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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy Základní škola Praha - Běchovice

Sídlo školy Mýtní 73, Praha 9, 19011, Běchovice

Zřizovatel školy Městská část Praha - Běchovice, Českobrodská 3, Běchovice, 190 11 Praha 
9

1. Vedení školy

Jméno Kompetence

Ředitel/ka školy Jaroslav Svátek

Statutární zástupce Martin Brabenec 2. stupeň

Zástupce ŘŠ Jana Voráčová 1. stupeň

Adresa pro dálkový 
přístup (www) www.zsbechovice.cz

2. Školská rada

Předseda Viktor Květoň

Člen Eva Staňková

Člen Richard Těhník

Člen Ondřej Martan

Člen Michal Jiřík

Člen Jiří Klůna

Člen Martin Brabenec

Člen Hana Horáková

Člen Michaela Čížková

3. Charakteristika školy

Součásti školy jsou Základní škola, Školní družina, Školní jídelna

Výkony jednotlivých součástí školy

Údaje k 30.6. Počet žáků Počet tříd / 
oddělení

Průměrný počet 
žáků

Komentář, 
doplnění, 
upřesnění

Základní škola 335 15 22.33

Školní družina 135 5 27

Školní klub

Školní jídelna 320

Školní jídelna - 
výdejna

Mateřská škola



Děti/žáci s trvalým pobytem v jiném kraji (jiné MČ) k 30.6.

Kraj Počet žáků Z toho nově přijatí

Středočeský kraj 76 11

Celkem 76 11

Městská část Počet žáků

Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 
9 27

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Vysočany, 180 49 Praha 9 6

Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Vršovice, 101 38 Praha 10 4

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 22 Praha 5 1

Městská část Praha 2, náměstí Míru 600/20, Vinohrady, 120 39 Praha 2 1

Celkem žáků 39

Děti/žáci s odlišným mateřským jazykem

Úplná neznalost ČJ 9

Nedostatečná znalost ČJ 3

Znalost ČJ s potřebou doučování 3

4. Materiálně technické podmínky školy

Počet Vybavení / Komentář

Počet kmenových 
učeben 11 Škola byla ve školním roce 2021/2022 v rekonstrukci, některé 

třídy byly v náhradních prostorách.

Počet učeben ICT 1 - 24 + 1 PC - dataprojektor - tiskárna - 3D tiskárna - wifi

Ostatní odborné 
učebny 6 Škola byla ve školním roce 2021/2022 v rekonstrukci, učebny byly 

přístupné dle situace.

Počet tělocvičen 0 Tělocvičnu si škola pronajímá od MČ Praha-Běchovice.

Škola

Venkovní 
sportoviště 2 - víceúčelové hřiště na školní zahradě - víceúčelové hřiště u 

tělocvičny - travnaté fotbalové hřiště u školní družiny

Školní jídelna Vlastní – dodavatelsky - 
výdejna Vlastní

Ve školním roce 
2021/2022 byl provoz 
částečně omezen z 
důvodu z důvodu 
koronavirových 
opatření.

Školní družina Počet samostatných 
heren 5

Ve školním roce byly 4 
herny zároveň 
využívány jako náhradní 
učebny.



Detašované pracoviště

Název a adresa Vybavení, specifikace

Školní družina, Za 
Poštovskou zahradou 
479

školní družina

5. Školní vzdělávací program (ŠVP)

Název ŠVP Škola pro život

Charakteristika ŠVP

V Školním vzdělávacím programu je naše škola místem, které žáky motivuje 
a podporuje k aktivnímu učení se. A to nejen encyklopedickým vědomostem, 
ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním 
dovednostem. Charakter práce pak má naše děti mimo jiné podporovat v 
pocitu bezpečí, možnosti pozitivního prožívání, získávání zdravého 
sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. Takto 
stanovený cíl školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že 
kvalita školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných 
vzdělávacích výsledků. Naší snahou je proměnit školu v prostředí, kde se 
dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a 
kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a 
spokojeně. Výchovné a vzdělávací strategie. K naplnění výše uvedených cílů 
škola využívá širokou paletu strategií a metod od frontálního vyučování, přes 
efektivní práci ve skupinách až po zřetel na individuální možnosti a potřeby 
každého našeho žáka. Vedle povinných předmětů se mohou žáci profilovat v 
zájmových útvarech pokrývajících oblasti různého zaměření.

B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

79-01-C/01 Základní škola

C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČNÍ ČINNOSTI ŠKOLY

1. Pracovníci školy k 30. 6.

Nepedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci 
celkem

z toho PP s odbornou 
kvalifikacíSoučásti 

školy Fyzické 
osoby

Přepočtený 
počet

Fyzické 
osoby

Přepočtený 
počet

Fyzické 
osoby

Přepočtený 
počet

Základní 
škola 5 4.6 28 24.6 24 24.6

Školní 
družina 5 4.4 5 4.4

Školní klub 0

Školní jídelna 5 4.6

Celkem 10 9.2 33 29 29 29

Komentář k tabulce



D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Školní rok 2022/2023

Přípravné třídy
Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet prvních tříd Počet odkladů

Počet tříd Počet žáků

59 43 1 6 0 0

Komentář k tabulce

Skutečné počty zapsaných dětí ovlivnil dodatečný zápis ukrajinských žáků

E. STRUČNÝ POPIS PROCESU REALIZACE NAPLŇOVÁNÍ ŠVP A VÝSLEDKY 
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

1. Naplnění cílů ŠVP

Naším hlavním cílem je vytvářet pro žáky prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a komfortně, a to 
bez ohledu na to, s jakými předpoklady vstupují do vzdělávacího procesu. Snažíme se výuku 
přizpůsobit jak žákům nadaným, pomocí rozličných doplňkových aktivit (práce na tabletech, aktivity s 
roboty VEX.123, badatelské činnosti z oblasti environmentální výchovy, sportovně nadaní žáci mají 
možnost účasti na mimoškolních sportovních aktivitách ), tak i žákům se specifickými vzdělávacími 
potřebami a v neposlední řadě také žákům s odlišným mateřským jazykem. Všechny tyto žáky 
podporujeme formou individualizace přístupu při výuce, je realizováno individuální i skupinové 
doučování žáků a tam, kde je to potřeba, působí ve třídě asistent pedagoga. Ve vyučování jsou 
využívány různé formy výuky od frontální, zaměřenou na výklad látky, přes skupinovou, kde dochází k 
posilování sociálních vazeb mezi žáky a je kladen důraz na rozvoj jejich komunikačních dovedností, po 
realizaci menších projektů.

2. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci ŠVP

Na škole se vyučoval 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 školního roku 2022 /2023 je anglický jazyk povinný předmět 1. a 2. ročníku 
s dotací 2 hodiny týdně. 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. Ve 
školním roce 2022/ 2023 si žáci 7.ročníku vybrali pouze německý jazyk. V důsledku vládních nařízeních 
ohledně nemoci covid-19, neproběhly již zavedené a osvědčené jazykové projektové dny a akce 
konané v ulicích Prahy, či návštěva divadelních představení společnosti The Bear Educational Theatre“. 
Věříme, že v tomto školním roce budeme moci bez omezení tyto projekty realizovat. Rovněž 
obnovujeme projekt „Poznáváme evropská města“. Naší žáci budou mít možnost využít němčinu v praxi 
během adventního poznávacího zájezdu do Míšně. Věříme, že po zrušeném jazykovém pobytu do 
Británie, v letošním školním roce žákům již nic nezabrání poznávat krásy Británie.

3. Výsledky vzdělávání žáků

Výsledky vzdělávání sledujeme dlouhodobě a systematicky: - srovnávacími testy v ročníku - hospitační 
činností - nezávislými Scio testy - zpětnou vazbou absolventů Ve školním roce 2021/2022 jsem se 
zaměřili zejména na kompenzaci následků uzavření škol v důsledku koronaviru v předchozích obdobích. 
Nezávislé Scio testy potvrdily ve školním roce 2021/2022 velmi dobré výsledky našich žáků.

4. Přípravné třídy

 



5. Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu

Školní družina na naší škole čítá 5 samostatných oddělení pod vedením zkušených pedagožek volného 
času. Tato oddělení spolu navzájem spolupracují v jednotlivých činnostech z oboru sport, příroda, 
kultura, výtvarné činnosti, ale také posilování kamarádských vztahů, bezpečného chování ve 
společnosti, v dopravě a výchově ke zodpovědnosti. V družině se děti učí aktivně odpočívat a také 
relaxovat. Školní rok 2021/2022 byl ale ovlivněn doznívající epidemií koronaviru a také zásadní 
rekonstrukcí hlavní budovy školy, kdy prostory družiny musely být využívány i pro výuku.

F. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY ŽÁKŮ SE 
SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, NADANÝCH A S 
NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ VYUČOVACÍHO JAZYKA

1. Plnění Preventivního programu za školní rok

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“ Velmi oblíbené mezi žáky i 
vyučujícími jsou tzv. Etické dílny. V tomto projektu pokračujeme i v tomto školním roce. Etické dílny. 
jsou certifikované programy všeobecné primární prevence, které nabízejí propojení školního 
vzdělávacího programu Osobnostní a sociální výchova s celostním pohledem na vývoj mladého člověka 
i s jeho možnými riziky Rovněž velmi podnětné pro práci s třídním kolektivem bylo sociometrické šetření 
klimatu třídy. Pilotně toto šetření proběhlo v 7.ročníku. 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.

2. Nejvýznamnější akce v rámci primární prevence

Název akce Pořadatel Počet žáků

Etické dílny Hope4kids 300

Prevence pat. jevů Městská policie 320

První pomoc Městská policie 160

Komentář k tabulce

 

3. Péče o mimořádně nadané žáky

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. Žáci 
9.ročníku, kromě samozřejmé přípravy na příjímací řízení v rámci běžné výuky, mohou využít i další 
přípravy na zkoušky, kterou jim vyučující nabízí v odpoledních hodinách.

4. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Přehled o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami

Celkový počet žáků s podpůrnými 
opatřeními k 30. 6. 20

z toho počet žáků s IVP 6



Odborní pracovníci, kteří s žáky pracují (úvazek)

Speciální pedagog 0

Školní psycholog 0

Asistent pedagoga 2.25

Formy práce s žáky

Žáci s SPU jsou sledováni je s nimi individuálně pracováno dle pokynů PPP. Vybraným žákům je 
vytvořen IVP. Na jeho tvorbě se podílí vyučující daných předmětů, třídní učitel, výchovná poradkyně. 
Nejen žáci s SPU, ale i všichni ostatní ,mají možnost chodit na doučování, které je organizováno i 
v rámci Šablon.

5. Vzdělávání cizinců

Počet cizinců

EU 6

Ostatní státy 18

Nejvíce zastoupené země (podle počtu žáků)

Ukrajina 16

Slovensko 5

Vietnam 2

Komentář k tabulce (zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ)

Integrace dětí-cizinců se na naší škole obecně daří. Zatěžkávací zkouškou je aktuálně příchod 
ukrajinských běženců. Škola organizuje pro nové žáky výuku českého jazyka v rozsahu 6 hodin týdně.

6. Poradenské služby školy

Školní poradenské pracoviště

Zaměstnanec školy Externí spolupracovník

Výchovný poradce 1 0

Školní metodik prevence 1 0

  0

Stručný popis činnosti

Výchovný poradce 
Kariérové poradenství, dále poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o 
žáky nadané a žáky neprospívající, řešení problémů spojených se školní docházkou a podílení se na 
řešení problémových situací ve škole.

Školní metodik prevence 
Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, 
jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové 
sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Školní speciální pedagog 

Školní psycholog 



Spolupráce s 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 naši 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. Každoročně žáci 9.ročníku absolvují 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.

G. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ODBORNÝ 
ROZVOJ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

1. Pedagogičtí pracovníci doplňující odbornou kvalifikaci

Počet 6

2. Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků (nejpočetněji zastoupená témata)

V tomto školním roce si doplňuje svou odbornou kvalifikaci šest pedagogů. Jedná se zejména o studium 
učitelství pro I.stupeň, speciální pedagogiku a kvalifikační studium výchovného poradenství. Kvalitnímu 
naplnění cílů výuky napomáhá také účast našich pedagogů na rozličných vzdělávacích seminářích, 
kterých se pravidelně účastní. Tato školení jsou realizována prezenční formou, ale často i formou online 
webinářů. Jedná se o další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje jazykových 
dovedností se zaměřením na Aj, o kvalifikační kurzy, školení zaměřená na využívání IT technologií, v 
oblasti základů robotiky a interaktivity pro žáky základní školy a o kurzy kreativního myšlení. Vzhledem k 
zavádění moderních typů jazykových učebnic, jsme využili školení OUP zaměřená na práci s 
interaktivními učebnicemi a na maximální využití potenciálu těchto zdrojů.

3. Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků (Přehled témat)

 

H. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY

1. Aktivity školy

Škola se pravidelně účastní matematické soutěže Klokan. Žáci reprezentují školu na plavecko-
běžeckých závodech. Pravidelně probíhá SCIO testování žáků. V průběhu roku žáci navštěvují 
ekocentrum Prales, zoologickou zahradu s výukovými programy s průvodcem, botanickou zahradu, 
ekofarmu, navštěvují různé kulturní a společenské akce. Škola spolupracuje s místní knihovnou. V rámci 
výuky pracovních činností v sedmém ročníku využíváme podpory polytechnických dílen přímo v areálu 
COPT, kde mají naši žáci možnost vyzkoušet si práci s různými materiály. Preventivní opatření 
realizujeme pravidelnými setkáními v Etických dílnách, kde se zaměřujeme na různé společenské jevy – 
problematiku sociálních sítí, školní i mimoškolní kolektiv… Na přednáškách Policie hl.m.Prahy se učíme 
poskytování první pomoci a předcházení požárním nebezpečím. Informace o činnosti školy jsou 
prezentovány na webových stránkách školy, na pravidelných třídních schůzkách a prostřednictvím 
článků publikovaných v Životě Běchovic.

2. Prezentace školy na veřejnosti

- zapojení se školy do akcí v městské části - spolupořádání tradičního běžeckého závodu Mladé 
Běchovice - školní rok 2021/2022 byl zásadně ovlivněn doznívající epidemií koronaviru



I. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI (provedené ČŠI)

1. Účast v dotazníkových šetřeních ČŠI

- dopady koronaviru na vzdělávání žáků - aktuální šetření v souvislosti s Ukrajinskou krizí

2. Výsledky inspekční činnosti – závěry inspekčních zpráv

Ve školním 2021/2022 proběhlo 1 šetření na podnět rodiče. Hodnocení podmínek, průběhu a výsledku 
vzdělávání ve školním roce neproběhlo.

J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (od 1.1. do 31.8.)

1. Náklady hrazené ze státního rozpočtu

UZ Přímé výdaje na vzdělávání Plán

Obdržené 
finanční 

prostředky k 
31.8.

Použité finanční 
prostředky k 

31.8.

a) platy 19 500 798 Kč 11 488 986 Kč

b) OON 20 000 Kč 57 500 Kč

c) ostatní (odvody+FKSP+ONIV) 7 508 290 Kč 4 738 961 Kč
33353

Celkem 27 029 088 Kč 0 Kč 16 285 447 Kč

Komentář k tabulce

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

Rok 2022 Plán Obdržené finanční  
prostředky k 31.8.

Použité finanční  
prostředky k 31.8

Příspěvek na provoz 2 800 000 Kč 1 869 784 Kč 2 573 391 KčPříjmy  
zřizovatel Ostatní příspěvky 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Stravné 900 000 Kč 782 626 Kč 782 626 Kč

Úplata za vzděl,služby 375 000 Kč 218 390 Kč  

Zapojení fondů 0 Kč   0 Kč
Vlastní  
příjmy

Ostatní příjmy 0 Kč 0 Kč  

Příjmy Celkem 4 075 000 Kč 2 870 800 Kč  

Náklady Celkem 4 075 000 Kč   2 587 286 Kč

Doplňková činnost Plán Obdržené finanční 
prostředky k 31.8.

Použité finanční 
prostředky k 31.8.

Příjmy Celkem 463 000 Kč 431 271 Kč  

Náklady Celkem 270 000 Kč   178 331 Kč

Komentář k tabulce

3. Neinvestiční dotace z prostředků MHMP



UZ Ukazatel Obdržené finanční 
prostředky k 31.8.

Použité finanční 
prostředky k 31.8.

96 680100 340 100 Kč 0 Kč

33088 59000 59 000 Kč 0 Kč

33086 109525 109 525 Kč 5 500 Kč

Komentář k tabulce

K. DALŠÍ SDĚLENÍ

1. Partnerství

Využití poradenských služeb

Spolupracujeme s Pedagogickou–psychologickou poradnou pro Prahu 9, zastoupenou Mgr. Stolařovou. 
Ta naši 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. Každoročně žáci 9.ročníku absolvují tzv. Profi testy. Jedná se o vyšetření se zaměřením na 
následnou profesní orientaci.

Spolupráce s rodiči

Pravidelná setkávání probíhají 5x ročně (3x formou třídních schůzek; 2x formou konzultačních setkání; v 
období zvýšení coronavirové infekce v on-line prostředí). Rodiče prostřednictvím zvolených zástupců 
předávají své návrhy, postřehy a námitky vyžadující specifická řešení na pravidelných jednáních 
Školské rady 3x za rok. Velké poděkování směřujeme všem rodičům, kteří se podílejí svou pomocí na 
mimoškolních akcích např. Mladé Běchovice, divadelní představení ve školní družině a další kulturně-
společenské programy….

Spolupráce se zřizovatelem

Škola děkuje zřizovateli za zprostředkování, realizaci a vedení rekonstrukce školy. Za finanční podporu 
nepovinné výuky anglického jazyka pro první a druhé ročníky základní školy, za podporu v tíživé době 
coronavirových restrikcí a za spolupráci při realizaci mimoškolních akcí v družině a na Mladých 
Běchovicích. Děkujeme za morální podporu všech pedagogických pracovníků.

Spolupráce s ostatními partnery

Děkujeme za spolupráci při realizaci výukových programů společnostem: Ekocentrum PRALES, 
Ekocentrum Koniklec, Lesy ČR, ZOO Praha, Botanická zahrada Trója, Hope4Kids, OPPP, Sdružení 
středních škol COPT, AV media, místní knihovna.

Mimoškolní aktivity

Na základě zájmu žáků byly na naší škole otevřeny kroužky: vědecké pokusy, sportovní a míčové hry a 
4 keramické kroužky. Žáci 9.ročníku pravidelně pořádají mikulášskou nadílku s programem pro mladší 
spolužáky. Bohužel tento rok, z důvodů coronavirových restrikcí a probíhající rekonstrukce školy, 
nemohly proběhnout pravidelné akce: Noc s Andersenem, projekt Edison, běh do schodů.

2. Řešení aktuálních problémů

Další informace

Aktuální problémy školy: - adaptace na nově zrekonstruované prostory školy - ukrajinská krize

 



Školská rada projednala a schválila zprávu dne:
 
 

Ředitel/ka školy:


