
Metodička prevence sestavila program přednášek, jejichž úplný výčet se nachází
v kapitole 23 – prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů. Tyto
přednášky byly hrazeny z prostředků grantu Městské části Prahy 7.
Škola podala žádost o grant v programu ERASMUS +, v tuto chvíli je grantová
žádost schválena, ale škola je na pozici náhradníka.
Škola žádala o 4 granty Magistrát hl. města Prahy. Na základě těchto žádostí
byly škole přiděleny následující dotace:
Č. projektu 1070 – Podpora dalšího vzdělávání pedag. pracovníků školy na PedF UK
a British Council, 50,0 tis. Kč
Č. projektu 1071 - Podpora dalšího vzdělávání pedag. pracovníků školy – studium
pro koordinátora ICT
16,0 tis. Kč
Č. projektu 2167 – Uspořádání pražského kola a zajištění účasti dětí z pražských
škol na mezinárodní soutěži MATHeatre a MATHFactor, 120,0 tis. Kč

MČ Praha 7 škola požádala o dotaci v oblasti kultury a sousedských vztahů –
konkrétně o příspěvek na pronájem sálu Domovina na cizojazyčnou školní
akademii, tato žádost ale nebyla schválena. Dále škola podala 7 žádostí o dotace
v oblasti podpory výuky cizích jazyků. Usnesením MČ Praha 7 ze dne 27.
července 2015 byly škole uděleny dotace na pořízení doplňujících materiálů a
stolních her pro podporu výuky cizích jazyků ve výši 10 000 Kč, dotace na
pořízení sluchátek s mikrofony pro podporu výuky cizích jazyků ve výši 6 000
Kč a dotace na úhradu nákladů spojených s realizací výměnných zájezdů
organizovaných školou (cestovní náklady pedagogického doprovodu, ubytování)
v celkové výši 34 000 Kč.
Škola podala žádost o zařazení do programu MŠMT Hodina pohybu navíc a
byla do něj zařazena.
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V Praze dne 31. 8. 2015
Zpracovaly: Mgr. Jarmila Macečková
PhDr. Hana Moraová
Mgr. Romana Burdychová
Mgr. Naděžda Horká
Mgr. Zuzana Hnyková
Mgr. Jana Kalašová
Mgr. Šárka Maroušková
Mgr. Kateřina Matoušková
Ing. Monika Rendlová
Mgr. Kateřina Střelická
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