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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:   skola@zsfilosofska.cz 

 Webové stránky školy:  www.zsfilosofska.cz 

 Datová schránka:   kmt8jpr 
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 Údaje o školské radě 

 Zástupci školy:    Datum zvolení: 

Mgr. Jaroslava Davidová   31. 8. 2020 

Mgr. Květa Šrámková   31. 8. 2021 

 Zástupci rodičů:     Datum zvolení: 

Mgr. Jana Jičinská    17. 5. 2021 

Ing. Jana Hilscherová   12. 9. 2018 

 Zástupci zřizovatele:   Datum zvolení: 

Akad. arch. Jaromíra Eismannová 12. 12. 2018 

Ing. Ondřej Růžička   12. 12. 2018 

 Předseda školské rady:  

Ing. Ondřej Růžička 

E-mail: ondrej.ruzicka@praha4.cz 

Telefon: 261 192 595 

Vzhledem k situaci, která nastala po rozdělení škol ZŠ Filosofská a ZŠ Jitřní v roce 

2018, kdy bylo třeba v doplňkových volbách zvolit jednoho zástupce za školu a 

jednoho z řad rodičů, je třeba volby sjednotit. 

Na základě doporučení zřizovatele proběhnou v listopadu 2021 nové volby do školské 

rady, a to jak z řad rodičů, tak z řad pedagogických pracovníků školy.  
 

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 

mailto:ondrej.ruzicka@praha4.cz
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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. 

 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 

spojené s distanční výukou). 

Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 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 distanční formou.  

V přípravném týdnu v srpnu jsme připravili interní evidenci změn ve vzdělávacím obsahu 

jednotlivých vyučovacích předmětů a ročníků. V  rámci metodických sdružení a 

předmětových komisí jednotlivých předmětů jsme naplánovali drobné přesuny učiva, 

které bude nutné realizovat  a procvičit v následujícím školním roce. 

Stanovené cíle vzdělávacího programu „Jazyky sbližují“, jsme splnili. K redukci učiva 

nedocházelo. 

Distanční výuka umožnila rozdělení tříd na menší skupiny při online vyučování. Toto 

umožnilo i větší individuální přístup k žákům. Součástí online rozvrhu byly vždy každým 

učitelem vypsány pravidelné konzultace, kterých se žáci dle potřeby účastnili. 
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O výsledcích vzdělávání vypovídá tabulka s výsledky přijímacího řízení na střední školy:  

ročník počet žáků přijatých 

na gymnázia 

počet žáků přijatých 

na střední odborné 

školy s maturitou 

počet žáků přijatých 

na střední odborné 

školy bez maturity 

počet žáků 9. ročníku 

neumístěných na 

střední školu k 30.6. 

5. 5    

7. 8    

9. 13 32 8 0 

 

Průměrný prospěch celé školy činil za 1. pololetí školního roku 1,235 z celkového počtu 536 

žáků. Celkem 457 žáků prospělo s vyznamenáním, prospělo 79 žáků.  

Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka činí 19,7 vyučovacích hodin, 

neomluvených hodin bylo 12 za celou školu. 

Průměrný prospěch celé školy činil za 2. pololetí školního roku 1,285 z celkového počtu 535 

žáků. Celkem 424 žáků prospělo s vyznamenáním, prospělo 111 žáků.  

Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka činí 19,5 vyučovacích hodin, neomluvené 

hodiny nebyly žádné. 

 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

 Počet učitelů cizích jazyků 12. Učitelé s odbornou kvalifikací 11. 

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 certifikát Cambridge ESOL Exam Preparation Centre.  
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Anglická družina (smluvní partner) pro žáky 1. stupně z důvodu epidemie nezahájila 

svoji činnost.  

Výuka probíhala 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. 

Škola organizuje ve spolupráci s Hobby centrem Prahy 4 obvodní a krajské kolo 

anglické konverzační soutěže – ve školním roce 2020/21 neproběhly z důvodu 

pandemie. 

Jazykové vyučování 

Ve vyučování jazyků ve školním roce 2020/21, která byla ovlivněna uzavřením škol, 

nám velice pomohlo nakladatelství Cambridge. Rozšířilo nabídku učebnic online 

i s podpůrnými pracovními listy s rozlišením náročnosti. V online hodinách jsme 

zpravidla ještě dál rozdělili skupiny na menší počet žáků (1. stupeň). Od února 2021 

MC Teams umožnil vytvářet přímo při hodině skupinovou práci, kterou si chválili 

žáci i učitelé. Žáci pracovali ve skupině a učitel postupně navštěvoval skupiny. Pro 

ověřování znalostní jsme používali kvizy ve Forms, kde se vždy objevila i otázka 

na sebehodnocení. Žáci automaticky po odevzdání viděli ihned chyby a správné 

řešení. Online jazykové vyučování pomohlo mnohdy nesmělým žákům, kteří se 

projevovali v menších skupinkách. Využili i online konzultace. Paní učitelka 

Davidová pokračovala i s kroužkem přípravy k mezinárodním testům PET. Žákyně 

Vostatková absolvovala PET test na úroveň B1, Bílková, Hrušková a Lokoč 

absolvovali PET test na úroveň B1, což je vynikající výsledek. 

V měsíci září jsme si připomněli Evropský den jazyků. Epidemiologická situace nás 

sice uzamkla do prostor jednotlivých tříd, což ale vůbec nevadilo. Oslavě jazykové 

rozmanitosti byly vyhrazeny hodiny češtiny a cizích jazyků, které jsou na naší škole 

vyučovány. Během jedné vyučovací hodiny se měli žáci třetích až devátých ročníků 

příležitost seznámit se základními údaji týkajícími se původu tohoto mezinárodního 

svátku a získat mnoho zajímavých informací. 

Dozvěděli se například, že se na území dnešní Evropy hovoří asi 225 jazyky, že 

nejrozšířenějšími jazyky (z hlediska počtu rodilých mluvčích v Evropě) jsou ruština, 

němčina, angličtina a francouzština, že většina evropských jazyků spadá do skupiny 

indoevropské a spousty dalších pozoruhodných faktů. Nezůstalo ovšem pouze 

u otázek a odpovědí – žáci měli též možnost procvičit si zábavnou formou své 

jazykové znalosti a aktivně vyzkoušet pozdravy a základní fráze mnoha cizích řečí. 

Děti zvládly nejen teoretickou, ale i praktickou část úkolů s takovým zápalem 

a obratností, že se zcela jistě, na svém dalším putování (nejen) Evropou, neztratí. 

 
6. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Ve škole pracuje celkem 45 pedagogických pracovníků včetně jednoho psychologa, provozních 

zaměstnanců je 13 a ve školní jídelně pracuje 11 zaměstnanců. 
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Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost) 

 

 

 

 

 Charakteristika pedagogického sboru 

Naše škola má stabilní, 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 vychovatelky školní družiny. Od šk. roku 

2017/18 působí ve škole školní psycholožka. Pedagogický sbor je smíšený s většinovou 

převahou žen s vysokou pedagogickou i odbornou způsobilostí. 

Prioritou školy je kvalitní výuka cizích jazyků i tradičně vysoká úroveň poskytovaného 

vzdělávání v ostatních předmětech. 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 

Průměrný věk pedagogických pracovníků činí 50,1 roků. 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 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 – cizí jazyky, ICT, výuka žáků s OMJ, 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. 

 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. Vzdělávání v době 

pandemie probíhalo on-line formou. 

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, 

zajištění distanční výuky – platforma Teams a osobnostní rozvoj. 

 

 
 ped. prac.  celkem 

 ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

počet (fyz. osoby) 

k 31. 12. 2020 
45 43 2 

věk do 30 

do 30 

31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

počet (fyz. osoby) 

k  31. 12. 2020 
3 7 9 19 7 
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Přehled DVPP – počet hodin, pořadatel, počet absolventů: 

 
 

Z projektu „Šablony II“ bylo hrazeno: 

Doplňující studium AJ - CŽV MÚVS ČVUT – Jaspex (2 semestry, 112 hodin) – z důvodu 

Covidu přesunuto do dalšího semestru.  

 

V praxi se nám osvědčilo, že absolvent kurzu či semináře následně ostatním tlumočí průběh 

a novinky k dané problematice. Využíváme nabídek PPP Prahy 4. 

 

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 20 hodin. 

Průměrná délka seminářů a kurzů byla 5,7 hodin. 

Počty školení ovlivnila pandemie Covidu a s tím spojená karanténní opatření ve školství. 

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2021/2022 a odkladů školní docházky (z výkazů pro daný 

školní rok) 

 

 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky 

počet 81 52 4 

 

Nařízením MZ ČR (koronavirus COVID-19) probíhal zápis do prvních tříd ve zvláštním 

režimu. Děti k zápisu nechodily, zákonní zástupci předali zástupcům školy pouze 

NÁZEV KURZU-TÉMA HODINOVÁ DOTACE POŘÁDAJÍCÍ POČET

Práce s Teams (online) 4 hodiny Microsoft 45

Šikana - prevence 8 hodin Jules and Jim 1

Jak motivovat žáky ke studiu 8 hodin Z+M Partner 30

Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků 1,5 hod. WocaBee 1

Digitální technologie ve výuce cizích jazyků 1,5 hod. WocaBee 1

Jak vyučovat cizí jazyk žáky v problémovém věku 1,5 hod. WocaBee 1

Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení 1,5 hod. WocaBee 1

Rozvoj dig. gram. ve výuce 1 hod. npi/SYPO 1

Program Dobronauti: Zpátky v čase 6 h Dobronauti s.r.o. 2

Smíšená výuka 2 h. AV Media 1

Digitální obsah pro distanční výuku 2 h. AV Media 1

Biomimikry ve vzdělávání - inspirace přírodou 6 hodin SEVER - stř. ekol. 2

Bezstarostné roky?  Předškolák - školák. 4 hodiny Infra s.r.o. 2

Gramatika kreativně                                              (šablony) 8 hodin Descartes 1

Hygienické minimum ve ŠJ 4 hodiny Hygiena HLMP 1

Hodnocení žáků po návratu do škol 1 hodina MŠMT 1

Duševní (ne)pohoda po návratu do škol 1 hodina PPP Praha 4 1

Zrychlené učení cizích jazyků 1 hodina Škola paměti 10

Tvořivá škola - metodika AJ 24 hodin Tvořivá škola 1

Efektivní hodnocení - formativní hodnocení (šablony) 8 hodin Z+M Partner 30

Syndrom vyhoření - vychovatelky ŠD              (šablony) 8 hodin Zřetel s.r.o. 7

Mimořádné události - SYPOS, školení P1 2 hodiny BAS Schola s.r.o. 45

BOZP, protiepidemiologická opatření - Covid 19 1 hodina Mgr. Dvořáčková 65
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potřebné dokumenty. Možností bylo několik – osobně v daném termínu, datovou 

schránkou nebo poštou.  

Do základní školy byli k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 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 2021/2022 proběhl v souladu 

se stanovenými kritérii. Celkový počet obdržených žádostí pro základní vzdělávání byl 

77. Kapacita prvních ročníků základní školy pro školní rok 2021/2022 byla celkem 52 

žáků. Pro školní rok 2021/2022 bylo skutečně přijato celkem 52 uchazečů. Přednost při 

přijetí byla dána v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona 24 uchazečům s místem 

trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č. 1), 15 uchazečům s trvalým 

pobytem na území MČ Prahy 4, jejichž sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská 

(kritérium č. 2). Z 22 uchazečů, kteří splňují kritérium č. 3 - místo trvalého pobytu na 

území MČ Prahy 4, bylo 13 uchazečů přijato na základě losování ze dne 29. 4. 2021. 

Další uchazeče nebylo možné přijmout z kapacitních důvodů. 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 

Školní družinu navštěvovalo celkem 202 žáků v 7 odděleních školní družiny. 

Stanovené cíle ve školním roce 2020/2021 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.  

 

Pandemie poznamenala provoz celého školního roku, řídili jsme se pokyny MŠMT a vedení 

školy. 

Vychovatelky úzce spolupracovaly s učitelkami 1. stupně při online výuce i rotačním 

vyučování. V odpoledních hodinách probíhala distanční výuka i ve školní družině (Teams). 
 

Při prezenční výuce žáci dodržovali 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 (ovoce a mléko do škol), ekologie (třídění odpadu).  

 

Uspořádali jsme několik akcí ve spolupráci s rodiči, žáci 1. tříd zahájili plavecký výcvik 

v Podolí, ale karanténní opatření od října 2020 nedovolila v těchto aktivitách pokračovat.  

  
Akce školní družiny ve školním roce 2020/2021 

Hurá, už jsem školákem (akce s rodiči) 

Sběr kaštanů a žaludů – školní soutěž 

Výlet na Karlštejn – „Projekt včelařství“  (hrazeno ze Šablon – 143 žáků) 

Farma Soběhrdy – „Život na farmě“ (hrazeno ze Šablon – 100 žáků) 

Vystoupení pro rodiče třídy 2. A – zahradní altán 
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Další plánované akce školní družiny nemohly být realizovány z důvodu přísných proti 

epidemiologických opatření – Covid 19.   
 

Ve škole není provozován školní klub. 

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.  
 
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 2020/2021 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  
 
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 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 

viz   Závěrečná zpráva výchovného poradce 
 
 
 Ve škole nepracuje žádný speciální pedagog 

 

 Ve škole pracuje jeden školní psycholog (úvazek 0,5 financován ze Šablon II) 
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 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) 

Závěrečná zpráva výchovného poradce ZŠ s RVJ Filosofská za školní rok 

2020/2021 

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. 

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.  

3/ Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

V pedagogicko – psychologické poradně bylo nově vyšetřeno 10 žáků prvního stupně 

a 1 žák druhého stupně                                          

K 30. 6. 2020 bylo v evidenci celkem 71 žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami:                                  

stupeň podpory 1…… 30 žáků 

stupeň podpory 2…… 36 žáků 

stupeň podpory 3…….. 5 žáků        

Celkem 6 žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. 

4/ Výsledky rozmisťovací řízení na střední školy a víceletá gymnázia 

ročník počet žáků 

přijatých na 

gymnázia 

počet žáků 

přijatých na střední 

odborné školy s 

maturitou 

počet žáků 

přijatých na střední 

odborné školy bez 

maturity 

počet žáků 9. ročníku 

neumístěných na 

střední školu k 30.6. 

5. 5    

7. 8    

9. 13 32 8 0 

         Tři žáci na prvním stupni ZŠ plnili docházku dle § 38 školského zákona. 

Zpracovala: Mgr. Hana Sulková, VP                                          
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12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní 

aktivity 

 

Ve školním roce 2020/2021 byla spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci zcela 

odlišná oproti předchozím létům. Úzká spolupráce se týkala především distanční výuky. 

Rodiče plně respektovali vládou (MZČR) vyhlášená epidemiologická opatření. 

Zkontaktovali jsme se s rodiči žáků, kteří potřebovali technickou podporu. Těmto 

rodinám jsme předali tablety, počítačové sestavy, inter. data. Zorganizovali jsme online 

třídní schůzky (listopad, duben), na kterých byla téměř 100% účast rodičů. Učitelé 

prostřednictvím aplikace MS Teams se podle potřeby s rodiči scházeli i v jiném čase. 

Rodič se vždy mohl obrátit na třídní učitelku s problémem, který se snažili společně 

vyřešit. Pokud žák polevoval v plnění školní docházky či zadaných úkolů, učitel daného 

předmětu vždy situaci ve spolupráci s rodiči vyřešil. 

Po návratu žáků do školy se dokonce podařilo pro rodiče uskutečnit divadelní 

představení. Zorganizovali jsme i krásné rozloučení s žáky devátého ročníku za účasti 

rodičů. 

Škola má k dispozici venkovní učebnu (altán), v červnu jsme se sešli i s rodiči 

budoucích žáků prvního ročníku. 

Mimoškolní aktivity byly také ovlivněné epidemiologickou situací v České republice. 

Jakmile situace dovolila, žáci se účastnili především poznávacích vycházek v rámci 

vlastivědy, přírodovědy, výchovy k občanství. Školní družina nabídla našim žákům dvě 

zajímavé exkurze. 

 

Absolventi ZŠ – 9. C 
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Spolupráce se ZOO Praha - Adopce zvířat 

 

Jedním z tradičních partnerů, se kterými ZŠ Filosofská spolupracovala po mnoho let, byla mimo 

jiné ZOO Praha. K naší velké lítosti však v průběhu let docházelo k natolik závažným změnám 

v podmínkách adopce zvířat, že v současné době adoptovala zvíře pouze jedna jediná třída, a to 

bývalá 9. D, která adoptovala lamu. Až v následujícím školním roce 2021/22 tato adopce vyprší, 

dá se předpokládat, že tímto budou další adopce zvířat ze ZOO Praha z naší strany ukončeny. 

Věříme, že  si vedení ZOO Praha uvědomí, že zvednout bez varování částku na adopci z 2.000, 

Kč na 4.000,- Kč (přičemž za tuto částku je nabízeno pouze jedno jediné zvíře – lama), 

je ve finále pro ZOO Praha kontraproduktivní a částku sníží na únosnou mez. 

 

Spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha 

HEZAL LOBO – NAŠE INDICKÁ „ADOPTIVNÍ DCERA“ 

 

Dalším z partnerů, s nimiž ZŠ Filosofská dlouhodobě spolupracuje, je Arcidiecézní charita 

Praha, jejíž program Adopce na dálku podporuje již od roku 1993 nejchudší děti z různých zemí 

světa. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělání, tedy školné na všech stupních škol 

včetně vysokých, plus další náklady, jako jsou školní pomůcky, školní uniformy, pobyt 

na internátu, doučování, mimoškolní aktivity a zdravotní péče. V neposlední řadě sem patří také 

podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli. 

ZŠ Filosofská se do adopcí zapojila již před mnoha lety. Po keňském chlapci Henrym 

Nandayovi a indické dívce Kavye C. jsme adoptovali další indickou dívku jménem Hezal Lobo. 

Hezal jsme začali podporovat ve školním roce 2015/16. Hezal je studijní typ, má ráda školu 

a touží stát se lékařkou. Hezal má kromě studia na starosti své dva mladší sourozence a péči 

o domácnost. Bez naší pomoci by Hezal studovat nemohla, neboť kvůli nemoci jejího otce žije 

rodina velmi nuzně. 

Hezal se nám za naši podporu odvděčuje milými dopisy, doprovázenými obrázky 

a fotografiemi, na které se vždy těšíme. 

 

Spolupráce s jazykovou školou AKCENT 

 

Na ZŠ Filosofská byl vždy kladen velký důraz na výuku cizích jazyků, neboť i v samotném 

vzdělávacím programu máme motto „Jazyky sbližují“. Naším cílem je vychovat žáky, kteří jsou 

schopni komunikovat v cizích jazycích, a  to slovem i písmem. 

Velmi dobré vzdělávací výsledky školy v oblasti výuky anglického jazyka jsou zřejmé 

i z výborného umístění žáků školy v celostátních testech Scio. 

V rámci přípravy na zkoušky Cambridge English spolupracuje ZŠ Filosofská s jazykovou 

školou Akcent, která je platinovým centrem pro jazykové zkoušky z angličtiny s právem zkoušet 

vlastní studenty i externí zájemce. Akcent nabízí v Praze jazykové kurzy angličtiny zaměřené 

na přípravu na tyto mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny a naše škola patří mezi jedno 

z partnerských přípravných center cambridgských zkoušek s právem používat logo „We prepare 

for CAMBRIDGE English Qualifications“. V průběhu let se počet našich úspěšných absolventů 

kurzů KET (A2) a PET (B1) blíží stovce. 

Na naší škole probíhaly i v minulém školním roce 2 kurzy – PET začátečníci a PET pokročilí. 

Tyto kurzy připravují žáky 6.-9. tříd k mezinárodním cambridgským jazykovým zkouškám 

v anglickém jazyce PET, tedy Level B1 Preliminary. 

Ve školním roce 2019/20 byly kurzy vzhledem k nelehké situaci, způsobené pandemií Covid-

19, na počátku března 2020 přerušeny. 
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Ve školním roce 2020/21 se však vedoucí obou kroužků rozhodla po dohodě s vedením školy 

a se žáky a jejich rodiči vést kurzy PET on-line. I díky tomu absolvoval jeden z účastníků kurzu 

PET pokročilí v červnu 2021 cambridgské zkoušky a další jej budou následovat na jaře 2022. 

 

 

13. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 

 

 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 1.1.2021 zůstatek 1.102.511,43 Kč.  

Projekt měl být ukončen 31.8.2021, z důvodu pandemie a nevyčerpaných prostředků 

byl prodloužen do 28.2.2022. 

 

 Výzva č. 02_20_081 Šablony III celkem poskytnuto Kč 1.003.064,- Kč. 

  

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 mimo školní družinu 

7. 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. 

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. 

 

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.  

 

 

Na naší základní škole máme talentované a nadané žáky jak ve výukových předmětech, tak 

ve sportu. Péče o nadané žáky se projevuje při vnitřní diferenciaci žáků v některých předmětech, 

např. v anglickém jazyce, matematice… Mezi nadané žáky řadíme ty, kteří se snadno a rychle 

učí, objevují vlastní cesty k řešení daných problémů apod. 

Jejich talent a nadání podporujeme např. pomocí individuálních plánů učiva. 

Během výuky pro ně připravujeme pracovní listy s náročnějšími úlohami. 
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Pěstujeme u nich ochotu pomáhat při práci dětem pomalejším, např. při práci ve skupinách. 

Pokud je to organizačně možné a rodiče žáků souhlasí, umožníme jim studium daného předmětu 

ve vyšším ročníku. Talentované žáky zapojujeme do postupových soutěží. 

Doporučujeme jim jak školní, tak i mimoškolní kroužky, ve kterých mohou své nadání rozvíjet, 

např. šachy a deskové hry. Nabízíme jim alternativní učebnice a pracovní listy.  

 

Během distanční výuky byly žákům zadávány odkazy na webové stránky určené nadaným 

žákům, a pokud měli zájem, mohli využít i osobní konzultace s pedagogy. 

 

 

15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky,…) 

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. 

 

 Kroužky Centra volného času na naší škole 

 

ZŠ Filosofská vždy nabízela svým žákům pestrou nabídku zájmových kroužků. Tyto kroužky 

jsou jim nabízeny v rámci Centra volného času. Většina námi nabízených kroužků je vedena 

zaměstnanci naší školy, ale některé jsou organizovány externisty. 

O kroužky je tradičně velký zájem, neboť žáci se mohou v odpoledních hodinách věnovat 

různým aktivitám, a to přímo v budově školy, takže jim a jejich rodičům odpadá zátěž spojená 

s přejížděním. 

Na počátku školního roku 2020/21 byly jako vždy žákům nabídnuty sportovní, výtvarné, 

jazykové a mnohé další kroužky. Mezi ty nejpopulárnější patřily již tradičně přípravné kurzy 

českého jazyka a matematiky, určené žákům 9. tříd. Tyto přípravné kurzy  pomáhají našim 

žákům překonat úskalí přijímacích zkoušek na střední školy a účast na nich je vždy enormní. 

Vzhledem k obtížné situaci, způsobené celosvětovou pandemií Covid-19, byla valná většina 

kroužků nucena ukončit svou činnost. Jedinými výjimkami byly přípravné kurzy z českého 

jazyka a matematiky a dva přípravné kurzy PET – začátečníci a pokročilí. Všechny tyto kroužky 

se konaly distanční formou, tedy online. 

 

 

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. 
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Usilujeme o spolupráci s rodiči (nejen formou třídních schůzek, ale i osobních konzultací 

třídního učitele a ostatních vyučujících se zákonnými zástupci žáka). 

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  

Rakousko  

Rumunsko  

Řecko  

Slovensko 4 

Slovinsko  

Španělsko  

Švédsko  

Celkem (EU) 6 
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Ostatní státy (v případě, že nejsou státy uvedeny, dopište 

je do volných řádků) 
 

Čína  

Rusko 5 

Ukrajina 12 

Vietnam 5 

Bělorusko 1 

Arménie 1 

Gruzie 1 

Kazachstán 1 

Celkem (ostatní státy) 26 

Celkem (státy EU + ostatní státy) 32 

 

Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců  
 

Ve školním roce 2020/2021 bylo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání 

realizováno doučování českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Vzhledem 

k opatřením ohledně pandemie Covid-19 výuka probíhala výuka online i prezenčně ve škole 

1 x týdně 60 minut.  Doučovacích hodin se zúčastnilo 7 žáků různých národností (Vietnam, 

Arménie, Ukrajina) z 2., 4., 5. a 9. ročníku. Doučování bylo zaměřeno na procvičování probírané 

gramatiky v hodinách češtiny, porozumění psanému textu, čtení a trénování výslovnosti. 

Nedílnou součástí byly i české reálie. Žáci pracovali částečně ve skupinách, částečně společně. 

K výuce byly použity audiovizuální pomůcky, pexesa a hry připravené k textům a k rozšíření 

slovní zásoby. 

 

Z hlediska integrace a dalšího začleňováním dětí cizinců do prostředí školy ve školním roce 

2020/2021 pracovali učitelé  2. stupně 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 

asistentky pedagoga zvládal učivo 9. ročníku. 

S žáky s odlišným mateřským jazykem pracovali zkušení pedagogové ve výuce i v rámci 

Šablon. 

   

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 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. Sběr starého 

papíru má smysl, bohužel z důvodu pandemie proběhlo jen několik svozů starého papíru 

a výkupní cena byla naprosto ekonomicky zanedbatelná. Vyhodnocení soutěže ve sběru starého 

papíru neproběhlo. 
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Některé třídy se zúčastnily ekologicky zaměřených projektů (s ČSO, ekocentry…). 

Naše škola se nově stala bezpečným místem pro ptáky. Všechna okna nejrizikovější části 

budovy, ve kterých se zrcadlilo okolí a která kvůli tomu mátla ptáky, byla vybavená nahusto 

vylepenými samolepkami. Díky nim ptáci včas rozpoznají překážku a nebude jim hrozit, že do 

okna vrazí a vážně se zraní. Akci zabezpečování skel s doprovodným programem pro děti 

organizovala Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci se společností Freudenberg. 

Zúčastnilo se přes 400 žáků z 16 školních tříd. 

Stejně jako každý rok se žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy zapojili do sběru použitých 

baterií, kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. 

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. 

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 třídnických hodin. 

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). Každoročně 

pořádaný výměnný pobyt žáků s německou partnerskou školou jsme nemohli uskutečnit 

z důvodu epidemiologických opatření. 

Charitativní akce – Děti dětem a Život dětem se uskutečnily.  
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20. Prevence rizikového chování 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE 

za školní rok 2020/2021 

Ve školním roce 2020/2021 jsme stejně jako v minulých letech vycházeli z PPŠ. 

Vzhledem k epidemiologické situaci a distanční výuce se však neuskutečnily některé 

plánované akce. Při volbě jednotlivých preventivních aktivit jsme reagovali na aktuální 

situaci, zvýšenou pozornost jsme věnovali prevenci kyberšikany. 

 

Preventivní programy proběhly ve všech ročnících, některé naplánované akce 

se však z výše jmenovaných důvodů neuskutečnily,   

Spolupracovali jsme s těmito subjekty: Oddělení prevence Městské policie 

Praha, PPP pro Prahu1, 2, 4, MP Education, Fórum pro prožitkové vzdělávání z.ú., 

Dobronauti, Úřad MČ Praha 4, 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 Program Délka 

1. A, B, C Malý Péťa sám doma 45 min 

2. A, B, C Bezpečné chování - sám venku          45 min 

3. A, B, C Bezpečné chování - nebezpečné situace 45 min 

4. C, D Bezpečné chování - rekapitulace znalostí 45 min 

5. C, D, E Bezpečné chování v elektronickém světě I. 45 min 

 

 žáci druhého stupně: 

 

- preventivně vzdělávací program Bezpečné chování  

- realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence 

- besedy zdarma 

 

Třída Program Délka 

6. A, B, C Bezpečné chování v elektronickém světě II. 45 min 

7. A, B Kyberšikana 45 min 

8. A Autorská práva a Internet – chlapci 

Jak se nestát obětí pohlavního zneužití a domácího 

násilí  - dívky 

(v daném datu vždy celá třída – D i CH) 

90 min 

 

9. C, D Domácí násilí – chlapci 

Jak se nestát obětí znásilnění - dívky 

(v daném datu vždy celá třída – D i CH) 

90 min 

 

- preventivně vzdělávací program Sociálně patologické jevy (5. – 9. ročník) – neuskutečnil se 
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 Programy pořádané organizací Jules a Jim 

(„Nekuřátka, Alkohol, Tráva“ – v letošním školním roce se vzhledem k epidemiologické 

situaci neuskutečnily) 

 Pořady MP Education 

 

- program zaměřený na téma dospívání a sexuální výchova 

- hrazeno z příspěvku MČ Praha 4 a příspěvku SRŠ 

- programy se uskutečnily online formou 

 

 

Třída Program Délka 

5. C, D, E Adam a Eva aneb nejsme stejní 45 min 

7. A, B Čas Proměn – dívky 

Na startu mužnosti II - chlapci 

45 min 

8. A Holky z Venuše, kluci z Marsu 45 min 

 

 Divadlo Fórum – Fórum pro prožitkové vzdělávání 

 

- program zaměřený na prevenci kyberšikany 

- interaktivní divadelní představení  

 

Třída Program Délka 

6. A, B, C Jsi nula!!! 90 min 

5. C, D, E Jsi nula!!! + strukturální drama 90 + 90 minut 

 

 Pedagogové 
 

 Pravidelná účast metodika prevence na pracovních seminářích a dalších akcích školních 

metodiků prevence rizikového chování (PaedDr. Lenka Marušková) 

 Pravidelné setkávání členek Školního poradenského pracoviště 

 Konzultační hodiny metodika prevence a výchovné poradkyně 

 Pravidelná setkání metodiků prevence na Úřadu městské části Praha 4  

 (Mgr. Zuzana Fišerová, Bc. Eliška Jetmarová) 

 Absolvování online kurzu k programu Dobronauti (Mgr. Lenka Pilíková, Mgr. Jana 

Lálová) 

 Absolvování online kurzu Šikana – identifikace a prevence (Mgr. Šárka Nováková) 

Závěr: 

Pokračovali jsme v osvědčených programech (Programy Oddělení prevence 

Městské policie Praha – bezpečné chování, sociálně patologické jevy, programy 

s tematikou dospívání pořádané MP Education, divadlo Fórum). Ve všech těchto 

programech budeme pokračovat i v dalším školním roce.  

Na úspěšném plnění PPŠ se podíleli všichni pedagogové školy, preventivní 

témata se promítala také do vyučovacích předmětů a třídnických hodin. 
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21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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počet 

žáků 

celkem 

1    1     1 30   33 

z toho 

nově 

přijatí 

0    0     0 0   0 

 

22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) 
 

Zpráva z činnosti žákovského parlamentu 2020/21 

Vzhledem k přetrvávajícím omezením, spojeným s celosvětovou pandemií Covid 19, 

byla ve školním roce 2020/21 činnost žákovského parlamentu velmi omezena. 

V září 2020 se měla konat první schůzka, nebylo to však možné zrealizovat kvůli 

nemožnosti míchat žáky z jednotlivých tříd. 

Evropský den jazyků se konal pod záštitou kol. Sulkové a Adámkové a v takové 

podobě, že pomoci ŽP nebylo potřeba. 

Nebylo možné zrealizovat ani Halloween, Mikuláš, Jarmark a mnoho dalších akcí. 

Vzhledem ke změnám v podmínkách adopce zvířat v ZOO adoptovala zvíře jen třída 

9. D, a to lamu.  

Jednou z mála aktivit, u které jsme mohli být, byla charitativní akce fondu Sidus, kdy 

měli naši žáci možnost si zakoupit drobné dárkové předměty.  

Kromě toho jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten náš tradiční stromeček 

žákovského parlamentu, který nám pomohl zpříjemnit dlouhé čekání na Vánoce. 

Kvůli pandemii Covid přišli naši žáci o spoustu akcí, které za normálních okolností 

na  ZŠ Filosofská pořádáme. Snad k nám bude následující školní rok příznivější a vše 

se vrátí do starých kolejí… 

Mgr. Jaroslava Davidová 
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Dějepisná olympiáda 

Ve školním roce 2020/2021 se uskutečnila dějepisná olympiáda, tentokrát na téma 

„Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“.                                                                

Vzhledem k současné situaci se nemohlo konat ani jedno kolo prezenčně, ale online.   

Školního kola se zúčastnili pouze 3 žáci z 9. tříd a do obvodního kola postoupila             

Tereza Bílková z 9. D, ve kterém se se umístila na krásném 3. místě.                                  

Také reprezentovala naši školu v krajském kole, kde obsadila z 30 soutěžících z celé 

Prahy 10. místo.                                                                                                                                     

Gratulujeme a věříme, že i nadále si bude rozšiřovat historické znalosti a reprezentovat 

na střední škole. 

Zhodnocení sportovních aktivit 

Z důvodu epidemie koronaviru Covid-19 se nekonaly žádné soutěže a výuka TV byla ve značné 

míře omezena, proto není vlastně co hodnotit. V průběhu distanční výuky žáci dostávali online 

zadání v podobě různých úkolů a videí s posilovacími, dynamickými a kompenzačními cviky. 

Veškeré sportovní a turistické aktivity si zaznamenávali do sdílených tabulek. Vše bylo 

organizováno přes aplikaci Teams. 

 

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 23 

Nedostatečná znalost ČJ 2 

Znalost ČJ s potřebou doučování   7 

 

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. 

 
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. 

 

Celý školní rok jsme se řídili nařízeními MŠMT, MZ, usneseními vlády ČR a pokyny Hygieny 

Praha. Ředitelství školy vydávalo pokyny pro zaměstnance, rodiče žáků školy, zajistili jsme 
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distanční vzdělávání a také vzdělávání formou rotace tříd pro žáky 1. stupně  a následně pro 

žáky 2. stupně ZŠ.  

 

Jak jsme se nejen připravovali na distanční výuku – školní rok 2020/2021 

srpen 

Všichni pedagogové (učitelé, učitelky,  vychovatelky školní družiny i asistentky 

pedagoga) prochází školením Microsoft Teams. 

Doplněn školní řád – povinnost účasti na distanční výuce, zveřejněn na webu školy -

změny pro názornost červeně vyznačeny). 

září 

 Dne 1. září třídní učitelky zjistily přes zaktualizovaný dotazník – adresy, telefony, 

kontakty na zákonné zástupce. Předány přístupy na Bakaláře – informační 

a komunikační nástroj pro žáky a zákonné zástupce se školou. 

 Zák. zástupci přes dotazník sdělil, zda mají dostatečné technické vybavení pro 

případ online vyučování včetně připojení na internet 

 Škola je připravena vyhovět všem požadavkům na poskytnutí techniky 

 Jednotná platforma pro distanční výuku – Microsoft Teams – rodiče informováni na 

třídních schůzkách v září 

 Žáci 3. - 9. ročníku ve škole vyzkoušeli přihlášení a základní dovednosti s aplikací 

žákům (resp. zák. zástupcům) 1.-2.ročníku předána vygenerovaná hesla pro první 

přihlášení. 

 Vytvořen rozvrh pro případné online vyučování, zatím pouze pro 2. stupeň 

 Vstup do školy jsme upravili od 7:30, aby nedocházelo ke kumulaci žáků před 

vchodem 

Říjen 

 8.10. Zveřejněno opatření vlády – od 12.10.-16.10. se prezenční výuky účastní 

polovina tříd 2. stupně – tedy 7. a 9. ročník, v týdnu od 19.10-23.10. 6. a 8.ročník  

 Vytváříme rozvrh hodin pro online vyučování daných ročník 

 Stanovíme rozsah online vyučovací hodiny, začínáme vždy v celou hodinu, 

vyučovací hodina trvá 40 minut, následuje 20 minutová přestávka 

 Vytváříme harmonogram pro odchody  do jídelny a odchod ze školy tak, aby se třídy 

a ročníky nemísily 

 Pedagogové podle jejich potřeby dostali nové notebooky, poč. myši, postupně 

i grafické tablety, k pevným počítačům ve škole jsme přidali webové kamery, 

ozvučení 

 13. 10. dochází ke změně rozhodnutí vlády, žáci všech ročníků přechází na distanční 

výuku 

 Předáváme všem, kteří zažádali o poskytnutí technického vybavení – žáci 2. stupně 

dostávají stolní počítače s veškerým vybavením (6 ks), žáci 1. stupně tablety 

s nainstalovanými MT ( je připraveno 20 tabletů) 
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 Jeden zák. zástupce zažádal o možnost neúčasti svého dítě na online vyučování, 

po celou dobu byla matka žákyně 2. B v kontaktu s vyučujícími a žákyně plnila 

úkoly distančně 

 Vytvořili jsme další rozvrh pro online vyučování, připravili rozvrh místností 

ve škole, odkud vyučující vyučovali 

 Od 19.10. žáci a učitelé pracují podle rozvrhu na on-line hodinách všech předmětů 

s výjimkou výchov. Vzdělávání ve výchovných předmětech je řešeno distančně.  

 Přerušili jsme výuku plavání, kroužky, online pokračuje kroužek Příprava 

k přijímacím zkouškám na SŠ, Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky 

 23.10. rozeslána výzva rodičům (MŠMT) 

 Vyhlásili na dny 24.10. a 25.10. dny volna (MŠMT) 

 Porady pedagogů se uskuteční vždy online 

 Zák. zástupcům přes Bakaláře zaslány veškeré informace k výuce – vysvětlení 

i pojmů prezenční, distanční a online výuka, základní pravidla pro distanční výuku 

 Zaslána znovu i cesta Jak na Teams 

 Třídní učitelky před odchodem na distanční výuku na třídnické hodině podrobně 

vysvětlily pravidla a zásady, které budeme všichni dodržovat při výuce 

Listopad 

 Ředitelka školy doporučila všem pedagogickým pracovníkům práci z domova 

 Online vyučování je upraveno tak, aby pokrylo přibližně 50% běžného vyučování. 

Učitelé mají vypsané i konzultační čas pro případné dotazy či individuální pomoc 

žákům 

 Podrobné informace o Microsoft Teams  a pravidlech distanční výuky jsme předali 

zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Bakalář). 

 Spolupráce pedagogů – předávání zkušeností, nápadů, sdílení kvízů apod. je přes 

vytvořený tým Porady, kde všichni učitelé najdou své osobní rozvrhy, rozvrhy tříd, 

rozvrhy konzultací 

 Během listopadu dochází k úpravám počtu hodin online, početné třídy mají další 

dělené hodiny, nejen český jazyk, ale i vlastivědu, přírodovědu apod. 

 ŘŠ zrušila ředitelské volno 16.11. (zamezilo se tím komplikaci pro výpočet 

ošetřovného) 

 18. 11. probíhá pedagogická rada – online 

 19. 11. se uskuteční třídní schůzky – online, rodičům je umožněna i individuální 

konzultace  

 Požádáme zák. zástupce o vyplnění dotazníku týkající se distanční výuky, který nám 

poskytne zpětnou vazbu  

 Od 18. 11. je povolena přítomnost žáků 1. - 2. ročníku, jsou vytvořena oddělení 

školní družiny tak, aby nedošlo k promíchání žáků. Z těchto důvodů nelze otevřít 

ranní družinu 

 Od 30.11. je povolena přítomnost žáků 1. stupně, 9. ročníku, rotačně polovině tříd 

2. stupně. 

 30. 11. upravujeme vstup do budovy více vchody, starší ročníky přichází v čase 

od 7:50-8:00 

 6. ročník (3 třídy) pokračují v distanční výuce 
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 Pedagogové učící v 6. ročníku upravují své online rozvrhy tak, aby stihli prezenční 

výuku v přítomných třídách a zároveň na online hodinách 

 Určíme místnosti, ze kterých lze vysílat online hodin 

 

 

Prosinec 

 Pokračuje rotace poloviny tříd 2. stupně, 7. 12. nastupují žáci 6. ročníku na prezenční 

výuku 

 Distančně se vzdělává 7. a 8. ročník 

 Opět je upraven rozvrh pro online vyučování 

 Po celou dobu vedou třídní učitelky pravidelné třídnické hodiny, s žáky diskutují 

o problémech, předávají si nápady  

 V týdnu od 7.12. rozeslaly TU 1.-5. ročníku nabídku využití školní družiny v době 

ředitelského volna  vyhlášeného na 21.-22.12. 

 14.12. přichází 7. a 8. ročník, 6. ročník se vzdělává distančně 

 

Pro předávání informací využíváme webové stránky školy a Bakaláře, jako 

komunikační nástroj. 

Leden 

 4. 1. 2021 – obnovena  prezenční výuka – 1. - 2. ročník, školní družina pro dané 

ročníky v samostatných odděleních 

 3. - 9. ročník – distanční výuka, on-line podle předem stanoveného rozvrhu, náměty 

a úkoly ve výchovách zadávány distančně 

 Třídnické hodiny jsme zaměřili na  sebehodnocení žáků, řešení případných 

problémů 

 21. 1. 2021 - pedagogická rada – on-line, hodnocení prospěchu a chování žáků 

 Na webu školy a bakalářích zveřejněny způsob informace o pololetních výsledcích 

žáků – přítomným třídám předány výpisy vysvědčení, ostatním informace 

o výsledcích přes aplikaci Bakalář – 28. 1. 2021 

Únor 

 Pokračuje prezenční výuka 1. - 2. ročníku 

 Ostatní ročníky se vzdělávají online 

 Za zvýšených hygienických podmínek a objednávkového systému připravíme zák. 

zástupcům předání zápisní lístky a přihlášky na střední školy 

Březen  

 Je vyhlášena distanční výuka pro všechny ročníky 

 Ve dnech 3. - 5. 3. 2021 proběhla inspekční činnost ČŠI s výborným hodnocením 

 Připravíme virtuální prohlídku školy na webu školy – pro zápis do 1. třídy 

Duben 
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 Stále pokračuje distanční výuka ve všech ročnících 

 Zápis do 1. třídy probíhá distanční formou, postup jsme zveřejnili na webových 

stránkách, vždy v úterý a ve čtvrtek může zák. zástupce předat potřebné formuláře, 

lze využít datovou poštu, popř. zaslat i klasickou poštou 

 12.4. je umožněna prezenční výuka 1. a 3. ročníku, 5. D, E tedy polovině tříd 

1. stupně, 2. stupeň pokračuje v distanční výuce 

 Začínáme s testováním na přítomnost Covid 19 přítomných žáků vždy v pondělí 

a ve čtvrtek 

 Připravíme místnost pro případné testování žáka se svým zák. zástupcem 

 19.4. je umožněna prezenční výuky 2. a 4. ročníku, 5. C, druhá část 1. ročníku 

přechází na distanční výuku, stejně jako 2. stupeň 

 21.4. pedagogická rada – opět online, řešíme nejen prospěch a chování ale i další 

způsob pomoci žákům, kteří polevují v distanční výuce 

 Následují třídní schůzky – online 

 Další týden se opět třídy vymění 

 Zorganizujeme testování žáků 9. ročníku a zájemce ze 7. ročníku za účelem konání 

přijímacích zkoušek 

Květen 

 Je umožněna prezenční výuka polovině tříd celé školy 

 Pokračuje pravidelné testování 

 10.5. volíme testování prof. firmou Pronatal, ve čtvrtek se testují jen žáci vyššího 

ročníku 

 17.5. je obnovena prezenční výuka všech ročníků, testuje stále Pronatal 

 25.5. přecházíme na PCR testy ze slin (EUC laboratoře)-  vždy v úterý – 1x za 14 

dní, všichni žáci 

Červen 

 Epidemiologická situace se zlepšuje, uskutečníme s žáky několik vycházek 

za poznáním, pro 1. stupeň připravíme Dětský den na pozemku školy 

 2. B je v karanténě (2.6.) 

 Zorganizujeme se s zák. zástupci budoucích prvňáčků ve venkovní učebně 

 7. B je v karanténě (9.6.) 

 Na pozemku školy proběhne za účasti zák. zástupců rozloučení se žáky 9. ročníku, 

jedno oddělení školní družiny předvede divadelní představení 

 Předání vysvědčení je realizováno všem třídám, tedy i těm, které byly v karanténě 

 

 

26. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Naplňování těchto cílů nemohlo být realizováno z důvodu pandemie Covid-19. 
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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. 

Výsledky soutěží 

 
 

28. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Tematická inspekční činnost proběhla 3. - 5. 3. 2021 on-line dle rozvrhu distanční výuky  

ve 3. – 9. ročníku. 

Datum Název Obor Kategorie Výsledky školního kola Výsledky obvodního kola Výsledky krajského kola

21.10.2020 Přírodovědný 

klokan

Přírodopis, 

biologie

MIX 8.-9. ročník x

14.1.2021 Olympiáda 

Dějepis

Dějepis MIX 8.-9. ročník 3. místo - Tereza Bílková 9.D 10. místo - Tereza Bílková.9.D

10.3.2021 Pražské 

poetické setkání

Literatura, 

poezie

MIX 1.-5. ročník Zuzana Radová 3.A - postup,

Valdemara Kavinová 3.B - postup,

Štěpánka Kitzlerová 5.D - postup, 

Zuzana Radová 3.A - speciální ocenění 

poroty,

Valdemara Kavinová 3.B, Štěpánka 

Kitzlerová 5.D, 

19.3.2021 Olympiáda 

Matematika

Matematika MIX 6. ročník 5. - 9. místo Matoušková Julie 6.B

36. – 47. místo Hnátková Veronika 6.A, 

Jareš Šimon 6.B

48. – 50. místo Urban Adam 6.A

51. – 53. místo Kudla Lukáš 6.A

31.3.2021 Matematický 

klokan

Matematika MIX 5. ročník 1. místo Naňková Zuzana 5.D

2. místo Kašáková Kateřina 5.E

3. místo Dubský Tomáš 5.C

31.3.2021 Matematický 

klokan

Matematika MIX 6.-7. ročník 1. místo Frolová Vladislava 7.A

2. místo Butor Jakub 7.B

3. místo Bílek Ondřej 6.C

31.3.2021 Matematický 

klokan

Matematika MIX 8.-9. ročník 1. místo Těšík Matyáš 8.A

2. místo Kohoutová Eliška 8.A

3. místo Obšil Jakub 9.D

19.5.2021 Olympiáda 

Matematika

Matematika MIX 5. ročník 9. – 12. místo Adélka Peclová

24. – 30. místo Kateřina Kašáková 5.E, 

Zuzana Naňková 5.D

31. – 43.místo Štěpánka Kitzlerová 5.D, 

Radek Váňa 5.D a Kateřina 

Procházková 5.D
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Po každé hospitaci proběhl krátký on-line rozhovor s vyučujícím, týkající se mimořádných 

opatření na distanční výuku. 

Inspekční činnosti předcházelo vyplnění anketního formuláře ředitelkou školy. 

Škola byla po všech stránkách výborně hodnocena. 

Během školního roku ještě proběhlo několik dotazníkových šetření organizovaných ČŠI. 

 

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.  

 

30. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje o hospodaření školy jsou k nahlédnutí v ředitelně ZŠ. 

 

 

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.  
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 

 

Odborová organizace ČMOS nevykazovala činnost a pro malý počet členů byla zrušena. 
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