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www.zskorenskeho.cz 

info@zskorenskeho.cz 
danhelkova@zskorenskeho.cz  
 
Údaje o vedení školy (školní rok 2020/21) 
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Slovo ředitelky školy  
POSUN VIZE ŠKOLY 
Naší vizí stále zůstává poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se ŠVP Otevřená škola pro 21. století, spočívajícím 
na třech základních pilířích: komunikace – v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií ve vzdělávání i pro 
život, rozvoj osobnosti – vytváření hodnot bezpečí a pohody a zároveň dovednost dosahování cílů a překonávání 

překážek.  
Mottem školy i ve školním roce bylo 2020/2021: Hledáme v každém to nejlepší a pro každého to nejlepší. 
Vnímáme nutnost v posunu vize k trvalé udržitelnosti – a to nejen ve smyslu života na planetě, ale také trvalé 
udržitelnosti vztahů a prostředí. Také nás čeká větší zásah do školního vzdělávacího programu na základě novely RVP 
ZV. Chceme jej připravit právě během následujícího školního roku. 

 
Ohlédnutí za školním rokem 2020/21 
Oblast finanční, materiální a majetková 
 
PODAŘILO SE NÁM 
 

• Úspěšně dokončit závěrečnou zprávu a finanční vypořádání projektu Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského 

(výzva 28) a realizovat navazující projekt Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského II (výzva 49). Díky těmto 

projektům se učitelé dostali na zahraniční stáže (ještě před pandemií Covid) a mohli jsme využívat pozice 

dvojjazyčného asistenta pedagoga.  

• Dokončit realizaci projektu Šablony II, který umožnil zavést pozici školního asistenta pro sociálně znevýhodněné 

žáky, sociálního pedagoga, školního psychologa a některé třídní projekty.  

• Díky zmíněným dotačním titulům jsme také mohli realizovat setkání rodičů a školní veřejnosti. 

• Realizovat projekt Chytrá škola O2 k podpoře preventivních aktivit se zaměřením zvláště na kyberšikanu. 

• Realizaci úprav další možnosti ve sklepě školy – s možností využití jako nahrávací studio a relaxační místnost 

pro zaměstnance. Na jejím vybavení a uvedení do chodu budeme pracovat, předtím ji však využijeme jako 

izolační místnost v rámci opatření proti Covid. 

• Opravy podlah v některých třídách ZŠ – na úpravách interiérů tříd se několik let průběžně pracovalo, nyní 

máme podlahy v relativně dobrém stavu.  

• Začali jsme zkušebně s výměnou svítidel na LED-zářivky v jedné ze tříd.  

• Pořídili jsme výkonnější dálkové připojení k internetu (situace si vyžadovala posílení, když byli učitelé nuceni 

pracovat ze školy na dálku). 

• S podporou zřizovatele jsme nakoupili techniku pro podporu vyučování online. 

• Renovovali jsme některé herní prvky zahrady MŠ. 

• Zřizovatel zajistil rekonstrukci toalet v MŠ – děti v MŠ tak mohou konečně v září používat nová sociální zařízení. 

POTŘEBUJEME – a stále platí téměř to samé 
• Více prostor pro žáky i pedagogy na ZŠ – odborné učebny, zázemí, šatny, rekonstrukce a nová dispozice 

školní jídelny (půdní vestavba, pak odvlhčení sklepa a zároveň jídelna – nelze to oddělit, zvýšení kapacity je 
závislé na celém tomto procesu). Zahájení prací jsme se (zatím) nedočkali. Velmi prosíme příslušný odbor MČ, 

aby v příštím kalendářním roce spustil procesy natolik včas, aby celkový termín ukončení stavby nebyl ohrožen. 
• Dokončení rekonstrukce elektroinstalace z roku 2013 – 3. etapa světla v ZŠ – realizovat pomocí podhledů, zvýšit 

světlost v třídách zvláště v přízemí; snažíme se po částech realizovat sami. 

• Dokončení zateplení MŠ.  
• Nové herní prvky na zahrádku a rekonstrukci hřiště ZŠ, renovaci stávajícího hřiště MŠ. 

• Externí pracoviště ZŠ – „Domeček“ pro výuku žáků s OMJ – možnost využití jazykových kurzů pro žáky dalších 

škol Prahy 5. Rádi bychom měli záměr zřizovatele a mohli žádat o dotace na provoz, realizaci přidělení a 

rekonstrukce prostor bychom chtěli ponechat na zřizovateli. Dvě skupiny (nejméně) žáků, kteří mají nárok na 

tuto péči, se nám vejdou jen s velkými obtížemi, další skupina již z prostorových důvodů zřídit nepůjde – a žáci 

s nároky přibývají.  
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POZITIVNĚ NÁS OVLIVNILO 
• Státní prostředky dávají určitou možnost odměnit pedagogy za jejich nadstandardní práci v uplynulém školním 

roce. 

NEGATIVNĚ NÁS OVLIVNILO 

• Hygienicko-epidemiologická opatření proti pandemii COVID-19, která byla přísná, ale ne vždy jasná a účinná, 
zato dokázala přinést velkou zátěž do vzdělávacího procesu žáků. 

• Rodiče žáků zjistili, že jejich děti umí být samy doma – a snížil se zájem o školní družinu.  
• Elektronický zápis do prvních tříd ve skutečnosti nebyl takovou pomocí, jak bychom očekávali. 

 
  

Oblast personální 
 
PODAŘILO SE NÁM 

• Během školního roku pořádat setkání (online i face-to-face) pedagogů MŠ i ZŠ dle oborů, sebehodnotící 
dotazníky, dotazník hodnocení distanční výuky pro rodiče, žáky i učitele.  

• Přerozdělit systém práce školního poradenského pracoviště – vytvořit z většího týmu dvě triády. 

• Uspořádat relaxační výjezd zaměstnanců a přípravná motivační setkání zaměstnanců s vedením školy, 
motivační setkání pro učitelky MŠ. 

• Obsadit všechny potřebné úvazky na ZŠ i MŠ na počátku nového školního roku. 
 
POTŘEBUJEME  

• Nevyhořet. Zvládnout doladit vzdělávání po opatřeních proti COVID-19. Dokončit kvalifikační vzdělávání 

některých kolegů. 
• Nést dál vizi a každodenně mít na mysli jednotlivé zaměstnance jako lidi s jejich lidskými potřebami i jako celý 

tým. 

• Nastavit dobře všechny procesy a toto nastavení držet; zároveň posílit kontrolní mechanismy tak, aby přinášely 
reálný, nikoli jen administrativní užitek. 

• Posílit roli vzájemného učení a sdílení zkušeností mezi jednotlivými pedagogy a sdílet se také navzájem mezi 
školami Prahy 5. 

• Mít možnost podívat se na VVP nebo aspoň učební prostředí mimo svou vlastní školu. 
 
POZITIVNĚ NÁS OVLIVNILO 

• Spolupráce ředitelů škol Prahy 5 – schůzky se vzájemným sdílením zkušeností. 

• Vzájemné poznávání pedagogů v rámci vzdělávání i při neformálních příležitostech posiluje jejich sounáležitost  
se sborem. 

• Zájem ze strany zřizovatele, pozitivní reakce rodičů. 

 
 
NEGATIVNĚ NÁS OVLIVNILO 

• Karanténní opatření – energie, vkládaná do distanční výuky ze strany pedagogů je daleko vyšší než v běžné 

výuce, ovšem výsledný efekt je daleko nižší.  
• Celkové zhoršení nálady ve společnosti zatížilo také pedagogy, nicméně, velmi dobře se s ním vyrovnávali za 

pomoci školního podpůrného týmu. 
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Oblast vzdělávacího procesu a výsledků vzdělávání 
 
PODAŘILO SE NÁM  

• Zájem o vzdělávání u nás nad kapacitu školy – nespádové zájemce o první třídu jsme odmítali, do jednotlivých 
tříd musíme dobírat po pečlivé úvaze a také převážně jen ze spádové oblasti . 

• Kvalitní druhý stupeň – vyplývá jednak ze SWOT analýzy a dalších šetření), jednak ze vzrůstajícího zájmu o 
přechod na druhý stupeň nejen ze školy prvostupňové. 

• Dobře ošetřený přechod mezi 1. a 2. stupněm (vyplývá také ze zprávy ČŠI) i přechod mezi MŠ a 1. ročníkem, 
pokud jde o děti naší MŠ a spolupracující MŠ Pod železničním mostem. 

• Koncepce adaptačního kurzu pro šestáky a adaptačních aktivit pro 2. stupeň, postupný rozvoj a aktualizace.  
• Dobře fungující přípravná třída. 
• Relativně dobře jsme zvládli přechod na distanční výuku, jsou pouze zatím nejednotné názory ve společnosti, 

jak by přesně měla vypadat. Volili jsme „střední cestu“, cca polovinu času online hodin a polovinu času 
asynchronní práce. Slabší spolupráce byla s některými rodinami, ne náhodou možná s podobnými, jako v běžné 
výuce. Zajistili jsme techniku pro žáky, kteří ji neměli – dle možností školy a požadavků ze strany žáků. 
 

 
POTŘEBUJEME – některé věci stále platí 

• Více místa pro výuku: odbornou polytechnicko-výtvarnou učebnu, učebnu vaření a péče o domácnost, 
počítačovou učebnu, učebnu jazyků, relaxační místnosti a klubovny, knihovnu a studovnu, zázemí pro pedagogy 
i nepedagogy, šatny pro žáky.  

• Stále pracovat na společné pohodě ve škole – spokojený učitel má žáky s lepším výkonem, spokojený žák má 
větší možnosti rozvoje.  

• Lepší možnosti péče o žáky s OMJ – „Domeček“ s využitím pro Prahu 5 (viz výše). 
• Začít pracovat s rodiči sociálně znevýhodněných žáků. Vnímáme, že jako škola k tomu nejsme zmocněni, ale 

budeme hledat cesty spolupráce přes úřad MČ Praha 5 nebo neziskové organizace a také s Policií ČR.  
 
POZITIVNĚ NÁS OVLIVNILO 

• Supervize, školení pedagogů, společné výjezdy pedagogů ZŠ a setkání pedagogů MŠ. 
• Práce podpůrného týmu: sociálního pedagoga, metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa. 

Pro další školní rok plánujeme zřídit roli vedoucího dvojjazyčných pedagogů a podpůrný tým rozdělit do dvou 
triád: inkluzivní a preventivní tým. 

• Využití šablon v MŠ, ZŠ i ŠD – projekty, školní asistenti, sociální pedagog, setkávání s rodiči. 

• Distanční výuka ukázala, že jsme celkem soudržný a schopný pedagogický sbor, který se pustí do vzájemného 

učení a nese společně se žáky a rodiči zátěž této formy vzdělávání.  
 
NEGATIVNĚ NÁS OVLIVNILO 

• Nedostatek odborných učeben a učeben na půlení tříd vede ke stále složitějšímu obsazování rozvrhu a velkých 
obtížím při mimořádných událostech (např. volby). Pro následující školní rok ještě přibudou nejméně dvě 
skupiny žáků s OMJ pro jazykovou přípravu. 

• Nedostatek kabinetů pro pedagogy má za následek složitější sestavování rozvrhu pedagogických intervencí a 

doučování.  
• Žáků s OMJ stále přibývá; zahuštění prostředí nad únosnou mez by mohlo vést k segregaci. 
• U některých žáků skutečně došlo k jejich poklesu výkonu pod tíhou karanténních opatření. 

• Někteří žáci prohloubili v karanténních opatřeních svou nechuť ke vzdělávání. Cítíme se pod velkým tlakem, 
abychom „zamhouřili oko, vždyť byl Covid“. Nelze ale ustupovat přes dané a jasně vymezené hranice.  

• Naše motivace poskytovat žákům technickou podporu pro distanční výuku klesla, když technika ve značné části 
nebyla využívána nebo byla vrácena poškozená. 
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Spolupráce s rodiči a veřejností 
 
PODAŘILO SE NÁM  

• Přeorganizovat obsah třídních webových stránek tak, aby byly využitelné pro zadávání úkolů a náhled rodičů 

velmi brzy po zahájení distanční výuky. 

• Zvládnout distanční výuku, rotační výuku a všechny změny v opatřeních včetně patřičné komunikace se školní 

veřejností. 

• Poskytnout podporu žákům a rodinám, kde bylo třeba – technika, připojení i intervence. 

• Uspořádat online setkání zástupců školy a Školské rady. 

• Uspořádat Setkání pod kaštanem pro zájemce z řad rodičů s vystoupením žákovského orchestru NF Harmonie. 

• Vylepšit webové stránky školy z hlediska jejich obsahu i funkčnosti. 

• Ve foyer školy instalovat digitální nástěnku a používat ji ke sdílení aktuálních informací. 

 
POTŘEBUJEME 

• Přeložit příručku pro použití školy do ruštiny a angličtiny a začít ji využívat pro žáky – cizince. 

• Najít možnost, jak příručku přeložit také do vietnamštiny a publikovat ji.  

• Začít již běžný školní rok, v němž bychom mohli pořádat setkání pro rodiče a posílit tak kontakt mezi rodinou a 

školou 

POZITIVNĚ NÁS OVLIVNILO 
• Práce Školního parlamentu, která probíhala i přes období distanční výuky formou online workshopů 

• Možnost zapojení našich žáků do akcí pořádaných MAP II Prahy 5 – Splněná přání do školních lavic a Múzy na 

dálku 

• Podpora a spokojenost rodičů s distanční výukou, vyjádřená od respondentů v dotazníkovém šetření i v rámci 

online setkání, které jsme zorganizovali 

• Zájem členů Školské rady z řad zastupitelů MČ Prahy 5 o dění ve škole 

NEGATIVNĚ NÁS OVLIVNILO 

• Svérázný přístup některých rodičů nejen k výchově dítěte, ale i k respektování pravidel, společenských a 

zákonných norem. Pedagogická práce se stále více musí zaměřovat na to, aby korigovala nedostatky, které by 

ani nemusely vzniknout, kdyby rodičovské kompetence byly alespoň dostatečné. Nicméně, snažíme se o 

dorovnávání a kompenzace tak, abychom umožnili rovné příležitosti. Jak s tím naloží žáci a jejich rodiče, je na 

nich. 

 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi 
 
PODAŘILO SE NAÁM NAVÁZAT SPOLUPRÁCI NEBO POKRAČUJEME V ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCI S TĚMITO INSTITUCEMI: 
 
Filozofická fakulta UK Praha – konference Škola jako místo setkávání – aktivní účast ŘŠ 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Agentura pro sociální začleňování – aktivní účast ŘŠ v panelu o mimoškolních 
aktivitách pro žáky s PO 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Agentura pro sociální začleňování – příprava ŘŠ na online stáže, realizace ve školním 
roce 2021/22 
Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně – národní dotazníkové šetření Život ve škole, rozhovory ŘŠ pro výzkumné účely 

závěrečných prací studentů 
Pedagogická fakulta UK Praha – průběžné pedagogické praxe studentů 
ERA ČR – Dotazníkové šetření k mezinárodnímu projektu PONTAL – průzkum fenoménu NEET 
InBáze – průběžné praxe frekventantů k doplnění kvalifikace na pozici asistent pedagoga 
Meta – účast na příkladech dobré praxe: spolupráce učitele a asistenta https://www.inkluzivniskola.cz/spoluprace-
ucitele-asistenta 
 

 

https://www.inkluzivniskola.cz/spoluprace-ucitele-asistenta
https://www.inkluzivniskola.cz/spoluprace-ucitele-asistenta
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Oblast PR 
 
PODAŘILO SE NÁM  

• Spolupráce s agenturou ERA při podávání žádostí o projekty EU, úspěšné získání a realizace Šablon II, žádost o 
Šablony III, dokončování realizace výzvy 28 – OMJ a počátek realizace výzvy 49 - OMJ. 

• Spolupráce se Školskou radou a Radou rodičů. 
• Spolupráce se zřizovatelem na úrovni OŠK i radních pro školství je na partnerské úrovni – děkujeme! 

• Držet na dobré úrovni webové stránky školy a sdílet příspěvky o dobré praxi na FB školy. 
 
POTŘEBUJEME  

• Kvalitní školení k hospitacím a vzájemným hospitacím.  
 
POZITIVNĚ NÁS OVLIVNILO 

• Projekt MAP Praha 5 a jeho dopady pro vedení školy i pedagogy – spolupráce, sdílení zkušeností i podíl na vizi 
zřizovatele pro školství. 

• Setkání s rodiči a zástupci zřizovatele – vnímáme jako motivační jak pozitivní hodnocení, tak i přinášení  námětů 
a připomínek. 

• Možnost publikovat v časopise Pětka i Páťák. 
 
NEGATIVNĚ NÁS OVLIVNILO 

• Naše škola mnohdy doporučována nespádovým žákům s PO (PP poradnami, některými z ostatních škol) či 
označována jako „romská“ či „pro cizince“. Uvědomujeme si rizika segregace jako důsledku elitářství v okolních 

školách.  
• Nemůžeme přijímat nespádové žáky vzhledem k téměř plné kapacitě školy. 

 

Plány do budoucna 
Mateřská škola 
Výchovně vzdělávací oblast 

• Realizovat přepracovaný výchovně vzdělávací program Svět očima dětí  

• Po čase evaluovat nový školní řád MŠ 

• Pokračovat v úspěšném výchovně vzdělávacím procesu v současných trendech a v co nejlepší komunikaci 

s rodiči – zachovat to, čím je MŠ ojedinělá a co je hodnoceno jako silná stránka – saunování dětí, homogenní 

třídy.  

• Zlepšit edukaci rodičů předškolních dětí a podpořit tak přechod k povinné školní docházce. Navázat na dobře 

zavedený systém návštěv předškoláků v ZŠ a rozšířit nabídku setkání s rodiči a odborníky.   

• Vylepšit systém péče o děti, které potřebují podpůrná opatření již v MŠ – zajistit pro ně rovné příležitosti ke 

vzdělání prostřednictvím péče sociálního pedagoga či asistenta pedagoga. 

• Zavést dobře nový systém vzdělávání předškoláků – cizinců. 

Personální oblast  
• Podpořit management MŠ dalším vzděláváním, supervizemi a stážemi v zahraničí – jak jen bude umožněno 

stáže opět realizovat.  

• Posilovat profesní růst mladých kolegyň a dobrou profesní komunikaci na pracovišti. 

Materiálně technická oblast 
• Společně se zřizovatelem připravit lepší technické, hygienické a materiální podmínky v MŠ  

• Zrealizovat všechny opravy, na které již dlouho čekáme (naplnění tohoto cíle nezáleží pouze na škole, čekáme 

na kapacitu MČ):  

o odvětrání místností přes chodby a přestavba chodeb MŠ včetně předního schodiště a fasády přední 

části budovy – součást nového pláště budovy 

o celková rekonstrukce zahrady dle potřeb dětí a představ pedagogů 
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Základní škola 
Výchovně vzdělávací oblast 

• Revidovat školní vzdělávací program a zavést výuku informatiky dle nových požadavků, průběžně jej evaluovat 

a doplňovat dle požadavků MŠMT, věnovat i nadále disponibilní hodiny pro oblíbené volitelné předměty, a to 

nejen na druhém, ale také na prvním stupni (nyní jsme jednou z mála škol, která má volitelný předmět v 5. 

ročníku a dvouhodinovou dotaci pro volitelné předměty po celý druhý stupeň). 

• Stále se zaměřovat se na kvalitu vzdělávání žáků jako individuí i členů týmů – v souladu s vizí Hledáme v každém 

to nejlepší. Přinášet více praktické výuky, více interaktivity, dobře vybalancovat rovnováhu mezi vztahy a 

výkonem. Postupně doplňovat to, co nemohlo být realizováno v distanční výuce – zvláště na úrovni vztahů a 

týmové práce. 

• Dobře komunikovat se žáky i jejich zákonnými zástupci cíle vzdělávání, aby se stále zvýšovalo jejich 

porozumění, motivovanost a spokojenost. 

• Výchovu ke vzájemné toleranci a spoluzodpovědnosti za vzdělávací proces, preventivní aktivity a osobnostně 

sociální výchovu vnímat jako zásadní součást vzdělávání a spolupracovat úzce v  této oblasti jak v rámci 

pedagogického sboru, tak mezi rodinou a školou. 

• Podporovat činnost školního parlamentu – zapojení žáků do života školy, předání částečné spoluzodpovědnosti 

za dění ve škole. 

• Nabízet i nadále bohatou mimoškolní činnost a spolupracovat s NF Harmonie. 

Personální oblast  
• Stabilizovat kvalitní a osvědčené, podporovat nadějné a kreativní pedagogy i další zaměstnance. Stabilizovat 

podpůrný tým školy. Posilovat komunikační zdatnost pedagogů.  

• Dobře hospodařit s učitelskými úvazky, podporovat spolupráci učitelů a asistentů pedagoga, komunikaci 

pedagogů a žáků, pedagogů a rodičů, podpůrného týmu a rodičů. 

• Upevňovat a stabilizovat preventivní tým, poskytnout mu dobré podmínky pro práci a rozvoj podpory žákům i 

pedagogům, nabízet spolupráci v oblasti prevence a podpory i rodičům. 

• Rozvíjet nadále pedagogický tým – mentoring, koučing, supervize, selfmanagement, komunikační dovednosti, 

formativní hodnocení; tvorba vzdělávacích programů. Vzdělávat se společně na úrovni sborovny i v rámci 

spolupráce v Praze 5 i v dalším síťování tuzemském i zahraničním.  

• Motivovat pedagogy nadále k poskytování péče nejen žákům sociálně znevýhodněným a se specifickými 

vzdělávacími potřebami, ale také žákům nadaným. Kroužek Logické hry, Šachy, soutěže v duševních sportech, 

logická olympiáda, využití 3D tisku. 

• Spolupracovat na sdílení dobré praxe v rámci Prahy 5 i celé ČR.  

Materiálně technická oblast 
• Realizovat úspěšně ve spolupráci se zřizovatelem:  

o půdní vestavba ke zvýšení kapacity kmenových tříd a rozšíření vybavenosti školy polytechnicko -

výtvarnou a badatelskou učebnou, dále relaxačními i učebními prostory pro menší skupinky a zázemím 

pro pedagogy i nepedagogy 

o rekonstrukce školního hřiště 

o rekonstrukce svítidel ve třídách (třetí etapa rekonstrukce elektroinstalace)  

o dokončení projektu zvýšení bezpečnosti – kamerový systém 

o pokud bychom měli ještě navýšit počet žáků, je nezbytné provést úpravy školní výdejny obědů i 

jídelny, vedoucí k rozšíření kapacity i personálního obsazení 

o zřídit blízké malé detašované pracoviště pro výuku jazykových kurzů žáků s OMJ 

• Realizovat samostatně: 

o výměna některých herních prvků na zahrádce 

o pravidelná výmalba tříd a dokončení výměny podlahových krytin 

o cyklická obměna počítačového vybavení 

o kultivace prostředí pro práci učitelů – kabinety 
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Oblast vztahů s veřejností a spolupráce 
• Pokračovat v publikaci v místním tisku i na odborných platformách. 

• Realizovat i nadále zahraniční stáže pedagogů a výjezdy žáků do zahraničí, jak jen to situace dovolí. 

• Získávat další finanční prostředky z dostupných zdrojů (OP VVV, OP PPR, další programy).  

• Nadále spolupracovat v rámci projektu MAP II Prahy 5 – pořádat konferenci, kluby učitelů a další akce pro 

spolupráci v rámci městské části. 

• Pokračovat ve spolupráci s neziskovým sektorem (doučování – Člověk v tísni, META – žáci s OMJ, InBáze – praxe 

asistentů) a DDM Prahy 5 (pořádání soutěže IT gram). 

• Pokračovat ve spolupráci s PedF UK a dalšími fakultami a středními školami vzdělávajícími učitele a další 

budoucí pedagogy – praxe studentů. 

• Spolupracovat se SSPŠ na polytechnických projektech. 

• Spolupracovat se SCIO jako externím evaluátorem i dodavatelem testů do hodin a dalších výukových materiálů 

a prostředí. 

• Využívat proskoly.cz jako systém pro sociometrická šetření, profesní testování i podporu výuky. 

 
Libuše Daňhelková, říjen 2021 
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3. Zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení 
žádné 
 

4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  
 

a) Název školního vzdělávacího programu školy: 
 

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků 

ŠVP Otevřená škola pro 
21. století 

1 13 + 1 přípravná (281+13 PT) 

 
b) Stručné zhodnocení (charakteristika): 

ŠVP pravidelně evaluujeme, vzhledem k epidemii COVID a následnému zavedení povinného distančního vzdělávání jsme 
v rámci metodických sdružení pečlivě zvažovali redukci obsahu učiva. 
Charakteristika ŠVP viz 

https://www.zskorenskeho.cz/files/dokumenty/2/otevrena+skola+pro+21.+stoleti+2018.pdf 
 
 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

 
žáci učící se cizí jazyk  
jako povinný předmět 

žáci učící se cizí jazyk 
jako povinně 
volitelný předmět 

žáci učící se cizí jazyk  
jako nepovinný předmět 

 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 

AJ 139 142 0 0 0 

NJ 0 55 0 0 0 

FJ 0 0 0 0 0 

ŠJ 0 0 0 0 0 

RJ 0 0 0 0 0 

ostatní 0 0 0 0 0 

 
Kvalita jazykového vzdělání je hodnocena jako dobrá. Od školního roku 2018/2019 jsme v 5. ročnících začali využívat 
učebnici Bloggers, zdá se jako funkčnější a didakticky přínosnější oproti předcházející učebnici Project, tudíž v jejím 
využívání budeme pokračovat i v dalších ročnících. Jako velmi přínosné se nám jeví využívání SCIO testování z AJ a nově i 
v NJ. 
Značně motivujícím prvkem výuky jazyků je tandemová výuka s rodilým mluvčím. Vzhledem k epidemii se projekt Edison 
tento školní rok neuskutečnil. 
 
 
 
 
 

https://www.zskorenskeho.cz/files/dokumenty/2/otevrena+skola+pro+21.+stoleti+2018.pdf
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6. Údaje o zaměstnancích školy (hlavní činnost školy) 
 
a) personální zabezpečení 
   (i pracovníci ŠD a ŠK)      
 
 

pracovníci k 30. 6. 2020 
fyzické osoby 

k 30. 6. 2020 
přepoč. pracovníci 

k 30. 6. 2021 
fyzické osoby 

k 30. 6. 2021 
přepoč. pracovníci 

pedagogové ZŠ 
(učitelé) PT 

27 22,55 25 22,1 

pedagogové ŠD a ŠK 
(vychovatelé) 

4 (z toho 1 AP, 1 ZŠ) 3,49 4 3,48 

asistenti ped. 11 6,62 11 6,64 

Nepedagogičtí ZŠ 
 

4 4,25 5 4,35 

Nepedagogičtí ŠJ 3 1,68 3 1,675 
 

Celkem 
 

47 38,59 48 38,245 
 

 

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. 2020 
 
 

Počet (fyz. osoby k 31. 
12. 2020) 

Ped. prac. celkem kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 

I. stupeň 16 (+ 1 PT) 14 (+ 1 PT) 2 

II. stupeň 16 (z toho někteří učí i na I. 
stupni) 

13 (někteří učí i na 1. st.) 4 (z toho 2 učí také na 
1.st.) 

vychovatelé 4 (z toho 1 uč. ZŠ) 4 0 

asistenti ped. 11 (z toho 1 vych. ŠD) 10 0 

psycholog 1 1 0 

Celkem 39 34 4 

 
kvalifikovanost učitelů  je 82,7 %  
nekvalifikovaní pracovníci zaujímají minimální úvazky 

 
 
 
 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2020 (počet fyzických osob) –  (39 
lidí) 

 

věk Do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let  61 a více  z toho 
důchodci 

počet 11 6 10 8 4 4 

z toho 
žen 

7 5 10 8 4 4 

Celkový počet ped. prac. z této tabulky musí být stejný jako v bodě 6 b) pedagogové a to 39 
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Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy:  42 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) 
 

Název Organizace Počet hodin 
Počet 
účastníků 

Jazykové hry a pomůcky v 

hodinách ČJ na základní škole VISK 8 19 

Nesmrtelný odkaz starého 
Egypta a moderní trendy nejen 

ve výuce dějepisu Fraus 2 2 

Vzdělávání jako součást života SEDUO.CZ 2,5 3 

Lektorské minimum I, II EPALE 4 3 

Mindfulness I. SEDUO.CZ 2 2 

Webinar derdieDaF Portal Klett 1,5 1 

Společné vzdlávání a podpora 
škol krok za krokem - Výuka 
českého jazyka jako druhého 

jazyka NIDV 5 2 

Unplugged aktivity v hodinách 
informatiky NPI 1 1 

První kroky při podpoře žáků s 
OMJ na ZŠ META 4 3 

Tvorba digitálního obsahu pro 2. 
stupeň NPI 1 1 

Rozvíjíme informatické myšlení 
unplugged na 1.stupni NPI 1 1 

Komunikační přístup k výuce 
mluvnice - příklady dobré praxe NPI 1 1 

Výuka a distanční studium  

pomocí G Suite NPI 4 6 

Komunikační pojetí v 
integrované výuce tzv. Mluvnice 

a slohu Fraus 2 1 

Tvořivá práce s uměleckým 
textem: Erbenova Polednice – 1. 

díl NPI 1 2 

Tvořivá práce s uměleckým 
textem: Erbenova Polednice – 2. 
díl NPI 1 2 

Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho 
úskalí z pohledu matematické 

gramotnosti NPI 1 2 
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Jak na synchronní e-learning - 
Tipy pro výuku českého jazyka a 
literatury NPI 1 2 

Jak připravit pětiminutovou 
aktivitu pro žáky? NPI 1 1 

Česká moderna Fraus 2 1 

Online nástroje ve výuce – nové 
trendy IV Klett 1 1 

Aktivity nejen pro online výuku 
angličtiny Fraus 2 1 

Záznamy z žákovské četby NPI 1 2 

Konzultace pro příjemce k 
výzvám Šablony II NPI 3 1 

Zapojení dětí s OMJ do činností 
pro celou třídu META 4 1 

Tvorba výukových materiálů pro 
žáky s OMJ META 4 1 

Začleňování a výuka žáků s OMJ 
na ZŠ META 8 1 

Jak vést distanční výuku v 1. třídě META 1 1 

Aby byl přechod dětí z mateřské 
do základní školy plynulý NPI 1 1 

Objevte krásy online výuky META 4 1 

Společné učení Metodou 
Feursteina - zaměřeno na cizince NPI 6 3 

Podpora žáků s OMJ v praxi NPI 4 1 

Online výuka pro začínají školáky META 4 1 

Současná poezie pro děti ve věku 
prvního stupně základní školy NPI 1 3 

Intervize k řízení kabinetů ICT NPI 4 5 

Hodnocení a klasifikace žáků s 
OMJ NPI 1 1 

Informační seminář ke 
společnému vzdělávání NPI 3 1 

Vedení dětské skupiny pro děti s 
problémovým chováním 

Psychologická 
diagnostika a 
poradentsví 8 1 

Krajský workshop k ICT NPI 4 1 

Badatelsky orientované 
vyučování - úvod NPI 1 2 
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Quizizz 2 Klett 1 1 

Rozvoj digitální gramotnosti ve 
výuce NPI 1 1 

Testování s Fredem a objevování 
statistik Fraus 2 1 

Třídním učitelem v době 
postcovidové Život bez závislostí 8 26 

Klett Maximal Interaktiv Klett 1 1 

Co by mohli chtít číst čtenáři ve 
věku 2. stupně NPI 1 2 

Práce s daty s žáky na ZŠ NPI 1 2 

Současná literatura pro děti ve 
věku prvního stupně ZŠ NPI 1 1 

Rozvoj myšlní žáků 
prostřednictvím map NPI 1 1 

Skandální literatura NPI 1 1 

Supervizní setkání pro asistenty 
pedagoga NPI 2 1 

Co dělat, když nefunguje 
spolupráce mezi AP a žákem? V Lavici 2 1 

Informační seminář ke 

společnému vzdělávání - Žáci se 
SVP na 1. stupni ZŠ NPI 3 1 

Číst se naučí každý Infra 8 1 

Webinář - Kybernebezpečí - 
prevence je lepší než léčba! NPI 2 1 

Kariérní poradenství SMARTEE.CZ 6 1 

Skupinová intervize - Bádáme o 
přírodě NPI 4 1 

Práce se žáky s SPU ve školní 
družině EDUPRAXE 8 2 

Kurz komunikačních dovedností EKS, z.s. 20 1 

Organizace a financování 
jazykové přípravy žáků s OMJ META 3 1 

 
Pedagogové doplňující si odbornou kvalifikaci: 7 
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9. počet zapsaných dětí pro školní rok 2021/2022 a odkladů školní docházky na školní rok 

2021/2022 k 30. 9. (z výkazů pro daný školní rok)       
 

Počet 1. tříd zapsané děti do 1 tř. přijaté děti do 1. tř. odklady škol. docházky 

1 26 25 19 

 
a. Počet tříd 

     I. stupeň ( +přípr.tř. )  II. stupeň celkem 
K 30. 6. 2020 7 + 1 PT 6 13 + 1PT 

K 30. 6. 2021 6 + 1 PT 7 13 + 1PT 

    
z toho počet specializovaných tříd 

 I. stupeň II. stupeň celkem 
k 30. 6. 2020 0 0 0 

k 30. 6. 2021 0 0 0 

 

b. Počet žáků 
 I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň Celkem 

K 30. 6. 2020 143 + (12) 124 267 + 13 PT + 19 §38 

K 30. 6. 2021 141 + (13) 140 281 + 13 PT + 17 §38 

 
z toho počet žáků ve specializovaných třídách 

 I. stupeň II. stupeň celkem 
k 30. 6. 2020 0 0 0 

k 30. 6. 2021 0 0 0 

 
Průměrný počet žáků (bez PT) 
 
a) na třídu:  

  

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr  

běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných 
tříd 

23,5 0 20,00 0 21,6 

 
 b) na učitele: (musí se jednat o přepočtený počet učitelů) 
 

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr 
běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných 

tříd 

16,11 0 11,9 0 13,71 

  
Zaměření tříd s rozšířenou výukou  
 

předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. 

počet tříd 0 0 0 0 0 10 0 

počet žáků 0 0 0 0 0 221 0 

  
Zaměření specializovaných tříd 

 

 celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování 

Počet žáků ve 
specializovaných třídách 

0 0 0 
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Žáci s podpůrnými opatřeními 
 
Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, zkušenosti s integrací) 81. 
 z toho postižení: 38 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 

24 0 0 5 0 5 4 

 
Přeřazení do ZŠ speciální 

ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 

počet žáků 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Výsledky přijímacího řízení  
a) na víceletá gymnázia přijato:  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 2 

církevní gymnázia 0 0 

 
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z  devátých ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotnické 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní střední 
školy 

střední odb. 
učiliště  

celkem 

1 4 0 2 6 5 18 

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotnické 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní střední 
školy 

střední odb. 
učiliště  

celkem 

0 0 0 0 2 0 2 

 
 
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: 20 

 - v nižším ročníku: 0 
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: 3
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10. Školní družina 
 

 počet oddělení počet žáků 

Školní družina 4 92 

Školní klub 0 0 

 
 
Do školní družiny docházelo v průměru po celý školní rok 87 dětí. Byla otevřena 4 oddělení. Během různorodých činností 
v družině byly u dětí rozvíjeny všechny klíčové kompetence podle Školního vzdělávacího programu pro Školní družinu.  
Vzhledem k omezením souvisejícím s pandemií Covid – 19 se ŠD neúčastnila mimoškolních akcí v takovém rozsahu, jak 
bylo zvykem každý rok.  
Vychovatelky školní družiny připravovaly po celý školní rok pestrý program, čímž pomáhaly rozvíjet komunikační 
schopnosti dětí, práci a hru v kolektivu a tím tak upevňovat vzájemné vztahy. Od října 2020 byly aktivity ve školní 

družině průběžně velmi ovlivněny v rámci  pandemie Covid – 19. Vychovatelky ŠD plynule přešly při uzavření školy na 
online výuku přes platformu ZOOM, v případě potřeby nabídly a poskytovaly pomoc třídním učitelkám prvního stupně. 
Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést žáky ke smysluplnému trávení volného času. Dále pak ke 
vzájemnému respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování základů slušného chování. 
Vychovatelky dokončovaly práci  na projektu Tandemové vzdělání a Projektové dny v rámci Šablony II. ŠD se podílela na 
výzdobě školy a její prezentaci.  
Školní družinu vedou ve většině zkušené vychovatelky, jedna vychovatelka si v příštím školním roce bude doplňovat 

vzdělání. Pravidelně se vychovatelky podílejí na zajištění souvislé pedagogické praxe studentek ze Střední odborné školy 
pedagogické, Evropská 33, Praha 6.  
 

11. Poradenské služby školy  
 
Během roku jsem postupovala podle Plánu práce výchovného poradce, požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. Na 
základě zkušeností z předešlých let jsem se řídila zásadami služeb, tj. být vždy tam, kde je potřeba. Právě ony situace 

jsou často nepředvídatelné a je nutno je řešit tak, jak přicházejí. To, co bylo možné očekávat, bylo zahrnuto v Plánu 
práce. 
Zhodnocením na konci školního roku rekapituluji dosažené výsledky a snažím se zkvalitnit svoji činnost, která během 

celého školního roku zasahovala do níže uvedených oblastí. 
  

Příprava a plánování vlastní činnosti 
Plán práce byl sestaven 25. 8. 2020 a byl předán vedení školy. 
 

Správa a aktualizace internetové stránky výchovného poradce 
Tato stránka byla vytvořena pro rodiče, žáky a všechny ty, kteří mají zájem o dění v této oblasti vzdělávání a je 
aktualizována dle potřeby. 
  

Práce se žáky s PO 
Pokračuje novelizace ve změnách ve vzdělávání a financování žáků se vzdělávacími potřebami, kterým byli školskými 
poradenskými zařízeními přiznávána a školou poskytovaná podpůrná opatření. 
Žáci jsou do programu PO zapojeni na doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), školy nebo na 
žádost rodičů. 
Cílem úprav je především vyrovnávat podmínky ke vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny mírnými problémy nebo 
závažnými obtížemi, jenž jsou způsobeny nepřipraveností žáka na školu, odlišnými životními podmínkami a odlišným 
sociokulturním prostředím ze kterého žák vstupuje do vzdělávání. Současně početnou skupinu budou představovat žáci 
s nepříznivým aktuálním zdravotním stavem, který může ovlivňovat vzdělávání žáků nebo zdravotní postižení žáka. 

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení  
do I. – V. stupně. Podpůrná opatření různých stupňů lze kombinovat. 

 
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 5 
Nadále pokračuje spolupráce s Mgr. Marcelou Hájkovou PPP P - 5, její pravidelné návštěvy školy a konzultace k 
jednotlivým žákům i rodičům, probíhala bez problémů.  
Pokračovala i spolupráce - SPC Zlíchov Praha 5, PPP Praha 1, 2 a 4, SPC pro poruchy sluchu. 
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Spolupráce s rodiči 
Poradenská činnost orientovaná na rodiče žáků naší školy byla směrována k úspěšnému dokončení školního roku a 

odpovídajícím znalostem jejich dětí v rámci PO. Vzhledem k distanční výuce byli rodiče téměř v neustálém kontaktu 
s vyučujícími, většina z nich dobře spolupracovala se školou. Problémy nastaly u žáků, kteří se nepřihlašovali k on-line 
výuce. Tito žáci ani nedoplňovali učivo, nedocházeli ke konzultacím, jejich rodiče nespolupracovali, čímž nebyli schopni 
ukončit daný ročník. Jeden žák opakuje osmý ročník z těchto důvodů. 
 

Vedení skupiny AP 

Velmi dobře lze hodnotit práci AP. Jejich podpora žákům, otevřenost a vstřícnost dokázala, že žáci se cítí ve škole 
spokojení a nepociťují handicap. Stejně tak v době distanční výuky, kdy se žáci připravovali v on-line prostředí. 
Docházelo i opětovnému stanovování kompetencí AP a učitele. Rodiče ochotně spolupracovali s AP. V době distanční 
výuky byla využita pomoc asistentů i pro běžné žáky, což ocenili žáci a rodiče. Probíhaly i supervize s PhDr. L. Myškovou, 

v době pandemie v programu Skype.  
 

Další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích 
V průběhu školního roku se výchovná poradkyně zúčastnila DVPP. 
V únoru 2020 se podílela na 21. odborném panelu projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (NPI ČR) 
APIVA A - Jak pracujeme s cizinci a žáky s OMJ, který pokračoval on-line pracovními semináři. 
Absolvovala kurz na FF UK - Vyučování češtiny jako druhého jazyka – letní semestr. 

Další semináře k práci cizinců a žáků s OMJ, kariérního poradenství, žáků s SPU.  
 

Ostatní 
Legislativa – zařazování a třídění zpráv z poradny, kontrola výkazů a katalogových listů na konci obou pololetí, 
zpracovávání pedagogické a psychologické diagnostiky, třídění učitelských nápadníků, studium literatury v časopisech, 
na internetu, vyhledávání nových učebních programů pro žáky (nejen s PO), ale i k rozvoji žáků.  
Kontrola plnění IVP a PLPP, kontrola práce AP, komunikace s rodiči, TU a žáky. 
V době uzavření škol probíhala komunikace s rodiči, žáky a ostatními pedagogickými pracovníky telefonicky, mailem 
nebo přes ZOOM. Bylo nutné sledovat nová nařízení k přijímacím řízením. V letošním roce bylo míst pro budoucí první 
ročníky SŠ a OU méně, vzhledem k tomu, že velké procento stávajících „prváků“ požádalo o opakování ročníku z důvodu 

Covid 19/ distanční výuka.  
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12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy  
 

Školská rada, Rada 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 či upomínkové předměty pro žáky 9. ročníku). Rada rodičů společně zasedala online, v dalších případech jednáme 
s její mi jednotlivými členy dle potřeby a zároveň se začíná rozvíjet spolupráce mezi jednotlivými členy mezi sebou. 
Školská rada má 6 členů, z toho 2 rodiče (jednomu rodiči však k 31. 8. 2020 skončil mandát, pan Schroll), 2 pedagogové 
Ing. Alena Semerádová a Mgr. Pavel Čingl a 2 delegáti MČ Praha 5 (JUDr. Jakub Blažek a Jiří Krátký). Spolupráci se 
Školskou radou vnímáme jako prospěšnou, vzájemně podnětnou a jistě ne pouze formální.  
 

Spolupráce s dalšími školami 
 
Spolupracujeme pravidelně s Mateřskou školou U Železničního mostu, v hodnoceném školním roce proběhly v 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 . 
 
Jako škola spolupracujeme 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.  
 
Velmi si vážíme spolupráce se Smíchovskou střední průmyslovou školou, která je nám zaměřením i místem blízko. 

Kromě spolupráce v oblasti informačních technologií jsme měli seminář jejich dívčího spolku o kyberšikaně a etiketě. 
V rámci Šablon II si žáci druhého ročníku vyzkoušeli naprogramovat a sestavit jednoduchého robota. 
 
Ve škole nadále pokračuje spolupráce s NF Harmonie, který u nás zřizuje dětský smyčcový orchestr. 
 

13. Účast v rozvojových a mezinárodních programech 
 

Projekt Šablony II 
Naše škola byla zapojena do projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 spolufinancovaného 
EU (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010458). Do 30. 6. 2021 příjímala  dotaci na vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, 
projektové dny ve škole a ŠD, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, tandemové 
vzdělávání v ŠD a klub pro účastníky ŠD. 

 

Projekt Šablony III 
Díky celosvětové pandemii Covid – 19 byla prodloužena realizace Šablon II, na které měly volně navazovat Šablony III 
pro ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760 spolufinancován je taktéž z EU  (reg. číslo: 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018431). Dotaci čerpáme na ZŠ a MŠ (asistent pedagoga, sociálního pedagoga, projektový 
den a sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol.  
 

Zapojení do projektu v rámci operačního programu Praha – Pól růstu ČR 
Naše škola je od roku 2019 zapojena do projektu OPPR CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001230. Projekt byl z důvodu 
karantény prodloužen do konce kalendářního roku 2020, vzhledem pandemii se nám nepovedlo realizovat poslední dvě 
chybějící stáže a projekt se na konci kalendářního roku 2020 ukončil. 
Dále v roce 2020 začal projekt OPPR CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001579. V rámci tohoto projektu financujeme 
dvojjazyčného asistenta, interkulturního pracovníka, třídní projekty, skupinové vzdělávání pedagogů, volnočasové kluby 
pro žáky a zahraniční stáže pedagogů. 
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Podpora výuky češtiny 
Pro kalendářní rok 2020 jsme jako každý rok čerpali grantovou podporu vypsanou MŠMT na výuku češtiny jako cizího 

jazyka. V rámci tohoto dotačního titulu probíhalo jak již dlouhými roky osvědčené individuální doučování nejen českého 
jazyka, ale též ostatních předmětů, v nichž žákům s OMJ mohou nastat problémy. Zároveň probíhalo i skupinové 
doučování. 
Období od 1. ledna 2021 do 31. srpna 2021 dotačním titulem pokryl MHMP a mohli jsme zachovat stejný rozsah výuky 
jako při grantové podpoře MŠMT. 
Došlo také k navýšení pozic dvojjazyčného asistenta, které jsou financovány z Výzvy 49. 
 

Projekt Edison  
Tradiční projekt Edison se vzhledem ke koronavirové pandemii neuskutečnil.  
 

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky    
 

Podpora matematika a logiky 
Ve školním roce 2020/2021 situace byla značně poznamenána Covidem 19 

Přesto se nám podařilo alespoň 8 dětí namotivovat k postupu do obvodního kola matematické 
olympiády pro 6. a 7. ročník. Dva žáci byli úspěšnými řešiteli. 
Jakmile situace dovolila, opět jsme začali využívat deskové hry při výuce nejen matematiky. 
 

 

Podpora ICT 
ICT vybavenost je rozložena do dvou ICT učeben, ve všech učebnách (třídách) se nachází interaktivní 
tabule a dataprojektory. Všechny kabinety pedagogů a sborovna jsou vybaveny PC a všechna 
vyjmenovaná místa mají konektivitu 10MB/s. Většina pracovišť je vybavena multimediálními PC s 
17“ LCD, v ICT pracovně LCD monitory. Po škole je vedena samostatná wifi síť pro pedagogy a další 

pro žáky, která byla v loňském školním roce posílena. Součástí počítačové sítě je široká softwarová 
vybavenost a členěný prostor síťových disků pro jednotlivé třídy, pedagogy a další pracovní skupiny. 
Škola má založenu vlastní doménu www.zskorenskeho.cz, na které provozuje svůj web. 

Provozujeme i profil na Facebooku (Zš Kořenského), využíváme e-mailový systém THERIDION. 
Mailové adresy jsou přesměrovány na systém osobních e-mailových schránek s univerzální adresou 
skola@zskorenskeho.cz; u pedagogů prijmeni@zskorenskeho.cz. 

Škola má vypracovaný ICT plán školy, který vycházel z metodického pokynu MŠMT, je průběžně 
aktualizován a je vyvěšen na webových stránkách školy na adrese 
https://www.zskorenskeho.cz/skola/poradenske-pracoviste/ict/ a také k nahlédnutí u metodika ICT. 
Aktuální stav hardwarového a softwarového vybavení školy je uveden v ICT plánu školy. Škola 
provozuje internetovou žákovskou knížku. Školní matrika je vedena prostřednictvím software 
Bakaláři, kde je zpracovávána evidence žáků, katalogové listy, tisk vysvědčení. Výuka informatiky a 
polytechnické výchovy je spojena do 1 předmětu s názvem Svět informací.  Je zavedena pro všechny 
žáky 1. a 2. stupně. Na 1. stupni je vedena výuka v první – páté třídě podle projektu „Výuka 
informatiky na 1. stupni“. V rámci přípravy na distanční výuku byly zakoupeny notebooky nebo 
tablety pro učitele a 10ks notebooků pro žáky, s možností výpůjčky po dobu distančního vzdělávání. 
Metodik ICT ve škole pracuje i jako školní metodik prevence, žáci se i během distanční výuky 
účastnili ve velké míře také online preventivních programů na téma kyberkriminality, kyberprostoru, 
bezpečnosti na sociálních sítích, atp. (viz Minimální preventivní program školy 2020/2021 na 
https://www.zskorenskeho.cz/skola/poradenske-pracoviste/prevence/). 
 
 

https://www.zskorenskeho.cz/skola/poradenske-pracoviste/ict/
https://www.zskorenskeho.cz/skola/poradenske-pracoviste/prevence/
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15. Polytechnická výchova 
 

Na škole nejsou podmínky pro výuku polytechnické výchovy, přesto se snažíme ji realizovat aspoň formou 
projektů a exkurzí.  
V rámci karanténních opatření byly i tyto možnosti dosti omezené, přesto se nám podařilo uspořádat aspoň 
projekt s ukázkami práce s roboty v kooperaci se SSPŠ. 
Naše 3D tiskárna, pořízená v rámci dotace MČ Praha 5, posloužila dobře pro tisk držáků zkumavek pro 
celoplošné testování žáků. 

 
 

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí do ZŠ 

Přípravná třída 
Vzdělávání v přípravné třídě je koncipované jako přechod mezi mateřskou a základní školou dle RVP. Pozornost 
je zde věnována logopedické prevenci a jazykovým dovednostem v českém jazyce. Do třídy bylo zapsáno 13 
dětí, z nichž dva chlapci s mírou podpůrných opatření 3. stupně. Oběma chlapcům byl zajištěn individuální 
přístup a pomoc asistenta pedagoga v době prezenční i distanční výuky. S jedním z těchto žáků, pracovala třídní 
učitelka v odpoledním kroužku češtiny pro cizince s cílem bezproblémového přechodu do 1. třídy ZŠ. 
 

Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 
 

V naší škole je tým pro práci se žáky s OMJ tvořen výchovnou poradkyní, třídním učitelem, asistentem 
pedagoga, dvojjazyčnými asistenty a dalšími vyučujícími. Zařadíme žáka do třídy (dle věku, jazykových 
znalostí a sociálních dovedností), postupně seznamujeme žáka a rodiče s fungováním školy (podle věku dítěte 
– družina, obědy, kroužky). Nabízíme kroužek ČJ pro malé cizince, poskytujeme individuální doučování po 
vyučování, pracujeme s žákem individuálně v jednotlivých předmětech, vhodně motivujeme dítě k zapojení 
se do školního procesu. 
 
Školní poradenské pracoviště, 
jehož členem jsou školní 
psycholog, sociální pedagog, 
výchovný poradce a metodik 
prevence je připraveno na pomoc 
dětem a žákům ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. 
Hledáme tu nejlepší péči, kterou 
žák potřebuje – ať již je to 
koučování ve věci plnění školních 
povinností, školí skupina pro žáky 
s podobnými problémy, 
individuální péče psychologa 
nebo práce s rodinou či 
kontaktování dalších odborníků. 
Zavedení role školního sociálního 
pedagoga se nám opravdu 
vyplácí. 
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17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
 
Cizí státní příslušníci  

 

Stát EU počet žáků 

Francie 1 

Chorvatsko 1 
Maďarsko 1 

Polsko 1 

Rumunsko 2 

Slovensko 3 

Španělsko 1 

 

Stát mimo EU počet žáků 

Bělorusko 1 

Čína 1 

Kostarika 1 

Pákistán 1 

Rusko 4 

Srbsko 2 

Vietnam 12 

Ukrajina 23 

Sýrie 1 

Turecko 1 

Uzbekistán 2 

Venezuela 1 

 
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 každé třídě jsou koše na 

papír, plast a na směsný odpad. Umělé světlo se omezuje na nezbytně nutnou dobu, většinu dne jsou žaluzie vytažené a 
zbytečně se nesvítí. Během teplého období mohli žáci vyběhnout na přestávku do menšího venkovního prostoru, kde 
jsou lavičky, prolézačky a stromy vrhající stín.  

Kvůli nebezpečí šíření koronaviru a následnému uzavření škol se nebylo možné zúčastnit všech  naplánovaných akcí např. 
škola v přírodě, turistické výlety, výstava minerálů a exkurze do muzea těžby a dopravy vápence v  Českém krasu. 

19. Multikulturní výchova 
 
Oblíbeným prvkem napomáhajícím v multikulturní výchově je každoroční projekt Edison, který se ovšem neuskutečnil 
kvůli epidemii. 
Dva týdny o letních prázdninách každý rok jsou věnovány Letní škole. V průběhu tohoto času se žáci cizinci seznamují se 

základy českého jazyka a zároveň poznávají zajímavá, ale i netradiční či pozapomenutá místa (Muzeum českého granátu, 
Břevnovský pivovar, Kasematy a Gorlice na Vyšehradě, výlet po naučné stezce Prahy 14, zahrady pod Pražským hradem 
a Vojanovy sady, Botanická zahrada na Karlově a výstava papoušků, výlet po staré Praze - Strahov, růžová zahrada, 
Petřín, klášter, Černínský palác, Loreta, kostel bosých karmelitánů, Pražský hrad, vinice sv. Kláry) 

 

20. Prevence rizikového chování 
 
Prevence prolíná předměty výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodopis, chemie a je též součástí práce třídního 
učitele. Dále jsou žáci seznamováni s bezpečností na internetu v hodinách předmětu Svět informací (informatika).  



Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/7601 
 

24 

 

Strategickým přínosem pro školu v oblasti prevence rizikového chování je působení školního poradenského týmu ve 
složení: školní metodik prevence, výchovná poradkyně a kariérní poradkyně, sociální pedagožka a pedagogicko-
psychologická poradkyně. 
Školní metodik prevence realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany a dalších 
rizikových jevů. Řeší výchovné problémy žáků a zajišťuje sociálně právní ochranu dětí ve spolupráci s dalšími 
organizacemi. Pravidelně se účastní setkání metodiků prevence v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 5 pod 
vedením Mgr. Lucie Matějovské. Školní metodik prevence také metodicky podporuje pedagogy. Výchovná poradkyně a 
kariérní poradkyně koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytuje kariérní poradenství. 
Sociální pedagožka navrhuje a spolurealizuje s rodiči a pedagogy podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu 
žákovi, který pochází z ohrožujícího, zanedbávajícího, nepodnětného a jinak znevýhodňujícího prostředí (špatná domácí 

příprava, rodiče nekomunikují se školou, absence pracovních pomůcek, špatná finanční situace). Pedagogicko -
psychologická poradkyně poskytuje individuální psychologické poradenství pro děti, rodiče i pedagogy. Zajišťuje 
krizovou intervenci i dlouhodobější psychologickou péči v rámci problematiky vztahových, vzdělávacích, výchovných i 
osobních problémů. Analyzuje situaci školních kolektivů a navrhuje ve spolupráci s pedagogy postupy, metody i ucelené 
programy pro práci s třídou v rámci prevence nebo k řešení již detekovaných potíží. 
Ve školním roce  2020/2021 pokračovala spolupráce s organizacemi Jules a Jim a PEER programy (dříve Dívčí spolek). 
Lektoři z Jules a Jim vedli programy primární prevence zaměřené na osobnostní a sociální výchovu (hodnoty, respekt 

k jinakosti, umění říct ne, žalování, vztahy ve třídě, třídní pravidla) na prvním stupni, na druhém stupni dle potřeb 
jednotlivých tříd vedli lektoři programy na téma: partnerské vztahy, respekt k jinakosti, vztahy a spolupráce ve třídě, 
zdravý životní styl, zdravá výživa, prevence návykových látek. Lektorky z PEER programy vedly přednášky a workshopy 
zaměřené na témata šikany a kyberšikany, kyberbezpečnosti, netolismu a sextingu. Spolupráce s organizacemi byla 
podpořena na základě grantu z Magistrátu hlavního města Prahy a grantu O2 Chytrá škola. 
V rámci interních preventivních aktivit proběhly na začátku školního roku adaptační aktivity formou únikové hry, 
obsahem které byla prevence v kyberprostoru. Únikovou hru pro žáky připravili třídní učitelé ve spolupráci se školním 

poradenským pracovištěm. 
 

21 Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP  
 

Kraj: Počet žáků Z toho nově přijatí 

Středočeský kraj 16 6 
Karlovarský 1 0 

Jihočeský 1 0 

Vysočina 1 0 

Pardubický 1 0 

Liberecký 1 0 
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22. Další údaje o ZŠ, které považujeme za důležité 
 

 
Granty a dotace na UZ – rok 2020 
 

Kdo grant 
vypsal 

pro jakou oblast pro jakou konkrétní  
činnost 

Požadovaná 
částka 

Přidělená 
částka 

Nadace O2 Prevence v oblasti 
kyberbezpečnosti 

Primární prevence – 
programy pro třídy 

89 000 89 000 

MČ Praha 5 Posílení platů 
nepedagogů 

0,5 úvazku nepedagog. 
pracovníci MŠ a ZŠ 

361 000 361 000 

MČ Praha 5 Vybavení IT - 
Koronavir 2020 

 238 000 238 000 

MČ Praha 5 Dotované obědy Obědy do škol 15 000 15 000 

MHMP Primární prevence Preventivní programy pro 
třídy 

59 400 59 400 

 
Výsledky vzdělávacího procesu 
 

Výsledky celkového hodnocení ve druhém pololetí 2020/21 
 

Vyznamenání 169 

Prospěli 102 

Neprospěli 5 

Nehodnoceni 3 
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Způsob prezentace školy na veřejnosti 
 

Prezentace školy probíhá stále především formou webových stránek, školního FB profilu, místního 
tisku (Pětka a Páťák), nástěnek ve vestibulu školy – včetně nově instalované videonástěnky.  
 
Prezentace formou školních akcí a koncertů, vánočních trhů, dnů otevřených dveří nemohla být 
v tomto roce realizována, byla však nahrazena online adventními dílnami a novou 3D 
videoprezentací a videopozvánkou do školy. 
 
 

Školní stravování 
 

počty stravovaných žáků: 173 z toho počty žáků z jiných škol: 0 
 
počet jídelen     počet výdejen 
 ZŠ: 0     ZŠ: 1 
 MŠ: 0     MŠ: 0 
        
 
 

Výjezdy žáků mimo objekt školy  
 

 počet výjezdů počet žáků 
Vzdělávací výjezdy – zahraniční 

exkurze 

0 0 

Vzdělávací exkurze tuzemské 0 0 

Škola v přírodě 0 0 
Lyžařské kurzy 0 0 

Vodácký kurz 0 0 

Cykloturistický kurz 0 0 

Zahraniční ozdravný pobyt 0 0 

 
Vzhledem k epidemii Covid 19 se neuskutečnily tradiční zájezdy do německy mluvících zemí. Stejně tak musel být zrušen 
připravovaný zájezd do Velké Británie. 
 

Účast žáků v soutěžích 
 
a) vyhlašovaných MŠMT 

vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) 

Matematická olympiáda   

Olympiáda v AJ    

Zeměpisná olympiáda    

Matematický klokan    

 
b) ostatních 

vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) 

Pythagoriáda   Múzy na dálku 
 

Vzhledem k tomu, že většina soutěží probíhá na jaře, tak jsme neměli možnost vzhledem k epidemiologické situaci se 

zúčastnit (finále bowlingové ligy, soutěž mladých cyklistů) 
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Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 
 
Kontrola k plnění výzvy 28 – Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského – bez záznamu. 

 

23. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020 
 
Škola stanovené cíle průběžně naplňuje, jak podmínky dovolí. 
 

24. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu k znalosti 
českého jazyka 

 
Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 
Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 9 

Nedostatečná znalost ČJ 14 

Znalost ČJ s potřebou doučování 40 

 
 

25. stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na území České republiky 

– z toho vyplývající změny v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol 
 
Školní rok 2020/2021 byl již zpočátku ovlivněn pandemickou situací, organizace samotného prezenčního vyučování, ale i 
třeba chod jídelny doznaly velkých změn, tj. nemožnost spojování dětí z různých tříd, když náš vzdělávací program je 
založen na volitelných předmětech, při nichž se promíchávají žáci z různých tříd, načasované odchody a příchody do 
školní jídelny atd. 
Od října 2020 až do dubna 2021 probíhala více či méně distanční výuka, ať pro všechny žáky školy či jen pro některé 
ročníky. Učitelé již stavěli na předcházejících zkušenostech. Všichni vyučující využívali k online vysílání program ZOOM, 

postupem času přecházeli na neomezené verze programu ZOOM pro vzdělávání.  
V rámci předmětových komisí došlo k redukci učiva na základní objem doporučovaný MŠMT ČR, učitelé měli připraven 
rozvrh hodin, který vycházel z prezenčního rozvrhu, avšak svým rozsahem jej nekopíroval. V online vysílání dostaly 
přednost hlavní předměty (ČJ, M, AJ), v dalších předmětech probíhalo online vysílání také, ovšem v redukované míře 
stavěné především na zážitkové pedagogice a také na samostudiu. 
Ředitelka se svými dvěma zástupci a provozním úsekem byla ve velmi úzkém online kontaktu. Každý člen vedení školy 
mapoval svůj přidělený úsek a to jak rozhovory s žáky, tak učiteli. 

Všem pedagogům se dařilo víceméně zapojovat téměř všechny žáky, tomu významně napomohlo  dokoupení techniky, a 
to zapůjčené jak žákům, tak pedagogům. 
Program školní družin byl též částečně přenesen do online prostředí, každá vychovatelka vedla určitý tvůrčí program 
jedno odpoledne v týdnu, v ostatní čas se věnovaly doučování žáků. 
Velmi důležité bylo zapojení asistentů pedagoga do online výuky, neboť nejen jejich působnost přímo v  online hodinách, 
ale především na online doučování pro žáky jak žáci, tak učitelé hodnotili velmi pozitivně. 
Školní rok jsme zakončili víceméně úspěšně, ve spolupráci uvnitř organizace i s rodičovskou veřejností. Dokážeme si to 

představit ovšem i lepší situaci. Vnímáme již nyní, že následky karantény nejen na úrovni vzdělání, ale i na životech dětí i 
nás dospělých poneseme ještě nějaký čas, měřený v měsících, možná i letech. 

 
Výroční zpráva byla projednána na poradě pedagogických pracovníků dne 6. 10. 2021  

a Školskou radou dne 6. 10. 2021. 

 
 

 

Mgr. Bc. Libuše Daňhelková 
Říjen 2021 
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Ekonomická část výroční zprávy - rozbor za rok 2020 
1. Hospodaření - hlavní činnost    

      

Rozbor nákladů:    

      

 účet název čerpání v tis. Kč tj. %  

 501 Spotřeba materiálu 1 232 2,92%  

 502 Spotřeba energií 1 367 3,25%  

 511 Opravy a udržování  1 594 3,78%  

 512 Cestovné 11 0,03%  

 513 Náklady na reprezentaci 1 0,00%  

 518 Ostatní služby 1 993 4,73%  

 52x Osobní náklady 34 323 81,49%  

 549 Ostatní náklady 38 0,09%  

 551 Odpisy 246 0,58%  

 558 Drobný majetek 1 316 3,12%  

 Celkem náklady 42 121    

       

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Rozbor výnosů:    

       

 účet název plnění v tis. Kč tj. %  

 602 Výnosy z prodeje služeb 865 2,05%  

 648 Použití fondů 103 0,24%  

 649 Ostatní výnosy z činnosti 66 0,16%  

 662 Úroky 0 0,00%  

 672 Přijaté transfery z ústředních rozpočtů 33 005 78,36%  

 672 Přijaté transfery z územních rozpočtů 8 082 19,19%  

 672 Zúčtování časového rozlišení tranferů na majetek  0 0,00%  

 Celkem výnosy 42 121    
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

čerpání v tis. Kč

Spotřeba materiálu

Spotřeba energií

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Osobní náklady

plnění v tis. Kč
Výnosy z prodeje služeb

Použití fondů

Ostatní výnosy z činnosti

Úroky

Přijaté transfery z ústředních
rozpočtů
Přijaté transfery z územních
rozpočtů
Zúčtování časového rozlišení
tranferů na majetek
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2. Hospodaření - doplňková činnost    

Rozbor nákladů:    

      

 účet název čerpání v tis. Kč tj. %  

 501 Spotřeba materiálu 7 4,29%  

 502 Spotřeba energií 42 25,77%  

 51x Ostatní služby, opravy 3 1,84%  

 52x Osobní náklady 111 68,10%  

 558 Drobný dlouhodobý majetek 0 0,00%  

 551 Odpisy 0 0,00%  

 591 Daň z příjmů 0 0,00%  

 Celkem náklady 163    

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Rozbor výnosů:    

       

 účet název plnění v tis. Kč tj. %  

 602 Výnosy z prodeje služeb 197 44,77%  

 603 Výnosy z pronájmu 243 55,23%  

 Celkem výnosy 440    
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

3. Souhrn - celkové náklady a výnosy     

      

    Hlavní činnost Doplňková činnost  

  Náklady 42 121 163  

  Výnosy 42 121 440  

  Zisk + / Ztráta - 0 277  

      

      
      

čerpání v tis. Kč

Spotřeba materiálu

Spotřeba energií

Ostatní služby, opravy

Osobní náklady

Drobný dlouhodobý majetek

Odpisy

Daň z příjmů

plnění v tis. Kč

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z pronájmu
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Ekonomická část výroční zprávy - rozbor za 1. pololetí 2021 

      

1. Hospodaření - hlavní činnost    

Rozbor nákladů:    

      

 účet název čerpání v tis. Kč tj. %  

 501 Spotřeba materiálu 543 2,71%  

 502 Spotřeba energií 822 4,10%  

 511 Opravy a udržování  430 2,14%  

 512 Cestovné 1 0,00%  

 513 Náklady na reprezentaci 1 0,00%  

 518 Ostatní služby 1 011 5,04%  

 52x Osobní náklady 16 931 84,40%  

 538 Jiné daně a poplatky 0 0,00%  

 551 Odpisy 109 0,54%  

 549 Ostatní náklady z činnosti 33 0,16%  

 558 Drobný majetek 179 0,89%  

 Celkem náklady 20 060    

       

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Rozbor výnosů:    

       

 účet název plnění v tis. Kč tj. %  

 602 Výnosy z prodeje služeb 542 2,66%  

 648 Použití fondů 95 0,47%  

 649 Ostatní výnosy z činnosti 186 0,91%  

 672 Přijaté transfery z ústředních rozpočtů 16 371 80,20%  

 672 Přijaté transfery z územních rozpočtů 3 218 15,77%  

 672 Zúčtování časového rozlišení tranferů na majetek  0 0,00%  

 Celkem výnosy 20 412    
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

čerpání v tis. Kč

Spotřeba materiálu

Spotřeba energií

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Osobní náklady

plnění v tis. Kč Výnosy z prodeje služeb

Použití fondů

Ostatní výnosy z činnosti

Úroky

Přijaté transfery z ústředních
rozpočtů
Přijaté transfery z územních
rozpočtů
Zúčtování časového rozlišení
tranferů na majetek

čerpání v tis. Kč

Spotřeba materiálu

Spotřeba energií

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Osobní náklady

plnění v tis. Kč Výnosy z prodeje služeb

Použití fondů

Ostatní výnosy z činnosti

Úroky

Přijaté transfery z ústředních
rozpočtů
Přijaté transfery z územních
rozpočtů
Zúčtování časového rozlišení
tranferů na majetek
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2. Hospodaření - doplňková činnost    

      

Rozbor nákladů:    

      

 účet název čerpání v tis. Kč tj. %  

 501 Spotřeba materiálu 0 0,00%  

 502 Spotřeba energií 4 16,00%  

 518 Ostatní služby 1 4,00%  

 52x Osobní náklady 20 80,00%  

 Celkem náklady 25    

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Rozbor výnosů:    

       

 účet název plnění v tis. Kč tj. %  

 602 Výnosy z prodeje služeb 18 19,15%  

 603 Výnosy z pronájmu 76 80,85%  

 Celkem výnosy 94    

      
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

3. Souhrn - celkové náklady a výnosy     

    v tis. Kč  

    Hlavní činnost Doplňková činnost  

  Náklady 20 060 25  

  Výnosy 20 412 94  

  Zisk + / Ztráta - 352 69  

      

      

      

čerpání v tis. Kč

Spotřeba materiálu

Spotřeba energií

Ostatní služby, opravy

Osobní náklady

Drobný dlouhodobý majetek

Odpisy

Daň z příjmů

plnění v tis. Kč

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z pronájmu

čerpání v tis. Kč

Spotřeba materiálu

Spotřeba energií

Ostatní služby, opravy

Osobní náklady

Drobný dlouhodobý majetek

Odpisy

Daň z příjmů

plnění v tis. Kč

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z pronájmu
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PŘÍLOHY:     
Rozvaha k 31. 12. 2020, Rozvaha k 30. 6. 2021    
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020, Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2021   
Příloha k 31. 12. 2020, Příloha k 30. 6. 2021    

 
 

 
Mgr. Bc. Libuše Daňhelková 

Říjen 2021 
 


