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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. 44909/2013-7 ze dne 5.11.2014 s účinností od 5.11.2014

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

 Školní  rok  2020/2021  byl  zásadně  poznamenán  lockdownem  v  souvislosti  s  epidemií
koronaviru

 Celková kapacita školy je v současné době 352 žáků, naplněnost ve školním roce byla 315
žáků.  Rozdíl  je  způsoben  přestavbou  školy  a  navýšení  kapacity  v roce  2014,  zbývající
kapacita je postupně naplňována. Současně také probíhá další podstatná rekonstrukce pro
zvýšení celkového počtu učeben na škole.

 vedení školy aktivně podporuje školní i mimoškolní akce, k zásadnímu omezení došlo až od
propuknutí korovaniru. 

 v personální oblasti je škola stabilizovaná, jednotlivé kompetence jsou zřetelně vymezeny. 

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. Mimo to,  všichni žáci  1.  a 2. ročníku navštěvují
nepovinný předmět anglický jazyk. Od 7. ročníku se žáci začínají vzdělávat v dalším cizím jazyce s
dotací  2  hodiny týdně v programu ŠVP. V naší  škole mají  možnost  výběru mezi  německým a
ruským jazykem. 
Bohužel  v  tomto  školním  roce  v  důsledku  vládních  nařízeních  ohledně  nemoci    covid-19,
neproběhly již zavedené a osvědčené jazykové projektové dny, jako je  „Angličtina v ulicích Prahy“
a  projekt  „Ruština  kolem  nás“.   Rovněž  jsme  se  nemohli  účastnit  divadelních  představení
společnosti  The Bear Educational  Theatre.  Velkým zklamáním pro naše žáky i  pedagogy  bylo
zrušení již naplánovaného a zajištěného jazykově poznávacího zájezdu do Velké Británie. O to více
se pedagogové snažili žáky motivovat ke sledování on-line programů a čtení v originále.

 

6. Odborná kvalifikace pracovníků (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost)
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 ped. prac.  celkem
 ped. prac. s odbornou

kvalifikací
 ped. prac. bez odborné

kvalifikace

počet (fyz. osoby)
k 31.12.2020

21 17 4
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7. věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12.2020

věk
do 30 let
včetně

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

důchodci
počet 1 3 13 3 1 1

8. další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Doplnění odborné kvalifikace

Doplnění odborné kvalifikace – celkem 4 pedagogové

Magisterské  studium – Učitelství I.stupně ZŠ (UJEP – PF)

JMÉNO ZAČÁTEK STUDIA UKONČENÍ STUDIA

Vašíčková Alena 1.10.2018 květen 2023

Studium k rozšíření odborné kvalifikace – Speciální pedagogika (PFUK)

JMÉNO ZAČÁTEK STUDIA UKONČENÍ STUDIA

Tóthová 
Martincová Jitka

1.1.2019 leden 2020

Bakalářské studium – Specializace v pedagogice – Informační technologie ve vzdělávání

JMÉNO ZAČÁTEK STUDIA UKONČENÍ STUDIA

Nekola Marek 13.9.2019 květen 2024

Magisterské  studium – Učitelství I.stupně ZŠ (UJEP - PF)

JMÉNO ZAČÁTEK STUDIA UKONČENÍ STUDIA

Jelenová Klára 1.8.2018 květen 2023

 PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – S OHLEDEM NA UZAVŘENÍ ŠKOL

DRUH ŠKOLENÍ,
SEMINÁŘE

JMÉNO TERMÍNY

ICT pro ZŠ I (TEAMS) Všichni pedagogové 27.-29.10.2020
Kurz AJ Horáková V průběhu
Kurz AJ Jelenová V průběhu
Kurz AJ Procházková V průběhu
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Kurz AJ Bártová V průběhu
Efektivní řešení konfliktů v 
jednání s rodiči

Šťastná, Kuková,
Motyková, Čížková, Schusterová

11.11.2020

Polytechnická výchova – 
prostorová představivost

Šťastná, Kuková,
Stecovičová, Čížková, Schusterová

14.4.2021

9.  Počet  zapsaných dětí  pro školní  rok 2020/21 a odkladů školní  docházky  na školní  rok
2020/2021
 

zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky
počet 48 37 4

10. Školní družina 
Naše škola provozuje 5 oddělení školní družiny pod vedením zkušených pedagožek volného času. V
důsledku vládního uzavření  škol,  byla vládou uzavřena také školní  družina  po většinu školního
roku. V povolených mezičasech byl provoz družiny značně omezen bezpečnostními pravidly, což
ztěžovalo  práci  vyučujících  i  dětí.  V omezené  míře  provozu  se  družina  soustředila  na  práci  s
kolektivem,  posilováním  a  povzbuzováním  v  mezilidských  vztazích  a  upřednostňovala  pohyb
venku.

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 je s nimi individuálně pracováno.

Samozřejmostí jsou konzultace žáků a rodičů s výchovnou poradkyní o výběru střední školy. Škola
každoročně navštěvuje i veletrh středních škol Schola Pragensis. Přínosné a oblíbené jsou pro naše
deváťáky pravidelné  besedy s našimi  absolventy o středních školách,  které  jsou zařazovány do
bloku volby povolání. Bohužel v důsledku coronavirové situace, tyto akce v letošním školním roce
neproběhly. O to intenzivnější byly on-line konzultace s výchovnou poradkyní a třídní učitelkou.
Naštěstí i v tomto roce žáci stihli absolvovat tzv. Profi testy. Jedná se o vyšetření se zaměřením na
následnou profesní orientaci. Toto vyšetření pro nás připravuje naše OPPP. Rodiče i žáci jsou s
touto službou velmi spokojeni.   

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  a  konzultačních  dnech  (5x  ročně).  Na  naší  škole  je  již
samozřejmostí,  že  žáky  nehodnotíme  pouze  pomocí  pětistupňové  klasifikace,  ale  i  slovním
hodnocením  na  tzv.  „růžových   zprávách“  a   rodičům  poskytujeme  informace  i  o  dosažení
jednotlivých kompetencí. S nadsázkou lze tedy říci, že každý žák naší školy dostává po každém
čtvrtletí  malé  vysvědčení.  Rodiče  mohou rovněž  využít  individuálních  konzultací  s  vyučujícím.
(každý pedagog naší školy má 2x týdně konzultační hodiny). V tomto školním roce jsme spustili i
elektronickou žákovskou knížku v programu Bakaláři,  a tak  i  kontakt  s  rodiči  prostřednictvím
služby Komens v programu  Bakaláři  umožňuje rychlou zpětnou vazbu mezi rodiči a pedagogy. 
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 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.) Věříme,
že v následném školním roce epidemiologická situace bude již v normálu a škola se opět vrátí k
těmto mimoškolním aktivitám, které se v tomto roce nemohly uskutečnit.

13. účast škol v rozvojových a mezinárodních projektech

V důsledku COVID situace a vládních nařízení a doporučení se naše škola v tomto školním roce
neúčastnila žádných mezinárodních projektů.

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 v tomto školním roce neměla.

15. Polytechnická výchova
V Důsledku COVID situace, vládních nařízení a doporučení, musela škola v tomto školním roce
přerušit do odvolání spolupráci s COPT a hospodářskou komorou. Nebylo možné také navštívit
pravidelné veletrhy a výstavy.

16. Přípravné třídy

Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí naše škola neeviduje. Přípravné třídy naše škola nemá.
Nicméně  pořádáme  pro  všechny  budoucí  prvňáčky  tvůrčí  odpoledne  -  program  „Zkus  být
školákem“. Tato akce je na naší škole již dlouhodobě zavedena a setkává se s ohlasem.

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, zkušenosti s integrací dětí 

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 několik cizinců, 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.  Mladší  žáci  -  cizinci,  kteří  mají  problémy s českým
jazykem jsou pravidelně doučování v rámci tzv. šablon. 

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 jsme chtěli navázat na školní projekty využívající mezipředmětové vztahy
(Meteorologie, Máme rádi zvířata, Naši ptáci, Domácí mazlíci, Odpady).Vzhledem k dlouhodobé
distanční výuce a zákazu shromažďování a pořádání akcí jsme většinu aktivit neuskutečnili.

 Podařilo  se ale, že žáci všech tříd druhého stupně se zúčastnili  on line dlouhodobého projektu
Vodní škola. Tento projekt organizovalo ekocentrum Koniklec. Na začátku září jsme stihli úvodní
část a zbytek včetně výběru nejlepšího nápadu na úsporu vody ve škole jsme dodělali v červnu, kdy
proběhla  on-line konference zástupců tříd lektorky a vyhodnocení.

 Škola za účast v projektu získala finanční částku 20 000Kč na zaplacení nejlepšího nápadu úspory
vody. Byly nakoupeny plastové nádrže na vodu a čerpadlo na zalévání.
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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 v hodinách
zeměpisu, literatury, občanské výchovy, hudební a výtvarné výchovy, zároveň tak na besedách a
přednáškách. Pravidelně se zúčastňujeme a zapojujeme do celonárodního projektu - Jeden svět na
školách. V tomto školním roce opět pouze on-line. S žáky je vždy na dané téma vedena debata,
vypracovávají pracovní listy a o problému diskutují v rámci třídnických hodin a hodin občanské
výchovy, či jiných předmětů.

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. Přínosem je i mezipředmětový projekt „ Buď v pohodě“
Naše škola rovněž spolupracuje s občanskými sdruženími a nízkoprahovými zařízeními a 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 a pojmenovat je. 

21. žáci s trvalým pobytem v jiném kraji
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počet žáků
celkem 60 60
z toho

nově přijatí 11 11

22. Školská rada
Školská rada pracuje na škole v počtu 9 členů – 3 členové za pedagogy, 3 za zřizovatele,  3 za
rodiče. Zasedá zpravidla 3 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
V letošním školním roce proběhly 2 kontroly ČŠI formou řízeného rozhovoru zaměřené na distanční
výuku
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24. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy.

Cíle jsou postupně naplňovány.

25. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti 
českého jazyka

Zjišťování počtu dětí s potřebou doučování českého jazyka

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí

Úplná neznalost ČJ 0

Nedostatečná znalost ČJ 3

Znalost ČJ s potřebou doučování 1

26. 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.

Pro organizační změny pro aktuální školní rok jsme vycházeli ze zkušeností z roku předchozího.
Lépe byla připravena technická infrastruktura a urychleně se podařilo zaškolit i všechny pedagogy.
Za stávající problémy jsme nadále považovali:

• nejasné a opožděné pokyny ze strany nadřízených orgánů. Manuály velmi často neřešily
reálné situace ve škole (kolik se očekává on-line hodin, provoz školní družiny, ...)

• velmi různá očekávání ze strany rodičů (děti přetěžujeme X učíme málo). V tomto směru
ministerstvo dostatečně neinformovalo veřejnost, co se považuje za normu

• komplikace se zpětnou vazbou od žáků (zda a nakolik pracují opravdu sami)
• ztráta reálných sociálních kontaktů + rizika IT technologií

Na druhé straně jsme uvítali pozitiva:
• obrovský skok v IT dovednostech žáků a hlavně pedagogů
• nové možnosti a strategie výuky
• flexibilní elektronická komunikace
• řadu prvků distančního vzdělávání  určitě  využujeme a dále  rozvineme i  v  „normálních“

časech
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