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1   Základní údaje o škole, školském zařízení 

 

1.1 Název školy 

Základní škola Vitae, s.r.o 

1.2 Ředitelka a statutární zástupce ředitelky   

Mgr. Iveta Jonášová, 608 948 311, iveta.jonasova@skolavitae.cz 

1.3 Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola Vitae, s.r.o. 

Adresa školy Chomutovická 1443/4, Praha 4 PSČ 149 00 

IČ 247 364 90 

IZO ředitelství 181 033 518 

Bankovní spojení 107-7316360207/0100 Komerční banka a.s. 

Telefon; 
záznamník/fax 

608 948 311 

E-mail skola@skolavitae.cz 

Adresa webu www.skolavitae.cz 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Zařazení do sítě škol MŠMT č.j. 35 116/2011-25 ze dne 14.12.2011 

Název zřizovatele JUDr. Petr Jonáš, Mgr. Iveta Jonášová 

Vedoucí a 
hospodářští 
pracovníci 

Mgr. Iveta Jonášová – ředitelka školy, 608 948 311 

JUDr. Petr Jonáš – jednatel společnosti, 775 689 139 

Mgr. Anna Babanová – metodička kvality výuky 

Mgr. Šárka Boldišová – zástupkyně ředitelky, 608 500 425 

Alice Malečková – HR, 737 520 745 

Součásti školy viz bod 2.7 a 2.8  – školská rada a strategická rada 

Datová schránka Z5fud8i 

Přehled hlavní 
činnosti školy 

Provozování základní školy se školní družinou a výdejnou 

mailto:iveta.jonasova@skolavitae.cz
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1.4 Obory vzdělání, které škola vyučuje, a jsou 
zařazeny ve školském rejstříku 

Škola Základní škola 

Kód 79-01-C/01 

Název oboru / vzdělávacího programu Základní škola 

Cílová kapacita oboru / programu 250 

 

1.5 Změny ve skladbě oborů vzdělání proti školnímu 
roku 2020/2021 

Beze změny. 

1.6 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských 
služeb 

Chomutovická 1443/4, Praha 4, 149 00 (MČ Praha 11) 

1.7 Školská rada 

Členové za zřizovatele Nikola Křístek  

Členové za učitele PhDr. Anežka Reichelová  

Členové za rodiče Mgr. Petra Jelínková  

Předseda školské rady Nikola Křístek  

 

1.8 Strategická rada školy 

Strategická rada školy byla ustanovena ve školním roce 2020/2021, s pravidelným 
setkáváním 2-3x ročně. 

Člen za zřizovatele JUDr. Petr Jonáš  

Členka za vedení školy Mgr. Iveta Jonášová  

Člen za školskou radu Nikola Křístek  

Členky  Mgr. Anna Babanová 

Andrea Gröschlová 
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1.9 Materiálně technické vybavení školy 

Budovy, učebny, 
další místnosti a 
jejich estetická 
úroveň 

Budova bývalé MŠ se postupně přizpůsobuje rozvoji školy, 
každý rok jsou rekonstruovány další části objektu. Během 
léta prošla rekonstrukcí školní jídelna a byla vybudována 
nová třída a kabinet pro učitele 1. stupně.  

Členění a využívání 
prostoru  

Ve školním roce 2021/2022 škola využívala osm kmenových 
tříd a výdejnu stravy. Úroveň kmenových učeben i výdejny 
stravy je nadstandardní. 

Odborné pracovny, 
knihovny, studovny, 
multimed. učebny 

Učebna přírodních věd, mentorna, dva počítačové kouty, 
knihovna s dětskou i odbornou literatura, dva čtenářské 
koutky, hudebna s klavírem a 3D tiskárnou, pracovní dílna. 

Odpočinkový areál, 
zahrady, hřiště 

Školní budova je obklopena rozsáhlou zahradou, která je 
využívána k výuce, volné zábavě i relaxaci. Na zahradě jsou 
k dispozici prvky sportovního vyžití (stolní tenis, basketbal, 
fotbal). Zahrada má i plodící záhony. Na zahradě je 
instalováno podium pro školní slavnosti. Během roku 
proběhla výstavba dřevěného venkovního altánu. 

Vybavení učebními 
pomůckami, 
hračkami, 
stavebnicemi, 
hudebními nástroji, 
sportovním nářadím  

Škola je dobře vybavena k zajištění výuky i nabízených 
zájmových aktivit. Děti mají k dispozici stavebnici Kapla, 
pro výuku jsou využívány rytmické hudební nástroje 
Orffova instrumentáře, melodické nástroje (klavíry, kytary, 
flétny, zvonkohry). Pro výuku matematiky mají učitelé a 
žáci k dispozici rozsáhlou paletu pomůcek. Žákům volně 
přístupný je venkovní stůl na stolní tenis, basketbalový koš 
a přírodní fotbalové hřiště.  

Vybavení žáků 
učebnicemi, 
učebními texty 

Žáci používají učebnice na matematiku prof. Hejného, od 
3. třídy Cambridge učebnice na anglický jazyk a pracovní 
sešity pro český jazyk. Učitelé pro žáky připravují studijní 
materiály, vyhovující integrovaně vyučovaným tématům. 

Vybavení kabinetů, 
laboratoří a učeben 
pomůckami 

Škola má v kabinetech umístěny pomůcky na anglický 
jazyk a matematiku, na výuku tělesné, hudební a výtvarné 
výchovy, pro badatelskou výuku, vybavení do lesní družiny, 
knihovnu odborné literatury a pedagogickou knihovnu. 
Kromě pevných PC stanic škola disponuje notebooky, 
chromebooky a zařízeními All-In-One. V šesti učebnách 
jsou instalovány interaktivní tabule. 
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2 Pracovníci školské právnické osoby 

2.1 Pedagogičtí pracovníci  

 

2.1.1 Počty osob (dle zahajovacích výkazů)  

Škola 79-01-C/01 

Ředitel a zástupce ředitele (fyzické osoby celkem) 2 

Ředitel a zástupce ředitele (přepočtení na plně zaměstnané) 2 

Interní učitelé (fyzické osoby celkem) 22 

Interní učitelé (přepočtení na plně zaměstnané) 19,5 

Externí učitelé (fyzické osoby celkem) 3 

Externí učitelé (přepočtení na plně zaměstnané) 0,28 

Pedagogičtí pracovníci (fyzické osoby celkem) 25 

Pedagogičtí pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané celkem) 19,78 

 

2.1.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Škola Počet pedagogických 
pracovníků 

Celkem % z celkového 
počtu pedagogických 
pracovníků 

79-01-C/01 Kvalifikovaných 13 52 

Nekvalifikovaných 12 48 
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2.1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zaměření kurzu Časová 
dotace 

Název kurzu 

 

Počet 
účast. 

Vzdělávací 
instituce 

Pedagogika 4 dny Letní škola matematiky Hejného 4  H-mat 

Zdravověda 

 

4 hod Chronicky nemocný žák v ZŠ – on-
line 

2  

 

PMleduca s.r.o. 

Pedagogika cca 350 
hodin 

Učitel naživo, 2. ročník 2 Učitel naživo, 
z.ú. 

Inovativní 
pedagogika 

5 dnů Letní škola II 1 interní lektoři 

Formativní 
hodnocení 

4 dny Letní škola formativního hodnocení 2 EDUkační 
LABoratoř 

Mentoring 5 dní 
(40 
hodin) 

Mentorský výcvik I. 1 spolek JOB 

Transformační 
koučink 

127 
hodin 

Výcvik Kouč – transformační 
koučink (probíhá) 

1 Mgr. Zorka 
Pekařová 

čtenářství 8 hodin Zlaté čtení 1 Zlatá stuha 

pedagogika min. 40 
hodin 

program pro provázející učitele UnŽ 2 Učitel naživo, 
z.ú. 

čtenářství (2. 
stupeň) 

2 hodiny webinář Co číst s dětmi na 2. 
stupni? 

1 Životní 
vzdělávání 

Pedagogika, 
psaní  

8 hodin Metodika psaní Comenia Script 2 Step by Step ČR 

Pedagogika, 
webinář RWCT 

 Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 

7 Kritické myšlení, 
z.s. 

Digitální 
kompetence 

3 hodiny Digiday #Edu – Ach ty digitální 
kompetence 

1 GUG.cz / NPI 
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Zaměření kurzu Časová 
dotace 

Název kurzu 

 

Počet 
účast. 

Vzdělávací 
instituce 

Vedení tříd a 
skupin 
osobnostního 
rozvoje 

5letý 
výcvik 

Sebezkušenostní výcvik KVP 3 Život bez 
závislosti 

Práce s třídním 
kolektivem 

5 hodin První česká konference pozitivní 
podpory chování PBIS 

1 

 

ČOSIV 

Učitel a děti v 
době postcovi-
dové 

4x4 
hodiny 

Třídním učitelem v postcovidové 
době I. - IV. 

3 Život bez 
závislosti 

Učitel a děti v 
době postcovi-
dové 

2x4 
hodiny 

Dny třídních učitelů 1 Život bez 
závislosti 

Vývoj mozku a 
SVP 

4 hod.  Neurovývojové souvislosti v procesu 
učení 

1 Pohodová 
rodina 

SPU a AJ 8 hod.  Žák s dyslexií a počáteční výuka 
anglického jazyka 

1 Dys–centrum; 
Balharová 

Diagnostická 
baterie SPU 

6 hod.  Diagnostika schopností a 
dovedností v oblastí čtení a psaní, 
varianta pro pedagogy škol a 
školských poradenských zařízení 

1 PPP Brno; 
Bednářová 

Konference  Dyskorunka 1 Dys-centrum 

Konference  Můj svět autismus 1 VOŠSP 
Jahodovka 
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2.1.4 Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby) 

5 

z toho s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 

Rodilý mluvčí 1 

 

 

2.2 Nepedagogičtí pracovníci školy 
2.2.1 Počty osob  

Fyzické osoby celkem 11 (1 HPP, 10 DPP) 

Přepočteno na plně zaměstnané 1 HPP, DPP nelze 
přepočítat 

 

2.2.2 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Zaměření 
kurzu 

Časová 
dotace 

Název kurzu Počet 
účast. 

Vzdělávací 
instituce 

Zdravověda 

 

4 hod Chronicky nemocný žák v ZŠ – 
on-line 

1  

 

PMleduca s.r.o. 
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3 Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

 

3.1 Počty tříd a žáků, změny v počtu žáků během 
roku  

Škola – denní vzdělávání Počet tříd / skupin Počet žáků  

79-01-C/01 8 176 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 

Přerušili vzdělávání 0 

Nastoupili po přerušení vzdělávání  0 

Sami ukončili vzdělávání 0 

Vyloučeni ze školy 0 

Nepostoupili do vyššího ročníku 

z toho nebylo povoleno opakování 

0 

0 

přestoupili z jiné školy 4 (v průběhu školního roku) 

přestoupili na jinou školu 11 (ke konci školního roku, z toho čtyři na 
jinou ZŠ, dva na 8G, pět na 6G) 

 
 

3.2 Průměrný počet žáků na třídu a učitele (dle 
zahajovacího výkazu) 

 

Škola – denní vzdělávání Průměrný počet žáků 
na třídu 

Průměrný počet žáků na učitele 
(přepočtený úvazek) 

79-01-C/01 21,1 10,05 
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3.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (dle 
zahajovacího výkazu) 

Škola Kraj Středočeský Mimo ČR Celkem 

79-01-
C/01 

počet žáků 37 7 (od března 8) 45 

z toho nově 
přijati 

3 

4 (zahajovací výkaz) 

1 od března (uprchlík z 
Ukrajiny) 

 

7  
(od 3/22 – 8) 

 

3.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Škola – denní 
vzdělávání 

79-01-C/01 

Z celkového počtu 
žáků  

prospělo 
s vyznamenáním 

150 v prvním pololetí  

141 v druhém pololetí  

neprospělo  0 v prvním pololetí 

1 ve druhém pololetí (v opravné zk. prospěl) 

opakovalo ročník 0 

Počet žáků s uzavřenou klasifikací do 
30. 6. 2022 

175 

tj. % z celkového počtu žáků 99 % 

Průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka  

63 v prvním pololetí  

50 ve druhém pololetí  

z toho neomluvených 0 

 

3.5  Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 
2022/2023 

Počet přihlášek celkem 56 

Počet přijatých celkem 24 

Počet odkladů povinné školní docházky 0 
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3.6 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních 
menšin 

Všechny děti – cizinci nebo děti z národnostních menšin se ve škole dobře a 
relativně bez problémů začlenily. Většina dětí ovládá český jazyk na střední až 
vysoké komunikační úrovni. 

 

Kategorie cizinců Počet žáků v ZŠ 

Občané EU 2 

Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo 
trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 

10 

 

3.7 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Na naší škole se snažíme o bezproblémové zařazení dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Se všemi dětmi ve třídě pracujeme 
takovým způsobem, a zařazujeme takové metody práce, abychom je učili toleranci, 
vzájemnému pochopení, pomoci. Péči o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami zastřešuje naše speciální pedagožka.  

Součástí školního poradenského pracoviště je výchovná poradkyně (=speciální 
pedagožka) a externí speciální pedagožka. Výchovná poradkyně vede agendu žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a je důležitou oporou pro jejich učitele 
a rodiče. Minimálně jednou za měsíc je v kontaktu se spádovým poradenským 
zařízením (PPP pro Prahu 11). K těmto setkáním jsou v případě potřeby přizývání 
učitelé dětí s nastavenými PO. Cílem setkání je konzultace účinnosti PO, případná 
doporučení poradny, či předávání informací o dětech, jež jsou k poradenskému 
vyšetření objednány. Jednání probíhají buď online nebo návštěvou externí speciální 
pedagožky přímo ve škole. K pravidelné spolupráci také patří četné telefonáty 
a emailová komunikace mezi výchovnou poradkyní a PPP. Výchovná poradkyně je 
také zodpovědnou správkyní knihovny s pomůckami a kontroluje termíny a včasná 
zhodnocení plánů individuálních potřeb či plánů pedagogické podpory. Výchovná 
poradkyně se postupně vzdělává ve všech oblastech speciální pedagogiky – 
od problematiky učebních poruch, neurovývojových souvislostech v procesu učení 
přes diagnostiku poruch čtení a psaní až po specifika práce s mimořádně nadanými 
žáky a žáky s odlišným mateřským jazykem.  

V každé třídě má jeden z tandemových vyučujících zodpovědnost za práci s žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento vyučující konzultuje plány podpory 
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a jejich naplňování se speciální pedagožkou. Také dohlíží na dodržování 
podpůrných opatření ze strany ostatních vyučujících působících v téže třídě. Tento 
vyučující je postupně školen v problematice učebních poruch, jejich diagnostiky 
a nápravy. 

Speciální pedagožka provádí odbornou diagnostiku v průběhu celého roku. 
Za všechny tyto diagnostické úkony jmenujme diagnostiku poruch čtení a psaní 
v první třídě. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány 
vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci 
běžných tříd. Škola je připravena také na integraci žáků se sociálním 
znevýhodněním – jednou z forem podpory je možnost přidělení sociálního 
stipendia.  

Při zjištění jakékoliv potřeby podpory standardně vypracovává učitel spolu 
se speciální pedagožkou Plán pedagogické podpory. Ten je v případě potřeby 
konzultován i s externí speciální pedagožkou z PPP.  Tento plán později, v případě 
nedostatečnosti podpůrných opatření, slouží jako podklad pro vyšetření 
ve speciálním poradenském zařízení (PPP nebo SPC), kam dítě objednávají rodiče. 
Další rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce 
a podmínek školy.  

Pokud je dítěti doporučen individuální vzdělávací plán (IVP), pak jeho struktura 
vychází z platné právní úpravy a je doplněna, v případě potřeby, dohodou o formě 
podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Podpůrná opatření druhého až 
pátého stupně tedy škola vytváří již v součinnosti se ŠPZ. Na žádost rodičů 
a doporučení poradny zpracuje škola individuální vzdělávací plán (IVP). Na úrovni 
IVP je možné upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit 
vzdělávací obsah. IVP je vypracován zpravidla na 1 - 2 roky, není-li poradenským 
pracovištěm doporučeno jinak, a zákonný zástupce s ním vyjadřuje souhlas. IVP 
může být v průběhu školního roku na základě potřeb žáka upravován. Vyhodnocuje 
jej speciální pedagožka a učitelé žáka, jež se podílí na jeho vzdělávání.  

Zdravotní postižení ani sociální status dítěte není zpravidla (s výjimkou těžkých 
stavů) stabilní. S proměnou míry postižení nebo znevýhodnění, s proměnou 
sociokulturního prostředí žáka je tedy nutné upravit stupeň podpůrného opatření. 
Lze předpokládat, že v průběhu aplikace podpůrného opatření bude učitel nucen 
dělat časté revize užitého stupně opatření a variovat míru zvolených stupňů podle 
potřeby žáka. 

Uplatňování stupňů podpůrných opatření u žáka je tedy dynamický proces. 
Podpůrná opatření tak prochází pravidelnou revizí, aby neztratila na účinnosti. 
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3.8 Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Škola postupně, v rámci pedagogické diagnostiky, vyhledává a rozvíjí žáky 
mimořádně nadané. Pro nadaného žáka učitel, ve spolupráci s koordinátorem 
individuálně vzdělávacích potřeb a speciální pedagožkou zpracovává plán 
pedagogické podpory, jehož obsahem může být rozšíření obsahu vzdělávání nad 
rámec tohoto ŠVP. Škola též, v případě potřeby, spolupracuje se školskými 
poradenskými zařízeními, které provádí zjišťování mimořádného nadání. 
Na základě jejich doporučení může být žákovi zpracován individuálně vzdělávací 
plán pro oblasti, ve kterých je mimořádně nadaný. Žáci mimořádně nadaní jsou 
v naší škole integrováni do běžných tříd. Pro práci na naplňování osobního 
individuálního plánu žáci využívají kromě běžných výukových situací zejména 
prostor v rámci předmětu SOWa (Sebereflexe-Ohlédnutí-Workshopy-a další). 

 

3.9 Ověřování výsledků vzdělávání 

SCIO testování: Všichni žáci 3., 5. a 7. ročníku se zapojili do národního srovnávacího 
testování SCIO, výsledky tříd odpovídají republikovému lepšímu průměru 
až nadprůměru, u nejstaršího ročníku jsou nadprůměrné. 

● 3. třída – Výsledky třídy odpovídají republikovému lepšímu průměru. Klíčové 
kompetence (percentil 62, průměrná úspěšnost 72 %), Člověk a jeho svět 
(percentil 57, průměrná úspěšnost 64 %), Matematika (percentil 59, 
průměrná úspěšnost 53 %), Český jazyk (percentil 55, průměrná úspěšnost 
69 %). 

● 5. třída – Výsledky třídy odpovídají republikovému lepšímu průměru. 
Podrobně: Obecné studijní předpoklady (percentil 76, průměrná úspěšnost 
65 %), Matematika (percentil 70, průměrná úspěšnost 51 %), Český jazyk 
(percentil 59, průměrná úspěšnost 31 %).  

● 7. třída – Výsledky třídy jsou nadprůměrné. Český jazyk (percentil 82, 
průměrná úspěšnost 67 %), Matematika (percentil 85, průměrná úspěšnost 
57 %), OSP (percentil 83, průměrná úspěšnost 69 %).  

Výsledky jednotlivých žáků odpovídaly jejich celoroční práci. 

Matematický klokan: ve všech kategoriích jsme se dostali nad celostátní průměr.  

● Kategorie Cvrček – celost. průměr je 40,11 bodů 
○ 2. třída 22 žáků, průměr 43,95 
○ 3. třída 19 žáků, průměr 54,58 b. 

● Kategorie Klokánek – celost. průměr je 50,15 bodů 
○ 4. třída 13 žáků, průměr 73,69 b 
○ 5. třída 19 žáků, průměr 71,47 b.  

● Kategorie Benjamín – celost. průměr je 48,87 bodů 
○ 6. třída - 19 žáků, průměr 59,74 b. 
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○ 7. třída 15 žáků, průměr 75,2 b.  
● Kategorie Kadet – celost. průměr je 41,50 

○ 8. třída 12 žáků, průměr 57,5 b. 

Matematická olympiáda:  

● Proběhlo školní a oblastní. kolo, zúčastnili se žáci 5. - 8. ročníku. 
● Školní kolo 5.  - 8. třída  
● Oblastní kolo – v kategorii pro 5. roč. byl jeden žák 4. třídy, v kategorii pro 7. a 

8. ročník byl/a za každou třídu jeden zástupce/zástupkyně. 
● V oblastním kole do dalšího kola nepostoupili. 

Anglický jazyk:  

● Na doporučení školy se vybraní žáci 4.-7. ročníku zúčastnili mezinárodní 
zkoušky Cambridge ve čtyřech úrovních: Starters (pět žáků), Flyers (pět žáků), 
KET (jeden žák), PET (dva žáci) a First (jeden žák).  

● Zkoušku úspěšně složili a získali certifikát na dané jazykové úrovni podle 
SERR (pre-A1, A2, B1 a B2). 

Trénink na přijímací zkoušky pro 8. třídu od společnosti SCIO  

● Zapojeno 14 žáků. Výsledky jednotlivých žáků odpovídají jejich školní práci. 

 

3.10 Školní vzdělávací programy 

3.10.1 Vzdělávací programy 

Od školního roku 2020/2021 realizuje škola vzdělávání dle ŠVP: 

● Život školou, škola životem  

Základem vzdělávacího programu je škola s výukou založenou na principech 
konstruktivistické pedagogiky s akcentem na odpovědnost žáka za vlastní učení 
a výuku formou realizace projektů. Pro účinnější realizaci ŠVP mají učitelé 
k dispozici didaktické a metodické nástroje, usnadňující přenesení principů a 
obsahu ŠVP do jejich pedagogické praxe. Školní vzdělávací program se daří 
naplňovat v celém rozsahu a realizovat tak efektivně výchovně vzdělávací proces 
i dlouhodobé vize školy.  

V souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných jsou do ŠVP začleněny požadavky pro realizaci inkluze. 

3.10.2 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Ve školním roce 2020/21 proběhlo vyhodnocení naplňování cílů školního 
vzdělávacího programu, a to pomocí rozhovorů absolvovaných metodičkou 
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a koordinárkou ŠVP a jednotlivými vyučujícími. Cíle školního programu se daří 
naplňovat ve všech třídách, po domluvě byly zapracovány některé změny. A to 
především:  

- úprava časové dotace předmětu Projekty a Český jazyk v 1. a 2. třídě.  
- přijetí metodiky Comenia Script pro psané písmo.  

 

3.11 Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Na škole probíhá výuka anglického jazyka se zvýšenou hodinovou dotací. U žáků 
1.  a 2. třídy využíváme tzv. audio-orální kurz, kdy podporujeme přirozené osvojování 
si jazyka, učení se poslechem a komunikací, zařazujeme výuku v terénu, využíváme 
audiovizuální pomůcky. Ve výuce komunikujeme převážně anglicky, děti 
podporujeme v odvaze mluvit. 

Od 3. třídy zařazujeme psaní a systematickou práci s učebnicemi. Pro trénink čtení 
a výslovnosti využíváme online nástroje. Od 4. třídy žáky podporujeme v účasti na 
cambridgeských zkouškách. Další cizí jazyk zařazujeme na druhém stupni, povinně 
od 8. třídy, pro současnou 8. třídu to je španělština s rodilým mluvčím. 

V letošním roce bylo vybraným žákům ze 4. - 7. třídy doporučeno přistoupit 
k mezinárodní zkoušce Cambridge v úrovních Starters, Movers a Flyers a PET.  

3.12 Podpora pro základní školy 

Kurzy pro získání základního vzdělání 0 

Přípravné třídy ZŠ 0 

Asistenti pedagoga 0 
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4 Aktivity právnické osoby a prezentace školy na 
veřejnosti 

 

4.1 Výchovné poradenství 

Školní pedagogické pracoviště sestává z několika členek:  

Výchovná poradkyně, která je zároveň speciální pedagožkou se společně 
s vyučujícími podílí na zajištění potřeb dětí se speciálními potřebami. Škola také 
úzce spolupracuje s PPP Prahy 11 a externí speciální pedagožkou. V případě potřeby 
konzultací je tak možné se kdykoliv na poradenské pracoviště obrátit.  

Primární preventistka se společně s učiteli podílí na zajišťování dobrého klimatu 
ve škole i v jednotlivých třídách. Nejčastěji ve škole řešíme běžné kázeňské 
problémy, porušování školních a třídních pravidel. Spory řešíme formou dialogu 
se všemi účastníky konfliktu, učitelé jsou většinou pouze v roli facilitátorů, ve škole 
je zavedena postupka pro řešení konfliktů. 

4.2 Kariérní poradenství 

V rámci školního roku 2021/22 bylo ŠPP rozšířeno o funkci koordinátorky 
kariérového vzdělávání a poradenství, a to především proto, aby se výchovná 
poradkyně mohla plně soustředit na ostatní agendu, a škola tak poskytovala žákům 
kariérové vzdělávání ve vysoké kvalitě. Pro analýzu aktuálního stavu byl použit 
nástroj Mapa kariérového poradenství – autoevaluační nástroj pro školy (Pavla 
Frňková, Veronika Kirchnerová, Dana Sklenářová, Petra Šnepfenbergová; JCMM, 
z. s. p. o., 2020). Z něho pak vyplynul další postup – sestavení plánu implementace 
kariérového vzdělávání a poradenství s konkrétními cíli do školního roku 2023/24 
(čtyři fáze implementace).  

Ve školním roce 2021/22 tak ve škole běžel poprvé po pilotním roce již ostrý program 
kariérního poradenství. Ten se dílem (formou práce s osobnostním nastavením 
a jeho chápáním) realizuje již v 7. ročníku, významně více pak v 8. a 9. ročníku. 
V případě naší školy se tedy poradenství ve školním roce 21/22 týkalo ponejvíce 
ročníku 8., neboť 9. jsme zatím neměli. Program byl na podzim zaměřen na finální 
práci s osobnostním mapováním, což se promítalo zejména do živé diskuse s žáky 
i rodiči v průběhu podzimních triád. Všechny zúčastněné to motivovalo k hlubšímu 
přemýšlení o dalších cestách. Poté jsme hodně času věnovali prohlídkám možných 
středních škol a jejich možnostem; nejprve elektronicky a knižně, poté i fyzicky. 
Z jedné SŠ přišli zástupci představit svou školu k nám (VOŠ a SZŠ 5. května), ostatní 
jsme dle možností a covidových opatření navštívili my (např. Waldorfské lyceum, 
Gymnázium Da Vinci, 1. IT Gymnázium). Některé specifičtěji zaměřené školy rovněž 
navštívili jednotliví žáci sami společně s rodiči. Následujících několik měsíců 
probíhalo na individuální úrovni probírání se možnými školami, ve společné linii 
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jsme především organizovali besedy o cestách za svým povoláním se zástupci 
nejrůznějších profesí (např. ornitoložka, zoolog, policista, absolventka Waldorfského 
lycea (raw kavárna), právnička, strojní inženýr/fyzik, podnikatel, výtvarník, 
překladatelka, trenér, grafička, programátorka a scenáristka, architekt hřišť pro děti 
ad.). Průběžně jsme také začali pracovat s přijímacími testy a nabízeli žákům 
v pátečních workshopech doplňkové lekce, zejm. fyziky, ale i matematiky či 
českého jazyka. V květnu pak byla tato linie kariérního poradenství dovršena 
přijímacími zkouškami nanečisto (SCIO), které žákům pomohly srovnat si představu 
s realitou a ujasnit si, jak si stojí v konkurenci. Průběžně rovněž se žáky, u nichž je to 
relevantní, pracovala učitelka výtvarné výchovy s ohledem na možné talentové 
zkoušky. V závěru školního roku jsme mohli konstatovat, že valná většina žáků si 
utvořila poměrně obstojnou představu, kam by chtěli zamířit a kam nikoli, znají 
podmínky škol, kam by rádi zamířili, a vědí, v jakých oblastech jsou již připraveni 
a kde by bylo potřeba zabrat. 

 

4.3 Prevence rizikového chování 
 

Začátek školního roku 2021/22 byl citelně ovlivněn obavami dětí z opětovného 
uzavření škol kvůli přetrvávající pandemii Covid-19. Distanční výuka minulého 
školního roku se podepsala nejen na jednotlivcích, ale i na celých třídních 
kolektivech. Izolace distanční výuky některé děti citelně poznamenala. Na dětech 
bylo znát, že jsou rády spolu ve škole, a že jsou pro ně společně strávené chvíle ve 
škole velmi důležité. Přesto se objevily nové situace a nová témata, které bylo třeba 
ihned ošetřit. 
 
Nejvíce se třídní kolektivy potýkaly s porušováním nastavených společných 
pravidel. Více dětí, než obvykle v adaptačním období po prázdninách bývá, mělo 
potřebu se více prosazovat na úkor druhých. Tato skutečnost byla patrně 
důsledkem dlouhého odloučení od své třídy v období distanční výuky a absence 
různých dětských skupin. S tím také souvisely častější úzkostné stavy u dětí, strach, 
neklid, smutek a celková ztráta motivace k jakýmkoliv činnostem. Děti ztratily pocit 
jistoty a stability. Velmi často také řešily rodinnou situaci, kterou pandemie také 
ovlivnila a zpětně se to podepsalo i na dětech samotných. Celková destabilizace 
všeho dění kolem dětí, je uváděla v nepohodu.  Preventivní programy na tento 
školní rok byly zaměřeny zejména na podporu a upevnění vztahů ve třídě 
a psychohygienu u dětí. 
 
V listopadu proběhlo interní dotazníkové šetření vztahů ve 4. - 8. třídě pod vedením 
metodičky prevence. Na základě těchto údajů si metodička prevence s třídními 
učiteli stanovili témata třídnických hodin a jaké bude zacílení pro zbytek školního 
roku pro daný kolektiv dětí. Třídnické hodiny, které ve všech třídách probíhaly 
1x týdně se potvrdily jako jeden z nejúčinnějších nástrojů v oblasti primární 
prevence. 
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V průběhu roku probíhala setkání preventistky s učitelskými třídními tandemy, 
ve spolupráci tak byly mapovány vztahy ve třídách, uskutečnily se různé interní 
a externí preventivní programy. Učitelé se zúčastnili několika webinářů s tématy 
primární prevence. 

Dalším preventivním tématem tohoto školního roku, které se objevilo jako zcela 
zásadní a aktuální ve všech třídách, byl respekt a tolerance k odlišnostem. Zejména 
ve druhém pololetí školního roku se vlivem světových událostí jevilo toto téma jako 
zcela zásadní. Všichni učitelé ihned zareagovali a s dětmi, přiměřeně věku, celou 
situaci probírali. Byl to další moment v životě dětí za velmi krátkou dobu, kdy se jim 
svět kolem začal hroutit a objevily se další úzkosti, obavy a strach. Učitelé častěji 
vkládali do výuky témata odlišností, jinakostí, lidských práv, uprchlictví, xenofobie, 
respektu a tolerance. 
 

● pravidelné třídnické hodiny pod vedením třídních učitelů s metodickou 
podporou preventistky zaměřené na prevenci rizikového chování (45 min. 
týdně září-červen 2021, 1., 2., 4., 5., 6. třída) 

● pravidelné třídnické hodiny se školní preventistkou Klárou Havrdovou 
zaměřené na prevenci rizikového chování (45 min. týdně září-prosinec 2021, 
8. třída); dále občasně ve spolupráci s třídními učiteli 

● pravidelné třídnické hodiny se školní preventistkou Klárou Havrdovou 
zaměřené na prevenci rizikového chování (45 min. týdně září–červen 2021, 
3.  a 7. třída) 

● zářijové adaptační pobyty 2.- 8. třídy 

● Interní preventivní program Psychohygiena (5. třída, 15. 9. 2021) 

● Prevence dopravní výchova, informační technologie – Práce s Ozoboty 
(1.  třída – říjen 2021) 

● Prevence dopravní výchova – Cesta do školy – pravidla pro chodce (2. třída 
1.10. 2021, Muzeum Policie ČR) 

● Prevence dopravní výchova – Pravidla silničního provozu – Dopravní hřiště 
(1.  třída - 15. 10. 2021) 

● Lektorovaný preventivní program společnosti Linkin Sphere zaměřený na 
kritické vnímání mediálních sdělení (hoax, fake news, manipulace, servery). 
(7. a 8. třída, 18. 10. 2021) 

● Lektorovaný preventivní program zaměřený na kritické vnímání mediálních 
sdělení společnosti Linkin Sphere – hoax, fake news, manipulace, 
dezinformační servery (5. a 6.třída - 20. 10. 2021) 

● Muzeum Policie ČR – divadelní představení Semafor (1. třída - 26. 11. 2021) 
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● Interní preventivní program Dospívání – rozdílnost kluků a holek (5. třída, 
24. 11. 2021) 

● Interní preventivní program Vztah holky a kluci – různost pohledů (5. třída, 

29. 11. 2021) 

● Interní preventivní program Předsudky, stereotypy, diskriminace (5. třída, 

19. 1. 2022) 

● Interní preventivní program Psychohygiena, řešení problémů – následky 

pandemie (5. třída, 26. 1. 2022) 

● Lyžařské kurzy 6., 7., 8. třída (únor 2022) 

● Třídnická hodina na téma Jak komunikovat (dítě-dospělý), vyjádření 
nesouhlasu, vedení dialogu, popisný jazyk. (7. třída, 2. 3. 2022) 

● Externí preventivní program: Linka bezpečí – Jak se cítit bezpečně, jak říct 
stop (3. třída, duben 2022) 

● Interní preventivní aktivity zaměřené na stmelení kolektivu, rozvoj 
spolupráce a podporu a rozvoj sebehodnoty a sebeúcty (3. třída, 2. pololetí 
2021/2022) 

● Festival Jeden svět na školách (5. třída, duben 2022) 

● Interní preventivní program Šikana vs. škádlení (4. třída, duben 2022)  

● Interní preventivní program Poznávání lidí, mezilidské vztahy, důvěra 

(5. třída, 6. 4. 2022) 

● Expedice jednotlivých tříd s aktivitami zaměřenými na spolupráci a 
mezilidské vztahy (přelom květen/červen 2022) 

● Třídnická hodina na téma Jak pečovat o společné prostory ve škole – 
prevence (2. třída, květen 2022 - komunikace a spolupráce třídy s vedením 
školy, využití školního parlamentu) 

● Preventivní program – Bezpečí cyklisty a prevence úrazů při pohybu na silnici 
(2. třída 3. 6. 2022 Dopravní hřiště – Muzeum Policie ČR) 

● Interní preventivní program Posílení týmu – podpora soudržnosti – přechod 

na 2. stupeň (14. 6. 2022) 

● Závěrečná příměstská expedice – přespávání ve škole (2. třída 27. - 28. 6. 2022) 
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4.4 Ekologická a environmentální výchova a výchova 
k udržitelnému rozvoji 

V rámci ekologické a environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji 
jsou žáci vedeni k citlivému vnímání přírody a svého okolí. Během roku se žáci 
zapojili do následujících průběžných či jednorázových programů a aktivit: 

● Pozorování oblohy – Štefánikova hvězdárna (2. třída, 2. 9. 2021) 

● Toulcův dvůr – interaktivní program Za humny – zeleň ve městě (2.třída - 
20.9.2021) 

● Vodárna Podolí – Koloběh vody ve vodárenství (2. třída, 24. 9. 2021) 

● Průřezová témata Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah 
člověka k  prostředí (březen, duben 2022, 8. třída – celá epocha se věnovala 
ekologii, vědě, chemii a vztahu člověka ke světu a životnímu prostředí) 

● Národní zemědělské muzeum - Cesta řeky (2. třída 15. 2. 2021 )  

● Velký jarní úklid školní zahrady (6. třída - 3. 3. 2022) 

● Čistírny vod v Bubenči – historie a současnost (2. třída, 25. 3. 2022) 

● Péče o záhony na zahradě školy, sázení zeleniny, bylinek (2. třída, duben–
červen 2022) 

● Úklid Kunratického potoka a studánky ke Dni Země (2. třída, 22. 4. 2022) 

● Třídíme odpady (3. třída, duben 2022)  

● Národní zemědělské muzeum, Praha – expozice Gastronomie (1. třída, 
1.  4.  2022) 

● Národní muzeum – expozice Okna do pravěku, poznávání vývoje života 
na Zemi (6. třída - 19. 5. 2022) 

● IQLandia v Liberci – základní podmínky života na zemi – expozice Voda, 
Člověk, Geolab (6. třída - 20. 4. 2022) 

● Ekosystém lesa, jezer a řek (3. třída, květen 2022) 

● Hmyz: části těla hmyzu, jejich význam v přírodě (3. třída, květen 2022)  

● Pozorování oblohy, typy mraků, množství oblačnosti – vliv člověka 
na atmosféru (6. třída - 12. 5. 2022) 

● Dendrologická zahrada v Průhonicích (2. třída, květen 2022) 

● Setkání se včelařem – workshop Včela medonosná (2. třída, květen 2022) 
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●  DDM Smíchov – Ekosystém lidských sídel a ochrana živočichů (2. třída, 
27.  5.  2022) 

● Národní zemědělské muzeum, Praha – expozice Myslivost, Laboratoř ticha, 
Výstava lesů pro budoucnost (1. třída, 20. 5. 2022) 

● Rostliny pěti kontinentů, jejich využití, životní podmínky a ochrana. Program 
v Dendrologické zahradě Průhonice. (7. třída, 22. 6. 2022) 

● Ochrana zvířat v místě, kde žiju. Informace o činnosti záchranné stanice 
pro zvířata, pozorování zvířat v zajetí. ParaZOO Vlašim. (7. třída, 17. 6. 2022) 

● Muzeum Jílové u Prahy – workshop – Na den archeologem (2. třída, 17.6. 2022) 

● Botanická zahrady v Troji (červen, 8. třída) 

● Pražská ZOO – edukační program Zajímavosti o zvířatech chovaných 
v pražské ZOO, adopce zvířete (1. třída, 17. 6. 2022) 

● Dinosauria Praha – poznávání vzniku a vývoje života na Zemi (6.třída - 
23. 6. 2022) 

 

4.5 Multikulturní výchova 

V rámci multikulturní výchovy jsou žáci seznamováni a vedeni k respektu 
k variabilitě světových kultur v současnosti i minulosti. Během roku se žáci zapojili 
do následujících průběžných či jednorázových programů a aktivit: 

● Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, program: 
Kultury Austrálie a Oceánie. (7. třída, 7. 10. 2021) 

● PT Principy sociálního smíru a solidarity – hodina věnovaná dobrovolnictví, 
solidaritě, humanitární a rozvojové pomoci (19. 10. 2022, 8. třída) 

● Anglický jazyk: Oslava svátku Halloween, všechny ročníky – mezitřídní 
spolupráce (říjen 2021) 

● Pražské Židovské muzeum, judaismus – jeho tradice, myšlenky. (7. třída, 
16.  11. 2021) 

● Návštěva mešity v Praze, seznámení s islámem, jeho zvyky a tradicemi. 
(7. třída, 15. 11. 2021) 

● Náprstkovo muzeum – otevírání tématu kultura – kulturní diference – pojmy 
multikulturalita, globalizace, subkultura (6. třída - 19. 11. 2022) 



 

25 
 

● Uprchlictví – lektorovaný zážitkový program na téma uprchlictví, kulturní 
hodnoty, tradice, příslušnost k národu, beseda s p. Ibrahimem ze Sýrie. 
(7. třída, 9. 12. 2021) 

● Náboženství světa, církve, sekty – beseda s Jitkou Schlichtsovou z programu 
Den pro školu, dobrovolníci do škol. (7. třída, 2. 12. 2021) 

● Výuka na téma Etnické skupiny světa, představení čtyř příkladů, jejich 
typické znaky, tradice, zvyky a projevy. (7. třída, 1. 12. 2021) 

● Vánoční sbírka pro Diakonii – Krabice od bot (celá škola) 

● O spolužití – reflektivní aktivita o strachu, válce, bezpečí a míru (3. třída, 
2.  pololetí) 

● Anglický jazyk: Oslava svátku St Patrick’s Day, všechny ročníky 

● Lekce JSNS – Tomovy domovy – poznávání života lidí s mentálním 
postižením (6. třída 25. a 27.4. 2022) 

● Diskuze se žáky o aktuálním dění na Ukrajině (6. třída - 25. 2. 2022) 

● Diskuze se žáky o aktuálním dění na Ukrajině, sbírka pro Ukrajinu (2. třída – 
únor 2022) 

● Diskuze se žáky o aktuálním dění na Ukrajině (1. třída – únor 2022) 

● Začlenění ukrajinské žákyně do třídního kolektivu (1. třída – březen 2022) 

● Kino Pilotů – filmové představení Mimi & Líza (1. a 2. třída - 1. 6. 2022) 

 

4.6 Výchova k estetickému cítění 

V rámci výchovy jsou žáci vedeni k uvědomělému prožívání estetických podnětů 
různého charakteru. Během roku se žáci zapojili do následujících průběžných 
či jednorázových programů a aktivit: 

● Petřín - 14 zastavení křížové cesty – římské číslice (1. třída - 24. 9. 2021) 

● Výstava Czech Press Photo v budově Národního muzea (7. třída, 30. 9. 2021) 

● Pedagogická knihovna – workshop Klíč ke čtenářskému deníku (2. třída, 
15. 10. 2021)   

● Divadlo Reduta – představení Rusalka (2. třída, 5. 11. 2021)  

● Muzeum J. A. Komenského a program Středověká škola - (2. třída 
12. 11. 2022) 
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● Divadlo Reduta – představení Rusalka (1. třída, 5. 11. 2021) 

● Pražská filharmonie – výchovný koncert V Zajetí strun (1. třída - 3. 12. 2021) 

● Vánoční Toulcův dvůr – dílničky, tradice a zvyky (2. třída, 3.12. 2021) 

● Za Apoštoly na Staroměstskou radnici – edukační program (1. třída 
10. 12. 2021) 

● NG Praha, Šternberský palác: Znaky baroka v evropské kultuře, hlavní 
myšlenky, díla a autoři (7. třída, 12. 2. 2022) 

● Divadlo Reduta – představení Půjdem spolu do Betléma (1. a 2. třída, 
17. 12. 2021) 

● Národopisné muzeum, Praha – edukační program Tradice (1. třída 
7. 1. 2022) 

● NG Praha Schwarzenberský palác: Workshop Ozvěny antiky – antické 
náměty v dílech renesančních a barokních umělců (6. třída - 13. 1. 2022) 

● Městská knihovna Opatov – čtenářský program (1. třída 14. 1. 2022) 

● NG Praha Anežský klášter: Evropské umění středověku, antický odkaz, 
románské a gotické umění (architektura, malířství, sochařství). (7. třída, 
27. 1. 2022) 

● Focení a skicování na Vinohradech – hledání, zaznamenávání a focení 
antických vzorů a antického pojetí světa (6. třída - 24. 2. 2022) 

● Muzeum Kampa – Kupkova laboratoř (3. třída, únor 2022) 

● Dny s Andersenem v ZŠ Vitae, všechny třídy, 4. a 5. 4. 2022 – nejrůznější 
interní čtení, workshopy a také literární workshopy vedené externím 
spolupracovníkem Jiřím Procházkou a literárně-hudební workshop 
o ruských bardech, kteří byli často ve při s režimem, vedený překladatelem 
a písničkářem Milanem Dvořákem 

● Klub mladého diváka - 12 žáků ze 7. a 8. třídy, návštěva tří divadelních 
představení v pražských divadlech 

● Kunsthalle galerie – workshop Vyprávět zvukem, 6. třída (1.4. 2022)  

● DOX – Centrum současného umění: Gulliverova cesta do fantazie (3. třída, 
duben 2022) 

● Workshop Storybox v Galerii moderního umění DOX – ilustrování příběhu 
spolužáka, vyprávění příběhu z pohledu spolužáka, domýšlení příběhů 
k obrazům (6. třída, 19.4. 2022) 
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●  Workshop v Kunsthalle – propojení hudby a světelných instalací (6. třída 
1. 4. 2022) 

● Literární workshop se spisovatelem Smolíkem – Vynálezce Alva (1. třída 
8. 4. 2022) 

● Národopisné muzeum, Praha – edukační program Velikonoční příběh 
(1. třída, 22. 4. 2022) 

● Literární workshop se spisovatelem Smolíkem – Tvorba komiksu (2. třída. 
7. 4. 2022) 

● Divadlo Na Vinohradech, Shakespeare: Romeo a Julie, (25. 5. 2022, 7. a 8. 
třída) 

● KD Ládví – Pražská filharmonie – výchovný koncert (1. a 2. třída 2. 6. 2022) 

 

4.7 Sportovní akce, výlety a pobyty 

Sportovní akce, výlety a pobyty jsou nedílnou součástí školního života, 
v pravidelném týdenním rozvrhu je zařazen jeden den výuky mimo školu – Den 
venku. Tyto dny pomáhají žákům zvědomovat spojitost formálního a neformálního 
vzdělávání. Během roku se žáci zapojili do následujících průběžných či 
jednorázových programů a aktivit: 

● Adaptační pobyty, expedice, plavecké kurzy – detailně viz kap. 4.9 

● Výlet do Imaginária, Holešovická tržnice, Praha (1. třída - 19. 11. 2021) 

● ICERINK – škola bruslení (2. třída 7.1. 2022 - 5.3.2022 1x týdně den venku) 

● Pěší výlet do Sázavského kláštera (19. 4. 2022, 8. třída) 

● Výlet na hvězdárnu Ondřejov, program s průvodcem (7. třída, 21. 4. 2022) 

● Celodenní výlet na hrad Zlenice (3. třída, duben 2022) 

● Týdenní cykloexpedice Křivoklátsko (6. třída – přelom květen/červen 2022) 

● Sportovní dny (9. a 10. 6. 2022, všechny ročníky) 

● Výlet – Berounka (20.-21. 2022, 6. a 8. třída) 

● McDonald’s Cup 2022 - FC Háje (29.4.2022, 11 žáků z 4. a 5. třídy) 

● Vybíjená II – ZŠ Donovalská (11.5.2020, 13 žáků z 4. a 5. třídy)  
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4.8 Osobnostní a sociální výchova 

V rámci osobnostní a sociální výchovy jsou žáci vedeni k vzájemnému respektu, 
ke všeobecným morálním hodnotám, ke vědomé práci s vnímáním vlastního těla 
a pocitů. Během roku se žáci zapojili do následujících průběžných či jednorázových 
programů a aktivit: 

● hodiny v rámci kariérního poradenství (celý rok, 8. třída) 

● Doplňující volby do školního parlamentu (6. třída - 22. 9. 2022) 

● Procházka z vyšehradského Slavína na Albertov a dále cestou studentů ze 
17. listopadu 1989 na Národní třídu. Téma demokracie a osobní svobody 
člověka. (6. třída - 18. 11. 2021) 

● Vánoční sbírka pro Diakonii – Krabice od bot (2. třída – listopad, prosinec 
2021)  

● Rozbor novoročního projevu V. Havla – „Naše země nevzkvétá“ z hlediska 
rozvoje demokracie (6. třída - 3. 1. 2022) 

● Masopustní veselice – mezitřídní spolupráce (2.  třída - 24. 2. 2022) 

● Oslava Masopustu – mezitřídní spolupráce (1. třída - 24. 2. 2022) 

● návštěva VŠCHT – výuky nejrůznějších tamních pedagogů a také 
přednášky Richarda Nevšímala, vedoucího Poradenského a kariérního 
centra VŠCHT (20. 4. 2022, 8. třída) 

● Organizace a realizace návštěvního odpoledne pro budoucí prvňáčky 
(6.třída - 29. 3. 2022) 

● Mezitřídní projektové dny se společností NVIAS (6., 7. a 8. třída – ve dnech 
7. a 8. 4. 2022) 
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4.9 Školy v přírodě, zájezdy, sportovní kurzy 

 

Třída Akce Termín Účast Náplň 

1. Expedice – Nepřívěc u 
Sobotky 

2. - 6. 5. 2022 23 Prohlubování vztahů 
ve třídě, aktivity v okolí 

2. Adaptační pobyt 
s přespáváním ve 
škole 

1.9. - 3.9. 2021 23 Aktivity na stmelení 
třídy po prázdninách 

2. Expedice – Peira 
Jesenice u Prahy 

2. - 6. 5. 2022 21 Prohlubování vztahů 
ve třídě, aktivity v okolí 

3. Adaptační pobyt – 
Josefův Důl 

20.-24.9.  2021 20 Práce na mezitřídních 
vztazích 

3.  Expedice – Hájenka 
Říčany 

9. - 13. 5. 2022 23 Prohlubování vztahů 
ve třídě. Řemesla 

4. Plavecký výcvik – Pec 
pod Sněžkou 

6.- 10. 9. 2021 21 Plavecká výuka  

4. Expedice – Modrá u 
Uherského Hradiště 

2. - 6. 5. 2022 24 Prohlubování vztahů 
ve třídě, aktivity v okolí 

5. Plavecký výcvik – Pec 
pod Sněžkou 

6.- 10. 9. 2021 22 Plavecká výuka 

5. Expedice – Peira 
Jesenice u Prahy 

2. - 6. 5. 2022 21 Prohlubování vztahů 
ve třídě, aktivity v okolí 

6. Adaptační pobyt – 
Jedovnice 

6. - 10. 9. 2021 22 Aktivity na seznámení 
s novými dětmi 

6.  Lyžařský výcvik – 
Kořenov 

31.1.-4.2.2022 20 Lyžařský výcvik – běžky 

6.  Cykloexpedice – 
kemp Bucek 

30. 5. - 3. 6. 
2022 

23 Prohlubování vztahů 
ve třídě, cyklo aktivity v 
okolí 

7. Adaptační – pobyt – 
Křemešník 

13.-17.9.2021 17 Aktivity na stmelení 
třídy po prázdninách 

7. Lyžařský výcvik – 
Kořenov 

7.2.-11.2.2022 16 Lyžařský výcvik – běžky 

7. Expedice – Dolní 
Maxov 

9. -13. 5. 2022 17 Prohlubování vztahů 
ve třídě, aktivity v okolí 

8. Adaptační pobyt – 
Bulhary 

20.9.-24.9. 10 Aktivity na stmelení 
třídy po prázdninách 

8. Lyžařský výcvik – 
Kořenov 

7.2.-11.2.2022 13 Lyžařský výcvik – běžky 

8.  Expedice – Krásná 
Lípa 

9. -13. 5. 2022 14 Prohlubování vztahů 
ve třídě, aktivity v okolí 
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4.10 Mimoškolní aktivity  

Škola ve spolupráci s kmenovými pedagogy i externími partnery nabízí svým 
žákům mimoškolní aktivity, všechny aktivity probíhají v prostorách školy v době 
školní družiny. V uplynulém roce probíhaly vzhledem k nejisté pandemické situaci 
spíše kroužky individuální.  

● Robotika - 12 žáků 
● Hello Ruby - 10 žáků 
● Kytara – individuální lekce - 7 žáků 
● Klavír – individuální lekce – 21 žáků  
● Flétna, housle, ukulele – individuální lekce - 6 žáků 
● Angličtina pro 5. ročník - 9 žáků 
● Keramika – 12 žáků 
● Výtvarný kroužek – 13 žáků 

 

4.11 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické 
osoby do mezinárodních programů 

Vzhledem k doznívající pandemické situaci a válečnému dění na Ukrajině nebyly 
žádné mezinárodní spolupráce v tomto školním roce realizovány.  

 

4.12 Spolupráce právnické osoby s partnery 
 

Jako pro každou mladou inovativní školu jsou i pro nás důležitá setkávání s kolegy 
z jiných škol, vzájemná výměna zkušeností a názorů či inspirace ve výuce.  

● Spolupracující škola v programu Učitel naživo – jedna provázející učitelka 
pro dvě studentky 

● Spolupráce s rodiči – odborníky ve své profesi, kteří se přímo podíleli na 
realizaci výukového bloku v rámci dne venku, výuky v projektech nebo v ITB. 

● Zapojení rodičů v rámci Výzvy 64 (Šablony II) – odborník ve výuce, IT technik 
ve výuce 

●  ZŠ Květnového vítězství, ZŠ Mendelova, ZŠ K Milíčovu – sdílení zkušeností 
● H-MAT, o.p.s – spolupráce v rámci projektu „Kolegiální podpora – společná 

cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“  
● MAP II Praha 11 – zřizovatel školy je členem řídícím výboru 
● "Kulatý stůl" - Základní škola Vitae ve spolupráci se společností Step by Step 

Česká republika, o.p.s. zahájila pravidelná sdílecí setkávání. Tématem je 
integrovaná tematická výuka na 2. stupni základních škola. Do této 
spolupráce se zapojilo několik inovativních škol v ČR. Každý školní rok by měla 
proběhnout dvě nebo tři setkání. V tomto školním roce proběhla dvě setkání 
a to: ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy a ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou.  



 

31 
 

● Úzká spolupráce s dceřinou společností Akademie Vitae & základní umělecká 
škola a středisko volného času Praha, s.r.o. - spolupráce v oblasti 
volnočasových aktivit dětí a dospělých jako součást budovaného centra 
celoživotního učení. 

● Spolupráce na podpoře projektu Koumando  
● Navázána užší spolupráce v oblasti věda a výzkum se společností SCIENCE IN 

(CZ), s.r.o.  
● Rozvoj ICT (digitální kompetence) vzdělávání v povinné školní docházce 

a volnočasových aktivitách žáků/žákyň ve spolupráci s Nvias, z.s. a Bridge 
Academy, z.s.  

● Spolupráce v rámci letního příměstského tábora s uskupením Prague Saber 
Academy 

● Spolupráce s Prahou 11, kdy byla škola požádána vystoupit na výjezdním 
zasedání pro ředitele ZŠ a MŠ Prahy 11 a sdílet dobrou praxi s formativním 
hodnocením na ZŠ Vitae.  
 

4.13 Vzdělávání realizované právnickou osobou – 
pro veřejnost  

Jedním ze záměrů školy je nabízet i kvalitní vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost, 
a tím budovat a posilovat propojení školy s okolní komunitou. Za tímto účelem byla 
jako součást budovaného centra celoživotního učení založena dceřiná společnost 
Akademie Vitae & základní umělecká škola a středisko volného času Praha, s.r.o. 
Škola tak udala směr v realizaci záměrů a ve snaze podporovat kvalitu života šíří 
inspiraci dál. Škola tak pomáhá v transformaci jiným lidem, malým i velkým. 
Akademie v úzké spolupráci se školou realizovala: 

● Kurz „Respektovat a být respektován“ – (podzim 2021/únor 2022), čtyřdenní 
akreditovaný kurz po 8 hodinách 

● Kafárna o Hejného výuce matematiky (12. 10. 2021) 
● Živé děti a pozornost (10. 2. 2022) 
● (Ne)pozornost v nás (1. 3. 2022) 
● Hejného metoda – ochutnávka pro rodiče (21. 4. 2022) 
● Psychosexuální vývoj dítěte (5. 5. 2022) 
● Vývojová psychologie separace a budování identity dítěte (19. 5. 2022) 
● Skvělý zrak bez brýlí (26. 5. 2022) 
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4.14 Další aktivity, prezentace 

Součástí života školy jsou i každoroční akce, jichž se jako přímí aktéři či jen jako 
pozorovatelé účastní i rodiče našich žáků. Některé naplánované akce byly v roce 
2021/2022 z důvodu pandemické situace zrušeny nebo realizovány bez přítomnosti 
veřejnosti.  

● „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ (září 2021)  
● Adventní spirála – proběhla pouze za přítomnosti žáků (prosinec 2021) 
● Adventní jarmark (prosinec 2022), vánoční slavnost neproběhla 
● Prezentace projektů v rámci odpoledne pro předškoláky (březen 2022) 
● Sportovní dny (červen 2022) 
● Zahradní slavnost (červen 2022) 

Koncept školy k sobě přitahuje pozornost rodičů – zájemců z Prahy i jejího blízkého 
okolí, kteří přicházejí s mnoha otázkami. Škola proto v průběhu roku nabízí řadu 
pravidelných akcí, které rodičům pomohou se zodpovědně a informovaně 
rozhodnout, zda je naše škola vhodnou volbou pro jejich rodinu a jejich dítě.   

● Prezentace výukové koncepce pro zájemce o školu (3x, leden–duben 2022) 
● „Zažít školu“ – návštěvy rodičů ve výuce, určené pro rodiče budoucích 

prvňáků (únor až březen 2022) 
● „Zažít školu – děti vítány“ – odpolední aktivity pro předškolní děti (březen 

2022) 

 

4.15 Využití školských zařízení v době školních 
prázdnin 

● Příměstský tábor Herním vývojářem v engine Godot (11. 7.- 15. 7. 2022) 
● Příměstský tábor Minecraft – Metaverse! (25. 7. -29. 7. 2022) 
● Příměstský tábor ART & SCIENCE (1.-4. třída) (25. 7. - 29. 7. 2022) 
● Příměstský tábor ART & SCIENCE (5.-9. třída) (8. 8. - 12. 8. 2022) 
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5 Údaje o výsledcích inspekční činnosti a jiných 
kontrol ve školním roce 2021/22 

 

5.1 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí  

Ve školním roce 2021/2022 fyzická inspekční činnost neproběhla. 

V květnu 2022 se žáci 5. ročníku zúčastnili výběrového zjišťování výsledků z českého 
jazyka, matematiky a studijních předpokladů, které proběhlo online formou. 
Výsledky jsou k dispozici v kanceláři školy. 

 

5.2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol  

Ve školním roce 2021/2022 jiná inspekční činnost neproběhla. 
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6   Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 
 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY - 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 

Celkové příjmy k 31. 12. 2021 28 484 489 Kč 

z toho: 

prostředky získané vlastní činností 43 700 Kč 

prostředky získané od zřizovatele – od obce  

prostředky získané od státních fondů – ÚP, EU 15 556 186 Kč 

příspěvky a dary od fyzických osob  

příspěvky a dary od právnických osob 41 502 Kč 

poplatky od žáků, rodičů (zákonných zástupců) 12 432 860 Kč 

ostatní příjmy 410 241 Kč 

 

Celkové výdaje k 31. 12. 2021 29 870 950 Kč 

investiční výdaje (stavební úpravy + nákup DHM) 3 078 800 Kč 

neinvestiční výdaje celkem 26 792 150 Kč 

z toho: 

náklady na mzdy pracovníků 12 015 943 Kč 

ostatní osobní náklady 74 939 Kč 

zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění 3 125 350 Kč 

výdaje na učebnice, učební texty, pomůcky 300 878 Kč 

výdaje na stipendia  

ostatní provozní náklady 10 449 027 Kč 

ostatní finanční náklady 68 863 Kč 

  

Hospodářský výsledek  1 692 339 Kč 

Tabulka přiložena k výroční zprávě za školní rok 2021/22 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY - 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 

Celkové příjmy k 31. 12. 2020 21 331 851 Kč 

z toho:  

prostředky získané vlastní činností 265 980 Kč 

prostředky získané od zřizovatele – od obce  

prostředky získané od státních fondů – ÚP, EU 11 472 663 Kč 

příspěvky a dary od fyzických osob  86 811 Kč 

příspěvky a dary od právnických osob  20 085 Kč 

poplatky od žáků, rodičů (zákonných zástupců) 9 457 264 Kč 

ostatní příjmy 29 048 Kč 

 

Celkové výdaje k 31. 12. 2020 20 350 895 Kč 

investiční výdaje  

neinvestiční výdaje celkem 20 350 895 Kč  

z toho:  

náklady na mzdy pracovníků 9 784 577 Kč 

ostatní osobní náklady 44 090 Kč 

zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění 1 984 573 Kč 

výdaje na učebnice, učební texty, pomůcky 206 542 Kč 

výdaje na stipendia  

ostatní provozní náklady 8 248 525 Kč 

ostatní finanční náklady 82 588 Kč 

 

Hospodářský výsledek 980 956 Kč 

Tabulka přiložena k výroční zprávě za školní rok 2020/2021 
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7 Přílohy 

● Učební plány oborů vzdělání 
● Schválení Výroční zprávy za školní rok 2021/2022 Školskou radou 

 

V Praze dne 6. října 2022 
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Výroční zprávu za rok 2021/2022 s využitím podkladů od celého týmu 
vypracovaly:  

Mgr. Šárka Boldišová, zástupkyně ředitelky 

Mgr. Dominika Balatková, koordinátorka a metodička ŠVP  
    

Výroční zprávu za rok 2021/2022 schválili:  

Za školu:  

 

                                                                        .............................................................................. 

                                                                          Mgr. Iveta Jonášová, ředitelka školy  

 

Za školskou radu: 

 

                                                                         .............................................................................. 

                                                                         Nikola Křístek, předseda školské rady  

 

Za společnost Základní škola Vitae, s.r.o. 

 

 

                                                                         .............................................................................. 

                                                           JUDr. Petr Jonáš, jednatel  

Za zřizovatele: 

 

                                                                       .............................................................................. 

                                                            JUDr. Petr Jonáš, zřizovatel 
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