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1. Správní obvod: Praha 5

2. Zřizovatel:
Městská část Praha 5
Nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
Název a sídlo školy:
Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720,
Podbělohorská 26/720
150 00 Praha 5
Údaje o vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Jitka Vlčková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Iva Kulhánková
Kontakty: tel.: 257 211 633, 774 115 290
web: http://www.podbelohorska.cz
e-mail:reditelna@podbelohorska.cz

Údaje o školské radě:
Ve školním roce 2019/2020 působila na škole školská rada ve složení:
za pedagogy

Mgr. Marie Štolcová
Mgr. Marie Martinovská, Mgr. Lada Markovičová

za rodiče

Tereza Slováková
Mgr. Lucie Soukeníková

za MČ Praha 5 Mgr. Vít Šolle
Bc. Lukáš Herold
K 31. 3. 2020 odešla na vlastní žádost Mgr. Marie Martinovská
a v mimořádných volbách za ní byla zvolena Mgr. Lada Markovičová.
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Předslovo ředitelky školy
Základní škola Podbělohorská je jednou z tradičních smíchovských škol.
Je však jedinou školou I. stupně na Praze 5. Oddělení prvních tříd v pavilonku
zajišťuje dětem možnost aklimatizace na první stupeň, která je nenásilná,
neboť se děti nemusí orientovat ve velké „hlavní budově“. Naše škola právě
díky prvnímu stupni splňuje očekávání rodičů. Tuto školu navíc mnozí rodiče
sami navštěvovali a propojenost mezi rodiči, učiteli a dětmi má tudíž
nadstandardně pozitivní vliv na chod školy. I proto velká část rodičů vyjádřila
formou petice nesouhlas s projektem městské části na dostavbu II. stupně.
Zvýšila by se kapacita školy z 250 na 450 žáků a již by to nebyla ta naše
„rodinná škola“.
Hlavní motto naší školy „Dobrý začátek vede k dobrému konci“
vyjadřuje cíl naší výchovně-vzdělávací práce. První školní krůčky jsou
nejdůležitější při vytváření dobrého vztahu ke škole, učení a sebevzdělávání.
Do školní výuky jsou zařazovány návštěvy kulturních a vzdělávacích
programů, exkurze, školy v přírodě, výuka plavání. Při besedách zaměřených
na dopravní výchovu, bezpečnost dětí a prevenci sociálně patologických jevů
spolupracujeme s městskou policií. Výhodou naší „rodinné školy“ je malý
počet pedagogických zaměstnanců, kteří spolu denně komunikují, předávají si
zkušenosti, poznatky, pomáhají si a vzhledem k akcím, v rámci i mimo
vyučování, znají většinu žáků školy. Dlouhodobě klademe důraz na
všeobecnou přípravu žáků k dalšímu studiu na II. stupni škol a na osmiletých
gymnáziích. Podle informací z těchto škol jsou naši absolventi (tj. žáci z 5.
ročníků) na dalších školách úspěšní, získané vědomosti jim umožňují bez
problémů zvládat učivo a nemají problém ani s adaptací na osmiletých
gymnáziích a školách s rozšířenou výukou jazyků. Přesto, že přestup žáků na
jimi vybrané školy byl v letošním roce obtížnější (distanční výuka, uzavření
škol v době přijímacího řízení, pouze jeden termín přijímacích zkoušek, i
vzhledem ke kapacitě okolních škol), byli všichni žáci v závěru školního roku
umístěni dle svých představ (viz strana 13).
Rodiče si vybírají školu podle referencí, ale i podle jejího zázemí.
Spolupracujeme s okolními mateřskými školami, předškoláci nás navštěvují
před zápisem a zaměstnanci školy i děti se společně účastní některých aktivit
ve „svých“ školkách (mikulášská besídka, divadelní vystoupení,…). Více než
95 % naplněnost školy svědčí o spokojenosti žáků i rodičů. Zájem o školu se
projevil při letošním zápisu do dvou otevíraných I. tříd, kdy se svými rodiči
přišlo, nejen z naší spádové oblasti, 84 dětí.
Všechny prostory školy jsou využívány jako kmenové učebny. Všech
deset tříd je již dovybaveno interaktivními tabulemi. Poslední dvě byly
hrazeny z dotace Městské části Prahy 5 a projektu Šablony II. Na škole není
prostor pro kmenovou počítačovou učebnu a výuka je tedy zajišťována na
noteboocích. Celý objekt je pokryt sítí WIFI. Postrádáme také volné učebny,
například pro dělení tříd, a chybí nám také potřebné pracovní zázemí pro
pedagogy. Vyučující se svými žáky využívají možnost učit se i venku.
Nedílnou součástí školy je rovněž školní družina. V šesti odděleních je
zpravidla zapsáno 165 dětí, což je maximální kapacita, ale stačí k uspokojení
poptávky. Potýkáme se s nedostatkem prostor pro ŠD, a proto je pět oddělení
v odpoledních hodinách v kmenových třídách. Z těchto důvodů také družina
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pravidelně využívá zelených prostor k venkovnímu pobytu. Školní zahrada je
pro tento pobyt vhodně vybavena. Děti rády využívají jak víceúčelové hřiště,
tak znovu obnovené dřevěné herní prvky. K relaxaci i výuce slouží nové
„posezení“ na zahradě před tělocvičnou. Prostorná zahrada je velikou devizou,
díky které se mnoho rodičů snaží dostat své dítě právě do naší školy.
Před mnoha lety byla školní jídelna přebudována pouze na výdejnu.
Vystřídali jsme čtyři dodavatele obědů a vždy docházelo k určité
nespokojenosti s připraveným jídlem. U současného dodavatele – MŠ Pod
Lipkami – je většina rodičů celkem spokojená. Je však nutné podotknout, že
ne všechna jídla jsou vhodná k převozu a následné regeneraci. Při tomto
procesu ztrácí původně dobře uvařené jídlo na chuti i vzhledu. Z prostorových
a organizačních důvodů je obtížný pro obsluhující personál i výběr ze dvou
jídel (pouze dvakrát týdně), a to zejména v době zvýšených hygienických
opatření.
Snažíme se, aby děti využívaly svůj volný čas smysluplně, rozvíjely svůj
talent, a proto každoročně nabízíme mnoho uměleckých, sportovních i
vzdělávacích kroužků. Jsme „Škola plná kroužků“. I v uplynulém školním roce
se zapojilo velké množství dětí do obvodních sportovních soutěží. Přestože je
naše sportovní zázemí velmi skromné, na umístění dětí na 3. místě v soutěži
Poprask jsme pyšní. Kvůli koronaviru musely být tyto aktivity přerušeny a
některé k nelibosti účastníků úplně zrušeny.
Aby naše škola dala dětem dobrý základ pro další vzdělávání, aby denní
docházka pro žáky nebyla jen povinností, ale i radostí a aby na léta strávená
na ZŠ Podbělohorská vzpomínaly pouze v dobrém, to zajišťuje po celý rok
stabilní a kvalifikovaný pedagogický sbor. Vytváří bezstresové, přátelské
prostředí při zachování nároků na kvalitu práce.
V uplynulém roce jsme opět využili prostředky z evropských fondů tzv. Šablon
II, které jsou určeny na další vzdělávání pedagogů, na projektové dny mimo
školu a školní družinu, na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a
na školního asistenta ve školní družině.
Průběžně sledujeme čerpání přímých, provozních i mimorozpočtových
nákladů. Po dobu mé působnosti škola prošla velkou proměnou. Snažíme se
udržet ráz historické budovy. S citem opravujeme, renovujeme a těší nás
zpětná vazba návštěvníků (např. při volbách) i pochvala od techniků z OŠK.
Věřím, že dosavadní dobrá spolupráce s naší městskou částí bude
pokračovat správným směrem a vzájemné vztahy zůstanou bezproblémové.
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V červnu 2019 bylo prováděno dotazníkové šetření (SWOT analýza) na
školách zřizovaných MČ Praha 5. Cílem analýzy bylo zjistit a poznat aktuální
stav jednotlivých škol, jejich silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby.
Výstupy posloužily vedení škol a staly se základem pro zpracování dlouhodobé
strategie rozvoje školství v Praze 5. Snad červnové období bylo příčinou, že se
šetření zúčastnilo pouze 13% rodičů.
Výstupy ZŠ Podbělohorská:
Rodiče

Žáci –
I. stupeň

Pedagogové

Ostatní ped.
zaměstnanci

Nepedagog.
pracovníci

Silné stránky
• Informovanost
• Vybavenost školy a zázemí
• Dostupnost a prostředí
• Srozumitelnost výuky a
rozvoj dovedností
• Velká nabídka doplňkových
aktivit
• Dodržování školních
pravidel
• Prostředí
• Vybavení tříd
• Výuka
• Pocit bezpečí ve škole
• Přátelský vztah s učiteli
• Přátelský vztah se
spolužáky

Slabé stránky
• Podílí se na řízení
školy
• Webové stránky
• Složení jídelníčku

Příležitosti
• Rozdíly
v náročnosti
výuky
• E-mailová
komunikace

Hrozby
• Nedostatečné
sportovní zázemí
• Dovoz jídel
• Nedostatek neped.
zaměstnanců

• Nedostatek zájmů
a pochopení
mimoškolních
aktivit
• Skupinová práce

• Více zajímavých
pomůcek
• Pomoc
problémovým
žákům
• Srozumitelná
pravidla pro
hodnocení

• Málo času na
přípravu do školy
• Stárnoucí sbor
• Zvýšení počtu
žáků s OMJ

• Smysluplně nastavená a
funkční pravidla
• Znalost vize a cílů školy
• Rádi pracujeme ve škole
• Přátelské vztahy
s dospělými i dětmi
• Pozitivní klima
• Transparentní způsob
hodnocení
• Vize školy
• Vedení, spolupráce s
kolegy
• Příjemné a vkusné prostředí
• Dobré pracovní klima
• Podpora pracovního a
osobnostního růstu

• Malá pomoc
OSPODu
• Koordinace
činností
• Málo prostoru pro
zázemí učitelů i
výuku
• Kvalita obědů

• Větší zapojení do
výběru pomůcek
• Inovace www
stránek
• Omezená nabídka
DVPP pro I.
stupeň

• Neplnění
povinností ze
strany rodičů
• Nekulturní
chování žáků v
jídelně

• Nedostatečné
prostory pro práci
• Malý výběr
vzdělávacích akci
• Nedostatečné
zabezpečení školy

• DVPP semináře
pro ŠD
• Zapojení rodičů
do školních akci
• Koordinace prací
mezi ŠD a ZŠ
• Prezentace školy

• Snížení kvality
jídel dovozem

• Chování strávníků
v jídelně

• Složení jídelníčku

• Nedostatek
personálu
• Finanční
ohodnocení

• Pracovní klima
• Spolupráce s kolegy
• Přátelské vztahy
• Pracovní prostření jídelny
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Uplynulý školní rok nebyl pro výuku příznivý. Do našich životů zasáhla
nečekaně pandemie koronaviru, a tak se druhá polovina školního roku nesla v
duchu mimořádných opatření souvisejících s šířením nemoci Covid-19. Dne
11. 3. byly uzavřeny školy a nastalo období distančního vzdělávání, které bylo
z části ukončeno návratem žáků prvního stupně od 25. 5. 2020 do školy. To
vše za přísných hygienických podmínek a přijatých organizačních opatření.
I když se zpočátku zdálo všechno komplikované a škola neměla s
nastalou situací žádnou zkušenost, učitelé, žáci i rodiče vše zvládli na
výbornou.
Výjimečná situace, která zastihla nepřipravené všechny
zúčastněné – učitele, žáky i rodiče, nás přinutila poznávat a používat
prostředky, které jsme až do této doby využívali pouze okrajově nebo vůbec.
Učili jsme se za pochodu. Po počátečním "ladění" si každý vyučující se svými
dětmi a jejich rodiči vytvořil systém, díky kterému se nám dařilo toto období
překonat. Ocenili jsme a využívali technické vybavení, které má škola k
dispozici a mohli jej tak využívat pro práci z domova. Pomohla i mimořádná
dotace z naší městské části. Každá třídní učitelka obdržela notebook pro svoji
práci. Objevila se řada zajímavých zdrojů a odkazů a mnohá nakladatelství
uvolnila své produkty v elektronické podobě. Dodatečně jsme byli vděčni za
školení, na kterých jsme se přesvědčovali o tom, že počítačová gramotnost na
určité úrovni patří k základním kompetencím pedagogů. Uvědomovali jsme si i
limity distančního vzdělávání a snažili se proto učivo zredukovat, nepřehánět.
Kombinovali jsme zadávání samostatné práce žákům s online výukou a
pořádali videokonference. Naštěstí se ukázalo, že kde je dobrá vůle, jde
všechno. Také většina rodičů se tohoto nelehkého úkolu zodpovědně ujala, a
ačkoliv to nebylo jednoduché, rodiče si uvědomovali, že to dělají pro své děti.
Byli tací, kterým tento systém vyhovoval, někteří se zase potýkali s různými
problémy. Spolupráce mezi rodinou a školou, kterou považujeme za velmi
podstatnou i při běžné výuce, se nyní stala naprosto zásadním předpokladem
ke smysluplnému průběhu výuky. Pro děti pak bylo nejčastějším problémem
nastavit si režim a dodržovat jej, neodsouvat úkoly „na potom“, nevzdávat při
případných nezdarech. To je u dětí mladšího školního věku skutečně náročné.
A také minimum sociálních kontaktů, ba až jejich úplná absence byly velkým
problémem.
Těžko může výuka na dálku nahradit výuku klasickou, ale řadu
zkušeností určitě využijeme i po návratu do „normálu“. Jak se říká – všechno
zlé je pro něco dobré. Nám kantorům se podařilo své žáky poznat i z jiné
stránky a děti možná přišly na to, že učení ve společnosti kamarádů je o
poznání lepší, než doma u počítače.
Na pedagogické radě jsme zhodnotili nejen tuto nečekanou zkušenost,
ale i zpětnou vazbu od rodičů a žáků v dotazníku, který připravila a zpracovala
předsedkyně Školské rady, a ve kterém se rodiče napříč ročníky mimo jiné
shodli na ocenění snahy učitelů.
I přes komplikace, které školní rok přinesl, jsme výuku úspěšně ukončili
30. 6. 2020 předáním vysvědčení všem žákům.
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3. Zásadní změny v síti škol a školských zařízení
Ve školním roce 2019/2020 došlo s účinností od 19. 6. 2020 ke změně
názvu právnické osoby: Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská
26/720, příspěvková organizace.

4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
a) název školního vzdělávacího programu školy:
ŠVP „Dobrý začátek“ (učební plán)
Předmět

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

Český jazyk
Anglický jazyk
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Matematika
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní výchova
Informatika
Týdenní počet hodin

9
2
5
2
1
1
1
21

9
1
2
5
2
1
1
1
22

10
3
2
5
2
1
1
1
25

8
3
2
1
5
2
1
2
1
25

7
3
2
1
5
2
1
2
1
1
25

Nepovinné předměty:
Logopedie

1

1

-

-

-

b) stručné zhodnocení (charakteristika):
Ve školním roce 2019/2020 jsme nadále vyučovali ve všech ročnících
podle ŠVP „Dobrý začátek“. Výchovně vzdělávací program školy vychází
z obecných a vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového
vzdělávacího programu pro základní školu. Z důvodu mimořádných opatření
přijatých ve II. pololetí školního roku 2019/2020 došlo k problému nesouladu
ŠVP se vzdělávací realitou.
Hlavní motto naší školy „Dobrý začátek vede k dobrému konci“
vyjadřuje cíl našeho ŠVP – tj. během prvních let školní docházky vybavit žáky
takovými kompetencemi, aby se při přechodu na školy II. stupně byli schopni
dobře začlenit do nových kolektivů, a to jak po stránce pracovní, tak i sociální.
Nejdůležitější při vytváření dobrého vztahu ke škole, učení a sebevzdělávání
jsou první školní krůčky.
Škola zajišťuje výuku pouze na I. stupni základní školy a orientuje se
tedy na nejmladší žáky. Jsme si vědomi důležitosti začátku vstupu do
vzdělávacího systému, a proto svou prioritu spatřujeme v bezproblémovém
zařazení žáků do vyučovacího procesu. Podle momentálních možností a
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individuálního posouzení každého dítěte se snažíme tento vstup umožnit i
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pracujeme s žáky pět let a za tuto dobu je chceme připravit na přechod
na jakoukoliv školu II. stupně. Za důležité považujeme zvládnutí základů
obecně vzdělávacích předmětů jako je český jazyk, matematika a základy
přírodních věd. Rovněž chápeme nutnost zvládnutí cizího jazyka v životě
každého jedince, a proto zavádíme anglický jazyk již od 2. ročníku. Stejně tak
od 2. ročníku žáci využívají ke své školní práci počítače. Samostatný předmět
Informatika je zařazen až do 5. ročníku. Zajistili jsme výuku plavání v rozsahu
40 hodin, které žáci absolvují během 2. a 3. ročníku. Z důvodu zakázané
osobní přítomnosti žáků v době epidemie koronaviru byla přerušena také
výuka plavání. Náhradní hodiny plavání jsou zajištěny na ZŠ Weberova
v novém školním roce.
Stejný důraz klademe i na vytvoření schopnosti vzájemné spolupráce
mezi žáky. Do výuky proto v co nejširší míře zařazujeme práci žákovských
skupin a také metody alternativních pedagogických směrů. Oceňujeme
aktivizační postupy programů Začít spolu a Čtením a psaním ke kritickému
myšlení. Z nich vybíráme metody přiměřené věku žáků, tj. ty, které pracují
s jejich vlastní zkušeností a předchozí znalostí.
Cílem našeho působení je tedy umožnit žákům přechod na jimi
vybranou školu II. stupně a aktivní zapojení a začlenění do kolektivu
stávajícího nebo nově tvořeného.

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Cílem jazykového vyučování je zejména rozvíjet komunikační
dovednosti žáků a naučit je užívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a
projevu myšlení, sdělování a výměně informací.
Na naší škole je jako povinný předmět vyučován anglický jazyk. Výuka
AJ začíná podle ŠVP ve 2. ročníku s časovou dotací jedna hodina týdně a
navazuje ve 3. - 5. ročníku s časovou dotací tři hodiny týdně. Ke zkvalitnění a
zefektivnění výuky v hodinách anglického jazyka využíváme interaktivní
tabule s multimediálními programy a k samostatné práci žáků notebooky.
Nadaní žáci se aktivně zapojují do nejrůznějších soutěží. K dětem se
speciálními poruchami učení a chování je při práci uplatňován individuální
přístup. Též je kladen důraz na slovní projev.
Kromě běžné výuky cizích jazyků nabízí naše škola možnost rozšířit si
své jazykové znalosti formou kroužku cizího jazyka pod záštitou SVČ Kroužky
a nově s rodilým mluvčím pod záštitou jazykové školy Spěváček.
Podporujeme další vzdělávání učitelů jazyků účastmi na vybraných
kurzech a seminářích.
žáci učící se cizí jazyk
jako povinný předmět
AJ
NJ

1. stupeň
180
-

2. stupeň
-

žáci učící se cizí
jazyk jako povinně
volitelný předmět

2. stupeň
8

žáci učící se cizí jazyk
jako nepovinný předmět
1. stupeň
-

2. stupeň
-
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FJ
ŠJ
RJ
ostatní

-

-

-

-

-

6. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy)
a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK)
pracovníci

k 30. 6. 2019
fyzické osoby

k 30. 6. 2019
přepoč. pracovníci

k 30. 6. 2020
fyzické osoby

k 30. 6. 2020
přepoč. pracovníci

pedagogičtí
pedag. ŠD a ŠK
spec. pedagog
asistenti ped.
nepedagogičtí ZŠ
nepedagogičtí ŠJ
celkem

13
6
1
3
4
3
30

12,05
4,75
0,5
2,62
3,30
1,62
24,84

14
6
1
3
4
3
31

11,96
4,79
0,5
2,78
3,81
1,62
25,46

Ve školním roce 2019/2020 nadále na škole působil stabilizovaný
pedagogický sbor, v němž převažují pedagogové s dlouholetou praxí. Na
vlastní žádost odešla k 31. 3. 2020 jedna třídní učitelka. Ihned od 1. 4. 2020
za ni nastoupila nová aprobovaná učitelka.
Z důvodů navýšení počtu žáků, kteří mají doporučení školského
poradenského zařízení na personální podporu, působily na škole tři asistentky
pedagoga. Jedna asistentka zároveň v odpoledních hodinách pracovala na
zkrácený úvazek jako vychovatelka ve školní družině. V rámci projektu
Šablony II. byla na dobu určitou přijata školní asistentka pro práci s žáky
ohroženými školním neúspěchem.
b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů k 31. 12. 2018
Počet (fyz. osoby)
k 31. 12. 2019
I. stupeň
II. stupeň
vychovatelé
spec.pedagog
asistenti pedagoga
Celkem

ped. prac.
celkem
14
6
1
3
24

ped. prac. s odbornou
kvalifikací
14
5
1
3
23

Kvalifikovanost: 96 %

9

ped. prac. bez odborné
kvalifikace
0
1
0
1
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Jedna p. učitelka má vystudován obor vychovatelství a v tomto školním
roce měla úvazek rozdělený napůl - jako učitelka a jako vychovatelka.
Podobně byla vyřešena funkce asistentky pedagoga a vychovatelky ŠD.

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019
Počet fyzických osob: 24
věk
počet

do 30 let
0
0

z toho žen

31-40 let
0
0

41-50 let
2
2

51-60 let
17
17

61 a více
5
5

z toho důchodci

4
4

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 52,08
-

odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: 2
(jedna p. učitelka odešla na vlastní žádost během školního roku, druhá
odešla na konci školního roku, opět na vlastní žádost)

-

nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 0

-

nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dle plánu DVPP upřednostňujme vzdělávání pedagogických pracovníků
na seminářích a kurzech vhodných pro I. stupeň. V praxi se nám osvědčilo, že
absolvent kurzu nebo semináře následně ostatním tlumočí průběh a novinky
k danému tématu.
Ale školní rok 2019/2020 opravdu nebyl běžným školním rokem.
V březnu 2020 se uzavřely školy a s tím nám odpadly některé plánované
semináře a kurzy. Naštěstí jsme stihli využít seminářů společností Zřetel,
Tvořivé školy i Descartes.
Ve společnosti VISK jsme zahájili v rámci projektu Šablony II.
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti Anglický jazyk v rozsahu 80
hodin, který bude po přerušení pokračovat v dalším školním roce.
Každoročně jsou všichni zaměstnanci proškoleni v oblasti PO a BOZP.
Finanční prostředky vyčleněné na DVPP se snažíme vhodně využívat.
Doufáme, že nabídka kurzů a seminářů se zaměřením pro 1. stupeň
bude ještě bohatší a my budeme mít z čeho vybírat.
Název akce

Rozsah

Zřetel

Reedukace specifických poruch učení

18 hodin

1435/2019-2-203

1

Zřetel

Kritéria školní zralosti
Školní systematické konstelace - jak
nevyhořet

8 hodin

14972/2018-2-654

1

6 hodin

727/2017-1-209

1

Tvořivá škola

10

č. akreditace MŠMT

Počet
účast.

Pořadatel
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Tvořivá škola

AJ činnostně ve 3. ročníku

8 hodin

29015/2017-2-1205

1

Descartes

7 hodin

22201/2017-1

1

Descartes

Jak na hudebku
Jak ověřovat osvojení čtenářských
dovedností na 1. stupni

5 hodin

22201/2017-1

1

Descartes

Hola, hola, škola volá

7 hodin

22201/2017-1

1

AISIS

Finanční gramotnost pro pedagogy

5 hodin

VISK

Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně

8 hodin

VISK

Kurz AJ

40 hodin

VISK
Fotbalová
asociace ČR

Kurz AJ

80 hodin

Škola v pohybu

5 hodin

1
27277/2019-1-948

1
1

Probíhá (ze šablon)

1
1

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2020/2021 a odkladů školní docházky
na školní rok 2020/2021 k 30. 9.
Počet tříd
2

zapsané děti do I. třídy
84

přijaté děti do I. třídy
43

odklady škol. docházky
14

I. stupeň (+ přípr.tř.)
10
10

II. stupeň
-

celkem
10
10

z toho počet specializovaných tříd
I. stupeň
k 30. 6. 2019
0
0
k 30. 6. 2020

II. stupeň
-

celkem
0
0

II. stupeň
-

Celkem
229 + 20 §38
230 + 18 §38

a) Počet tříd
k 30. 6. 2019
k 30. 6. 2020

b) Počet žáků
k 30. 6. 2019
k 30. 6. 2020

I. stupeň (+přípr.tř.)
229 + 20 §38
230 + 18 §38

z toho počet žáků ve specializovaných třídách
I. stupeň
II. stupeň
k 30. 6. 2019
0
0
k 30. 6. 2020

11

celkem
0
0
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Průměrný počet žáků
a) na třídu:
I. stupeň
běžné třídy

II. stupeň
specializované
třídy
-

průměr
za I. a II. st. běžných
tříd
23

b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů):
I. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
běžné třídy
specializované
specializované
běžné třídy
třídy
třídy
19,23
Do průměru nejsou započítáni žáci s §38.

průměr
za I. a II. st. běžných
tříd
19,23

23

I. stupeň
specializované
třídy
-

II. stupeň
běžné třídy
-

Zaměření tříd s rozšířenou výukou (uvést kterých předmětů)
předmět
M+Př
TV
jazyky
HV
VV
informatika jiné předm.
počet tříd
počet žáků
Zaměření specializovaných tříd
celkem
Počet žáků ve
specializovaných
třídách

z toho poruchy učení

z toho poruchy chování

-

Počet integrovaných dětí celkem: 12
z toho postižení:
SPU
zrakové
sluchové
řeči
5
1
3

-

tělesné
-

mentální
-

kombinované
3

V tomto školním roce bylo vyšetřeno 23 dětí. U 12 byl určen druhý a
vyšší stupeň podpůrných opatření. Na základě posudků ze SPC Sluníčko a
PPP Praha 5 byl čtyřem z nich udělen souhlas s funkcí asistenta pedagoga (tři
pokračují, jeden nově).
Přeřazení do ZŠ speciální
ze kterých roč.
počet žáků

1. r.
-

2. r.
-

3. r.
-

4. r.
-

12

5. r.
-

6. r.
-

7. r.
-

8. r.
-
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Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

z pátého ročníku
4
1
0

ze sedmého ročníku
-

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou
z devátých ročníků přijato:
gymnázia
obchodní zdravotnické průmyslové ostatní střední
střední
celkem
akademie
školy
školy
odb.učiliště
školy
c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní zdravotnické průmyslové ostatní střední
střední
akademie
školy
školy
školy
odb.učiliště
-

celkem
-

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou
zkouškou přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
- v devátém ročníku: 0
- v nižším ročníku:
0
f) počet žáků, kteří z pátého ročníku odešli na jinou základní školu: 34
Jsme pouze prvostupňová škola, a proto žáci z V. tříd, kteří neodcházejí
na osmiletá gymnázia, musí vždy přejít na jinou základní školu. Pro 2. stupeň
je náš školský obvod rozdělen mezi základní školu Nepomucká, Weberova a
nově i Grafická. V letošním roce jich nejvíce přestoupilo na ZŠ Weberova – 10
žáků, ZŠ Nepomucká – 4 žáci, ZŠ Drtinova – 3 žáci, ZŠ Kořenského – 3 žáci a
na ZŠ Tyršova 2 žáci. Na nově spádovou ZŠ Grafická nepřestoupil nikdo.
Dalších devět žáků přešlo na blízké základní školy v Praze 6.
g) počet žáků, kteří byli do 6. ročníku přijati z jiné základní školy: 0
Jsme škola pouze I. stupně.

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů

Školní družina

počet oddělení
6
13

počet žáků
167
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Školní klub

-

-

Ve školním roce 2019/2020 bylo k pravidelné docházce přihlášeno
celkem 163 žáků. Žáci byli rozděleni do šesti oddělení. K docházce jen do
ranní školní družiny byli přihlášeni 4 žáci.
V rámci ŠD byla žákům nabídnuta docházka do zájmových útvarů tvořivé činnosti a výtvarné činnosti, kam přihlášení žáci docházeli pravidelně
jednou týdně. Další aktivitou je možnost navštěvování žákovské knihovny,
kde se děti mohou s knihou seznámit, prohlédnout si jí i popovídat si o ní s p.
vychovatelkou a případně si ji zapůjčit domů. V tomto školním roce si děti
vypůjčily 257 knih.
Již tradičně v podzimních měsících pomáháme lesní zvěři sběrem
kaštanů a žaludů. Odměnou bývá beseda s myslivcem.
Odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti jsou uskutečňovány
zábavným stylem. Příprava na vyučování probíhá formou didaktických her.
Žáci si upevňují své znalosti, vědomosti a získávají i nové dovednosti. Při
vycházkách děti poznávají okolí školy, pozorují přírodu, procvičují a osvojují si
základní pravidla chování v silničním provozu. K naplňování těchto činností ve
ŠD jsou využívány nejen vnitřní prostory školy, ale zejména venkovní
prostory - školní zahrada s hřištěm, zahradní minitělocvična, pískoviště.
Na školním dvoře si žáci zkouší a trénují jízdu na koloběžce nebo hrají stolní
tenis.
Na celý školní rok jsou naplánovány velké celodružinové akce, kterých
se účastní i žáci, nenavštěvující pravidelně ŠD. V letošním školním roce se
stihly uskutečnit tyto akce:
Vánoční keramické dílny v DDM Praha 5 (22 dětí)
Výlet - Šestajovice - čokoládovna (30 dětí)
Výlet - Zámek Loučeň (42 dětí)
Mikulášská diskotéka (145 dětí)
Divadýlko z pytlíčků „Jiřinčina vánočka" (111 dětí)
Beseda na téma „Myslivost" (119 dětí)
Masopustní karneval (134 dětí)
Jmenované výlety se uskutečnily ve spolupráci s DDM Praha 5. Výlety
byly hrazeny ze Šablon II a dotace Městské části Praha 5.
Z důvodu nařízení vlády o zrušení prezenční výuky od 11. 3. 2020 byly
další plánované akce zrušeny a některé přesunuty na následující školní rok. V
době distančního vzdělávání p. vychovatelky pracovaly na přípravě nových
námětů do zájmových, odpočinkových i rekreačních činností, doplňování
kartotéky her, ale také se ve spolupráci s p. učitelkami připravovaly na
zařazení výchov a některých témat z přírodovědných a vlastivědných
předmětů (které nebyly v době distančního vzdělávání uskutečněny) do
odpoledních činností.
Od 25. 5. 2020 byla umožněna osobní přítomnost žáků ve školních
skupinách v omezeném počtu. V této době jsme všichni kladli velký důraz
zejména na dodržování hygienických návyků - časté a důkladné mytí rukou a
jejich dezinfekce, správné používání roušek, náležité odstupy, neshlukování
různých skupin, ohleduplné chování navzájem. Důležitá byla socializace.
Po celý školní rok se p. vychovatelky snaží o příznivé klima v každém
oddělení ŠD. Podporují vývoj osobnosti se zdravým sebevědomím, se
14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020

zodpovědností za své chování a s kladným vztahem k druhým. Pomáhají
rozvíjet slovní zásobu a procvičují schopnost vyjadřovat se. Upevňují
sebeobslužné činnosti a hygienické návyky. Ve školní jídelně jsou žáci vedeni
ke slušnému stolování.

11. Poradenské služby školy
Ve školním roce 2019/2020 jsme měli 23 vyšetřených žáků. U dvanácti
byl určen druhý a vyšší stupeň podpůrných opatření. Žáci jsou z velké části
vyšetřeni Mgr. Marcelou Hájkovou z PPP Kuncova 1580/1, Praha 5. Tato
spolupráce trvá již dlouho a je velmi úspěšná, Mgr. Hájková pravidelně
dochází do školy a s p. učitelkami řeší jednotlivé případy. V době uzavření
škol byla v kontaktu prostřednictvím e – mailu. V březnu se výchovná
poradkyně zúčastnila videokonference pořádané PPP na téma vyučování
v době uzavření škol. Poradna poskytla materiály pro rodiče k zvládnutí nové
situace. Další zprávy máme z SPC při MŠ speciální Sluníčko, Deylova 233/3,
Praha, PPP Vokovická 32/3, Praha 6, Speciálně pedagogické centrum při
Fakultní MŠ se speciální péčí Arabská 681/20, Praha 6 a Carpe Diem Bohemia
s.r.o., Centrum řeči a komunikace, Arbesovo náměstí 10, Praha 5. Třídní
učitelky vypracovaly IVP pro osm dětí.
Speciální pedagogická péče realizovaná aprobovanou učitelkou byla
poskytnuta sedmi žákům a u dalších dvou žáků druhého ročníku proběhla
diagnostika obtíží. Pedagogickou intervenci, v době uzavření školy, zajišťovaly
tři p. učitelky on-line.
Ve škole působí tři asistentky pedagoga - v prvním, druhém, třetím a
pátém ročníku.
Zvýšená pozornost je věnovaná dětem z jazykově znevýhodněného
prostředí.
Informace o přijímacím řízení na víceletá gymnázia byly rodičům
předány v listopadu (termíny zkoušek, přihlášky, zápisové lístky, odvolání).
Z důvodu koronavirové pandemie došlo ke změnám (pouze jeden termín
zkoušek, žádost o nové rozhodnutí). O těchto změnách byli rodiče informováni
příslušnými středními školami. Přijati byli čtyři žáci z V. A (Gymnázium Nový
PORG, Mensa gymnázium Praha, Malostranské gymnázium, Gymnázium
profesora Jana Patočky) a jeden žák z V. B (Gymnázium Nad Kavalírkou).
15
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Výchovná komise se sešla jednou, a to z důvodu kázeňských problémů
žáka první třídy.

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) se tradičně uskutečňuje 5 x
ročně při třídních schůzkách. V letošním roce, v době uzavření školy, se dvě
poslední třídní schůzky konaly prostřednictvím videokonference jednotlivých
tříd s třídními učitelkami. Před konáním klasických třídních schůzek se vedení
školy setkává se zástupci rodičů jednotlivých tříd a předávají si vzájemně
informace o chodu, potřebách a výsledcích práce školy.
Několikrát ročně dochází k neformálním setkáním, při akcích pořádaných
školou, které nad rámec běžných povinností připravují zaměstnanci školy –
např. 5. ročník úspěšné „Podbělohorské olympiády“, 18. ročník
„Svatováclavské pouti“ a 7. ročník „Svatomartinského lampionového
průvodu“. I přes omezení počtu žáků ve třídách proběhlo na školní zahradě u
táborového ohně slavnostní a zároveň dojemné loučení s odcházejícími
„páťáky“ a jejich rodiči. Další cenné kontakty bývají navazovány s rodiči, kteří
jezdí pomáhat na ŠvP (zdravotníci, pomocní vychovatelé). Ty se však
tentokrát nemohly konat. Rodičů, kteří by se chtěli aktivně podílet na činnosti
a chodu školy, je bohužel stále velmi málo.
Kromě dlouholeté spolupráce školy s Pedagogicko-psychologickou
poradnou Praha 5 škola spolupracuje i se sociálním odborem MČ Praha 5 při
řešení případných problémů rodin našich žáků. Využíváme programy, které
sociální odbor nabízí v oblasti prevence negativních jevů. Obojí je přínosem
nejen pro pedagogy, ale i pro žáky a jejich rodiče.
Formou besed a přednášek pokračuje spolupráce s Policií ČR i s Policií
MČ Prahy 5, která je využívána především v oblasti dopravní výchovy a
prevence kriminality.
Vydařenou akcí byl 3. ročník Slavností škol Prahy 5, kde žáci
s pedagogy reprezentovali svou školu a proběhlo zde setkání rodičovské
veřejnosti se zástupci škol i zřizovatele.
Již několik let úspěšně spolupracujeme se střediskem volného času
„Kroužky“, s DDM Praha 5 a Klubem Klamovka, které organizují mimoškolní
aktivity, a podílejí se tím na aktivně a kvalitně stráveném volném času našich
dětí. S žáky se pravidelně zúčastňujeme sportovních a kulturních akcí,
pořádaných pod záštitou MČ Praha 5, které jsou vhodné pro I. stupeň. Tyto
aktivity byly z důvodu restrikcí ukončeny dříve.
Na škole je zřízena školská rada, v níž spolupracují dva zástupci
pedagogů, dva zástupci rodičů a dva zástupci zřizovatele. Schází se
minimálně 2 x ročně a schvaluje potřebnou dokumentaci, vyjadřuje se
k hospodaření školy a zabývá se případnými podněty a potřebami školy. K 31.
3. 2020 odešla na vlastní žádost ze školy členka z řad pedagogů a
v mimořádných volbách za ni byla zvolena nástupkyně.
Vzhledem k nízkému věku našich žáků nedochází k žádné zahraniční
spolupráci.
I v letošním roce byla spolupráce se zřizovatelem bezproblémová.
16

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech
Neúčastnili jsme se žádných rozvojových ani mezinárodních programů.

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky
P. učitelky věnují nadaným žákům potřebnou péči a pozornost a jsou
s problematikou nadaných seznámeny. Nadaní žáci na naší škole jsou vhodně
motivováni. Jejich pracovní tempo a učení je mnohem rychlejší, a proto jsou
aktivněji zapojováni do vzdělávacího procesu. Jsou jim zadávány složitější a
náročnější úkoly. Své vědomosti a znalosti obvykle uplatňují v rámci soutěží a
olympiád, které se však nemohly v roce 2019/20 uskutečnit. Jejich nadání
pomáhá spolužákům zejména v rámci skupinových prací. Nadaní žáci většinou
chtějí přestoupit na osmiletá gymnázia a během školního roku je jim
umožněno připravovat se v rámci odpoledních „zkoušek nanečisto“. Od II.
pololetí probíhala příprava s třídními učitelkami on-line.
Cílem p. učitelek je záměrné, cílevědomé a soustavné působení na
nadané žáky tak, aby byl zajištěn jejich pozitivní rozvoj. Hledají cesty, jak
pracovat s žáky, aby dosahovali úspěšnosti ve škole i v životě. Podporují
jedinečnost žáka a motivují ho k lepším výkonům. Sledují výsledky a
pomáhají v předmětech tam, kde nadané dítě zaostává a naopak rozšiřují pro
něj rozsah učiva v oblastech, kde vyniká. Poskytují i vhodné tipy pro rozvoj
nadání ve volném čase.
Nadaní žáci sice naši školu navštěvují, ale u žádného z nich nebylo
diagnostikováno mimořádné nadání, a proto pro ně nebyl požadován ani
vypracován individuální vzdělávací plán.

15. Polytechnická výchova
Polytechnická výchova představuje součást pracovní výchovy, kdy se
dítě učí nebo prohlubuje své manipulativní znalosti s určitým materiálem. Na
základě znalostí materiálu je potom schopno navazovat na další činnosti např. při výuce v dalších předmětech (český jazyk - rozšíření slovní zásoby o
antonyma, popis, vlastnosti materiálů aj., v přírodovědě využití kladky, páky,
v matematice např. práce s podmínkou, geometrie,…). Polytechnická výchova
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tudíž nestojí osamoceně, ale je součástí ostatních předmětů, nejen předmětů
výchovných.
Polytechnická výchova umožňuje žákům možnost vyzkoušet si
jednoduché pracovní nástroje při výrobním procesu - například stříhání,
lepení, modelování, rytí, zdobení perníčků polevou, práce s metlou při výrobě
sněhu z bílků, práce se stavebnicí (Merkur, Lego, Kapla, dřevěné kostky,
hranoly a jiná geometrická tělesa) apod. V souvislosti s tím si žáci osvojují
pravidla bezpečného zacházení s materiálem a pracovním nástrojem,
návaznost na životní prostředí (kam s odpadem, recyklace), možnost využití
multimédií (interaktivní tabule) a v neposlední řadě uspokojení z dobré práce,
a tudíž i kladný vztah k práci.
Žáci celého prvního stupně pracují v průběhu školního roku
s přírodninami, ať už výtvarně nebo edukačně (např. listy, kaštany, květy
rostlin apod.). Jedna z maminek našich žáků dlouhodobě zajišťuje na školní
zahradě přírodovědné výukově-naučné programy, na kterých se postupně
vystřídají žáci všech ročníků.
Práce se dřevem není v dnešní době ve školách samozřejmostí, zvláště
na prvním stupni, a proto se žáci druhých až pátých tříd zúčastnili programu
„Dřevěná dílna“, kde si vyzkoušeli práci se sponkovačkou, kladívkem, poznali
různé druhy pilníků a smirkových papírů. Zážitkem byla stolní vrtačka.
Vlastnoručně vyrobenou dřevěnou hračku si odnesli domů.
Žáci z pátých tříd prohlubují svůj vztah k technice - jednou týdně mají
hodinu informatiky, kde se věnují základům práce na PC. Učí se vyhledávat a
třídit potřebné informace, používat jednotlivé programy, které dále využijí i na
vyšším stupni základní školy a později i v pracovním životě.
Ve spolupráci s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy a s
finanční podporou Evropských strukturálních fondů jsme se zúčastnili
vzdělávacího programu o řemeslech a povoláních. V jeho rámci jsou žáci
seznamování s profesemi v oblastech strojírenství, stavebnictví, služby,
veřejná správa a doprava. Program byl realizován formou „vzdělávání hrou“
v Království železnic.
Kreativitu rozvíjejí žáci i ve spolupráci s DDM Klamovka, kde navštěvují
tematické dílny (Vánoce, Velikonoce) a mají příležitost pracovat s keramickou
hlínou či jiným přírodním materiálem.
Svoji zručnost si děti vyzkoušely při výletě se školní družinou do
čokoládovny v Šestajovicích, kde se seznámily s historií a výrobou čokolády,
samy si ji ozdobily a zabalily.
Ve školním roce pokračovala činnost zájmového kroužku „Kutil junior“,
kde malí žáci získávají první řemeslné dovednosti. Vedení kroužku připravilo
pro zájemce letní příměstské tábory zaměřené na seznámení s tradičními i
moderními řemesly. Dva turnusy proběhly na naší škole v červenci a v srpnu
2020.
V rámci akce Ovoce do škol se žáci seznámili s exotickými druhy ovoce,
které po přípravě ovocných salátu s chutí samozřejmě snědli.
Žáci pátých tříd si již tradičně v rámci akce Rozloučení se školou
připravili pod dohledem dospělé osoby ohniště a opékali buřty.

18

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ
Na naší škole nejsou zřízeny přípravné třídy.
Při integraci a začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do
běžných tříd jim škola věnuje zvýšenou péči - intenzivněji spolupracuje
s rodinou, pomáhá v přístupu k potřebným materiálům a dává žákům
možnost zažít radost z úspěchu, a tím podpořit jejich sebedůvěru. V rámci
projektu Šablony II byla přijata školní asistentka pro práci s dětmi ze sociálně
znevýhodněného prostředí a ohrožené školním neúspěchem.
V uplynulém školním roce byl přiznán a poskytnut příspěvek od MČ
Praha 5 – Obědy do škol – pěti žákům.

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí
Stát EU

počet žáků
2
4

Stát mimo EU

počet žáků
1
1
1
4
2
5

Rumunsko
Slovensko

Čína
Gruzie
Kazachstán
Rusko
Srbsko
Ukrajina

Ve školním roce 2019/20 se na naší škole vzdělávalo celkem 20 žáků –
cizinců (viz tabulka). Zařazování žáků – cizinců do tříd nebylo obtížné
z hlediska spolužáků a zaměstnanců, spolužáci jsou na příchod těchto žáků
připravováni a mají zájem jim pomáhat. Pokud se však mezi žáky stejné
národnosti sejde ve třídě větší skupinka, mají tendenci mezi sebou hovořit
mateřským jazykem, a tím se sami vyčleňují z kolektivu.
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Při jejich hodnocení postupujeme podle §51 – 53 zákona č. 561/2004
Sb. (školského zákona) a § 14 – 17 Vyhlášky 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání. Znamená to, že při hodnocení vyučující zohledňují úroveň znalosti
českého jazyka, která samozřejmě ovlivňuje výkon žáka i v ostatních
předmětech. Využíváme i možnosti žáky jistou dobu nehodnotit, než zvládnou
základy českého jazyka.
Žákům, kteří se přistěhovali do České republiky a český jazyk zatím
neovládají, nebo jen velmi málo, je věnována obdobná péče jako žákům
znevýhodněným. Dokud žák nemá alespoň minimální znalost ČJ, je téměř
nemožné ho začlenit do vyučovacího procesu. Pedagogové si dobře uvědomují
situaci žáků při komunikaci v novém jazykovém prostředí. Pomáhají dětem
zapojit se mezi ostatní a věnují jim zvýšenou péči a individuální přístup.
V uplynulém školním roce nikdo se zásadní jazykovou bariérou do školy
nenastoupil.
Dosavadní dlouholeté zkušenosti se začleňováním a při spolupráci
s cizinci byly většinou kladné.

18. Enviromentální výchova
Škola má vypracován plán EVVO a metodikem environmentální výchovy
je Mgr. Marie Štolcová.
Naše škola environmentální výchovu nevyučuje jako samostatný
předmět. Environmentální témata proto zařazujeme do jednotlivých
vzdělávacích předmětů (např. Prvouka, Přírodověda, Výtvarná výchova).
V říjnu jsme Den stromů propojili s výtvarnou výchovou. Jednotlivé
třídy vypracovaly "vzkazy, přání a poděkování" stromům na naší školní
zahradě. V závěru měsíce jsme zkontrolovali, ošetřili a ozdobili stuhami v
národních barvách lípu, kterou jsme vysadili ke stému výročí vyhlášení
samostatné republiky.
V únoru jsme ve spolupráci s organizací Ornita absolvovali přednášku
na téma "Ptáci na krmítku". Lektoři promítali názorné filmy, demonstrovali
živé ukázky ptáků a v závěru besedy uspořádali poznávací obrázkovou soutěž.
Žáci se akce účastnili v různorodých skupinách, kdy starší žáci pomáhali
mladším. Ornita na našem pozemku instalovala nová krmítka. Ta byla
rozmístěna tak, aby umožňovala pozorování ptáků. Vše mělo vyvrcholit
dlouhodobým sledováním ptáků na školní zahradě, ale i v místě bydliště. Pro
žáky byly připraveny pracovní sešity, samolepky a publikace jako odměna pro
pozorovatele. Tato část programu zatím ale nebyla uskutečněna vzhledem k
uzavření škol. Na jaře, v době vyhlášení distanční výuky, žáci samostatně
pozorovali změny v přírodě a vytvořili pracovní listy k třídnímu herbáři jarních
květin.
Škola nadále sponzoruje levharta obláčkového v ZOO Praha.
Dovybavením prvních tříd kontejnery na třídění papíru jsme ve škole
podpořili třídění druhotných surovin.

20

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020

19. Multikulturní výchova
Průřezové téma - multikulturní výchova pojímáme na naší škole jako
příležitost k obohacení výuky o další zajímavá témata. Na naší škole studuje
řada žáků, jejichž rodiny pocházejí z různých částí světa. Proto se
multikulturalita přirozeně promítá do každodenního života školy. Učitelé vedou
žáky k tomu, aby přinášeli do tříd specifika svých kultur, a tak umožňují
sociální a emocionální rozvoj dětí. Jako prioritu cítíme nutnost rozvíjet u žáků
smysl pro solidaritu.
Tento školní rok byl poznamenaný uzavřením školy v souvislosti s
pandemií Covid-19. Naše škola dokázala rychle reagovat na novou situaci a
vzdělávala nadále žáky zejména v kmenových předmětech. Multikulturní
výchova se tak zdánlivě ocitla na vedlejší koleji. Přesto se nám podařilo v
rámci diskuze a volných písemných projevů dětí nastolit témata
multikulturality a multikulturní výchovy. Zajímali jsme se o to, jak prožívají
krizi naši kamarádi z jiného než českého prostředí, jak se situace vyvíjí v
Evropě i mimo ni. Při hledání řešení, jak uskutečnit návrat do školních skupin,
jsme pak po společné diskuzi, jako jedno z hlavních kritérií pro přijímání dětí,
určili znevýhodněné prostředí a děti cizinců.

20. Prevence rizikového chování
Prvky primární protidrogové prevence se prolínají vyučovacími předměty
(např. přírodověda, výtvarná výchova) a jsou začleňovány i do aktivit mimo
vyučování (ŠD, kroužky,…).
V říjnu se škola opět zapojila do již třetího ročníku „Slavností škol“, kde
se děti prezentovaly tanečním vystoupením. Slavnosti provázel projekt Prahy
5 „S nadhledem na síti“, jehož cílem bylo poukázat na závažnost tématu
digitální gramotnosti - bezpečnosti dětí na internetu. V rámci této preventivní
akce a Dne bezpečnějšího internetu nás navštívila paní starostka. Dětem z II.
tříd četla z knihy On-line ZOO, kde na příbězích zvířátek ze ZOO je popsané
nebezpečí, které číhá na internetu.
Každoročně prochází žáci cyklem pořadů Městské policie. Odbor Besipu
uspořádal pro všechny děti besedy o bezpečnosti v silničním provozu, ale i o
nebezpečí při styku s cizími lidmi a o nástrahách velkoměsta.
Některé třídy se zapojily do preventivní akce Policie ČR na téma „Není cesty
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zpět“. Všechny děti se rovněž zúčastnily preventivního pořadu o nebezpečí
drog, různých závislostí a o nebezpečném způsobu života – vždy vzhledem
k věkové kategorii.
Pro žáky z V. tříd připravilo občanské sdružení Post Bellum interaktivní
pořad na téma „Strach“.
Další předem naplánované aktivity musely být zrušeny vzhledem k
situaci Covid-19.
Školní metodik prevence PaedDr. Zuzana Pešíková spolupracuje
s výchovnou poradkyní, s třídními učiteli a zúčastňuje se pracovních seminářů
a akcí školních metodiků prevence.

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji
Kraj:

Počet žáků celkem
-

-

Z toho nově přijatí
-

Žádný z našich žáků nemá trvalý pobyt v jiném kraji.

22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité.
a) Přidělené dotace v oblasti školství
Kdo grant vypsal

pro jakou oblast

MČ Praha 5
MČ Praha 5
-

Školství
Školství
-

pro jakou konkrétní
činnost
Svatováclavská slavnost

Vánoční hrátky
-

Požadovaná
částka
31.000,- Kč
20.000,- Kč
-

Celková částka xxxxxxxxx

Přidělená částka
18.000,- Kč
7.000,- Kč
25.000,- Kč

V tomto školním roce jsme obdrželi navýšení neinvestičního příspěvku od MČ
Praha 5
• UZ 17 – 170.000,-- Kč: IT vybavení – nouzový stav koronavirus 2020
• UZ 45 – 105.000,- Kč: Interaktivní tabule
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Od sponzorů získané věcné dary, služby, finanční částky:
Sponzor

vypište
-

b) kulturní přehled

Školní rok 2019/2020 jsme v září odstartovali hned dvěma hromadnými
akcemi, na kterých se spolupodíleli všichni pracovníci školy. Svatováclavská
pouť a Podbělohorská olympiáda v sobě zahrnují několik aspektů: sportovní
vyžití dětí a jejich rodičů, společnou zábavu, zajímavá setkání, nové kamarády
a přátelství, utužení třídních kolektivů, neformální seznámení rodičů s
pedagogy a navázání vzájemné spolupráce, možnost veřejnosti nahlédnout do
chodu školy. V polovině října jsme představili občanům naši školu na akci
Slavnosti škol pořádané městskou částí Prahy 5. Kromě stánku s výrobky
našich žáků a otevřenou dílnou jsme se prezentovali taneční kreací
„Fotbalistky“ v provedení žákyň ze čtvrtých a pátých tříd. V listopadu jsme
uctili památku svatého Martina žákovským vystoupením a následně
lampiónovým průvodem. Adventní čas jsme zahájili tradičními vánočními
dílnami. Výsledky práce svých dětí měli rodiče možnost zhlédnout při veřejné
vánoční výstavce. Leden a únor byly ve znamení návštěv dětí z různých
mateřských školek, aby se seznámily s prostředím a režimem školy. Jejich
rodiče měli tu samou možnost v rámci dne otevřených dveří.
Kromě hromadných akcí se jednotlivé třídy a ročníky zúčastnily
divadelních a hudebních představení v divadle U Hasičů (Labutí princezna čtvrtý ročník, Dva sněhuláci o Vánocích - třetí ročník), v divadle Gong (Kvak a
Žbluňk - první a druhý ročník), v divadle D 21 (Vánoční koleda - čtvrtý a pátý
ročník, Jak se dělá masopust – páté třídy). Dále jsme využili nabídku
tanečního studia Light (Krabat - páté třídy, Hodně malá čarodějnice – první a
druhé třídy) a Národního domu na Vinohradech (Melody Quartett – třetí,
čtvrtý a pátý ročník).
Od října do ledna žáci jednotlivých ročníků navštívili městskou knihovnu,
kde si vyslechli poutavé vyprávění o Václavu Čtvrtkovi, Ondřeji Sekorovi a
Jaroslavu Foglarovi. V průběhu října druhé a třetí ročníky navštívily
Štefánikovu hvězdárnu s pořady Povídání o Měsíčku a Na výlet do vesmíru. V
prosinci jsme pozvali k nám do školy zástupce občanského sdružení Ornita,
které usiluje o zapojení dětí do projektů na poznávání a ochranu ptactva.
Využili jsme i spolupráci s městskou policií. Jejich přednášky a besedy se
zaměřují na prevenci sociálně patologických jevů.
Veškerý kulturní a společenský život se zastavil 12. března, kdy byl
vyhlášen nouzový stav a byla přerušena výuka na všech školách z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný
jako SARS CoV-2) na území České republiky.

23

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020

c) mimoškolní aktivity
• po dlouholeté aktivní spolupráci se střediskem volného času „Kroužky“
jsme se stali „školou plnou kroužků“ a smluvně byly vedeny kroužky
- angličtina
- výtvarná výchova, divadelní a dramatický kroužek
- florbal, sportovní hry, bojové sporty a sebeobrana, míčové hry
• v podzimních a jarních měsících probíhal kurz in-line bruslení
• probíhal šachový kroužek s lektorem „Šachové školy“
• žáci mohli nadále navštěvovat kroužek „Kutil - junior“
• kroužek stavění z lega, juniorská robotika „Bricks 4Kidz“
• kroužek kriketu otevřela „Kriketová akademie“
• taneční kroužek od „Taneční školy Ivy Langerové“
• gymnastický kroužek od společnosti „Ludus Magnus, z. s.“
• spolupracujeme s jazykovou školou „Spěváček“ – rodilý mluvčí Aj
• velká část našich žáků navštěvuje ZUŠ Na Popelce a Klub Klamovka
• pokračovat projekt „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“ - Bovys
• naše škola již tradičně pořádala pro rodiče výstavu výrobků z
„vánočních dílen“
• na škole dlouhodobě funguje žákovská knihovna, která je otevřena
každé pondělí od 15.30 do 16.30 hod., malí čtenáři si přišli vypůjčit 257
knih

d) Opravy a údržba
I v uplynulém roce jsme pokračovali v pravidelných činnostech, tj.
v péči o stav budov a zahrady. Keře a živé ploty jsou upravovány tak, aby
nebránily pohybu dětí. Osázené svahy směrem do dvora byly pravidelně
kultivovány. Nepřítomnost dětí (uzavření škol) jsme na jaře využili k obnově
travního porostu a terénním úpravám zahrady.
Během prázdnin jsme provedli:
- opravu kabinetu – výmalba, podlaha, nábytek
- nátěr plechové střechy na pavilonu I. tříd
- výměna osvětlení v kuchyni, jídelně a na chodbách za úsporné zářivky
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Nemalou finanční částku vynakládáme na aktualizaci a zabezpečení
počítačové sítě a IT techniky.
Všechny akce nad 60.000,- Kč provedly firmy, které zvítězily v interním
výběrovém řízení.
Plánované revize a údržba probíhaly v daných termínech.

Způsob prezentace školy na veřejnosti
Po celý školní rok pedagogičtí pracovníci připravují akce pro děti i jejich
rodiče. K velkým akcím, kterých se naší žáci zúčastnili hned v září, patřil 5.
ročník „Podbělohorské olympiády“. Žáci se seznámili s historií olympiády a
poměřili svoje síly v různých sportovních a vědomostních disciplínách.
Tradičně se uskutečnila, již po osmnácté, i „Svatováclavská pouť “,
která se těší velké oblibě u dětí současných i minulých a napomáhá ke
sbližování školy a veřejnosti. Tuto akci podpořila svou dotací MČ Praha 5.
V říjnu dívky z naší školy nacvičily vystoupení „Fotbalistky“, se kterým
reprezentovaly školu na akci „Slavnosti škol Prahy 5“, při níž se prezentovaly
školy a seznamovaly tak veřejnost se svou prací.
V listopadu se uskutečnil šestý ročník „Svatomartinského lampionového
průvodu“, který se vydal rozsvítit okolní ulice školy.
V zimě se již tradičně pořádají vánoční besídky a veřejnost si může
prohlédnout tematické výrobky, které zhotovily děti při „vánočních dílnách“.
Jaro vítáme poezií v rámci školního kola v recitaci a opět vlastními výrobky z
„jarních dílen“. Pořádáme také tematické besedy s odborníky z řad rodičů a se
známými osobnostmi.
Ve „Dnech otevřených dveří“ si rodiče mohou prohlédnout školu,
zúčastnit se hodin výuky v I. třídách, pohovořit si s vyučujícími a zároveň jsou
jim zodpovězeny případné dotazy. Mezitím si budoucí prvňáčci vyzkouší své
znalosti formou soutěží a her.
K prezentaci naší školy patří webové stránky, které se snažíme
pravidelně aktualizovat a udržovat tak dobré jméno školy. Zveřejňujeme zde
informace o dění ve škole a upozorňujeme na zajímavé akce. Webové stránky
byly využívané i v době epidemie Covidu-19, kdy jsme se snažili rodiče i naše
žáky slovně podpořit a pomoci v době sociální izolace.
Naši školu nejlépe reprezentují úspěchy žáků při přijímacím řízení na
víceletá gymnázia a školy II. stupně, což svědčí o kvalitní a dobré práci
pedagogického sboru. Také svým slušným chováním a vystupováním, účastí
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na velkém množství kulturních a sportovních akcí (pořádaných i jinými
školami), žáci reprezentují naší školu na veřejnosti.
Od roku 2000 jsou žáci i zaměstnanci školy adoptivními rodiči levharta
obláčkového v pražské ZOO.

Školní stravování
počty stravovaných žáků: 214
z toho počty žáků z jiných škol: 0
počet jídelen
výdejen
ZŠ: MŠ: -

počet
ZŠ: 1
MŠ: -

Již čtvrtý rok jsme do školní výdejny dováželi jídlo ze školní kuchyně MŠ
Pod Lipkami. Vedoucí kuchyně Luděk Vocelka se ochotně zapojil do spolupráce
s hospodářkou naší školy a bezproblémově spolu řešili vše, co se týkalo
stravování.
Výběr ze dvou jídel byl zajištěn dvakrát týdně, vždy v úterý a ve
čtvrtek. Jídlo bylo chutné a skladba jídelníčku odpovídala spotřebnímu koši.

Výjezdy žáků mimo objekt školy

vzdělávací výjezdy
ŠvP
lyžařské kurzy

počet výjezdů
0
-

počet žáků
0
-

Všech deset tříd mělo naplánováno, že vyjedou v průběhu měsíců květen a
červen na školu v přírodě. Z důvodu epidemie Covid-19 byly rezervace
zrušeny a vybrané zálohy byly vráceny.
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Účast žáků v soutěžích
a) vyhlašovaných MŠMT
vědomostních (jaké)
0

sportovních (jaké)
0

uměleckých (jaké)
0

b) ostatních
vědomostních (jaké)
-

sportovních (jaké)
Malý pohár DDM Praha 5

uměleckých (jaké)
Filmová fantazie

Vědomostní soutěže se z důvodu pandemie koronaviru neuskutečnily.
V oblasti sportu jsme stihli pouze část soutěží o „Malý pohár“ a umístili jsme
se na 3. místě mezi školami z Prahy 5.
V X. ročníku výtvarné soutěže „Filmová fantazie“ (v I. kategorii), ve
výsledcích hlasování veřejnosti na internetu, získala žákyně IV. třídy 2. místo
za práci „Koně v oblacích“.

c) organizovaných školou
sportovních (jaké)
Podbělohorská olympiáda

uměleckých (jaké)
Vánoční dílny

Sportovní aktivity jsou mezi našimi žáky jednou z nejoblíbenějších
volnočasových aktivit. Sportovat začínáme hned v září a první společnou akcí
je „Podbělohorská olympiáda“. Všechny děti ze školy si projdou různými
sportovními disciplínami jako je běh, hod, skok, slalom. Žáci IV. – V. tříd se
utkají společně v turnaji ve vybíjené. Tato akce je oblíbená i svojí olympijskou
ideou, kdy děti zapalují olympijský oheň pochodní, kterou nesou nejlepší
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sportovci z jednotlivých tříd. Od „řecké bohyně“ se seznámí s olympijskými
symboly. Vyhodnocení nejlepších sportovců probíhá před všemi žáky školy.
Následuje první soutěžení v rámci Poprasku Prahy 5 v přespolním běhu,
kdy naši chlapci obsadili krásné druhé místo, dívky byly třetí, stejně tak
dopadla štafeta. Ve stolním tenisu se družstvo chlapců umístilo na velmi
pěkném druhém místě. Žáci ze IV. a V. tříd se zúčastnili také florbalového
turnaje. V plaveckých závodech si družstvo děvčat vyplavalo třetí místo.
V lednu jsme pokračovali halovým fotbalovým turnajem pro I. a II. třídy. Malí
chlapci skončili na třetím místě a přivezli do školy bronzový pohár. Největších
úspěchů však každoročně dosahujeme v míčových hrách - v přehazované a
vybíjené. Mix družstvo chlapců a dívek přivezlo z přehazované zlatou medaili
a s ní postup do krajského kola. Toto umístění bylo velice cenné, protože
soutěž probíhala v silné konkurenci ostatních škol. Bohužel krajské kolo
vzhledem k mimořádné situaci Covid-19 již nebylo uskutečněno. Ani tak
oblíbený turnaj ve vybíjené se už nestačil dohrát. Děti přišly i o fotbalový
turnaj, atletický trojboj, nohejbal, vzájemné utkání v míčových hrách mezi
jednotlivými třídami. Přesto ze získaných výsledků do 11. 3. udělalo třetí
místo v Poprasku z celé Prahy 5 všem velkou radost. Příjemnou tečkou na
závěr bylo ocenění škol, které se umístily na 1. – 6. místě, od vedení DDM
Praha 5.
Naším cílem je zapojit co nejvíce dětí do sportovních aktivit. Nutno říci,
že děti se zapojují rády. Kladně hodnotíme všestrannost soutěžících. Ačkoliv
naše sportovní zázemí je velmi skromné, zvláště velké školy mají mnohem
lepší podmínky pro sportování. Letos ve škole působilo několik sportovních
kroužků, a patřily k těm nejvíc navštěvovaným.

Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol
V roce 2019 byla provedena finanční kontrola příspěvkové organizace za
roky 2017, 2018. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, právních předpisů a vnitřních
směrnic školy.
Dne 15. 11. 2019 byla provedena kontrola v oblasti GDPR. Zjištěné
nedostatky a nepřesnosti byly odstraněny.
Dne 6. 11. 2019 byla provedena kontrola z PSSZ za období 1. 5. 2016 –
30. 9. 2019. Nebyly zjištěny nedostatky.
Dne 13. 11. 2019 učinila na pracovišti závodní lékařka dohled v rámci
pracovně lékařské péče. Nebyly shledány žádné závady a zjištění.
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23. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020.
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy hlavního města Prahy 2016 -2020 si škola stanovila priority, které
již plní a ty, ve kterých je nutno dále pokračovat.
Jednou z priorit je udržet naplněnost školy, která leží ve staré vilové
zástavbě, a kterou demografický vývoj naštěstí výrazně neovlivnil. Díky zájmu
o naši „prvostupňovou“ školu, umístěnou v zahradě, se daří v posledních
letech udržovat naplněnost školy na maximu, což naše prostorové uspořádání
školy umožňuje

Vzdělávací program vychází z vize a strategie rozvoje školy, a je
v souladu s příslušným RVP ZV. Je pravidelně aktualizován a přizpůsobován
v souladu s aktuálně platnou legislativou.
Podporujeme zkvalitňování výuky cizího jazyka (Aj) dostatečnou
hodinovou dotací, nákupem kvalitních učebních pomůcek a zapojováním žáků
do jazykových soutěží.
V rámci podpory individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami zaměstnáváme tři asistentky pedagoga s požadovanou kvalifikací.
Nadále probíhá personální podpora - školní speciální pedagog.
Polytechnická výchova je začleněna nejen do pracovní výchovy, ale je
rozvíjena i v rámci kroužku Kutil Junior, o který naši žáci projevili velký zájem
a během prázdnin se zúčastnili i dvou turnusů příměstského tábora. Pro
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nadané a talentované žáky vytváříme stále více mimoškolních aktivit ve formě
zájmových kroužků. Jsme držitelé certifikátu „Škola plná kroužků“.
V oblasti zájmového vzdělávání je plně využita kapacita školní družiny
(165 žáků).
Vzdělávání k udržitelnému rozvoji vychází z plánu EVVO. Plán
vypracovává, realizaci sleduje a vyhodnocuje koordinátorka EVVO.
Ve škole fungují efektivní způsoby prevence rizikového chování.
Prevence rizikového chování a také bezpečné užívání IT techniky je součástí
výuky. Žákům i zaměstnancům se snažíme zajistit reálnou fyzickou
bezpečnost.
Podporujeme
prohlubování
odborné
kvalifikace
pedagogických
pracovníků a účast na seminářích zaměřených na práci na I. stupni ZŠ. Část
prostředků z projektu Šablony II jsme využili na vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti Aj.
Věnujeme i nemalé finanční prostředky na pořízení a modernizaci
stávajících informačních technologií určených pro výuku žáků a práci
pedagogů. Učebny jsou vybaveny velmi dobře, účelně a moderně. Postupně
jsme vybavili kmenové učebny komplety interaktivních tabulí s projektory a
ozvučením.
Areál školy, včetně budov, je každoročně udržován a upravován podle
plánu tak, aby splňoval hygienické i bezpečnostní podmínky pobytu žáků.
Problémem je pouze prostorová stísněnost.

24. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu
ke znalosti českého jazyka
Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ

Počet dětí

Úplná neznalost ČJ

0

Nedostatečná znalost ČJ

5

Znalost ČJ s potřebou doučování

3

25. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na
území České republiky – z toho vyplývající změny v organizaci vzdělávání
z důvodu uzavření škol
K uzavření škol došlo 11. 3. a zaskočilo nejen nás, ale i žáky a rodiče.
Proto jsme hned zadali úkoly na jeden týden. Očekávali jsme, že se výuka
obnoví po velikonočních prázdninách, ale bohužel k tomu nedošlo. A tak jsme
další úkoly začali posílat emailem a zároveň se postupně pustili do on line
výuky. Zpočátku to nebylo pro nás jednoduché, ale s pomocí technika IT,
který nám zprovoznil link na meet.jit.si pro každou třídu, jsme začali učit. I
když tato výuka nemůže nahradit osobní kontakt, je to alespoň vizuální
spojení. Postupem času jsme se naučili vyhledávat a využívat různé výukové
portály. Bohužel všechny děti neměly technické vybavení a přístup
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k internetu, a proto plnily úkoly jen písemně v sešitech. Příjemný byl i zpětný
ohlas rodičů.
Po splnění podmínek „Manuálu MŠMT o ochraně zdraví a provozu
základní školy do konce školního roku 2019/2020“ se 25. 5. skupiny dětí (z
každé třídy zhruba polovina) vrátily do lavic. S dalšími jsme pokračovali
distančně. Byl stanoven režim příchodu jednotlivých skupin, aby se děti
nemísily. Přísnější hygienická opatření byla zavedena i ve školní jídelně.
Školní rok 2019/20 byl ukončen 30. 6. 2020. Žáci byli hodnoceni na
základě Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020. K hodnocení jsme využili
podklady získané ve druhém pololetí, kdy žáci docházeli do školy, a podpůrně
z hodnocení výsledků žáků za I. pololetí a podkladků získaných při vzdělávání
na dálku.
Předsedkyně Školské rady, členka z řad rodičů, vytvořila anketu pro
rodiče ke zjištění zpětné vazby na on-line vyučování a dálkovou výuku. Do
variability odpovědí na anketní otázky se přirozeně promítly různé prostorové
možnosti a technické vybavení rodin, stejně jako různé digitální dovednosti
dětí a jejich rodičů. Téměř třetina odpovídajících rodičů řešila problém
nedostatečného technického vybavení kvůli společné práci rodičů a dětí.
Současně odpovědi rodičů potvrdily, že čím nižší ročník, tím je on-line výuka
náročnější na koncentraci dětí. Zavedení přímé on-line výuky bylo pro většinu
rodičů velkým přínosem a výrazně napomohlo k obnovení denního řádu a
udržení pracovních návyků dětí.
Rodiče napříč ročníky se shodli v ocenění snahy učitelů pustit se
v období uzavření školy do přímé on-line výuky pomocí videokonferencí a toto
v dotazníku ohodnotili 4,8 body z možných 5 bodů.

Výroční zpráva byla projednána dne 5. 10. 2020 na poradě pracovníků.
Výroční zpráva byla projednána dne 9. 10. 2020 školskou radou.
Zpracovala ředitelka základní školy: Mgr. Jitka Vlčková

Praha dne 15. 9. 2020

Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy
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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020

Přiložené povinné přílohy:

•
•
•
•
•

Rozvaha – bilance k 31. 12. 2019
Rozvaha – bilance k 30. 6. 2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2020
Příloha účetní uzávěrky k 30. 6. 2020
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