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Předslovo ředitelky školy
Personální situace školy
Školní rok 2016/2017 proběhl ve znamení personálních změn v důsledku vleklých nemocí či
poúrazových stavů několik zaměstnanců a těhotenství několika dalších z nich. Ačkoli výroční
zprávu píšeme za základní školu zvlášť, starosti, které má ředitelka ZŠ a MŠ, se oddělit
nedají. A tak kromě výběrového řízení na nového zástupce na pracoviště Pod Žvahovem jsme
v průběhu školního roku řešili pracovní úvazek učitelky první třídy, kde nám vypomohla naše
zdatná důchodkyně, dále tři úvazky kolegyň – učitelek a jeden úvazek hospodářky,
odcházejících za mateřskými povinnostmi v MŠ i ZŠ, a dva zástupy za dlouhodobé nemoci
v ŠJ MŠ. Ačkoli nás personální změny zatížili podstatně více než v jiných letech, výchovně
vzdělávací proces byl dobře zabezpečen.
Konec školního roku přinesl další změny – pracovní příležitosti ve školách už zdaleka nejsou
srovnatelné pouze tarifními tabulkami, a tak nás opustili dva mladí a perspektivní kolegové –
učitelé prvního stupně, pro něž se našlo perspektivnější uplatnění tam, kde jim lépe zaplatili.
V porovnání s minulými lety jsme opravdu začali pociťovat, že ve školství je obtížné nejen
najít dobré zaměstnance, ale vůbec najít zaměstnance.
Inkluze
Ve školním roce 2016/17 vešly v platnost inkluzivní změny školského zákona, ovšem nutno
říci, že v naší škole probíhala inkluze ve velké míře dávno před tím, než byla takto ustanovena
zákonem. Potřeba zaměstnanců se týká bytostně také asistentů pedagoga, jejichž práce je
náročná (MHMP požaduje 40 hodin přímé vyučovací činnosti na 1,00), avšak úvazky závisí
na počtu hodin podpořených žáků, a tudíž téměř nelze asistentovi pedagoga přidělit celý
úvazek. Přistupujeme tedy ke kombinaci úvazků – např. vychovatelka ŠD + AP, abychom
našim zaměstnancům poskytli standard plného pracovního úvazku. Asistenti pedagoga však
pociťují potřebu účastnit se porad ostatních pedagogů, což náleží do činností souvisejících – a
zaměstnavatel jim je v souvislosti s požadavkem na výši úvazku nemůže nařídit. Jestliže
máme vyhovět zákonu v souvislostech inkluze a udělat pro žáky s potřebou podpůrných
opatření to nejlepší, potřebovali bychom tento stav narovnat tak, aby vyhovoval praxi.
Komunikaci mezi učiteli a asistenty vidíme jako naprosto nezbytnou, rovněž vidíme potřebu,
aby asistent pedagoga měl svůj čas na komunikaci s rodiči podpořeného žáka.
Postavení školy vůči ostatním školám v Praze 5
ZŠ Kořenského je tradičně (již od dob pana ředitele Schneidera) školou, která poskytuje
pomoc ve vzdělání žákům s OMJ. Za posledních několik let se počet žáků s OMJ pohybuje od
20 do 25 % všech žáků; vidíme zde hranici, kterou bychom neměli překračovat. Podporu
těchto žáků poskytuje grant MŠMT. Ve škole je též nezanedbatelné procento spádových žáků
romského původu, pro něž škola poskytuje podporu ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.
Spádový obvod školy byl oddělen od spádového obvodu ZŠ Drtinova, která má dlouhodobou
pověst elitní školy a zaměření na jazyky. ZŠ Kořenského, která je jen o pár ulic dále,
podporuje také žáky, kteří se na „elitní základce“ necítí jako úspěšní. Umíme podpořit ty,
jejichž cesta ke vzdělávání není úplně přímá, ovšem přednost dáváme tomu, abychom se ve
shodě se zákonem postarali o své spádové žáky.
Nicméně, s velkou hrdostí můžeme říci, že v dalších oborech, jako je například matematika či
informatika, má naše škola nadané žáky a poskytuje jim podporu jednak možností vzdělávání
ve vyšším postupném ročníku (dva žáci druhého ročníku úspěšně plnili předmět matematika
ve třetí třídě), jednak prací s nadanými žáky na druhém stupni v rámci dělení tříd a podpory
v účasti na soutěžích.
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Škola za posledních pět let zvedla úroveň výuky angličtiny, a to velkou měrou podporou
mezinárodního projektu Edison, kdy mají žáci možnost týdenního kontaktu se zahraničními
studenty a komunikačním jazykem je angličtina, a velmi významně také podporou rodilého
mluvčího ve třídách – kdy se žáci od třetích tříd setkávají pravidelně již druhým rokem
s anglicky hovořícím lektorem. Škola také podporuje své učitele AJ v dalším vzdělávání a
příležitostně organizuje setkání se zahraničními hosty.
Materiální a finanční situace školy
Škola má za úlohu zabezpečit podmínky pro výchovně vzdělávací proces svých žáků – a dělá
pro to v daných podmínkách maximum. I tak je potřeba říci, že se potýkáme s prostorem, a
konečně se nám podařilo narovnat nesmyslně nadhodnocenou kapacitu školy v RŠŠZ. Rádi
bychom zabezpečili prostory pro vzdělání našich žáků na ještě lepší úrovni, proto se nebojíme
změn a voláme po střešní vestavbě. V nových prostorách bychom rádi měli počítačovou
učebnu (tím se uvolní místo pro kmenovou učebnu), velkou výtvarně-polytechnickou učebnu,
školní kuchyňku (po které žáci i učitelé volají), drobnější prostory pro individuální či
skupinové činnosti se žáky s potřebou podpůrných opatření, relaxační prostor pro žáky a
zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. V době před 130 lety, kdy byla školy
stavěna, zřejmě nebylo tolik nároků na pracovní prostor ani na počty pedagogů, natož aby
třeba tělocvična měla v bezprostřední blízkosti sklad nářadí.
Spolupráce se zřizovatelem
Škola pociťuje velkou podporu zřizovatele v oblasti oprav a rekonstrukcí – technické oddělení
OŠK i OMI prokazují své schopnosti a dovednosti ve vedení staveb i řešení nenadálých
událostí. Jsme za tuto spolupráci nesmírně vděčni. Rovněž se zde zaslouží poděkovat
metodicko-ekonomickému úseku, který nás ani v době nepřehledných pravidel rozpočtování
nenechává na holičkách.
Méně přehledná situace je ve využívání prostředků projektu MAP, kde došlo k vypracování
strategického rámce, ale chybí nám bližší metodika, jak využít v rámci tohoto projektu pro
rozvoj školy finanční prostředky.
Z rozpočtu zřizovatele na příští kalendářní rok přes nárůst výkonu školy zmizela částka na
příspěvek na platy učitelů. Chápeme postoj zřizovatele, že na platy je třeba využít státní
rozpočet. Doposud jsme chápali tento příspěvek jako příspěvek na náročné pracovní
podmínky managementu i zaměstnanců školy, protože ony jsou skutečně obtížnější než v řadě
jiných škol v Praze 5. Už to, že se mají učitelé sejít k pedagogické radě, semináři či školení
pro řadu z nich znamená cestování, koordinace prací na všech třech školních objektech
(z nichž dva jsou vzdáleny 5 km, tj. minimálně 24 minut MHD) a skutečně stojí čas, ať už jde
o práce stavební či související s výchovně vzdělávacím procesem, nemluvě o průběžné
kontrole.
Škola spolupracuje se zřizovatelem v rámci plnění
některých grantových programů, jako je například
zabezpečení výuky češtiny pro žáky s OMJ – sdílí své
zkušenosti a nabízí kontakty pro využití programů pro
žáky i učitele.
Rada rodičů při ZŠ Kořenského i Spolek rodičů a
přátel ZŠ Žvahov od zřizovatele získaly podporu pro
mimoškolní aktivity, které poskytly k využití pro
žáky naší školy. Jsme vděčni, že tímto způsobem
aktivity získávají podporu, snažíme se ji vracet
formou žákovských vystoupení a výstav v Praze 5.
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3. Zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení
Byly opět otevřeny dvě první třídy, počet tříd na pracovišti Kořenského se zvýšil na 13,
pracovalo zde 5 oddělení školní družiny.
V tomto školním roce Pod Žvahovem pracovaly 3 třídy, a to přípravná třída, první třída a
druhá třída. Zároveň na detašovaném pracovišti pracovala dvě oddělení školní družiny.
Změny v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2017:
Budovy školy – narovnání kapacity na reálnou:
ZŠ Kořenského 320, ZŠ Pod Žvahovem 150, celkem ZŠ 470
Školní jídelna – povýšení kapacity na 270
Školní družina – povýšení kapacity na 280

4. Vzdělávací program školy
vzdělávací program
ŠVP Otevřená škola
pro 21. století

počet škol
1

počet tříd
15 + 1 přípravná

počet žáků
311 (321 i s PT)

Závěr školního roku byl věnován aktualizaci školního vzdělávacího programu a jeho vložení
do systému InSpis ČŠI.

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
žáci učící se cizí jazyk
jako povinný předmět
AJ
NJ
FJ
ŠJ
RJ
ostatní

1. stupeň
216
0
0
0
0
0

2. stupeň
95
42
0
0
0
0

žáci učící se cizí
jazyk jako
povinně
volitelný
předmět
2. stupeň
0
0
0
0
0
0

žáci učící se cizí jazyk
jako nepovinný předmět
1. stupeň
0
0
0
0
0
0

2. stupeň
0
0
0
0
0
0

Začátek vzdělávaní v druhém cizím jazyce hned na počátku 2. stupně nevidíme jako vhodný,
proto v novém ŠVP posouváme německý jazyk do 8. a 9. ročníku ve vyšší hodinové dotaci.
Proběhl druhý školní rok, v němž byla výuka německého jazyka posunuta do 8. ročníku a tuto
změnu hodnotíme jako velmi přínosnou. Kvalita jazykového vzdělání je hodnocena jako
dobrá. V tomto školním roce byla přehodnocena výuka AJ v 8. třídě, tudíž od následujícího
školního roku začínáme v 9. třídě vyučovat AJ podle učebnice, kterou jsme dosud nevyužívali.
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6. Údaje o zaměstnancích školy (hlavní činnost školy)
a) personální zabezpečení
(i pracovníci ŠD a ŠK)

pracovníci

k 30. 6. 2016
přepoč.
pracovníci
20,327

k 30. 6. 2017
fyzické osoby

pedagogové ŠD a ŠK 8 (z toho 2 ped.
(vychovatelé)
ZŠ)

5,451

6,241

asistenti ped.

7 (z toho 2 ŠD)

5,25

7

7,7

8 (z toho 2 uč.
ZŠ)
12 (z toho 1 uč
ZŠ a 3 vych. ŠD)
11

1,55

38,728

3( z toho 2 také
neped ZŠ)
52

pedagogové
(učitelé)

Nepedagogičtí ZŠ

k 30. 6. 2016
fyzické osoby
ZŠ

24

Nepedagogičtí ŠJ

celkem

42

25

k 30. 6. 2017
přepoč.
pracovníci
21,586

6,95
8,05

44,377

b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedag.
pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost (odborná a pedagogická
způsobilost) k 31. 12. 2015

Počet (fyz. osoby
k 31. 12. 2016)
I. stupeň
II. stupeň
vychovatelé
asistenti ped.
Celkem

Ped. prac. celkem
21 (+ 1 PT)
18
8 (z toho 2 ped. ZŠ)
12 (z toho 1 uč ZŠ a 3
vych. ŠD)
42

kvalifikovaní
pracovníci
17
15 (někteří učí i na 1.
st.)
7
9

nekvalifikovaní
pracovníci
4
3 (všichni učí i na
1.st.)
1 (AP, ranní ŠD)
3

34

8

kvalifikovanost učitelů je 87 %
nekvalifikovaní pracovníci zaujímají minimální úvazky
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Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2016 (počet fyzických osob)
Do 30 let 31-40 let
41-50 let
51-60 let
61 a více z toho důchodci
10
9
9
10
4
4
z toho žen
9
8
9
10
4
4
Celkový počet pedag. prac. z této tabulky musí být stejný jako v bodě 6 b) pedagogové
věk
počet

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 39,7 let
odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: 3
nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 0
nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy)
Odbornou kvalifikaci si rozšiřuje 1 zaměstnankyně; čtyři zaměstnanci pokračují ve
studiu na VŠ. Jedna plně kvalifikovaná vyučující pro 2. stupeň studuje v rámci
programu CŽV učitelství pro 1. stupeň. Dvě vychovatelky si rozšiřují kvalifikaci. Jedna
vyučující na druhém stupni studuje doktorské studium na PedF UK.
Počet
účastníků

Název

Organizace

Počet hodin

Jak začít s parlamentem, aby
brzo neskončil

CEDU

6

1

Český jazyk činnostně v 1.
ročníku
Hry v anglickém jazyce

Tvořivá škola
Fraus

8
4

1
1

8

1

3,5

8

Využití her při výuce s
integrovanými nadanými žáky NIDV
Mgr. Miroslav
Komunikace v ŠD s rodiči žáků Jiřička
Hry pro větší skupiny dětí a
práce se skupinovou
dynamikou

VISK

4

2

Studium pedagogiky pro
asistenty pedagoga

VISK

80

3

Týmová spolupráce v
pedagogickém sboru

Mgr. Miroslav
Jiřička

4

22

Využití her při výuce s
integrovanými žáky

NIDV

8

1

Dva dny s didaktikou
matematiky

JČUMF

20

1

Šest desetiletí populární
hudby

NIDV

6

1

Dramatická výchova a její
využití ve výuce společenskovědních předmětů na 2.
stupni ZŠ a SŠ

Descartes

6

1

Historická dílna: dějiny hravě

Ústav pro studium
totalitních režimů

5

1

Elementární experimenty s
běžně dostupnými látkami
Mensa pro rozvoj nadání
Deutsch mit Max ist einfach!

Descartes
Mensa
Fraus

6
8
1,5

2
1
1

Dvoudenní workshop pro
vedoucí pedagogické
pracovníky

Koučink akademie

16

1
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Problematika integrae dítěte s
poruchou autistického spektra Agentura Majestic

5

2

Celostátní setkání
vychovatelek ŠD a ŠK

NIDV

5

2

Historická dílna: 1968

Ústav pro studium
totalitních režimů

5

1

9. Počet tříd a žáků
Výsledky zápisů do prvních tříd 2017/2018
Zapsané děti

Počet dětí přijatých do
prvních tříd

Počet tříd

61

Počet odkladů pro
školní rok
2017/2018
13

74

I. stupeň ( +přípr.tř. )
9 (+1)
9 (+1)

II. stupeň
4
4

celkem
13 + 1
13 + 1

II. stupeň
0
0

celkem
0
0

II. stupeň
88
95

Celkem
279
311

II. stupeň
0
0

celkem
0
0

3

a. Počet tříd
K 30. 6. 2016
K 30. 6. 2017

z toho počet specializovaných tříd
I. stupeň
k 30. 6. 2016
0
k 30. 6. 2017
0

b. Počet žáků
k 30. 6. 2016
K 30. 6. 2017

I. stupeň ( +přípr.tř. )
191(+10)
216(+10)

z toho počet žáků ve specializovaných třídách
I. stupeň
k 30. 6. 2016
0
k 30. 6. 2017
0
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Průměrný počet žáků
a) na třídu:
I. stupeň
běžné třídy

I. stupeň
specializované
třídy
0

20,7

II. stupeň
běžné třídy
24,3

II. stupeň
specializované
třídy
0

průměr
za I. a II. st.
běžných tříd
21,6

II. stupeň
specializované
třídy
0

průměr
za I. a II. st.
běžných tříd
15,01

b) na učitele: (musí se jednat o přepočtený počet učitelů)
I. stupeň
běžné třídy

I. stupeň
specializované
třídy
0

18,39

II. stupeň
běžné třídy
11,76

Zaměření tříd s rozšířenou výukou
předmět
počet tříd
počet žáků

M+Př
0
0

TV
0
0

jazyky
0
0

HV
0
0

VV
0
0

informatika jiné předm.
6
0
132
0

Zaměření specializovaných tříd

Počet žáků ve
specializovaných
třídách

celkem

z toho poruchy učení

0

0

z toho poruchy
chování
0

Počet integrovaných dětí celkem 50
z toho postižení:
SPU
50

zrakové
1

sluchové
3

řeči
2

tělesné
0

Přeřazení do ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
ze kterých roč.
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
počet žáků
0
0
0
0
0

mentální
1

6. r.
0

kombinované

1

7. r.
0

Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 VIZ BOD 9 VÝŠE
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8. r.
0
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Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
0
1
0

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

ze sedmého ročníku
0
0
0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých
ročníků přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
celkem
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
2
3
0
0
7
4
16
c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
akademie
školy
0
0
0

průmyslové
ostatní
střední
školy
střední školy odb.učiliště
0
0
0

celkem

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou
přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
0
0
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
- v devátém ročníku: 16
- v nižším ročníku:

2

f) počet žáků, kteří z pátého ročníku odešli na jinou základní školu: 1
g) počet žáků, kteří byli do 6. ročníku přijati z jiné základní školy: 2
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Školní družina – klub

Školní družina
Školní klub

počet oddělení
7
1

počet žáků
175
26

10. Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2016/2017
Do školní družiny docházelo v průměru po celý školní rok 175 dětí. Bylo otevřeno 7 oddělení
a jedno oddělení školního klubu. Při činnostech v družině jsme u dětí rozvíjeli všechny klíčové
kompetence podle plánu výchovné činnosti. Celý rok jsme se zabývali EKO projektem,
kterému se věnovala všechna oddělení školní družiny. Celkem se naše družina zúčastnila 158
různých akcí (divadelní představení u nás ve škole, bubnování, návštěva kouzelníka u nás ve
škole, sportovní akce s rodiči v parku, pravidelné společné akce v Komunitním centru Praha 5
a další). Vychovatelky se také podílely na zajištění souvislé pedagogické praxe studentek ze
Střední odborné školy pedagogické, Evropská 33, Praha 6. Školní družinu vedou zkušené
vychovatelky, které mají pedagogické vzdělání. Tři vychovatelky studují vysokou školu a
zvyšují si tak vzdělání.
11. Poradenské služby školy
Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce s Mgr. Marcelou Hájkovou
z obvodní PPP Praha 5. Její pravidelné návštěvy školy a konzultace k jednotlivým žákům byly
velkým přínosem ke zkvalitnění výuky. Pokračovala rovněž výborná spolupráce se SPC
Zlíchov, Praha 5.
Během roku postupovala výchovná poradkyně podle Plánu práce výchovného
poradce, požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků.
Vzhledem k narůstajícím specifickým potřebám žáků byl zachován kolektiv AP, kteří
se snažili i v letošním školním roce zabezpečit dopomoc při vzdělávání. Jejich profesionální
rozhled byl podpořen spoluprací s Mgr. M. Hájkovou a speciální pedagožkou Mgr. D.
Červinkovou. Zkvalitnění práce týmu AP pomohlo i několik supervizí s PhDr. Lucií Myškovou.
Tato práce probíhala i na našem detašovaném pracovišti Žvahov, kde měli vyučující i
AP možnost konzultací se zástupci PPP Prahy 5 nebo SPC Zlíchov.
Speciální pedagog a etopedem PhDr. Karel Hrubý ukončil svojí činnost na naší škole
k 30. 6. 2017. Zároveň bylo zahájeno jednání o spolupráci se školní psycholožkou Bc. Eliškou
Stěhulovou, která v dalším školním roce převezme práci namísto školního etopeda.
Kladem letošní práce výchovného poradce je splnění položek Plánu práce výchovného
poradce schváleného ředitelstvím školy, velmi úzká spolupráce s vedením školy, metodikem
prevence a kolektivem učitelů. Problémy byly řešeny ke spokojenosti všech zainteresovaných.
Dosáhnout těchto výsledků by nebylo možné bez důvěry v práci VP a hlavně bez pomoci a
jednotného přístupu všech pedagogických pracovníků.
V rámci kariérního poradenství absolvovali žáci osmé a deváté třídy několik exkurzí na
SŠ a SOU, kde nahlédli do výukového programu školy vlastní praxí.
V průběhu školního roku výchovné poradkyně pracovala v rámci novelizace předpisů
pro vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními.
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12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
Školská rada, Rada rodičů a Spolek rodičů, zřizovatel
Škola úzce spolupracuje s Radou rodičů, jejímiž členy jsou delegovaní zástupci rodičů ze
všech tříd. Rada rodičů poskytuje finanční příspěvky na akce školy (Vánoční zpívání a trhy,
věcné ceny v soutěžích, odměny na konci školního roku, příspěvky jednotlivých rodičů na
službu rodilého mluvčího). Rada rodičů společně zasedala třikrát během školního roku,
v dalších případech jednáme s její mi jednotlivými členy, jak je třeba.
Rodiče žáků pracoviště Pod Žvahovem založili vlastní spolek a velmi hbitě spolupracují se
zřizovatelem při získávání dotací na pořádání akcí pro žáky. Zdařilou tradiční akcí je oslava
znovuzaložení základní školy na Žvahově.
Školská rada má 6 členů, z toho 2 rodiče (paní Langová a pan Schroll), 2 pedagogové Mgr.
Hana Schmidová a Mgr. Pavel Čingl – zvolen v listopadu 2015 předsedou školské rady), a 2
delegáti MČ Praha 5 (PhDr. Marie Ulrichová - Hakenová a Mgr. Vít Šolle), všichni se společně
sešli při třech setkáních. Spolupráci se Školskou radou vnímáme jako prospěšnou, vzájemně
podnětnou a jistě ne pouze formální. Vzhledem k postupnému rozrůstání pracoviště Pod
Žvahovem jsme za výhled na zapojení dalších členů do Školské rady, budeme se však chovat
podle pokynů zřizovatele.
Spolupráce se zřizovatelem byla zmíněna v předslovu ředitelky školy.
Spolupráce s dalšími školami
Spolupracujeme pravidelně s Mateřskou školou U Železničního mostu a MŠ Hlubočepy,
v hodnoceném školním roce proběhly v obou besedy pro rodiče, stejně jako v naší MŠ, a
rodiče byli také pozváni na besedu k elektronickému zápisu do MŠ. Paní učitelky a děti z MŠ
jsou tradičně zvány na naše dopolední zkoušky koncertů a je jim nabízena účast ve
vyučování.
Byla navázána úzká spolupráce se ZŠ Karla Čapka, Praha 10, Vršovice. Spolupráce probíhá na
bázi podpory žáků nadaných na matematiku a logiku. Jako ředitel školy (a zároveň aprobací
matematik) jsem uvítala možnost spolu s kolegyní Schmidovou poznat aspoň část dobré
praxe v této oblasti na jiné škole. Navštívily jsme vyučování paní Mgr. Aleny Vávrové, a to tři
různé vyučovací hodiny.
První hodina patřila osmé a první třídě – zaškolení osmáci pracovali ve spolupráci s třídními
učitelkami a asistentkou na vyhledávání talentů mezi nejmladšími žáky školy. Druhá hodina,
kterou jsme viděli, byla práce s talenty – žáky pátých tříd. V rozvrhu je pevně dána hodina,
kdy se ve třídách procvičuje probrané učivo a nepíší se žádné písemné práce – na tuto
hodinu mohou odcházet talentovaní žáci na speciální lekci k paní učitelce Vávrové. Třetí
hodina byla výuková hodina matematiky se šestou třídou, kde cílem bylo procvičit znaky
dělitelnosti. Další částí stáže byl rozbor hodin a rozhovor o práci s talenty ve škole s paní
učitelkou Vávrovou a návštěva centra deskových her Kapsa, kde probíhají některé odpolední
aktivity pro žáky. Stáž proběhla s podporou grantu NIDV, jsme vděčni za tuto možnost
spolupráce a zůstáváme v kontaktu také v řešení šifrovací soutěže Technoplaneta.
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Základní škola Kořenského spolupracuje se Střední pedagogickou školou Evropská 33,
Praha 6 při zajištění povinné odborné praxe. Škola nabízí vhodné podmínky pro její realizaci,
splňuje materiální, organizační a personální podmínky. Nabízí příjemné a podnětné
prostředí. Studentky zde mohou absolvovat praxi průběžnou i souvislou. Ve druhém ročníku
motivačně-asistentskou, kde sledují práci paní vychovatelky a pomáhají při dílčích
činnostech, ve čtvrtém ročníku již pracují samostatně pod odborným vedením paní
vychovatelky. Škola splňuje všechny náležitosti kladené na průběh praxe a těšíme se vždy na
spolupráci. Studentky na praxi začala přijímat také naše dvě další pracoviště.
Velmi si vážíme spolupráce se Smíchovskou střední průmyslovou školou, která je nám
zaměřením i místem blízko. V tomto školním roce se spolupráce v oblasti informačních
technologií (workshop Pohyb v kyberprostoru) přesunula také do oblasti fyziky, a to
konkrétně pokusů pro žáky a seminářů pro učitele.
V září 2016 začala na našem pracovišti Pod Žvahovem působit ZUŠ MusicArt, čehož si velice
vážíme. Zabezpečili jsme tak možnost hudebního vzdělávání pro žáky Pod Žvahovem,
přičemž v Kořenského pokračuje spolupráce s NF Harmonie, který u nás zřizuje dětský
smyčcový orchestr.
Další spolupracující organizace
Úzká spolupráce probíhá s organizací Člověk v tísni, která pro nás zajišťuje doučování
některých žáků se sociálním znevýhodněním.
Spolupracujeme s několika organizacemi pro profesní rozvoj pedagogů: VISK, DysCentrum,
Agentura Majestic.
Rozvoj pedagogů podporujeme supervizními skupinami, vedenými odbornou pracovnicí NÚV
a PedF UK PhDr Lucií Myškovou.
Poskytujeme pedagogickou praxi studentům PedF UK a FTVS.
Některé prostory školy v rámci doplňkové činnosti pronajímáme VISK pro organizování
vzdělávacích seminářů pro učitele, další prostory pak zájmovým organizacím dětí i dospělých
na sportovní a kulturní aktivity.

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech
Zapojení do projektu zjednodušeného vykazování
Naše škola je zapojena do projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov,
Kořenského 10/760 spolufinancovaného EU (reg. číslo:
Cz.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0000968).
Přijímá tedy v realizačním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 dotaci na vzdělávání
pedagogických pracovníků ZŠ, vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ, personální podporu ZŠ a
MŠ - školní asistent, tandemovou výuku na ZŠ, profesní rozvoj předškolních pedagogů
prostřednictvím supervize, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních
schopností u dětí v MŠ a odborně zaměřená tematická setkávání a na spolupráci s rodiči dětí
v MŠ.
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Rozvojový program MŠMT Asistenti pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného
prostředí
Škola nadále přijímá prostředky tohoto rozvojového programu jako podporu pro své žáky. Je
však stále obtížnější sehnat dostatek AP.
Podpora výuky češtiny
Tradičně pořádáme doučování a jazykové kurzy v rámci rozvojového projektu MŠMT Výuka
češtiny pro žáky třetích zemí. V rámci tohoto projektu máme dva průběžné doučovací kurzy a
individuální hodiny doučování pro žáky s OMJ.
Projekt Edison
Také v roce 2016/2017 se škola zapojila do mezinárodního
projektu k podpoře multikulturní výchovy a jazykových
dovedností Edison, při němž naši školu na týden navštívilo 7
zahraničních studentů různých národností. S dětmi ze školy
pořádali besedy v anglickém jazyce, představovali své země a
zúčastnili se i celodenního výletu se žáky školy po přírodních
krásách Prahy, tentokrát přes Pražský hrad na Petřín. Studenti
z mezinárodní agentury AEISEC nemají problém prezentovat svou
zemi pouze v intencích našich požadavků a plně respektují
kulturní pravidla naší společnosti.
Česko-švýcarská spolupráce
V průběhu školního roku probíhala implementace prvků
z projektu Česko-švýcarská spolupráce, který se konal za
podpory zřizovatele. Ředitelka školy publikovala svůj vstup
o výsledcích implementace v rámci konference tohoto
projektu. Učitelé implementují nejvíce v oblasti tvorby
učebního prostředí. Návštěva ze Švýcarska hodnotila naši
školu velmi pozitivně.
Mezinárodní hudební projekt Side by Side
Naši žáci se v doprovodu lektorů NF Harmonie a zúčastnili
mezinárodního projektu Side by Side ve Švédsku, v Götteborgu. Šlo o setkání dětských
orchestrů z celého světa, kde si naše děti zahráli společně s dětmi z Dětského domova
Klánovice a dalšími cca šesti stovkami mladých hudebníků z celého světa.
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14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky
Podpora matematika a logiky
Ve škole v tomto školním roce dva žáci druhého ročníku
s nadáním na matematiku navštěvovali výuku matematiky ve
3. ročníku. Žáci ze sedmé třídy se zúčastnili šifrovací soutěže
Technoplaneta. Postoupili do finále mezi 50 nejlepších týmů
celé ČR i SR, kde skončili na krásném 39. místě.
V 7. třídě probíhaly půlené hodiny matematiky, kde se
s talenty pracovalo individuálně. Kroužek Logických her pro
žáky 1. stupně se těší u dětí velké oblibě. Naše škola se
zúčastnila 2. ročníku olympiády v mezinárodní dámě, v níž
jsme obsadili 2. místo.
Podpořili jsme také účast v matematických soutěžích, jako je
Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda.
Naše žákyně vybojovaly ve svých kategoriích MO krásná umístění v obvodním kole.
(V kategorii Z7 Emílie Daňhelková ze 7. A, která skončila na společném 5.-7. místě a v
kategorii Z6 Lana Vuksan ze 6. A na 15. místě.)
Podpora ICT
Soutěž, spolupořádaná DDM Praha 5 a naší školou, navazuje na obvodní soutěž
v dovednostech využití aplikačního SW „Předveď, co umíš na PC“. Soutěž nemá postupovou
kategorii, probíhá pouze na úrovni Prahy 5. V porotě zasedli kolegové - učitelé informatiky a
výtvarné výchovy - ze tří škol. Soutěžící se sjeli ze sedmi škol, naše škola měla svá želízka
v ohni ve všech kategoriích a ze sedmi kategorií jsme nasbírali 5 prvních míst.
15. Polytechnická výchova
Na škole nejsou podmínky pro výuku
polytechnické výchovy, přesto se snažíme ji
realizovat aspoň formou projektů a exkurzí.
Žáci 9. ročníku absolvovali exkurzi do SSPŠ, žáci
celého 2. stupně absolvovali návštěvu
interaktivních workshopů na MFF UK a SPŠ
Betlémská, zúčastnili jsme se Festivalu vědy,
pořádaného ČVUT a VŠChT.
Polytechnická výchova zůstává ve formě
pracovních činností součástí našeho vzdělávacího
programu.
Na začátku školního roku jsme uspořádali projekt Moře pro
Kořenského, který nejenže zasahoval tématem do
environmentální výchovy, ale také byl kreativní a velmi
související s polytechnickou výchovou. Zároveň šlo o adaptační
aktivitu na počátku školního roku a začlenění nových žáků do
kolektivu. Jsme vděčni za podporu ze strany zřizovatele a
možnost uspořádat výstavu ve vile Portheimka. Žáci se
částečně podíleli i na instalaci výstavy v parku.
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16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí do ZŠ
Na detašovaném pracovišti Pod Žvahovem byla otevřena přípravná třída, kterou vedla
zkušená pedagožka. Zapsáno bylo 10 dětí, z nichž jeden chlapec měl diagnózu Aspergerův
syndrom a druhý chlapec ADHD a negativizmem. Chlapci byli integrovaní s podporou
asistentek pedagoga, které s dětmi pracovaly podle pokynů učitele a dohlížely na jejich
bezpečnost. Přípravnou třídu navštěvovaly čtyři děti cizinců. S těmito dětmi pracovala
učitelka individuálně při vyučování a v odpoledním doučovacím kroužku češtiny. Práce
v přípravné třídě probíhala dle RVP pro předškolní vzdělávání.
17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Cizí státní příslušníci
Stát EU

počet žáků

Bulharsko
Chorvatsko
Rumunsko
Slovensko

1
2
1
1

Stát mimo EU
Ázerbájdžán
Arménie
Bělorusko
Čína
Kuba
Nigérie
Kostarika
Pákistán
Rusko
Srbsko
Vietnam
Ukrajina
Moldavsko
Sýrie
Uzbekistán

počet žáků
1
1
2
2
2
2
1
1
4
3
10
16
1
1
1

Pro pomoc se začleňování žáků cizinců pořádala škola celoročně jazykový kurz v odpoledních
hodinách 1 hodinu 1x týdně. Vyučování je rozděleno do 2 skupin podle úrovně znalosti ČJ.
Nadále spolupracujeme s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, ze které přichází každý
týden na dvě odpoledne lektorka ČJ pro cizince a doučuje ČJ.
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S integrací a s dalším začleňováním žáků-cizinců do prostředí ZŠ máme velmi dobré
zkušenosti. Dále učitelé mají určitý počet hodin k doučování svého předmětu žáky s OMJ,
finanční náklady jsou pokryty z grantu MŠMT.
Pozitiva: žáci-cizinci jsou do určité míry obohacením pro kulturní a sociální rozhled ostatních
žáků. Negativa: v poslední době vnímáme jako riziko možnost přemíry žáků s OMJ v naší
škole, mohlo by to vést k přeměně inkluze těchto žáků na jejich segregaci.

18. Environmentální výchova
Ve škole probíhá třídění odpadu, žáci i zaměstnanci mají dovednosti plně automatizované.
V září byl realizován projekt Moře pro Kořenského. Přebytečné materiály z průmyslové
výroby i z domácího hospodaření děti přetvářely, společná díla byla vystavena ve
vile Portheimka. Cílem projektu bylo kromě kreativní náplně děti motivovat k vytváření
menšího množství odpadu a hospodárnému využívání zdrojů.
Exkurze v rámci EVVO probíhali ve spolupráci s Lesy hlavního města Prahy, MČ Prahy 5,
muzeem
GEOSVĚT,
občanským
sdružením Penthea (sovy), Farmou
Netluky, ČESON (společnost na ochranu
netopýrů),
Stanicí
mladých
přírodovědců Prahy 5, VŠCHT a ČVUT
(Vědecký jarmark), Vysokou školou
zdravotnickou, Mobilním planetáriem,
Planetáriem ve Stromovce, proběhla
botanická exkurze na Petřín a do parku
Na Cibulce, do exteriérů Botanické
zahrady Na Slupi.

19. Multikulturní výchova
Škola se v roce 2016/2017 zapojila do mezinárodního projektu k podpoře multikulturní
výchovy a jazykových dovedností Edison. Ve dnech 22. - 26. května opět proběhl na naší
škole projekt Edison. Každý rok se těšíme na zajímavá setkání s hosty z celého světa a letos
nás navštívili studenti z Číny, Indie, Kanady, Ukrajiny, Íránu, Taiwanu a Gruzie. Každá třída
měla možnost uvítat několik studentů a dozvědět se tak něco zajímavého o jejich zemi i
procvičit si anglický jazyk. Uspořádali jsme také výlet, představovací besedu a závěrečnou
party Global Village.
I tento projekt měl podporu zřizovatele, za ubytování studentů vděčíme pohostinnosti rodičů
některých žáků a pedagogů.
Členové školního parlamentu se pravidelně účastní konference s mezinárodní účastí,
pořádané MČ Praha 5. Své zkušenosti pak předávají dalším žákům.
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20. Prevence rizikového chování
Na škole působí metodik prevence SPJ, výchovný poradce a školní etoped. Prevence
prolíná předměty výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodopis, chemie a je též součástí
práce třídního učitele.
Zařazovány jsou besedy Kyberprostor a bezpečný pohyb v tomto prostoru - SPŠ
Presslova (7. ročník).
Dále jsou žáci seznamováni s bezpečností na internetu v hodinách informatiky.
Velmi se nám osvědčila práce speciálního pedagoga – etopeda, sestávající z činnosti
s jednotlivci, třídními kolektivy i rodiči, včetně konzultací s učiteli.
Ve školním roce 2016/2017 byla navázána spolupráce s organizací Jules a Jim, jejíž
lektorka vedla preventivní programy zaměřené na osobnostní výchovu a hodnoty.
Spolupráce pobíhala na základě grantu.
Škola také v tomto školním roku spolupracovala s Prevcentrem. Od prvního pololetí
proběhly semináře na prvním stupni – od druhého do pátého ročníku, které se věnovaly
tématům „Přátelství, kamarádství, osamělost“, „Vztahy ve třídě a šikana“, „Spolupráce a
komunikace“ a „Prevence kouření a užívání alkoholu“. Témata volily třídní učitelky podle
potřeby jednotlivých tříd.
Programů selektivní prevence se v Prevcentru zúčastnily třídy 6. A, 8. A a 3. A.
Na konci školního roku ukončil se školou spolupráci školní etoped a byla přijata lektorka
preventivních programů organizace Jules a Jim na pozici školního psychologa.
MP navštěvuje pravidelně setkání metodiků prevence v pedagogicko-psychologické
poradně pod vedením PhDr. Pavly Kosinkové. V lednu ukončila 10 hodinový kurz zaměřený
na šikanu.

21. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP
Kraj:
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Královéhradecký
Karlovarský
Ústecký

Počet žáků
17
1
1
2
1

Z toho nově přijatí
4
0
1
2
1

22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité
Granty a dotace na UZ – rok 2016
Kdo grant vypsal
pro jakou oblast
Hl. město Praha
MČ Praha 5

Prevence soc. pat.
jevů
Prevence soc. pat.
jevů

pro jakou konkrétní
činnost
Zdrav
Program prevence SPJ –
Jules a Jim
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Požadovaná Přidělená
částka
částka
23 000
19 000
23 625

23 625
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MČ Praha 5
MČ Praha 5

MČ Praha 5
MČ Praha 5

MČ Praha 5
MŠMT

Školní pěvecký
sbor Fontána
Výtvarně
environmentální
aktivity
Multikulturní akce
Doprovod na
mezinárodní akci
PC box Žvahov
Výuka českého
jazyka cizinců
třetích zemí

Granty a dotace na UZ – rok 2017
Kdo grant vypsal
pro jakou oblast

Soustředění, pronájem
sálu 2016
Moře pro Kořenského

40 000

40 000

60 000

40 000

Edison
Side by Side Göteborg,
Švédsko – setkání
orchestrů
PC box Žvahov
Intenzivní jazykový kurz,
doučování češtiny a
průběžný jazykový kurz
2016

8 300
15 000

8 300
15 000

59 000
394 008

59 000
266 618

MŠMT

Výuka českého
jazyka cizinců
třetích zemí

MŠMT

AP

MČ Praha 5
MČ Praha 5

Prevence soc. pat.
jevů
DVPP

pro jakou konkrétní
činnost
Intenzivní jazykový kurz,
doučování češtiny a
průběžný jazykový kurz
2017
Asistenti pedagoga pro
soc. znevýhodněné modul B
Zdravě s prevencí rozumět sami sobě
DVPP

MČ Praha 5

volby

Podzim 2017

Požadovaná Přidělená
částka
částka
494 580
494 580

Nepožadujeme
konkrétní
částku

283 792

18 700

18 700

Nepožadujeme
konkrétní
částku
Nepožadujeme
konkrétní
částku

14 000
17 500

Dary 2016
vypište
Coste
7 000 Kč účelově neurčený dar
Rodiče žáků
10 000 Kč účelově neurčený dar
Rodiče žáků
1 000 Kč účelově neurčený dar
Rodiče žáků
3 000 Kč účelově neurčený dar
Rodiče žáků
2 000 Kč účelově neurčený dar
Rodiče žáků
4 000 Kč účelově neurčený dar
Rodiče žáků
10 000 Kč účelově neurčený dar
Dary rodičů a přátel školy využíváme na finanční výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím.
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Způsob prezentace školy na veřejnosti
Prezentace školy probíhá stále především formou webových stránek (jejich návštěvnost
roste), místního tisku (Pětka pro Vás), nástěnek ve vestibulu školy, školních akcí a koncertů,
vánočních trhů, dnů otevřených dveří. Škola vydala i vlastní propagační leták k zápisu a dnům
otevřených dveří, vydává občasník u příležitosti školních slavností či třídních schůzek.
Škola pořádá kromě obvyklých třídních schůzek a konzultací pro rodiče žáků také pravidelné
slavnosti, na které je zvána celá školní komunita i další hosté. K takovým to slavnostem patří
zejména: podzimní stužkování prvňáčků na zahradní slavnosti, adventní dílny s výrobou
věnců, podzimní či adventní koncert, vánoční koncert a trhy, 2 dny otevřených dveří (podzim
a zima), jarní koncert, ples, koncerty v knihovně, letní koncert.
Školu velmi pěkně reprezentuje také školní orchestr zřízený za pomoci nadačního fondu
Harmonie, s nadačním fondem Harmonie spolupracujeme již třetím rokem, na detašovaném
pracovišti Pod Žvahovem působí ZUŠ MusicArt.
Ředitelka školy se věnovala několika rozhovorům o stavu školství pro Deník.cz a napsala
článek pro Učitelské noviny o porovnání povinné předškolní docházky v ČR a Lucembursku.
Dále se ředitelka školy věnovala propagaci systému elektronického přihlašování do MŠ.

Školní stravování
počty stravovaných žáků:

220

počet jídelen
ZŠ:
0
MŠ: 0

z toho počty žáků z jiných škol:

0

počet výdejen
ZŠ:
1
MŠ: 0

Výjezdy žáků mimo objekt školy

Vzdělávací výjezdy –
zahraniční exkurze
Vzdělávací exkurze tuzemské
Škola v přírodě
Lyžařské kurzy
Vodácký kurz
Cykloturistický kurz
Zahraniční ozdravný pobyt

počet výjezdů
2

počet žáků
82

12
0
0
0
0
0

295
0
0
0
0
0

Lyžařský kurz letos nebyl uskutečněn z důvodu nezájmu ze strany rodičů. Další sportovní
kurzy škola z obdobných důvodů již ani nenabízí.
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Účast žáků v soutěžích
a) vyhlašovaných MŠMT
vědomostních (jaké)
Matematická olympiáda
(úspěšní řešitelé obvodního
kola)
Olympiáda v AJ
Zeměpisná olympiáda
b) ostatních
vědomostních (jaké)
Pythagoriáda (úspěšní
řešitelé obvodního kola)
IT gram (úspěšní řešitelé
obvodního kola)
Mistrovství v mezinárodní
dámě (1. a 2. místo v kraji, 1.
místo v celostátním kole)
Matematické putování
Technoplaneta – účast
v celostátním finále

sportovních (jaké)
0

uměleckých (jaké)
0

sportovních (jaké)
uměleckých (jaké)
Soutěž mladých cyklistů – 2. a Keramické sympozium FZŠ
5. místo v oblastním kole
Drtinova
Výtvarná soutěž při
letohrádku Portheimka
Filmová fantazie

Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol
ČŠI – zápis do 1. ročníku – bez výhrad
ČŠI – řešení stížnosti – odůvodněná
MHMP – hospodaření příspěvkové organizace
KHS – bez výhrad

23. naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 - 2020
V následujících cílech programu je vyznačeno, které cíle škola vidí jako prioritní, do nichž se
již částečně či plně zapojila, prioritní, do nichž se hodlá zapojit v budoucím období a ostatní.
1. Inovace školních vzdělávacích programů
Aktivity
 autoevaluace (podpora osvojení si metodiky a postupů, pořádání seminářů na toto téma,
organizace diskusních fór a vzájemného předávání zkušeností, vytvoření standardů)
 zařazování volitelných předmětů podle možností školy (např. Základy řemesel, Pěstitelské
práce, Praktická botanika, Člověk a svět práce)
 aplikace zkušeností ze zahraničních vzdělávacích systémů
 zkvalitňování výuky matematiky, přírodovědných předmětů, informační, čtenářské a finanční
gramotnosti, etické výchovy apod.
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 podpora pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání (zapojit rodičovskou veřejnost
prostřednictvím školských rad)
 podpora projektů pro boj proti dětské obezitě a zkvalitňování programů se zaměřením na lepší
fyzickou a zdravotní způsobilost dětí

2. podpora výuky cizích jazyků
Aktivity
 podpora grantových programů jazykového vzdělávání
 mezinárodní spolupráce (zahraniční studijní pobyty)
 spolupráce se zahraničními školami (např. programy e-Twinning, Comenius)
 vytváření vhodných pracovních i společenských podmínek pro rodilé mluvčí
 výuka vybraných předmětů v cizích jazycích
 dotace výuky cizích jazyků
 vzdělávání pedagogů
 pravidelné testování výuky
 podpora soutěží a olympiád

3. podpora polytechnické výchovy
Aktivity
 podpora zakomponování polytechnické výchovy do ŠVP – nejlépe formou projektů
 vytváření vhodných prostor pro dílny
 spolupráce se středními školami a domy dětí a mládeže

4. podpora informační a finanční gramotnosti
Aktivity
 podpora učitelům při dalším vzdělávání v těchto oborech
 podpora grantových programů v této oblasti

5. zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a zvyšování
jejich prestiže
Aktivity
 pořádání kurzů a seminářů k vybraným tématům
 podpora grantových projektů zaměřených na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
 využívání prostředků z projektů ESF ke vzdělávání (DVPP, Integrace)
 výměna pedagogických zkušeností v rámci mezinárodních projektů
 poskytování finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele i HMP na odměny
 poskytování prostor pro školení

6. zlepšování vybavenosti škol
Aktivity
 vybavování specializovaných učeben (jazykových, počítačových, laboratoří) – bude-li kam je umístit a budou-li
finance
 modernizace tělocvičen a hřišť s důrazem na bezpečnost
 modernizace školních kuchyní, výdejen a jídelen – více prostoru ale nemáme
 zlepšování pracovního prostředí pedagogů – není kam posadit další pedagogy
 estetická úroveň okolí škol a školních zahrad – děláme, co nám prostor dovolí

24. informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti
českého jazyka
Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ

Počet dětí

Úplná neznalost ČJ

6

Nedostatečná znalost ČJ

6

Znalost ČJ s potřebou doučování

28
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Výroční zpráva byla projednána na poradě pedagogických pracovníků dne 3. 10. 2017 a
Školskou radou dne 3. 10. 2017.

Mgr. Libuše Daňhelková
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Výroční zpráva za rok 2016 - EKONOMICKÁ ČÁST
Rozbor za rok 2016
1. Hospodaření se státním rozpočtem

čerpání dle jednotlivých UZ
UZ
33353

33052
33457
33024
Celkem

v Kč
Rozpočet

Ukazatel
Přímé náklady na vzdělávání
v tom: platy
OON
ostatní
Navýšení platů
Asistenti
Čeština

Vyčerpáno

Zbylo

%

18 074 650,0

18 074 650,0

0,0

100,0%

12 951 350,0

12 951 350,0

0,0

100,0%

152 000,0

152 000,0

0,0

100,0%

4 971 300,0

4 971 300,0

0,0

100,0%

561 072,0

561 072,0

0,0

100,0%

502 343,0

502 343,0

0,0

100,0%

226 618,0

226 618,0

0,0

100,0%

19 364 683,0

19 364 683,0

0,0

100,0%

2. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele a s vlastními zdroji

čerpání příspěvku
celkem přijatý příspěvek zřizovatele
celkem vyčepáno
celkem úspora

8 402 700
8 394 483
8 217

školné
rozpočet
skutečnost
plnění

879 000
878 640
99,96%

struktura nákladů – příspěvek zřizovatele a vlastní
zdroje
účet

501
502

název

v tis. Kč
čerpání

Spotřeba materiálu
Spotřeba energií

1 593
1 830
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%

1 594
1 838

99,94%
99,56%
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511
518
52x
549
551
558

Opravy a udržování
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Drobný majetek
Celkem náklady

385
2 005
1 921
62
389

385
2 005
1 921
61
389

100,00%
100,00%
100,00%
101,64%
100,00%

2 111
10 296

2 111
10 304

100,00%
99,92%

Čerpání rozpočtu uvádíme v následujícím grafu

3. Doplňková činnost
Výnosy DČ

1 131 442,50

Náklady DČ

632 426,23

Zisk

499 016,27
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Rozbor za 1.pololetí 2017

1. Hospodaření se státním rozpočtem

čerpání dle jednotlivých UZ
UZ
33353

Rozpočet

Ukazatel
Přímé náklady na vzdělávání
v tom: platy
OON
ostatní

33457
33063

Asistenti
Šablony

Celkem

Vyčerpáno

Zbylo

%

21 288 886

10 775 561

10 513 325

15 326 348

7 561 919

7 764 429

49,3%

56 000

195 580

-139 580

349,3%

5 906 538

3 018 062

2 888 476

51,1%

283 792

283 792

0

100,0%

712 097

200 947

511 150

28,2%

22 284 775

11 260 300

11 024 475

50,5%

2. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele a s vlastními zdroji
čerpání příspěvku

v Kč

celkem přijatý příspěvek zřizovatele
celkem vyčepáno
celkem úspora

4 201 350
3 016 624
1 184 726

školné
rozpočet
skutečnost
plnění

850 000
513 000
60,35%

struktura nákladů – příspěvek zřizovatele a vlastní
zdroje
účet

501
502
511
518
52x
549

název

v tis. Kč
čerpání

Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní náklady

564
1 273
70
1 104
10
35
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%

1 564
2 420
800
2 536
1 144
75

36,06%
52,60%
8,75%
43,53%
0,87%
46,67%

50,6%
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551
558

Odpisy
Drobný majetek
Celkem náklady

209

389

53,73%

159
3 424

1 250
10 178

12,72%
33,64%

Čerpání rozpočtu uvádíme v následujícím grafu

3. Doplňková činnost
Výnosy DČ

787 444,50

Náklady DČ

340 849,50

Zisk

446 595,00
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Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2016
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
Příloha k 31.12.2016
Rozvaha k 30.6.2017
Výkaz zisku a ztrát k 30.6.2017
Příloha k 30.6.2017

V Praze dne 3. 10. 2017

Mgr. Libuše Daňhelková
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