Základní škola Praha – Běchovice * Výroční zpráva 2010/2011

Základní škola Praha – Běchovice
Mýtní 73
190 11 Praha – Běchovice
tel/fax: 281 931 207

zs-bechovice@seznam.cz

www.zsbechovice.cz

Výroční zpráva
Základní škola Praha - Běchovice
za školní rok 2010/2011

V Praze – Běchovicích dne 18. října 2011

Jaroslav Svátek
ředitel školy

1

Základní škola Praha – Běchovice * Výroční zpráva 2010/2011

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
Za Poštovskou zahradou 479
190 11 Praha – Běchovice

3. Charakteristika školy
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

V tomto školním roce prošla budova
školy významnou rekonstrukcí –
výměna střešní krytiny na staré
budově, celkové zateplení pláště,
výměna střešních oken a oprava
terasy.
Propojením velikostí nevyhovujících prostor a vedlejšího kabinetu vznikla nová
plnohodnotná učebna, která umožní od příštího školního roku navýšení celkové kapacity
školy z 220 na 246 žáků.
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.
Vedení 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. To
také umožnilo získat další prostředky na vybavení školy. Z prostředků výhry v loňském roce
škola zakoupila 8 stavebnic Merkur k využití při výuce.
škola hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, zdroje vzniklé vedlejší hospodářskou činností
využíváme k rozvoji školy (vybavení tříd, výpočetní technika,…).
Škola je úspěšná i v účasti na grantových řízení. Pro letošní a příští rok jsme získali 59 679
Kč na obnovu školní zahrady a vybudování přírodní laboratoře u školy z grantu T-Mobile
Czech Republic a.s.
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
Vyjma 5. třídy, která se učila dle Základní škola, č.j. 16 847 / 96 – 2
Našim krédem je staré latinské přísloví “Učíme 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.

1. stupeň

2. stupeň

Žáci učící se cizí jazyk jako
povinně volitelný předmět
2. stupeň

135
0

81
0

0
11

Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět

AJ
NJ

Ve školním roce 2008/2009 naše škola získala grant „Podpora výuky cizích jazyků“ vyhlášený
MŠMT v rozvojovém programu pro vzdělání.V tomto projektu nadále pokračujeme.
V rámci hodin anglického jazyka a anglické konverzace žáci pravidelně pracují se slovníky. Na
druhém stupni je výuka s nimi samozřejmostí, ale již žáci 3. ročníku v hodinách využívají
ilustrovaný slovník. Práce s ním je nejen přínosná, (žáci se učí vyhledávat, zpracovávat a třídit
informace) ale děti i velmi baví.
Žáci naší školy pravidelně pracují s cizojazyčnými časopisy Team, Crown, Click, V rámci podpory
a rozvoje výuky anglického jazyka žáci od 4.roč. navštěvují pravidelně divadelní představení
v angličtině. Jedná se o projekt The Bear Educational Theatre. Tato anglická divadelní společnost
je přímo zaměřena na výuku i využití anglického jazyka
v praxi
V dnešní době je již samozřejmostí, že naši žáci zpracovávají své anglické projekty ve formě PCprezentací..
Své znalosti si žáci naší školy mohou ověřit v praxi pravidelnou korespondencí se školu v Africe a
korespondencí s chlapcem s Indie, kterého má škola v adoptivní péči.
Velmi oblíben je rovněž projekt „Angličtina v ulicích Prahy“.

3

Základní škola Praha – Běchovice * Výroční zpráva 2010/2011

6. Odborná kvalifikace pracovníků
ped. prac. celkem

ped. prac. s odbornou
kvalifikací

ped. prac. bez odborné
kvalifikace

17

13

4

počet (fyz. osoby)
k 31.12.2010

7. věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2011
věk
počet

do 30 let
včetně
1

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 60 let

6

3

5

2

z toho
důchodci
2

8. další vzdělávání pedagogických pracovníků:
•
•
•

•

Doplňující si odbornou kvalifikaci – 3 pedagogové
Průběžné vzdělávání – 20 seminářů, 9 pedagogů
Zaměření vzdělávání (nejčastěji zastoupené)
o výchovní poradci v OPPP
o metody vyučování
o komunikace se žáky a s rodiči
o klíčové kompetence a evaluace
průměrná délka vzdělání na 1 účastníka je 4,11 hodin
název
studium

školení

Brabenec Martin
Žaloudková Radka
Motyková Nataša
Kolářová Jitka
Horáková Hana
Houšková Radka
Horáková Hana
Horáková Hana
Krejzová Hana

rok ukončení studia
(kurzu)
2012
2012
2012
20.9.2010
30.9.2010
23., 30.9.2010
6.10.2010
3.11.2010
5.11.2010

Žaloudková Radka

20.11.2010

Žaloudková Radka

20.11.2010

Žaloudková Radka
Hlávková Eva
Hlávková Eva
Hlávková Eva
Kolářová Jitka
Horáková Hana
Silovská Alena
Houšková Radka

20.11.2010
20.11.2010
20.11.2010
20.11.2010
29.11.2010
1.12.2010
1.12.2010
leden-duben 2011

jméno absolventů

Funkční studium II.
Učitelství pro I.stupeň ZŠ
Vychovatelka ŠD
Globe - Meteorologie
Výchovní poradci
Interaktivní tabule
Výchovní poradci - OPPP
Metodici prevence
Migrace a emigrace
Rozvoj klíčových kompetencí školními
projekty
Slovní hodnocení a sebehodnocení na
I. stupni
Jak jinak na třídnické hodiny
Pravidla dialogu
Komunikace s problémovými osobami
Jak na čtenářskou gramotnost
Interaktivní tabule
Výchovní poradci - OPPP
Nová forma písma
Zdravotník na školní akce
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Metody vyučování čtení
Dyslexie a dysortografie
Efektivní rozhovor s rodiči
Jak učit dějiny totality

Silovská Alena
Horáková Eva
Houšková Radka
Krejčiříková Renata

24.2.2011
26.4.2011
27.4.2011
10.6.2011

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok
2011/2012

počet

zapsané děti
34

přijaté děti
26

odklady škol. docházky
3

10. Školní družina
Navýšením kapacity školní družiny na 89 žáků adaptací prostor po bývalé mateřské škole se
podařilo dočasně vyřešit problém s kapacitou školní družiny. S přibývajícím počtem žáků bude ale
potřeba tuto problematiku řešit ve spolupráci se zřizovatelem zásadnějším způsobem. V této době je
prověřována možnost zřízení školní družiny
v budově současného ÚMČ.
Personální situace ve školní družině je
stabilní.
11. Poradenské služby školy - výchovné
poradenství, poradenství k volbě povolání
SPC,
- činnost, spolupráce s PPP,
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 Pedagogicko–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.
Velký důraz škola klade na výchovu k volbě povolání.,
především pro žáky 8. a 9. ročníku. Na škole je realizován
mezipředmětový projekt „Chtěl bych být…“ V jeho rámci se
žáci zúčastnili interaktivní besedy k volbě povolání, dále
školu navštívili a pohovořili o svém zaměstnání lidé různých
profesí. Pravidelně navštěvujeme veletrh škol Schola
Pragensis.
Samozřejmostí v této oblasti je pravidelné informování žáků
o nabídkách SŠ a SOŠ.
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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 , žáci naší školy připravují
kulturní program pro naše seniory, oblíbené u dětí jsou také akce pořádané ve spolupráci s Místní
knihovnou (Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře atd)
Žáci 1. stupně připravili pro své spolužáky a rodiče divadelní představení a akce nazvané
„Podzimní a jarní běsnění“. Součástí tohoto projektu byla rovněž prodejní výstavka žákovských
prací.
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 zapojena do projektů environmentální výchovy. Mezinárodní spolupráce v praxi na naší
škole funguje především díky projektu „Adopce na dálku“. Žáci i zaměstnanci školy sponzorují
vzdělání indického chlapce Pavana Žumara z Indie.
14. Zkušenosti s péčí o nadané děti
Škola k problematice přistupuje s filosofií "každé
dítě je nadané". V rámci možností se snažíme
rozpoznat a rozvíjet osobnost každého dítěte.
15. Polytechnická výchova
Polytechnická výchova je jednou z priorit pro
následující období. Na metodických sdružení a
předmětových komisí probíhají intenzivní diskuse o
možnostech zlepšení formou častějšího zařazení problematiky do výuky dalších předmětů či
samostatných školních projektů.
16. Přípravné třídy
V 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. Tato podpora se nám zdá dostačující a
zároveň smysluplná. Škola v této činnosti hodlá i nadále pokračovat.
Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí naše škola neeviduje.
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17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, zkušenosti s integrací dětí
stát
Ukrajina
Vietnamská socialistická republika

počet žáků
2
1

Další děti mají dvojí občanství (Kanada + ČR, atd.)
S integrací dětí cizinců nemá naše škola žádný problém.
Děti příslušníků národnostních menšin nejsou evidovány.
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 projekty
využívající mezipředmětové vztahy (Meteorologie, Máme rádi zvířata, Naši ptáci, Domácí mazlíci,
Odpady…). Problematika environmentální výchovy se tak dostane také do předmětů
nepřírodovědných.
Pravidelně vyjíždíme se žáky za přírodou , kde spolupracujeme s odbornými organizacemi (České
lesy, Tereza, ISES, ZOO Praha..), navštěvujeme provozovny (Spalovna Malešice, sběrné dvory …).
I nadále spolupracujeme se školou v Senegalu za podpory ZOO – Praha. Tento projekt je pro nás
propojením znalostí a dovedností jazykových, výtvarných, přírodovědných a zeměpisných.
Na sestavování plánu environmentální výchovy se podílí celý učitelský sbor, jeho vytvoření však
náleží školní koordinátorce EVVO, která v tomto školním roce úspěšně dokončila studium pro
koordinátory environmentální výchovy a v daném oboru je i nadále aktuálně proškolována (Globe).
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 - jedné rodiny. Naše škola si zakládá na
rodinné atmosféře. Národnostní rozdíly se stírají. Na naší škole se vzdělává tři cizinci, kteří
splynuli s majoritní skupinou. Nicméně
principy svého národnostního uvědomění,
učitelé u těchto dětí podporují. Projevuje
se to výrazně v hodinách zeměpisu,
literatury, občanské výchovy, hudební a
výtvarné výchovy, kde žáci formou
projektů a prezentací seznamují spolužáky
se svou rodnou zemí, jejich kulturními
zvyky a tradicemi.
20. prevence rizikového chování
Naše škola má vypracovaný Minimální
preventivní program, na jeho vzniku se
podílelo vedení školy s výchovnou
poradkyní a metodičkou prevence i dalšími vyučujícími občanské a rodinné výchovy. Tato
spolupráce zaručuje přímé propojení MPP do jednotlivých vyučovacích hodin V rámci
mezipředmětových projektů nelze opomenout projekt „Buď v pohodě“
7
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V jeho rámci žáci naší školy spolupracují s Občanským sdružením Neposeda, který pro nás
připravuje ucelené tématické programy zaměřené na potírání rizikových faktorů u dětí, jako je např.
šikana, kouření, návykové látky .Škola rovněž neopomíjí pořady o sexualitě mládeže, jak
v hodinách přírodopisu, občanské výchovy. Tak i na samostatných besedách. Všechny besedy jsou
vedeny erudovanými odborníky jako je např. Mudr. Uzel, Josef Klíma, Janek Kroupa atd. Všechny
tyto akce mají pak zpětnou vazbu s učiteli na třídnických hodinách i v samotném vyučovacím
procesu.
Škola rovněž pravidelně organizuje besedy s policií.
20. žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

počet žáků
celkem
z toho
nově přijatí

8

Celkem

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj

33

33
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