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1. Základní údaje o škole
 Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3,
příspěvková organizace
Škola zapsána do školského rejstříku s účinností od 1. 1. 2005
Identifikátor školy: 600037142
IZO: 102 101 256
IČ: 60435917
 Sídlo školy: Praha 4, Filosofská 3/1166, PSČ 142 00
 Charakteristika školy:
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků je školou s více než padesátiletou
tradicí. Budova školy se nachází v klidné části Prahy 4 - Braník. Škola je
obklopena zelení, mladší žáci využívají vlastní dětské hřiště s hracími prvky.
Dále se v areálu nachází víceúčelové hřiště a atletická dráha. Žáci k výuce či
odpočinku využívají učebnu v přírodě – altán, kolem které vytvořili žáci
ornitologickou stezku.
Vzděláváme průměrně 500 žáků ve dvou až třech paralelních třídách
v ročníku.
Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Školní jídelna
vaří i pro ZŠ Jitřní, která má pouze výdejnu. Žáci si mohou vybrat ze dvou
jídel.
Škola je zapojena do programu Mléko a ovoce do škol.
Poskytujeme bezpečné prostředí s minimálním výskytem sociálně
patologických jevů.
Žáci třetího a čtvrtého ročníku se účastní povinného plaveckého kurzu. Žáci
sedmého ročníku se mohou zúčastnit lyžařského kurzu.
Škola organizuje pro své žáky ozdravné pobyty, výjezdy do zahraničí.

 Zřizovatel školy:
Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč, 140 46 Praha 4
 Adresa pro dálkový přístup




E-mailová adresa:
Webové stránky školy:
Datová schránka:

skola@zsfilosofska.cz
www.zsfilosofska.cz
kmt8jpr
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 Údaje o školské radě








Zástupci školy:

Datum zvolení:

Mgr. Jaroslava Davidová
Mgr. Květa Šrámková

31. 8. 2020
24. 8. 2018

Zástupci rodičů:

Datum zvolení:

Ing. Hana Štěpánková
Ing. Jana Hilscherová

13. 9. 2017
12. 9. 2018

Zástupci zřizovatele:

Datum zvolení:

Akad. arch. Jaromíra Eismannová
Ing. Ondřej Růžička

12. 12. 2018
12. 12. 2018

Předseda školské rady:
Ing. Ondřej Růžička
E-mail: ondrej.ruzicka@praha4.cz
Telefon: 261 192 595

2. Údaje o vedení školy







Ředitelka školy: PaedDr. Václava Mašková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ivana Kučerová
Zástupkyně pro první stupeň: Mgr. Jaroslava Vrkočová
Vedoucí školní družiny: Jitka Procházková
Vedoucí školní jídelny: Blažena Němcová
Ekonomka: Jana Kešnerová

3. Obor vzdělání, který škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
79-01-C/01 Základní škola - denní forma vzdělávání
4. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a údaje o
výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy
 Název ŠVP
Školní vzdělávací program nese motivační název „Jazyky sbližují“.
 Zaměření ŠVP
Školní vzdělávací program „Jazyky sbližují“ vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových
kompetencí RVP ZV. Náš školní vzdělávací program je vytvořen pro široké spektrum žáků.
Péči věnujeme všem žákům s ohledem na jejich specifické potřeby.
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 Charakteristika ŠVP
ZŠ s Rvj Filosofská je úplná, plně organizovaná škola s 1. – 9. ročníkem.
ŠVP „Jazyky sbližují“ obsahuje Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu
pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) – pro žáky
s přiznanými podpůrnými opatřeními i pro žáky nadané a mimořádně nadané.
ŠVP „Jazyky sbližují“ je doplněn o Standardy RVP ZV.
Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání.
Smyslem standardů je účinně napomáhat především školám a učitelům při naplňování cílů
vzdělávání stanovených v RVP ZV.
Nabízíme kvalitní metodicky propracovanou jazykovou výuku. Ve výuce využíváme
postupy ověřené dlouholetou zkušeností s využitím moderních technologií. Koncepce
jazykové výuky umožňuje žákům výběr ze tří cizích jazyků podle schopností či zájmu.
 Dosavadní zkušenosti
Pedagogové využívali ke svému rozvoji individuální i společné vzdělávání (čtenářská
gramotnost, matematická gramotnost, finanční gramotnost, moderní výukové metody).
Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno
opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci Covid-19.
Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a vzdělávání
bylo realizováno distančními metodami.
Stěžejním tématem v rámci vzdělávání na dálku realizovaného během druhého pololetí
školního roku 2019/2020 byl výběr vhodného vzdělávacího obsahu, ve kterém byli žáci
na dálku vzděláváni.
Vybrali jsme pouze hlavní vyučovací předměty a na ně jsme se soustředili. Výuka na dálku
neproběhla v souladu se školním vzdělávacím programem, což samozřejmě nebylo ani
možné, ani doporučované manuály MŠMT. V měsíci červnu jsme v metodických sdruženích
a předmětových komisích formou zápisu zaznamenali provedené změny. Ve vztahu k ŠVP
jsme je uvedli do souladu s obsahovými plány pro vzdělávání v dalším období.
V přípravném týdnu v srpnu jsme připravili interní evidenci změn ve vzdělávacím obsahu
jednotlivých vyučovacích předmětů a ročníků. Toto poslouží především řediteli školy,
pedagogům, žákům a jejich zákonným zástupcům příslušné změny pochopit a ve
vzdělávání je realizovat. V tabulce jsme přehledně uvedli, které učivo jsme redukovali a
které je nutné realizovat v následujícím školním roce.

O výsledcích vzdělávání vypovídají tabulky o prospěchu žactva. Výstupem pro nás jsou i
výsledky přijímacího řízení na střední školy.
Průměrný prospěch celé školy činil za 1. pololetí šk. roku 1,288 z celkového počtu 539 žáků.
Celkem 436 žáků prospělo s vyznamenáním, prospělo 102 žáků a 1 žák neprospěl.
Průměrně žáci zameškali 41,3 vyučovacích hodin, neomluvených hodin bylo 5 za celou
školu.
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Průměrný prospěch celé školy činil za 2. pololetí šk. roku 1,196 z celkového počtu 539 žáků.
Celkem 480 žáků prospělo s vyznamenáním, prospělo 58 žáků a 1 žák neprospěl. Průměrně
žáci zameškali 21,7 vyučovacích hodin, neomluvené hodiny nebyly žádné.

Legenda: V – prospěl s vyznamenáním
P – prospěl
5 – neprospěl
N – nehodnocen
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Legenda: V – prospěl s vyznamenáním
P – prospěl
5 – neprospěl
N – nehodnocen

Výsledky rozmisťovacího řízení na střední školy a víceletá gymnázia
ročník

počet žáků
přijatých na
gymnázia

počet žáků přijatých
na střední odborné
školy s maturitou

počet přijatých žáků
na střední odborné
školy bez maturity

5.

2

0

0

7.

4

0

0

9.

19

34

0

počet žáků 9. ročníku
neumístěných na
střední školu k 30.6.

8

Jeden žák plnil docházku dle § 38 školského zákona (jinak student Francouzského lycea v Praze).
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5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
 Počet učitelů cizích jazyků 11. Učitelé s odbornou kvalifikací 10. Učitelé

bez odborné kvalifikace 1 .
 Vyučované cizí jazyky: anglický jazyk, španělský jazyk, německý jazyk
 Časová dotace
Aj 1. stupeň:
2-2-3-4-4 vyučovací hodiny
Aj 2. stupeň:
4-3-3-4 vyučovací hodiny
Šj, Nj 2. stupeň: 3-3-3-3 vyučovací hodiny
Žáci se učí angličtinu od 1. ročníku, od 6. ročníku si žáci volí další cizí jazyk:
němčinu, španělštinu.
Rozšířené jazykové vzdělání je dáno školním vzdělávacím programem „Jazyky
sbližují“.
Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků se žáci na prvním stupni vzdělávají v patnácti
vyučovacích hodinách anglického jazyka v průběhu pěti let.
Na druhém stupni se jazykové vzdělávání rozšiřuje o výuku dalšího cizího jazyka v
celkové dotaci dvanácti hodin v průběhu čtyř let. Žákům nabízíme zvyšování
jazykové vybavenosti v jazyce, německém, španělském. Výuka angličtiny je
dotována čtrnácti hodinami.
Žáci prvního stupně mohou využít nabídky Centra volného času – konverzace s
rodilým mluvčím, příprava na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka – KET,
PET. Škola má certfikát Cambridge ESOL Exam Preparation Centre. Na naší škole
působí anglická družina (smluvní partner).
Výuka probíhá v kmenových třídách, ve specializovaných odborných pracovnách
vybavených moderními audiovizuálními prostředky. K dispozici máme interaktivní
tabule, výukové programy na PC, doplňkový materiál k učebnicím (DVD, CD-rom,
CD). Žáci používají nejnovější verze učebnic. V rámci přípravy si mohou půjčovat i
beletrii a odbornou literaturu ve školní knihovně.
Své znalosti žáci mohou uplatnit v konverzačních soutěžích na úrovni školy i kraje,
a to ve všech u nás vzdělávacích jazycích. Angličtinu, němčinu, španělštinu v praxi
si žáci mohou vyzkoušet či ověřit na poznávacích zájezdech do Anglie, Francie,
Švýcarska nebo Německa či Španělska (ve školním roce 2019/2020 se uskutečnil
pouze zájezd do Německa).
Škola organizuje ve spolupráci s Hobby centrem Prahy 4 obvodní a krajské kolo
anglické konverzační soutěže.
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6. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ve škole pracuje celkem 44 pedagogických pracovníků včetně jednoho psychologa, provozních
zaměstnanců je 13 a ve školní jídelně pracuje 11 zaměstnanců.
Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost)
ped. prac. celkem

ped. prac. s odbornou
kvalifikací

ped. prac. bez odborné
kvalifikace

44

43

1

počet (fyz. osoby)
k 31. 12. 2019

 Charakteristika pedagogického sboru
Naše škola má kvalitní, velmi kooperativní a přátelský pedagogický sbor. Tvoří jej ředitelka,
dva zástupci ředitele školy, výchovná a kariérová poradkyně, metodička sociálně
patologických jevů, učitelé, 3 asistentky pedagoga a vychovatelé školní družiny. Od roku
2017/18 působí ve škole školní psycholožka. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen.
Pedagogický sbor tvoří učitelé s vysokou pedagogickou i odbornou způsobilostí.
Prioritou pedagogického sboru je vysoce kvalitní výuka cizích jazyků i tradičně vysoká úroveň
poskytovaného vzdělávání v ostatních předmětech.
7. Věková struktura pedagogických pracovníků
věk
počet (fyz. osoby)
k 31. 12. 2019

do 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 – a více

do 30
2

6

14

17

5

Průměrný věk pedagogických pracovníků činí 49,64 roků.
8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci
 průběžné vzdělávání - uvést nejpočetněji zastoupená témata
Odbornou kvalifikaci si doplňovaly dvě pedagožky. Jedna zahájila studium pro výchovné
poradce na Filosofické fakultě v Praze, druhá si doplňuje vzdělání anglického jazyka na
jazykové škole – Jaspex.
Dle plánu DVPP upřednostňujeme vzdělávání pedagogických pracovníků v šesti klíčových
aktivitách – jazyky, ICT, školní vzdělávací program, legislativa, inkluze, finanční
gramotnost.
Cílem je kvalitní pedagogický sbor pracující v tvůrčí a inspirativní atmosféře. To, že se nám
to daří, dokládá velký zájem rodičů o dění ve škole i každoroční nárůst počtu žáků.
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Průběžné vzdělávání
V průběžném vzdělávaní se zaměřujeme na témata doporučená ČŠI, vybíráme z nabídky
NIDV a umožňujeme pedagogům školení v případě jejich potřeb a zájmů. Zohledňujeme
aktuální potřeby školy apod. Pedagogičtí pracovníci v rámci DVPP dochází na školení,
konference, odborné semináře či kurzy, přednášky, workshopy, exkurze…
V rámci DVPP jsme využívali akreditovaných kurzů vzdělávacích institucí. Průběžné
vzdělávání jsme pořádali jak pro celou sborovnu, tak jsme umožnili i jednotlivcům výběr
kurzů či seminářů.
Hlavní témata společného vzdělávání byla v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
(všichni zaměstnanci 4 hodinové školení).
Přehled DVPP, počet hodin, v závorce uveden počet absolventů:
Legislativa, personalistika, financování škol od 1. 1. 2020 – 4 hodiny (2)
Přednáška PAS – poruchy autistického spektra, p. Veronika Šporclová – 4 h (30)
Zdravá výživa – 4 hodiny (1)
Hygienické minimum ve ŠJ – 6 hodin (1)
Jak řešit šikanu a kyberšikanu na školách – 20 hodin (1)
X. konference o ekologické výchově v Praze – 7 hodin (2)
Dyskalkulie a reedukace – 8 hodin (1)
Kurz keramiky – 22 hodin (1)
Kurz BOZP a PO pro pracovníky ŠJ – 4 hodiny (1)
Práce s datovou schránkou – 6 hodin (1)
Z projektu „Šablony II“ bylo hrazeno:
Doplňující studium AJ - CŽV MÚVS ČVUT – Jaspex (2 semestry, 112 hodin)
V praxi se nám osvědčilo, že absolvent kurzu či semináře následně ostatním tlumočí průběh
a novinky k dané problematice. Využíváme nabídek PPP Prahy 4.
Školení první pomoci a zdravotníků ozdravných pobytů, které bylo plánováno v březnu 2020
pro 30 pedagogů, se neuskutečnilo z důvodu uzavření škol od 11. 3. 2020 do konce školního
roku.
Témata pro samostudium se týkala inkluze, práce s žáky OMJ, novinky v oblasti právních
předpisů a odborné literatury.
Průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka činila 11 hodin.
Průměrná délka seminářů a kurzů byla 8 hodin.
Počty školení ovlivnilo uzavření škol od 11. 3. 2020 do konce školního roku.

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2020/2021 a odkladů školní docházky na školní rok
2020/2021 (z výkazů pro daný školní rok)

Zápis 2020/21
počet

zapsané děti

přijaté děti

odklady škol. docházky

115

52

4

Od 11. března 2020 byly školy uzavřeny nařízením MZ ČR (koronavirus COVID-19), proto
probíhal v tomto školním roce zápis do prvních tříd ve zvláštním režimu – vždy v pondělí a
ve středu od 1. do 30. dubna 2020. Děti k zápisu nechodily, zákonní zástupci předali
zástupcům školy pouze potřebné dokumenty. Možností bylo několik – osobně v daném
termínu, datovou schránkou, poštou.
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Do základní školy byli k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 přijímáni uchazeči
na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodu spádové
základní školy a dále dle souboru kritérií, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí
uchazečů.
Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhl v souladu s výše
uvedenými kritérii. Celkový počet obdržených žádostí pro základní vzdělávání byl 115.
Kapacita prvních ročníků základní školy pro školní rok 2020/2021 byla celkem 52 žáků. Pro
školní rok 2020/2021 bylo skutečně přijato celkem 52 uchazečů.
Zápis do 1. ročníku proběhl v souladu s jednotnými kritérii pro přijímání k základnímu
vzdělávání. Přednost při přijetí byla dána v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona 40
uchazečům s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č.1), 12
uchazečům s trvalým pobytem na území MČ Prahy 4, jejichž sourozenec je žákem ZŠ s Rvj
Filosofská (kritérium č.2).
Celkem 7 zákonných zástupců se odvolalo proti rozhodnutí o nepřijetí. Vytvořili jsme
personální a prostorové podmínky pro otevření další první třídy a tím jsme mohli vyhovět
všem odvoláním změnou rozhodnutí. Losování neproběhlo.
10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů
Hodnocení činnosti školních družin
Školní družinu navštěvovalo celkem 195 žáků v 7 odděleních ZŠ s Rvj Filosofská.
Stanovené cíle ve školním roce 2019/2020 byly splněny dle tematického plánu a plánů na
dané měsíce s přihlédnutím na specifika každého oddělení.
Žáky jsme vedli ke správnému a slušnému chování v kolektivu i mezi jednotlivci,
spisovnému vyjadřování, vytváření přátelských a kamarádských vztahů mezi žáky,
zodpovědnosti, samostatnosti, soudržnosti.
Učili se dodržovat osobní hygienu, správné návyky při stravování, komunikaci
a společenskému chování. Součástí výchovně vzdělávací práce je péče o zdraví žáků,
k němuž přispívá tělesný pohyb (pobyt na hřišti, v tělocvičně, na školách v přírodě),
pravidelné vycházky, rozvíjení estetické výchovy (kresba, četba, zpěv, divadlo, kulturní
pořady, návštěvy galerií, deskové hry), dopravní výchova, turistika, zdravotní výchova,
zdravá výživa, ekologie (třídění odpadu).
Zúčastnili jsme se kulturních akcí pořádaných MČ Praha 4 a uspořádali několik akcí ve
spolupráci s rodiči.
Žáci 1. tříd měli možnost se každé úterý účastnit plaveckého výcviku v Podolí, ve středu
výuky golfu a dalších kroužků CVČ.
Spolupracujeme s třídními učitelkami, MČ Praha 4, Městskou policií Prahy 4, mateřskými
školkami (Jílovská, Jitřní, Němčická).
Žáci se zapojili do programu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléčného programu“.
Vychovatelky se s žáky účastní návštěv dopravního hřiště, doprovodů na výlety a ostatních
akcí školy.
Školní rok 2019/2020 byl ve školní družině ukončen 10. 3. 2020 vzhledem
k epidemiologické situaci, způsobené koronavirem. Spolupráce mezi vychovatelkami,
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třídními učitelkami, rodiči i žáky s přihlédnutím k mimořádné epidemiologické situaci
Covid-19 byla velmi dobrá.
Od 25.5. 2020 spolupracovaly vychovatelky s vyučujícími při náhradní výuce.
Dále pak byla činnost školní družiny prodloužena na měsíc červenec pod záštitou MČ Praha
4. Do letní školní družiny bylo přihlášeno celkem 31 žáků. Vše se konalo za přísného
dodržování hygienických zásad.
Akce školní družiny ve školním roce 2019/2020
Hurá, už jsem školákem ( akce s rodiči )
Ukázková hodina pozemního hokeje ( reprezentanti ČR )
Kouzelník a pes Ikebara
Maříž – keramická dílna
Vánoční jarmark
Lampionový průvod ( akce s rodiči )
Kino Modřany – 2x návštěva dětského filmu
Výlet na Karlštejn – betlémy (hrazeno ze Šablon - 6 skupin )
Maškarní rej
Sběr kaštanů a žaludů – školní soutěž

11. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost
speciálních pedagogů a školních psychologů – jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií
ČR, psychology sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty)
1/ Výchovný poradce
Výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň v objektu Filosofská: Mgr. Hana Sulková. Pravidelné
konzultační hodiny pro rodiče 1x měsíčně, první středa v měsíci. Další možnosti konzultace
dle dohody.
Školní psycholožka - participovala na přípravě preventivních programů, sledovala žáky se
SVP a žáky ohrožené školním neúspěchem i žáky nadané. Pomáhala řešit krizové situace,
monitorovala negativní chování v kolektivech i u jedinců, následně pak prováděla základní
diagnostiku vybraných tříd.
Koordinovala začleňování nových žáků a dětí s odlišným mateřským jazykem do skupin.
Spolupracovala se všemi subjekty školy.
Tým ŠPP vzájemně spolupracoval i v době uzavření škol. Žáky se SVP nebo třídními učiteli
vytypované žáky, kteří neměli podmínky pro distanční výuku, jsme kontaktovali pravidelně
alespoň emailem nebo telefonicky. Koordinovali jsme individuální podporu také
prostřednictvím asistentů pedagoga. Nabízeli jsme on-line konzultace dětem i jejich
rodičům.
SE ŠPZ jsme konzultovali podpůrná opatření telefonicky po souhlasu rodičů. Během
školního roku 2019/2020 jsme dále spolupracovali s těmito organizacemi:
 PPP Francouzská 56 , Praha 2
 MČ Praha 4 - Mgr. Fišerová – koordinátorka metodiků prevence na MČ Praha 4
 o. s. Anima – Filip Kadlec
 PPP Ohradní 20, Praha 4
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SPC Nautis, Českolipská 26, Praha 9
SPC Chotouňská při SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská 476, Praha 10
SPC Hurbanova 1285, Praha 4

2/ Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 4
Po celý školní rok třídní učitelky I. i II. stupně spolupracovaly s výchovnou poradkyní
a psycholožkou Mgr. Barborou Sodomkovou z Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 4
(dále jen PPP). Na základě této spolupráce byli sledováni žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami a výchovnými problémy. Všechny problémy žáků byly řešeny operativně také za
účasti rodičů a vedení školy.
Vzhledem k opatřením v důsledku uzavření škol od 11. 3. 2020 byla žákům se SVP
a s finančními nároky na podporu jejich vzdělávání prodloužena platnost doporučení na
základě písemné žádosti rodičů.
3/ Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
V pedagogicko – psychologické poradně bylo nově vyšetřeno 5 žáků 1. stupně a 2 žáci
2. stupně.
K 30. 6. 2020 bylo v evidenci celkem 65 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
Z toho:
1. stupeň podpory – 32 žáků
2. stupeň podpory - 30 žáků
3. stupeň podpory – 3 žáci
15 žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu.
Proběhlo 5 výchovných komisí.
 Ve škole nepracuje žádný speciální pedagog
 Ve škole pracuje jeden školní psycholog (úvazek 0,5 financován ze Šablon II)
 Spolupráce s PPP, SPC – celoročně jsme spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou
poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 se sídlem ve Francouzské ulici.
 Spolupráce s psychology – využívali jsme poradenské služby v případě problémů
týkajících se klima ve třídě, konzultace ohledně problémových žáků.
 Spolupráce se sociálními odbory – konzultace jednotlivých sociálních případů
(OSPOD)
12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity
Komunikace s rodiči probíhá prostřednictvím webových stránek, emailem a programem
Komens (součást Bakalářů). Důležité informace pro rodiče i žáky jsou zveřejňovány na
webových stránkách školy.
Úzká spolupráce funguje s Městskou policií i Policií ČR. Žáci 1. stupně ZŠ se účastnili
aktivit na dětském dopravním hřišti.
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Partnery školy při vzdělávání žáků a volnočasovými aktivitami jsou zejména rodiče sdružení
ve spolku „Spolek rodičů školy ZŠ s Rvj Filosofská.“
Spolek spolupracuje se školou na udržování vysoké kvality vzdělání a podpoře
pohybových i kreativních aktivit u dětí a vůbec celého výchovně-vzdělávacího procesu.
Děje se to pomocí vybraných příspěvků i osobní angažovaností některých rodičů.
Činnost spolku:
 podpora projektů a cílů školy
 snaha o získání grantů a příspěvků
 přímá osobní podpora školy - zapojení rodičů do školních akcí

Příspěvky Spolku jsou využity zejména pro finanční a materiální podporu:










příspěvek na nákup školního vybavení
příspěvek adaptační kurzy
příspěvek na dopravu škol v přírodě
nákup odměn žákům (věcné ceny za soutěže)
pořízení knih do knihovny
nákup kancelářského papíru
příspěvek pro žáky 9. tříd na šerpy
příspěvek na zahradní slavnost
příspěvek na vánoční divadelní představení (dramatický kroužek)

Externí organizace a kluby vedly kroužky sportovní, taneční, jógy pro žáky ZŠ s Rvj
Filosofská v prostorách školy.
Velké množství zájmových útvarů nabízeli žákům také pedagogové naší školy pod Centrem
volného času (přípravky z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. ročníků, anglické kurzy,
výtvarné, keramické, kroužek vaření a stolování a další.
Spolupráce se ZOO Praha - Adopce zvířat
Jedním z tradičních partnerů, se kterými ZŠ Filosofská spolupracovala po mnoho let, byla i
ZOO Praha. Každé zvíře chované v pražské zoo je oceněno finanční částkou, která je u
jednotlivých druhů odlišná a je odvozená od ročních nákladů na krmivo a další péče o dané
zvíře.
Bohužel, během let docházelo ke změnám v podmínkách adopce zvířat a tyto změny byly
často ke škodě věci. A ta poslední způsobila, že na ZŠ Filosofská je momentálně pouze jedna
třída, která adoptuje zvíře v ZOO Praha.
Původní částka, kterou musela třída zaplatit, aby se mohla stát adoptivním rodičem, byla
1.500,- Kč. Později byla zvednuta na 2.000,-Kč. Za tuto částku jsme ovšem získali coby třídy
zajímavé benefity. Kromě cedulky s označením třídy u daného zvířete (případně v pavilonu)
jsme také po dobu jednoho roku obdrželi 4x ročně časopis Trojský koník, 30 jednorázových
vstupenek (28 dětských + 2 dospělé), certifikát o adopci, obrázek našeho adoptivního
zvířete a různé propagační materiály.
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Ve školním roce 2019/20 však byla částka bez varování a bez jakékoli informace zvýšena
na 4.000,-. Vzhledem k jednání ZOO Praha se z původních 19 tříd, které měly o adopci
zájem, zmenšil počet na 1, která dotáhla adopci až ke zdárnému konci.
Spolupráce s jazykovou školou AKCENT
Na ZŠ Filosofská je kladen velký důraz na výuku cizích jazyků – vždyť v samotném
vzdělávacím programu máme motto „Jazyky sbližují“.
Naším cílem je výchova žáků, pro které není cizí jazyk jen prázdný pojmem a jednou z
protrpěných hodin na rozvrhu. Jazyky učíme poutavou formou a kromě běžné výuky
nabízíme i hodiny anglického a dalších jazyků v rámci odpoledních kroužků Centra volného
času.
Velmi dobré vzdělávací výsledky školy v oblasti výuky anglického jazyka jsou zřejmé i z
vynikajícího umístění žáků školy v celostátních testech Scio.
V rámci přípravy na zkoušky Cambridge English spolupracuje ZŠ Filosofská mimo jiné s
jazykovou školou Akcent, která je platinovým centrem pro jazykové zkoušky z angličtiny s
právem zkoušet vlastní studenty i externí zájemce a nabízí v Praze jazykové kurzy angličtiny
zaměřené na přípravu na tyto mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny.
Na naší škole probíhaly i v minulém školním roce přípravné kurzy k mezinárodním
cambridgským jazykovým zkouškám v anglickém jazyce PET. V předchozích letech se
množství úspěšných absolventů těchto přípravných kurzů se stalo hrdými majiteli
certifikátů na úrovni A2 (KET) a B1 (PET).
Vzhledem k této úspěšné spolupráci jsme již delší dobu držiteli titulu „Přípravné centrum
cambridgských zkoušek“ s právem používat logo „We prepare for CAMBRIDGE English
Qualifications“.
V loňském roce probíhaly na naší škole přípravné 2 kurzy – PET začátečníci a PET pokročilí.
Vzhledem k nelehké situaci, způsobené pandemií Covid-19, musely být oba kurzy na
počátku března přerušeny. Nicméně věříme, že kurz pro začátečníky bude v příštím
školním roce pokračovat a jeho účastníci se v létě 2021 podrobí zkouškám PET. Někteří
absolventi kurzu pro pokročilé se chystají ke zkouškám soukromě, neboť se jednalo o žáky
devátých ročníků, a to na podzim 2020.
Spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha
HEZAL LOBO – NAŠE INDICKÁ „ADOPTIVNÍ DCERA“
Jedním z partnerů, s nímž ZŠ Filosofská spolupracuje, je mimo jiné Arcidiecézní charita
Praha, jejíž program Adopce na dálku podporuje již od roku 1993 nejchudší děti z různých
zemí. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání a věci s tím spojené, tedy nejen
školné na základních, středních i vyšších školách, ale i školní pomůcky, školní uniformu,
apod. Patří sem například i pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity a zdravotní
péče, jakož i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí
zásadní roli.
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ZŠ Filosofská se do adopcí zapojila již dávno. Po keňském chlapci Henrym Nandayovi se
naší adoptivní dcerou stalo indické děvčátko Kavya, kterou jsme úspěšně dovedli až k
maturitě a sňatku.
Po tomto úspěchu se naší novou adoptivní dcerou stala další indická dívka, Hezal Lobo. Tu
jsme začali podporovat ve školním roce 2015/16. Hezal je dívka se zájmem o studium a
touhou stát se lékařkou. Škola ji baví, má ráda zejména angličtinu, zpěv, kreslení,
vypravování příběhů apod. Také se ráda účastní různých školních soutěží.
Bez naší pomoci by Hezal studovat nemohla, neboť kvůli nemoci jejího otce je jediným
rodinným příjmem občasný prodej zeleniny. Hezal má kromě studia na starosti své dva
mladší sourozence a péči o domácnost.
Ve školním roce 2019/20 nebylo nutno uspořádat pro Hezal sbírku, neboť stále ještě
zbývají finanční prostředky z velmi úspěšné sbírky, která na naší škole proběhla ve školním
roce 2016/17. Sbírka tehdy vynesla přes 20.000,- Kč, takže bylo možné pokrýt náklady na
Hezalino studium po několik následujících let.
Hezal nás pravidelně informuje o svých pokrocích a studijních úspěších. Ve svých
dopisech, které doprovází půvabnými obrázky, nám děkuje za podporu, kterou jí
poskytujeme. Někdy je v dopise přiložená i fotografie, abychom mohli sledovat, jak Hezal
roste.
13. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech


Výzva č. 02-16-023 Šablony I, celkem poskytnuto Kč 958.368,16,- v roce 2019
k 31.8.2019 projekt ukončen a dotace vyčerpána.



Výzva č. 02_18_064 Šablony II celkem poskytnuto Kč 2.002.025,- v roce 2019
čerpáno 283.640,48 Kč.
K 1.1.2020 zůstatek 1.718.384,50 Kč, k 31.8.2020 čerpáno 434.414,51 Kč.
Projekt bude ukončen 31.8.2021.

Získané finanční prostředky byly využity:
1. vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostně sociálního rozvoje
a jazykových kurzů.
2. personální podpora školního psychologa (úvazek 0,5)
3. činnost klubu zábavné logiky a deskových her. Každý rok projektu byly otevřeny dvě
skupiny.
4. doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (14 skupin).
5. projektový den mimo školu
6. projektový den ve školní družině
7. projektový den mimo školní družinu
8. nákup materiálu a potřeb pro zajištění klubu a doučovacích skupin
V průběhu projektu se velice osvědčila školní psycholožka, která se aktivně zapojovala do
vyhledávání a řešení problémů žáků školy. Pravidelně se účastnila pedagogických porad,
spolupracovala s třídními učiteli a její pomoc uvítali i rodiče našich žáků.
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Velkým přínosem byly doučovací skupiny, kde pracovali žáci individuálně s učiteli
a zaznamenali zlepšení v běžných hodinách. Velký ohlas měl také klub zábavné logiky
a deskových her.
Další projekt financovaný z cizích zdrojů:
Podpora výuky plavání v ZŠ (V. etapa)

Kč 38.400,-

Mezinárodní projekt Edison (24. 2. – 28. 2. 2020)
Dne 24. 2. 2020 se v naší škole uskutečnil již několikátý ročník projektu Edison. Na rozdíl od
minulých ročníků, které se konaly na podzim, v tomto roce jsme přivítali Edisony v pololetí
školního roku.
Stejně jako každý rok jsme nic nenechali náhodě a pečlivě se na naše studenty připravili.
Žáci 8. a 9. ročníků byli rozděleni do dvojic, aby mohli dělat doprovod nižším ročníkům
a pomoci jim porozumět prezentacím v aj.
Mnozí žáci a rodiče nabídli pro Edisony ubytování ve svých rodinách. Stejně jako každý ročník
žádní Edisoni nemuseli být ubytováni v hostelu a mohli tak být více v kontaktu s našimi
studenty i s naší – českou kulturou.
Při výtvarné výchově žáci nezaháleli a připravili vlajky jednotlivých států na slavnostní
uvítání.
Letos navštívili naši školu Edisoni z 1) Indie, 2) Taiwanu, 3) Číny, 4) Turecka, 5) Chile
a 6) Indonésie.
Po celou dobu pobytu na naší škole měl každý Edison k dispozici učebnu s interaktivní tabulí
a společnou učebnu – meeting room, kde pro ně bylo nachystáno občerstvení.
Prezentace Edisonů zahrnovala nejen obrazové materiály vztahující se k zemi, ale též
praktické ukázky tanců, rodného jazyka, písní i ochutnávky tradičních pokrmů.
Některé tance jsme si i zapamatovali a při slavnostním zakončení v tělocvičně jsme si
společně zatancovali.
14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky
Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. a
prováděcí vyhlášky č. 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Péče o nadané žáky se projevuje při vnitřní diferenciaci žáků v některých předmětech
(anglický jazyk), IVP…
Talentované žáky zapojujeme do postupových soutěží.
Nadanými žáky rozumíme žáky, kteří se liší v lehkosti učení, v kvalitě, s jakou zvládají činnosti
v oblasti svého nadání a výsledcích. Snadno a rychle se učí, objevují vlastní cesty řešení
problému.
V hodinách nabízíme žákům zvládání složitějších úkolů a doplňkových cvičení. Podporujeme
rozvíjení slovní zásoby a pohotového myšlení. Při skupinovém vyučování využíváme
příležitostně talentované žáky jako vedoucí skupin. Své nadání a pohotovost v naší škole
rozvíjí jeden žák například v kroužku deskových her.
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15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky,…)
Polytechnická výchova
Polytechnická výchova je převážně soustředěna v hodinách pracovních činností, výtvarné
výchovy, matematiky, fyziky a informatiky. Dále pak v zájmových kroužcích (Věda nás baví,
keramika, kreativní tvoření, vaření…).
Polytechnické vzdělávání je proces, který podporuje a napomáhá učení se specifickým
zaměřením na získávání poznatků o technice, osvojování si technických dovedností a
kladných postojů k technice. Podstatný je při tom rozvoj technického myšlení a tvořivosti.
O rozvoj technické gramotnosti usilujeme v pracovních činnostech.
Žákům 1. stupně nabízíme volnočasové aktivity v podobě kroužků pořádaných školou či
externisty (Kroužek šikovných rukou, Kutilská dílna…).
S žáky na 2. stupni využíváme nabídku Akademie řemesel - Střední škola technická, Zelený
pruh. Žáci osmého ročníku se v dopoledním programu seznamovali s různými obory
možného dalšího studia. Pod vedením mistrů odborného výcviku si žáci vyzkoušeli práci se
dřevem, sklem, přírodními materiály.
Žáci devátého ročníku navštívili Střední průmyslovou školu Josefa Gočára, kde spolu se
studenty vytvářeli modely na počítačích a následnou realizaci návrhu v dílnách.
Očima 9.E
Zúčastnili jsme se projektového dne na střední škole Josefa Gočára. Vyzkoušeli jsme si na
počítačích vymodelovat vlastní předmět (vázu), upravit její vzhled (barvu, povrch) a umístit
ji do interiéru domu v programu Lumion.
Poté jsme sešli až do sklepa školy, kde se nachází učebny stavitelství. My jsme se věnovali
konkrétně betonu a sádře. Zkusili jsme si vyrobit vlastní dlažbu ze sádry a také jsme pak
otestovali její odolnost.
Na konci dne jsme si ještě zahráli orientační hru po škole, zodpověděli jednoduché
i bonusové otázky do kvízu a někteří z nás vyhráli flash disk.
16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí do ZŠ
Na naší škole nemáme přípravné třídy.
Sociální znevýhodnění je (podle školského zákona) speciální vzdělávací potřeba,
stejně jako zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění.
Problematice začleňování žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí věnujeme velkou
pozornost, přestože naši školu navštěvuje malý počet žáků z tohoto prostředí.
Usilujeme o spolupráci s rodiči (nejen formou třídních schůzek, ale i osobních konzultací
třídního učitele a ostatních vyučujících se zákonnými zástupci žáka).
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Dále dbáme na začleňování žáka do třídního kolektivu, čímž předcházíme vzniku rizikového
chování.
Žákům také pomáháme při zvládání učiva prostřednictvím doučování, které je pro rodiče
bezplatné (hrazeno z projektu „Šablony II“).
Velkou finanční pomocí pro rodiče může být hrazení obědů - již druhým rokem
spolupracujeme s organizací WOMEN FOR WOMEN.
Zákonní zástupci mohou také hledat pomoc u organizací, které poskytují služby pro sociálně
znevýhodněné děti (např. Barevný svět dětí, o. s., Člověk v tísni o. p. s., Meta o. s., Proxima
sociale o.s.)
17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU
a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším
začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ
Počty dětí cizinců
Státy EU

Počet

Belgie
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko

1

Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko

1

Portugalsko

18

Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko

4

Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
Celkem (EU)

6

Ostatní státy (v případě, že nejsou státy
uvedeny, dopište je do
volných řádků)

Čína
Rusko

6

Ukrajina

11

Vietnam

5

Gruzie

1

Mongolsko

1

Bělorusko

1

Kazachstán

1

Celkem (ostatní)

26

Celkem (státy EU + ostatní státy)

32

Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců
Z hlediska integrace a dalšího začleňováním dětí cizinců do prostředí školy ve školním roce
2019/2020 učitelé 2. stupně pracovali s žákem vietnamské národnosti.
Začleňování probíhalo v těsné spolupráci s jeho rodiči za pomoci společnosti Meta, která
bezplatně poskytovala tlumočníky pro jednotlivá setkání. Chlapec byl kolektivem třídy
přijat pozitivně a pod vedením zkušené asistentky pedagoga zvládal učivo 8. ročníku.
Za podpory školy se zapojil také do sportovní aktivity, je členem fotbalového klubu Libuš.
18. Environmentální výchova
Environmentální výchova přirozeně prolíná napříč předměty a stává se jejich
spojovacím článkem. Jednotlivé tematické okruhy environmentální výchovy jsou v ŠVP
zapracovány do vyučovacích předmětů prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis, výchova
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k občanství a výchova ke zdraví, chemie a fyzika. V průběhu školního roku se žáci
seznamovali s ekosystémy a vzájemnými vztahy mezi nimi, recyklací a globálními problémy.
Učili se chápat souvislosti ekologické, ekonomické a sociální. Principy udržitelného rozvoje
byly obsaženy i v jiných vyučovacích předmětech (pracovních činnostech, výtvarné výchově,
občanské výchově, českém jazyce i při výuce cizích jazyků apod.)
Cílem environmentální výchovy je snižování ekologického dopadu školy, uvědomění si
svého jednání a jeho vlivu na životní prostředí a snaha o zlepšení životního prostředí ve škole
i jejím okolí. Byly prohloubeny znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.
Některé třídy se zúčastnili ekologicky zaměřených projektů.
Stejně jako každý rok se žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy zapojili do sběru starého
papíru, použitých baterií, kaštanů a žaludů pro lesní zvěř.
Sběr starého papíru má smysl:
na výrobu 85 kg papíru je potřeba 1 vzrostlý strom. K výrobě recyklovaného papíru již není
potřeba strom žádný. Kolik stromů zachránili naši žáci?
Každoročně sbíráme starý papír a karton. K odvozu starého papíru za školní rok 2019/2020
přispěli žáci množstvím 12.115 kg. Ušetřili tak životy nejméně 142 stromů. Ve sběrové
soutěži pořádané pražskými službami se naše škola umístila na 11. místě.
Vítězné třídy byly odměněny sladkostmi, jednotlivci získali věcné ceny.
Vítězné třídy:
1. místo 6.A
2. místo 4.D
3. místo 3.D

1424 kg = záchrana 16 stromů
1034 kg = záchrana 12 stromů
1017 kg = záchrana 11 stromů

Již druhým rokem měli žáci možnost pozorovat hnízdění špačka obecného v on-line budce
na naší školní zahradě. Tento zajímavý projekt sponzoruje ČZU v Praze, fakulta životního
prostředí.
Plnění výchovně vzdělávacích cílů:
 péče o květiny (třídy, chodby)
 šetrné hospodaření s vodou a elektrickou energií
 sponzoring zvířat v pražské ZOO, exkurze do ZOO
 exkurze do chráněných území
 exkurze do zoo koutků (Břežanské údolí, Krčský les)
 návštěvy botanických zahrad
 spolupráce s mysliveckým sdružením (pomoc lesní zvěři, besedy)
Spolupracujeme s Ekocentry – Koniklec, Podhoubí, Tereza, Toulcův dvůr, odebíráme časopis
Nika, Bedrník, Trojský koník, Naše příroda.
Výchova k udržitelnému rozvoji v rámci výchovy a vzdělávání, ve smyslu našeho ŠVP,
je jednou z našich priorit. Žáci jsou vedeni k životnímu stylu, který současným a budoucím
generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje
rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystému.
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19. Multikulturní výchova
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění
odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání
a respektování zvyšující se sociokulturní rozmanitosti. Multikulturní výchova se hluboce
dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi
školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají
žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, zabezpečí takové klima, kde se budou
všichni cítit rovnoprávně. Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími oblastmi.
Učitelé zohledňují kulturní odlišnost, vysvětlují ji ostatním dětem ve třídě, vhodně tuto
problematiku zařazují do programu třídnické hodiny.
Naše škola se dlouhodobě věnuje ve svých předmětech tématu multikultura.
Žáci se seznamují pomocí konkrétních případů a výpovědí lidí z různých částí světa, kteří
navštěvují v rámci multikulturních projektů naši školu, s jejich životem a problémy. Učí se v
případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení (Adopce na dálku), výměnný
pobyt žáků z Německa (nemohli jsme uskutečnit z důvodu koronavirové krize), charitativní
akce – Děti dětem, Život dětem...
Projekt Edison (24.2. – 28.2.2020)
Dne 24. 2. 2020 jsme přivítali na naší škole studenty ze 6 zemí v rámci mezinárodního
projektu Edison.
Letos navštívili naši školu Edisoni z 1) Indie, 2) Taiwanu, 3) Číny, 4) Turecka, 5) Chile a 6)
Indonésie
Prezentace Edisonů zahrnovala nejen obrazové materiály vztahující se k zemi, ale též
praktické ukázky tanců, rodného jazyka, písní i ochutnávky tradičních pokrmů.

Naši žáci prokázali velice dobrou znalost anglického jazyka a komunikace byla na vysoké
úrovni. Žáci 8. a 9. ročníků se stali tlumočníky ve třídách na 1. stupni, navázali přátelské
vztahy a na závěr si všichni zatančili při slavnostním rozloučení s Edisony v tělocvičně školy.
20. Prevence rizikového chování

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE
za školní rok 2019/2020
Cíle stanovené v Preventivním programu školy pro šk. rok 2019/2020 byly většinou splněny,
vzhledem k epidemiologické situaci a distanční výuce se však neuskutečnily některé plánované
akce. Při volbě jednotlivých preventivních aktivit jsme reagovali na aktuální situaci.
Preventivní témata byla nejčastěji obsažena v předmětech uvedených v PPŠ, dále se
uskutečnilo mnoho akcí s preventivním obsahem. Preventivní programy proběhly ve všech
ročnících, některé naplánované akce se však z výše jmenovaných důvodů neuskutečnily.
Naší snahou stále je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově
koordinovány a začleňovány i do aktivit mimo vyučování – např. do kroužků CVČ, do práce
školní družiny, ale i realizovány v rámci adaptačního programu, ozdravných pobytů škol
v přírodě, exkurzí.
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Spolupracovali jsme s těmito subjekty: Oddělení prevence Městské policie Praha, PPP pro
Prahu1, 2, 4, MP Education, Česká koalice proti tabáku, Jules a Jim, Mgr. Jiří Sixta, Progressive
o.p.s, Fórum pro prožitkové vzdělávání z.ú., Úřad MČ Praha4, OSPOD.

Během školního roku byly uskutečněny tyto programy:


žáci prvního stupně:

-

preventivně vzdělávací program Bezpečné chování
realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence
besedy zdarma

Třída
1. A, B, C
2. A, B, C
3. C, D
4. C, D, E
5. C, D, E

Program
Malý Péťa sám doma
Bezpečné chování - sám venku
Bezpečné chování - nebezpečné situace
Bezpečné chování - rekapitulace znalostí
Bezpečné chování v elektronickém světě I.

Délka
45 min
45 min
45 min
45 min
45 min

Nekuřátka
-

realizátor Česká koalice proti tabáku, Jules a Jim
prevence tabakismu
hrazeno MČ Praha 4
určeno pro 4. ročník

Třída
4. C, D, E

Program
Nekuřátka



žáci druhého stupně:

-

preventivně vzdělávací program Bezpečné chování
realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence
besedy zdarma

Třída
6. A, B
7. A
8. C, D

9. C, D, E

-

Program
Bezpečné chování v elektronickém světě II.
Kyberšikana
Autorská práva a Internet – chlapci
Jak se nestát obětí pohlavního zneužití a
domácího násilí - dívky
(v daném datu vždy celá třída – D i CH)
Domácí násilí – chlapci
Jak se nestát obětí znásilnění - dívky
(v daném datu vždy celá třída – D i CH)

Délka
90 min

Délka
45 min
45 min
90 min

90 min

preventivně vzdělávací program Sociálně patologické jevy (5. – 9. ročník) – neuskutečnil se
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Program proti užívání marihuany
-

realizátor Česká koalice proti tabáku, Jules a Jim
prevence zneužívání marihuany
hrazeno MČ Praha 4
určeno pro 6. ročník

Třída
6. A, B

Program
Prevence zneužívání marihuany

Délka
90 min

Program
Prevence zneužívání alkoholu

Délka
90 min

Semináře „Alkohol“
-

realizátor Jules a Jim
prevence alkoholismu
hrazeno MČ Praha 4
7. ročník

Třída
7. A
Adaptační program
-

pro žáky 6. ročníku
příspěvek MČ Praha 4
Mgr. Jiří Sixta

Třída
6. A, B

Program
Délka
Adaptační program – začlenění nových žáků, 1 den
vznik nových kolektivů

Pořady MP Education
-

program zaměřený na téma dospívání a sexuální výchova, poruchy příjmu potravy
hrazeno z příspěvku MČ Praha 4 a příspěvku SRŠ

Třída
5. C, D, E
6. A
7. C, D

Program
Adam a Eva aneb nejsme stejní
Dospívám aneb život plný změn – dívky
Na startu mužnosti I - chlapci
Čas Proměn – dívky
Na startu mužnosti II - chlapci

Program „Otevřete oči“ (9. ročník) – program se neuskutečnil
Prevence kyberšikany – program se neuskutečnil
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Délka
45 min
45 min
45 min

Pedagogové







Pravidelná účast metodika prevence na pracovních seminářích a dalších akcích
školních metodiků prevence rizikového chování v PPP (PaedDr. Lenka Marušková)
Konzultační hodiny metodiků prevence a výchovných poradkyň
Pravidelná setkání metodiků prevence na Úřadu městské části Praha 4
(Bc. Ivana Staňková, Mgr. Zuzana Fišerová)
Semináře PPP a NIDV
Absolvování vzdělávacího kurzu Jak řešit šikanu a kyberšikanu ve Vaší škole, 15.1.16.2.2020 (PhDr. Michal Kolář, Mgr. Martina Viewegová)

Závěr:
V tomto školním roce jsme se nejvíce věnovali řešení vztahů mezi žáky prvního stupně
a jejich chování.
Pokračovali jsme v osvědčených programech (Programy Oddělení prevence Městské policie
Praha – bezpečné chování, sociálně patologické jevy, programy s tematikou dospívání pořádané
MP Education, pořady Nekuřátka, Prevence zneužívání marihuany, Prevence neužívání
alkoholu – zajistila a finančně podpořila MČ Praha). Žáci 6. ročníku absolvovali adaptační
program. Ve všech těchto programech budeme pokračovat i v dalším školním roce.
Zpracovala Mgr. Lenka Pilíková
(školní metodik prevence rizikového chování)

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

Celkem

1

Zlínský

1

Ústecký

40

Pardubický

1

Olomoucký

1

Liberecký

Středočeský

Moravskoslezský

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Plzeňský

1

Jihomoravský

kraj
počet
žáků
celke
m

Jihočeský

Kraj

43

z
toho
nově
přijatí

24

2

22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.)
Na škole aktivně pracuje Žákovský parlament pod vedením Mgr. Jaroslavy Davidové.
Výroční zpráva žákovského parlamentu 2019/20
Činnost Žákovského parlamentu ZŠ Filosofská ve školním roce 2019/20.
Na počátku září se konala 1. schůze, na které zástupci tříd zvolili ze svého středu předsedu:
Annu Marii SOÓSOVOU (9.D) a místopředsedu: Annu JINDRÁKOVOU (9.D). Následovalo
tradiční přidělení „tutorů“ z 8. a 9. tříd našim nejmenším, tj. prvňáčkům a druhákům. Jejich
úkolem je pomáhat našim nejmenším tehdy, kdykoli je to potřeba.
Důležitou úlohou ŽP bylo také si připomenout základní pravidla, týkající se provozu školy,
která poté zástupci tříd předali svým spolužákům ve třídách. Jednalo se o informace ohledně
běžného provozu, tj. bezpečnosti, provozu šatny, provozu ranní družiny, úklidu tříd, kroužků
Centra volného času apod.
Novinkou bylo seznámení s tzv. Poťouchlou sváčou, která nám nově vozí do školy chutné
svačinky pro zájemce ze strany žáků i učitelů.
První akcí, která nás v září čekala, byla charitativní akce, tzv. Srdíčkový den, kdy měli naši žáci
možnost si zakoupit drobné dárkové předměty.
Čekaly nás také přípravy na Evropský den jazyků. Na první schůzce ŽP si zástupci 2.-9. tříd
vylosovali zemi, o níž třídy udělaly projekt.
V říjnu jsme na schůzce zhodnotili velmi vydařenou akci - Evropský den jazyků. Podíleli se na
něm formou tvorby projektů o dané zemi jednak žáci 2.-9. tříd, ale skvělým dobrodružstvím
byl i závod „Putování po Evropě“, který pro své mladší kamarády připravili osmáci a deváťáci.
Bylo také potřeba poněkud inovovat náš tradiční Halloween. Kromě toho, že se tentokrát
konal v listopadu, jsme navázali na úspěšnou tradici z předchozího školného roku a nechali
naše osvědčené osmáky a deváťáky, aby během 3. vyučovací hodiny zabavili své mladší
spolužáky. A namísto průvodu školou šly tentokrát v průběhu 4. hodiny školou pouze
nejkrásnější masky z každé třídy.
Také jsme v listopadu zahájili každoroční akci Děti dětem a až do prosince jsme nosili
do školy hygienické potřeby pro miminka z kojeneckého ústavu.
Prosinec bývá pro Žákovskou samosprávu jedním z nejnáročnějších měsíců. Hned na počátku
měsíce byla ukončena a odvezena sbírka Děti dětem, kdy naši žáci nosili hygienické potřeby
apod. pro děti z kojeneckého ústavu.
Kromě toho jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten náš tradiční stromeček
žákovského parlamentu, aby nám pomohl vydržet a zpříjemnit dlouhé čekání na Ježíška.
Hned potom nás čekala jedna z nejzodpovědnějších akcí - Mikuláš. 5.12. hned ráno vítali
naše školáky v šatně andílci a čertíci, zatímco 3 důstojní Mikulášové trpělivě vyčkávali na
svou chvíli. Po 8. hodině odešel jeden Mikuláš se svým týmem do nedaleké mateřské školy
a druzí dva šli se svými týmy na 1. a 2. stupeň.
Nesmíme zapomenout ani na náš Vánoční jarmark, který se koná tradičně v předvánočním
čase. Opět jsme nabídli našim návštěvníkům z řad rodičů a příbuzných našich žáků vánoční
speciality a naše vlastní výrobky. Milou tradicí také je, že na tuto milou akci přicházejí i naši
bývalí žáci, aby přišli pozdravit své bývalé učitele a mladší kamarády.
Poprvé byla také na schůzi ŽP zmíněna ZOO adopce, končící v únoru. Třídy dostaly za úkol se
rozhodnout, zda a jaké chtějí adoptovat zvíře.
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V lednu bývá obvykle méně akcí, protože se vše podřizuje snaze našich žáků dosáhnout těch
nejlepších studijních výsledků, neboť končí 1. pololetí. A o to se snaží zejména naši žáci z 5.,
7. a 9. tříd, na které čekaly přijímací zkoušky na střední školy.
Za zmínku však stojí příprava na projekt EDISON, neboť bylo potřeba najít ubytování pro 8
lektorů a to na týden po jarních prázdninách (24.-28. února). Naši žáci a jejich rodiny
nezklamali a ubytování pro všechny „Edisony“ jsme sehnali.
Adopce ZOO Praha spěla do finále a kromě pár tříd projevila valná většina o adopci zájem.
V únoru nás čekaly hned 3 důležité úkoly – dovést ke zdárnému cíli ZOO adopci, vymyslet
dárek k Mezinárodnímu dni učitelů a sestavit služby na Dny otevřených dveří.
Bohužel, ohledně ZOO adopce se ukázalo, že ze strany ZOO Praha došlo k významnému
a neohlášenému zdražení (z 2.000,- na 4.000,-), a tím pádem se většina tříd možnosti
adoptovat zvíře z pražské ZOO vzdala. Z původních 19 tříd se pro adopci nakonec rozhodla
jen 8.D, která částkou 4.000,- Kč zasponzorovala lamu (jediné zvíře, které v pražské ZOO stojí
zmíněné 4.000,- Kč).
V březnu měly třídní učitelky dostat milý dárek k Mezinárodnímu dni učitelů. A také se měl
konat Den otevřených dveří. Bohužel, celosvětová pandemie Covid 19 zabránila jak oslavě
Mezinárodního dne učitelů, tak Dni otevřených dveří. Nebylo třeba pomoci žákovského
parlamentu ani u zápisů do prvních tříd, ani na Zahradní slavnosti…
Činnost žákovského parlamentu při ZŠ Filosofská se po zbytek školního roku 2019/20
neobnovila.
O druhé polovině školního roku se mi z pozice vedoucí Žákovského parlamentu nepíše
snadno. Kvůli pandemii Covid přišli naši deváťáci o možnost užít si krásných posledních pár
měsíců na ZŠ Filosofská. A nejen oni, ale i jejich mladší kamarádi přišli o množství zajímavých
akcí…
Navzdory tomu, co se ne naší vinou nepodařilo, je tu pár věcí, které stojí za zmínku.
Pokračujeme například v tom, že se scházíme v mnohem přátelštějším prostředí v našem
školním klubu. Je méně formální než prostředí tříd a zástupci tříd se tam cítí příjemněji
a volněji.
Škoda jen, že školní časopis zanikl tak rychle, jako by znovuobnoven. Tolik jsme se těšili
na nějakou anketu – ale marně.
Naše práce se i nadále mnohém prolínala s činností EkoTýmu, který se ujal činností, které
spadají více pod jeho pravomoci než pod samotný ŽP (například „Hygienicko-estetická
hlídka“). A tato spolupráce funguje již třetím rokem k oboustranné spokojenosti, neboť ŽP
tak má více prostoru k jiným činnostem.
Předsedkyni a místopředsedkyni Žákovského parlamentu patří touto cestou dík za to, jak
pomáhaly svým mladším spolužákům a byly jim tím nejlepším příkladem. Maruška a Anička
byly skvělými rádkyněmi a vždycky tu pro ty mladší obětavě byly, aby přispěchaly, kdykoli se
na ně jejich mladší kamarádi obrátili s žádostí o pomoc a radu.
Snad budou mít jejich nástupci v nadcházejícím školním roce větší štěstí a už nás nikdy
nepotká to, co potkalo celý svět ve školním roce 2019/20.
Za žákovský parlament Jaroslava Davidová
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Zhodnocení sportovních aktivit
V tomto školním roce poznamenaném přerušením výuky kvůli pandemii koronaviru
Covid-19 jsme se stihli zúčastnit 14 sportovních soutěží.
První soutěží byl atletický čtyřboj. Naši chlapci z osmých a devátých tříd si nakonec odnesli
bramborovou medaili a děvčata téže kategorie skončila o stupínek níže.
Následovala malá kopaná kde naši šesťáci a sedmáci skončili na devátém místě. Starším
chlapcům z osmých a devátých tříd se dařilo o něco lépe a v silné konkurenci nakonec
vybojovali místo čtvrté.
K harmonogramu sportovních soutěží již neodmyslitelně patří závody v přespolním běhu,
kde jsme obsadili v jednotlivcích 2x 1. místo, 1x 2. místo a 1x 3. místo. Celkově jsme pak
skončili třetí.
Též ve florbalu jsme patřili k těm lepším a vybojovali jsme druhé (chlapci 4.-5. ročník), třetí
(dívky 6.-7. ročník), páté (chlapci 6.-7. ročník) a deváté místo (chlapci 8.-9. ročník) v Praze 4.
Lyžařský výcvikový kurz proběhl na Vébrových boudách v Peci pod Sněžkou.
O 5. místo se postarali žáci a žákyně 4.-5. tříd v přehazované.
Na závodech ve skoku vysokém „Laťka Jitřní“ jsme v různých kategoriích obsadili první, čtvrté
a šesté místo.
V basketballu nás zastupovalo družstvo chlapců ze šestých až sedmých ročníků
a v konkurenci basketbalových škol dokázali vybojovat parádní třetí místo. Starší chlapci
skončili na příčce deváté.
Závěrem bychom chtěli popřát a poděkovat všem našim sportovcům, kteří reprezentovali
naší školu a nechali na palubovkách a hřištích mnoho sil i potu.

23. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy
Tuto oblast jsme nesledovali, ale domníváme se, že cíle naplňujeme i tím, že se zapojujeme
do vyhlašovaných rozvojových programů.
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 znalost ČJ

22

Nedostatečná znalost ČJ

1

Znalost ČJ s potřebou doučování

9

Zbývající žáci s odlišným mateřským jazykem mají dostačující úroveň českého jazyka, přesto
je většina z nich zařazena do „šablon“, které jim pomáhají zlepšovat jazykovou úroveň.
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25. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na území České
republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol.
Od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 jsme se řídili nařízeními MŠMT, MZ, usneseními vlády ČR a
pokyny Hygieny Praha. Ředitelství školy vydalo 5 pokynů pro zaměstnance ZŠ s Rvj
Filosofská, rodiče žáků školy, zajistili jsme organizování distančního vzdělávání a také
vzdělávání formou skupin pro žáky 1. stupně a žáky 9. ročníku. V průběhu června také
probíhaly individuální konzultace. V červenci jsme realizovali letní školní družinu pro žáky
základních škol z Prahy 4.
Komunikace probíhala on-line, na škole jsme využívali tyto nástroje on-line výuky:
Bakaláři, Edupage, Skype, Google Classroom, FWG, Moodle, Start Zoom, JETSI, British
Council, Duolingo.
Naše škola nebyla technologicky připravena na tuto výuku a žáci neměli zřízeny osobní účty.
Naším cílem bylo nástroje sjednotit, v červnu jsme zahájili se správcem sítě přípravu na online výuku přes Microsoft Teams pro žáky od 3. do 9. ročníků.
Žáci s podpůrnými opatřeními měli možnost individuálních konzultací po Skype, s některými
žáky jsme komunikovali telefonicky, většina byla zapojena v online výuce.
Žákům bez možnosti dálkového připojení jsme zadávali práci přes Bakaláře, rodiče posílali
zpracované úkoly maily, nebo si vyzvedávali pracovní listy s pokyny učitelů ve škole. Zhruba
10 žáků či jejich rodičů se školou zpočátku nekomunikovalo.
Dva žáci s OMJ – jeden pracoval s pomocí asistentky pedagoga, druhý zvládal učivo online
s třídní učitelkou.
V mnoha předmětech jsme využívali pro výuku specializované portály či programy, výuku
jsme obohacovali a posílali žákům odkazy.
Např.: programy ČT – UčíTelka, Didakta, Nová škola, Školákov, Khánova škola, Matika.in,
Dumy.cz, Fraus, Škola s nadhledem, Včelka, Matýskova matematika, Taktik, Lingea, Učíme
fakta, Edu Česká televize, výuková videa na YouTube….
Začátek jednoduchý nebyl, rodiče nesledovali Bakaláře 2-3 týdny, nebyli zvyklí na tento styl
komunikace, nebyli zvyklí na nový režim zadávání online výuky…
Po prvním měsíci výuky online, kdy jsme pracovali přes Bakaláře a na 2. stupni i Moodle se
ukázala nutnost využívat i jiné nástroje. Někteří rodiče nabídli pomoc s technickým
zapojením tříd do výuky online. Proto jsme využívali pestrou škálu nástrojů výuky.
Oceňujeme pomoc rodičů při organizaci výuky.
Stížnosti jsme nezaznamenali, naopak rodiče oceňují přístup učitelů.
Bylo několik připomínek, které jsme si vysvětlili a výuku sjednotili (např. v rámci ročníku,
výuky cizích jazyků...).
Velice si vážíme sponzorského daru od rodičů žáků vietnamské národnosti, kteří darovali
škole roušky pro učitele i žáky a první dezinfekční prostředky na počátku vzniku pandemie
na ochranu proti koronaviru.
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26. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Pedagogická fakulta UK a Filozofická fakulta UK k nám vysílá studenty učitelství
na náslechy i souvislé praxe. Další studenty přijímáme na praxi ze středních pedagogických
škol.
Ve spolupráci se zřizovatelem každoročně zajišťujeme kurzy pro seniory v rámci projektu
MČ Prahy 4 „Zpátky do školy“. V tomto školním roce se dva jazykové kurzy (angličtiny
a španělštiny) neotevřely z důvodu uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu.
27. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Významné akce školy:
 Běh krčským lesem
 Vánoční jarmark
 Sportovní a vědomostní soutěže
 Rozloučení s deváťáky
Po uzavření škol a zavedení distanční výuky byli obzvláště naši deváťáci velmi smutní. Těšili
se na zájezd do Anglie, na zahradní slavnost, na společné třídní focení, na školní výlet i jejich
poslední zvonění. Po stresovém období kolem přijímacích zkoušek na střední školy jsme se
rozhodli, že bychom se s našimi deváťáky chtěli rozloučit za 9 let, co byli žáky naší školy.
V nelehké době jsme tak uspořádali ve čtvrtek 25. 6. rozloučení v altánu na pozemku školy,
kam si deváťáci mohli pozvat své rodinné příslušníky. Každý deváťák prošel šerpovacím
ceremoniálem, kdy se z něj stal absolvent školy. Na závěr ceremoniálu došlo k proslovům a
předávání květin učitelům, kteří naše deváťáky za ta léta učili. Deváťáci si pak pro nás ještě
připravili vystoupení - Haku, kterou pobavili všechny přítomné.
V průběhu celé akce došlo i na třídní focení. Nejdříve si deváťáci udělali památku na poslední
školní rok ve společenském oblečení a šerpách, a poté se nechali ještě zvěčnit ve třídních
mikinách.
Závěrem pak bylo vypouštění balónků a loučení. Celá akce tak trvala zhruba dvě hodiny, ale
všichni na ni máme krásné a nezapomenutelné vzpomínky na celý život.
Tradiční školní akce ve 2. pololetí byly z důvodu uzavření škol zrušeny.
28. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2019/2020 neproběhla.

Došlo k několika zjišťováním prostřednictvím internetu a dotazníkovým šetřením, která
činnost ČŠI na škole nahrazovala.
29. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů


Primární prevence ve školách a školských zařízeních

Ve spolupráci s probační a mediační službou a zřizovatelem jsme zaměstnávali dva občany ve
výkonu alternativního trestu pro práce na pozemku školy.
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30. Základní údaje o hospodaření školy

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2019
A – Finanční hodnoty v Kč:
Schválený
Upravený
Čerpání rozpočtu (bez záloh)
Dotace PP ( UZ076 )
Čerpání dotace
Dotace – posílení platů (UZ096)
Čerpání dotace

10 171 000,00
10 212 000,00
13 563 987,69
248 900,00
248 900,00
2 000 800,00
2 000 800,00

132,82%
100,00%
100,00%

ROZPOČET ŠKOLSTVÍ MHMP - ÚMČ Praha 4 :
Schválený
Upravený (UZ 33353)
Platy
OPPP
Odvody
ONIV
Čerpání rozpočtu

26 659 000,00
31 744 700,00
22 821 680,00
100 000,00
8 248 900,00
574 120,00
31 744 759,00

EČ :
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek

+

1 289 125,18
1 523 222,00
234 096,82

DHIM 2019
DHIM 2019
DHIM 2019

1 405 480,93
355 423,21
34 775 280,88

B – DHIM:
Pořízení
Vyřazení
Celkem
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100,00%

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2019
Čerpání rozpočtu školství MHMP (33353)
POLOŽKA
501 spotřeba materiálu
512 cestovné
518 ostatní služby
521 mzdové náklady
521 ostatní osobní výdaje
521 náhrady platu PN
524 sociální zabezpečení
524 zdravotní pojištění
525 jiné sociální pojištění
527 zákonné sociální náklady
528 náklady z drobného dlouhodobého majetku
5XX celkem náklady
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace

navýšení platů ( UZ096)
šablony (UZ33063) I.etapa
šablony (UZ33063) II.etapa
plavání (UZ33070)
PP (UZ 33076)

ROZPOČET
v Kč
574 120,00

22 821 680,00
100 000,00
5 642 670,00
2 053 950,00
95 850,00
456 430,00

ČERPÁNÍ
v Kč
321 298,40
18 200,00
22 821 684,00
100 000,00
147 136,00
5 692 353,06
2 059 138,00
98 541,00
429 376,40
96 294,00

PODÍL
v%
55,96

100,00
100,00
100,88
100,25
102,81
100,65

31 744 700,00

31 784 020,86

100,00

2 000 800,00
958 368,16
2 002 025,00
38 400,00
248 882,00

2 000 800,00
958 368,16
283 640,48
38 400,00
248 882,00

100,00
100,00
14,17
100,00
100,00

ROZBOR POLOŽEK ROZPOČTU ŠKOLY za r. 2019
Čerpání rozpočtu provoz – ÚMČ Praha 4 (091)
POLOŽKA
518
ostatní služby LVK,ŠVP,plavání,akce školy
výkony spojů+internet
zpracování dat
nákup a údržba SW +HW
školení a vzdělávání
nájemné
likvidace odpadů + praní
bankovní poplatky
služby 518
511 opravy a údržba
549 jiné osrtatní náklady
551 odpisy
558 nákup DDHM
591 daň z příjmů
648 použití fondů
649 jiné výnosy
662 úroky

ROZPOČET
v Kč

ČERPÁNÍ
v Kč

PODÍL
v%

355 400,00
85 000,00
300 000,00
100 000,00
20 000,00
534 600,00
250 000,00
70 000,00
1 715 000,00

1 361 990,00
89 836,60
322 390,00
150 119,00
22 554,32
534 600,00
262 612,85
52 591,00
2 796 693,77

383,23
105,69
107,46
150,12
112,77
100,00
105,05
75,13
163,07

100 000,00
1 800 000,00
100 000,00

17 403,50
800,00
1 831 448,05
58 778,88
477,23

17,40

3 028 382,53
2 608,18
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101,75
58,78

ROZBOR POLOŽEK ROZPOČTU ŠKOLY za rok 2019
Čerpání rozpočtu provoz – ÚMČ Praha 4

POLOŽKA
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace

ROZPOČET
v Kč
2 000 800,00
958 368,16
2 002 025,00
38 400,00
248 882,00

navýšení platů ( UZ096)
šablony (UZ33063) I.etapa
šablony (UZ33063) II.etapa
plavání (UZ33070)
PP (UZ 33076)

ČERPÁNÍ
v Kč
2 000 800,00
958 368,16
283 640,48
38 400,00
248 882,00

PODÍL
v%
100,00
100,00
14,17
100,00
100,00

NÁVRH ROZDĚLENÍ
DOSAŽENÝCH HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZA ROK 2019

Fondy HV

HV ÚMČ Praha 4

HV MŠMT

FOND ODMĚN

HV EČ
34096,82

FKSP
FRIM
FOND REZERVNÍ

200 000,00

CELKEM

234 096,82

Zpracovala ekonomka školy Jana Kešnerová

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
za rok 2019 - ZŠ s RVJ, Praha 4, Filosofská 3, p.o.
V období roku 2019 hospodařila škola s níže uvedenými finančními prostředky:
1) Školský rozpočet MŠMT (UZ 33353) ve výši 31.744 700,-Kč.
Dotace: UZ 33070 činila 38 400,- Kč, UZ 33076 činil 248 882,- Kč.
Dotace: UZ 33096 činila 2.000 800,- Kč.
2) Provozní rozpočet ÚMČ - Praha 4 (091) : náklady ve výši 13.563 987,69 Kč a příjmy ve
výši
7.178 110,59 Kč, příspěvek ve výši 6.385 877,10 Kč.
3) Příjmy z EČ s hospodářským výsledkem ve výši + 234 096,82 Kč za rok 2019.
4) Šablony I. (UZ 33063): rozpočet 958 368,16 Kč, čerpání 958 368,16 Kč, vráceno 0,- Kč.
5) Šablony II. (UZ 33063): rozpočet 2.002 025,- Kč, čerpání 283 640,48 Kč, zůstatek pro rok
2020 1.718 384,52 Kč.
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Zlepšený výsledek hospodaření z ekonomické činnosti školy za rok 2019 ve výši 234 096,82 Kč
bude převeden do rezervního fondu a fondu odměn následovně:
a) 200 000,- Kč do rezervního fondu a bude použit pro hlavní činnost školy v roce 2020
v rámci zajištění jejího provozu,
b) 34 096,82 Kč do fondu odměn.
Současně s přidělenými finančními prostředky byly hrazeny z finančních prostředků EČ
i náklady na volnočasové aktivity žáků školy včetně materiálního vybavení kroužků.
Celkově lze konstatovat, že hospodaření školy v roce 2019 s přidělenými finančními
prostředky z ÚMČ Praha 4 probíhalo v souladu s průběhem kalendářního roku.
Do doby zpracování ročního rozboru školy nebylo provedeno a tím i zahrnuto vyúčtování
energií za rok 2019 od 4-Energetické, a.s.
Ve škole Filosofská byla v průběhu roku 2019 prováděna běžná údržba objektu – drobné
opravy a revize zařízení. Bylo doplňováno vybavení učeben. – nábytek, tabule, herní prvky
do ŠD…
Ve 3 učebnách byly vyměněny staré lavice za nové, stavitelné, včetně židlí a učitelských
kateder.
Z ekonomické činnosti školy jsme pořídili nové vybavení nábytkem dvou šaten u tělocvičen,
nové nástěnky na chodby k propagaci zájmové a volnočasové činnosti školy.
Z finančních prostředků končícího projektu Šablony I. jsme pořídili tři multifunkční tiskárny
do sborovny a společných prostor školy a dvě interaktivní tabule do kmenových tříd.
Realizovali jsme plánované školní ozdravné akce – ŠVP, LVK a další sportovní a společenskovýchovné aktivity. Po dobu hlavních prázdnin byly prováděny další údržbové práce a to
zejména práce malířské.
Fond FRIM byl použit k inovaci sítě výpočetní techniky, nový nábytek byl pořízen u
hospodářky školy a zástupkyně ředitelky školy. V jedné kmenové učebně byl vyměněn
nevyhovující nábytek novou sestavou. Ve dvou kancelářích a třech školních družinách jsme
provedli výměnu podlahových krytin (koberců). V následujícím školním roce plánujeme
výměnu podlahových krytin v některých třídách a na chodbách školy. Na chodbách jsou
linolea původní (52 let stará).
Z přidělených finančních prostředků školského rozpočtu OŠ MHMP se jednalo o financování
mezd pedagogických a ostatních pracovníků školy, včetně příslušných odvodů, pořizování
učebnic, učebních a ochranných pomůcek pro žáky a zaměstnance školy a financování
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy.
V Praze dne 31.1.2020
PaedDr. Václava Mašková
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za 1. pololetí roku 2020 (leden až srpen)
Provozní rozpočet - ÚMČ (091)
Schválený
Dotace
Čerpání bez záloh
Zůstatek
Plnění
Rozbor:
položka
materiál
potraviny
DDHM
energie
opravy
cestovné
repre
služby
platy
odvody
odpisy
DDHM (028)
ost. náklady
Náklady
Výnosy

11 175 000,00
3 895 041,55
7 763 776,00
5 308 158,24
52%

rozpočet
čerpání
190 000,00
193 720,25
3 800 000,00 1 492 551,84
200 000,00
147 325,00
3 200 000,00 1 617 298,00
200 000,00
66 710,32
10 000,00
2 940,00
10 000,00
5 875,00
1 693 000,00 1 347 357,79
15 000,00
15 000,00
36 613,32
1 757 000,00
902 900,70
100 000,00
25 896,30
12 353,24
11 175 000,00 5 866 541,76
11 175 000,00 5 866 541,76

zůstatek
-3270,25
2 307 448,16
52 675,00
1 582 702,00
133 289,68
7 060,00
4 125,00
345 642,21
0,00
-36 613,32
854 099,30
74 103,70
-12 353,24
5 308 458,24
5 308 458,24

EČ:
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek

297 073,00
647 774,00
350 701,00
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Plnění %
101,96
39,28
73,66
50,54
33,36
29,40
58,75
79,58
100,00
51,39
25,90

Čerpání rozpočtu školství MHMP (33353) v období 1.1.2020 - 31.8.2020
POLOŽKA
501 spotřeba materiálu
512 cestovné
518 ostatní služby
521 mzdové náklady
521 ostatní osobní výdaje
521 náhrady platu PN
524 sociální zabezpečení
524 zdravotní pojištění
525 jiné sociální pojištění
527 zákonné sociální náklady
558 náklady z DDM

ROZPOČET v Kč
650 920,00

27 100 110,00
100 000,00

16 438 330,00
26 500,00
75 640,00
4 082 448,00
1 481 503,00
84 050,00
330 279,40
22 221,00

60,66
26,50

37 586 700,00

22 742 864,55

60,51

1 718 384,50

434 414,51

25,28

172 410,00

213 916,64

124,07

6 640 840,00
2 439 010,00
113 820,00
542 000,00

5XX celkem náklady
Dotace navýšení platů ( UZ096)
Dotace šablony (UZ33063)
Dotace plavání (UZ33070)
Dotace COVID (UZ 00127)

ČERPÁNÍ v Kč
PODÍL v %
201 893,15
31,02

61,47
60,74
73,84
60,94

ROZBOR POLOŽEK ROZPOČTU ŠKOLY za měsíce 1-8/2020
Čerpání rozpočtu provoz – ÚMČ Praha 4 (091)
POLOŽKA
518
ostatní služby LVK, ŠVP, plavání,
akce školy
výkony spojů + internet
zpracování dat
nákup a údržba SW +HW
nájemné
likvidace odpadů + praní
bankovní poplatky
služby 518
511 opravy a údržba
551 odpisy
558 nákup DDHM
591 daň z příjmů
648 použití fondů
649 jiné výnosy
662 úroky

ROZPOČET v Kč

ČERPÁNÍ v Kč

320 000,00

415 371,21

129,80

85 000,00
323 400,00
100 000,00
534 600,00
280 000,00
50 000,00
1 693 000,00
200 000,00
1 757 000,00
100 000,00

52 922,05
183 116,10
44 561,60
356 400,00
278 342,33
16 644,50
1 347 357,79
66 710,32
902 900,70
25 896,30
362,74

62,26
56,62
44,56
66,67
99,41
33,29
79,58
33,36
51,39
25,90

287 716,00
1 909,21

Zpracovala ekonomka školy Jana Kešnerová
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PODÍL %

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za 1. pololetí roku 2020
V daném období roku 2020 hospodařila škola s níže uvedenými finančními prostředky:

Schválený rozpočet

Kč

Státní rozpočet - mzdy

MŠMT

Provozní rozpočet

ÚMČ P4

UZ 33353

37 586 700
11 175 000

Čerpání k 30. 6. 2020

čerpáno %

Státní rozpočet - mzdy
Provozní rozpočet

UZ 33353
ÚMČ P4

Výsledek hospodaření v EČ
k 30. 6. 2020

16 793 733

44,68

5 204 312

46,57

305 459

Šablony II. (UZ 33063): zůstatek 1 376 096,80 Kč, bude čerpán do 31. 8. 2021.
Výsledek hospodaření z ekonomické činnosti školy za rok 2019 ve výši 234 096,82 Kč byl
převeden do rezervního fondu a fondu odměn následovně:
a) 200 000,- Kč do rezervního fondu a je využíván pro hlavní činnost školy v rámci
zajištění provozu,
b) 34 096,82 Kč do fondu odměn.
Současně s těmito přidělenými finančními prostředky byly hrazeny z finančních prostředků EČ
i náklady na volnočasové aktivity žáků školy, včetně dovybavení kroužků.
Hospodaření školy v 1. pololetí roku 2020 s přidělenými finančními prostředky ÚMČ Praha 4
vykazuje čerpání v kapitole opravy a údržba 11,15 %, materiál 61,45 %, materiál DDHM do 3 tis.
na 71,29 %, DHDM 21,09 %, v žádné další kapitole nebyl rozpočet překročen.
Předpokládané vlastní příjmy školy nebyly naplněny z důvodu pandemie COVID-19. Ztráta
z úplaty za školní družinu činí 164 700,- Kč.
Ztráta v EČ z důvodu pandemie – na pronájmech tělocvičen a učeben činí 70 850,- Kč, na
úplatách za školní kroužky činí 118 856,- Kč, celkem nerealizované příjmy EČ činí 189 706,- Kč.
Hlavní město Praha v souvislosti mimořádnými výdaji, které byly vyvolány pandemií nemoci
COVID-19 vyhlášené WHO, zavedlo pro vykazování mimořádných výdajů označení UZ 127. Naše
škola vykázala prokazatelné náklady v rámci UZ 127, které činí 172 411,96 Kč.
Finanční vypořádání úspory z příspěvku na provozní náklady za rok 2019 – v kapitole energie
vráceno 206 122,90 Kč zřizovateli.
36

Ve škole Filosofská byla v průběhu roku 2020 prováděna běžná údržba a revize zařízení. Bylo
doplňováno vybavení učeben nábytkem – výměna nábytku v kmenové učebně č. 212 a pořídili
jsme do dvou učeben 2. stupně nové, stavitelné lavice a židle.
Po dobu prázdnin byly prováděny další údržbové práce – výměna podlahových krytin ve čtyřech
učebnách a na chodbě v 1. patře a malířské práce.
Realizovali jsme lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku a plánovali jsme školní ozdravné
akce – ŠVP a zahraniční zájezd do Anglie. Z důvodu pandemie COVID-19 nebyla realizace možná
a finanční prostředky byly rodičům vráceny. Ve dvou případech platili rodiče finanční částky
přímo cestovním kancelářím, pohledávky řešíme. CK Pragotour Plus je v insolvenci, přihlásili
jsme pohledávky do insolvenčního řízení.
Z finančních prostředků EU – Šablony II. byla hrazena mzda školního psychologa (úvazek 0,5),
doučování a příprava žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, klub zábavné logiky
a deskových her pro žáky ZŠ a materiální zabezpečení 14 kroužků. Pořídili jsme 5 notebooků,
které byly využity pro on-line výuku v době karanténních opatření.
Byla provedena příprava rekonfigurace sítě na jednotný systém on-line výuky. Nejvýhodnější
je varianta od Microsoftu (Teams). Pořídili jsme dovybavení výpočetní technikou kabinetů
učitelů pro případ další vlny pandemie v celkové hodnotě cca 300 tis. Kč.
Z přidělených finančních prostředků státního rozpočtu se jednalo o financování mezd
pedagogických a ostatních pracovníků školy, včetně příslušných odvodů, učebních a ochranných
pomůcek pro žáky a zaměstnance školy a financování dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků školy.
V Praze dne 30.6.2020

PaedDr. Václava Mašková

31. Informace o výsledcích dalších kontrol provedených ve škole
Pravidelně probíhaly kontroly plnění spotřebního koše ze strany zřizovatele (MČ P4, OŠ).
Plnění výživových norem je podle zpráv na dobré úrovni.
Proběhla finanční kontrola MČ P4 – odbor interního auditu a kontroly za rok 2019 (březen
až duben 2020). Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Závěr: Kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s neinvestičním příspěvkem
za rok 2019 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
V červenci 2020 proběhla dohlídka nad stravováním letní školní družiny zřizovatelem
(MČ P4, OŠ). Veškerá kritéria byla splněna.
32. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole byla registrována odborová organizace ČMOS pod vedením Mgr. Marie Miškovské.
Organizace nevykazovala činnost.
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uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú.
Výnos ze sbírky je určen na pomoc
zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a
rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou TV
Filosofská 3/1166, Praha 4 - Braník, 142 00

vydaný dne 15.01.2020

Fond Sidus, z.ú.
Primátorská 40
180 00 Praha 8
V Praze dne 15.01.2020

Potvrzujeme, že
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou TV
Filosofská 3/1166, Praha 4 - Braník, 142 00
se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015.

Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 5.210,00 Kč.

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje

dětem, rodičům a zaměstnancům

Základní školy s RVJ,
Filosofská 3/1166, Praha 4
za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2019 a za finanční částku 11 797 Kč
získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.

www.zivotdetem.cz

