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Výroční zpráva o činnosti školy  

za školní rok 2020/2021 

 

 
 

„Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.  

Aby o tři koňské délky byl lepší tento svět.“ 

 

 

J. W.    
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1. Úvod  
 

Výroční zpráva Základní školy Jana Wericha za období školního roku 2020/2021 je 

vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 

školy. Obsahuje zprávu o činnosti školy a základní údaje o hospodaření školy. 

 

Výroční zprávu předkládá Mgr. Zuzana Martinovská, ředitelka školy. 

 

Radou školy byla tato výroční zpráva schválena dne 16. listopadu 2021. 
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2. Základní údaje o škole 

2. 1. Škola 

 

Název školy Základní škola Jana Wericha  

Adresa školy Španielova 19/1111, 163 00 Praha 6 – Řepy 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol Poslední rozhodnutí o zařazení do sítě škol bylo vydáno dne  
21. 10. 2008 s účinností od 1. 9. 2009 

IČO 481 33 884 

IZO 048 133 884 

Identifikátor školy 600 039 234 

Bankovní spojení 0143146349/0800 

Telefon 235 314 162, 235 314 362 

E-mail info@zs-jana-wericha.cz 

reditelna@zs-jana-wericha.cz 

Adresa internetové 

schránky 

www.zs-jana-wericha.cz 

Přehled hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti organizace je: 
 výchova a vzdělávání žáků základní školy plnících povinnou 

školní docházku podle školního vzdělávacího programu 
 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků 

nadaných a vzdělávání cizinců 
 zabezpečení školního stravování pro žáky 
 zabezpečení závodního stravování pro zaměstnance 

organizace 
 činnost školní družiny 
 činnost školního klubu 
 poradenské služby 
 organizování zotavovacích pobytů žáků, výjezdů do zahraničí 

a dalších akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností 

školy 
 zajištění bezplatných služeb poskytovaných žákům školní 

knihovnou 
Součásti školy Základní škola 

Školní družina 

Školní klub 

Školní jídelna 

mailto:info@zs-jana-wericha.cz
http://www.zs-jana-wericha.cz/
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2. 2. Zřizovatel 

 
Název zřizovatele Městská část Praha 17 
Adresa zřizovatele Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy 
Kontakt - OŠK 235 311 793 

 

 

2. 3. Základní údaje o součástech školy 

 

Součásti školy Kapacita Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků 

Základní škola 1.150 31 + 1 PT 662 + 14 
Školní družina 450 10 281 
Školní klub 250 10 136 

Školní jídelna 850 X 650  

 
Ve školním roce 2020/2021 byla již pátým rokem otevřena přípravná třída, do které bylo 

zařazeno 14 dětí. 
 

 

2. 4. Materiálně – technické a personální podmínky školy 

Základní škola Jana Wericha byla založena v roce 1985 za účelem školního vzdělávání a od té 

doby prošla mnoha významnými změnami, inovacemi i posuny. ZŠ Jana Wericha je úplná 

škola s devíti postupovými ročníky, s rozšířenou výukou tělesné výchovy (na 2. stupni), s 

psychologickou a speciálně pedagogickou péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáky nadané. Na 1. i 2. stupni jsou zpravidla tři až čtyři paralelní třídy. Ve všech ročnících 

vyučujeme podle ŠVP ZŠ Jana Wericha. Ve školním roce 2020/2021 měla škola 32 tříd (z toho 

1 přípravná třída) a vzdělávalo se v ní přibližně 680 žáků. 

Budova školy je pavilónového typu a v jejím okolí je prostorný venkovní areál s nové 

vybudovaným hřištěm, školní zahradou a atrii. Zde žáci mohou trávit za příznivého počasí 

relaxační přestávku. Škola je vybavena základními pomůckami a učebnicemi, které průběžně 

obnovuje tak, aby splňovaly požadavky učitelů i žáků. Při výuce předmětů je též využíván 

výukový SW. Pro další studium a práci žáků a pedagogů je k dispozici školní knihovna 

s čítárnou, 2 internetové učebny a 3 učebny s interaktivními tabulemi, ve všech učebnách jsou k 

dispozici počítače a dataprojektory s projekčními plátny, nově byla zbudována odborná učebna 

přírodních věd. V budově školy jsou 3 tělocvičny, 2 cvičné kuchyňky, žákovská dílna a 

keramická dílna. Komfort v oblasti IT prostředí zajišťuje zasíťování celého objektu školy. 

Realizace zasíťování umožnila ZŠ Jana Wericha na dlouhou dobu dostatečně dimenzované 

infrastrukturní prostředí, na kterém bude možné realizovat a provozovat veškeré technologie 

IT, jejichž rozvoj se v následujícím období v oblasti školství očekává. Škola využívá školní 

informační systém Škola OnLine a elektronický systém Bell Hop, který zajišťuje bezpečné 
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vyzvedávání dětí ze školní družiny. K rozšíření informovanosti žáků, pedagogů nebo rodičů 

slouží i dotykový informační panel Ámos Vision. Na velkém monitoru mohou žáci, rodiče, ale 

i návštěvníci školy najít užitečné a zajímavé informace, které se týkají vzdělávání v naší škole, 

ale i suplovaných hodin, jídelníček a pochopitelně fotografie ze života školy. 

V přízemí školy se nachází společenská místnost s pódiem, ozvučením a dataprojektorem s 

plátnem, která slouží ke kulturním a společenským akcím. Je využívána k výuce hudební a 

dramatické výchovy, slouží též k projekci výukových audiovizuálních programů. Jednotlivé 

pavilóny jsou obsazeny kmenovými třídami 1. nebo 2. stupně a odbornými učebnami.  

Ve vstupním pavilónu jsou v 1. patře umístěna oddělení školní družiny, ve 2. patře mohou žáci 

využívat školní jídelnu, do které jídla dodává vlastní školní kuchyně. Po mnoha letech příprav 

letos začala její celková rekonstrukce.  

Zadní pavilón školy je určen pro výuku tělesné výchovy (tělocvičny) a pracovních činností 

(žákovská dílna, keramická dílna), je zde také umístěna přípravná třída. 

Venkovní areál zahrnuje různá sportoviště – atletický ovál, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, 

kurty na volejbal, softbalové hřiště a venkovní zázemí, které disponuje 4 samostatnými šatnami 

s vlastním sociálním zařízením. O celý venkovní areál pečuje správce, který také zajišťuje 

odpolední a večerní pronájmy sportovišť.  

ZŠ Jana Wericha je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“, v rámci kterého 

ve školním roce 2020/2021 odebírali všichni žáci 1. i 2. stupně zdarma jedenkrát týdně mléko a 

mléčné výrobky, ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Všichni žáci mohou také z automatu 

odebírat dotované mléko a mléčné výrobky. Relaxační přestávku (25 minut) tráví žáci od jara 

do podzimu za příznivého počasí ve venkovním areálu školy. Tento prostor mohou využívat 

žáci i pro odpolední zájmovou činnost a k trávení svého osobního volného času.  

 

Pedagogický sbor je smíšený s převahou žen, věkově pestrý – od mladých začínajících učitelů 

až po zkušené pedagogy. Tvoří ho ředitelka školy, 2 zástupci ředitelky (pro 1. a 2. stupeň), 

přibližně 50 učitelů, 10vychovatelek školní družiny, školní psycholožka, speciální pedagožka a 

15 asistentů pedagoga. Kvalifikovanost učitelů se dlouhodobě pohybuje okolo 70%. Škola dbá 

na zvyšování pedagogické práce, podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků (PC 

kurzy, vzdělávání v oblasti prevence, nové formy práce v jednotlivých předmětech, vzdělávání 

učitelů cizích jazyků, kurzy pro zdravotníky školních akcí).  

Žáky školy tvoří převážně děti z okolního sídliště, část žáků dojíždí ze sousedních městských 

částí nebo obcí (Zličín, Hostivice). 

 

 

2. 5. Vedení školy  

 

Vedení ZŠ Jana Wericha 

 Mgr. Zuzana Martinovská, ředitelka školy 

 Mgr. Václav Soukup, zástupce statutárního orgánu a zástupce pro 2. stupeň a výuku 

cizích jazyků 

 Mr. Eva Jakubičková, zástupkyně pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. stupeň, 

vedoucí ŠPP a metodik prevence 
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Rozšířené vedení 

 Mgr. Jiřina Mariničová, zástupce učitelů 1. stupně 

 Mgr. Jan Křivanec, zástupce učitelů 1. stupně 

 Mgr. Zuzana Folprechtová, zástupce učitelů 2. stupně, výchovná poradkyně pro volbu 

povolání 

 Mgr. Klára Vítková, zástupce učitelů 2. stupně, výchovná poradkyně pro 2. stupeň 

 Mgr. Lenka Nekolová, zástupce učitelů 2. stupně 

 Alena Pohlová, vedoucí vychovatelka školní družiny  

 

 

 2. 6. Údaje o školské radě 

 
Školská rada byla zřízena v lednu roku 2006. 

Ve školním roce 2020/2021 pracovala školská rada ve složení: 

 zástupci zřizovatele  

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. 

Mgr. Naděžda Zemanová 

 zástupci pedagogických pracovníků 

Mgr. Olga Borkovcová 

Mgr. Barbora Bousová 

 zástupci rodičů 

Filip Navrátil, MsocSc. - předseda školské rady 

Mgr. Kateřina Bezdičková, od r. 2021 Jaroslav Dvořák. 

 

Ve školním roce 2020/2021 se uskutečnila 3 jednání školské rady. 

Dne 2. 9. 2020 byly projednány a schváleny úpravy školního vzdělávacího programu. Ke 

školnímu vzdělávacímu programu byl přiřazeny přílohy, ve kterých byly zdůvodněny úprava 

učebního plánu pro školní rok 2020/2021z důvodu pandemie COVID-19. 

Dne 15. 9. 2020 proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků na nové 

volební období. V těchto volbách obhájil svou pozici F. Navrátil a nově byl zvolen J. Dvořák. Z 

řad pedagogických pracovníků byla opakovaně zvolena 14. 2. 2020 O. Borkovcová a 

B. Bousová.  

Na druhém jednání, které se konalo 14. 12. 2019, byla projednána a schválena výroční zpráva 

za školní rok 2018/2019. Návrh výroční zprávy byl všem členům zaslán v elektronické podobě 

tak, aby se mohli v dostatečném předstihu s materiály seznámit. Žádný z členů nevznesl 

zásadní připomínku k nutnosti změny v dokumentu. Zároveň byly projednány úpravy školního 

řádu, které byly zapracovány v souvislosti s distanční výukou. 

Poslední jednání proběhlo dne 24. 5. 2021, kdy se sešla školská rada v novém složení a 

předsedou byl opět zvolen F. Navrátil. Na tomto jednání byly zároveň projednány úpravy 

školního vzdělávacího program, které se týkaly přesunu učiva do následujícího školního roku z 

důvodu COVID-19.  
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2. 7. Údaje o Spolku přátel ZŠ Jana Wericha 

 
Při ZŠ Jana Wericha fungovala od roku 1991 Rodičovsko - učitelská asociace jako občanské 

sdružení rodičů, učitelů a příznivců školy. Toto sdružení bylo k 1. lednu 2016 přejmenováno 

na Spolek přátel ZŠ Jana Wericha. Hlavním posláním spolku zůstává i nadále spolupráce se 

školou v různých oblastech – spoluúčast na společenských, kulturních, charitativních akcích, 

financování odměn do soutěží, vybavování školní družiny, nákup nadstandardních výtvarných 

potřeb, ale i odborné vybavení školy. 

Ve školním roce 2020/2021 byly v plánu ve spolupráci se SPZŠJW: 

 2 třídní schůzky  

 15. září 2020  

 11. května 2021  

 2 konzultace pro rodiče žáků  

 24. listopadu 2020 

 23. března 2021. 

Z důvodu COVID-19 se však uskutečnily pouze třídní schůzky v září 2020, konzultace a 

poslední třídní schůzky musely z důvodu nařízených hygienických opatření proběhnout on-line 

nebo korespondenční formou. 

 

Výbor SPZŠJW, který úzce spolupracuje s třídními důvěrníky, se schází vždy před třídními 

schůzkami nebo konzultacemi, kdy je ředitelkou školy informován o průběhu vzdělávání žáků 

a organizačních a provozních záležitostech školy. Pokladník SPZŠJW informuje 

prostřednictvím třídních důvěrníků o stavu hospodaření s příspěvky rodičů. Ve školním roce 

2020/2021 byl stejně jako v předchozích letech vybírán dobrovolný příspěvek ve výši 300 Kč 

na žáka.  

Celkem bylo vybráno na příspěvcích 118.700 Kč. Toto byl bohužel jediný zdroj příjmů v tomto 

školním roce, neboť nemohly proběhnout tradiční akce jako sběr starého papíru nebo adventní 

trhy. V příjmech chyběla letos i položka za prodeje vstupenek na školní akademii, protože ta se 

také nemohla uskutečnit. Z příjmů SPZŠJW nakoupil pro děti ve školní družině hry a hračky, 

uhradil žákům čtvrtky, financoval žákům 9. tříd stužky (55. 546 Kč), věnoval škole 2 

dataprojektory s plátnem (72.227 Kč).  

Spolek přátel ZŠ Jana Wericha byl v tomto roce, stejně jako v předcházejících letech, 

výrazným partnerem školy. 
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3. Obory vzdělávání 

3. 1. Učební program 

 
ZŠ Jana Wericha v roce 2020/2021 vyučovala ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího 

programu ZŠ Jana Wericha: 

 

Učební program Ročník Zařazené třídy Počet žáků 

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha 

(viz RVP pro základní vzdělávání, č. j. 

31504/2004-22) 

1. - 9. I. A, B, C, D 

II. A, B, C, D 

III. A, B, C, D 

IV. A, B, C, D 

V. A, B, C, D 

VI. A, B, C 

VII. A, B,C 

VIII. A, B, C 

IX. A, B 

660 

z toho dle ŠVP ZŠ Jana Wericha – rozšířená 

výuka jazyků 

3. – 9.  IV. B 

V. B 

VI. A 

VII. B 

VIII. A 

IX. B 

162 

z toho dle ŠVP ZŠ Jana Wericha – rozšířená 

výuka tělesné výchovy  

6. - 8. VI. C, VII. C, 

VIII. C, IX. A 

56 

 

 

3. 2. Počty žáků 

 

Ročník Počet tříd Počet žáků 

1. ročník 4 91 

2. ročník 4 83 

3. ročník 4 78 

4. ročník 4 80 

5. ročník 4 82 

6. ročník 3 64 

7. ročník 3 68 

8. ročník 3 66 

9. ročník 2 50 

Celkem 31 662 

 

Průměr na jednu třídu 1. stupně činil 20,70 žáka. 

Průměr na jednu třídu 2. stupně činil 22,55 žáka. 

Průměr na jednu třídu v celé škole činil 21,36 žáka. 

 

 



11 

  

Z důvodu změny koncepce školy v tomto školním roce již neproběhlo výběrové řízení do třídy 

s rozšířenou výukou cizího jazyka. Od školního roku 2020/2021 byli žáci 3. tříd v rámci celého 

ročníku rozděleni v hodinách anglického jazyka do 5 skupin dle jazykové úrovně. Zároveň 

bude zajištěna prostupnost skupin dle aktuálních výsledků žáků. 

 

 

3. 3. Volitelné předměty 

 

V tomto školním roce si žáci vybírali z následujících volitelných předmětů: 

 jazyk 

RVJ - 6. ročník: 

 Německý jazyk 

 Španělský jazyk 

RVJ – 7. ročník: 

 Německý jazyk 

 Španělský jazyk 

 Konverzace v anglickém jazyce 

Všeobecná třída – 7. ročník: 

 Německý jazyk 

 Ruský jazyk 

 Domácnost 

 Sportovní hry 

RVTV – 7. ročník: 

 Německý jazyk 

 Španělský jazyk 

RVJ - 8. ročník: 

 Německý jazyk 

 Španělský jazyk 

 Konverzace v anglickém jazyce 

Všeobecná třída - 8. ročník: 

 Španělský jazyk 

 Ruský jazyk 

 Domácnost 

 Sportovní hry 

RVTV – 8. ročník: 

 Německý jazyk 

 Španělský jazyk 

RVJ – 9. ročník: 

 Německý jazyk 

 Španělský jazyk 

 Konverzace v anglickém jazyce 

Všeobecná třída – 9. ročník: 

 Německý jazyk 

 Ruský jazyk 

 Domácnost 
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Podle pokynu MŠMT ČR je do výuky každoročně zařazena Ochrana člověka za mimořádných 

událostí. Tematice ochrany člověka se učitelé společně s žáky věnují v průběhu celého školního 

roku dvěma způsoby: 

- jako nedílná součást vybraných předmětů (člověk a jeho svět, tělesná výchova, 

přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis, občanská a rodinná výchova). Očekávané 

výstupy jsou začleněny přímo do vzdělávacího obsahu těchto předmětů.  

- formou výukového bloků v celkové dotaci 2 vyučovacích hodin rozdělených do dvou 

částí - 1 hodiny teoretické přípravy a 1 hodiny teoreticko-praktické průpravy. Tento 

dlouhodobý projekt “Dny pro záchranu života“ však z důvodu distanční výuky 

neproběhl a byl přesunut do následujícího školního roku. 

 

V průběhu školního roku bývá vyhlášen cvičný požární poplach. Z důvodu COVID-19 a 

následného uzavření škol a se však v tomto roce cvičný poplach neuskutečnil a bude také 

přesunut do nového školního roku.  
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4. Přehled pracovníků školy 

4. 1. Základní údaje o pracovnících školy 

 
Počet pracovníků celkem 100 

Počet učitelů 49 

Počet speciálních pedagogů 3 

Školní psycholog 1 

Asistent pedagoga 12 

Počet vychovatelů ŠD  10 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 15 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 10 

 

 

4. 2. Složení pedagogického sboru 

 

Třídnictví 

 

Třída Třídní učitel 

PT Čadková Tereza 

I. A Kamlachová Kateřina 

I. B Spáčilová Eva 

I. C Polová Alena 

I. D Řičicová Zdeňka 

II. A Bousová Barbora 

II. B Kejhová Hana 

II. C Kotvaldová Hana 

II. D Klusáčková Hana 

III. A  Hermanová Marie 

III. B  Bugnerová Klára 

III. C Nováková Helena 

III. D Křivanec Jan 

IV. A  Chinevová Daniela 

IV. B - RVJ  Mariničová Jiřina 

IV. C  Kuclerová Blanka 

IV. D Folprechtová Zuzana 

V. A  Ladická Romana 

V. B - RVJ  Vitásková Lucie 

V. C Černohorská Olga 

V. D Doleželová Milena 

VI. A - RVJ Pištorová Nikol 

VI. B  Kozová Hana 

VI. C - RVTV Palková Aneta 

VII. A  Vítková Klára 

VII. B - RVJ  Nekolová Lenka 
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VII. C - RVTV Hauft Martin 

VIII. A - RVJ Miková Martina 

VIII. B  Fišerová Jana 

VIII. C - RVTV Borkovcová Olga 

IX. A  Javůrková Iveta 

IX.B - RVJ Čeloudová kateřina 

 

Netřídní učitelé 

 

D. Brožová, P. Červ, N. Chrobáková, E. Jakubičková, V. Kurelová, Z. Martinovská, P. Metyš, 

A. Nosálová, T. Ríos, N. Roshko, J. Rulík, V. Soukup, J. Škvorová, I. Štolcová, E. Trnková, 

A. Změlíková 

 

Speciální pedagog 

E. Jakubičková, A. Kubíková, D. Marková  

 

Školní psycholog 

I. Kitzberger Vlachynská 

 

Asistent pedagoga 

A. Bartovská, L. Brandejsová, D. Cibulková, I. Cihlářová, D. Jiranová, N. Koišová, 

V. Králová, K. Kučerová, D. Marková, M. Podhajská, N. Pop, I. Procházková, V. Torres, 

J. Trnková, J. Veszprémi 

 

Vychovatelé školní družiny 

R. Dosoudilová, D. Jiranová, K. Machová, V. Martanová, A. Pohlová, N. Pop, J. Pokorná, 

K. Rishko, R. Sedláková, N. Svobodová 

 

 

4. 3. Věková struktura pedagogického sboru 

 
Věk do 30 let 

včetně 

31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let z toho 

důchodci 

  

6 

 

13 

 

27 

 

21 

 

8 

 

8 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 46,16 roků. 

 

 

4. 4. Kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

 
 Kvalifikovaní pedagogové Nekvalifikovaní pedagogové 

1. stupeň – učitelé 16 8 

2. stupeň - učitelé 17 5 

Vychovatelé  10 0 
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Školní psycholog 1 0 

Speciální pedagog 2 1 

Asistent pedagoga 11 4 

Celkem 57 18 

 

Z celkového počtu je kvalifikovaných 76 % pedagogických pracovníků. 
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5. Zápis k povinné školní docházce a příjímání žáků na střední 

školy 

5. 1. Zápis k povinné školní docházce 

 
Zápisu k povinné školní docházce předcházela dlouhodobá spolupráce s rodiči předškoláků. 

První schůzka s těmito rodiči měla proběhnout již 23. listopadu 2020. Na této schůzce jsme 

chtěli rodiče předškoláků oficiálně pozvat se svými dětmi k zápisu do prvních tříd, ale také 

informovat o jeho průběhu, seznámit je s dokumenty, které je nutné doložit u zápisu nebo při 

žádosti o odklad povinné školní docházky. Prostor byl připraven i pro dotazy rodičů. Z důvodu 

uzavření škol však tato schůzka neproběhla.  

Tradiční Den otevřených dveří, při kterém mohli rodiče navštívit budovu školy, prohlédnout si 

její prostory a seznámit se s programem i aktivitami, které škola žákům nabízí, proběhl 

tentokrát 24. února 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci se Den otevřených dveří 

uskutečnil formou on-line setkání v 11.00, ve 14.00 a v 16.00 hodin. V průběhu tohoto setkání 

si rodiče mohli prohlédnout video o škole, které připravili naši mladí pedagogové. Následně se 

seznámili s programem školy, aktivitami, které škola žákům nabízí a dozvěděli se základní 

informace k zápisu. Na závěr byly zodpovězeny otázky rodičů. Během on-line setkání fungoval 

pro rodiče také chat a telefon, kam se rodiče mohli se svými dotazy obracet. Stejné video bylo 

zasláno i všem mateřským školám, aby se i děti mohly s naší školou seznámit. 

Zápis do prvních tříd se uskutečnil ve dnech 7. až 23. dubna 2021. I tentokrát však z důvodu 

epidemie COVID-19 musel proběhnout formou on-line a zákonní zástupci mohli žádosti o 

přijetí k základnímu vzdělávání podávat několika způsoby: 

 prostřednictvím systému Škola OnLine 

 e-mailem 

 datovou schránkou 

 osobně 

 poštou. 

 

Celkem zapsáno dětí 116 

Počet přijatých dětí 79 

Počet nepřijatých žáků 11  

(z důvodu přijetí na jinou ZŠ) 

Počet odkladů 26 

Počet dětí zařazených do PT 16 

Počet 1. tříd 4 

Počet PT 1 

 

Všechny informace byly zveřejněny na webových stránkách a ve vývěsce školy. Žáci byli 

k základnímu vzdělávání v ZŠ Jana Wericha přijati na základě předem zveřejněných kritérií. 

Seznam registračních čísel přijatých uchazečů byl zveřejněn na webových stránkách a ve 

vývěsce školy. V následujících dnech byla vydávána rozhodnutí o přijetí tak, že byli uchazeči 

dle abecedy rozděleni do 4 skupin, aby nedocházelo ke kumulaci osob. Velikým minusem 

tohoto způsobu zápisu však bylo, že proběhl bez osobní přítomnosti dětí a jejich rodičů. 
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Od 26. dubna 2021 měl probíhat již tradiční bezplatný kurz pro budoucí žáky prvních tříd 

„Škola hrou aneb do školy se těšíme“, jehož cílem je co nejlépe připravit děti na vstup do 

školy. V osmi lekcích, které vedou učitelé 1. stupně a speciální pedagog, si děti hravou formou 

vyzkouší základní psychomotorické dovednosti. O kurz býval v minulých letech mezi rodiči 

předškoláků velký zájem. Z důvodu epidemie a uzavření škol však ani v tomto roce kurz 

neproběhl. 

Schůzka s rodiči předškoláků před vstupem do školy se uskutečnila za přísných hygienických 

opatření 22. června 2021. Na tomto setkání byli představeni učitelé, kteří první třídy v novém 

školním roce povedou. Zároveň rodiče dostali potřebné informace o zahájení školního roku a 

pomůckách, které děti ve škole obdrží. Na závěr bylo zodpovězeno velké množství otázek, 

které se týkaly nejen vlastního vzdělávání, ale také hodnocení žáků, provozu školy. 
 

5. 2. Výsledky přijímacího řízení 

 
9. ročník 
Ve školním roce 2020/2021 se v 9. ročníku vzdělávalo celkem 50 žáků. 

Škola IX. A IX. B Celkem Procenta 

Gymnázium 0 8 8 16% 

Obchodní akademie 2 4 6 12% 

Umělecké školy - 

konzervatoře 

0 0 0 0% 

Umělecké školy – 

výtvarný obor 

0 1 1 2% 

Průmyslové školy 4 3 7 14% 

Veřejno-správní 1 3 4 8% 

Gastronomie a cestovní ruch 4 2 6 12% 

Pedagogická škola 0 1 1 2% 

Zdravotnický obor  3 1 4 8% 

Bezpečnostně právní 1 0 1 2% 

Služby 1 1 2 4% 

Učební obor 8 1 9 18% 

Veterinární obor 1 0 1 2% 

Celkem 25 25 50 100% 

Osmiletá gymnázia (žáci 5. tříd) 
 

Třída Počet přihlášených Počet přijatých Procenta 

V. A 2 0 0% 

V. B 14 3 21,43% 

V. C 3 0 0% 

V. D 1 0 0% 

Celkem 20 3 15% 
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Šestiletá gymnázia (žáci 7. tříd) 

 

Třída Počet přihlášených Počet přijatých Procenta 

VII. A 0 0 0% 

VII. B 1 1 100% 

VII. C 0 0 0% 

Celkem 1 1 100% 

 

1 žákyně ukončila 9 let školní docházky v 7. ročníku a k dalšímu vzdělávání nepřihlásila. 
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6. Výsledky vzdělávání 

6. 1. Prospěch a chování (počty žáků k 30. 6. 2021) 

 
Prospěch žáků 

 

 

1. stupeň 

 

Prospěch Počet žáků Procenta 

Prospěl s vyznamenáním 366 87,14% 

Prospěl 48 11,43% 

Neprospěl 0 0% 

Nehodnocen  6* 1,43% 

Celkem 420 100,00% 

* zvláštní způsob školní docházky 

 

 

 

2. stupeň 

 

Prospěch Počet žáků Procenta 

Prospěl s vyznamenáním 130 50,78% 

Prospěl 117 45,71% 

Neprospěl 2 0,78% 

Nehodnocen  7* 2,73% 

Celkem 256 100,00% 

* zvláštní způsob školní docházky 

 

 

 

škola celkem 

 

Prospěch Počet žáků Procenta 

Prospěl s vyznamenáním 496 73,37% 

Prospěl 165 24,41% 

Neprospěl 2 0,30% 

Nehodnocen 13* 1,92% 

Celkem 676 100,00% 

*zvláštní způsob školní docházky 
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Chování žáků 

 

 

1. stupeň 

 

Výchovné opatření Počet žáků Procenta 

Pochvala na vysvědčení 0 0% 

Pochvalný list 102 24,29% 

Pochvala v ŽK 10 2,38% 

Napomenutí TU 8 1,91% 

Důtka TU 4 0,95% 

Důtka ŘŠ 5 1,19% 

2. stupeň z chování 1 0,24% 

3. stupeň z chování 0 0% 

 

 

 

2. stupeň 

 

Výchovné opatření Počet žáků Procenta 

Pochvala na vysvědčení 0 0% 

Pochvalný list 57 21,88% 

Pochvala v ŽK 4 1,56% 

Napomenutí TU 10 3,91% 

Důtka TU 3 1,17% 

Důtka ŘŠ 2 0,78% 

2. stupeň z chování 2 0,78% 

3. stupeň z chování 2 0,78% 

 

 

 

škola celkem 

 

Výchovné opatření Počet žáků Procenta 

Pochvala na vysvědčení 0 0% 

Pochvalný list  159 23,52% 

Pochvala v ŽK 14 2,07% 

Napomenutí TU 18 2,66% 

Důtka TU 11 1,63% 

Důtka ŘŠ 7 1,04% 

2. stupeň z chování 3 0,44% 

3. stupeň z chování 2 0,30% 
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6. 2. Komisionální přezkoušení žáků 

 
Třída Pochybnosti o správnosti hodnocení Opravné a komisionální zkoušky 

I. A 0 0 

I. B 0 0 

I. C 0 0 

I. D 0 0 

II. A 0 0 

II. B 0 0 

II. C 0 0 

II. D 0 0 

III. A 0 0 

III. B 0 0 

III. C 0 0 

III. D 0 0 

IV. A 0 0 

IV. B 0 0 

IV. C 0  0 

IV. D 0 0 

V. A 0 0 

V. B 0 0 

V. C 0 0 

V. D 0 1 

VI. A 0 0 

VI. B 0 0 

VI. C 0 0 

VII. A 0 1 

VII. B 0 0 

VII. C 0 1 

VIII. A 0 0 

VIII. B 0 0 

VIII. C 0 2 

IX. A 0 0 

IX. B 0 0 

Celkem 0 5 

 

6. 3. Opakování ročníku 

 
Třída Žák neprospěl Žák nemohl být 

hodnocen 

Žák měl vážné 

zdravotní 

důvody 

Žák pokračuje v  

9. ročníku po 

splnění povinné 

školní docházky 

I. A 0 0 0 - 

I. B 0 0 0 - 

I. C 0 0 0 - 

I. D  0 0 0 - 



22 

  

II. A 0 0 0 - 

II. B 0 0 0 - 

II. C 0 0 0 - 

II. D 0 0 0 - 

III. A 0 0 0 - 

III. B 0 0 0 - 

III. C 0 0 0 - 

IV. A 0 0 0 - 

IV. B 0 0 0 - 

IV. C 0 0 0 - 

V. A 0 0 0 - 

V. B 0 0 0 - 

V. C 0 0 0 - 

V. D 0 0 0  

VI. A 0 0 0 - 

VI. B  0 0 0 - 

VI. C 0 0 0 - 

VII. A 1 0 0 - 

VII. B 0 0 0 - 

VII. C 0 0 0 - 

VIII. A 0 0 0 - 

VIII. B 0 0 0 1 

VIII. C 1 0 0 1 

IX. A 0 0 0 - 

IX. B 0 0 0 - 

Celkem 2 0 0 2 

 

 

6. 4. Zameškané hodiny 

 
Třída Počet 

omluvených 

hodin 

Průměr 

omluvených 

hodin na žáka 

třídy 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Průměr 

neomluvených 

hodin na žáka 

třídy 

I. A 981  39,2  0 0 

I. B 675 32,1 0 0 

I. C 1.418 64,5 0 0 

I. D 949 39,5 0 0 

II. A 1.221 61,1 0 0 

II. B  1.137 54,1 0 0 

II. C 711 33,9 0  0 

II. D 927 44,1 0 0 

III. A 478 25,2 0 0 

III. B 397 24,8 0 0 

III. C 855 42,8 0 0 

III. D 859 34,4 0 0 

IV. A 843 44,4 0 0 
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IV. B 858 31,8 0 0 

IV. C 354 22,1 0 0 

IV. D 537 29,8 0 0 

V. A 1.225 51,0 6 0,25 

V. B 1.005 35,9 0 0 

V. C 509 31,8 0 0 

V. D 761 47,6 0 0 

VI. A 1.019 36,4 4 0,14 

VI. B 350 21,9 0 0 

VI. C 340 17,0 0 0 

VII. A 1.544 57,2 339 12,6 

VII. B 767 28,4 0 0 

VII. C 375 23,4 0  

VIII. A 1.011 37,4 0 0 

VIII. B 738 28,4 1 0,04 

VIII. C 640 33,7 1 0,05 

IX. A 1.667 66,7 0 0 

IX. B 1.096 43,8 0   0 

Celkem 26.247  38,9 351 0,52 

 

6. 5. Zjišťování výsledků vzdělávání 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme chtěli navázat na pozměněný systém při zjišťování výsledků 

vzdělávání pomocí standardizovaných srovnávacích testů celostátního projektu SCIO. 

Testování se však žáci 5. a 9. tříd nezúčastnili z důvodu uzavření škol. 

 

Stejně tak bylo zrušeno zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI, které bylo plánováno na jaro 2021. 

Toto zjišťování bylo zaměřeno na výsledky žáků 5. a 9. ročníků v oblastech Český jazyk a 

Anglický jazyk. 

 

I v tomto školním roce plánovala naše škola v rámci autoevaluace vlastní systém srovnávacích 

prací po žáky 2. – 9. tříd. Srovnávací práce z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků 

pokrývají rozsah minimálních standardů stanovených MŠMT a zároveň ŠVP ZŠ Jana Wericha. 

Cílem tohoto testování bylo získat výsledky úrovně osvojení sledovaných dovedností žáků. 

Bohužel i zde z důvodu uzavření škol nemohly být pololetní ani závěrečné práce zadány a 

vyhodnoceny. 

 

V rámci zjišťování výsledků vzdělávání jsme aktuálně zařadili dotazníková šetření pro žáky, 

pro rodiče a učitele. Společným tématem tohoto šetření byla distanční výuka a návrat dětí do 

školy. Výsledky ankety byly zpracovány a zveřejněny na webových stránkách školy. Otázky se 

týkaly technického vybavení při distanční výuce, celkového hodnocení DV, forem výuky, 

vlastního průběhu on-line hodin, komunikace mezi žáky a učiteli a mezi rodiči a učiteli, 

zadávání a odesílání vypracovaných úkolů, času, který žáci s DV strávili, ale také způsobu 

poskytování informací ze strany vedení školy. 

Výsledky dotazníkového šetření pro žáky - viz Příloha č. 1. 
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Výsledky dotazníkového šetření pro rodiče - viz Zvláštní příloha 1 a 2. 

Dotazník pro učitele zpracovalo celkem 42 pedagogů, tj. 91% z celkového počtu učitelů. Velmi 

důležité byly pro vedení školy odpovědi na otázky, které se týkaly přínosu a negativních 

zkušeností s on-line výukou. Nejčastější odpovědi byly následující: 

Co mi on-line výuka vzala? 

 osobní kontakt s dětmi a kolegy 

 možnost rychlé zpětné reakce třídy 

 soukromí a volný čas 

 energii. 

Co mi on-line výuka přinesla? 

 nové výzvy učit se v on-line prostředí 

 nové znalosti a dovednosti práce s komunikačními platformami. 

Z dotazníků dále vyplynulo, že informovanost a organizace v období distanční výuky ze strany 

vedení byly pociťována jako dostatečná, jasná a srozumitelná. Pouze 1 pedagog cítil ze strany 

vedení malou podporu. Většina respondentů se shodla také na tom, že plánuje nové poznatky a 

zkušenosti využívat i do budoucna v průběhu prezenční výuky. 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
V závislosti na rozpočtových možnostech školy byly pro školní rok 2020/2021 stanoveny 

následující priority v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

1. Studium ke splnění kvalifikace (speciální pedagogika, pedagogika) 

2. Studium k rozšíření odborné kvalifikace  

3. Jazykové vzdělávání  

4. Podpora pedagogických pracovníků pro práci s žáky s OMJ, s žáky nadanými 

5. Formativní hodnocení 

6. Kompetence pro využívání digitálních technologií při výuce 

7. Prevence rizikového chování a problematika šikany 

8. Podpora výuky matematiky 

9. Vzdělávání pro pedagogy volného času 

10. Podpora managementu školy 

11. Samostudium 

 

Průběžné vzdělávání bylo organizováno formou institucionální nebo formou samostudia. 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali nejčastěji vzdělávání ve formě jednodenních seminářů v 

rozsahu 4 - 8 hodin (celkem 38 seminářů). Vzhledem k epidemiologické situaci se většina 

vzdělávání konala formou webinářů. 

Nové poznatky ze seminářů byly prezentovány ostatním pedagogům na jednotlivých 

pedagogických radách nebo na schůzkách MS a PK.  

 

 

Vzdělávací instituce: Dekra, Seminaria, NPI, Wattsenglish, Oxford University, Učitelnice, 

Wocabee, Člověk v tísni, K-net, Microsoft, LIPKA, ŠOL, Pasparta, Tereza, Rodinné mosty. 

 

 

Individuální vzdělávání 

Studium ke splnění kvalifikace: 

 A. Nosálová - UK Praha, PedF, učitelství pro 1. stupeň 

 L. Vitásková - UK Praha, PedF, učitelství pro 1. stupeň 

 M. Hauft - Univerzita Palackého Olomouc, fakulta tělesné kultury, obor trenérství a 

management sportu – studium bylo z důvodu pandemie přerušeno 

 P. Červ - UK Praha, PedF, učitelství ČJ a D 

 V. Kurelová – UK Praha, PedF, didaktika VV, učitelství pro 2. stupeň. 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace: 

 K. Vítková - rigorózní zkouška, DTI Dubnica nad Váhom 

Jazykové vzdělávání 

 B. Bousová – Learn and explore 

 D. Chinevová, N. Roshko – Jak vyučovat CJ žáky s poruchou učení 

 A. Změlíková – Hry na procvičování a opakování učiva v AJ 

 B. Kuclerová – Využití audioviziuálních materiálů s rodilým mluvčím na 1. stupni 
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Podpora pedagogických pracovníků pro práci s žáky s OMJ 

 B. Bousová – Specifika výuky ČJ u žáků s OMJ 

 

Kompetence pro využívání digitálních technologií při výuce 

 R. Ladická – Startovací balíček – základy IT 

 B. Bousová – Novinky v MS Teams 

Prevence rizikového chování a problematika šikany 

 E. Jakubičková – Krizové situace v životě žáka 

 E. jakubičková – Bezpečně v kyberprostoru 

 A. Změlíková – Žáci ohrožení závislostmi 

 B. Bousová – Konference kybernetické bezpečnosti 

Podpora výuky matematiky 

 B. Bousová – Rozvoj matematické gramotnosti u nadaných žáků 

 

V době vedlejších prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci volno k samostudiu podle zákona č. 

563/2004 Sb., § 24, odst. 7 v délce 12 dnů, které byly čerpány v době vedlejších prázdnin. 

 

 

Kolektivní vzdělávání 

 Práce na MS Teams 

 Nebezpečí na síti (webinář) 

 Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí (samostudium) 

 Metodické doporučení MŠMT "Distanční výuka a duševní zdraví" (samostudium) 

 Metodické doporučení MŠMT "Návrat žáků do škol" (samostudium). 
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8. Aktivity a prezentace školy 

8. 1. Projekty a mezinárodní spolupráce 

 
Základní škola Jana Wericha již tradičně pokračovala v práci na dvou projektech dlouhodobého 

charakteru. 

 

Naučím tě učit se 

 cílem projektu je poskytování nadstandardní psychologické a speciálně pedagogické 

péče žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhat tak k jejich začleňování 

do tříd zaměřených na harmonický rozvoj osobnosti 

 realizátorem projektu je Školní poradenské pracoviště, odborným garantem je školní 

psycholožka PhDr. I. Kitzberger Vlachynská 

 

Nezačínej! 

 Projekt, který je zaměřen na primární prevenci, a zároveň je nedílnou součástí 

preventivního programu školy 

 na ZŠ Jana Wericha se realizuje od roku 1995 

 v tomto roce jsme na realizaci tohoto projektu získali od Magistrátu hl. m. Prahy dotaci 

ve výši 67.300 Kč na komplexní program primární prevence 

 realizátorem projektu je metodička prevence Mgr. E. Jakubičková 

 

Ekoškola 

 mezinárodní program, jehož cílem je propojení teoretické výuky environmentální 

výchovy s praxí, která by měla jednotlivými kroky napomáhat ekologicky šetrnému 

provozu školy. 

 

Dlouhodobým projektem se v naší škole stal také projekt určený pro žáky s odlišným 

mateřským jazykem. Na tento projekt jsme získali v rámci rozvojového programu Podpora 

vzdělávání cizinců ve školách 217.120 Kč. Finanční prostředky byly využity hlavně na 

organizaci kurzu češtiny pro cizince, na nákup učebních materiálů a slovníků, ale také na 

ohodnocení nadstandardní práce učitelů s žáky s OMJ. Realizátorem projektu je již několik let 

Mgr. M. Miková.  

 

Již sedmým rokem jsme zrealizovali ročníkové práce žáků 9. tříd. Jejich smyslem je zakončení 

povinné školní docházky prací na určité téma, které žák během několika měsíců pod dohledem 

učitele – konzultanta zpracovává a na závěr také prezentuje před spolužáky z 8. tříd. Všechny 

práce jsou zpracovány v elektronické a tištěné podobě, žák odevzdává také powerpointovou 

prezentaci. Témata vypisují vyučující 2. stupně a žáci mají možnost si téma vybrat podle svého 

zájmu a znalostí. Výběr témat byl i v tomto roce pestrý a žáci si mohli vybrat např. Téma: 

 Nebezpečí alkoholu 

 Čočky a korekce očních vad 
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 Infekce 

 Očkování 

 Zrcadla a jejich využití v praxi 

 Znečišťování světového oceánu 

 Charta 77 

 Rekordy České republiky 

 Sopečná aktivita v Evropě 

 Světový fotbal v době pandemie 

 Filmová hudba 

 Paralympijské hry 

 Letní olympijské hry 

 Nebezpečné látky kolem nás 

 Zajímavá místa v Řepích 

 Pandemie 

 Imunita 

 Život a dílo A. Dvořáka 

 Co je to pop-art 

 Marshallův plán 

 Filmová adaptace literárního díla 

 Berlín 

 Latinská Amerika 

 New York City. 

 

Součástí výuky v průběhu školního roku jsou i krátkodobé tematicky zaměřené projekty 

v rámci jednotlivých předmětů:  

Naše planeta, Moje snídaně, Jahůdkobraní, Čtenářský most Praha – Hamburk, Celé Česko čte 

dětem, Historie naší školy, Liga CO2, Ptačí hodinka, Herbář, Praha kvete, Voda a vzduch, 

Ropa, zemní plyn a paliva, Přírodní látky – cukry, tuky, bílkoviny aj. 

 

V oblasti mezinárodní spolupráce jsme ve školním roce 2020/2021 nemohli pokračovat v 

aktivitách s žáky a učiteli Japonské školy v Praze z důvodu uzavření škol. 

Nemohli proběhnout ani výjezdy do zahraničí, které mají za cíl zlepšení úrovně jazykových 

znalostí a dovedností žáků. 

 

8. 2. Olympiády a soutěže 

 

Z důvodu pandemie byla většina soutěží a olympiád pro žáky základních škol zrušena. Některé 

soutěže se uskutečnily on-line a žáci se do nich mohli přihlásit i v době uzavření škol. 

 

Olympiády  

 Olympiáda v českém jazyce – 2 úspěšní řešitelé postoupili do obvodního kola, kde se K. 

Semorádová z IX. B umístila na 1. místě a postoupila do krajského kola (14. místo)  
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 Biologická olympiáda – 3 úspěšní řešitelé postoupili do krajského kola 

Literární soutěže 

 Vykouzlete pohádkovou knížku – třída IX. A získala za svoji knihu cenu poroty 

 Fantasy thriller – soutěž místní knihovny 

 

Vědomostní soutěže 

 Pangea – účast žákyně V.C Chan Jhi Bao Nguyen v národním finále 

 Logická olympiáda -A. Kučerová, účast v krajském kole 

 

Výtvarné soutěže 

 Vykoumej komiks 

 Naše distanční výuka 

 Den Země 

Sportovní soutěže 

 sportovní soutěže se neuskutečnily, tělesná výchova se nevyučovala 

 

Ostatní soutěže 

 Sběr plastových víček 

 Sběr starého papíru 

 Sběr starých baterií. 

 

8. 3. Výjezdy tříd, exkurze 

 

 Školy v přírodě tříd: neuskutečnily se z důvodu COVID-19 

 Několikadenní výjezdy třídních kolektivů: neuskutečnily se z důvodu COVID-19 

 Výjezd do zahraničí: plánovaný studijní pobyt do Anglie a poznávací zájezd do 

Německa se neuskutečnily z důvodu COVID-19. 

 

V průběhu školního roku 2020/2021 se neuskutečnily ani žádné exkurze. 

 

 

8. 4. Další významné akce 

 

Mimořádnou akcí tohoto školního roku se měly stát oslavy 35. výročí založení naší školy. 

Předpokládali jsme , že to všichni společně oslavíme, pozveme bývalé kolegy a žáky, 

připravíme kulturní program a prohlídku školy, abychom se pochlubili, jakými změnami škola 

prošla. COVID-19 nám ale naše plány překazil. A tak jsme alespoň vyzdobili slavnostně 

budovu školy, vytvořili plakáty, předali jsme drobné dárky bývalým kolegům a 

spolupracovníkům školy. Naši žáci zpracovávali formou projektů jednotlivá časová období, 

kterými škola prošla, a tak jsme se s výročím setkávali vlastně po celý rok. Dnešní ZŠ Jana 
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Wericha je od původní školy, která byla otevřena v r. 1985, na první pohled odlišná. Ale školu 

nedělá jen školní budova, ale především učitelé a žáci, kteří jsou její součástí v dobách dobrých 

i horších.  

Akcí, kterou jsme ještě v září stačili, byl Evropský den jazyků, který se již mnoho let slaví 26. 

září po celé Evropě. Také naše škola se každoročně této akce účastní. V září 2020 jsme se v 

rámci projektového dne věnovali jazykům, kterými mluví lidé, kteří s námi v České republice 

žijí a jejichž mateřštinou není český jazyk. Jednotlivé třídy se zaměřily na prezentace země dle 

svého výběru a měly za úkol seznámit se a představit předem zadané informace v jazyce 

daného státu. 

Na jaro 2021 jsme opět připravovali oslavy Dne Země. I přes uzavření škol se nám tento úkol 

podařilo splnit. Protože je naše škola zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola, přihlásili 

jsme se do akce „Kampaň obyčejného hrdinství“.Jednalo se o 7 dní, kdy mohl každý z nás 

přispět k lepšímu světu. Kampaň nabízela jednoduché a konkrétní aktivity a návody, jak 

zmírnit svůj osobní dopad na životní prostředí, ve své domácnosti. Jednalo se např. o 

následující výzvy: zasaď rostlinu, využij ekodopravu, buď venku, udělej něco pro ostatní, 

zastav letákovou epidemii nebo sniž spotřebu vody v domácnosti. A tak se i v době distanční 

výuky mohli naši žáci do této kampaně zapojit. 

Kromě cílů vzdělávacích plní škola i cíle výchovné. Výchovou a dobrým vzorem se v člověku 

utváří soucit a vůle pomáhat druhým. Sbírky a charitativní akce pomáhají posilovat u žáků 

lidskost, ochotu pomáhat, brát ohledy na druhé, přemýšlet o tom, jak může být člověk 

prospěšný nemocným a slabým. 

I v tomto školním roce se nám podařili zapojit s žáci do veřejné sbírky fondu Sidus, jejíž výnos 

3.200 Kč byl určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke 

zlepšení kvality jejich běžného života.  

 

  

8. 5. Školní družina a školní klub 

 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a 

výchovou v rodině. Zabezpečuje zájmovou činnost, odpočinek a rekreaci žáků 1. stupně za 

dohledu vychovatelek.  

Provoz školní družiny ve školním roce 2020/2021 byl zahájen v září s počtem 280 žáků, kteří 

byli přijati na základě splnění předem stanovených kritérií. Žáci byli rozděleni do 10 oddělení. 

Školní družinu navštěvovali žáci z 1. – 4. tříd a přípravné třídy. Pedagogické působení 

zajišťovalo kvalifikovaných 10 vychovatelek. Průběh zaměstnání byl vyvážený, všemi 

činnostmi byl podporován rozvoj osobnosti žáků. Mezi žáky a vychovatelkou probíhala 

vstřícná komunikace, založená na velmi dobré znalosti žáků. Velký důraz při zájmových 

činnostech byl směřován na svobodný projev dítěte, s možností využití jeho vlastních zájmů a 

nápadů.  

Tento školní rok byl díky pandemii COVID-19 zcela jiný. Provoz probíhal za zpřísněných 

hygienických opatřeních. Nejdříve probíhal formou distanční výuky a později formou rotační 

výuky. Vychovatelky se s dětmi spojovaly přes aplikaci MS Teams.  
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Každé oddělení má samostatnou místnost vybavenou novými stolky a židlemi, stolními hrami, 

stavebnicemi, hračkami, dětskými knihami a časopisy. K dispozici je 5 radiomagnetofonů s CD 

přehrávačem, 3 televizory a DVD přehrávače. Ke své činnosti využívá školní družina zahradu, 

tělocvičnu, školní hřiště a okolní dětská hřiště na sídlišti.  

Platba ŠD proběhla ze strany rodičů bez problémů a případné přeplatky byly vráceny na konci 

června. Vychovatelky nadále pracovaly podle školního vzdělávacího programu, obsah tvořily 

konkrétní činnosti, jejichž skladba byla strukturována podle tematických okruhů. Zároveň byly 

do obsahu zakomponovány 2 projekty specifické pro naši školní družinu (Bezpečná cesta a 

Modré nebe). S těmito projekty se pracuje již delší dobu a jsou průběžně rozšiřovány. V době 

vedlejších prázdnin nebyl v tomto školním roce provoz ŠD z důvodu pandemie zajišťován. 

Z peněz SPZŠJW v tomto roce byly zajištěn nákup hraček do jednotlivých oddělení v hodnotě 

asi 28 000Kč. Metodického sdružení se zúčastňovaly vychovatelky pravidelně 1x za měsíc. 

Staraly se také o výzdobu školy, během celého školního roku byly pravidelně aktualizované 

webové stránky a dodávány fotografie ze všech projektů. V rámci vzdělávání se vychovatelky 

zúčastnily 1 webináře. 

 Zájmové útvary ŠD  

 Ještěrky – dramatický kroužek 

 Angličtina hrou – pro 1. – 2. třídy 

 Angličtina hrou – pro 3. – 4. třídy 

další plánované akce se v tomto školním roce z důvodu pandemie neuskutečnily. 

 

 

Školní klub, který přednostně slouží starším dětem, je další nadstavbovou činností školy. 

Zabezpečuje kvalitní trávení volného času žáků pod odborným dohledem pedagogů a trenérů. 

Činnosti jsou členěny podle zájmu žáků na kroužky sportovní a kroužky rozvíjející nadání.  

Do školního klubu se ve školním roce 2020/2021 přihlásilo 136 žáků. Výchovná práce 

probíhala podle tematických plánů jednotlivých zájmových útvarů.  

Žáci si mohli vybrat z následujících kroužků: 

 Picasso (mažoretky a moderní tanec) 

 Softbal - kadeti 

 Softbal - žákyně 

 Softbal - kadetky 

 T-ball 

 Irské tance pro začátečníky i pokročilé 

 Zumba 

 Keramika 

 Sportovní gymnastika 

 Příprava z matematiky na SŠ. 

Kroužky zahájily jsou činnost na konci září, hned v polovině října svoji činnost přerušily z 

důvodu uzavření škol. Zůstaly uzavřené i v době po návratu dětí do školy, neboť musela být 

zachována homogenita třídních kolektivů. V závěru roku ještě probíhaly sportovní kroužky, 

které svou činnost mohou vykonávat na školním hřišti.  
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8. 6. Školní poradenské pracoviště 

 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala činnost ve Školním poradenském pracovišti v tomto 

personálním obsazení.  

 Mgr. Eva Jakubičková - vedoucí ŠPP, školní metodik prevence a výchovné poradenství 

pro 1. stupeň  

 Mgr. Adéla Kubíková, Bc. Dana Marková - speciálně pedagogická činnost  

 Mgr. Klára Vítková - výchovná poradkyně pro 2. stupeň 

 Mgr. Zuzana Folprechtová – poradce pro volbu povolání 

 PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská - psychologická péče  

 Mgr. Martina Miková – podpora žáků s OMJ. 

 

Součástí ŠPP bylo 15 asistentů pedagoga. Na škole působily také 4 školní asistentky. Na 

pravidelných schůzkách ŠPP se podílí i ředitelka školy Mgr. Zuzana Martinovská. Činnost 

provádí školní poradenské pracoviště (ŠPP) zdarma a přímo v prostorách školy. Pracoviště je 

zřizováno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat. 

Na ŠPP probíhala po celý rok psychologická, etopedická a speciálně pedagogická péče, řešení 

rizikového chování, primární prevence, výchovné poradenství a poradenství pro volbu 

povolání. Dále se pracovníci ŠPP věnovali péči o žáky s OMJ. 

 

Pravidelné činnosti ŠPP 

 pravidelné porady členů ŠPP  

 pravidelné konzultace speciálního pedagoga se školní psycholožkou o jednotlivých 

žácích 

 pravidelná aktualizace seznamu žáků zařazených do systému podpůrných opatření 

 pravidelné schůzky s pedagogickým sborem 

 žákům a rodičům byly nabídnuty konzultační hodiny na pracovišti ŠPP dle jejich 

aktuálních potřeb a možnost konzultací po telefonu, mailem, přes Teams on line 

 pravidelná reedukační činnost dle rozvrhu speciální pedagožky 

 speciálně pedagogická podpora při domácí reedukaci 

 pravidelná pomoc školních asistentů žákům - dle rozvrhu asistenta 

 pravidelné schůzky asistentů pedagoga a jejich metodické vedení 

 speciálně pedagogická péče a pedagogická intervence 

Psychologická a speciálně pedagogická péče 

 zajišťování péče o integrované žáky, žáky se specifickými poruchami učení a 

poruchami chování, a to na úrovni prevence, depistáže, diagnostiky a reedukace 

 uskutečňování dohledu ve spolupráci s učiteli nad zohledňováním speciálních potřeb a 

zájmů žáků 

 pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy 

 realizace speciálně-pedagogické diagnostické činnosti 
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 koordinace při vytváření individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytování reedukační péči 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

 návrh a realizace opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti 

speciální pedagogiky 

 metodické vedení asistentů pedagoga a školních asistentů 

 poskytování metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy a odborné informace 

z oblasti speciální pedagogiky, pomoc při jejich aplikaci 

 poradenská a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům 

 spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 6, Sociálním odborem 

MÚ Praha 17 a dalšími odborníky a institucemi  

 spolupráce s rodiči žáků zařazených do systému podpůrných opatření 

 

Výchovné poradenství 

 podílení se na řešení výchovně vzdělávacích problémů 

 vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický 

a sociální vývoj vyžadují speciální péči 

 spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte 

 předkládání návrhů na postupy a řešení problémů žáků 

 metodická pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů 

 prevence výukových a výchovných potíží 

 realizace systému profesionální orientace a výchovy k volbě povolání 

 informování žáků a rodičů 5., 7. a 9. tříd o možnostech dalšího studia 

Primární prevence  

 realizace Školního preventivního programu 

 pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy 

 mapování aktuální situaci na škole a inovace strategie přístupu k prevenci 

 odborné vedení a metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci 

Školního preventivního programu a při provádění jednotlivých preventivních aktivit 

 koordinace vzdělávacích akcí pro pedagogy ve škole 

 spolupráce s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence 

rizikového chování 

 zajištění informovanosti žáků a jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které 

poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními 

jevy v jejich sociálním vývoji 

 spolupráce se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které 

poskytují primární, sekundární i terciární péči ve státních i nestátních zařízeních 

 poskytování konzultační a poradenské pomoci rodičům, pedagogům a žákům 

 zajišťování primární i sekundární prevence rizikového chování včetně šikany a 

drogových závislostí 
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Počty žáků v péči ŠPP (stav k 30. 6. 2021) 

 

Zařazení žáků Počet žáků 

Celkový počet žáků v péči ŠPP 130 

Celkový počet žáků v péči ŠPP – 1. stupeň 73 

Celkový počet žáků v péči ŠPP – 2. stupeň 56 

Celkový počet žáků s pedagogickým dohledem v PO1 51 

Celkový počet žáků s PlPP v PO1 6 

Celkový počet žáků v PO2 43 

Celkový počet žáků v PO3 30 

Individuální výchovný plán 1 

PlPP ze zdravotních důvodů 0 

 

Počty žáků vedených v ŠPP se v průběhu školního roku neustále mění s ohledem na konkrétní 

potřeby žáků.  

 

Speciálně pedagogická činnost 

S ohledem na vzniklou situaci Covid 19 a mimořádná opatření vlády ČR se zintenzivnila 

komunikace mezi pedagogy, zákonnými zástupci dětí a žáky formou on line. Ve spolupráci 

s asistenty pedagoga a školními asistenty probíhala podpora žáků s SVP i OMJ při domácím 

vzdělávání. 

 

Konzultace a hospitace 

Během letošního školního roku se zintenzivnily návštěvy tříd ze strany spec. ped. Na prvním 

stupni se hlavně jednalo o vyhledávání (screening) žáků s SPU a jejich zařazení do Plánu 

pedagogické podpory a pedagogického dohledu, v ostatních případech šlo o řešení konkrétního 

problému v dané třídě. Během roku se uskutečnila celá řada setkání se žáky, rodiči a učiteli. 

K realizaci konzultací bylo využíváno z velké části online prostředí. 

 

Řešení výchovných problémů žáků 

V letošním školním roce se Školní poradenské pracoviště zaměřilo na řešení výchovných 

problémů žáků společně s pedagogy a rodiči. Zintenzivnila se práce s rodiči konkrétních žáků 

s problémy v chování. ŠPP se snažilo být nápomocno žákům, pedagogům i rodičům při 

distanční výuce a zamezit rizikovému chování při online výuce. 

Průběžně probíhaly konzultace s rodiči a následně další kontrolní setkání s žáky a zákonnými 

zástupci. 

Také se uskutečnilo několik případových konferencí za přítomnosti pracovníků OSPOD. 

 

Speciálně pedagogická diagnostika 

V průběhu školního roku bylo vyšetřeno několik žáků s podezřením na SPU, většinou na žádost 

vyučujících nebo rodičů. Někteří byli doporučeni k vyšetření v PPP. I v letošním roce se ŠPP 

častěji setkává s pozitivním přístupem rodičů, pokud jim pedagog, či pracovník poradny 

navrhne možnost vyšetření v PPP pro jejich dítě.  
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Individuální vzdělávací plány 

Na začátku školního roku proběhla kontrola individuálních vzdělávacích plánů z loňského 

školního roku. Bylo průběžně vypracováno celkem 22 individuálně vzdělávacích plánů. Na 

konci prvního pololetí a na konci školního roku ve spolupráci s třídními učiteli a konkrétními 

vyučujícími bylo provedeno vyhodnocení vzdělávání žáků s SPU podle IVP. Na tomto 

hodnocení se podíleli i pracovníci ŠPP včetně školní psycholožky. 

 

Plány pedagogické podpory 

Ve spolupráci s pedagogy byli žáci s SPU zařazeni do systému podpůrných opatření. Zároveň 

byl některým vypracován Plán pedagogické podpory, který se pravidelně hodnotil a dle potřeb 

upravoval. 

 

Seznamy integrovaných žáků 

Byl vyhotoven seznam integrovaných žáků s podpůrnými opatřeními pro školní rok 2020/2021. 

Podrobné počty žáků jsou uvedeny výše. Během celého roku byl seznam pravidelně 

aktualizován a docházelo k pravidelnému informování pedagogů o aktuálním stavu.  

 

Speciálně pedagogická činnost 

Speciálně pedagogická činnost byla realizovaná v dopoledních hodinách. Speciální pedagožka 

pracovala podle rozvrhu, který sestavila ve spolupráci s pedagogy a členy ŠPP.  

 

Krizová intervence ve třídě 

Školní metodička prevence a výchovná poradkyně vstupovala průběžně do tříd 1. i 2. stupně. 

Nejvíce se zaměřila na posílení vztahů v kolektivu. Velice důležité bylo se zaměřit na rizika 

přinášející pohyb ve virtuálním světě, v online prostředí. Zaměřili jsme se na bezpečný pohyb 

na internetu. Další intervence na prvním i druhém stupni byly zaměřené na podchycení 

potenciálních rizik, které vznikají v kolektivu i mezi jednotlivci. 

Včasné zachycení problému s následným navrženým postupem a doporučením řešení 

problému, předáním informace mezi učiteli a rodiči předešlo hlubšímu prohloubení rizikového 

chování.  

 

Asistenti pedagoga ve třídě  

Na škole v současné době působí 15 asistentů pedagoga na prvním a druhém stupni. 

 

Školní asistent pedagoga 

Díky získaným financím z programu Šablony II působí na škole 4 školní asistenti. Ti mají za 

úkol podpořit vybrané žáky v učebních dovednostech, pomoci při začlenění do kolektivu, 

spolupracovat s rodinou a učiteli daného dítěte.  

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2020/2021 proběhlo několik školení pedagogických pracovníků. Tradičně 

škola uspořádala na začátku školního roku proškolení pedagogických pracovníků, kde jsme se 

zaměřili na práci s dětmi s SVP a OMJ.  
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S ohledem na nastalou situaci COVID-19 jsme uspořádali pro pedagogické pracovníky seminář 

na téma Až se sejdeme ve škole. 

Organizace Jules a Jim zrealizovala online semináře na téma nebezpečí sociálních sítí. 

Stejné semináře škola realizovala i pro rodiče. O tyto semináře byl zájem a setkali jsme 

se pozitivními ohlasy.  

 

 

8. 6. 1. Preventivní program školy 

 
Na začátku školního roku byl vytvořen nový Školní preventivní program pro školní rok 

2020/2021. 

Realizace projektu primární prevence byla v tomto školním roce velice ovlivněna aktuální 

situací COVID-19. Velká část výuky probíhala distančně, následně rotačně. Ze strany rodičů 

nebyl o realizaci programu zájem a většina upřednostnila výuku. I přes nesnadnou situaci jsme 

program primární prevence do jednotlivých tříd zařadili. 

V březnu 2021 byla zpracovaná závěrečná zpráva a vyúčtování k programu Komplexního 

primárního programu. 

 

V průběhu školního roku jsme v oblasti prevence zrealizovali několik besed, přednášek a 

interaktivních školení pro žáky. Například - Mezinárodní den bezpečnějšího internetu, 

Bezpečný pohyb v online prostředí. 

Celá škola měla v plánu pokračovat v projektu Záchrana života na ZŠ Jana Wericha. Opatření 

týkající se COVID-19 to však neumožnilo. V tomto projektu máme v plánu pokračovat 

v novém školním roce. 

 

V závěru školního roku proběhlo vyhodnocení Preventivního programu školy a zpracovávaly 

se podklady nového Preventivního programu pro školní rok 2021/2022. 

 

 

8. 7. Environmentální výchova 

Výchovně-vzdělávací cíle 

Školní rok 2020/2021 byl velice náročný pro žáky i pedagogy. Větší část výuky v tomto 

školním roce probíhala distančně a žáci i učitelé se učili novým způsobům učení. On-line 

výuka kladla vysoké nároky na sebekázeň žáků a samostatnost, ale především museli zvládnout 

práci s počítačem. Toto nové prostředí poskytlo nové možnosti i v environmentální výchově 

právě v uplatňování základních principů ekologie v jednotlivých domácnostech.  

 

Organizační cíle 

Environmentální témata byla zařazena do výuky jednotlivých předmětů i během distanční 

výuky v souladu se ŠVP. Tento rok neprobíhala školení prezenčně, ale formou webinářů. Často 

probíhaly v odpoledních hodinách, aby byly pro učitele přístupnější a velké množství z nich 
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bylo zdarma. Nové poznatky z webinářů učitelé prokonzultovali na schůzkách předmětových 

komisí jednotlivých předmětů.  

Všichni žáci školy se zapojili do projektu Vzdělávacího centra Tereza "Kampaň obyčejného 

hrdinství" a během školního roku plnili úkoly environmentální výchovy v jednotlivých 

předmětech. 

 

Organizace výuky 

Stejně jako v minulých letech i v tomto školním roce byla EV zařazena v tematických plánech 

jako průřezové téma v souladu se ŠVP.  

Opět jsme se zapojili do projektů Ukliďme svět – ukliďme Česko a Škola v lese, les ve škole. 

Zasadili jsme Strom pro mír (jabloň), vyseli jsme květinovou louku v projektu Praha kvete a 

jahody v projektu Jahůdkobraní. Žáci pozorovali ptáky v Ptačí hodince, pomáhali při přípravě 

projektu Výukový les a plnili jednotlivé výzvy Kampaně Obyčejné hrdinství. Žáci devátých 

tříd se snažili zachránit Zemi v projektu Liga CO2.  

 

Vzdělávání pedagogů 

Vzhledem k složité situaci bylo nabízeno velké množství webinářů pro učitele, výukových 

programů pro žáky, virtuálních prohlídek výstav, pracovních listů aj.Všechny informace byly 

přeposílány učitelům, některé vhodné náměty učitelé přeposílali také žákům. 

 

Provoz školy  

V září Ekotým vyhlásil sběr baterií, uklidili jsme okolí školy v projektu Ukliďme Česko a 

vysadili jsme Strom pro mír. Proběhla školení, aby žáci i učitelé mohli pracovat s aplikací 

Microsoft Teams. Od října byly školy zavřené a výuka probíhala pouze distanční formou. Žáci, 

kteří neměli doma počítač, kameru nebo mikrofon, měli možnost si vše zapůjčit ve škole. Byl 

upraven rozvrh pro žáky, aby výuku lépe zvládali. 

 

 

Spolupráce 

Ve školním roce 2020/2021 byla škola členem ekologické sítě M.R.K.E.V. a organizace KEV. 

Spolupracovala se zřizovatelem, se Vzdělávacím centrem Tereza, s Ekologickým institutem 

Veronica, s Ekocentrem Koniklec, Ekumenickou akademií, Ekodomovem a Střediském 

ekologické výchovy Sever. 

 

Projekt Ekoškola  

V letošním roce jsme museli reagovat na změny ve výuce. Ještě v září jsme pomocí Ekotýmu 

začali se sběrem baterií, papíru a víček. Jednotlivé třídy pomáhaly při úklidu okolí školy, 

členové Ekotýmu vysadili Strom pro mír, ale se zavřením škol se činnost Ekotýmu značně 

změnila. Scházelo se on-line jen pár členů, ale i tato hrstka "Ekotýmáků" pomohla s přípravou 

Dne Země Kampaní Obyčejného hrdinství. Vytvořili časopis a informovali spolužáky o 

jednotlivých výzvách. 
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Akční plán 

Akční plán jsme začali plnit hned od září. Ekotým zorganizoval sběr baterií, jednotlivé třídy v 

hodinách pracovních činností uklidily okolí školy, Ekotým za pomoci osmých tříd zasadil 

Strom pro mír.  

Po uzavření škol jsme nestačili oslavit světový den potravin, ale potravinám byla věnována část 

distanční výuky v předmětech domácnost a pracovní činnosti. K 35. výročí školy si žákovské 

skupinky rozdělily prezentace po jednotlivých letech. Vánoční jarmark se ve škole nemohl 

uskutečnit, ale žáci posílali fotografie svých výrobků učitelům pracovních činností, výtvarné 

výchovy a domácnosti. Většina žáků se stala hrdiny v Kampani Vzdělávacího centra Tereza, 

kterou jsme připravili ve spolupráci s Ekotýmem ke Dni Země.  

Exkurze byly zrušeny stejně jako školní akademie, ale herbář a prezentace mohli žáci učitelům 

posílat přes aplikaci Teams. 

8. 8. Multikulturní výchova 

 
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo ZŠ Jana Wericha 85 žáků – cizinců, především 

z třetích zemí. 

Stát Počet žáků 

Ukrajina 42 

Vietnam 13 

Slovensko 7 

Rusko 4 

Jordánsko 4 

Arménie 3 

Rumunsko 2 

Bulharsko 2 

Irsko 2 

Filipíny 2 

Srbsko 1 

Velká Británie 1 

Čína 1 

Itálie 1 

Celkem 15 států 85 žáků - cizinců 
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Z tohoto celkového počtu žáků s odlišným mateřským jazykem bylo 59 žáků, kteří měli obtíže 

při vzdělávání v českém jazyce, proto jim byla při výuce poskytnuta zvýšená pozornost. Tito 

žáci měli možnost navštěvovat kurzy českého jazyka pro žáky s OMJ, byla jim rovněž 

poskytnuta individuální péče při vzdělávání (zejména v hodinách českého jazyka a předmětu 

člověk a svět). V době distančního vzdělávání mohli využívat pravidelné on-line konzultace, 

mladším žákům se kromě vyučujících věnovali také asistenti pedagoga. 

Prostředky na podporu vzdělávání žáků s OMJ čerpala naše škola z rozvojového programu 

MŠMT a ve spolupráci s MČ Praha 17 z projektu Společně na 17. Od září probíhaly kurzy 

češtiny pro cizince vedené M. Mikovou, R. Ladickou, H. Kejhovou a D. Kaše. V době 

distanční výuky probíhaly kurzy on-line. Po nástupu žáků k prezenční výuce byli žáci 

přerozděleni do skupin v rámci tříd, aby nedocházelo k mísení třídních kolektivů. Tyto kurzy 

byly zejména pro žáky 1. stupně velikým přínosem a byly velmi kladně hodnoceny rovněž ze 

strany rodičů. Na druhém stupni se nám bohužel u některých žáků nepodařilo podnítit zájem o 

vzdělávání. 

Vzhledem k brzkému přechodu na distanční výuku bylo omezeno konání projektů a akcí na 

podporu multikulturní výchovy. V září proběhl na naší škole Evropský den jazyků. 

Jako v předcházejících letech společně se Spolkem přátel ZŠ Jana Wericha žáci přispěli v rámci 

projektu Adopce na dálku na vzdělání indické dívky Sunithy Mary.  
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9. Informace o výsledcích inspekční činnosti 

 
V červnu 2021 byla naše škola zapojena do tematického šetření ČŠI zaměřeného na 

problematiku návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání. Toto šetření bylo rozděleno do dvou 

částí: 

1. rozhovor s ředitelkou 

2. dotazníky pro třídní učitele po návratu žáků do škol. 

Celé šetření bylo realizováno plně on-line, aby byla minimalizována zátěž škol v období, které 

navázalo na období distanční výuky.  

Následně ČŠI zveřejnila tematickou zprávu z tohoto šetření a škole ČŠI připravila reporty, 

které graficky zobrazili šetření v jeho jednotlivých částech na úrovni školy a pomocí 

agregovaných dat také srovnání se situací ostatních ZŠ. 

Dle výsledků se naše škola výrazněji neodchylovala od ostatních základních škol v ČR (viz 

Příloha č. 2.)  



41 

  

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 
10. 1. Účetní období 2020 

 

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE 

 

 

Výnosy 9.448.552,51 Kč 

 
Tržby z prodeje služeb 

(stravné, poskytování služeb) 

1.739.957,00 Kč  

Úroky 1.816,23 Kč  

Jiné ostatní výnosy  

(platba žáky, prodej čipů, pojistná plnění, ochranné 

pomůcky) 

170.898,28Kč  

Dotace zřizovatele (MÚ) 7.493.371,00 Kč  

Transfer OPPPR 42.510,00 Kč 

Příjmy celkem  9.448.552,51 Kč  

 

 

 

   

Náklady 9.448.552,51 Kč 

 
Položka 501 - Spotřeba materiálu čerpána ve výši 2.141.848,66 Kč  

 
Potraviny 1.422.917,85 Kč 

Knihy, učební pomůcky, tiskopisy 207.306,91 Kč  

Ostatní materiál (kancelářské a čisticí prostředky, 

materiál na opravy, spotřební materiál) 

511.623,90 Kč 

Celkem  2.141.848,66 Kč 

 

 

Položka 502 - Spotřeba energie čerpána ve výši 3.398.477,81 Kč 

 

Voda 526.696,96 Kč 

Elektřina 549.487,60 Kč 

Plyn  28.928,91 Kč  

Teplo 2.293.364,34 Kč  

Celkem  3.398.477,81 Kč 
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Položka 511 - Opravy a udržování čerpána ve výši 1.433.647,56 Kč  

- instalatérské práce, oprava kancelářské techniky, oprava kuchyňského zařízení, ostatní drobné 

opravy, malířské práce, revize s následnými opravami  

 

Položka 512 – Cestovné čerpána ve výši 380 Kč 

 

Položka 513 – Náklady na reprezentaci čerpána ve výši 0 Kč 

 

Položka 518 - Ostatní služby čerpána ve výši 1.578.492,86 Kč - služby pošt, telefony, 

internet, programové vybavení (do 6.999 Kč), pronájem kopírky, odpad, služby ICT, služby 

správce hřišť, zpracování dat a udržovací poplatky, PO a BOZP, startovné, preventivní 

zdravotní prohlídky, poplatky za vedení účtu 35.849,50 Kč 

 

Položka 521 - Mzdové náklady 0 Kč  

 

Položka 524, 525, 527 - ZP, SP čerpána ve výši 227.997,51 (lékařské prohlídky, odvody ze 

mzdy vyplácené z fondu odměn, ochranné pomůcky, semináře, školení)) 

 

Položka 547 – Manka a škody – 119.398,54 (odpis potravin z důvodu uzavření jídelny  

z důvodu COVID) 

 

Položka 549 - Ostatní služby čerpána ve výši 84.725,00 Kč (pojištění majetku a odvody za 

zdravotně postižené) 

 

Položka 551 – Odpisy čerpána ve výši 214.918,00 Kč  

 

Položka 558 – Dlouhodobý nehmotný majetek (7.000 – 60.000 Kč) 0 Kč  

 

Položka 558 – Dlouhodobý hmotný majetek (3.000 – 40.000 Kč) 248.321,49 Kč 

 

Položka 591 – Daň z příjmů 345,08 Kč 

 

 

Na žádost školy a na základě usnesení Rady MČ Praha 17 byly v roce 2020 ZŠ Jana Wericha  

poskytnuty účelové dotace na: 

 

Účel dotace Účelový znak Výše dotace 

Sanace statiky TV B UZ 300  99.000,00 Kč 

Oprava dívčích WC B5 UZ 306 723.000,00 Kč 

Školní nábytek UZ 312 220.000,00 Kč 

Pronájem bazénu, nákup sportovních 

pomůcek 
UZ 98 

118.640,00 Kč 

Vodovodní baterie UZ 314 33.000,00 Kč 

Celkem  1.193.640,00, Kč 
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PŘÍSPĚVEK MHMP 

 

Neinvestiční výdaje z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy byly čerpány ve výši 49.300.267 Kč 

 

 

Položka 501 – spotřeba materiálu  

(učebnice, pomůcky, knihy, tisk) 

433.256,64 Kč 

Položka 518 – výuka plavání -116.970,00 Kč  

Položka 521 – mzdové náklady pedagogů 35.005.982 Kč 

Položka 521 – OON  146.600,00 Kč 

Položka 524, 527 – odvody 12.525.606,86 Kč 

Položka 521 – náhrada mzdy  390.938,00 Kč 

Položka 525 – zákonné pojištění 154.406,00 Kč 

Položka 558 – nákup PC 760.447,50 Kč 

Celkem 49.300.267,00Kč 

 

 

 

 

 
Dotace MHMP  

 

Vzdělávací programy paměťových 

institucí do škol UZ 33071 3.260,00 Kč 

Podpora vzdělávání cizinců UZ 33075 288.631,00 Kč 

Primární prevence UZ 115 62.400,00 Kč 

Šablony III. UZ 33063 1.208.976,00 Kč 

Posílení mzdových prostředků UZ 096 1.639.000,00 Kč 

Celkem   3.202.267,00 Kč 
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10. 2. Účetní období 1. pololetí 2021 

 

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE 

 

Výnosy 4.522.652,81 Kč 

 

 
Tržby z prodeje služeb (stravné, poskytování služeb) 1.003.379,00 Kč 

Úroky 675,55 Kč 

Jiné ostatní výnosy  226.953,40 Kč 

Dotace zřizovatele (MÚ) 374 520,620 3.270.389,86 Kč 

Transfer OPPPR 21.255,00 Kč 

Příjmy celkem  4.522.652,81 Kč 

 

 

 

 

Náklady 4.522.652,81 Kč 

 
Položka 501 - Spotřeba materiálu čerpána ve výši 1.239.244,78 Kč 

 
Potraviny 882.897,36 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

 (1.000 – 2.999 Kč) 

122.402,00 Kč 

Ostatní materiál  

(kancelářské a čisticí prostředky, materiál na opravy) 

233.945,42 Kč 

Celkem  1.239.244,78Kč 

 

 

Položka 502 - Spotřeba energie čerpána ve výši 1.692.312,59 Kč 

 

Voda 209.383,50 Kč 

Elektřina 225.940,00 Kč 

Plyn  -13.040,58 Kč 

Teplo 1.270.029,67 Kč 

Celkem  1.692.312,59 Kč  

 

 

Položka 511 - Opravy a udržování čerpána ve výši 71.229,12Kč  

- instalatérské práce, oprava kancelářské techniky, oprava kuchyňského zařízení, zasklívání 

oken, ostatní drobné opravy, malířské práce, revize s následnými opravami 
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Položka 512 – Cestovné čerpána ve výši 0,00 Kč  

 

Položka 513 – Náklady na reprezentaci čerpána ve výši 555,00 Kč 

 

Položka 518 - Ostatní služby čerpána ve výši 897.810,04 Kč  

- služby pošt, telefony, internet, programové vybavení, kopírka, odpad, služby ICT, služby 

správce hřiště, zpracování dat a udržovací poplatky, PO a BOZP, startovné, preventivní 

zdravotní prohlídky, poplatky za vedení účtů 17.697,50.  

 

Položka 524, 525, 527 - ZP, SP čerpána ve výši 34.218,64 

 (lékařské prohlídky, odvody ze mzdy vyplácené z fondu odměn, ochranné pomůcky, semináře) 

 

 

Položka 549 - Ostatní služby čerpána ve výši 186.595,00 Kč 

 (pojištění majetku a odvody za zdravotně postižené, právní služby) 

 

Položka 551 – Odpisy 128.744,00 Kč  

 

Položka 558 – Drobný dlouhodobý hmotný a majetek 271.815,30 Kč 

 

 Položka 591 – Daň z příjmů 128,34 Kč  

 

Na žádost školy a na základě usnesení Rady MČ Praha 17 byly v 1. pololetí 2021 ZŠ Jana 

Wericha poskytnuty účelové dotace na: 

 

 

Účel dotace Účelový znak Výše dotace 

Výměna vodoměrné soustavy UZ 302 146.000,00 Kč  

Učebna pod korunami stromů UZ 115  140.000,00 Kč 

My ve světě svět u nás UZ 300 148.820,00 Kč 

Oprava venkovních parapetů UZ 304 84.000,00 Kč 

Celkem  518.820,00 Kč 
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PŘÍSPĚVEK MHMP 

 

Neinvestiční výdaje z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy byly čerpány ve výši 25.202.395,10Kč 

 

 

 

Položka 501 – spotřeba materiálu  

(učebnice, pomůcky, knihy, tisk) 

32.461,80 Kč 

Položka 518 – školení 2.274,80Kč 

Položka 521 - mzdové náklady  18.230.058,00 Kč 

Položka 521 – OON   58.634,00 Kč 

Položka 521 - izolačka 963,00 Kč 

Položka 524, 527 – odvody, semináře, ochr. pomůcky 6.563.744,50 Kč 

Položka 521 – náhrada mzdy 229.621 Kč 

Položka 525 – Zákonné pojištění 84.638,00 Kč 

Celkem 25.202.395,10Kč 

 

 

Dotace MHMP  

 

Primární prevence UZ 115 67.300,00 Kč 

Posílení mzdových prostředků UZ 96 1.247.500,00 Kč 

Celkem (stav 30. 6. 2021)  1.314.800 ,00 Kč 
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11. Závěr  

11. 1. Koncepce školy na období 2018 – 2022 

 

Výchovně vzdělávací proces 

 

a) Trvat na plnění školního řádu ZŠ Jana Wericha. 

b) Důsledně dodržovat Úmluvu o právech dítěte. 

c) Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, rozvíjet jeho 

talent i nadání. 

d) Poskytovat vzdělávání na základě ŠVP ZŠ Jana Wericha, který je v souladu 

s platnou legislativou a odpovídá podmínkám a potřebám školy v rovině 

pedagogické, evaluační i společenské. 

e) Podporovat rozvoj matematické gramotnosti, dbát na rozvoj logického myšlení. 

f) Podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti, mluveného projevu a rozvoj sociálně 

komunikačních dovedností. 

g) Zajišťovat kvalitní a efektivní vzdělávání žáků za pomoci nových a účinnějších 

metod, které staví na aktivitě žáka, jeho zájmu a vzájemné spolupráci. 

Podporovat žáky v organizačních dovednostech, kreativitě a kritickém myšlení 

za účasti diskuse.  

h) Vnímat žáka jako osobnost, klást důraz na individuální přístupy a 

diferencovanost výuky, pěstovat a upevňovat v žácích pocit zodpovědnosti za 

své vzdělání a jednání. 

i) Podporovat rozvoj vloh a dovedností jednotlivých žáků. 

j) Poskytovat soubor univerzálně aplikovatelných vědomostí a dovedností, na které 

bude navazovat další oborové vzdělávání. 

k) Zajišťovat vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků 

talentovaných. 

l) Do standardní výuky implementovat projektové dny s různým zaměřením i tzv. 

„Dny bez učebnic“, pro žáky 9. ročníku zařazovat „ročníkové práce“, nadále 

vyučovat „finanční gramotnost“ jako samostatný předmět v 9. ročníku. 

m) Od 3. ročníku diferencovat v hodinách cizího jazyka žáky do skupin dle 

jazykové úrovně a zajistit prostupnost skupin dle aktuálních výsledků žáků. 

n) Klást důraz na rozvoj fyzických i psychických schopností v oblasti tělesné 

výchovy a sportu a v oblasti manuální.  

o) Prohlubovat znalosti v oblasti esteticko - výchovných předmětů a 

environmentální výchovy, rozvíjet informace o životním prostředí, dopravní, 

multikulturní i etické výchově. 

p) Pro děti s odkladem školní docházky nadále realizovat „přípravné třídy“. 
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Oblast personální 

 

 Zajišťovat optimální podmínky pro fungování stabilizovaného učitelského sboru 

a jeho odborný pedagogický růst. 

 Podporovat spolupráci a vlastní podíl zaměstnanců prostřednictvím členů 

rozšířeného vedení na chodu školy a s tím spojenou míru zodpovědnosti za to, 

kam bude škola směřovat a jaké bude její klima. 

 Vést konstruktivní dialog mezi vedením školy a pedagogy, předávat kompetence 

dalším pracovníkům a posilovat tak jejich zodpovědnost. 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků plánovat v souvislosti 

s ekonomickými podmínkami školy tak, aby bylo zapojeno co nejvíce pedagogů 

(interní vzdělávání celého pedagogického sboru, individuální vzdělávání, 

samostudium). 

 Vést pedagogické pracovníky k týmové spolupráci. 

 Podporovat a vytvářet podmínky pro tvořivost jednotlivých pedagogických 

pracovníků. 

 Na základě jasných kritérií pro osobní ohodnocení a odměny objektivně hodnotit 

a oceňovat kvalitní práci učitelů, podporovat jejich kreativitu, sebehodnocení. 

 

Ekonomická stránka školy 

 

a) Efektivně hospodařit s finančními prostředky ze státního rozpočtu i prostředky 

od zřizovatele – MČ Praha 17 za účelem zachování kvalitní činnosti školy a 

zlepšování stavu majetku a vybavení, zajištění optimálních materiálních 

podmínek. 

b) Hledat příležitosti k posílení rozpočtu školy, zapojovat se do grantových řízení, 

rozvojových programů a pilotních ověřování. 

c) Pokračovat v aktivitách orientovaných na doplňkovou činnost školy. 

d) Cíleně uskutečňovat postupnou koncepční estetickou a funkční proměnu prostor 

školy. 

e) Spolupracovat se sponzory, kteří přinášejí škole materiální podporu. 

f) Pokračovat v propagaci školy na webových stránkách a v tisku, rozšiřovat 

spolupráci s mateřskými školami, organizovat Dny otevřených dveří. 

Prostřednictvím těchto kroků zajišťovat naplněnost školy a předcházet tak 

odlivu žáků do konkurenčních základních škol.  

 

Škola, rodina a veřejnost 

 

a) Zajišťovat vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodinou a veřejností, efektivní 

využívání školního informačního systému Škola OnLine a elektronického 

systému vyzvedávání dětí ze ŠD BELLhop. 
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b) Zákonným zástupcům žáků poskytovat základní a objektivní informace o škole a 

informovat je o studijních výsledcích žáků. 

c) Bezplatně poskytovat odborné služby Školního poradenského pracoviště. 

d) Zajímat se o potřeby, názory i připomínky zákonných zástupců žáků. 

e) Nabízet kromě třídních schůzek i individuální konzultace, informační schůzky 

rodičů budoucích prvňáčků, realizovat společné aktivity žáků, jejich zákonných 

zástupců a pedagogů. 

f) Sjednocovat výchovné působení rodiny a školy. 

g) Využívat evaluační dotazníky pro zákonné zástupce žáků pro získání zpětné 

vazby, poskytovat na webových stránkách školy aktuální a dostačující 

informace, přijímat a promýšlet náměty, potřeby a přání rodičů. 

h) Pro veřejnost připravovat kulturní a vzdělávací programy – výstavy, akademie, 

besídky, „Vánoční trhy“, „Den otevřených dveří“, "Den Země". Na základě 

zájmu rodičů umožnit účast na vzdělávacím programu (poruchy učení a chování, 

závislosti, nové trendy ve výuce, domácí příprava). 

i) Dále pokračovat v projektu – „Rodiče vítáni“ (Škola otevřená rodičům, rodiče 

otevření škole). 

j) Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, posílit komunitní 

roli školy. 

k) Spolupracovat se zřizovatelem MČ Praha 17 na akcích jako např. „Babí léto“, „ 

Den sousedů“, s KC Průhon, s ostatními mateřskými, základními a středními 

školami v Řepích. 

l) Pokračovat ve spolupráci v oblasti sportu s Klubem seniorů Řepy.  

 

Klima školy 

 

a) Budovat školu jako místo pro život, kde každé dítě může zažívat pocit radosti z 

nově získaných vědomostí, dovedností a úspěchů jak ve výuce, tak v zájmových 

činnostech. 

b) Budovat příjemné a bezpečné prostředí pro žáky, jejich zákonné zástupce i pro 

všechny zaměstnance školy, zároveň také budovat důvěru i respekt. 

c) Vytvářet podnětné prostorové a materiální prostředí, modernizovat, doplňovat a 

obnovovat vybavenost školy, zvyšovat estetickou a funkční úroveň společných 

prostor (chodby, šatny, společenská místnost, sborovna, sociální zařízení). 

d) Pokračovat v revitalizaci venkovních prostor školy tak, aby mohly být bezpečně 

a efektivně využívány pro činnost školy, volnočasové aktivity školní družiny, 

školního klubu i dětí samotných. 

e) V součinnosti s aktuálními trendy v oblasti multimediální postupně vybavovat 

jednotlivé učebny audiovizuální technikou, dataprojektory, plátny nebo 

interaktivními tabulemi, vybudovat odbornou učebnu přírodních věd a zajistit 

obnovu počítačových učeben. 

f) Pořizovat účelné pomůcky a vhodné učebnice v souladu s RVP ZV. 
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g) Nadále dle finančních možností modernizovat školní knihovnu s cílem 

vybudování informačního centra. 

h) V pavilonu C – jih vybudovat v 1. patře z učebny prostor pro taneční kroužky.  

i) Zajistit dostatečnou kapacitu školní jídelny a zlepšit prostředí pro stolování žáků. 

j) Obnovit stávající nátěry ve vnitřních prostorách. 

k) Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku nainstalovat v objektu systém 

PCO a kamerový systém. 

 

Školní poradenské pracoviště 

 

a) Bezplatně zabezpečovat poskytování poradenských a konzultačních služeb pro 

žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby 

umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat 

klientů. 

b) Služby Školního poradenského pracoviště jsou koordinovány školním 

psychologem nebo speciálním pedagogem, kteří společně s ostatními odbornými 

pracovníky, s pedagogy a vedením školy tvoří program zabezpečování 

pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Tento 

program odráží specifika dané školy i regionu a koordinuje služby s ostatními 

zařízeními, která poskytují pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a 

preventivně - výchovné služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb 

poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty. 

c) V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v oblasti 

práce s žáky talentovanými: 

 Zdokonalovat komunikační systém odborné podpory, který bude 

zabezpečovat nezbytné podmínky pro zajištění růstu kvality školy. 

 Nastavovat podpůrná opatření ve spolupráci se Školským poradenským 

pracovištěm a Školským poradenským zařízením dle potřeb žáka. 

 Na základě žádosti zákonných zástupců umožnit žákům slovní hodnocení. 

 Vytvářet individuální vzdělávací plány na žádost zákonných zástupců žáků a 

doporučení PPP. 

 Soustavně vzdělávat pedagogické pracovníky v této problematice. 

 Uplatňovat individuální přístup, používat odlišné metody výuky a 

hodnocení, respektovat individuální tempo, posilovat motivaci, uplatňovat 

vhodné formy komunikace. 

 Podporovat nadané a talentované žáky. 

 Poskytovat konzultační a poradenskou pomoc pedagogům a rodičům 

v oblasti vzdělávání a výchovy žáků. 

 Zajistit propojení poradenských služeb poskytovaných školou se službami 

dalších poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP, atd.) 

d) V oblasti prevence rizikového chování: 
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 Důsledně dodržovat Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci 

rizikového chování, potlačovat náznaky projevů rasové nesnášenlivosti i 

xenofobie, v praxi se řídit vlastním preventivním programem školy. 

 Koordinovat vzdělávací akce pro pedagogy. 

 Poskytovat konzultační a poradenskou pomoc pedagogům a rodičům 

v oblasti prevence rizikového chování. 

 Na základě stanoveného preventivního programu školy každoročně vytvářet 

pro daný školní rok plán konkrétních aktivit. 

 Usilovat o nápravu vzniklých rizikových situací. 

 Nastavovat Individuální výchovný plán, pokud rizikové chování žáka svou 

závažností narušuje proces vzdělávání daného žáka, případně dalších žáků. 

 Vést přehlednou evidenci o vyskytujícím se rizikovém chování. 

 Zajistit pro žáky v rámci finančních možností školy programy zaměřené na 

prevenci rizikového chování. 

 Spolupracovat s odbornými organizacemi. 

 Usilovat o získání finančních prostředků z rozvojových programů v oblasti 

prevence rizikového chování 

 

Mimotřídní a zájmová činnost  

a) Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí činnosti školy. 

b) V době relaxační přestávky zajistit smysluplné využití volného času s možností 

pobytem na školním hřišti a školní zahradě. 

c) Organizovat různé školní soutěže. 

d) Zajistit dostatečnou kapacitu školní družiny a školního klubu. 

e) Zaměřit se především na práci školní družiny a školního klubu, na prohloubení 

výchov – výtvarné, literární, hudební a tělesné. Prostřednictvím hry probouzet u 

dětí vlastní tvořivost a rozvoj fantazie, vést děti k aktivnímu trávení volného 

času. Doplňovat činnost školní družiny o návštěvy divadel, kin, výuku PC, 

etikety, logických her. 

f) Zkvalitnit vybavení prostor pro volný čas žáků, v prostorách školní družiny 

vybudovat prostor určený pro relaxaci dětí. 

g) Prohlubovat rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií a jazykového 

vzdělávání. 

h) Využívat široké nabídky aktivit pro žáky ve spolupráci s agenturou Kroužky a 

dalšími institucemi, které nabízejí volnočasové aktivity pro žáky školy. 

i) Rozšiřovat a aktualizovat stávající nabídku volnočasových aktivit, které svým 

obsahem navazují na výuku a zároveň slouží jako prevence rizikového chování. 
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Priority - Proč právě k nám? 

 

a) Usnadňujeme prvňáčkům začátek školní docházky (nízký počet žáků 

v 1. třídách, bezplatný kurz předškoláků, alternativní metody nácviku čtení). 

b) Komunikujeme s rodiči a veřejností (škola je nositelem značky Rodiče vítáni). 

c) Vychováváme dětskou osobnost (zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho 

žáka). 

d) Učíme se jazyky (vyučujeme od 1. třídy anglický jazyk, později mají všichni 

žáci na výběr další cizí jazyk – německý, ruský, španělský, organizujeme 

studijní a poznávací výjezdy do zahraničí). 

e) Učíme se činnostně (netradiční metody a formy výuky, moderní trendy 

v pedagogice). 

f) Učíme žáky pracovat s informacemi (využití moderních interaktivních tříd, 

odborných pracoven, počítačových učeben). 

g) Integrujeme (práce s žáky s poruchami učení, práce s nadanými a žáky 

s odlišným mateřským jazykem). 

h) Máme Školní poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, 

metodik prevence a výchovný poradce). 

i) Sportujeme (třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, atletický, softbalový a 

volejbalový klub). 

j) Nabízíme široký výběr volnočasových aktivit (školní družina, školní klub 

agentura Kroužky). 

 

11. 2. Úkoly pro školní rok 2021/2022 

Vyučovací proces 

 ověřovat úpravy ŠVP ZŠ Jana Wericha 

 zajistit podmínky pro společné vzdělávání 

 zaměřit se na podporu rozvoje čtenářské, matematické, sociální a digitální gramotnosti 

ve všech oblastech vzdělávání 

 realizovat výstupní práce žáků 9. tříd 

 v rámci autoevaluace nadále využívat k ověřování úrovně znalostí žáků srovnávací 

práce (pololetní a závěrečné) 

 realizovat Šablony III 

 ve vyučovacím procesu volit metody a formy, které předpokládají aktivní a tvořivý 

přístup dětí k poznání, efektivně využívat novou interaktivní techniku (e-učebnice, PC a 

dataprojektory ve třídách, interaktivní tabule), dbát na zvýšení úrovně počítačové 

gramotnosti žáků i pedagogů (MS Office, MS Teams) a zároveň provádět osvětu 

bezpečného pohybu žáků na internetu 

 zlepšovat komunikační dovednosti žáků, v hodinách se zaměřit na nácvik 

komunikačních schopností a sociálních dovedností, na diskusi, práci s textem a s 

informacemi 
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 klást důraz na kolektivní práci, vzájemnou podporu, pomoc, toleranci 

 zařadit do výuky projekt J. A. Komenský, Evropská unie a výtvarný projekt Krajina a 

člověk  

 začlenit do vyučovacího procesu Evropský den jazyků, zorganizovat ve ŠJ „Týden 

evropských kuchyní“  

 v průběhu školního roku zařazovat tematické exkurze, které budou sloužit k upevňování 

znalostí získaných učením, k jejich doplňování, k rozvoji představivosti a chápání 

souvislostí, ve spolupráci se SPZŠJW zakoupit permanentku do ZOO Praha 

 využívat školní knihovnu jako informační centrum pro žáky i učitele, pokračovat 

v tematických dnech školní knihovny pro jednotlivá oddělení ŠD, spolupracovat v 

rámci výuky s místní knihovnou 

 kultivovat mluvený a psaný projev žáků 

 využívat soutěže jako nástroj pro motivaci talentovaných žáků, rozvíjet znalosti a 

dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a nabízet různé aktivní činnosti se zaměřením 

na rozvoj technických dovedností 

 zajistit účast žáků ve sportovních soutěžích o Pohár V. Čáslavské, POPRASK, Běh 

Hvězdou 

 zapojit se do projektu "Vzpoura úrazům" 

 pro žáky 1. stupně využít interaktivní výukový program PENTEA - záchranná stanice 

specializovaná na dravce a sovy 

 zapojit přípravnou třídu do celoročního sportovního projektu České obce sokolské "Se 

Sokolem do života"  

 pokračovat v práci na mezinárodním projektu „Ekoškola“, zúčastnit se akce “Ukliďme 

svět, ukliďme Česko“ a environmentálních programů s Letištěm V. Havla  

 pokračovat ve spolupráci s Japonskou školou v Praze, Gymnáziem Mensa a ostatními 

řepskými mateřskými a základními školami 

 zasadit „Strom míru“, zrealizovat Den Země 

 pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kterým činí vzdělávání v češtině potíže, 

vytvořit Vyrovnávací plán výuky pro žáky s OMJ, uskutečnit bezplatný kurz ČJ pro 

žáky s OMJ, spolupracovat na projektu MČ Praha 17 „Společně na 17“ 

 podporovat jazykové vzdělávání – uskutečnit studijní pobyt v Anglii a poznávací 

zahraniční zájezd, Evropský den jazyků, navázat spolupráci se zahraničními školami ua 

účelem korespondence žáků v rámci hodin CJ 

 zařazovat nadále osvědčené akce pro žáky (Zdravé zoubky pro 1. třídy, Noc 

s Andersenem, Helpík, Rozsvícení vánočního stromečku, recitační soutěž, Den pro 

záchranu života, reciteční soutěž, preventivní programy PČR, Safer interned day) 

 zařadit akce tematicky zaměřené na dopravní výchovu a využívat spolupráce 

s dopravním hřištěm na Vypichu 

 prohlubovat a vylepšovat vzájemné vztahy žáků (patronáty, společné akce tříd 1. a 2. 

stupně, Den učitelů – žáci 2. stupně si vyzkouší roli učitele na 1. stupni)  

 realizovat akci žáků a ŠJ "Jídelníček na přání" 

 v ŠD realizovat projekt "Kniha je můj kamarád".  
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Škola, rodina a další instituce  

 úzce spolupracovat se SPZŠJW a Radou školy 

 zachovat systém informovanosti rodičů (2x ročně třídní schůzky, 2x ročně celoškolní 

konzultace, individuální konzultace) 

 pracovat dále na vylepšování vztahu učitel - žák – rodina, realizovat společné sportovní 

akce pro rodiče a děti, více zapojovat rodiče do ovlivňování školního prostředí (vánoční 

dílny a trhy, rozsvícení vánočního stromečku, Den otevřených dveří, čtení rodičů a 

prarodičů dětem, bazar knih, zapojit rodiče a veřejnost do projektu „Výukový lesík“) 

 na závěr školního roku připravit školní akademii 

 napomáhat kvalitnímu využívání volného času dětí, připravit širokou a pestrou nabídku 

volnočasových aktivit v ŠD, ŠK a prostřednictvím agentury Kroužky či jiných institucí 

 spolu s rodiči uskutečnit projektový den ŠD „Indiánské léto“ 

 uvést do provozu nový stravovací systém VIS 

 poskytnout rodičům možnost účasti na seminářích 

 zapojit se do projektů a školení Prahy 17 

 pokračovat v aktivitách spojených se značkou Rodiče vítáni a Škola udržitelného života 

 pokračovat ve spolupráci se SPŠD Motol – hnízda tvořivosti 

 pokračovat ve spolupráci s Klubem řepských seniorů. 

Vzdělávání pedagogů  

 podporovat vzdělávání pracovníků a jejich odborný růst, přednostně formou 

kolektivního vzdělávání pedagogického sboru se zaměřením na společné vzdělávání a 

řešení problémových situací ve škole 

  v době vedlejších prázdnin formou samostudia dle plánu DVPP pro tento školní rok 

 v případě individuálního vzdělávání zajistit předání informací ostatním členům 

pedagogického sboru. 

Pracovní prostředí  

 pokračovat ve zlepšování estetického vzhledu školy 

 pokračovat ve vybavení notebooky, realizovat obnovu učebnu PC – A a renovovat 

dataprojektory ve třídách 

 pokračovat ve vybavení učeben novým nábytkem (skříňky) a obnovit výmalbu ve 

třídách a zařízení kabinetů 

 pokračovat v obnově podlahových krytin v kabinetech a třídách 

 nadále pečovat o vnější prostory školy, realizovat kompostování bioodpadů, zajišťovat 

co nejefektivnější využití nového školního hřiště, aby nedocházelo k jeho ničení 

 pokračovat v renovaci školní zahrady 

 pokračovat v úpravě společenské místnosti.  
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11. 3. Slovo závěrem 

 
Školní rok 2020/2021 byl rokem, který si ještě před pár lety nikdo z nás neuměl představit. 

Pandemie, která dopadla na celou společnost, tvrdě poznamenala i školy. Před ředitele byl 

postaven složitý úkol, jak korigovat fungování škol při distanční výuce, ale i při postupném 

návratu dětí do školy. Pomocí ze strany MŠMT byly finanční prostředky na pořízení 

počítačového vybavení.  

Učitelé měli sice první zkušenosti s distanční výukou z minulého roku, ale tento školní rok 

posunul distanční výuku mnohem dál a na náročnější úroveň. Byl totiž téměř celý ve znamení 

distanční výuky. O to větší radost měli učitelé při návratu dětí do školy, když se dozvídali, jak 

se žáci na své učitele a spolužáky po dlouhé době bez osobního kontaktu těší. 

Poděkování zaslouží i nepedagogičtí pracovníci školy, kteří při postupném návratu dětí 

do školy museli vynaložit velké úsilí, abychom mohli dodržovat řadu režimových opatření. 

Všichni jsme si ale zároveň velmi dobře uvědomili, že prezenční výuka se nedá plně nahradit, 

že nás čeká dohánění výpadku, který distanční výuka přinesla, že se budeme složitě vracet 

k pracovním a studijním návykům našich žáků. Ukázalo se, jak je důležité, aby škola nebyla 

odtržena od života, abychom měli stále na mysli, že je jeho pevnou součástí. A že právě učitelé 

jsou ti, kteří utvářejí vztah k učení a mají tak velmi silný vliv na život mladých lidí. Základní 

škola není jen učivo, ale jsou to i hodnoty jako respekt, zodpovědnost a spolupráce. 

Přeji všem svým pedagogům, aby nikdy neztratili smysl a cíl své práce.  

 

 

Děkuji našim žákům, rodičům a pedagogům za skvělou spolupráci, díky které se nám podařilo 

zvládnout další mimořádný školní rok 2020/2021. 

 

 

 

 

 

„Nikdy nic nikdo nemá za definitivní…...“ 

 

Jan Werich   
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12. Příloha 1 - Výsledky dotazníkového šetření pro žáky 
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13. Příloha 2 - Výsledky šetření ČŠI 
  
        

 

 

     

 

Dotazník pro třídního učitele po návratu žáků do škol 
    

       

        

 

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111 (IČ: 48133884) 

 

        

  

Tematická inspekční činnost zaměřená na návratovou situaci v základních a středních školách se skládala z rozhovoru s vedením školy a z dotazníků pro třídní učitele.  

Report z dotazníků pro třídní učitele obsahuje porovnání odpovědí třídních učitelů z vaší školy s třídními učiteli z ostatních základních nebo středních škol v České 
republice. Pod grafem situace v České republice je uvedený graf situace ve vaší škole. Pokud k dané otázce není uveden graf, který by popisoval situaci ve vaší škole, je 
to důsledkem malého počtu odpovědí na danou otázku.  
 

   

          

        

  

Oblast: Jak jste informoval(a) žáky své třídy o návratu do školy? 
 

   

        

  

Situace ve vaší škole:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

        

  

 

  

        

  

 
    

        

 

  



 

     

  

Situace v ČR:  
 

  

SSituace v ČR



 

            

          

  

Oblast: Jaké úkoly jste měl(a) jako třídní učitel po návratu Vaší třídy? 
 

    

          

  

Situace ve vaší škole:  
 

      

          

  

 

  

          

  

Situace v ČR:  
 

     

          

   

 

   

 

 



 

            

          

  

Oblast: Dařilo se Vám koordinovat postup s dalšími vyučujícími ve třídě? 
 

    

          

  

Situace ve vaší škole:  
 

      

          

  

 

  

          

  

Situace v ČR:  
 

     

          

   

 

   

 

 

    

   

 

 



 

          

  

Oblast: Jaký je podíl takových žáků, kteří se problematicky zapojovali? 
 

    

          

  

Situace ve vaší 
škole:  
 

      

          

  

 

  

  

Situace v ČR:  
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