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1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního  

vydání rozhodnutí 
 

Základní škola Praha - Běchovice 
 
Rozhodnutí  MŠMT č.j. 30 989/2010-21 ze dne 18.8.2011 s účinností od 1.9.2011 
 
 

2. Zřizovatel (název, sídlo) 
 
Městská část Praha – Běchovice 
Českobrodská  3 
190 11 Praha – Běchovice 
 
 
3. Charakteristika školy  
 

• celková kapacita školy byla navýšena z 220 žáků na 246. To vytváří rezervu pro přijímání 
žáků ze spádové oblasti. K úplnému uspokojení očekávané poptávky bude potřeba zvýšit 
počat kmenových tříd rekonstrukcí prostor po plánovaném stěhování školní družiny. 

• v pedagogické rovině se nám převážně dařilo plnit vytýčené cíle, což potvrzují i nezávislé 
testy Scio. Škola si dlouhodobě udržuje dobrý standard ve výsledcích vzdělávacího procesu.  

• v oblasti výchovné a oblasti prevence rizikového chování zúročuje svůj rodinný charakter a 
dobré vztahy s rodiči žáků. Problémy se často daří řešit v samých začátcích i přesto, že škola 
se snaží nezavírat oči i nad problémy žáků, které přímo nesouvisejí s výukou.  

• cedení školy aktivně podporuje mimoškolní akce, zejména  školy v přírodě.  
• ve školním roce škola pořádala řadu 

úspěšných volnočasových kroužků: 
keramika (4 kurzy), informatika (2 
kurzy), další kroužky byly pořádány ve 
spolupráci s externími organizacemi – 
Kroužek s.r.o.  

• významných úspěchů škola dosahuje v 
mimoškolní aktivitě – sběru starého 
papíru. V loňském roce škola opět 
zvítězila v celopražské soutěži v počtu 
kilogramů na žáka a získala 2. místo 
v absolutním množství. 

• škola hospodaří s vyrovnaným 
rozpočtem, zdroje vzniklé vedlejší 
hospodářskou činností využíváme k 
rozvoji školy (vybavení tříd, výpočetní technika,…).  

• Ve školním roce byl realizován grant Nadace T-Mobile. Díky získaným prostředkům byla 
výrazně modernizována školní zahrada. 

• v personální oblasti je škola stabilizovaná, jednotlivé kompetence jsou zřetelně vymezeny.  
 
Škola má všechny předpoklady pro úspěšný rozvoj i v dalších školních letech. 

 
4. Vzdělávací program školy  
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Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání, Škola pro život 
 
Našim krédem je staré latinské přísloví “U číme se pro život , ne pro školu“. Smyslem je vychovat 
zdravě sebevědomého jedince, který si je vědom svých kvalit.  
Veškerý vzdělávací obsah i aktivity činností směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. 
Jejich smyslem je připravit žáka na další vzdělávání na SŠ a SOŠ. Jsme si plně vědomi toho, že 
základní školství je jen první krůček  v oblasti vzdělávání. 
Snažíme se o to,  aby získávání nových poznatků pro žáky bylo srozumitelné, rozmanité i zábavné. 
Využíváme proto různých metod práce od skupinové práce, projektového vyučování, vlastních i 
žákovských prezentací atd. Nejde nám pouze o předávání „jednotlivých, suchých informací“, ale 
především o souhrnný ucelený obraz poznatků. Na naší škole proto realizujeme pravidelně 
mezipředmětové projekty, kde si žáci mimo jiné osvojují dané kompetence, učí se vyhledávat, třídit 
a zpracovávat informace a poznatky  Ve školním roce 2010-2011  jsme takto realizovali 12 
projektů. Zpětnou vazbu výsledků naší práce získáváme mimo jiné od společnosti SCIO.  
 
5. jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 
Na škole se vyučuje anglický jazyk jako povinný od 3. ročníku s dotací 3 hodiny + 1 disponibilní 
hodina anglické konverzace v programu ŠVP. Německý jazyk je vyučován v bloku povinně – 
volitelných předmětů od 7. třídy s týdenní dotací 2 hodiny. 
 

Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět 
Žáci učící se cizí jazyk jako 
povinně volitelný předmět  

1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 

AJ 89 84 0 
NJ 0 0 15 

 

V naší škole úspěšně funguje mezipředmětový projekt na podporu cizích jazyků. Žáci naší školy 
pravidelně pracují s cizojazyčnými časopisy Team, Crown, Click,Kid´s News  již od samého 
počátku výuky. V rámci podpory a rozvoje výuky anglického jazyka žáci od 3. roč. navštěvují 
pravidelně divadelní představení v angličtině. Jedná se  o divadelní společnost The Bear 
Educational  Theatre. Toto divadlo je interaktivní a je přímo zaměřeno na výuku  i využití 
anglického jazyka v praxi. Velký přínos vidíme v tom, že naši žáci nejen vidí a slyší, ale především  
aktivně komunikují s rodilými mluvčími.Velmi oblíben je rovněž projekt „Angličtina v ulicích 
Prahy“.Vrcholným zážitkem a prověřením vlastní jazykové dovednosti jsou jazykově – poznávací 
zájezdy do Anglie, které škola pro žáky pořádá. 

 
6. Odborná kvalifikace pracovníků 

 
7. věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2012 

 

věk 
do 30 let 
včetně 

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

důchodci 
počet 2 6 3 4 0 0 
 
 

 
 ped. prac.  celkem 

 ped. prac. s odbornou 
kvalifikací 

 ped. prac. bez odborné 
kvalifikace 

počet (fyz. osoby) 
k 31.12.2011 

15 13 2 
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8. další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 
• Doplňující si odbornou kvalifikaci – 2 pedagogové 
• Průběžné vzdělávání – 6 seminářů, 5 pedagogů 
• Zaměření vzdělávání (nejčastěji zastoupené)  

o výchovní poradci v OPPP 
o finanční gramotnost 

• průměrná délka vzdělání na 1 účastníka je 3.57 hodin 
 

  
název jméno absolventů 

rok ukončení studia 
(kurzu) 

Funkční studium II. Brabenec Martin 2012 studium 
 Učitelství pro I.stupeň ZŠ Žaloudková Radka 2012 

Globe Kolářová Jitka 26.9.2011 
Výchovní poradci Horáková Hana 5.10.2011 
Finanční gramotnost Hlávková Eva 6.10.2011 
Finanční gramotnost Kolářová Jitka 6.10.2011 
Moderní dějiny nově (FRAUS) Krejčiříková Renata 31.10.2011 

školení 
 

Prevence patol. jevů spojená 
s užíváním internetu 

Svátková Zdeňka 
Houšková Radka 

8.11.2011 

 
9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok 
2011/2012 
  
 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky 

počet 34 26 3 
 
 
10. Školní družina  
     
Po dohodě se zřizovatelem bude 
v budoucích letech sídlo školní družiny 
v upravených prostorech bývalého Úřadu 
městské části Praha – Běchovice. Z těchto 
důvodů již proběhly pracovní schůzky 
s ředitelem ZŠ, architektem a starostou 
MČ Praha – Běchovice a byla vytvořena 
konečná podoba nové družiny. 
Vzdělávací a odpočinková činnost ve 
školní družině byla zaměřena na 
poznávací vycházky do přilehlé přírody, 
zejména Klánovického lesa, pravidelné 
návštěvy terária v Dubči, pohybově 
zaměřené hry a výtvarné zpracovávání převážně přírodních materiálů. Nově paní vychovatelky 
zařadily do své výchovné a vzdělávací činnosti také problematiku zdravé výživy. 
Personální situace ve školní družině je stabilní. 
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11. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, 
spolupráce s PPP,  SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, 
rodič, případně dalšími subjekty 
 
Výchovný poradce a metodik prevence je na naší škole zastoupen  pouze jedním člověkem.   
Nicméně, paní učitelka úzce spolupracuje s třídními učiteli i všemi pedagogickými pracovníky 
školy. Spolupracujeme s Pedagogickou–psychologickou poradnou pro Prahu 9, zastoupenou Mgr. 
Stolařovou.Ta naší školu pravidelně jednou měsíčně navštěvuje a všichni pedagogičtí pracovníci tak 
mají možnost individuálních konzultací. 
Žáci s SPU jsou sledováni a mají vypracovány individuální vzdělávací programy. 
Spolupráce s sociálním odborem zastoupeným paní Hlaváčovou je rovněž na dobré úrovni 
Samozřejmostí jsou pravidelné konzultace žáků a rodičů s výchovnou poradkyní o výběru střední 
školy.  Škola pravidelně navštěvuje i veletrh středních škol Schola Pragensis. 
 
12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní 
aktivity 
 
Rodiče našich žáků  jsou průběžně informování prostřednictvím žákovských knížek, dále na 
pravidelných třídních schůzkách (5x ročně).Na naší škole je již samozřejmostí ,že žáky 
nehodnotíme pouze  pomocí pěti-stupňové  klasifikace, ale i slovním hodnocení dosažených  

jednotlivých kompetencí. 
Rodiče mohou rovněž využít individuálních 
konzultací s vyučujícím. (každý pedagog naší 
školy má 2x týdně konzultační hodiny) 
V oblasti mimoškolních aktivit škola úzce 
spolupracuje s obcí. Společně organizujeme 
běžecké závody Praha –Běchovice, Mladé 
Běchovice, In-line Běchovice. Zapojujeme se i do 
kulturních akcí pořádaných obcí např. dětský 
karneval, Den dětí, Mikulášská besídka, Oblíbené 
u dětí jsou také akce pořádané ve spolupráci 
s Místní knihovnou (Noc s Andersenem, Pasování 
na čtenáře atd) 
 
Úzká spolupráce rodičů se školu se projevuje i při 

našem ekologickém počinu- třídění odpadu.Škola již dlouhá léta vítězí v soutěži pořádané Českými 
sběrnými surovinami ve sběru starého papíru.  
Rodiče i ostatní občané Běchovic také velmi kvitují a využívají akci „Keramika  pro veřejnost“, 
kterou jim škola nabízí.  
Samozřejmostí je pravidelná a konstruktivní práce Školské rady. 
 
13. účast škol v rozvojových a mezinárodních projektech 
 
Škola je i nadále zapojena do projektů environmentální výchovy. Pokračujeme v mezinárodní 
spolupráci projektem „Adopce na dálku“.  Žáci a zejména jejich rodiče  i zaměstnanci školy 
sponzorují vzdělání indického chlapce Pavana Žumara z Indie. Všem za spolupráci a podporu 
děkujeme. 
V příštím roce plánujeme poznávací pobyt žáků v rodinách v Londýně jako součást jazykové 
přípravy do života. 
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14. Zkušenosti s péčí o nadané děti 
 
V rámci individuálního přístupu ke každému žákovi se snažíme rozvíjet jeho nadání a potřeby. 
Speciálně vytvořené individuální plány pro nadané jednotlivce škola nemá. 
 
15. Polytechnická výchova 
 
Polytechnickou výchovu na naší škole 
předkládáme žákům formou výběru 
v povinně volitelných předmětech – 
Technické kreslení. Tento předmět bývá 
každý rok  maximálně naplněn. 
Připravuje žáky pro případné další 
technické vzdělávání. Ostatní 
polytechnické obory jsou řešeny 
okrajově jako problematika v různých 
předmětech. Projednávání možností 
uplatnění v polytechnických oborech se 
řeší v 9.ročníku při Volbě povolání a 
pravidelný přehled žáci získávají při 
návštěvě veletrhu Schola Pragensia. 
 
16. Přípravné třídy 
  
Na naší škole probíhá program „Zkus být školákem“. Jedná se o 3-4 odpoledne ( v době od zápisu 
do 1. ročníku až  do června) pro předškolní děti a jejich rodiče. Tento program je na naší škole již 
dlouhodobě zavedena setkává se s ohlasem.  
Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí naše škola neeviduje. 
 
17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, zkušenosti s integrací dětí  
 
V současné době na naší škole studují 2 žáci ze Slovenska a 2 žáci z bilingvní rodiny. Národnostní 
rozdíly se stírají. Nicméně principy svého národnostního uvědomění učitelé u těchto dětí  podporují. 
 
18. Environmentální výchova 
 
Témata environmentální výchovy řešíme 
ve všech ročnících jako aplikaci v 
přírodovědných předmětech a v 6. a 7. 
ročníku jako samostatný předmět. 
Z minulých let navazujeme na školní 
projekty využívající mezipředmětové 
vztahy (Meteorologie, Máme rádi zvířata, 
Naši ptáci, Domácí mazlíci, Odpady…). 
Účastníme se environmentálních akcí 
pořádaných ekologickými sdruženími 
jako je TEREZA, ZOO Praha, Koniklec 
nebo Lesy hl.města Prahy.  Problematika 
environmentální výchovy se tak dostane 
také do předmětů nepřírodovědných. 
Zajímáme se o provozy zpracovávající 
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druhotné suroviny,navštěvujeme provozovny (Spalovna Malešice, sběrné dvory …)kde sledujeme 
třeba cestu netříděného odpadu nebo sebraného sběru.Účastníme se pravidelně sběrové soutěže 
starého papíru. Sledujeme i zpracování biologického odpadu v kompostárně. 
Na sestavování plánu environmentální výchovy se podílí celý učitelský sbor, jeho vytvoření však 
náleží školní koordinátorce EVVO. Naším cílem je u dětí vzbudit zájem o přírodu, uvědomit si, že 
jsme její nedílnou součástí, dokázat se o ni postarat a chránit ji na celé planetě, v naší zemi, v našem 
městě, doma na zahrádce, ale i třeba v pokoji v akváriu. 
 
19. multikulturní výchova 
 
Každý žák naší školy je součástí jednoho velkého kolektivu. Naše škola si zakládá na rodinné 
atmosféře. Rozdílnost kultur , uvědomění si života menšin naši žáci  poznávají zejména hodinách 
zeměpisu, literatury , občanské výchovy, hudební a výtvarné výchovy, zároveň tak na besedách, 
přednáškách a akcích např. občanského sdružení Neposeda . Do loňského školního roku měli žáci 
možnost seznámit se s kulturou Vietnamu i prostřednictvím spolužačky. 
 
20. prevence rizikového chování 
 
Naše škola má vypracovaný Minimální preventivní program, na jeho vzniku se podílelo vedení 
školy s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence.  Samozřejmostí je spolupráce s učiteli 
občanské výchovy a třídními učiteli.  Již druhým rokem úspěšně funguje mezipředmětový projekt  „ 
Buď V pohodě „ 
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují besed na 
potírání sociálně patologických jevů.  Velmi se 
nám osvědčily besedy s odborníky jako např. 
Mudr. Douda ( protidrogová prevence) , Mudr. 
Uzel (sexuální osvěta a výchova) . Besedy se 
známými osobnostmi  jako např. pan Klíma a 
Kroupa jsou pro naše žáky také velmi přínosné. 
Naše škola rovněž spolupracuje s občanským 
sdružením Neposeda a nízkoprahovým zařízením 
Autobus. Škola rovněž pravidelně organizuje 
besedy s policií.  
Všechny tyto akce mají pak zpětnou vazbu 
s učiteli  na třídnických hodinách i v samotném 
vyučovacím procesu.  
Všechny případy závadného chování se snažíme 
řešit a vyřešit do zdárného konce. Funguje u nás program „Řekni ne, odejdi, nahlas to“ ,  tento 
program se setkal u žáků s velkým úspěchem. Jsme velmi potěšeni, že žáci naší školy se nebojí své 
problémy řešit, pojmenovat je, a že využívají možnosti schránky důvěry. 
 
20. žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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počet žáků 
celkem           32   32 

z toho 
nově přijatí           2   2 

 


