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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. Vedení školy
Ředitel školy, statutární orgán – Jaroslav Svátek, jmenovaný do funkce 1.7.2003
Zástupce ředitele školy, zástupce statutárního orgánu – Martin Brabenec
Vedoucí školní jídelny – Anna Bláhová
4. Charakteristika školy a informace o výsledcích vzdělávání









Celková kapacita školy je v současné době 246 žáků. Během prázdnin 2014 proběhla
zásadní rekonstrukce třetiny školy, která umožní navýšit celkový počet žáků a počet
kmenových učeben.
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 (3 kurzy a
1 kurz pro dospělé), informatika (3 kurzy), další kroužky byly pořádány ve spolupráci
s externími organizacemi – Kroužek s.r.o. , kroužek šachů, atd.
významných úspěchů škola dosahuje v mimoškolní aktivitě – sběru starého papíru.
V loňském roce škola opakovaně 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,…).
v personální oblasti je škola stabilizovaná, jednotlivé kompetence jsou zřetelně vymezeny.

Škola má všechny předpoklady pro úspěšný rozvoj i v dalších školních letech.
5. Vzdělávací program školy
Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání, Škola pro život
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.
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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. 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 a ruský jazyk od 7.ročníku s dotací 2 hodiny týdně v
programu ŠVP.
V naší škole úspěšně funguje mezipředmětový projekt na podporu cizích jazyků. Žáci naší školy
pravidelně pracují s cizojazyčnými časopisy Team, Crown, Click, 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 V loňském školním roce
jsme úspěšně zařadili další projekt – Ruština kolem nás.

1. stupeň

2. stupeň

Žáci učící se cizí jazyk jako
povinně volitelný předmět
2. stupeň
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6. Odborná kvalifikace pracovníků
ped. prac. celkem

ped. prac. s odbornou
kvalifikací

ped. prac. bez odborné
kvalifikace

16

14

2

počet (fyz. osoby)
k 31.12.2013

7. věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12.2013
do 30 let
včetně
1

věk
počet

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 60 let

7

4

3

1

8. další vzdělávání pedagogických pracovníků:


Doplňující si odbornou kvalifikaci – 1 pedagog



Průběžné vzdělávání – 14 seminářů,7 pedagogů



Zaměření vzdělávání (nejčastěji zastoupené)



o

dopravní výchova

o

zdravý životní styl a problémy mladistvích

průměrná délka vzdělání na 1 účastníka je 9 hodin
3

z toho
důchodci
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název

jméno absolventů

rok ukončení studia
(kurzu)

Voldřichová Lenka

2015

2015

doplňující
studium

Učitelství pro I.stupeň ZŠ

rozšiřující
studium

Kombinované studium - Dějepis

Švarcová Jana

Výchovní poradci

Horáková Hana

školení

AJ – OXFORD University PRESS

Krejčiříková Renata

7.10.2013

Dopravní výchova

Žaloudková Radka

6.11., 26.3.

Sexuální a reprodukční zdraví –
prevence HIV/AIDS

Brabenec Martin

19.10.2013

Anorexie

Brabenec Martin

19.10.2013

Volný čas ve 20.století

Švarcová Jana

27.3.2014

Riziko kyberprostoru a elektron.
hraček

Hlávková Eva
Žaloudková Radka
Hlávková Eva

Zvládáme školní a mimoškolní
konflikty

Žaloudková Radka

Kyberšikana
Koučování a mentoring v uč. praxi
Škola v přírodní zahradě
Výtvarné techniky

Celoživotní
vzdělávání

25.9., 4.12.,19.3.,

25. a 26.4.2014

Žaloudková Radka

25. a 26.4.2014

Brabenec Martin

6.5.2014

Švarcová Jana

1.11.2013

Svátek Jaroslav
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25. a 26.4.2014

Hlávková Eva

Brabenec Martin

Anglický jazyk

25. a 26.4.2014

neuvedeno
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9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/15 a odkladů školní docházky na školní rok
2014/2015

počet

zapsané děti
32

přijaté děti
49

odklady škol. docházky
1

10. Školní družina
Školní družina v maximální míře využívá nové prostory ke společenským a stolním hrám. Nová
poloha budovy umožňuje také lepší přístup na prostorné sportovní hřiště a dětské hřiště v přilehlé
části družiny.
Vzdělávací a odpočinková činnost se soustřeďuje na poznávání přírody, pohyb a kreativní tvorbu.
Ve spolupráci s místní chovatelkou a se souhlasem rodičů si mohou žáci vyzkoušet „vyjížďku“ na
koni, ve školní kuchyňce připravit jednoduchý pokrm , za doprovodu kytary zazpívat oblíbenou
písničku, v pracovně vydlabat a ozdobit přerostlou dýni, a nebo jen tak poslouchat vyprávění
zajímavého příběhu paní učitelkou.
Personální obsazení družiny je stabilní.
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)
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 je s nimi individuálně pracováno.
Spolupráce s sociálním odborem zastoupeným paní Hlaváčovou je rovněž na dobré úrovni.Zároveň
spolupracujeme i OSP v jiných městských částech, dle bydliště našich žáků.(např. Praha Horní
Počernice) I zde je pravidelná ,úzká spolupráce.
Samozřejmostí jsou konzultace žáků a rodičů s výchovnou poradkyní o výběru střední školy. Škola
každoročně 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 pětistupňové 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.
5
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Rodiče i ostatní občané Běchovic také velmi kvitují a využívají akci „Keramika pro veřejnost“,
kterou jim škola nabízí.
13. účast škol v rozvojových a mezinárodních projektech
Pokračujeme v mezinárodním projektu „Adopce na dálku“ a podporujeme ve vzdělávání našeho
dlouholetého „dopisního“ kamaráda Pavana Kumara z Indie.
Nově jsme se přihlásili do mezinárodního projektu Záložky a navázali tak kontakt se školou na
Slovensku.
Ve spolupráci se ZOO Praha jsme svou účastí v mezinárodním projektu o gorilách Strážci pralesa a
sběrem starých mobilních telefonů podpořili těžkou práci strážců národních parků Afriky a
poukázali na zoufalou situaci likvidace goril pytláky.
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
Informace o možností uplatnění v polytechnických oborech získávají žáci v 9.ročníku při Volbě
povolání a při pravidelných návštěvách veletrhu Schola Pragensis a Věda nás baví. Letošní školní
rok proběhla nabídka účasti žáků ve Vědeckém kroužku, pro nezájem však tento kroužek nebyl
otevřen. Žáci dávají přednost uměleckému, jazykovému, sportovnímu a informačnímu zaměření.
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 naší školu navštěvují 4 cizinci. Národnostní rozdíly se stírají, nicméně principy
svého národnostního uvědomění učitelé u těchto dětí podporují.
18. Environmentální výchova
Témata environmentální výchovy řešíme v 6. a 7.třídě jako samostatný předmět a v ostatních
ročnících jako aplikaci v přírodovědných předmětech.
I v tomto školním roce navazujeme na školní projekty využívající mezipředmětové vztahy
(Meteorologie, Máme rádi zvířata, Naši ptáci, Domácí mazlíci, Odpady…).
Předmětová komise rozhodla o pokračování témat týkajících se našeho bydliště a okolí, vztahy
v ekosystémech kolem nás (spolupráce s Lesy hl.m Prahy a Koniklec). Kromě toho díky spolupráci
se ZOO Praha jsme se zaměřili na rozšíření živočišných druhů na světě (pořady Zajímavosti
v živočišné říši, Chráněná zvířata, Tropické lesy) a zeměpisně pojatý pořad Země 3000, kde se
kromě zeměpisných zajímavostí děti dozvěděly spoustu informací o světové fauně a floře. Získané
znalosti děti používají při českém jazyce a anglickém jazyce – vyprávění, popis…, a při výtvarné
výchově, kdy je často potřeba nové znalosti výtvarně zpracovat.
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V rámci mezipředmětových vztahů jsme v pracovních činnostech spojili znalosti o ptácích
s výrobou krmítek a následným pozorováním ptáků v obci.
Vztah dětí ke zvířatům také podporuje existence několika morčat ve škole. Zde si dětí uvědomí
nejen radost z pozorování, ale i práci spojenou s chovatelstvím.
Některé aktivity připravovali vyučující, některé se konaly díky spolupráci s ekologickými
organizacemi: TEREZA, Koniklec, Lesy hl. města Prahy, ZOO Praha, Ekodomov..
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 Velký přínos vidíme v tom ,že se žáci seznamují s jinou kulturou
prostřednictvím svých spolužáků.
20. prevence rizikového chování
Naše škola má vypracovaný Minimální preventivní program,. Samozřejmostí je spolupráce s učiteli
občanské výchovy a třídními učiteli. 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“. 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

počet žáků
celkem
z toho
nově přijatí

7

Celkem

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj

37

37

3

3
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21. prevence rizikového chování
Naše škola má vypracovaný Minimální preventivní program,. Samozřejmostí je spolupráce s učiteli
občanské výchovy a třídními učiteli. 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
22. Školská rada
Školská rada pracuje na škole v počtu 9 členů – 3 členové za pedagogy, 3 za zřizovatele, 3 za
rodiče. Zasedá zpravidla 5 x ročně, a to v době třídních schůzek. V uplynulém školním roce byla
spolupráce Školské rady a vedení školy tradičně užitečná a podnětná.
23. Informace o inspekční činnosti ČŠI
Ve školním roce proběhla jedna kontrola ČŠI, a to v termínu 19.-21. února 2014, protokol o
kontrole č.j. ČŠIA-290/14-A, inspekční zpráva č.j. ČŠIA-289/14-A. Zjištěné drobné nedostatky byly
ke dni vydání výroční zprávy odstraněny.
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