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A. Základní údaje o škole  
                                                                                                                                                                               (max. 60 znaků každé pole) 

Název školy: Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400  
Sídlo školy: Ke Kateřinkám 1400/2, 149 00 Praha 4  
Zřizovatel školy: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 00, Praha 4  

 

1. Vedení školy      Kompetence (max. 60 znaků každé pole) 
Ředitel školy: Mgr. Jiří Šimon ředitel 
Statutární zástupce: Mgr. Vladislava Smetanová ZŘŠ pro I. stupeň, výchovný poradce 
Zástupce ŘŠ: Mgr. Jana Svobodová ZŘŠ pro II. stupeň, školní metodik prevence 
Zástupce ŘŠ: Mgr. Lenka Mašínová dokumentace, školní matrika 
Adresa pro dálkový přístup 
(www): www.zskaterinky.cz 

 

2. Školská rada     

Předseda: Petr Havel Člen: Vladislava Smetanová 

Člen: Jiří Španer Člen: David Hennlich 

Člen: Martin Petrtýl Člen: Klára Urbanová 

 
3. Charakteristika školy         

 

Základní škola Ke Kateřinkám je plnotřídní, budovu tvoří deset pavilonů, které 
jsou propojeny třemi spojovacími chodbami. 
Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání „Tvořivá škola Kateřinka“, který je aktualizován dle požadavků RVP, 
či potřeb školy. 
Prostorové, materiální a hygienické podmínky školy umožňují plnění ŠVP bez 
omezení. 
Každá třída má svoji kmenovou učebnu, k dispozici je 7 odborných učeben, 3 
počítačové a 2 multimediální učebny. 
Škola doplňuje podle potřeby učební pomůcky, vč. multimediálních učebnic, 
všechny počítače jsou napojeny na internet, 7 učeben s interaktivním Smart 
Boardem slouží k pravidelné výuce I. a II. st.  
Kmenové třídy I. i II. st. jsou vybaveny plátnem, dataprojektorem, ozvučením, 
učitelé jsou vybaveni notebooky – možnost multimediální a distanční výuky.  
Ve všech učebnách jsou lavice a židle v předepsaných výškách, učebny mají 
odpovídající osvětlení, ve všech učebnách jsou plastová okna s žaluziemi. 
Školní družina je umístěna do samostatného pavilonu, s vlastním vchodem 
pro vyzvedávání žáků z družiny.  

              
Výkony jednotlivých součástí školy    

Údaje k 30.6. Počet žáků 
Počet tříd / 

oddělení 
Průměrný 
počet žáků 

Komentář, doplnění, upřesnění  
(max. 60 znaků každé pole) 

Základní škola 808 34 24 + 1 přípravná třída – počet dětí 13  
Školní družina 227 10 23 x  
Školní klub 0 0 0 nebyl otevřen  
Školní jídelna 626     x  
Děti/žáci s trvalým pobytem v jiném kraji (jiné MČ) K 30.6.   
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Kraj 
Počet 
žáků 

z toho 
nově 
přijatí 

Kraj 
Počet 
žáků 

z toho 
nově 
přijatí 

Celkem žáků 
z toho nově 

přijatí 
 

Jihomoravský 2 0 Pardubický 1 0    

Liberecký 1 0 Středočeský 29 1     

Moravskoslezský 1 1 Ústecký 1 1 35 3  
 

Městská část Počet žáků Městská část Počet žáků Celkem žáků 

Praha 2 1 Praha 10 14  

Praha 4 8 Újezd u Průhonic 176  

Praha 7 1   200 
 

Děti/žáci s odlišným mateřským jazykem  

Úplná neznalost ČJ 6 Nedostatečná znalost ČJ 24 
Znalost ČJ s potřebou 

doučování 24 
  

 

4. Materiálně technické podmínky školy   Komentář (max. 600 znaků každé pole)     
Škola Počet kmenových 

učeben: 36 x 
 

Počet učeben ICT: 3 x  

Ostatní odborné učebny: 7 x  

Počet tělocvičen: 3 x  

Venkovní sportoviště: 3 x  
(max. 180 znaků každé pole) 

Školní jídelna Vlastní – dodavatelsky - 
výdejna 2 vlastní 

 
Školní družina Počet samostatných 

heren: 11 x 
 

Detašované pracoviště X x x  
 

5. Zhodnocení školního vzdělávacího programu (ŠVP) - plnění  

Název ŠVP: Tvořivá škola Kateřinka – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Charakteristika ŠVP:  
(max. 1200 znaků)  
Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Kateřinka, který 
vychází z činnostního učení, do kterého jsme na I. stupni zapojili prvky programu Začít spolu. Nově jsme 
žákům prvního ročníku nabídli alternativní výuku Hejného matematiky a genetické metody výuky čtení. 
Zaměření ŠVP: 
- jazyková výuka (angličtina) od 1. třídy, výuka druhého jazyka (němčina nebo ruština) je podle RVP zařazena 

povinně od 8. roč. s dotací 3 hod./týdně.  
- informační gramotnost - výuka od 2. třídy (žáci na I. stupni se postupně naučí pracovat se základními 

programy a internetem, na II. st. je zařazována tvorba výukových prezentací)  
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- finanční gramotnost – tematika zařazována do výuky od 1. tř. (vhodné pomůcky z Nové školy Brno), završuje 
ji v 9. roč. předmět Informační a finanční gramotnost, tento předmět tvoří závěrečnou část výuky finanční 
gramotnosti 

- projektové vyučování jako samostatný předmět zůstal zachován pouze v 6. roč., projektové vyučování je v 
ostatních ročnících součástí výuky jednotlivých předmětů  

- péče o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami – inkluze; speciální hodiny českého jazyka, bezbariérová 
škola, péče o zdravotně postižené (cukrovka, celiakie, obrna, Aspergerův syndrom), v letošním školním roce 
jsme měli 21 asistentů pedagoga 

- mimoškolní aktivity v rámci výuky probíhaly v omezené míře vzhledem k uzavření škol  - exkurze, kulturní 
programy, vzdělávací programy (škola využívá i finanční prostředky získané z grantů MČ Praha 11, MHMP a 
také finanční prostředky z projektů EU) 

- školní družina – práce dle vlastního ŠVP, pestrá činnost a kvalitní zázemí (samostatný pavilon s knihovnou 
umožňuje velmi kvalitní činnost ŠD, jejíž program „Deset objevných cest s Kateřinkou“ je součástí školního 
vzdělávacího programu)  

Škola je zapojena do sítě Tvořivých škol, využívá učebnice, pomůcky a pedagogové se účastní v rámci DVPP 
seminářů činnostního učení Tvořivé školy. 

 

Zhodnocení ŠVP:  
(max. 1200 znaků) 

 
 

Škola má vypracovaný ucelený systém hodnocení žáků v průběhu roku, který umožňuje hodnocení rozvoje 
všech kompetencí. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách školy.  
Výuka podle ŠVP předpokládá využití moderních IT technologií, které používají jednak pedagogové – 
multimediální učebnice, školní portfolia jednotlivých předmětů, Google nástroje při distanční výuce, ale také 
žáci. Právě výuka žáků v oblasti počítačové gramotnosti vytváří předpoklady k osvojování si klíčových 
kompetencí. I žáci I. stupně dokáží efektivně pracovat při online výuce, zpracovat prezentace, ovládat výukové 
programy. 
Velkou pozornost věnujeme také metodám a formám vzdělávání, využíváme činnostní učení, projektové 
vyučování, zážitkové učení, formativní hodnocení. Vedeme žáky k sebehodnocení a k osobní zodpovědnosti za 
výsledky jejich vzdělávání. 
   

B. Přehled oborů vzdělávání 
79-01-c/01      Základní škola 

 

C. Personální zabezpeční činnosti školy 
 

 

1. Pracovníci školy k 30. 6. 2021   

Součásti školy 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci 
celkem 

z toho PP s odbornou 
kvalifikací 

Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

Základní škola 14 11,48 81 68,65 65 54,84 
Školní družina     9 8,46 9 8,46 
Školní klub     0 0 0 0 
Školní jídelna 13  12,75         

Celkem 27 24,23 90 77,11 74 63,30 
 

Komentář k tabulce: 
(max. 180 znaků)  

 

x   
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2. Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2021   
Součásti školy věk do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 61 let 

Základní škola 15 13 23 15 15 
Školní družina 1 1 2 3 2 
Školní klub 0 0 0 0 0 
Věkový průměr pedagogických pracovníků celkem je 49,08 
Komentář k tabulce: 
(max. 180 znaků)  

x 
 

 
 

D. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Počet zapsaných dětí pro 
šk. rok 2021/2022 

Počet přijatých dětí na 
školní rok 2021/2022 

Počet prvních tříd Počet odkladů na školní 
rok 2021/2022 

Přípravné třídy 2021/2022 
 

počet tříd počet žáků 

136 111 4 25 1 14 
 

Komentář k tabulce: 
(max. 300 znaků)   

x  
 

E. Výsledky vzdělávání žáků    

 

  
1. Naplnění cílů ŠVP 
(max. 1200 znaků)  

 
 

V tomto školním roce jsme optimální množství a obsah učiva v metodických sdruženích a předmětových 
komisích opakovaně hodnotili a upravovali vzhledem k distanční výuce. Reflektovali jsme zkušenosti s distanční 
výukou – získání zpětné vazby od žáků i zákonných zástupců na kvalitu distanční výuky formou dotazníkového 
šetření. Od května, po otevření škol, zmapování úrovně vzdělávacího procesu u všech žáků. 
Provádíme celkovou revizi stávajícího ŠVP a připravujeme se na změnu výuky Informatiky dle Rámcového 
vzdělávacího plánu.  

 

2. Péče o mimořádně nadané žáky 
(max. 900 znaků) 
Ve škole máme 3 mimořádně nadané žáky s podpůrným opatřením a řadu dalších můžeme označit jako 
nadané. Tito žáci se účastní různých soutěží, pracují na obtížnějších úkolech v hodinách, zapojují se do 
skupinových prací, využívají doplňkové literatury s rozšiřujícím učivem, případně navštěvují předměty ve 
vyšších ročnících. Současně pro tyto žáky otevíráme v odpoledních hodinách Klub deskových her a zábavné 
logiky. 

 

3. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami   

   
Přehled o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami  

Celkový počet žáků k 30.6.: 112   

z toho počet žáků s IVP: 55   

   

Odborní pracovníci, kteří s žáky pracují (úvazek)  
 

Speciální pedagog 2 (1,5)  
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Školní psycholog 1 (1,0)  

Asistent pedagoga 20 (17,5)  

   

Formy práce s žáky  (zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze soc. znevýhodněného 
prostředí), (max. 1800 znaků) 

   

Na základě doporučeních z PPP nebo SPC ve škole poskytujeme předmět speciálně pedagogické péče, zejména 
u žáků I. stupně, napříč oběma stupni probíhá pedagogická intervence, žáci podle IVP používají doplňovací 
cvičení, zkrácené diktáty, účastní se doučování v daném předmětu a pracují podle doporučení z PPP nebo 
přímo podle vypracovaného Individuálního vzdělávacího plánu. 

  

 

4. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci ŠVP 
(max. 1200 znaků)        

Jazykové vzdělávání žáků probíhá od 1. ročníku, kdy začínáme vyučovat anglický jazyk, od školního roku 
2013/14 je do učebního plánu zařazen i druhý cizí jazyk. Nabízíme žákům od 8. ročníku výuku německého nebo 
ruského jazyka v intenzivní tříhodinové dotaci týdně. Výuka jazyků je zabezpečena z větší části aprobovanými 
pedagogy. Ze strany rodičů byl projeven též zájem o výuku francouzského jazyka. Zatím nabídneme tuto 
možnost formou zájmového jazykového kroužku a při větším zájmu budeme uvažovat o zařazení francouzského 
jazyka do nabídky výuky druhého cizího jazyka. 
Vyučovací hodiny jsou obohaceny tematickými projekty, které doplňují běžnou výuku a jejich výsledky si žáci z 
různých tříd navzájem prezentují. Žáky se snažíme v rámci možností na jazykovou výuku dělit do menších 
skupin. V letošním roce byla výuka zorganizována v souladu s pokyny tak, aby nedocházelo k mísení žáků 
jednotlivých tříd. 
V odpoledních hodinách je pak nabízena celá řada kroužků, které vedou vyučující anglického jazyka. Probíhá i 
příprava na mezinárodní zkoušky Cambridge.  

 

 

5. Vzdělávání cizinců     
 

Počet cizinců EU: 17 Ostatní státy 70  

 

Nejvíce zastoupené země (podle počtu žáků):     
Ukrajina 37     

Vietnam 18   

Slovenská republika 8   

Moldavská republika 3   

Ruská federace 3   

Rumunsko 3   
  
Komentář (zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ) 
(max. 1200 znaků) 

   

Ve škole je vysoký počet cizinců, jejich zapojení do kolektivů třídy je bezproblémové, žáci jsou na 
spolužáky s odlišným sociálním a kulturním zázemím zvyklí, ba naopak kvitují odlišnost, která vede k 
obohacení a inspiraci. Při začleňování žáků s OMJ spolupracujeme s organizacemi Meta, Integračním centrem 
a Osvětovou besedou (metodická pomoc vyučujícím, zajištění cizojazyčných materiálů, zajištění tlumočníků). 
Škola také realizuje výuku českého jazyka pro cizince, základem je individuální přístup, popř. výuka v malých 
skupinách (2-3 žáci).  
Máme dvě školní asistentky, které se individuálně věnují právě žákům – cizincům. V dopoledních hodinách se 
žákům – cizincům věnuje školní asistentka Mgr. Hana Soukupová. Jedná se o žáky, kteří tu jsou již několik let, 
nebo narozeni, a mají potíže s českým jazykem. V odpoledních hodinách pracuje s žáky – cizinci, kteří se 
nedávno přistěhovali a nerozumí česky, školní asistentka Bettina Shagov. Ta pomáhá i rodičům, poskytuje 
tlumočnické služby v ukrajinštině, ruštině, maďarštině a angličtině. 
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6. Přípravné třídy 
(max. 600 znaků)   

Ve školním roce 2020/2021 jsme měli otevřenou jednu přípravnou třídu se 13 žáky. Při přijímání zájemců 
velmi dobře funguje vzájemná spolupráce všech škol, které zřizují přípravné třídy. Mrzí nás, že žádosti o 
zařazení do přípravné třídy nebyly zahrnuty do nového elektronického systému zápisů na Jižním Městě. I 
rodičům by to usnadnilo orientaci. 
7. Environmentální výchova 
(max. 1200 znaků)   
Environmentální výchova je nedílnou součástí ŠVP a koncepce naší školy. Všichni žáci se v různé míře účastnili 
během školního roku vzdělávacích programů spolupracujících ekologických organizací. Bohužel vzhledem k 
epidemiologické situaci musíme hledat programy a realizace ekologických projektů, které jsou více zaměřeny 
na jednotlivé třídy, venkovní aktivity, pobyt v přírodě, než na práci přímo ve škole.  
Stejně jako v předchozích letech jsme požádali MÚ Prahy 11 o granty zaměřené na ekologickou výchovu. Pro 
rok 2020 jsme obdrželi částku 50.000 Kč z odboru životního prostředí. Výše uvedené prostředky jsme čerpali a 
ještě čerpáme především na vstupné na vzdělávací programy, které nabízí jednotlivé ekologické organizace. 
Prostředky schválené na rok 2021 budeme čerpat na tradiční akce v podzimních měsících. 
Systematicky jsou žáci vedeni k třídění odpadových surovin, v současné chvíli se zaměřujeme hlavně na třídění 
plastů a baterií (případně dalšího drobného elektroodpadu). I když je výkupní cena za papír na velmi nízké 
úrovni, stále udržujeme třídění papírového odpadu v rámci školy.  
I pro letošní rok jsme zakoupili permanentní vstupenky do ZOO Praha a na jaře 2021 zakoupené vstupy do ZOO 
využilo téměř 400 žáků naší školy, protože návštěva ZOO je u žáků všech věkových skupin velmi oblíbená. 
Abychom zamezili pohybu žáků v MHD, zajistila škola speciální autobusové spojení od DPP. 
  

8. Multikulturní výchova 
(max. 1200 znaků)   
Ve škole je vysoký počet cizinců, jejich zapojení do kolektivů třídy je bezproblémové, žáci jsou na spolužáky s 
odlišným sociálním a kulturním zázemím zvyklí, ba naopak kvitují odlišnost, která vede k obohacení a 
inspiraci. Při začleňování žáků s OMJ spolupracujeme s organizacemi Meta, Integračním centrem a Osvětovou 
besedou (příručka pro začleňování cizinců, metodická pomoc vyučujícím, zajištění cizojazyčných materiálů, 
zajištění tlumočníků). Škola také realizuje výuku českého jazyka pro cizince, základem je individuální přístup, 
popř. výuka v malých skupinách (2-3 žáci).  

  

9. Polytechnická výchova  
(max. 600 znaků)   
Součástí školního vzdělávacího programu je v oblasti Člověk a svět práce, v němž jsou zařazeny předměty 
pěstitelské práce a příprava pokrmů, v 8. ročníku výchova k volbě povolání. Škola usiluje o vybudování učebny 
technické výchovy. Takto aktivita je začleněna i do MAP II.  
V rámci Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení 
pražských škol III, máme požádáno o dotaci ve výši 1,9 mil a čekáme na schválení.  

  

10. Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 
(max. 1800 znaků) 

 

Výchovně vzdělávací program naší ŠD pro zájmové vzdělávání rozvíjí volnočasovou formou vzdělávací program 
školy. Forma hry Deset objevných cest s Kateřinkou je rozpracována do čtyř ročních období, podle měsíčních 
témat celé družině společných. Každá vychovatelka dle provozu oddělení připravuje zájmové aktivity, které 
realizuje v návaznosti na ročníkové projekty školního vzdělávacího programu. 
Vychovatelky si rozpracovávají na každý měsíc plán výchovně vzdělávacích činností a akcí dle témat a obsahu 
vzdělávání, které jsou rozpracovány v našem ŠVP pro ŠD, také roční plán se všemi činnostmi nepřímé i přímé 
práce. 
V tomto roce jsme nemohli využít spolupráce s místní knihovnou na Opatově, s KC Zahrada, ani jinými 
organizacemi. Veškeré kulturní aktivity byly z důvodu Covid-19 zrušeny. Pouze v září jsme se podíleli na akci 
pro žáky 1. tříd „Pasování prvňáčků“. Akce byla venkovní, spojená s divadelním představením.  
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V průběhu školního roku, ve dnech kdy probíhala on-line výuka, vychovatelky byly ve spojení s dětmi ze svého 
oddělení prostřednictvím aplikace Bakaláři. Posílaly dětem náměty na tvoření a odpočinkovou činnost v 
souvislosti s aktuálním obdobím a tématem. Akce Halloween proběhla také distančně, děti vyřezávaly dýně 
doma a posílaly do školy fotografie svých děl. O nejkrásnější dýni mohli hlasovat žáci na Facebooku Klubu přátel 
školy. 
V druhé polovině roku proběhly alespoň družinové výtvarné projekty.  
Pokračovali jsme i tento rok ve spolupráci s organizací Mezi – námi. Děti vyráběly blahopřání k svátku na Den 
seniorů“. Účastnili jsme se projektu Pohádky pro radost – malování obrázků oblíbených pohádek pro potěšení 
babiček a dědečků v domovech seniorů. Pomohli jsme s velikonoční výzdobou společenské místnosti v Domově 
pro seniory.  
V únoru jsme v ŠD stihli akci MASOPUST, kdy se jednotlivá oddělení v maskách postupně prošla v masopustním 
průvodu školou. Zábavný program byl již v rámci jednotlivých oddělení rozdělený. 
V ŠD jsme také v tomto roce začali tvořit společnou družinovou kroniku. 
  

11. Poradenské služby školy  
 

Školní poradenské pracoviště  
 

   zaměstnanec školy 
externí 

spolupracovník 
výchovný poradce Mgr. Vladislava Smetanová x 
školní metodik prevence Mgr. Jana Svobodová x 
školní speciální pedagog Mgr. Klára Pospíšilová x 
školní psycholog Mgr. Barbora Šmídová x 

 
Stručný popis činnosti (max. 1200 znaků v každém poli) 

Výchovný poradce: 
Výchovnou poradkyní pro I. i II. stupeň zůstala stávající poradkyně Mgr. Vladislava Smetanová. Účastnila se 
akcí pořádaných PPP Praha 11 a úzce spolupracovala s psycholožkou této poradny Mgr. Terezou Ryšánkovou a 
speciální pedagožkou Mgr. Terezou Zelenou. Mgr. Ryšánková pravidelně každý měsíc pořádala konzultace pro 
učitele na naší škole. Během školního roku poskytovala VP poradenství dětem, rodičům i učitelům v určených 
konzultačních hodinách.  
Školní metodik prevence: 
Funkci školního metodika prevence zastávala ve školním roce 2020 – 21 Mgr. Jana Svobodová. Zajišťovala 
metodickou, koordinační i poradenskou činnost během prezenční i distanční výuky, zejména poradenskou 
činnost pro rodiče i pedagogy v oblasti problematiky rizikového chování a metodickou podporu třídním 
učitelům při realizaci třídnických hodin. Je autorkou Preventivního programu školy a zajišťovala jeho naplnění. 
Spolupracovala s externími organizacemi, které se zabývají prevencí rizikového chování, např. PPP, PČR, 
OSPODem, sdružením Život bez závislostí, Proxima Sociale, PRAK. Působila také jako koordinátorka 
žákovského parlamentu. 
Školní speciální pedagog: 
Na škole působí dvě speciální pedagožky, vedou předmět speciálně pedagogické péče, poskytují konzultace 
vyučujícím a asistentům, zajišťují pomůcky pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. 
Školní psycholog: 
Školní psycholožka provádí osobně i online individuální konzultace se žáky, rodiči i pedagogickými pracovníky. 
Pravidelně se účastnila jednání v rámci ŠPP, jednala s OSPOD, PPP,  PČR a dalšími zdravotnickými a jinými 
odbornými zařízeními. 
Poskytovala krizovou intervenci, spojenou především se změnou režimu docházky dětí do školy, distanční 
výukou, omezením sociálních kontaktů, vztahovými a rodinnými problémy vzniklými díky soužití s rodinou po 
celý den a úzkostmi a obavami z onemocnění v rámci pandemie. 
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Dále prováděla náslechy a pozorování ve třídách, práci s třídními kolektivy, adaptaci na distanční a později 
opět prezenční výuku, pravidelně absolvovala metodická setkání školních psychologů a mnohé webináře v 
rámci zvyšování své odborné způsobilosti a DVPP. 

 

Spolupráce s dalšími subjekty (PPP, SPC, Policie ČR, soc. odbory, rodiče ….)                            (max. 1200 znaků) 
Škola úzce spolupracuje s oddělením soc. preventivní ochrany dětí a s jednotlivými kurátory. V některých 
případech škola využívá možnost žádosti o prošetření rodinné situace, žádá o součinnost v podobě 
přítomnosti sociální pracovnice na výchovných komisí. Na výborné úrovni je spolupráce zejména s městskou 
policií, která svou činností zabezpečuje i běžné aktivity školy z hlediska bezpečnosti: odjezdy a příjezdy na 
výlety a školy v přírodě, kontrola míst v okolí školy. 

 

F. Prevence rizikového chování 
 

 
 

1. Plnění Preventivního programu pro školní rok 2020/2021  
(max. 1800 znaků)  
Vzhledem k distanční výuce byly cíle Preventivního programu školy naplněny pouze částečně, některé 
plánované akce nemohly být realizovány, některé se uskutečnily formou on-line. 

 

2. Nejvýznamnější akce v rámci primární prevence   

Název akce Pořadatel Počet žáků  
Dlouhodobý program Primární prevence rizikového chování 
určený pro 1. – 4. ročník Život bez závislostí 300 

 
Dlouhodobý program Primární prevence rizikového chování 
určený pro 5. – 9. ročník Proxima Sociale 450 

 
Třída v pohodě – pravidelné třídnické hodiny, realizují třídní 
učitelé ve spolupráci se školním metodikem prevence. ZŠ – třídní učitelé 800 

 

Komentář (max. 900 znaků)   
Program primární prevence pro 5. – 9. ročník byl realizován on-line formou. Nová zkušenost pro žáky i 
realizátory, výborně připravené bloky primární prevence ze strany Proximy Sociale. Také třídnické hodiny měly 
většinou podobu on-line setkání. 
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G. Další vzdělávání pedagogických pracovníků   
  
1. Pedagogičtí pracovníci doplňující odbornou kvalifikace - počet 9  
  

2. Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků (nejpočetněji zastoupená témata)  
                                                                                                                                (max. 1800 znaků) 
Většina vzdělávacích seminářů proběhla ve formě online webinářů. 

Akce – tematické zaměření Školící instituce Časový 
rozsah v hod 

Účastníci 

Etika moderní pedagogické práce Osvětová beseda o.p.s. 7 55 
AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. 
ročník 

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 8 10 

Trénink koordinátora žákovského parlamentu CEDU 8 1 
Dny prevence 2020 Prevalis Ostrava 16 2 
Škola? V pohodě! MAP Praha 11 4 1 
Vzděláváme děti s PAS Osvětová beseda o.p.s. 8 1 
Motivace a motivátory ve školním prostředí Zřetel.s.r.o. 8 1 
Emoční management pro pedagogy Zřetel s.r.o. 8 1 
Nástroje Google EDUCAnet 4 1 
Digitální dovednosti pro učitele Czechitas 10 1 
Google Meet jako platforma pro komunikaci 
ve vzdálené výuce 

MAP Praha 11 2 2 

Homeschooling for parents Thales Autentika.s.r.o. 4 1 
Rok Covidu očima dětí MAP v ORP Říčany 3 1 
Pozitivní psychologie ve škole  Osvětová beseda o.p.s. 3 1 
Hodnoty do škol – pozitivní vliv na vztahy a 
atmosféru ve třídě 

MAP v ORP Říčany 2 1 

Fyzikální pokusy Elixír do škol 3 1 
Letní škola historie Pedagogická fakulta UK 40 1 
Zdravý pohyb ve výuce TV Tvořivá škola 32 2 
Správné držení těla Descartes 8 2 

 

  
 

H. Aktivity a prezentace školy  
  
1. Aktivity školy  
(max. 1200 znaků) 

 
 

Velkou část aktivit, které škola organizuje pro děti, rodiče i veřejnost, významně omezila epidemiologická 
situace a uzavření škol. 
V tomto školním roce byly bohužel zrušeny i všechny kroužky organizované školou, kromě atletiky, která 
probíhala na venkovních sportovištích školy. 
Na podzim se nám podařilo uskutečnit tradiční „Pasování prvňáčků“, pro žáky I. stupně Hoblinkové dílničky a 
přírodovědný workshop Ptačí krmítka. 
Zrušena byla také většina sportovních a vědomostních soutěží. Distanční formou byla realizována pro žáky II. 
stupně Olympiáda z českého jazyka. 
V červnu se uskutečnily třídní výlety, např. do ZOO Praha, Botanikus Ostrá nad Labem. První ročníky navštívily 
knihovnu Opatov, páté ročníky podnikly vlastivědnou vycházku na Pražský hrad. Žáci II. stupně vyjeli na školu 
v přírodě. 
Proběhlo tradiční závěrečné rozloučení se žáky 9. tříd v atriu školy a poslední zvonění. 
Ze sportovních aktivit se nám podařilo úspěšně zrealizovat ve spolupráci s Klubem přátel školy„ Závod 
rodinných týmů“, již tradičně velmi pěknou akci pro děti a jejich rodiče a zorganizovat turnaj v přehazované. 
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2. Prezentace školy na veřejnosti (max. 1200 znaků)   
Důležitým informačním nástrojem školy byly opět webové stránky školy s pravidelnou aktualizací, důležitými 
informacemi na titulní stránce a prezentací aktivit. 
Využíváme také facebookovou stránku KPŠ  k foto-prezentaci konaných akcí, k informacím o připravovaných 
aktivitách pro děti a rodiče. 
Každoročně vydáváme v září pro všechny žáky a jejich rodiče informační bulletin „ Kateřinka“. 
Pořádáme pro předškoláky a jejich rodiče Tvořivou školu nanečisto – 1x měsíčně, spolupracujeme s MŠ. 
V tomto roce bohužel nemohla být uskutečněna. 
K prezentaci školy využíváme i třídní schůzky, konzultace s rodiči, upoutávky na webových stránkách Prahy 11. 
Za nejlepší propagaci považujeme účast v soutěžích a pořádání pravidelných akcí pro rodiče a žáky, na které 
pravidelně přichází i několik stovek účastníků. 
  

I. Výsledky inspekční činnosti (provedené ČŠI) 
  

1. Účast v dotazníkových šetřeních ČŠI (max. 600 znaků)   
V tomto roce se škola neúčastnila dotazníkových šetření ČŠI. 

 

2. Výsledky inspekční činnosti – závěry inspekčních zpráv (max. 1200 znaků) 

V dubnu proběhla kontrola distanční výuky bez osobní návštěvy školy. Vše probíhalo vzdáleně, přes školou 
využívané prostředí Google. Škola poskytla inspekci přístupové údaje. Inspekce se připojovala do vybraných 
online hodin na 1. i 2. stupni a do různých předmětů. Po online hodině byla učiteli poskytnuta zpětná vazba, 
rozbor jeho hodiny a případná doporučení.  
Tato inspekční činnost trvala 3 dny a nebyla z ní vypracována žádná písemná zpráva. Proběhl závěrečný online 
pohovor s ředitelem školy, kde byl zhodnocen přístup školy k distanční výuce a ředitel byl seznámen 
s průběhem inspekční činnosti. 
Online výuka jednotlivých vyučujících byla hodnocena pozitivně. Byla oceněna zejména nápaditost, pestrost, 
kreativita jednotlivých vyučujících, stejně tak vysoká technická úroveň učitelů a aktivní zapojení žáků. 
Do budoucna bylo inspekcí doporučeno učit méně hodin online a zadávat více samostatných úloh, aby 
nedocházelo k nežádoucímu dlouhému trávení času pouze před monitorem.  

 

J. Základní údaje o hospodaření školy (od 1. 1. do 31. 8.) 

K. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

L. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

1. Náklady hrazené ze státního rozpočtu        

UZ ukazatel plán  
obdržené finanční 
prostředky k 31.8. 

použité finanční 
prostředky k 31.8. 

33353 Přímé výdaje na vzdělání     celkem 68 469 523 45 666 678 39 959 950 
z toho a) platy 48 795 038   28 305 330 

b) OON 236 992   47 700 
c) ostatní (odvody+FKSP+ONIV) 19 437 493   11 606 920 

Rozvojové a jiné programy   

číslo x 0 0 0 
číslo x 0 0 0 

 

Komentář k tabulce:   
(max. 600 znaků)  

x 
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2. Neinvestiční příjmy a výdaje z prostředků zřizovatele, vlastní příjmy, doplňková činnost  
  

  Rok 2021 Plán  
Obdržené finanční 
prostředky k 31.8. 

Použité finanční 
prostředky k 31.8. 

Příjmy 
zřizovatel 

Příspěvek na provoz 
UZ 1 

5 855 390 3 896 486 3 934 879 

Ostatní příspěvky 
UZ 2 - 20 

2 482 000 2 114 971 1 967 171 

Vlastní 
příjmy 

Stravné 1 300 000 1 220 221 1 218 544 

Úplata za vzděl. služby 626 500 376 200  

Zapojení fondů (414) 0  386 228 
Ostatní příjmy 
(HČ bez UZ) 

64 000 1 005 687 1 170 121 

Příjmy Celkem 10 327 890 8 613 565  

Náklady  Celkem 10 327 890  8 676 943 
 

Doplňková činnost    

Příjmy Celkem 194 000 231 461  
Náklady  Celkem 194 000  135 903 

 

Komentář k tabulce: 
(max. 600 znaků)  

Obdržené a použité finanční prostředky se nikdy nemohou k 31. 8. rovnat. 
 

3. Neinvestiční dotace z prostředků MHMP     

UZ ukazatel 
obdržené finanční 
prostředky k 31.8. 

použité finanční 
prostředky k 31.8. 

96 Platy 1 375 700 0 

115 Primární prevence 79 100 11 000 
Komentář k tabulce: 
(max. 600 znaků)  

UZ 96 bude čerpán v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 
 

4. Projekty financované z cizích zdrojů 
(max. 900 znaků) 

 

V období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 jsou čerpány ŠABLONY II. v celkové výši 2 544 561 Kč  

V období 3-6/2021 je čerpán projekt Výzva 7 – Zahrada v celkové výši 540 302 Kč  

V rámci OP PPR máme požádáno o dotaci na vybudování učebny polytechnické výchovy ve výši 1,9 mil.  
 

M. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Základní škola nezajišťuje. 

 

N. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 
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1. Spolupráce s odborovými organizacemi  
(max. 900 znaků)  

Ve škole nepracuje odborová organizace. 
   
2. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů 
(max. 900 znaků)  

x 
   

3. Partnerství              (max. 1800 znaků v každém poli)  

Využití poradenských služeb  

Výchovná poradkyně spolupracuje a využívá konzultace se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s tělesným 
postižením Jedličkova ústavu v Praze, Speciálně pedagogickým centrem NAUTIS, SPC EDA, SPC pro děti a žáky 
s vadami řeči, SPC Aloyse Klara, NÚV se Sdružením pro příležitosti mladých migrantů Meta, s Integračním 
centrem. V letošním školním roce pracovalo na škole celkem 21 asistentů pedagoga.  

Spolupráce s rodiči     
Základní škola spolupracuje s Klubem přátel školy, z. s., který se podílí na realizaci školních i mimoškolních 
aktivit organizačně i finančně. Z členských příspěvků přispívá na řadu školních akcí, např. na školní výlety, 
exkurze, školy v přírodě, sportovní a vědomostní soutěže i volnočasové akce pro děti a rodiče. Některé aktivity 
jsou hrazeny z dotací, které spolek získal od MČ Praha 11. 
Spolupráce se zřizovatelem    
Spolupráce školy v oblasti zápisů a přijímání dětí 
Škola ve školním roce 2020/21 otevřela 4 první třídy. Jednu třídu jsme opět zaměřili na matematiku podle prof. 
Hejného a genetickou metodu čtení. Všichni zájemci o naši školu byli uspokojeni. Nespádové děti jsme si 
vyřešili dohodou mezi jednotlivými jihoměstskými školami. Vedle toho jsme opakovaně otevřeli jednu 
přípravnou třídu, kapacitně škola zatím dostačuje stoupajícímu zájmu. Funguje dobrá spolupráce všech škol, 
které zřizují přípravné třídy. Díky ní byli všichni zájemci umístěni. V letošním školním roce se prvně využíval 
elektronický systém zápisů do 1. tříd. Děti s povoleným odkladem se často stanou zájemci o zařazení do 
přípravné třídy. Uvítali bychom tedy zahrnutí žádostí o zařazení do přípravné třídy do elektronického systému 
zápisů.  
Spolupráce školy v oblasti využívání budovy 
Ve školním roce 2020/21 využívala škola celou budovu.  
Tělocvičny částečně využívaly dopoledne i další školní subjekty, např.: Gymnázium Evolution, v odpoledních 
hodinách měl výrazný počet hodin k dispozici DDM Jižní Město, který většinu sportovních kroužků realizuje u 
nás; dlouholetá spolupráce trvá se Sokolem Háje, kde dětská cvičení probíhají již řadu let v naší základní škole. 
S ohledem na epidemiologickou situaci byl během školního roku provoz sportovišť upravován dle aktuálně 
platných omezení, nařízení a doporučení. 
Spolupráce školy ve volnočasových aktivitách 
Opakovaně se zapojujeme do akcí konaných Prahou 11, jak v rámci školy, tak i školní družiny.  
Spolupráce s ostatními partnery  
Školská rada  
– plní všechny funkce dané zákonem. V tomto školním roce pracovala školská rada v nezměněném složení. 
Setkání ŠR proběhla dle potřeby.  
Městská část Praha Újezd u Průhonic 
 – funguje vzájemná spolupráce při přijímání žáků ze sousední městské části. Naše škola je spádová pro 2. 
stupeň a částečně také pro 1. stupeň (sídelní oblast Kateřinky). MČ se podílí i na přípravě a organizaci akcí pro 
širokou veřejnost. V tomto školním roce škola obdržela sponzorský dar ve výši 100.000,- Kč na nákup nábytku 
pro děti.   

Mimoškolní aktivity  
Škola ve spolupráci s Klubem přátel školy organizuje řadu volnočasových akcí určených pro žáky, jejich rodiče i 
pro veřejnost. Z důvodu dané epidemiologické situace se ve školním roce uskutečnily akce pouze v omezené 
míře, bylo realizováno Pasování prvňáků, Kateřinský Halloween, Masopust, sportovní závod rodinných týmů a 
závěrečná rozlučka devátých ročníků. 
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O. Další sdělení   
 

1. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 a z toho vyplývajících změn 
v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol:                                                              (max. 2400 znaků)                               

V loňském školním roce jsme získali cenné zkušenosti a mnoho poznatků při realizaci distanční výuky a proto 
pro nás při uzavření škol výuka distanční formou plynule navázala na klasickou výuku.  
Škola vybavila pedagogy 30ti nově zakoupenými notebooky z prostředků přidělených MŠMT na nákup 
informační techniky. Již od září se vyučující vzdělávali v seminářích na používání Google nástrojů. Všichni si 
založili Učebny Google, na II. stupni po jednotlivých předmětech, na I. stupni pro třídu.  
Výuka online probíhala sjednoceně a komplexně dle rozvrhu přes Google Meet. 
Zintenzivnila se také komunikace prostřednictvím informačního systému Bakaláři. Škola pravidelně 
zveřejňovala důležité informace pro rodiče na webové stránky. 
Asistenti pedagoga pracovali online individuálně se svěřenými žáky, často konzultovali i s jejich rodiči. 
Škola podpořila žáky, kteří neměli potřebné technické vybavení, zapůjčením přibližně deseti notebooků. I 
přes tuto snahu zůstalo několik žáků, kteří si pravidelně docházeli pro tištěné materiály do vrátnice školy. 
Zavedení jednotné výukové platformy bylo hodnoceno velmi kladně ze strany žáků, učitelů i rodičů.  Systém 
byl efektivní, umožňoval rychlou komunikaci, kontrolu zadávaných úkolů i pestrost a zajímavé formy práce. 
Během celého školního roku při částečném obnovení provozu školy pro žáky I. stupně, při rotačním střídání 
tříd byl vždy provoz školy organizován dle metodických doporučení MŠMT. 
Od 17. května došlo k celkovému obnovení prezenční výuky. Soustředili jsme se na zmapování úrovně 
vzdělávání u žáků, na opakování a upevnění učiva a také na třídnické hodiny, abychom podpořili opětovné 
stmelení třídních kolektivů a pomohli žákům, kteří hůře snášeli dlouhé odloučení od svých spolužáků. 
Při závěrečném hodnocení jsme se opírali o metodická doporučení MŠMT. PK a MS se na svých schůzkách 
shodly na nutnosti věnovat začátek nového školního roku opakování učiva a pomoci sociálně znevýhodněným 
žákům a žákům s OMJ formou doučování. 

 

2. Další informace, které považuje škola za důležité                                                             (max. 1500 znaků) 

Distanční výuka přinesla velkou příležitost posunout se v online vzdělávání. Každý žák školy má založený účet 
na Google a po celou dobu školní docházky využívá toto prostředí bezplatně.  
Nově nastupujícím učitelům je vždy přidělen uvádějící učitel a jsou zařazeni do Adaptačního programu školy.  
Přestože se letos nemohl konat Den otevřených dveří, dorazilo k zápisu mnoho zájemců i mimo spádovou 
oblast školy.  
V červnu proběhla za zvýšených hygienických opatření schůzka rodičů budoucích prvňáčků s budoucí třídní 
učitelkou. Účast rodičů byla 96 %. 
Uvítali bychom větší podporu v oblasti správy budov a rekonstrukcí. Některé stavební prvky jsou ještě 
původní, stejné 40 let, značně zastaralé a neodpovídající dnešním standardům moderní školy (podhledy na 
chodbách, oddělení kojí na toaletách, vnitřní výplně otvorů – dveře a okna v přízemních podlažích do atrií).  

 

  

 Výroční zprávu o činnosti školy projednala pedagogická rada dne: 22. 9. 2021  

 Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila školská rada dne: 6. 10. 2021  
 

 

 

Ředitel školy: …………………………………………………………….. 


