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 Identifikační údaje školy 
 

1.1 Název školy:  Základní škola, Praha 2, Botičská 8 

 

1.2 Adresa školy:  Botičská 8/130, 128 00 Praha 2 

 

1.3 Ředitel školy:  Mgr. Ondřej Machů 

  

1.4 Kontakty:  224 918 843 

    info@zsboticska.cz 

    www.zsboticska.cz 

 

1.5 IČ:  48134201 

 

1.6 IZO:  600035620 

 

1.7 Zřizovatel školy:  ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20, 129 00 Praha 2 

 

 

 Školská rada 
 

Členové školské rady: 

 

předsedkyně:   Barbora Bürgerová 

místopředsedkyně:  Mgr. Lenka Bernatová 

členové:   Ing. Lenka Hájková 

    Martina Janoušková 

    Mgr. Jakub Drábek 

    Mgr. Jana Totušková 

Ing. Michaela Jírovcová 

    Mgr. Gabriela Adamová 

    Tomáš Svoboda 

 

V červnu proběhly volby do školské rady a na místa zákonných zástupů byli zvoleni tito 

rodiče: Milena Beránková, Alexandra Trefilová, Josef Musch. Školská rada bude v roce 

2022/2023 fungovat v novém složení, protože MČ Praha 2 bude v září jmenovat nové zástupce 

za zřizovatele. 

 

 

 Charakteristika školy 
 

Úplnost a velikost školy 

Základní škola je úplná s 13 třídami, 6 tříd na 1. stupni a 7 tříd na 2. stupni. Zároveň 
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otevíráme dálkové studium pro studenty, kteří nemají dokončené základní vzdělání (Kurz 

získání základního vzdělání). Součástí školy je školní družina, školní jídelna a Centrum volného 

času. Počet žáků ve školním roce 2021/22 dosáhl 303, což znamená průměrně 23 žáků v jedné 

třídě. 

 

Vybavení školy 

Ve škole je 13 učeben, 3 odborné pracovny (pracovna fyziky a chemie, přírodopisu a 

zeměpisu a počítačová učebna s 20 počítači s přístupem na internet) a školní družina. Třináct 

učeben je vybaveno interaktivní tabulí a tři odborné pracovny audiovizuální technikou. Součástí 

školy je víceúčelové sportovní hřiště a Centrum volného času, které organizuje rozmanitou 

mimoškolní a zájmovou činnost nejen pro žáky školy (školní klub, zájmové kroužky a 

celoškolní akce), ale i pro veřejnost.  

Ve školním roce 2021/2022 jsme počítačovou učebnu vybavili 11 novými počítači, také 

jsme zakoupili 10 notebooků a do dvou tříd jsme pořídili interaktivní panely. Do dvou  učeben 

jsme zakoupili nové lavice a židle. Kompletní opravou prošli dívčí toalety. Rekonstrukcí prošla 

také kancelář ředitele školy a sborovna školy, kde jsme vytvořili funkční a příjemné zázemí pro 

práci a jednání se zákonnými zástupci. V 1. a 2. patře došlo k výmalbě chodeb. Do sportovního 

areálu jsme zakoupili 4 zahradní sety, což zlepšuje využití areálu školní družinou a v letních 

měsících umožňuje výuku venku. 

Škola poskytuje dostatek prostoru pro činnost dětí, je dobře vybavena audiovizuální a 

počítačovou technikou. Škola také splňuje hygienické normy a požadavky. Velikost nábytku je 

přizpůsobena vzrůstu žáků, učebny jsou dostatečně osvětlené a větratelné. Ve škole je dostatek 

sociálních zařízení včetně sprch. Součástí školy je i školní jídelna. 

 

 

 Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání 
 

Ve školním roce 2021/2022  probíhala výuka ve všech ročnících podle učebních 

dokumentů ŠVP Klokan 79-01-C/01 Základní škola.  

Školní vzdělávací program vychází z obecně vzdělávacích cílů, klíčových kompetencí a 

výstupů RVP ZV, které odrážejí dlouholeté zkušenosti a práci pedagogů školy s žáky. Zároveň 

tento dokument odráží ve svém obsahu požadavky rodičů na vzdělávání jejich dětí a navazuje 

na tradice školy. 

Škola je otevřena všem dětem jak obsahem vzdělání, demokratickými zásadami v práci, 

respektováním jedinečnosti žáků a jejich osobnosti, tak diferencovaným přístupem k potřebám 

žáků a jejich rodičů. 

Naším cílem je vychovávat žáky k tomu, aby byli schopni vlastního uváženého 

rozhodování, samostatného myšlení, prosociálního chování a vedeme je k zodpovědnosti 

za jejich postoje a jednání. V tomto směru školní vzdělávací program klade důraz 

na harmonický a všestranný rozvoj každého jedince. 
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Projektové vyučování 

V letošním roce se nám podařilo v plné míře zrealizovat dva roky odkládaný celoškolní 

projekt s tématem olympijských her. První projektový den byl určený žákům 4. až 9. tříd, kteří 

se vypravili na projekci velmi úspěšného filmu Zátopek. Následně si se svými učiteli 

prostřednictvím diskuze probrali stěžejní momenty tohoto snímku a jednotlivé zajímavé 

informace týkající se významného sportovce Emila Zátopka a olympijských her celkově. 

 

  
Žáci na projekci filmu Zátopek   Šesťáci při přípravě prezentace curlingu 

  

V prosinci se již do projektu zapojili i naši nejmladší žáci. Každá třída měla vybraný zimní 

olympijský sport, ke kterému zpracovala různé plakáty s nejdůležitějšími fakty, pravidly či 

sportovci. Žáci se zamysleli nad tím, jak co nejzábavněji s danou disciplínou seznámit pak 

zbytek školy. Děti tvořily také různé kvízy, interaktivní ukázky a další pomůcky.  

Během třetího projektového dne žáci chodili se svými třídními učiteli podle vypsaného 

harmonogramu do ostatních učeben, kde jednotlivé třídy nachystaly svoje připravené materiály. 

Všichni žáci naší školy se tak vždy na chvíli proměnili v reprezentanty jednoho ze zimních 

olympijských sportů, jako jsou například krasobruslení, curling, sáňkování, sjezdové lyžování, 

rychlobruslení či hokej. V plánu jsme ještě po skončení zimní olympiády měli besedu s naší 

úspěšnou snowboardistkou Evou Samkovou, která ale nakonec kvůli zranění na soutěže 

neodjela a beseda se z tohoto důvodu nekonala. 

 

  
Prezentace rychlobruslení    Příprava soutěžního bobu 
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Třídní učitelky prvního stupně dle probírané látky či významných událostí také volily dny, 

kdy se dané téma prolínalo celým vyučováním. Prvňáčci tak například měli na Halloween 

aktivity a úkoly spojené s tímto tématem. Letošní rok nám také zpestřovaly dny, kdy měly děti 

za úkol přijít v něčem/s něčím konkrétním. Zažili jsme tak Barevný týden, kdy se každý den 

žáci měli obléct do konkrétní barvy. Teplákový den byl obzvlášť příjemný, protože při něm děti 

mohly přijít v teplácích. Den bláznivých ponožek zase nabízel možnost přijít ve veselých 

ponožkách. Obzvláště učitelky z prvního stupně pracovaly s touto tématikou v průběhu celého 

vyučovacího dne a začleňovaly ji do jednotlivých předmětů. 

 

  
Barevný týden         Den bláznivých ponožek 

 

Žáci z 9. A přišli před koncem školního roku s nápadem uspořádat u nás na škole 

No Backpack Day, který má za úkol poukázat na to, že jsou po celém světě děti, které nemají 

ani aktovku či batoh. Naším úkolem tedy bylo donést si pomůcky v čemkoliv jiném. Děti se 

výzvy chopily naprosto skvěle a s velkou dávkou kreativity. 

Velikou solidaritu ukázali žáci druhého stupně při narychlo uspořádaném projektu 

týkajícího se sbírky potřebných věcí pro Ukrajinu. 

 

  
No Backpack Day      Sbírka pro Ukrajinu 
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 Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

Cizí jazyky byly v tomto školním roce vyučovány od 1. do 9. ročníku. Anglický jazyk je 

povinným předmětem pro žáky od 1. ročníku. Od 8. ročníku je zařazena výuka druhého cizího 

jazyka – německého. 

 

Vyučující cizích jazyků 

Mgr. Lucie Hradecká – anglický jazyk – 1. a 2. stupeň 

Mgr. Natálie Riederová – anglický jazyk – 1. stupeň 

MgA. Marie Palanová –  anglický jazyk – 1. stupeň 

Mgr. Nikola Kulhánková – anglický jazyk – 2. stupeň 

Tien Quang Lai – anglický jazyk – 2. stupeň 

Mgr. Simona Kuchařová – německý jazyk 

Alena Maříková – německý jazyk 

 

Odborná kvalifikace 

Kvalifikovaně – 5 

Nekvalifikovaně – 2 

 

Hodinové dotace 

Anglický jazyk se vyučuje v dotaci 1 vyučovací hodiny v 1. a 2. třídě, od 3. – 9. třídy 

jsou 3 vyučovací hodiny týdně. Německý jazyk se v 8. a 9. ročníku vyučuje v dotaci 3 

vyučovacích hodin týdně. 

 

Tabulka 1: Struktura žáků, kteří se učili cizí jazyky ve školním roce 2021/2022 

Cizí jazyky Počet žáků, kteří se 

učí cizí jazyk jako 

povinný vyučovací 

předmět 

Počet žáků, kteří se 

učí cizí jazyk jako 

povinně volitelný 

vyučovací předmět 

Počet žáků, kteří se učí 

cizí jazyk jako 

nepovinný vyučovací 

předmět 

 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 

Anglický jazyk 140 156 0 0 0 0 

Německý jazyk 0 89 0 0 0 0 
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 Pedagogičtí pracovníci  
 

Tabulka 2: Struktura pedagogických pracovníků (k 31. 12. 2021) 

Počet (fyzické osoby) Pedagogičtí 

pracovníci 

celkem 

Pedagogičtí pracovníci 

s odbornou kvalifikací 

Pedagogičtí pracovníci 

bez odborné kvalifikace 

Celkem 25 20 5 

Učitelé 20 17 3 

Asistent pedagoga 1 0 1 

Speciální pedagog 1 1 0 

Psycholog 1 1 0 

Vychovatel ŠD 4 3 1 

Pedagog volného času 1 1 0 

 

 

 Věková struktura pedagogických pracovníků 
  

Tabulka 3: Věková struktura pedagogických pracovníků (k 31. 12. 2021) 

 20 a méně 21 - 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 a více 

Počet (fyzické osoby) 0 12 4 3 5 1 

Věkový průměr 38 

 

 
ZŠ Botičská 2021/2022 
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 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný rozvoj 

nepedagogických pracovníků 
 

 počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 2 

 počet pedagogických pracovníků, kteří se průběžně vzdělávali: 25 

 počet nepedagogických pracovníků, kteří se průběžně vzdělávali: 3 

 

Organizace zajišťující vzdělávání: 

 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 2 

 OlmeSoft 

 Asociace ředitelů základních škol 

 Zdravotníci.cz 

 Český červený kříž 

 Umprum 

 Kein problama 

 

 

 Počet zapsaných dětí pro školní rok 2022/2023 
 

Tabulka 4: Počet zapsaných dětí pro školní rok 2022/2023 

 Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní 

docházky 

Počet dětí 46 46 4 

 

 

 Školní družina, školní klub 
 

Ve školním roce 2021/2022 jsme otevřeli čtyři oddělení školní družiny. Provoz ŠD je 

od 6:30 do 8:00 hod. a od 11:30 hod. do 17:30 hod. V ranní družině děti využívaly hernu. 

Odpolední činnost ŠD jsme zaměřili na zájmovou činnost dětí. Plán ŠD je zpracován do pěti 

základních témat: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk 

a jeho zdraví. Témata jsou zpracována do těchto měsíčních rámcových plánů: 

Září – Naše školní družina, Cesta do školy, Jak se správně chovat, Obec, v níž žijeme. 

V prvním měsíci školního roku jsme si osvojili pravidla chování ve škole, ŠD a školní jídelně. 

Nové děti se začleňovaly do kolektivu, seznamovali jsme se s okolím školy, určovali jsme 

dopravní značky a přechody pro chodce. 

Říjen – Příroda a my, Vyrábíme z přírodnin, Kouzelný les. Tématem podzimu byly 

stromy, houby, plody, zvířata a životní prostředí. Stromy – druhy, olistění, les v zimě, les v létě. 

Houby – jedlé, nejedlé, jedovaté. Plody – sběr šípků, kaštanů – výroba podzimní výzdoby. 

Zvířata – rozlišení a popis, chování ve volné přírodě a v zajetí, zimní spánek 

Listopad – Náš zdravý jídelníček, Pečujeme o zdraví, Naše tělo, Příroda se ukládá 

k zimnímu spánku. V tematických hrách jsme pronikali do problematiky lidského těla, osobní 
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hygieny a zásad zdravého stravování, včetně zdravého jídelníčku. Na konci měsíce jsme 

besedovali, jak se příroda připravuje na zimu. 

Prosinec – Čas adventní, Čas Vánoc. V tomto měsíci jsme si vyprávěli o adventu. 

Povídali jsme si o Vánocích v dávných dobách, jak slavíme Vánoce dnes. Vyráběli jsme 

vánoční ozdoby, svícny, přání. Advent jsme zakončili vánoční besídkou spojenou 

s ochutnávkou vánočního cukroví. Děti si rozdávaly dárky a nechyběly ani vánoční koledy. 

Leden – Zimní radovánky, Zvířata v zimě, Sběratelská okénka, U nás doma. V lednu 

jsme odcestovali na hory. Kreslili jsme zimní sporty, jaké vybavení potřebujeme na hory. 

V dalším tématu jsme se zaměřili na život zvířat v zimě. Ve sběratelském okénku děti přinesly 

svoje sbírky (samolepky, pohledy, známky). Poslední téma jsme věnovali rodině, bydlišti, 

zeleni, čistému ovzduší. Děti malovaly svůj dům, pokoj, zahradu. 

Únor – Učíme se toleranci a pořádku; Jsme básníky, zpěváky a novináři; Cesta za 

pohádkou; Moji kamarádi. V tomto měsíci jsme se přenesli do pohádkového světa, četli jsme 

pohádky, skládali jsme verše. Povídali jsme si o tom, co znamená kamarádství. Malovali jsme 

svého nejlepšího přítele. 

Březen - Máme rádi zvířata, Vítáme jaro, Jak se budí semínko. V březnu jsme s dětmi 

vyráběly masky z papíru. Zároveň jsme určovali volně žijící a domácí živočichy i zvířata 

chovaná v zajetí. Četli jsme příběhy se zvířecí tematikou. V závěru měsíce jsme přivítali jaro 

setím různých druhů rostlin. 

Duben – Velikonoce, Orientujeme se v přírodě, Čarodějnice, Aktivní odpočinek. 

Velikonoce jsme oslavili zdobením kraslic různými technikami, zaseli jsme obilí a čočku. Děti 

ze všech oddělení ŠD krásně vyzdobily třídy jarními motivy. V dopravní výchově jsme určovali 

dopravní značky a přechody pro chodce. Závěr měsíce jsme oslavili výrobou čarodějnic a 

četbou strašidelných příběhů. 

  Květen – Den matek, Rozkvetlá louka, Pozorujeme drobné živočichy, Chráníme životní 

prostředí. Na začátku měsíce jsme v dílně vyrobili pro maminky přáníčka a krásnou květinovou 

dekoraci. Na jaře jsme zjišťovali, co roste na louce, na poli, co kvete na zahradě. Na školní 

zahradě jsme určovali různé druhy hmyzu. Na konci měsíce jsme besedovali o třídění odpadu. 

Červen – Náš den „D“, Sportujeme, Jak vyzrát nad nudou, Těšíme se na prázdniny. Náš 

den „D“, tedy Den dětí, jsme oslavili soutěžemi, kvízy a sladkou odměnou. Po celý měsíc jsme 

sportovali na školním hřišti, kde jsme hráli kolektivní míčové hry, jako např. přehazovanou či 

vybíjenou. Na programu byly i různé druhy honiček, soutěže družstev a kresba křídami. 

Rámcové plány nám slouží jako motivace pro všechny předepsané činnosti 

v jednotlivých odděleních ŠD. Po celý rok děti navštěvovaly zájmové kroužky. Při družinových 

vycházkách jsme navštívili Botanickou zahradu Na Slupi, Muzeum policie ČR, Muzeum 

smyslů, Vyšehrad a myslivecké odpoledne v Apolinářské zahradě. V čase adventním jsme 

vyráběli vánoční dekorace. Každoročně pořádáme vánoční besídku. Každé oddělení si 

připravilo vlastní program a občerstvení. Po skončení programu jsme pod stromečkem rozbalili 

dárky. Školní hřiště využíváme ke sportovním aktivitám. Činnost naší školní družiny vypovídá 

o přístupu a pracovním nasazení všech vychovatelů. Snažíme se, aby děti byly ve školní družině 

spokojené. 

Z tematických vycházek se nám hodně líbilo Muzeum smyslů. Děti si vyzkoušely svět 

pocitů, optických iluzí a otestovaly své smysly. Prošli jsme nekonečnou disko místnost, 
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místnost vzhůru nohama, zvukovou zónu, loži z hřebíků, amesovu místnost, stereogramy, fata 

morgánu, plot na výměnu obličejů a mnoho dalších skvělých zážitků.  

 

  
 

Na setkání s myslivci v Apolinářské zahradě se vždy těšíme. Děti se aktivně podílely na 

plnění zadaných úkolů. Na stanovištích určovaly stromy, dřeviny, listy a plody. Ukázka dravců 

a střelba ze vzduchové pistole patří k nejoblíbenějším aktivitám. Občerstvení a upomínkové 

předměty byly sladkou tečkou podzimního odpoledne. 

V Muzeu policie pan průvodce vyprávěl o historii bezpečnostních sborů, děti viděly 

uniformy, dopravní prostředky, vyslechly příběhy z vyšetřování. Na dopravním hřišti děti 

hledaly stopy pachatelů. Nejlepší detektiv byl odměněn stavebnicí. 
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Další letošní výlet byl do tropických skleníků Botanické zahrady Na Slupi, kde 

probíhala výstava orchidejí. Poté jsme prošli venkovní částí zahrady a kochali se barevností 

podzimu. 

 

  
 

Každoroční vycházka na Vyšehrad, známé místo českých dějin, je vždy příjemným 

zážitkem. Cestou jsme sbírali podzimní plody a listy, z nichž jsme pak v dílně vyráběli zajímavé 

postavičky. Po shlédnutí památek jsme zamířili na dětské hřiště. 



14 

 

 

   

 

 

Školní klub 

Ve školním roce 2021/2022 se zapsalo do školního klubu 35 žáků z 5. – 6. ročníku. 

Školní klub byl otevřen v pondělí od 13.00 – 15.00, v úterý od 12.30 – 15.00, ve středu od 13.00 

– 15.00 a ve čtvrtek od 13.00 – 15.00. Plán školního klubu je zpracován do pěti základních 

témat: 

 Místo, kde žijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas 

 Rozmanitost přírody 

 Člověk a jeho zdraví 

Žáci měli možnost příjemně využít volný čas po vyučování během volného odpoledne. 

Odpolední činnost byla zaměřena na sportovní aktivity a pobyt venku, kdy jsme využívali 

zejména školní hřiště, dále na výtvarné činnosti a rozvoj sociálního a estetického cítění. Žáci 

využívali i počítačovou učebnu v budově školy, kde se připravovali na vyučování, vyhledávali 

informace a hráli hry. V rámci environmentální výchovy jsme navštívili botanickou zahradu na 

Albertově a nedaleký Vyšehrad. 

 

 

 Poradenské služby školy 
 

Poslání Školního poradenského pracoviště (ŠPP) 

 

Hlavní náplní ŠPP je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků s ohledem na jejich 

individuální možnosti – řešení příčin slabého prospěchu, pomoc při řešení osobních, rodinných 

a vztahových problémů atp. ŠPP se dále zaměřuje na volbu další vzdělávací cesty žáků, nabízí 

kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí jsou i preventivní programy a 

práce se třídami a skupinami. ŠPP nepracuje pouze se žáky, své poradenské služby nabízí také 

rodičům a všem učitelům. 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných 

zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova 

zákonného zástupce. Souhlasu není potřeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné 

zdraví žáka. 



15 

 

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci 

dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi 

nakládáno v souladu se Zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými 

vyučujícími, pedagogickými asistenty a zákonnými zástupci žáků. Všichni členové týmu úzce 

spolupracují a jejich činnosti se prolínají. 

 

Pracovníci ŠPP: 

Školní psycholog:   Mgr. Petr Klimeš, Mgr. Monika Kupcová 

Školní speciální pedagog:  Mgr. Petr Klimeš, Mgr. Monika Kupcová 

Výchovný poradce:   Tomáš Svoboda 

Školní metodik prevence:  Mgr. Lenka Bernatová 

 

 

Školní psycholog 

 

Školním psychologem byl již třetím rokem Mgr. Petr Klimeš. Z důvodu jeho 

dlouhodobé absence ve škole nastoupila v dubnu 2022 nová paní psycholožka Mgr. Monika 

Kupcová. Jejich pracovní náplní byly krizové intervence, i dlouhodobější práce s žáky. 

Spolupracovali a podporovali také ostatní kolegy při řešení problematických situací jak 

s jednotlivými žáky, tak s celými třídami. Pravidelně se scházeli s pracovnicí Pedagogicko-

psychologické poradny, se kterou spolupracují na komplexní péči o žáky. Účastnili se i schůzek 

celého školního poradenského pracoviště.  

Pravidelně docházeli na supervizní konzultace a účastnili se intervizních setkání 

s kolegy z jiných škol. 

 

Kdy a proč se na školního psychologa nejčastěji obraceli žáci:  

Když měli potíže s ostatními dětmi a trápili je vztahy se spolužáky, pedagogy nebo 

rodiči. Když měli problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu. Když měli potíže při 

učení. Když měli psychické potíže (úzkosti, návaly vzteku, impulzivita apod.). Když si chtěli 

postěžovat anebo naopak pochlubit se svými úspěchy.  

 

Kdy a proč se na školního psychologa nejčastěji obraceli rodiče:  

Když potřebovali poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů 

svého dítěte. Když potřebovali pomoci při řešení obtíží svého dítěte se spolužáky, jinými dětmi 

nebo dospělými. Když u jejich dítěte došlo k náhlé změně ve školní výkonnosti nebo v chování. 

Když potřebovali znát aktuální stav svého dítěte, jeho schopnosti, školní výsledky, osobnostní 

charakteristiky atd. Když potřebovali doporučení pro PPP na psychologické nebo speciálně 

pedagogického vyšetření dítěte. Když potřebovali poradit se školní zralostí/nezralostí dítěte, či 

případným odkladem školní docházky (zákonní zástupci předškoláků).  

 

Kdy a proč se na školního psychologa nejčastěji obraceli pedagogové:  

Když potřebovali poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků. Když 

potřebovali poradit při řešení vztahových potíží žáků. Když potřebovali pomoci při řešení 
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aktuální krize žáka nebo žáků. Když potřebovali posílit sociální dovednosti a komunikaci žáků 

mezi sebou. Když potřebovali pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci se zákonnými 

zástupci. Když si chtěli a potřebovali popovídat, postěžovat, získat zpětnou vazbu apod. 

 

 

Školní speciální pedagog 

 

U žáků se specifickými poruchami učení (dále jen SPU), zdravotním či sociálním 

znevýhodněním jsme pokračovali ve speciální péči podle nastavených a upravených 

individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) a pro žáky s odlišným mateřským jazykem 

jsme připravili plány pedagogické podpory, abychom jim umožnili dosáhnout co nejdříve 

integrace do vzdělávacího procesu a třídního kolektivu. U některých žáků došlo na základě 

nastavených opatření a spolupráci zákonných zástupců k plné integraci. U jiných žáků se 

naopak ukázala potřeba začlenit je do systému speciální péče a přijmout nutná opatření k 

nápravě jejich znevýhodnění.  

Speciálně pedagogická péče (dále jen SPP) byla poskytována individuálně i ve 

skupinkách (do 4 dětí). Skupinky byly vytvořeny dle potřeb, které měli tito žáci společné. SPP 

byla zaměřena na jejich komplexní pomoc a podporu. Byla jim poskytována péče v oblasti 

reedukace čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie či dysortografie), pozornosti (ADD či s 

hyperaktivitou ADHD) nebo při obtížích s matematickými dovednostmi. Podpora a pomoc byla 

poskytována také rodičům těchto žáků, především z poradenského hlediska. Časová dotace pro 

jednoho žáka činila jednu až dvě hodiny týdně. SPP byla poskytována jak během dopoledního 

vyučování, tak odpoledne, a to dle potřeb a možností jednotlivých žáků. V některých případech 

se osvědčila přímá podpora v hodinách, což vyžadovalo pravidelnější a hlubší spolupráci s 

vyučujícími.  

Nedílnou součástí SPP je také materiální podpora. Soubor speciálně pedagogických 

pomůcek byl dále doplněn na základě potřeb integrovaných žáků.  

U většiny žáků došlo ke zlepšení nebo se jejich porucha nezvýraznila a míra jejich 

specifických potřeb stagnovala. 

 

 

Výchovný poradce 

 

V uplynulém školním roce se výchovný poradce věnoval především pomoci žákům při 

výběru středních škol. Prostřednictvím třídních učitelek informoval žáky 9. tříd a jejich rodiče 

o možnostech výběru středních škol, zaslal přehledy středních škol v Praze a okolí atd. Dále 

informoval o jednotlivých krocích celého procesu přijímacího řízení a všech souvisejících 

náležitostech. Poskytoval podporu při vyplňování přihlášek ať v tištěné nebo elektronické 

podobě. 

 

Náplň práce výchovného poradce: 

 vytváření vhodných podmínek pro psychický a sociální vývoj žáků a pro rozvoj jejich 

osobnosti 

 vhodné volby vzdělávací cesty a profesního uplatnění 
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 vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky 

národnostních menšin nebo etnických skupin 

 poskytování poradenských služeb ve spolupráci s metodikem prevence, speciálními 

pedagogy, školním psychologem 

 spolupráce s třídními učiteli, dalšími pracovníky školy a pedagogicko-psychologickou 

poradnou 

 

 

Školní metodik prevence 

 

 Ve školním roce 2021/22 zůstala školní metodičkou prevence Mgr. Lenka Bernatová. 

Spolupracovala s pedagogicko-psychologickou poradnou (např. zajišťování Profi testování pro 

žáky 9. ročníku) a také s ostatními členy poradenského pracoviště.  

 Školní metodička je k dispozici třídním i netřídním učitelům, kteří s ní mohli 

konzultovat kázeňské i jiné problémy ve (svých) třídách, přičemž ona pomáhala s jejich 

řešením, případně předávala kontakty na externí odborná pracoviště. 

 V letošním školním roce se uskutečnily preventivní programy zaměřené např. na 

mediální gramotnost (Městská knihovna ve Školské), kázeňské problémy (Život bez závislostí), 

co dělat, když se spolužák sebepoškozuje (Život bez závislostí), finanční gramotnost (OK 

point), lidskoprávní tématiku (Jeden svět na školách), prosociální chování (charitativní sbírka 

– Květinový den). 

 Kromě těchto externích organizací a mimoškolních akcí probíhala primární prevence i 

v rámci vyučovacích hodin (OV, ČJ, D, VKZ, INF apod.). Konkrétně šlo o kyberbezpečnost, 

sexuální výchovu, prevenci zneužívání návykových látek, xenofobního chování apod. 

 Ve druhém pololetí se všichni učitelé zaměřovali hlavně na prevenci xenofobního 

chování v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny.  

  

Náplň práce metodičky prevence: 

 realizace Preventivního programu škole 

 prevence rizikového chování ve škole, zprostředkování kontaktů s organizacemi, které 

se zabývají realizací preventivních programů 

 zajišťování odborných informací o problematice rizikového chování, spolupráce 

s třídními učiteli 

 individuální a skupinové konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče v oblasti rizikového 

chování 
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 Spolupráce s rodiči a ostatními partnery 
 

Formy spolupráce s rodiči: 

 Třídní schůzky: pravidelně 4x ročně 

 Konzultační hodiny s učiteli 

 Klub rodičů – pravidelné schůzky vedení školy se zástupci všech tříd školy  

 Školská rada  

 Aktuální informace pro rodiče a veřejnost na webových stránkách a facebookovém 

profilu školy 

 Sponzorské dary 

           

Další subjekty, s nimiž je rozvíjena spolupráce: 

 Sportovní klub Bohemians Praha 1905 

 Český červený kříž 

 Hasičský záchranný sbor 

 Muzeum policie ČR 

 Státní zdravotní ústav 

 Městská knihovna 

 Policie ČR 

 Městská policie Praha 2 

 Liga proti rakovině Praha 

 Člověk v tísni 

 Spolek Vltavan v Praze 

 

 

 Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech  
 

Ve školním  roce 2021/2022 se škola nepřihlásila do žádného rozvojového nebo 

mezinárodního programu. 

 

 

 Zkušenosti s péčí o nadané žáky 
 

Vyhledávat a rozvíjet talent mimořádně nadaných žáků je součástí každodenní práce 

vyučujících. Péče o mimořádně nadané žáky a jejich zařazení do základního vzdělávání 

vyžaduje od vyučujících náročnější přípravu na výuku, neboť je nutno reagovat na specifické 

vzdělávací potřeby a zvýšené nároky na výuku těchto žáků. 
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 Polytechnická výchova 
 

Polytechnická výuka je na naší škole vyučována v běžných hodinách i formou volitelných 

předmětů. Tyto předměty si žáci vybírají na začátku každého školního roku. Jsou vyučovány 

formou dvouhodinových bloků, které jsou rozděleny do třech skupin dle věku žáků – první 

skupina je určena pro žáky šestých a sedmých tříd, druhá pro žáky osmých tříd a třetí pro žáky 

deváté třídy. 

Žáci si volí oblasti, které je nejvíce zajímají, v případě deváté třídy dle zaměření 

přijímacích zkoušek. V průběhu školního roku prohlubují své znalosti v daném oboru nad rámec 

běžných vyučovacích hodin. Jedním z hlavních cílů volitelných předmětů je probouzet a 

rozvíjet v dětech motivaci pro další učení a pomáhat jim s osvojováním tzv. “soft skills”, které 

jsou důležitou součástí vzdělání.  

V šestých a sedmých ročnících byly v tomto školním roce realizovány následující 

volitelné předměty: 

 

Sportovní výchova 

Cílem sportovní výchovy je rozvíjet motorickou koordinaci žáků, podpořit jejich 

motivaci. Vzhledem k tomu, že na naší škole je větší množství dětí, které se sportu věnují i na 

vyšší úrovni, slouží jim sportovní výchova zároveň jako součást fyzické přípravy.  

Žáci si zde mohou vyzkoušet jak méně obvyklé sporty, tak i disciplíny, které se běžně 

vyučují v rámci tělesné výchovy. Žáci mají možnost využívat několik sportovišť, jimiž jsou 

dvě tělocvičny uvnitř budovy školy, dvě hřiště na školních pozemcích (v zimních měsících je 

na jednom z nich umístěna nafukovací hala) a hřiště sousedního gymnázia, jež slouží především 

k nácviku atletických disciplín. 

 

Seminář z environmentální výchovy  

Seminář z environmentální výchovy má za cíl především rozvíjet vztah jeho účastníků 

k přírodě, nabídnout jim bližší nahlédnutí do zajímavých témat z oborů biologie a 

environmentalistika a seznámit je s technikami v těchto oborech používanými, jako jsou práce 

s mikroskopem, nebo lupou.  

V letošním roce žáci probírali aktuální ekologické problémy (globální oteplování, kácení 

pralesů, nedostatek vody ...) světové biomy a s tím spojené klimatické změny. V hodinách 

pracovali s různými zdroji informací – knižními, internetovými, nebo obrazovými. Učili se 

v textu vyhledávat informace a uvádět je do praxe, seznamovali se se základy vědecké práce. 

Velký důraz je kladen na praxi. Studenti často zkoumali rostliny, živočichy a přírodniny v okolí 

školy, dělali pokusy a učili se poznávat jednotlivé druhy rostlin. 

 

Konverzace v anglickém jazyce 

Tento předmět je zaměřen na prohloubení znalostí z anglického jazyka, převážně pak na 

rozšíření komunikačních dovedností. Žáci si zlepšují jak aktivní, tak pasivní slovní zásobu, 

zdokonalují schopnost porozumění mluvenému i psanému slovu a také schopnost plynule se 

vyjadřovat na zadané téma.  
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V semináři jsou probírána témata jako 

cestování, rodina, rodné město a také reálie 

anglicky mluvících zemí. Při hodinách si 

například žáci ochutnali pravý britský čaj a 

mezinárodní kuchyně. Studenti se zapojovali do 

projektů, například na Den Země žáci 

vyhledávali informace a psali o tom, jak by 

změnili chování lidí k přírodě na naší planetě. 

Ve výuce převažují aktivizační metody. Formou 

poslechů a video materiálů se žáci setkávají 

s rodilými mluvčími a různými formami 

výslovnosti. Vzhledem k tomu, že je tento 

seminář určen pro mladší žáky, je jeho obsah 

uzpůsoben znalostem, které mají, a snahou 

vyučující je odbourat u žáků přirozený ostych 

z používání cizího jazyka. 

 

Seminář z dějepisu 

Dějepisný seminář probíhá v 6. třídách, v časové dotaci 2 hodin týdně. Cílem semináře je 

vytvořit u žáků pozitivní vztah k historii, naučit je pracovat s vybranými historickými prameny 

a podnítit jejich zájem o další rozvoj v této oblasti. Důraz je kladen na aktivizující prvky výuky, 

jako jsou praktické ukázky dobových postupů (psaní brkem, tvorba „středověké“ tempery, 

modelace středověkého města), hraní scének, či soutěžní aktivity. 

V tomto školním roce se žáci 

zabývali jednotlivými historickými 

vědami, například vyráběli historické 

mince z alobalu nebo vytvářeli 

středověkou listinu. Dále se zabývali 

především kulturními tématy, jako 

například módou nebo výtvarným 

uměním v jednotlivých historických 

epochách od antického umění až po 

renesanci. Závěrečné hodiny věnovali 

významným panovníkům českých 

zemí, jako byli například Přemysl 

Otakar II. nebo Karel IV., dále dalším 

významným osobnostem našich dějin. Žáci také prezentovali referáty na zvolené témata za 

využití různých podpůrných prostředků, jako byly audiovizuální záznamy nebo obrazový 

materiál. V rámci semináře žáci rovněž podnikli historickou vycházku na Karlův most, kde 

zkoumali znaky jednotlivých sochařských děl. 
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V osmých ročnících byly v tomto školním roce realizovány následující volitelné 

předměty: 

 

Sportovní výchova 

Náplň tohoto předmětu je shodná z jeho obdobou určenou pro žáky šestých a 

sedmých tříd. 

 

Seminář z dějepisu 

Dějepisný seminář probíhá, stejně jako u 6. ročníku, v časové dotaci 2 hodin týdně. 

Témata jsou zaměřená od 17. století až po moderní dějiny. Žáci pracují formou skupinové i 

individuální práce. Rovněž je zde zařazena diskuze nad jednotlivými tématy. Dále žáci 

prezentují svoji práci v podobě referátů na zvolené téma. Ke konci školního roku se věnoval 

prostor událostem 2. světové války jako například atentátu na Reinharda Heydricha, od kterého 

letos uplynulo 80 let. Žáci v rámci semináře pracují s různými historickými prameny, jako byly 

dokumenty popisující jednotlivé události, videa se záznamy různých svědectví nebo i obrazový 

materiál. 

 

Konverzace v anglickém jazyce 

Tento předmět je obdobou jeho verze pro mladší 

žáky. S tím rozdílem, že hlubší znalost angličtiny 

umožňuje detailnější rozvíjení témat, či náročnější 

aktivity, které vyžadují lepší schopnost porozumět textu, 

či mluvenému slovu. I přes zvýšenou náročnost, je stále 

kladen důraz na zlepšení vyjadřovacích schopností a 

orientaci v klasických tématech a jejich slovní zásobě, 

která v budoucnu žákům umožní snadněji komunikovat 

v anglicky mluvících zemích. 

 

V devátém ročníku byly v tomto školním roce 

realizovány následující volitelné předměty: 

 

Seminář z českého jazyka 

Hlavní náplní semináře z českého jazyka je připravit žáky na přijímací zkoušky na střední 

školy. Učivo je rozděleno do následujících oblastí: jazyk a jazyková komunikace, slohová 

výchova a literární výchova. Důraz je kladen zejména na jazykovou část a na teorii slohu a 

literatury. Součástí výuky jsou vzorové přijímací testy, které pomáhají žákům pochopit systém 

úloh přijímacích testů, pomáhají jim naučit se rozplánovat si čas při psaní testu a připravit se 

na skutečné přijímací zkoušky. Žáci se rovněž setkávají s informacemi, které jsou nad rámec 

vzdělávacího obsahu běžných hodin českého jazyka, např. rozšiřující informace o komunikaci, 

fonetice, nebo dialektologii, které mohou využít v dalším studiu. 

 

Seminář z matematiky 

Tento seminář je zaměřen hlavně na přípravu žáků k přijímacím zkouškám na střední 

školy. Jeho náplní je zejména procvičování témat probíraných v hodinách matematiky, důraz 
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je však také kladen na rozšíření matematických znalostí a dovedností a jejich praktické využití. 

Matematická cvičení jsou zaměřena na zdokonalování grafického projevu (geometrie), 

prostorové představivosti a logického myšlení. Součástí semináře je také vypracovávání 

cvičných přijímacích testů, které pomáhají žákům pochopit systém úloh skutečných přijímacích 

testů, pomáhají jim naučit se rozplánovat si čas při psaní testu a připravit se na skutečné 

přijímací zkoušky. 

 

 

 Přípravné třídy, zkušenosti s integrací  
 

Přípravné třídy ve škole v tomto školním roce nebyly realizovány. 

Žáci s individuálními plány byli zařazeni do programu speciální péče, v jehož rámci 

s nimi pravidelně pracoval speciální pedagog i školní psycholog. Jejich individuální přístup 

pomáhal žákům překonat jejich specifické obtíže při vyučování.  

Integrovaným žákům zároveň pomáhá úzká spolupráce školního psychologa a 

speciálního pedagoga s ostatními pedagogy, kteří s nimi konzultují svůj postup při práci 

s integrovanými žáky. V jedné třídě působila  asistentka pedagoga. 

 

 

 Vzdělávání cizinců 
 

Na začátku školního roku 2021/2022 bylo mezi žáky školy přítomno 35 cizinců, po 

vypuknutí války na Ukrajině přišlo od 14. března  dalších 35 ukrajinských žáků. Těmto žákům 

byla nabídnuta bezplatná možnost výuky českého jazyka. Žáci byli podle úrovně znalostí 

českého jazyka rozděleni do 4 skupin, výuka pro každou skupinu probíhala dvakrát v týdnu. 

Zároveň je jim věnována zvýšená individuální péče při jejich adaptaci na nové školní prostředí.  

 

Tabulka 5: Počet žáků-cizinců ve školním roce 2021/2022: 

 Země původu Počet žáků 

Státy EU Slovensko 1 

 Rumunsko 2 

Ostatní státy Rusko 1 

Srbsko 1 

Gruzie 1 

Ukrajina 50 

Vietnam 11 

 

 

 Environmentální výchova 
 

Environmentální výchova má za cíl vést žáky k přemýšlení nad tématy spojenými s 

koexistencí člověka a přírody. Prostřednictvím zejména zážitkových akcí v terénu či zařízeních 

zabývajících se environmentální výchovou se snažíme rozvíjet pozitivní vztah k živé složce 
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naší planety. Cílem environmentální výchovy je také uvědomění si vlivu člověka na životní 

prostředí a případné zmírňování negativních dopadů našich činností na něj. V letošním roce 

byla environmentální výchova realizovaná v souladu se školním vzdělávacím programem.  

Po pauze způsobené pandemií covidu se mohli žáci opět vypravit na školy v přírodě a 

adaptační kurzy, kde navštívili mnoho biologicky zajímavých lokalit. První stupeň vyjel do 

Krkonoš, kde se žáci naučili, jak se správně chovat v národním parku a ukázali si chráněné 

rostliny i živočichy. V rámci školní výuky žáci prvního stupně navštívili akci Den 

s Komwagem, kde se mohli dozvědět nejen mnoho nového o zpracování odpadu, ale také si 

prohlédnout popelářské auto a další svozovou a úklidovou techniku. 

 

  
 

První třída vyrazila v doprovodu svých patronů na výlet do ZOO, kde se kromě 

exotických živočichů setkala i s ukázkami rozmanitých ekosystémů a dozvěděla se něco o tom, 

jak se může zapojit do jejich ochrany. Žáci 5. A se v několika setkáních naučili, jak se peče 

chleba a co všechno musí předcházet tomu, než se tento běžný pokrm dostane na náš stůl a 

velkou část tohoto procesu si také vyzkoušeli v praxi. 5. B se vydala na prohlídku stanice 

přírodovědců, kde si mohli prohlédnout mnoho zajímavých živočichů a dozvědět se zajímavé 

informace o jejich životě a chovu. 

Na druhém stupni byly vybírány environmentální programy v návaznosti na témata 

probíraná ve vyučovacích předmětech. Žáci 6. tříd začali školní rok adaptačním programem, 

kde se kromě budování kolektivu dozvěděli něco o přírodních zajímavostech. Jejich školní rok 

pokračoval návštěvou Národního muzea, kde mohli doslova pozorovat průběh historie planety 

Země na výstavě s názvem Zázraky evoluce a na tento zážitek navázali výpravou do IQlandie, 

kde se podívali pod povrch přírodních procesů a jejich fungování. Školní rok uzavřeli školou 

v přírodě, jejíž součásti byl i výšlap na Sněžku s prohlídkou typických horských ekosystémů a 

porostů borovice kleče.  
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Žáci 8. třídy absolvovali praktická 

cvičení zaměřená na anatomii lidského těla, 

konkrétně se jednalo o pitvu srdce a ledvin 

(vepřových) a prezentaci lidských kostí 

s jejich určováním. Obě deváté třídy 

navštívili v prvním pololetí Národní muzeum 

(stejně jako žáci šestých tříd) a v druhém 

pololetí vyjeli na výlety na Sázavu, kde měli 

možnost pozorovat říční ekosystém a v rámci 

celodenního výletu si vyzkoušet určování 

rozmanitých druhů rostlin a živočichů. Celý 

druhý stupeň se opět účastnil projekce z cyklu 

Planeta Země – tentokrát o přírodě, lidech, zvycích a památkách Madagaskaru. 

Na environmentální vzdělávání se přímo zaměřuje seminář environmentální výchovy, 

který byl v tomto školním roce určen pro žáky šestých a sedmých tříd. Letos byl seminář 

zaměřen na problém změny klimatu, žáci si vyzkoušeli některé úkoly z programu CO2 ligy a 

vyrobily plakáty, které informovali o důsledcích a rizicích tohoto fenoménu. Kromě toho plnili 

i témata daná ŠVP, pracovali s laboratorním náčiním a v rámci několika návštěv botanické 

zahrady mohli pozorovat změny rostlinné sklady v průběhu roku. 

 

 

 Multikulturní výchova 

 

Nedílnou součástí vzdělávání každého člověka je i multikulturní výchova. 

V každodenním životě přichází člověk do kontaktu s vlivy z jiných kultur – ať už jde o osoby 

s odlišným původem nebo jazykem, kuchyni, reklamu na cestování, zprávy z celého světa. 

V životě žáků tomu není jinak, a tak je potřeba vést je již od základní školy k toleranci a 

pochopení pro různé kulturní odlišnosti. Cílem není jen tolerantní přístup k těmto odlišnostem, 

ale i vnímání těchto drobných rozdílů jako možnosti k poznávání a učení se.   

Kvůli tomu je multikulturní výchova jedním z průřezových témat rámcového 

vzdělávacího programu. Díky tomu je zapojena do několika vyučovacích předmětů, např. do 

občanské výchovy (učivo o  náboženství, kultuře, lidských právech), cizích jazyků (kde se 

probírají reálie cizojazyčných zemí, svátky ale i záležitosti z běžného života), zeměpisu 

(kapitoly o obyvatelstvu po celé Zemi, o globalizaci nebo různorodosti osídlení) a dějepisu 

(starověké civilizace, druhá světová válka). 

Kromě běžného života přichází naši žáci do kontaktu s cizinci naprosto přirozeně ve 

škole. Mezi žáky naší školy patří i relativně velké množství žáků s odlišným mateřským 

jazykem nebo původem. Nejvyšší zastoupení mají žáci původem z Ukrajiny, Ruska nebo 

Vietnamu. Od března letošního roku počet ukrajinských žáků vzrostl z důvodu války na 

Ukrajině. Noví žáci jsou zařazeni do kmenových tříd a navzájem si pomáhají. Žáci se vzdělávají 

podle upraveného ŠVP a každý týden dochází na doučování českého jazyka ke speciálnímu 

pedagogovi. Ve většině tříd se již ukrajinští žáci vyskytují, protože se zde mnoho z nich 

narodilo a vyrůstalo u nás. Ti pak tvoří jakýsi mezičlánek, který velmi pomáhá novým žákům 
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v adaptaci nebo v počátcích s jazykovou bariérou. Díky tomu vzniká přirozené prostředí pro 

poznávání a učení se, a to v obou směrech.   

Na začátku školního roku nebylo možné navštěvovat různé akce, v důsledku vládních 

opatření, ale od druhého pololetí se situace zlepšila. V červnu měli žáci možnost navštívit 

Legoland v Německu. Je to jeden z  nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější zábavních parků v 

Evropě. Žáci si vyzkoušeli různé atrakce a zároveň využili svoje komunikační schopnosti, které 

si upevňují každý den ve škole při výuce. Multikulturní výchova je zahrnuta do různých 

předmětů, a je brána jako naprosto přirozená pro všechny zúčastněné, na naší škole se 

neobjevují žádné nenávisti nebo xenofobie.   

 
 

 Prevence rizikového chování 
 

Veškeré akce primární prevence proběhly v souladu s Preventivním plánem školy. 

Mnoho preventivních aktivit se odehrávalo přímo ve výuce. Na prvním stupni šlo o předměty 

jako je prvouka, vlastivěda a přírodověda; na druhém stupni hlavně občanská výchova, výchova 

ke zdraví, přírodopis, dějepis, komunikační a slohová výchova.  

Škola také spolupracuje s externími subjekty: Jeden svět na školách, Amnesty 

international, Liga proti rakovině, Život bez závislostí, Nenech to být, Fórum pro prožitkové 

vzdělávání a další. 

I v letošním školním roce probíhalo patronství, v němž se deváťáci starají o žáky z první 

třídy. Společné zážitky si deváťáci a prvňáčci prožili už při prvním školním dni, později byly 

děti z první třídy pasovány na čtenáře, následně s deváťáky navštívili ZOO.  

Pestrou škálu volnočasových aktivit pro děti, které jsou pro prevenci také velmi důležité, 

nabízí školní družina, školní klub a Centrum volného času Botič. V rámci těchto volnočasových 

aktivit je možno zmínit i adaptační program pro šestý ročník, který jim usnadňuje přechod na 

druhý stupeň. Dále také školy v přírodě, závěrečné společné výlety apod. 

Letošní školní rok se konal i adaptační program pro budoucí prvňáčky, v němž se 

předškoláci seznamují se školním prostředím, kam příští školní rok nastoupí. Seznamují se 

s paní učitelkou, s budovou školy, zkouší si, jaké to je učit si. Tento program usnadňuje 

předškolákům vstup do první třídy. 

Součástí prevence je také bezpečnost a hygiena práce. Žáci se vždy na začátku školního 

roku seznamují se školním řádem a s řády odborných učeben (IT učebna, učebna fyziky a 

chemie, tělocvična, učebna přírodopisu). Žáci jsou také vždy poučeni o bezpečnosti a chování 

v případě, že se zúčastňují exkurze nebo jedou na školu v přírodě, adaptační program a 

podobně. 

I v letošním školním roce jsme se snažili pokračovat v tradici charitativní činnosti ve 

spolupráci s Ligou proti rakovině. Žáci 9. A a 9. B se zapojili do celostátní sbírky Květinový 

den. Tato sbírka se v letošním školním roce odehrála 2krát (v září jako náhrada za zrušenou 

květnovou sbírku v roce 2021 a pak standardně v květnu v roce 2022). Celkově jsme vybrali 

51 700 Kč.  

Další součástí primární prevence jsou workshopy, které pro nás organizují externí 

subjekty. Letos se v deváté a osmé třídě uskutečnil preventivní program s organizací Život bez 

závislostí (témata: Sebepoškozování, Kázeň ve třídě), dále pomocí OK point se žáci 
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seznamovali se základy finanční gramotnosti, 6. A, 6. B a 8. A zažila díky Fóru pro prožitkové 

vzdělávání workshopy na téma šikana, kyberšikana a mediální gramotnost. Většina tříd se 

zúčastnila filmového festivalu JSNS, který proběhl v březnu. Učitelé též používají výuková 

videa z portálu JSNS.cz ve výuce. 

 

organizace akce zaměření rozsah ročník 

Základní škola, Praha 2, 

Botičská 8 

Adaptační kurz Stmelovací aktivity, 

tvorba třídních pravidel 

3 dny 6. 

Základní škola, Praha 2, 

Botičská 8 

Škola v přírodě Stmelovací aktivity, 

aktivity pro posílení 

kooperace 

5 dní 2. – 8. 

Základní škola, Praha 2, 

Botičská 8 

Patronství Propojení 1. a 9. ročníků, 

společné zážitky 

(např. první školní den, 

pasování na čtenáře) 

průběžně 1. a 9. 

Liga proti rakovině Květinový den Charitativní sbírka 2 x 6 hodin všechny 

Městská policie Praha 2 Dopravní 

výchova 

Seznámeni se 

základními pravidly 

silničního provozu, 

bezpečnost chodců a 

cyklistů na silnicích 

4 hodiny 4. 

Život bez závislostí Prevence 

sebepoškozování 

workshop, diskuse 6 hodin 9. B 

Život bez závislostí Kázeň ve třídě 

 

workshop, diskuse 3 x 6 hodin 8. B 

Fórum pro prožitkové 

vzdělávání 

Mediální 

gramotnost 

workshop, diskuse 2 hodiny 8. A 

Fórum pro prožitkové 

vzdělávání 

Šikana 

 

workshop, diskuse 2 hodiny 6. A 

Fórum pro prožitkové 

vzdělávání 

Kyberšikana 

 

workshop, diskuse 2 hodiny 6. B 

Jeden svět na školách Lidská práva 

 

filmový festival o 

lidských právech 

4 hodiny, 

průběžně 

všechny 

OK point Finanční 

gramotnost 

 

simulační hra na zvýšení 

finanční gramotnosti 

6 hodin 9. A, 9. B 

Amnesty international Živá knihovna 

 

prevence násilí 6 hodin 9. A, 9. B 
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 Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
 

Tabulka 7: Počet žáků s trvalým bydlištěm v jiném kraji ve školním roce 2021/2022: 

Kraj Počet žáků celkem Z toho nově přijatí 

Jihočeský 0 0 

Jihomoravský 0 0 

Karlovarský 0 0 

Vysočina 0 0 

Královéhradecký 0 0 

Liberecký 0 0 

Moravskoslezský 1 1 

Olomoucký 0 0 

Pardubický 0 0 

Plzeňský 1 1 

Středočeský 16 1 

Ústecký 0 0 

Zlínský 0 0 

Celkem 18 3 

 

 

 Další údaje o Základní škole, Praha 2, Botičská 8 
 

 

Výsledky vzdělávání žáků 

 

1. pololetí 

 

Tabulka 8: Prospěch žáků v 1. pololetí školního roku 2021/2022: 

Celkový prospěch 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

Prospěli s vyznamenáním 108 62 170 

Prospěli 15 74 89 

Neprospěli 0 2 2 

Nehodnoceni 5 6 11 

 

 

Tabulka 9: Absence žáků v 1. pololetí školního roku 2021/2022: 

Zameškané hodiny 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

Omluvené 7 572 11 045 18617 

Neomluvené 0 0 0 
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Tabulka 10: Chování žáků v 1. pololetí školního roku 2021/2022: 

Klasifikace chování 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

Velmi dobré 128 142 270 

Uspokojivé 0 2 2 

Neuspokojivé 0 0 0 

 

 

2. pololetí 

 

Tabulka 11: Prospěch žáků ve 2. pololetí školního roku 2021/2022: 

Celkový prospěch 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

Prospěli s vyznamenáním 121 73 194 

Prospěli 20 83 103 

Neprospěli 0 0 0 

Nehodnoceni 4 3 7 

 

Tabulka 12: Absence žáků ve 2. pololetí školního roku 2021/2022: 

Zameškané hodiny 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

Omluvené 6 922 13 372 20 294 

Neomluvené 0 0 0 

 

Tabulka 13: Chování žáků ve 2. pololetí školního roku 2021/2022: 

Klasifikace chování 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

Velmi dobré 143 158 301 

Uspokojivé 1 0 1 

Neuspokojivé 0 0 0 

 

 

Přijímací řízení na střední školy a gymnázia 

 

Přijímacího řízení na střední školy a víceletá gymnázia se ve školním roce 2021/2022 

zúčastnilo celkem 47 žáků. Z toho byli 4  žáci z 5. ročníku a 43 žáků z 9. ročníku. Ke studiu 

byla přijata 1 žákyně z 5. ročníku a 39 z 9. ročníku (viz tabulka níže). Žákyně 5. ročníku, která 

byla přijata ke studiu na víceletém gymnáziu, ale nakonec zůstala na naší škole.  Uvedené údaje 

zahrnují též 2 ukrajinské žáky, kteří uprchli před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a byli 

zapsáni na naši školu do 9. ročníku v dubnu letošního roku. 

O přijetí na střední školy a víceletá gymnázia rozhodoval ve valné většině případů 

výsledek jednotných přijímacích zkoušek CERMAT z českého jazyka a matematiky. Na 

některých  středních školách probíhala ještě školní kola přijímacích testů z daných oborů a 

případně i pohovory s uchazeči. Ukrajinští žáci měli přijímací zkoušky upravené tak, že část 

z českého jazyka jim byla prominuta. Skládali pouze zkoušku z matematiky (dle výběru 

v českém, anglickém, nebo ukrajinském jazyce) a následně prošli krátkým pohovorem.  
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Příprava na přijímací zkoušky byla pro žáky 9. ročníku podpořena dvouhodinovým 

povinně-volitelným seminářem z českého jazyka, nebo matematiky, mezi kterými si žáci mohli 

vybrat. Dále mohli žáci 9. ročníků navštěvovat odpolední kroužek přípravy na přijímací řízení. 

Ten se konal jednou týdně (pro každou třídu) a střídala se na něm výuka matematiky a češtiny. 

Důraz byl kladen na osvojení práce s CERMAT testy, procvičování, a případně opětovné 

vysvětlení učiva, které se v testech pravidelně opakuje. 

Pomoc při výběru studijních oborů a střední škole nabízel výchovný poradce, dále žáci 

měli možnost konzultovat vše s třídními učitelkami a použít tištěný i online katalog středních 

škol v Praze a blízkém okolí. Pro přihlášené zájemce proběhlo též profesní testování 

v pedagogicko-psychologické poradně, které zúčastněným nastínilo, jakým směrem se v dalším 

studiu vydat.  

 

Přehled studijních oborů žáků 9. tříd přijatých ke středoškolskému vzdělávání. 

Typ střední školy Název střední školy Obor studia Počet 

Gymnázium (11) 
Anglicko-české gymnázium 

Amazon, Praha 1, Rytířská 406 
Gymnázium 1 

 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Gymnázium 2 

 

Gymnázium, Praha 5, Na 

Zatlance 11 
Gymnázium 1 

Gymnázium, Praha 10 Vršovice, 

Přípotoční 1337  
Gymnázium 2 

SPŠ a Gymnázium, Praha 10 

Strašnice, Na Třebešíně 2299/69  
Gymnázium 1 

VOŠ, SPŠ a SOŠ, Praha 2 Nové 

Město, Podskalská 365 

Gymnázium s 

ekonomickým zaměřením 
2 

 
Gymnázium, Čelákovice, J. A. 

Komenského 414 
Gymnázium 1 

 
Gymnázium, Praha 3, 

Sladkovského náměstí 900 
Gymnázium 1 

Střední odborná 

škola, maturitní 

obory (19) 

Českoslovanská akademie Dr. 

Edvarda Beneše, Praha - Nové 

Město, Resslova 1780/8 

Obchodní akademie 1 

 
SŠ Podnikatelská akademie s.r.o., 

Praha 4, K Milíčovu 674 
Ekonomika a podnikání 1 

 

TRIVIS – střední škola 

veřejnoprávní, Praha 8, 

Hovorčovická 1281 

Prevence kriminality 1 

 

Střední škola gastronomická a 

hotelová  s.r.o., Praha 4 – Braník, 

Vrbova 1233  

Cestovní ruch 1 

 
Střední zdravotnická škola, Praha 

10, Ruská 91  
Zdravotní sestra 1 

 
VOŠ a SPŠE Fr. Křižíka, Praha - 

Nové Město, Na Příkopě 856  
Elektrotechnika 1 
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Střední odborná škola Jarov, 

Praha 9 Hrdlořezy, Učňovská 

100/1 

Sportovní management 1 

 

SOŠ služeb Kavčí Hory, Praha 4 

Podolí, K Sídlišti 840  
Sociální činnost 1 

Střední odborná škola Jarov, 

Praha 9 Hrdlořezy, Učňovská 

100/1 

Dřevostavby 1 

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 2, Ječná 

52 

Elektrotechnika 2 

VOŠ a SŠ elektrotechniky, médií 

a informatiky, Praha 9, 

Novovysočanská 48  

Mechanik, elektrotechnik 1 

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 

Rejdišti 1 
Herectví 1 

 

VOŠ a Střední zdravotnická 

škola, Praha 4 Nusle, 5.května 

200 

Bezpečnostně právní 

činnost 
1 

 

SŠ designu a umění, knižní 

kultury a ekonomiky, Praha 8 

Kobylisy, U Měšťanských škol 

525 

Knihkupecké a 

nakladatelské činnosti 
1 

 
Obchodní akademie, Praha 7 

Holešovice, Jablonského 333 
Obchodní akademie 1 

 

SŠ elektrotechniky, multimédií a 

informatiky, Praha 9, 

Novovysočanská 48 

Zabezpečovací technika a 

kamerové systémy 
1 

 

Střední pedagogická škola 

Futurum, Praha 10, 

Hornoměcholupská 873 

Pedagogika 1 

 
VOŠ, SOŠP a gymnázium, Praha 

6, Evropská 33  

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
1 

Střední odborné 

učiliště, učební 

obory (9) 

Střední škola gastronomická a 

hotelová s.r.o., Praha 4 Braník, 

Vrbova 1233 

Cukrář 1 

 

SOU gastronomie a podnikání, 

Praha 9, Za Černým mostem 

3/362 

Kuchař – číšník 
1 

 

SOU, Praha 5 Radotín, Pod 

Klapicí 11 

Opravář zemědělských 

strojů 
1 

Střední škola obchodní, Praha 2 

Vinohrady, Belgická 250/29 
Prodavač 1 

Metropolitní odborná umělecká 

střední škola, Praha 4 Nusle, 

Táborská 32 

Kadeřník 1 

Střední odborná škola Jarov, 

Praha 9 Hrdlořezy, Učňovská 

100/1 

Malířské a natěračské 

práce 
1 
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Střední škola gastronomická a 

hotelová s.r.o., Praha 4 Braník, 

Vrbova 1233 

Kuchař – číšník 
1 

 

SOU gastronomie, Praha 10 

Malešice, U Krbu 521/45 
Kuchař – číšník 2 

 

 

Informační a komunikační technologie 

  

V tomto školním roce bylo jedním z cílů v ICT oblasti zlepšit internetové připojení po 

celé budově školy tak, aby jej učitelé mohli plnohodnotně využívat ve výuce. Dále se provedla 

výměna některých počítačů v učebně informatiky a v některých třídách. Důležitým bodem byla 

modernizace webových stránek tak, aby byly přehledné ve veškerých zařízeních 

(smartphonech, tabletech a počítačích). S tím souviselo také provedení mapování školy, které 

bylo následně zpracováno do virtuální prohlídky naší budovy. Letošním školním rokem končí 

spolupráce s dosavadní IT firmou a od nového školního roku budeme spolupracovat s jinou 

společností. Na tuto skutečnost bude navazovat modernizace učebny informatiky, která je 

plánovaná na prázdniny.  

Co se týká vybavení, naše škola disponuje řadou multimediální techniky. Každá třída je 

vybavena interaktivní tabulí, která je plnohodnotnou součástí výuky. Od jednotlivých 

nakladatelství mají pedagogové k dispozici naučné a výukové programy vytvořené pro 

interaktivní tabuli. Dále mají učitelé možnost pracovat v programu Smart notebook a 

Flexibook. Ve zmiňované učebně informatiky se nachází 19 stolních počítačů, které slouží 

převážně k výuce informatiky na prvním a druhém stupni dle školního vzdělávacího programu. 

Vzhledem ke zvýšení počtů žáků v jednotlivých třídách je v plánu v rámci modernizace učebny 

počet počítačů zvýšit tak, aby každý žák mohl pracovat samostatně. 

 

 
Ukázka virtuální prohlídky na novém webu školy 
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Kurz pro získání základního vzdělání 

 

V letošním školním roce (2021/2022) byl na naší škole otevřen již XVII. ročník Kurzu 

pro získání základního vzdělání. Ke studiu bylo v tomto roce přijato 8 žáků. Konzultační hodiny 

probíhaly jednou měsíčně (v pondělí). Tyto hodiny nebyly povinné. Žáci měli možnost 

konzultovat učivo s vyučujícími pomocí emailové komunikace. 

Řádný termín závěrečných zkoušek se konal 6. – 10. 6. 2022. Ke zkouškám se 

dostavili 2 žáci a oba uspěli. Dva žáci se ze zkoušek omluvili ze zdravotních důvodů a bude jim 

nabídnut náhradní termín v srpnu. Na tento termín se dostavila jedna žákyně, která zkoušky 

úspěšně složila. Ostatní přihlášení žáci se k závěrečným zkouškám nedostavili.  

 Tento školní rok úspěšně kurz pro získání základního vzdělání absolvovali 3 žáci. 

 

 

Knihovna 

  

Školní knihovna slouží všem žákům i zaměstnancům školy. Je možné si vypůjčit knihu 

domů (na jeden měsíc s možností prodloužení) nebo si vypůjčit do třídy sadu knih pro 

procvičování četby, toto se týká hlavně učitelů a žáků prvního stupně (knihy 1. a 2. čtení). Naše 

knihovna obsahuje knihy z oblasti beletrie i odborné literatury. 

 V beletristickém oddělení můžete najít knihy básnické a prozaické, ale jsou v něm 

obsaženy i dramatické kusy českých nebo cizích autorů. Nacházejí se zde autoři tzv. českého 

kánonu (Seifert, Čapek, Neruda, Erben, Němcová atd.), z cizích autorů bychom zde mohli 

nalézt Shakespeara, Defoa, Orwella. 

 Kategorie odborné literatury nabízí tituly provádějící žáky nebo učitele nejrůznějšími 

obory. Učitelé tak mohou těchto knih využívat pro doplnění látky, žáci se knihy mohou půjčovat 

jako pramen pro referáty a seminární práce. Jedná se o knihy z oblasti literatury, historie, 

gramatiky českého jazyka, hudební nebo výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu, 

zeměpisu a dalších oborů. 

 Aktuálně je knihovna rozšiřována o nové tituly ze současné (převážně české) literatury 

(Mornštajnová, Boučková, Landsman). Dalšími knihami, o které byla knihovna rozšířena, jsou 

např. životopisná díla (Hanin kufřík, Útěk z tábora 14), dále současná díla z okruhu tzv. young 

adult (např. Řvi potichu, brácho, Neobyčejný kluk apod.) Vedle knih pro děti a mládež jsme 

knihovnu rozšířili i o díla didaktická a metodická, která mohou využívat pedagogové jako 

inspiraci pro výuku. Kromě výše zmíněného nabízíme i knihy česko-anglické k výuce cizího 

jazyka. 

 Školní knihovna je využívána převážně žáky 2. stupně (při zpracovávání čtenářských 

deníků), ale též pedagogy 1. stupně, kteří využívají sady knih prvního nebo druhého čtení pro 

upevňování čtenářských návyků ve svých třídách.  

 Každoročně se snažíme, aby školní knihovna nebyla jen o knihách ze „zlatého fondu 

české literatury“, ale aby se v ní nacházela i díla literatury pro děti a mládež, která budou 

motivovat žáky prvního i druhého stupně ke čtení. 

 

 

 



34 

 

Klub mladého diváka – 1. stupeň 

 

Po covidové pauze jsme v září opět mohli navštívit divadlo Minor a shlédnout 

představení Ztroskotání vzducholodi Itália, které bylo inspirováno skutečnou událostí. Divadlo 

navštívilo 25 žáků z 2. – 5. třídy. Opět se projevily kvality divadla a děti zažily úžasné 

odpoledne plné zábavy, hudby a napětí. 

 

 

Klub mladých diváků – 2. stupeň 

 

V letošním školním roce se do Klubu mladých diváků přihlásilo celkem 27 žáků (7. 

ročník – 2 žačky, 8. A - 7 žáků, 8. B - 2 žačky, 9. A - 9 žáků, 9. B – 7 žáků).  

Sezóna KMD nám vzhledem k pandemické situaci na začátku školního roku nabídla 

výjimečně místo čtyřech představení jen tři, ale i tak jsme viděli velmi zajímavá díla napříč 

různými pražskými divadelními scénami.  

Začali jsme představením ve Stavovském divadle. Zde jsme zhlédli divadelní adaptaci 

filmu Balada pro banditu. Okouzlily nás nejen herecké, ale i pěvecké výkony (zazněly zde 

notoricky známé písně - např. Zabili, zabili). 

Druhé představení jsme navštívili v divadle, které Klub mladých diváků organizuje, a 

tím je Divadlo v Dlouhé. Zde jsme viděli současnou adaptaci Jiráskovy hry Lucerna, která se 

nám moc líbila. 

Posledním představením byl muzikál v Hudebním divadle Karlín. Konkrétně se jednalo 

o původní český muzikál Dracula od Karla Svobody a Zdeňka Borovce. Pěvecké výkony byly 

neuvěřitelné.  

Klub mladých diváků nabízí zážitky z různých divadelních žánrů – nejen činohry, 

tragédie, komedie, ale i muzikály či alternativní scény. Příští rok nás čeká další sezóna a my 

věříme, že se KMD vrátí k původní nabídce čtyř představení ročně. 
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Akce 1. stupně  

 

Školní rok 2021/2022 zahájila většina tříd 1. stupně již tradiční akcí Bezpečná dvojka – 

Den s IZS. Program dětem představil aktivity a vybavení bezpečnostních složek Prahy 2 včetně 

hasičského auta. Součástí programu byla také přehlídka policejních koní. 

V říjnu navštívily naši školu odbornice na práci se dřevem. Paní řezbářky připravily pro 

naše žáky výborný program. Žáci si mohli vyzkoušet práci s profesionálním náčiním, 

opracovali podle instrukcí jednotlivé komponenty a vytvořili každý svůj originální dřevěný 

výrobek. 

   
 

Mnoho aktivit letošního školního roku se odehrálo ve venkovním prostředí. Páté třídy 

se například zúčastnily celodopolední vzdělávací procházky s výkladem o parku Grébovka – 

Klíč pro Prahu 2. Výklad žáky seznámil s historií tohoto parku a také s jeho přírodními úkazy. 

Několik tříd využilo umístění školy pod významnou pražskou památkou Vyšehrad a 

vyrazilo na únikovou hru Vyšehradem pro kolíček na podporu žáků Jedličkova ústavu. Děti se 

tak více přiblížily světu lidí s postižením a zamýšlely se nad možnostmi podpory lidí 

s handicapem. 
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V adventním čase navštívili žáci 1. a 3. třídy vánoční divadelní představení. V závěru si 

s herci zazpívali koledy a společně se naladili na vánoční atmosféru. Po představení v divadle 

Spejbla a Hurvínka měli také žáci možnost si v galerii prohlédnout zblízka loutky. 

 

  

 

Další každoroční aktivitou naší 

školy, která rozvíjí lidskoprávní 

smýšlení našich žáků, byla návštěva 

festivalu Jeden svět 2022 v kině Lucerna. 

Komentované projekce se soustředily 

mimo jiné na reflektování období 

koronaviru, které bylo náročné pro 

každého, a především pak pro děti. 

Ostatní filmy, které žáci naší 

školy shlédli v kinech, byl například 

český rodinný film Gump – pes, který 

naučil lidi žít nebo domácí loutkový film 

Barevný sen, jehož téma upozorňovalo na rizika totalitního režimu. 

V letošním školním roce byly také některé akce 1. stupně zaměřené na rozvíjení znalostí 

o přírodě. 1. třída vyrazila spolu s deváťáky přímo do ZOO Troja, ostatní třídy navštívily Stanici 

přírodovědců Praha 5 a speciální výstavu stanice Gekoni a gekončíci. O hodnotě potravin žáky 

poučily interaktivní environmentální programy spolku Ábel, které byly zaměřené na pěstování 

obilovin, výrobu mouky a chleba a na získávání mléka. 
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Program spolku Ábel    Zoo 1. + 9. třída 

 

Žáci 1. i 2. stupně naší školy se také pravidelně zapojují do meziškolních aktivit a 

nápadů, a to ať už jen pro radost nebo také i proto, aby společně nad něčím popřemýšleli. Žáci 

se se svými učiteli zúčastnili kupříkladu akce Týden netradičních barev, kdy každý den ladili 

své oblečení do tónů předem určené barevné palety. Zúčastnili se dále také takzvaného No 

Backpack Day a společně se zamysleli nad tím, jaké to asi je nemít ani na aktovku či batoh. 

 

 
Týden barev + No Backpack Day 

 

Mnoho dalších pravidelných aktivit jako 

jsou společné výtvarné dílny, každotýdenní 

návštěvy knihoven, procházky, projektové a 

sportovní dny, výuka plavání, návštěvy 

dopravního hřiště, přespávání ve škole apod. 

slouží mimo jiné k utužování třídních kolektivů. 

K účelu posílení třídní pospolitosti proběhly také 

celodenní preventivní programy s paní školní 

psycholožkou na téma klima třídy. Stejně tak se 

všichni žáci 1. stupně společně stmelují na tradiční 

plavbě parníkem místního spolku Vltavan. 
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Po dvouleté pauze způsobené pandemickou situací se děti také konečně dočkaly 

celotýdenních škol v přírodě v Peci pod Sněžkou a v Jestřabí. Programy celotýdenních pobytů 

byly bohaté na tvůrčí, sportovní a kolektivní hravé aktivity. Pro žáky byl společný týden 

strávený v krásné přírodě velmi obohacující. 

 

   

Škola v přírodě 

 

Na konci školního roku se žáci 1. stupně zúčastnili akce Den s Komwagem. Podnik 

čistoty a údržby města uspořádal pro děti den plný zábavných atrakcí a aktivit (jízda 

v dopravních prostředcích tvořených recyklovanými popelnicemi, cyklistická show, maxi 

skluzavka, malování na obličej, balónková show, skákací hrad a mnoho dalšího). Areál 

Komwagu se zkrátka proměnil v tak hravé a zábavné prostředí, že pro žáky bylo těžké akci 

opustit a již nyní se těší na příští ročník. 

 

   
Den s Komwagem 

 

Akce 2. stupně  

 

Po dvouleté pauze jsme se zase v plné míře mohli pustit do akcí mimo budovu školy. 

Většina tříd toho využila, a proto se letos konaly jednodenní výlety, exkurze, spaní ve škole, 

školy v přírody a zájezdy do zahraničí.  

První akce se konala hned třetí den školy. Šesté třídy vyrazily na Den s IZS, kde se seznámily 

s náplní této náročné práce a byly svědky zajímavých a dech beroucích ukázek. Pro tyto třídy 

proběhl v září také tradiční adaptační kurz, který má za úkol dětem usnadnit přestup na druhý 

stupeň a upevnit pouto mezi žáky a učitelem. V prvním školním měsíci se také deváté třídy 

zúčastnily Květinového dne, obešly celou školu, blízké okolí a podařilo se jim tak vybrat slušný 

peněžní obnos na léčbu rakoviny. 
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Adaptační pobyt šestých tříd    Květinový den 

 

V říjnu se deváté třídy vypravily na nově otevřenou výstavu v Národním muzeu – 

Evoluce. Kromě prohlížení si zajímavých exponátů také žáci připravili povedené pracovní listy 

pro šesťáky, kteří se na stejnou výstavu vypravili o týden později. Vzdělávání mimo školní 

lavice se dočkali i osmáci, kteří se v rámci světa práce vypravili na Novoměstskou radnici, kde 

pro ně byla připravena prezentace jednotlivých středních škol včetně zajímavých ukázek, které 

měly děti nalákat na daný obor. Této akce pod názvem „Řemesla živě“ se zúčastnili i deváťáci, 

pro které byla volba povolání v té době opravdu aktuálním tématem. 

 

   
Expozice Evoluce   Prezentace středních škol – Řemeslo žije 

 

Listopad druhému stupni přinesl další tradiční zajímavou akci pořádanou Prahou 2 – 

Den veteránů. Toho se účastnili deváťáci, kteří nás i reprezentovali ve vědomostní soutěži. Po 

dlouhé době bylo také možné uspořádat zahraniční výlet. Toho využily třídní učitelky devátých 

tříd a vypravily se se svými svěřenci do Polska na exkurzi do Krakova a Věličky. V tomto 

případě se jednalo o dvoudenní exkurzi s přenocováním v Polsku. Šesťáci se drželi na našem 

území a absolvovali výlet do zábavně-vzdělávacího parku v Liberci – IQ Landie. Pomocí 

různých pokusů a exponátů si děti odnesly mnoho poznatků například do fyziky. 



40 

 

   
Den veteránů   Deváťáci v Polsku               Šesťáci v IQ Landii 

 

V prosinci se osmé a deváté třídy postupně vystřídaly na velice oblíbené akci – spaní ve 

škole. Se svými učiteli žáci povečeřeli, zahráli si různé stmelovací hry a příjemně se naladili na 

blížící se Vánoce. Celý druhý stupeň se také pustil do výroby vánočních výrobků, které bohužel 

kvůli epidemiologické situaci nemohly jednotlivé třídy prodávat na tradičním Jarmarku. Každý 

třídní učitel si ale zvolil způsob, jakým si rodiče mohli výrobky koupit. Děti tedy o možnost 

nabídnout svůj výrobek rodičům úplně nepřišly. Poslední den před vánočními prázdninami byl 

zasvěcen besídkám v jednotlivých třídách. Některé třídy se vydaly v tento den po rozdání dárků 

na bruslení do nedalekých Riegerových sadů. 

V novém kalendářním roce čekala deváťáky akce pořádaná Prahou 2 – Rok dvojky. Na 

informačních panelech rozmístěných na Náměstí Míru se žáci dozvěděli mnoho zajímavých 

informací spojených s naší městskou částí. V březnu se z prvňáčků stali oficiálně čtenáři, 

protože je jejich patroni (deváťáci) na ně slavnostně po společném čtení pohádky pasovali. 

 

   
Vánoční vyrábění   Rok Dvojky   Pasování prvňáčků 

 

Každý rok nás také čekají různé projekce, druhý stupeň se účastnil promítání programu, 

který pořádala organizace JSNS. Děti se tak pomocí krátkého filmu a diskuze s moderátorem 

seznámily s problémy z jiných koutů světa. Projekce byla vždy přizpůsobená dané věkové 

kategorii. Další promítání bylo trochu optimističtější, protože jsme zhlédli cestopisný dokument 

o Madagaskaru, který byl doplněn o komentář samotného dobrodruha. 
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V dubnu se tentokrát 8. B vydala na doporučení šestých tříd do IQ Landie v Liberci. 

Šesťáky pro změnu čekalo předvelikonoční spaní ve škole, při kterém si kromě dělání párků 

v rohlících, užili také hledání schovaných velikonočních dobrot po celém areálu školu.  

S příchodem hezkého květnového počasí se všechny třídy druhého stupně (kromě 

deváťáků) vydaly na školy v přírodě. Třídy měly jednotný termín (16. – 20. května). Šesťáci 

našli na tuto dobu útočiště v Peci pod Sněžkou v Boudě Svornost, sedmáci byli ubytování ve 

Vyšším Brodě v místním klášteru, 8. A se vydala do Smržovky do Penzionu Karkulka a 8. B 

pobývala v Peci pod Sněžkou ve Vébrových boudách. Všechny třídy měly svůj program plný 

tmelících aktivit a také výletů po okolí. 

 

  
          Škola v přírodě šestých tříd – výlet na Sněžku   Škola v přírodě sedmé třídy 

 

Během škol v přírodě se žáci devátých tříd účastnili různých exkurzí a jednodenních 

výletů. Podívali se tak například do Lidic či na Pražský hrad. Na místě je vždy provedl zkušený 

průvodce, a tak se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací, které jim pěkně doplnily 

probíranou látku v dějepise. V květnu se deváťáci zvládli znovu zapojit do Květinového dne, 

který se tentokrát konal v původně plánovaném termínů a nemusel se posouvat kvůli různým 

restrikcím. 

Na přelomu května a června se vydali na třídenní rozlučkový výlet žáci z 9. A do 

penzionu Kormorán hned na břehu Sázavy, aby si naposledy ještě užili aktivit jako jeden 

kolektiv. Ani žáci z paralelní devítky nepřišli o svůj poslední několikadenní výlet a vydali se 

v polovině června do Samopší. Svoje patronství naši nejstarší žáci uzavřeli návštěvou 

zoologické zahrady v Praze se svými malými svěřenci z první třídy.  

Přihlášené děti z druhého stupně se ke konci školního roku vydaly na jednodenní výlet 

do Legolandu v Německu. Celý den strávily na různých skvělých atrakcích, zažily tak 

příjemnou změnu oproti běžnému školnímu dni. 

 

  
9. A na výletě u Sázavy    Zájezd do německého Legolandu 
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Sportovní soutěže 

 

V uplynulém školním roce se naši žáci a žákyně zúčastnili velkého množství 

sportovních turnajů a soutěží. Nejčastěji se jednalo o turnaje pořádané Domem dětí a 

mládeže Prahy 2, ale také turnaje pořádané samotnými školami Prahy 2. Naši žáci a 

žákyně dokázali vybojovat hned několik trofejí a svým vystupováním a jednáním 

příkladně reprezentovali naši školu ve všech směrech. 

 

Turnaj / Soutěž Kategorie Třídy Umístění 

Turnaj minikopané 
mladší žáci 6. – 7. 4. 

Starší žáci 8. – 9. 2. 

Turnaj ve florbale 

Žáci mix 4. – 5. 1. 

Mladší chlapci 6. – 7. 6. 

Starší dívky 8. – 9. 1. 

Starší chlapci 8. – 9. 2. 

Turnaj v přehazované Žáci mix 4. – 5. 2. 

Turnaj ve stolním tenise Žáci mix 8. – 9. 8. a 10. 

Turnaj v Basketbale 
Starší dívky 8. – 9. 2. 

Starší chlapci 8. – 9. 3. 

Krajské kolo ve florbale 
Žáci mix. 4. – 5. 10. 

Starší dívky 8. – 9. 10. 

Mc Donalds Cup okres 
Mladší žáci 1. – 3. 6 

Starší žáci 4. – 5. 1. 

McDonalds Cup kvalifikace na kraj Starší žáci 4. – 5. 2. 

McDonalds Cup kraj Starší žáci 4. – 5. 1. 

McDonals Cup ČR Starší žáci 4. – 5. 4. 

Turnaj ve vybíjené Žáci mix 5. 8. 

Turnaj v přehazované 

Starší žáci 6. – 7. 1. 

Mladší dívky 6. – 7. 7. 

Starší dívky 8. – 9. 4. 
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Dále měli naši žáci možnost zúčastnit se i jiných sportovních akcí. V zimě měli žáci 

2. stupně možnost navštívit venkovní kluziště a vyzkoušet si zde své bruslařské schopnosti a 

naučit se novým dovednostem. 

 

  

  

Koncem školního roku se již tradičně konala školní atletická olympiáda, žáci a žákyně 

obou stupňů, zde mohli prověřit a poměřit své síly a dovednosti ve skokanských, běžeckých, 

vrhačských disciplínách a překonat školní rekordy. 

 Jako poslední akce se po dvouleté pauze konal tradiční fotbalový turnaj v minikopané 

Klokan Cup, který organizuje náš partnerský klub Bohemians Praha 1905. V tomto turnaji kluci 

z 8. a 9. tříd obsadili 1. místo. 
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Vědomostní soutěže 

 

Žáci naší školy se mohli i ve školním roce 2021/22 zúčastnit různých vědomostních 

soutěží. Největší zájmem mají žáci o soutěže a olympiády z matematiky, českého jazyka a 

angličtiny. Soutěžit mohli i v zeměpisu, přírodopisu, dějepisu a fyzice. 

Dům dětí a mládeže Praha 2 vyhodnotil celkově úspěšnost jednotlivých škol 

obvodu ve vědomostních soutěžích napříč všemi předměty. Žáci naší školy získali pohár 

za úžasné 2. místo. 

 

Matematika 

Žáci se zúčastnili matematické olympiády a soutěží Pythagoriáda a Pangea. 

  

 6. třída  

postup do 

obvodního kola 

7. třída 

postup do 

obvodního kola 

8. třída 

postup do 

obvodního kola 

Matematická 

olympiáda 

Tomáš Kolda – 6. A 

(2. místo v obvod ním 

kole) 

Tomáš Bowers – 6. A 

(5. místo v obvodním 

kole) 

Beata Fořtová – 6. A 

Luka Jeremič – 6. A 

Benjamin Řehák – 6.A 

 Michaela Jedličková – 8. A 

(3. místo v obvodním kole) 

Andrea Stejskalová – 8. A 

(3. místo v obvodním kole) 

 

Pythagoriáda 

Tomáš Bowers – 6. A 

(1. místo v obvodním 

kole) 

Tomáš Kolda – 6. A 

(2. místo v obvodním 

kole) 

Vojtěch Bidrman – 6. A 

Richard Svoboda – 6. A 

Tram Doan 

Lucie Novotná 

Michaela Jedličková – 8. A 

Andrea Stejskalová – 8. A 

Vojtěch Ježek – 8. A 

Lukáš Jusko – 8. A 

Pangea  
proběhlo školní kolo, kterého se účastnili žáci 4. – 9. ročníku 

 

  
Tomáš Kolda a Tomáš Bowers ze 6. A  Andrea Stejskalová a Míša Jedličková z 8. A 
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Český jazyk  

Žákyně Emma Daičová z 9. A, která správně zvládla splnit úkoly školního 

kolaolympiády, postoupila do obvodního kola, ve kterém školu rovněž úspěšně reprezentovala. 

Obsadila 2. místo s postupem do krajského kola. 

 

Anglický jazyk 

Olympiáda obsahovala z poslechovou část a konverzaci. Obvodní kolo se konalo v naší 

škole a postoupili do něj Beatrice Ejiofor ze 6. A, Matúš Rolík ze 7. třídy, Zlata Rytinová z 8. 

A a Adéla Kopřivová z 9. B, která obsadila pěkné 4. místo. 

 

Zeměpis  

Účast v zeměpisné olympiádě přináší žákům možnost získat nové zkušenosti nad rámec 

běžné výuky zeměpisu a změřit síly s ostatními soutěžícími z celého Česka. V případě úspěchu 

se mohou žáci zúčastnit mezinárodních geografických soutěží. Soutěž se skládala ze tří částí: 

práce s atlasem, písemný test geografických znalostí a z praktické části. Proběhlo školní kolo 

a postupující do obvodního kola byli Tram Doan, Lucie Novotná a Jakub Škutina - všichni ze 

7. třídy, Michaela Jedličková a Jan Červinka z 8. A a Viktor Pelikán z 9. A. 

  

Přírodopis 

V 6. až v 9. třídě proběhlo školní kolo olympiády v kategoriích C a D. 

 

Dějepis 

Jako každý rok se v listopadu 2021 žáci účastnili vědomostní soutěže u příležitosti oslav 

Dne veteránů, kterou pořádá Úřad městské části Praha 2 na Náměstí Míru. Kolektiv žáků školy 

získal v této soutěži 3. místo. 

 

Fyzika  

V 8. a 9. třídě proběhlo školní kolo fyzikální olympiády. 

 

 

Umělecké soutěže 

 

Také v letošním školním roce měli žáci možnost účastnit se různých uměleckých 

soutěží. Většina z nich se, kvůli covidovým opatřením, uskutečnila až ve druhém pololetí. 

V rámci školy proběhla Soutěž o nejlepší PF, do které se zapojil celý 2. stupeň. V rámci 

soutěže vznikla povedená díla a jako nejlepší bylo vyhlášeno PF od Sofie Streitové z 9. B. 
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vítězné PF 

 

Na začátku března bylo po delší pauze realizováno školní kolo Pražského poetického setkání, 

kterého se účastnili žáci ze všech tříd. V rámci této soutěže byli rozděleni do jednotlivých 

kategorií – I. kategorie: 1. – 3. třída, II. kategorie: 4. – 5. třída, III. kategorie: 6. – 7. třída a 

nakonec IV. kategorie: 8. – 9. třída. Školní kolo proběhlo v rámci jednoho středečního 

odpoledne a bylo velmi zdařilé. V konečném hodnocení bylo obtížné vybrat ty nejlepší. 

 

Umístění žáků v jednotlivých kategoriích: 

 

I. kategorie: Debela Eliška, Stejskalová Valentina, Kincl Jan – 3. třída 

II. kategorie: Suková Zuzana (5. třída), Fuchsová Edith (4. třída), Porádková Eliška (4. třída) 

 

  
 

III. kategorie: Novotná Lucie, Suková Anna, Doan Tram – 7. třída, Řehák Benjamín (6. třída) 

IV. kategorie: Hamouzová Štěpánka, Procházková Laura – 9. třída, Palas Jakub (8. třída) 
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První dva nejlépe umístění ve své kategorii reprezentovali naší školu v okresním kole. 

Tento typ soutěže byl pro žáky přínosný v tom, že měli možnost vyzkoušet si recitaci před 

větším množství posluchačů. 

V souvislosti s výročím atentátu na Reinharda Heydricha, od kterého letos uplynulo již 

80 let, vyhlásila jedna ze složek Ministerstva obrany POKOS (Příprava občanů k obraně státu) 

kreativní soutěž s názvem Operace Anthropoid. Této soutěže se účastnili žáci z druhého 

stupně v rámci hodin výtvarné výchovy. Nejprve zhlédli film Anthropoid z roku 2016, na 

kterém se podílela i Česká republika. Následně se pokusili umělecky ztvárnit dané téma.  

Za naši školu byly vybrány celkem 3 díla žáků z 9. A (Daniel Šídlo), 9. B (Tereza 

Koudelková) a 8. B (Viktorie Jusčáková). 

 

   
Daniel Šídlo (9. A)               Tereza Koudelková (9. B)        Viktorie Jusčáková (8. B) 

 

Na konci května jsme se zúčastnili 13. ročníku obvodní výtvarné soutěže pro 

základní školy na Praze 2 „Malování na Slovenské”. Po tříleté pauze byla účast opravdu 

veliká - 81 soutěžících. Přesto byli žáci naší školy velmi úspěšní a odnesli si hned tři ocenění. 

Stejně jako v předešlých ročnících se soutěžilo ve třech různých věkových kategoriích. 

Nejmladší kategorie dětí (1. – 3. třída) malovala obrázky na téma „Malovaná písnička“. 

Naši školu reprezentovali v této kategorii žáci 3. třídy: Benešová Hana, Mašata Tristan, 

Stolzová Aneta a Kryštof Šimsa. Hana Benešová se svým vydařeným dílem obsadila v 1. 

kategorii krásné 3. místo. 
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Téma „Můj nejlepší přítel“ kreativně ztvárnili žáci 4. – 6. třídy. V této kategorii za 

naši školu soutěžili žáci: Filip Marek, Sofie Pleštilová, Zuzana Suková (5. A) a Marie 

Stejskalová (6. A). Krásné 3. místo opět patřilo žačce naší školy – Zuzaně Sukové. 

V nejstarší kategorii (7. – 9. třída) žáci ztvárnili pomocí malby téma „Jak vypadá 

štěstí?“. V této kategorii reprezentovaly naši školu žačky: Viktorie Juščáková (8. B), Adéla 

Kopřivová a Sofie Streitová (9. B). Viktorie Juščáková zaujala porotu svým zajímavým 

ztvárněním a vysloužila si čestné uznání poroty. 

   

 

Na závěr tohoto školního roku se žáci 3. třídy (pod vedením třídní učitelky MgA. Marie 

Palanové) výtvarně podílejí na návrzích informačních cedulí do veřejného prostoru městské 

části Prahy 2. Jedinečné dětské kresby vhodně a nenuceně vystihují písemná nařízení týkající 

se chování osob na veřejných místech. Žáci svým výtvarným zpracováním pozdvihují 

informační cedule na krásná umělecká díla. Všechny kresby zaslané do tohoto výtvarného 

projektu budou po zhodnocení vystaveny v rámci výstavy „Chovejme se slušně pohledem 

dětí“ na úřadě MČ Prahy 2. 

 

 

Školní akademie 

  

Po covidové pauze jsme letos mohli znovu uspořádat školní akademii. Ta se nesla ve 

znamení oslav konce školního roku a hlavně rozloučení s devátými třídami. Do programu se 

zapojilo mnoho tříd z celé školy, a tak se rodiče i ostatní spolužáci mohli podívat na velmi 

zajímavá vystoupení.  

 Celým programem prováděli žáci devátých tříd (děkujeme Sofii, Johaně, Ondrovi, 

Adéle, Emmě, Lauře, Adéle). Akademii zahájil svým projevem pan ředitel Ondřej Machů a 

hned poté všechny překvapili svým vystoupením učitelé naší školy. Poté žáci 2. třídy všechny 

anglicky přivítali (zazpívali píseň Hello song). Letošní vystoupení byla zaměřena hlavně 

tanečně (žáci trénovali během hodin TV s paní učitelkou Jírovcovou).  

 Třída 5. A nám zatančila na píseň Berfore you go, třeťáci ukázali, jak by měl vypadat 

Funky dance. 6. A a 6. B se v literatuře učili lidový folklor, a proto nám předvedli krásné pásmo 

lidových tanců. Třída 5. B nám zase ukázala, jak vypadá Žížalí rozcvička. Dívky ze sedmičky 
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krásně zatančily na píseň Little mix a poté nám roztomilí prvňáčci zazpívali, jaké to je v první 

třídě. Poslední vystoupení měli čtvrťáci, kteří nás vtáhli do léta svým Summer dance. 

 Poté už následovalo rozloučení s deváťáky. Nejprve jim osmáci předali dojemný vzkaz 

a poté už zazněly krásné projevy směrem k učitelům i k žákům. Deváťáci dostali stužky a malý 

dárek, všichni jim popřáli hodně štěstí a pak už byla akademie slavnostně ukončena. 

 

   
 

 

Kroužky pořádané Centrem volného času 
 

Vaření – děti se naučí základy studené i teplé kuchyně. Zásady bezpečnosti při vaření a 

kuchyňských pracích.  

Keramika – cílem kroužku je obohatit děti o radost z tvořivých aktivit a podpořit jejich 

sebedůvěru ve vlastní tvorbu. Tvoření z keramické hlíny rozvíjí u dětí jemnou motoriku a jejich 

prostorovou představivost. Pro děti od 1. do 5. ročníku.  

Příprava na přijímací zkoušky – pro žáky 9. ročníku. Příprava k přijímacím zkouškám 

z českého jazyka  a matematiky na střední školy.  

Florbal I. a II.  – florbalové tréninky. 

Fotbal I – fotbalový kroužek, který je určen dětem z 1. stupně, není jen fotbalovým tréninkem, 

ale kolektivní míčovou hrou, aby si děti osvojili základní pravidla.  

Fotbal II – fotbalové tréninky pro žáky prvního stupně pod vedením trenéra z klubu Bohemians 

Praha.  

 

 

Adaptační program pro budoucí prvňáčky „Klokánek jde do školy“ 

 

Předškolním dětem je každoročně nabízen adaptační program, jehož cílem je seznámit 

budoucí prvňáčky se školním prostředím a usnadnit jim tak vstup do první třídy. Benefitem je 

nesporně také to, že se žáci setkávají s budoucí třídní učitelkou a s novými spolužáky. Děti se 

účastní jednou týdně hodinového setkání, kde si hravou formou procvičují základní vědomosti, 

schopnosti a dovednosti nezbytné pro nástup do školního vzdělávání. Tento rok proběhla 

celkem čtyři setkání. Každá lekce je tematicky zaměřena na určitou oblast smyslového vnímání, 

tj. zrakového, sluchového, prostorového, ale také paměti, hrubé a jemné motoriky a 

matematických představ. Zpětná vazba na program byla velmi pozitivní. Budoucí školáci se  na 

nástup do první třídy těšili.  
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Zlepšení pracovního prostředí, vybavení pro výuku pro žáky, pedagogický sbor 

a ostatní zaměstnance školy 

 

 oprava dílčích toalet ve 2. patře - investice MČ Praha 2) 

 2 interaktivní panely do tříd 

 10 nových notebooků 

 nové učebnice 

 renovace kanceláře ředitele školy a sborovny 

 renovace vybavení počítačové učebny 11 novými počítači  

 renovace malby na chodbách 1. a 2. patra 

 vybavení školní družiny hračkami a hrami  

 vybavení kabinetních sbírek fyziky a chemie 

 vybavení dvou třídy novými lavicemi a židlemi 

 vybavení sportovního zázemí školy  

 vybavení školního areálu 4 zahradními sety 

 sportovního areálu jsme zakoupili 4 zahradní sety 

 

      

Webové stránky školy   

 
Škola má webové stránky dostupné na adrese www.zsboticska.cz. Na konci školního 

roku jsme zprovoznili novou podobu webu. Zásadním způsobem byl přepracován jejich vzhled. 

Pro lepší správu jsme si nechali vypracovat upravený redakční systém. Pro lepší grafickou 

podobu jsme si nechali nafotit sadu profesionálních fotografií. Byl zúžen okruh administrátorů 

webových stránek a spolu s facebookovou stránkou školy byl nastaven koordinovaný princip 

prezentace školy pro veřejnost. Webové stránky jsou důstojným obrazem školy plným 

důležitých a podstatných informací o škole. Naproti tomu FB stránka je plná postřehů, aktivit, 

fotografií a plakátů. 
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www.zsboticska.cz 

 

 

 Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajích z Dlohodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města 

Prahy  
 

 

Snažíme se naplňovat priority rozvoje, které byly stanoveny v DZ HPM: 

 Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání 

 Optimalizace nabídky vzdělávání zejména ve vztahu k trhu práce 
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 Zlepšení klimatu ve škole 

 Zvyšování kompetencí dětí, žáků a studentů a jejich osobnostní rozvoj 

 Podpora pedagogických pracovníků 

 

 

 Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským 

jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka 

 

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti českého jazyka Počet dětí 

Úplná neznalost českého jazyka 32 

Nedostatečná znalost českého jazyka 3 

Znalost českého jazyka s potřebou 

doučování 

 

3 

 

 

 Stručný popis problematiky související s nemocí COVID-19 

 

Třetí školní rok v řadě se škola potýkala s pandemií nemoci Covid-19. Podzimní a zimní 

měsíce nás provázela vybraná režimová opatření. Řada žáků se ocitla v individuální karanténě, 

některý dny byly dokonce doma celé třídy. Pravidla se postupně měnila, výrazný vliv na 

přijímaná opatření mělo očkování nebo prodělání nemoci apod. Pro žáky jsme se snažili zajistit 

vždy nejlepší kombinaci synchronní a asynchronní distanční formy vzdělávání. Postupné 

zlepšení situace vedlo k odeznění této vlny a druhé pololetí již bylo dotčeno jen minimálně. 

 

 

 Výuka dětí migrujících z Ukrajiny 

 

Na konci února vypukl válečný konflikt. Začátkem března bylo zřejmé, že do České 

republiky míří početná uprchlická vlna složená převážně z žen a dětí. Škola se velmi rychle 

zapojila do pomoci ve všech možných směrech. V prostorách Centra volného času byla 

založena improvizovaná ukrajinská malotřídka a celý domeček se stal zázemím pro dvě třídičky 

a několik učitelek. Ve spolupráci s MŠ Na Děkance jsme v jejich prostorách otevřeli ještě 

třídičku pro předškolní děti. Tyto tři adaptační skupiny jsme financovali z mimořádné dotace 

poskytnuté hl. m. Praha, resp. MČ Praha 2. 

Přímo na ukrajinské hranice vyrazil pomáhat jako dobrovolník náš kolega učitel Jiří Dejl. 

Byly organizovány a podporovány různé sbírky na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Ve třech 

vlnách jsme postupně přijali přes tři desítky dětí do běžných tříd. 

Provoz adaptačních skupin byl ukončen 31. 8. 2022 a ve školním roce 2022/23 se již 

budeme věnovat výhradně integraci ukrajinských žáků do běžných tříd, jejichž počet pozvolna 

neustále narůstá. 
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 Základní údaje o hospodaření školy 

 

Základní škola, Praha 2, Botičská 8 je příspěvkovou organizací zřízenou Městskou částí 

Praha 2.   

Hospodaří na základě příspěvků a vlastní doplňkové činnosti. Její činnost se z hlediska 

hospodaření člení na hlavní činnost a doplňkovou činnost. Obě činnosti jsou účetně odděleny, 

hospodářský výsledek je tvořen v hlavní i doplňkové činnosti.    

Příjmy hlavní činnosti jsou tvořeny z příspěvku od zřizovatele Městské části Praha 2, 

z příspěvku státního rozpočtu a z vlastních zdrojů (zejména fondů organizace a příspěvků od 

rodičů za školné ŠD). Z příspěvku státního rozpočtu jsou hrazeny mzdové náklady a zákonné 

odvody zaměstnanců školy a další náklady spojené s výukou žáků (náklady na učebnice, učební 

pomůcky apod.)  Z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny provozní náklady, náklady na opravy a 

údržbu a další specifické náklady (náklady na školního psychologa, primární prevenci, 

příspěvek na zahraniční pobyty žáků apod.). Z fondů organizace jsou hrazeny dle jednotlivých 

fondů zejména investice, opravy na nemovitém majetku, náklady na rozvoj organizace, mzdové 

náklady a sociální náklady zaměstnanců.    

  

Za období školního roku vykazovala Základní škola, Praha 2, Botičská 8 následující 

ekonomické skutečnosti: 

 

Období od července 2021 do prosince 2021: 

 

I. Výnosy: 

 

a) Z hlavní činnosti       13.538.091,33 Kč 

- dotace z prostředků SR a rozpočtu ÚSC    12.938.046,19 Kč 

- výnosy z prodeje služeb      341.883,96 Kč 

- čerpání fondů        148.924,81 Kč 

- ostatní výnosy z činnosti      107.699,53 Kč 

- úroky         1.536,84 Kč  

 

b) Z doplňkové činnosti      443.010,80 Kč 

- výnosy z prodeje služeb      141.960,50 Kč 

- výnosy z pronájmu       300.893,00 Kč 

- úroky         157,30 Kč 

 

II. Náklady: 

 

a) Z hlavní činnosti       14.626,873,23 Kč   

- spotřeba materiálu       603.913,29 Kč   

- spotřeba energie       747,821,74 Kč 

- opravy a udržování       1.110.899,23 Kč 
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- cestovné        4.078,00 Kč 

- ostatní služby        899.332,91 Kč 

- mzdové náklady       7.720.133,00 Kč 

- zákonné sociální pojištění      2.624,654,00 Kč                             

- jiné sociální pojištění             30.721,00 Kč 

- zákonné sociální náklady                 194.636,64 Kč 

- manka a škody       3.073,22 Kč 

- odpisy dlouhodobého majetku     51.730,30 Kč 

- náklady z drobného dlouhodobého majetku                          337.440,88 Kč 

- ostatní náklady z činnosti      298.147,00 Kč 

- daň z příjmu        292,02 Kč 

 

b) Z doplňkové činnosti      417.864,10 Kč 

- spotřeba materiálu       10.934,08 Kč   

- spotřeba energie       40.960,80 Kč 

- opravy a udržování       3.045,06 Kč 

- ostatní služby                                                          51.932,87 Kč    

- mzdové náklady       228.916,00 Kč 

- zákonné sociální pojištění      79.649,00 Kč  

- zákonné sociální náklady      670,68 Kč                            

- náklady z drobného dlouhodobého majetku           1.725,71 Kč 

- daň z příjmů        29,90 Kč 

 

 

Období od ledna 2022 do června 2022: 

 

I. Výnosy: 

 

a) Z hlavní činnosti       16.476.788,73 Kč 

- dotace ze SR a z rozpočtu ÚSC     14.908.176,44 Kč 

- výnosy z prodeje služeb      771.452,63 Kč 

- čerpání z fondů       0,00 Kč 

- ostatní výnosy z činnosti      797.033,14 Kč 

- úroky         126,52 Kč  

 

b) Z doplňkové činnosti      622.661,61 Kč 

- výnosy z prodeje služeb                 176.580,75 Kč 

- výnosy z pronájmu       446.044,00 Kč   

- úroky         36,86 Kč 

 

II.   Náklady: 

 

      a)  Z hlavní činnosti       15.600.869,30 Kč                                 
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- spotřeba materiálu       1.056.890,60 Kč   

- spotřeba energie       739.326,43 Kč 

- opravy a udržování       77.349,43 Kč 

- cestovné        10.497,00 Kč              

- ostatní služby        1.245.562,48 Kč 

- mzdové náklady       9.009.134,00 Kč 

- zákonné sociální pojištění      2.967.361,00 Kč                             

- jiné sociální pojištění              38.930,00 Kč 

- zákonné sociální náklady      200.888,47 Kč 

- jiné daně a poplatky       5.592,00Kč 

- odpisy dlouhodobého majetku     64.074,00 Kč 

- náklady z drobného dlouhodobého majetku    136.642,56 Kč  

- ostatní náklady z činnosti      48.597,30 Kč 

- daň         24,03 Kč  

 

b)  Z doplňkové činnosti      360.871,26 Kč 

- spotřeba materiálu       17.693,65 Kč   

- spotřeba energie       35.790,02 Kč 

- opravy a udržování       0,00 Kč 

- ostatní služby        81.210,90 Kč 

- mzdové náklady       167.192,00 Kč 

- zákonné sociální pojištění      44.939,00 Kč                             

- zákonné sociální náklady      156,34 Kč 

- náklady z drobného dlouhodobého majetku    13.882,35 Kč 

- daň         7,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne:  19. 9. 2022 
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Výroční zprávu vypracoval:            ……………………………………... 

         Mgr. Ondřej Machů  

               ředitel školy 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu schválila:  

 

Pedagogická rada dne: 21. 9. 2022 

 

Školská rada dne:  5. 10. 2022 

 

        ……………………………………

         Milena Beránková 

              předsedkyně školské rady 


