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1. Hlavní údaje o škole
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

Metodik prevence:

Mgr. Šárka Maroušková

Školní psycholožka:

Mgr. Kateřina Matoušková

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Kalašová
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Školská rada pro školní rok 2013-2014
za MČ Praha 7:
Zdeněk Gajdůšek, MUDr. Tomáš Kaštovský, Mgr. Filip Kuchař,
za rodiče:
Mgr. Eva Tykalová, Ing. Jan Ladin, Bc. Ida Hurtíková
za pedagogický sbor:
Mgr. Kateřina Matoušková, Hana Dušková, Mgr. Michala Velingerová, od 16
června 2014 Mgr. Kateřina Matoušková, Mgr. Miloslava Nevyhoštěná, Mgr.
Magdaléna Kafková
Charakteristika školy
ZŠ Fr. Plamínkové je státní základní školou s rozšířenou výukou jazyků s
dlouholetou tradicí. Od září 2007 je určena žákům1.-9. tříd. Kromě základního
vzdělání zde žáci především získají kvalitní jazykové znalosti z anglického,
německého a francouzského jazyka. Cílem školy je připravit žáky způsobile
aplikovat vědomosti a dovednosti nejen v naukových předmětech při dalším
studiu, ale společně s rodiči u nich vytvořit systém morálních hodnot a postojů.
Vzhledem k umístění v centru města je škola dostupná nejen pro žáky regionu
Praha 7, ale i ostatních čtvrtí Prahy.

2. Obor vzdělání podle zápisu ve školském rejstříku
79 – 01 – C Základní škola, ŠVP – SCHOLA LINGUA
Studium denní

3. Personální zabezpečení činnosti školy
Škola zaměstnává celkem 51 zaměstnanců: 37 pedagogických pracovníků
(29 učitelů a 8 vychovatelek školní družiny), 6 správních zaměstnanců
(hospodářka, školník a 4 uklízečky), 6 zaměstnanců školní jídelny, dále
mzdovou účetní a ekonomku na částečný úvazek.
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4. Školní vzdělávací program
Výuka ve všech ročnících byla realizována podle školního vzdělávacího
programu Schola Lingua. Školní vzdělávací program byl trochu upraven na
základě stanovené změny Rámcového vzdělávacího programu. Pedagogická
rada schválila tyto změny dne 19.6.2013 s platností od šk. roku 2013/2014.
V 1. pololetí školního roku probíhaly přípravné práce související s revizí
školního vzdělávacího programu, diskuze o jeho vhodných úpravách, ve 2.
pololetí školního roku byla na základě výsledků této revize připravena
aktualizace tohoto dokumentu, o jejíž schválení školskou radou bude škola
usilovat na počátku školního roku 2014-2015. Změny v rámcovém učebním
plánu i školním vzdělávacím programu byly odsouhlaseny pedagogickou radou
23. června 2014. Školská rada byla ředitelkou školy informována o změnách
v rámcovém učebním plánu a s úpravami předběžně souhlasí.
Byla rovněž zahájena a realizována příprava uceleného systému výuky cizích
jazyků, v jehož rámci byla řešena i výuka dalších živých jazyků (nejen
anglického, německého nebo francouzského – od školního roku 2014/2015 bude
vyučována jako druhý cizí jazyk také španělština) a výuka volitelných
cizojazyčně zaměřených předmětů, stejně jako rozšíření nabídky jazykově
zaměřených kroužků.

5. 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 první do čtvrté třídy mohou žáci navštěvovat kroužek angličtiny
s českým učitelem 1 hod. týdně a žáci 1. i 2. stupně mohou navštěvovat kroužek
anglické konverzace s rodilým mluvčím 1 hod. týdně. V sedmé třídě mají žáci v
rámci výuky hodinu anglické konverzace s rodilým mluvčím a v osmé a deváté
třídě se žáci učí výtvarnou výchovu anglicky s rodilým mluvčím metodou CLIL.
Od šesté třídy pak žáci mají na výběr ze dvou dalších jazyků – francouzského (s
rodilým mluvčím) nebo německého - v dotaci 3 hodiny týdně.
Počet učitelů
cizích jazyků
v přepočtu na plně
zaměstnané

S odbornou
kvalifikací

Bez odborné
kvalifikace

Anglický jazyk

3,7

2,8

0,9

Německý jazyk

0,7

0,7

0

0,5

0

0,5

Francouzský
jazyk
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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. Kromě výtvarné výchovy
v 8. a 9. ročníku, která je vyučována v anglickém jazyce, ve škole testujeme
možnosti metody CLIL v dalších předmětech, na 1. stupni např. v hudební
výchově, matematice, na 2. stupni v matematice.
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 také navštívili rodiče dětí, kteří jsou rodilí mluvčí v anglickém
jazyce (beseda, interaktivní přednáška). 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 apod.) Na přípravě projektových dnů se podílejí žáci; soutěže, divadelní
představení apod. chystají žáci 2. stupně pro mladší spolužáky.
Kromě toho ve škole probíhají kroužky anglického jazyka jak s českými
vyučujícími, tak s rodilými mluvčími.
Žáci mají možnost účastnit se celé řady jazykových soutěží, např. City and
Guilds, konverzační soutěže v anglickém jazyce, English Project Competition
pořádané OUP, soutěže v dotváření obrázkového příběhu pořádané společností
Bohemia Venture, mezinárodní soutěže EUROMATH (ve školním roce
2013/2014 se probojovali do finálového kola mezinárodních soutěží
MATHFactor a MATHeatre, v mezinárodní konkurenci získali 1. a 3. místo).
Škola je pořadatelem obvodní soutěže English Singing Contest Flamingo. Ve
škole také probíhá celoškolní projektová soutěž, o jejímž vítězi rozhoduje školní
parlament.
12. května 2014 proběhlo anglické divadelní odpoledne (English Theatre
Afternoon) pro rodiče. V rámci tohoto odpoledne žáci z 1. i 2. stupně
vystupovali v anglickém divadle či předvedli anglická hudební vystoupení.
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 a Windsoru s ubytováním v rodinách.
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6. Výsledky vzdělávání žáků
PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY

ŠK.ROK 2013 / 2014, I. POLOLETÍ

ŽÁKŮ

PROSPĚCH

CHOVÁNÍ

POČET ZNÁMEK

ABSENCE
CELKEM VE TŘÍDĚ

Omluvená

22

168

1,00

21

463

463

21,05

21,05

II.A

Mgr. Miloslava Nevyhoštěná

25

9

16

25

208

1,04

24

721

721

28,84

28,84

II.B

Mgr. Alena Rakoušová

22

8

14

22

198

1,00

22

636

636

28,91

28,91

III.A

Mgr. Eva Kvasničková

20

7

13

20

159

21

1,12

20

511

511

25,55

25,55

III.B

Bc. Šárka Maroušková

23

9

14

23

189

9

1,05

22

821

821

35,70

35,70

III.C

Mgr. Hana Poislová

21

8

13

21

168

21

1,11

21

660

660

31,43

31,43

IV.A

Mgr. Jana Kalašová

24

8

16

24

166

25

1,13

24

834

834

34,75

34,75

IV.B

Mgr. Alena Pragerová

24

9

15

22

2

160

29

3

1,18

24

597

597

24,88

24,88

IV.C

Mgr. Veronika Müllerová

24

10

14

21

3

151

37

4

1,23

24

1039

1039

43,29

43,29

V.A

Mgr. Rudolf Hůla

24

11

13

19

5

159

38

10

1,28

23

1057

1057

44,04

44,04

V.B

Mgr. Radka Tůmová

22

10

12

18

4

139

45

5

1,29

20

551

551

25,05

25,05

VI.A

Mgr. Zuzana Hnyková

27

8

19

18

9

220

101

15

1,39

24

861

861

31,89

31,89

VII.A

Mgr. Magdalena Kafková

25

10

15

12

13

183

151

36

5

1,63

25

1366

1366

54,64

54,64

VII.B

Mgr. Martin Jeřábek

22

12

10

12

10

187

112

30

1

1,53

22

801

801

36,41

36,41

VIII.A

Mgr. Naděžda Horká

22

8

14

10

12

194

105

51

2

1,61

22

1539

1539

69,95

69,95

IX.A

Mgr. Kateřina Střelická

16

7

9

7

9

132

87

27

10

1,67

16

994

994

62,13

62,13

CELKEM/POČET

386

155

231

319

67

0

###

789

181

18

0

1

x

376

1

0

13840

13840

0

x

x

x

PROCENT

v

40

60

83

17

0

75

20

5

0

0

0

x

100

0

0

v

100

0

x

x

x

PRŮMĚR

23

9

14

19

4

0

174

46

11

1

0

0

1,25

22

0

0

814

814

0

35,85

35,85

0

Celkem

5

-

8

1

8

1

Neomluvená

Celkem

11

4

Neomluvená

16,91

11

3

Omluvená

Neuspokojivé

16,91

22

2

Celkem

Uspokojivé

389

Mgr. Jitka Caldová

1

Prům.známka

389

I.B

Jiné hodnocení

22

3

Nedostatečný

1,00

2

Dostatečný

176

1

Dobrý

23

Chvalitebný

13

Výborný

3

10

Neprospěli

2

23

Prospěli

1

Mgr. Lucie Klátová

Třídní učitel

Vyznamenání

p

I.A

Třída

Velmi dobré

PRŮMĚR NA ŽÁKA

Dívky

P

Chlapci

CELKOVÝ

ŠK.ROK 2013 / 2014, II. POLOLETÍ
POČET ZNÁMEK

Celkem

Omluvená
38,73

1,05

24

746

746

29,84

29,84

1,01

22

866

866

39,36

39,36

1,19

20

845

845

42,25

42,25

1

1,06

22

1277

1277

55,52

55,52

Mgr. Jitka Caldová

11

11

22

170

II.A

Mgr. Miloslava Nevyhoštěná

25

9

16

24

II.B

Mgr. Alena Rakoušová

22

8

14

22

III.A

Mgr. Eva Kvasničková

20

7

13

19

III.B

Bc. Šárka Maroušková

23

9

14

23

III.C

Mgr. Hana Poislová

21

8

13

19

IV.A

Mgr. Jana Kalašová

24

8

16

IV.B

Mgr. Alena Pragerová

24

9

IV.C

Mgr. Veronika Müllerová

24

V.A

Mgr. Rudolf Hůla

24

V.B

Mgr. Radka Tůmová

VI.A

Celkem

3

1

Výborný

I.B

22

Prospěli

1

Neprospěli

177

Vyznamenání

-

23

Třída

5

13

208

6

196

2

147

32

186

11

2

167

18

2

2

1,12

21

791

791

37,67

37,67

23

1

161

27

2

2

1,16

24

941

941

39,21

39,21

15

22

2

161

26

5

1,19

24

1075

1075

44,79

44,79

10

14

18

6

151

34

5

1,24

24

859

859

35,79

35,79

11

13

17

7

152

44

10

1,32

23

1669

1669

69,54

69,54

22

10

12

18

4

150

36

4

1,22

21

1032

1032

46,91

46,91

Mgr. Zuzana Hnyková

27

8

19

11

16

203

103

32

1

1,51

24

1474

1474

54,59

54,59

VII.A

Mgr. Magdalena Kafková

25

10

15

10

15

216

109

49

1

1,56

25

1545

1545

61,80

61,80

VII.B

Mgr. Martin Jeřábek

22

12

10

7

15

182

101

44

3

1,60

22

1322

1322

60,09

60,09

VIII.A

Mgr. Naděžda Horká

22

8

14

10

12

199

90

58

5

1,63

22

1990

1990

90,45

90,45

IX.A

Mgr. Kateřina Střelická

16

7

9

3

13

153

62

34

7

1,59

16

1465

1465

91,56

91,56

CELKEM/POČET

386

155

231

291

95

0

###

702

248

18

0

7

x

377

0

0

19262

19262

0

x

x

x

PROCENT

v

40

60

75

25

0

75

18

6

0

0

0

x

100

0

0

v

100

0

x

x

x

PRŮMĚR

23

9

14

17

6

0

175

41

15

1

0

0

1,26

22

0

0

1133

1133

0

49,9

49,9

0

1

2

Omluvená

Uspokojivé

Neuspokojivé

38,73

4

10

Celkem

Velmi dobré

22,30

852

Jiné hodnocení

22,30

852

Nedostatečný

513

21

Dostatečný

513

1,00

Dobrý

3

Chvalitebný

2

Dívky

1
22

3

23

2

PRŮMĚR NA ŽÁKA

p

2

Mgr. Lucie Klátová

1

CELKEM VE TŘÍDĚ

1,01

1

I.A

Třídní učitel

ABSENCE

P

Chlapci

CELKOVÝ

CHOVÁNÍ

Neomluvená

PROSPĚCH

Prům.známka

ŽÁKŮ

Neomluvená

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY

1

2
1

9

Výsledky v soutěžích
Olympiáda z českého jazyka
1.

Ema Kylbergerová, 8.A

2

Veronika Wenkeová, 8.A

3.

Tereza Petrboková, 9.A

Účast v soutěžích „Namaluj mi kapku vody“ (Veolia a Francouzský institut) a „Poznej
kvalitu, vyhraj kvalitu“ (Národní institut kvality)
Recitační soutěž 1. stupeň, školní kolo
1. třídy
1. Nathan Kužela, Michaela Rýdlová
2. Andreas Michailidis
3. Vojtěch Hrubý
2. třídy
1. Eliška Válková
2. Eliáš Černý
3. Eliška Sedláková
3. třídy
1. Alžběta Boguškovská, Jana Jelínková, Eliška Svobodová
2. Nela Hurtáková, Julie Bartáková
3. Richard El Karib
4. třídy
1. Ela Hejdová
2. Filip Kališ
3. Augustin Kužela, Matyáš Brož
Zeměpisná olympiáda
Školní kolo
Kategorie B
1. Petr Slunečko, 7.B
2. Ondřej Selinger, 7.A
3. Marek Dráb, 7.B
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4. Jakub Šamlot, 7.B
Kategorie C
1. Martin Shon, 9.A
2. Tereza Petrboková, 9.A
Obvodní kolo – žáci se nemohli zúčastnit obvodního kola kategorie B kvůli lyžařské výcviku
Kategorie C – 6. místo – Tereze Petrboková, 8. místo Martin Shon
Celoroční projektová soutěž v anglickém jazyce
1. pololetí
1. místo Veronika Wenková, Anežka Argaláčová, 8.A
2. místo Petra Dařbujanová, Alžběta Stýblová
3. místo Matouš Hrubý, 6.A
2. pololetí

1. místo Anežka Argaláčová, Veronika Wenkeová, 8.A
2. místo Petra Dařbujanová, Adéla Štruncová, 6.A
3. místo Natálie Láníková, Kristýna Adamová, 5.A
City and Guilds – školní kolo
Kategorie A2 plus
1. místo - Maryan Masaad
2. místo - Patrik Skala
3. místo - Nela Zakucia
Kategoie B1 plus
1. místo - Vojtěch Petřík, Ema Kylbergerová, Vojtěch Lebeda, všichni 8. A
2. místo - Wyssam Masaad, 9. A, Karolína Trejbalová, 8. A, Benjamin De Silva, 7. B, Jiří
Bystřický, 8. A.
3. místo - Julie Kosová, 7. A
City and Guilds – krajské kolo
kategorie A2 plus
Maryan Masaad 7. místo.
kategorie B1 plus
Ema Kylbergerová 11. - 12. místo.
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Školní kolo soutěže v anglickém jazyce
Kategorie IIA – žáci 8. a 9. tříd
1. místo Ema Kylbergerová, 8.A
2. místo Mia Stojkovič, 9.A
3. místo Wissam Masaad a Deborah Ruxová, 9.A
Kategorie IA – žáci 6. a 7. tříd
1. místo – Julie Kosová, 7.A
2. místo – Natalia Veselá, 7.B
3. místo – Johana Žujičová, 6.A
Mezinárodní kolo soutěží EUROMATH
MATHFactor, kategorie 9-13 let, Ema Kylbergerová, 1. místo
MATHeatre, kategorie 9-13 let, žáci 6.A, 3. místo
Obvodní kolo soutěže English Singing Contest Flamingo
Kategorie 2
1. místo Eleonor Makris
Kategorie 3
1. místo Augustin Kužela
3. místo Filip Kališ
4.-5.místo Emma Kafková
Kategorie kolektivy / kategorie 4
2.místo kolektiv 1.A
Kategorie 5
2.místo 7.B Tereza Horáčková, Anna Panenková, Adéla Šandová
Certifikáty YLE – Flyers
Zuzana Tykalová a Michaela Vrbová
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Obvodní kolo matematické soutěže Pangea (žáci se nemohli zúčastnit krajského kola
vzhledem k termínu škol v přírodě)
Jméno

tř.

Klíma Filip
Kubínek Tadeáš
Láníková Natálie
Barbora
Bubínek Lukáš
Jaklová Veronika
Patočková Kateřina
Frydecký Ondřej
Hrubý Matouš
Kaštovská Natálie
Zitová Eliška

bodů ze 100
5
5

91,67
91,67

5
5
5
5
6
6
6
6

83,33
80
91,67
100
82
100
77,5
80

Obvodní kolo turnaje v přehazované
1.místo kolektiv žákyň ze 7.A
McDonald’s Cup 2004
2.místo kolektiv žáků ze 4. a 5. tříd
Pohár rozhlasu (atletické závody pořádané MČ Praha 7)
kategorie mladší žákyně
1. místo štafeta, Veselá, Zabavská, Zlatohlávková, Parásková
1. místo skok daleký, Tereza Parásková
1. místo hod míčkem, Veronika Zlatohláková, 2. místo Veronika Zabavská
1. místo výška, Tereza Parásková
kategorie mladší žáci
1. místo výška Petr Tlapa, 3. místo Aleš Holub
1. místo skok daleký Petr Tlapa
1. místo štafeta Tlapa, Holub, Slunéčko, Čížek
1. místo běh 1000 m, Petr Tlapa, Matěj Čížek
kategorie starší žákyně
1. místo běh 800 m Eva Panenková, Zuzana Zmeškalová
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7. Uplatnění absolventů školy
Od 1.1.2012 vstoupila v platnost novela školského zákona, která změnila
podmínky pro přijímání na střední školy. Žáci mohli podat v 1. kole pouze dvě
přihlášky, změny nastaly i v oznámení o přijetí (nepřijetí) uchazečů na
příslušnou střední školu a v podávání zápisových lístků. Většina žáků 9. ročníku
využila možnosti podání dvou přihlášek. Na střední školu s talentovou přijímací
zkouškou ve škol. roce 2013/2014 odešlo 25% žáků 9. ročníků. Na střední školy
nastoupili naši žáci v poměru: 37,5 % - gymnázia, 12,5 % - obchodní akademie,
12,5% - SPŠ a 12,5 % - SOŠ. Všichni žáci 9. ročníku byli přijati v 1. kole
přijímacího řízení. Z 5. ročníků odešlo na gymnázia 14 žáků, ze 7. ročníků
odešlo na gymnázia 6 žáků.

8. Pedagogičtí pracovníci
Pedagogičtí pracovníci a jejich odborná kvalifikace v %
ped. prac. celkem
počet

(fyz.

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

osoby)

33 – 88,94 %

37

k 31. 12. 2013

kvalifikace
4 – 11,06 %

9. Věková struktura pedagogických pracovníků
věk

30 a méně

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 a více

počet (fyz.osoby)
k 31. 12. 2013

6

6

14

10

9

6

10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Naprostá většina pedagogických pracovníků splňuje kvalifikační kritéria pro
práci učitele ZŠ. Ve školním roce 2013-14 dokončila dálkové studium na VŠ 1
učitelka 1. stupně a 1 vychovatelka ŠD. Další z kvalifikovaných učitelek
dokončuje studium pro výchovné poradce. Řada učitelů se ale v průběhu
školního roku účastnila seminářů, kurzů a školení pro prohloubení své
odbornosti.
Přehled účasti pedagogů:
Romana Burdychová
Miluše Nováková
Magdaléna Kafková

Výtvarný seminář
Výtvarný seminář
Seminář pro odborníky v oblasti
integrace cizinců
Seminář pro odborníky v oblasti
integrace cizinců
Vzdělávací program „Žáci s SPU a
dílčím oslabením výkonu na
základní a střední škole“
Konference pro učitele
kurz Odborné kompetence
k lektorování a mentoringu
pro interaktivní výuku s ICT
seminář Interaktivní tabule, SNB,
Smart Response
Smart Brigit
přednášející a účast na celostátní
konferenci učitelů matematiky 1. a
2. st. ZŠ a G „Jak učit matematice
žáky ve věku 10-16 let“, akreditace
MŠMT
přednášející a účast na konferenci
„Dva dny s didaktikou matematiky“,
akreditace MŠMT
kulatý stůl CLIL, British Council

Jana Kalašová
Hana Poislová
Martin Jeřábek
Filip Kuchař
17 pedagogů
Hana Moraová, Rudolf Hůla
Hana Moraová

Hana Moraová
Hana Moraová
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11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/2015 a
odkladů školní docházky na školní rok 2014/2015

zapsané děti
počet

přijaté děti

66

66

odklady školní
docházky
3

12. Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu
Školní docházka v roce 2013/2014 byla zahájena 2.9.2013. Během
prvního školního týdne se do školní družiny přihlásilo 210 žáků. Do každého
oddělení školní družiny bylo zapsáno 30 dětí.
V druhém pololetí se 11 žáků odhlásilo. Po celý školní rok měli žáci
možnost navštěvovat kroužky pod vedením vychovatelek ŠD a to sportovní,
keramický, přírodovědný a kroužek šikovných rukou. Kroužky školní
družiny jsou dětmi i rodiči velmi oblíbené, po celý školní rok je navštívilo
celkem 140 dětí. Děti si z kroužků odnášejí nejen nové poznatky a
zkušenosti, ale z některých kroužků i drobné „ výtvory“.
Letošní novinkou byla každý měsíc akce pořádaná jednou školní družinou
Prahy 7, na žádné z nich naše školní družina nechyběla. První společnou akcí
byl program ŠD Korunovační – skoky přes švihadla plus taneční vystoupení.
Další akce, kterou jsme navštívili, byl „Masopust“ na ZŠ Umělecká, „
Piškvorkiáda na ZŠ TGM Ortenovo náměstí, ZŠ Strossmayerovo náměstí
připravila hry a soutěže na dopravním hřišti, poslední červnovou akcí byly
sportovní hry na ZŠ Tusarova.
Naše školní družina již tradičně připravila turnaj ve vybíjené „O pohár ZŠ
Fr. Plamínkové“. Tentokrát se zúčastnilo pět školních družin a již po páté
jsme obhájili vítězství.
Tento školní rok jsme celkem šestkrát navštívili kino Oko a ve spolupráci
s kinem chceme pokračovat i v příštím roce. Další oblíbenou akcí naší školní
družiny je společná akce s Ornitou, kde si letos žáci mohli poslechnout
interaktivní přednášku „ Ptactvo kolem nás“. V měsíci únoru jsme ve
spolupráci s Ornitou vyrobili pět ptačích budek, které byly zavěšeny na
našem školním hřišti. V rámci přírodovědného kroužku měly děti za úkol
pozorovat nové přírůstky v ptačích budkách. Poslední část přednášky si
školní družina vyslechla v dubnu. V příštím školním roce bychom rádi
pokračovali ve spolupráci s Ornitou.
Další akce, které připravovaly vychovatelky pro žáky ŠD, byly tematicky
laděné akce k určitému ročnímu období.
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Podzim jsme přivítali v podzimních barvách pečením jablek a brambor,
pro zahřátí dostaly děti šípkový čaj. I když nám počasí nepřálo, akce měla
velký úspěch jak u dětí, tak u rodičů, kteří byli na akci srdečně zváni.
V měsíci listopadu jsme s dětmi v čarodějnických kostýmech ozdobili
dýně a společně obtiskovali listy. Odměnou nám byla krásná podzimní
výzdoba, kterou po celý zbytek podzimu obdivovali rodiče i ostatní paní
učitelky.
V zimním čase všechna oddělení spolu s vychovatelkami připravovala
drobné dárky na charitativní vánoční trhy. Hudební kroužek předvedl
vystoupení ostatním dětem. Mikulášský výlet se konal těsně před Mikulášem
a tentokrát se ŠD vydala za pohádkovými postavami paní A. Klimtové. O
vánoční výzdobu chodby a heren ŠD se tradičně postaraly vychovatelky s
dětmi. Po vánočních svátcích čekal děti ve ŠD karneval.
Jaro jsme přivítali v zeleném a hlavně sportovními soutěžemi na školním
dvoře. Další akcí spojenou s pečením buřtů bylo „Čarodějnické odpoledne“,
kdy si děti vyzkoušely např. čarodějnickou štafetu či hod koštětem.
Týden před velikonocemi si mohli rodiče i ostatní návštěvníci prohlédnout
velikonoční výstavu výrobků žáků ŠD.
Pro velký úspěch jsme i letos chtěli zopakovat „ plážový den“, ale
nakonec díky nadšení dětí a příznivému počasí z toho byl „ plážový týden“
zakončený pátečním nanukem pro všechny.
Všechny akce školní družiny byly dětmi velmi oblíbené a hojně
navštěvované. Některých se zúčastnili i rodiče, kteří ocenili nápaditost a
přátelskou atmosféru.

13. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Protokol o kontrole č.j. ČŠIA
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14. Zpráva o hospodaření za rok 2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY FR. PLAMÍNKOVÉ
ZA ROK 2013
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
ostatní příjmy
Celkem

3274200
16512346
1757683
375144
557997
53947
133455
22664772

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

12038473
135493
4039573
239445
352074
10980
5732611
22548649

Investice:

0

Hospodářský výsledek

116123

V Praze dne 30.6.2014
Zpracovala: Rendlová

Za školu: Mgr. Jarmila Macečková
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15. 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 2013-2014
Funkci výchovného poradce zastává Mgr. Jana Kalašová, aprobace 1.st. ZŠ,
specializace TV, rozšiřující studium speciální pedagogiky na PedF UK.
V současné době výchovný poradce dokončuje předepsanou kvalifikaci studiem
pro výchovné poradce na FF UK.
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, spec.pedagog pracující v této PPP,
konzultovala s výchovným poradcem sestavování IVP pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a byla přizvána ke spolupráci při realizaci projektu
spolupráce učitelů s asistentkou pedagoga ( doporučila speciál. pomůcky,
průběžně konzultovala s výchov. poradkyní postupy pro práci pedagog.
asistenta). V letošním školním roce pracovala jako asistentka pedagoga p.
Dagmar Netrefová, která měla pracovní smlouvu do dubna 2014, za vykonanou
práci – úvazek 20 hod týdně byla placena Úřadem práce Magistrátu hlavního
města Prahy. Asistentka pedagoga pracovala s dětmi se speciál. vzdělávacími
potřebami převážně ve třídách 4.A a 4.B při výuce českého jazyka a
matematiky a vypomáhala ve 3. třídě při výuce angličtiny a v 6. třídě při výuce
matematiky.
Výchovná poradkyně absolvovala školení a informativní schůzky pro
výchov. poradce Prahy 7 a Prahy 8. V rámci prohloubení své odbornosti se
zúčastnila 2 seminářů na téma: „Výchova a vzdělávání žáků s SPU a dílčím
oslabení výkonu na ZŠ a SŠ“ a „Seminář pro odborníky v oblasti integrace
cizinců “. Dále se zúčastnila konference pořádané FF UK v Praze na téma
„Škola jako místo setkávání 2014“.
Výchovný poradce eviduje žáky s SVP – zejména žáky s SPUCH, žáky se
zdravotním znevýhodněním, žáky cizince a průběžně seznamuje učitele se
změnami u jednotlivých žáků.
V letošním školním roce pracovalo 7 žáků podle IVP (individuálního
vzdělávacího programu). Žákyním ze 7. ročníku a 9. ročníku byl vypracován
IVP (pro žáka se zdravotním znevýhodněním). Dále byly vypracovány IVP pro
žákyně z 3. ročníku a ze 6. .ročníku (žákyně s SPU ) a rovněž IVP pro žákyni 4.
ročníku (žákyně s nadprůměrným nadáním). Tato žákyně se účastnila hodin
matematiky v 5. ročníku. IVP byl také vypracován dvěma žákům-cizincům, ze
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6. a 9. ročníku, kteří nastoupili na naši školu s minimální znalostí češtiny. IVP
pro tyto děti byl zaměřen zejména na zlepšení znalosti a vyjadřování v českém
jazyce. Obě děti udělaly velký pokrok, starší z nich byl velmi úspěšný při
přijímacím řízení na gymnázium.
Žákům 8. ročníku bylo nabídnuto testování PPP P7 se souhlasem rodičů
v rámci volby povolání, zájem projevilo 10 žáků. Testování je z důvodu velkého
časového vytížení psychologů PPP pro Prahu 7 v měsíci červnu přesunuto na
začátek příštího školního roku. Všichni žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili
Veletrhu nabídky středních škol v Kongresovém centru-Schola Pragensis.
Prostřednictvím informačních brožůrek (Atlasu školství) byli žáci těchto tříd
informováni o budoucích studijních možnostech.
Již od září 2013 byli žáci 9. tříd a jejich rodiče průběžně formou letáků a
školních webových stránek 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, školních webových
stránek, 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.
Od 1.1.2012 vstoupila v platnost novela školského zákona, která změnila
podmínky pro přijímání na střední školy. Žáci mohli podat v 1. kole pouze dvě
přihlášky, změny nastaly i v oznámení o přijetí (nepřijetí) uchazečů na
příslušnou střední školu a v podávání zápisových lístků. Většina žáků 9. ročníku
využila možnosti podání dvou přihlášek. Na střední školu s talentovou přijímací
zkouškou ve škol. roce 2013/2014 odešlo 25% žáků 9. ročníků. Na střední školy
nastoupili naši žáci v poměru: 37,5 % - gymnázia, 12,5 % - obchodní akademie,
12,5% - SPŠ a 12,5 % - SOŠ. Všichni žáci 9. ročníku byli přijati v 1. kole
přijímacího řízení. Z 5. ročníků odešlo na gymnázia 14 žáků. Ze 7. ročníků
odešlo na gymnázia 6 žáků.
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 s SVP, při tvorbě slovního hodnocení pro žáka, při organizaci
podávání přihlášek a zápisových lístků na SŠ, při spolupráci s asistentem
pedagoga, při organizační přípravě výchovných komisí.
Výchovná komise v průběhu školního roku 2013/14 řešila 5 případů žáků, u
kterých se vyskytly větší kázeňské problémy a jeden případ týkající se
závažného problému nedostatečné spolupráce matky žáka 4. ročníku s tříd.
učitelkou, vychovatelkou ŠD ohledně vybavení školními pomůckami a neplnění
domácí přípravy. Kázeňské přestupky byly ve spolupráci s rodiči řešeny u 3
žáků ze 7. třídy. U 1 žáka z 5. třídy řešila výchovná komise společně s rodiči
výchovné problémy a poruchy chování. S rodiči žáka ze 3. třídy byla
prodiskutována možnost lepšího začlenění dítěte do třídního kolektivu.
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Spolupráce všech pracovníků Školního poradenského pracoviště probíhala
průběžně a hodnotila situace, které se týkaly žáků s SVP, otázek chování žáků a
problematiky specifických poruch učení. Výchov. poradce tak mohl
konzultovat problémy se svými kvalifikovanými kolegy - psychologem ,
metodikem prevence a zástupcem ředitele s aprobací psychologa.

Hodnocení školní psycholožky
Tým ŠPP byl v loňském školním roce tvořen výchovnou poradkyní (Mgr.
Janou Kalašovou), školní metodičkou prevence (Mgr. Jarmilou Macečkovou a
Mgr. Šárkou Marouškovou, která funkci metodičky prevence přebrala od 2.
pololetí) a školní psycholožkou (Mgr. Kateřinou Matouškovou). Psychologická
poradna pro žáky, rodiče a učitele naší školy zahájila svou činnost první týden v
září.
Na začátku školního roku naše výchovná poradkyně (Mgr. Jana Kalašová)
vypracovala spolu s příslušnými pedagogy individuálně vzdělávací plány pro
celkem 7 žáků naší školy. Do března ve škole rovněž působila paní Dagmar
Netrefová jako asistent pedagoga pro některé žáky prvního stupně (z prostředků
Úřadu práce).
V měsíci lednu proběhl úspěšně zápis do prvních tříd, na kterém se podílela
paní ředitelka Mgr. Jarmila Macečková, paní zástupkyně PhDr. Vlastimila
Volková, školní psycholožka Mgr. Kateřina Matoušková a pedagogové prvního
stupně. Byli přijati žáci do celkem tří budoucích prvních tříd.
Během školního roku pracovala školní psycholožka především s kolektivem
žáků třídy 4.C, ve druhém pololetí dále s třídním kolektivem 5. B, vzhledem k
nástupu nového, problematického žáka. Tato intervence si vyžádala i spolupráci
se sociálním odborem MČ Praha 7. V posledním čtvrtletí školní psycholožka
provedla také sociometrické šetření ve třídě 3. C. S žáky druhého stupně
pracovala školní psycholožka spíše individuálně. Nejproblémovější se opět
ukázali žáci obou sedmých tříd.
Konzultace s třídními učiteli o vyvstalých problémech v jednotlivých třídách
byly v loňském školním roce velmi profesionální. Rovněž spolupráce všech
pracovníků Školního poradenského pracoviště je velmi dobrá. Náš tým se schází
pravidelně a hodnotí všechny problémové situace, které se týkají jak chování
žáků, tak i vztahových problémů a v neposlední řadě i problémů s učením i
spolupráce s ostatními kolegy.

16. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně
mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity
Spolupráce s rodiči žáků byla realizována především prostřednictvím
třídních schůzek a konzultačních hodin, které se střídavě konaly každé dva
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měsíce. Mimo to byla škola stejně jako v předešlých letech otevřena
neformálním návštěvám rodičů v průběhu celého školního roku. 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 v závěru kalendářního roku vystoupení pro rodičovskou veřejnost
s cílem prezentovat svou činnost a seznámit rodiče s tím, čemu se děti naučily.
Vedení školy připravilo dvě celoškolní setkání, na nichž byli rodiče
seznámeni s plány a koncepcí cizojazyčné výuky ve školních letech 2013-14 a
2014-15. Začátkem školního roku měli rovněž rodiče možnost zúčastnit se
rozsáhlé ankety zaměřené na otázky spojené s výukou cizích jazyků ve škole a
následně pak na webových stránkách školy sledovat zapracování výsledků
ankety do koncepce dalšího rozvoje jazykovědného vzdělání.
Škola se prezentuje nejširší veřejnosti jednak svými webovými stránkami a
jednak akcemi, které pořádá. Mezi oblíbené patří každoroční loučení se žáky,
vánoční trhy, den otevřených dveří, kdy si mohou budoucí prvňáčci prohlédnout
školu i popovídat s učiteli a žáky. Dalším typem aktivit, kde se naše škola
představuje, jsou sportovní turnaje a znalostní olympiády. V letošním školním
roce bylo pro rodiče uspořádáno anglické divadelní odpoledne.
V novém letos proběhlo tradiční šerpování žáků 9. tříd a rozloučení s nimi, a
to v poslední školní den v prostorách školy. Za přítomnosti žáků všech tříd byli
žáci 9.A šerpováni a pronesli projev. Akce se v roli diváků zúčastnili i rodiče
žáků 9. třídy.
Škola ve školním roce 2013/2014 získala certifikát Rodiče vítáni.
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)
- Evroškol – organizace škol v přírodě a LVZ
- Dům dětí Praha 7 (organizace zájmových aktivit a soutěží )
- Červený kříž Praha 7 – soutěže pro žáky
- Informační centrum Evropské unie – (vzdělávací akce pro žáky)
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- 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. Ve škole
probíhají praxe posluchačů fakulty (matematika, anglický jazyk, pedagogika –
výchovný poradce), ve škole proběhla také orientační praxe studentů
bakalářského studia z různých oborů. Dále jsou ve škole pilotovány aktivity
z mezinárodních projektů a v rámci konference Dva dny s didaktikou
matematiky proběhla otevřená hodina matematiky v angličtině pro účastníky
této konference.
Z hlediska mimoškolních aktivit měli žáci v tomto školním roce možnost
účastnit se poznávacího zájezdu do jižní Anglie, Londýna a okolí s pobytem
v anglických rodinách.
Další přehled mimoškolních aktivit - viz kapitola Prevence rizikového
chování, Environmentální výchova, Multikulturní výchova.

17. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech
Škola nebyla v uplynulém roce zapojena do žádného rozvojového či
mezinárodního programu.
Škola je nově registrovaná v mezinárodním projektu ePals a British Council
Schools online. V tuto chvíli tyto projekty využívá pro hledání kontaktů pro
emailovou korespondenci dětí s americkými, kanadskými či švédskými
vrstevníky.
Škola se registrovala na portálu eTwinning. Bude hledat partnerské školy pro
zahájení mezinárodních projektů a spolupráce.
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.
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18. Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
Metodička preventivní péče sestavila program přednášek, jejichž úplný výčet
se nachází v kapitole 25 – 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 +, požádala o grant
Městskou část Praha 7 (pořádání celorepublikové soutěže v anglickém jazyce
EnviTheatre), podala žádost o dotaci v rámci „Rozvojového programu na
podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a
metodiků-specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014“.
Podala žádost o příspěvek na anglickou školní knihovnu.
Žáci školy se zúčastnili mezinárodního kola soutěže MATHFactor a
MATHeatre. Dopravu žáků škola hradila za finančního přispění Městské části
Praha 7, nadace Charta 77, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, rodičů a ze
svých vlastních zdrojů. Pobyt žáků na Kypru hradil organizátor z projektu
Evropské komise 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP.

19. 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
2013/2014 byly organizovány četné zájmové kroužky i pravidelné volnočasové
aktivity zaměřené celkově na prevenci sociálně patologických jevů (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
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srovnání 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 spojeným s chodem 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.

20. Polytechnická výchova
Polytechnická výchova je na naší škole obsažena v následujících povinných
předmětech: 1. stupeň – pracovní činnosti a svět práce, 2. stupeň – svět práce a
dále v kroužcích konaných školou: šikovné ruce, keramika a korálkování.
Paní učitelka Horká, Hnyková a Kafková navštěvovaly se svými třídami
populárně vědecké programy v Národním technickém muzeu a též „Vědohraní“
na matematicko-fyzikální fakultě. Rovněž žáci 1. stupně navštěvovali v průběhu
školního roku Technické muzeum v rámci cyklu akcí pořádaných pro základní
školy.

21. 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
s SVP a jednu žákyni s nadprůměrným nadáním v matematice.
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22. Vzdělávání cizinců
Školu navštěvovalo celkem 8 cizinců, z toho většina s trvalým pobytem
v České republice.
Chorvatsko

1

Slovensko

2

Rusko

1

Spojené státy americké

1

Vzhledem k dobré jazykové vybavenosti žáků – cizinců – probíhá integrace
žáků bez jakýchkoli problémů.

23. Environmentální výchova
Environmentální výchova [EV] 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 EV 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
 prosazovat požadavek slušného jednání mezi žáky, žáků k dospělým i k
přírodě jako prostředek vytvářeni 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
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Přehled činností ve školním roce 2013/2014
Celoročně:
1. Třídění odpadu [papír, plasty]
2. Ekologizace provozu školy- hospodárné zacházení s energii a vodou
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 doplněni 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, ozdravných pobytů a škol v přírodě k rozvíjení
EV
10.Připomínání si významných mezinárodních dnů pro životní prostředí
1.čtvrtletí
-

vypracovaní plánu EV pro školní rok 2013-2014
návštěva planetária
exkurze- Technické muzeum
ekologická výstava- Zemědělské muzeum
program ORNITA- Kam ptáci letí I.
DÝŇOVÁNÍ, uvítání podzimu

2.čtvrtletí






ekologické přednášky
spolupráce s ekologickým sdružením TEREZA
Vánoční trhy-prodejní výstava vánočních dárků žáků na charitativní účel
ORNITA- Kam ptáci letí II.
Život netopýrů- výroba papírových maket

3.čtvrtletí
 školní kola olympiád (Z)
 sdružení TEREZA- ekologické pracovní listy
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sokolnická společnost- TEIR- ekologický program- Dravci a sovy v letu
Technické muzeum- výroba papíru a knih
GEOSVĚT- galerie minerálů a fosilií
ORNITA- výroba ptačích budek
Návštěva kina OKO- Život hmyzu- MRŇOUSOVÉ

4.čtvrtletí
-

přírodovědné vycházky (Stromovka, Letenské sady)
ekologické besedy (návštěva meteorologické stanice CHURÁŇOV)
výlety, školy v přírodě (lesní lanové centrum PROUD- ZADOV)
Výzkumný ústav pivovarnický- moderní výroba piva
Multikulturní dopoledne- kulturní centrum ZAHRADA (Praha 4)
Návštěva botanické zahrady v pražské Tróji

24. Multikulturní výchova
Multikulturní výchova (MKV) není samostatný vyučovací předmět, ale
průřezové téma, jehož vymezení obsahu je přesně formulováno v Rámcovém
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání „Schola Lingua“. MKV se
prolíná celým školním rokem napříč všemi ročníky a každodenními výchovně
vzdělávacími činnostmi školy.
Program MKV je tvořen dílčími třídními projekty, které jsou zaměřeny na
kulturní rozdíly, mezilidské vztahy a etnický původ. Nedílnou součástí jsou i
prvky interkulturní výchovy.
16. června 2014 se žáci 6.A zúčastnili multikulturního dopoledne.
Do jednotlivých vyučovacích předmětů byla začleňována témata:
Člověk ve vztazích k druhým lidem, lidské vztahy
Předsudky ve vnímání druhých lidí, vlastní identita, kulturní diferenciace
Setkávání kultur, komunikace, solidarita
Globální svět, multikulturalita, etnický původ
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.
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Žáci 2.stupně se zúčastnili zájezdu do Anglie. Byl to již dvanáctý zájezd do
Spojeného království, na základě kterého žáci vnímali jinou kulturu, jelikož byli
ubytováni v anglických rodinách. Rovněž se mohli zlepšit v anglickém jazyce.
Škola je partnerskou školou projektu Multiculturalism, Migration,
Mathematics Education and Language, Project 526333-LLP-1-2012-1-ITCOMENIUS-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 ERAMUS STUDENT NETWORK. Žáci mají jedinečnou
příležitost seznámit se z životem a problémy každodenního života
v nejrůznějších částech světa.
Do školy jsou zváni také rodiči-cizinci žáků, aby žákům vyprávěli o životě a
kultuře v jejich rodné zemi.

25. Prevence rizikového chování
MPP je zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu. Vede
k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a k rozvoji sociálně komunikativních
dovedností. Jeho součástí je pomáhat žákům osvojit si takové znalosti,
dovednosti a způsobilosti, které pomáhají předcházet konkrétním formám
rizikového chování. MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti
forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru a úzké
spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Cílem MPP je předcházet
projevům rizikového chování a informovat žáky o zdravém životním stylu. Dále
pak nabídnout žákům možnosti aktivního trávení volného času.
Cíle programu
Prioritou naší školy je, abychom budovali důvěru, velmi dobré, přátelské a
příjemné vztahy mezi učiteli a žáky a následně přátelské vztahy s rodiči. Naším
cílem je také neustále prohlubovat povědomí žáků o rizikovém chování a o
jejich možných následcích k čemuž směřují veškeré akce a aktivity MPP. Podle
toho byl postaven plán MPP pro rok 2013/14. Mj. byly realizovány tyto cíle:
- prohlubování právního vědomí žáků (předpisy, zákony – nutnost jejich
dodržování);
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- 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, xenofobie…);
- 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.
Žáci měli možnost navštěvovat celou řadu kroužků. Žáci 1. stupně využívají též
bohatou nabídku kroužků a akcí školní družiny.
Zájmové kroužky navštěvované žáky v tomto školním roce:
- anglická konverzace
- vědecký kroužek
- aerobik a moderní tanec
- keramický kroužek
- hip hop
- hudební kroužek
- počítače a internet
- výtvarný kroužek
- šachy
- stolní hry atd.
- florbal
- španělština
- tenis
- flétna
- míčové hry
- korálkování
Žáci měli možnost využívat školního klub, navštěvovat školní knihovnu i
anglickou knihovnu.
Účast v mnoha vzdělávacích, výtvarných a sportovních soutěžních akcích:
- přehazovaná, volejbal, košíková, šachy, atletika, florbal, kopaná, malá
kopaná, stolní tenis, plavání…
- Olympiáda v českém jazyce
- soutěže v anglickém jazyce (City and Guilds, MATHFactor a
MATHeatre, English Singing Contest Flamingo, soutěž v anglickém
jazyce, celoroční projektová soutěž v anglickém jazyce, soutěž o
interkativní software, Project English Competition)
- matematický Klokan
- celoškolní kolo recitační soutěže
- OVOV
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-

soutěž v tvoření a řešení slovních úloh
Zlatý slavík
Hobulet Cup
McDonald Cup
Odznak zdatnosti

Školní a mimoškolní akce:
-

školy v přírodě
lyžařský kurz
cyklový let
školní výlety
výstavy
divadla
kino
koncerty
návštěva dopravního hřiště
knihovna
Halloween Party
Thanksgiving Day
Den otevřených dveří
Mikulášská besídka

-

výlet do Anglie
Vánoční besídky pro rodiče
Vánoční trhy
program Ornity – Kam ptáci letí
Dravci na školním hřišti
Týden otevřených dveří ŠD
Pancake Day
karneval ŠD
Knižní bazar
Planetárium
Helpík
Velikonoční výstava
návštěva domova seniorů
Čarodějnické odpoledne

Žáci naší školy se pravidelně účastní akcí pořádaných na území Prahy 7. Naše
škola zároveň spolupracuje i s ostatními ZŠ na Praze 7.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování.
Činnost týmu ŠPP.
Pedagogičtí pracovníci byli pravidelně informování o aktuálních problémech
a nových formách primární prevence. Pedagogové se v průběhu roku
individuálně vzdělávali v této oblasti na školeních a seminářích a své poznatky
diskutovali s ostatními pracovníky ve škole. Pravidelně využívají služeb PPP a
konzultují různé aktuální problémy. Pracovníci PPP docházejí v případě potřeby
i do naší školy, kde pracují s učiteli i žáky. V letošním školním roce proběhlo
školení s Mgr. J. Budíkovou z PPP na téma „Jak číst“.
Metodik prevence se účastní pravidelných schůzek metodiků prevence Prahy
7 a informuje o všem své kolegy. Během celého školního roku pak pravidelně
31

zveřejňuje veškeré materiály MPP a informace o nabízených a konaných akcích.
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.
Díky zkušenosti a zájmu pedagogických pracovníků se daří zachytávat projevy
rizikového chování již v jeho 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.
- 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 směřováni na pomoc center odborné péče
v Praze.
Akce realizované v rámci programu MPP ve školním roce 2013/2014

Ročník
1. A, B

2. A, B

3. A, B, C
4. A, B, C

Název akce

Realizátor

Seznámení s policií,
dopravní výchova, zásady
osobní bezpečnosti.
Seznámení s policií, tísňové
linky a jejich zneužívání,
zásady osobní bezpečnosti,
nebezpečné nálezy.
Nekuřátka

Policie ČR

Nekuřátka

Česká koalice proti tabáku

Prevence rizikového

Policie ČR
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Policie ČR

Česká koalice proti tabáku

5. A, B

chování. Problematika
mezilidských vztahů –
šikanování, zásady osobní
bezpečnosti, beseda.
Bezpečně online - facebook

Saferinternet

Helpík – soutěž první
pomoci
Čas proměn

6. A

Kriminalita mládeže

KDB Barča

Vztahy ve třídě

Policie ČR

Prevence PO

7. A, B

8. A

9. A

Kriminalita mládeže (7. A)

KDB Barča

Prevence rizikového chování

Policie ČR

Prevence HIV/AIDS, drogy

Hornych

Bezpečně online - facebook

Saferinternet

Prevence proti kouření

Česká koalice proti tabáku

Vztahy ve třídě, šikana

Policie ČR

Kriminalita mládeže

KDB Barča

Drogy

Hornych

Prevence proti kouření

Česká koalice proti tabáku

Láska ano, děti ještě ne

MUDr. Kovář

Právní povědomí, drogy

Policie ČR

Zajištění a organizace MPP:
-

Městská policie a Policie ČR
Česká koalice proti tabáku, o.s.
Martin Hornych – HIV/AIDS a Drogy
Národní centrum bezpečnějšího internetu – Saferinternet
KDB Barča – Kulturní Dům Barikádníků Barča

Závěr
Akce, které ve škole v tomto školním roce proběhly, byly úspěšné. Žáci se
v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, besed a programů. Po celý školní
rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata šikany,
kriminality, mezilidských vztahů, problematice závislosti a o dalších
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nežádoucích jevech. Pedagogové po celý rok podporovali pozitivní klima školy
a upevňování dobrých vztahů mezi spolužáky. Během celého školního roku se
žáci zapojovali do třídních projektů, jejichž cílem bylo podporovat zdravý
životní styl, dodržovat určitá společenská pravidla a osvojovat si pozitivní
chování. Aktivity byly v průběhu roku přizpůsobovány aktuální situaci ve
škole.

26. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

počet žáků

Celkem

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj

6

celkem
z toho
nově

0

přijatí

27. Údaje o škole, které považujeme za důležité
Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků je škola se 120 ti letou tradicí, která má v současné době profilací na výuku cizích jazyků.
Naším dlouhodobým cílem je především udržení a postupné zvyšování úrovně
kvality výuky se zaměřením na zřetelnou jazykovou profilaci školy.
Jednou z priorit tak bylo zajištění vysoké aprobovanosti výuky cizích jazyků,
zejména anglického. Situace bude vyřešena ve školním roce 2014/2015.
Vzhledem k nižšímu počtu tříd na 2. stupni ZŠ se jeví jako problém
naplňování učebních úvazků učitelů ostatních vyučovacích předmětů a učitelů 1.
stupně – proto někteří z nich vyučují po absolvování školení také anglický
jazyk.
Ve školním roce 2013/2014 byla posílena profilace školy v oblasti
jazykového vzdělávání. I nadále ale zůstává cílem školy poskytování kvalitních
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základů všeobecného vzdělání (se zvláštním akcentem na oblast jazyků)
umožňující jejich pozdější uplatnění v profesi a v životě vůbec.
V personální sféře ovšem k výrazným změnám došlo. Na základě výsledků
konkursního řízení byla novou ředitelkou školy jmenována Mgr. Ivana Lisová
(od 1.8.2013), která byla ze zdravotních důvodů nucena odstoupit z funkce k 1.
lednu 2014. Vedením školy poté byla pověřena statutární zástupkyně Mgr.
Jarmila Macečková. Ta je po úspěšném konkursu od 1. května 2014 jmenovanou
ředitelkou školy.
Bylo rozhodnuto pokračovat v projektu zavedení školních uniforem, podpora
tohoto projektu Městskou částí Praha 7 je v tuto chvíli schválena do roku 2017.

Zpracovaly: Mgr. Romana Burdychová
Mgr. Zuzana Hnyková
Mgr. Jana Kalašová
Mgr. Jarmila Macečková
Mgr. Šárka Maroušková
Mgr. Kateřina Matoušková
Mgr. Veronika Mičková
PhDr. Hana Moraová
Ing. Monika Rendlová
PhDr. Vlastimila Volková
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V Praze dne 30.6.2014

