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Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2021/22 
 
 
 
 

a)  základní údaje o škole 
 
Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 
datum posledního vydání rozhodnutí v rejstříku škol:          6.6.2007 
 
e-mail:  info@fzschodovicka.cz 
http://fzschodovicka.cz 
datová schránka : uvgw5q 
 
REDIZO :   600 040 429 
IZO :     102 385 874 
IČ   :     49625195 
 
Zřizovatel : 
 
Městská část Praha 20  
Jívanská 10/647 
193 21   Praha 9 – Horní Počernice  
 

Vznik školské rady je datován k 27.6.2005 v souladu s § 167, §168 zákona č.561/2004 o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Je složena ze 
zástupců rodičů, pedagogických pracovníků a zástupců obce. Má celkem 6 členů. Školská rada 
schvaluje výroční zprávu, školní řád, pravidla pro hodnocení žáků a  rozpočet školy. Školská 
rada schválila na svém zasedání dne 29.8.2007 Školní vzdělávací program včetně pozdějších 
dodatků . 
 Spolek rodičů a přátel školy se podílel organizačně a finančně na akcích školy. 
 
 
 

b)  obor vzdělávání: 
 

 79-01-C/001 Základní škola 
 
změny v síti škol : 
 
  kapacita školní družiny:  240 od  1.9.2017 
  IZO :  112 800 114 školní družina 
  
 

c) personální zabezpečení činnosti školy 
 
Příspěvková organizace má 58 zaměstnanců, z toho pedagogických 45 
 
 
 

http://fzschodovicka.cz/
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 ped.prac. celkem 
(učitelů) 

ped.prac.s odbornou 
kvalifikací 

ped.prac bez odborné 
kvalifikace 

počet/ fyz.osob/ 
k 31.12.2021 

35 30 5 

 
věková struktura pedagogických pracovníků  

Věk Do 30 31 – 40  41– 50  51 – 60  61 a více  

Počet 
fyz.osob k 
 31.12.2021 

2 6 89 8 10  

 
 

d) údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23 

 
( Zápis pro ukrajinské děti 1.6.2022 – přijati 2 žáci) 

  
počet  přijatých žáků do 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou TV :        21 
                            
Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou TV probíhá v souladu s podmínkami pro 
přijetí žáka do sportovní třídy, které jsou veřejně dostupné na stránkách školy a zaslána 
rodičům uchazečů. (ukončení 5. ročníku s dobrým prospěchem bez výchovných 
opatření, dobrým zdravotním stavem a úspěšné absolvování talentových zkoušek). 
 

 
e)  Stručné vyhodnocení naplánování cílů školního vzdělávacího programu 

 
 
 Cílem vzdělávacího programu školy je naučit žáky využívat a rozvíjet znalosti v reálném životě. 
Předpokladem jsou především rozvinuté dovednosti čtenářské gramotnosti, ale také dovednosti 
informace kriticky vyhodnocovat, třídit a efektivně využívat v reálných situacích. 
Základní škola nemůže poskytnout vědomostní výbavu pro celý život jedince, ale poskytuje 
základy pro celoživotní vzdělávání. Nezbytnou součástí vzdělávacího programu školy je rozvoj 
osobnosti žáka, jeho individuálních schopností a zájmů. 
S osobnostním rozvojem úzce souvisí i rozvoj demokratického myšlení, osobní zodpovědnosti, 
tolerance a rasové snášenlivosti. 
(29 738/96 – 22 – 50 třídy s rozšířenou výukou TV   6. – 9. ročník) 
     Učební plán umožnil ve všech ročnících školy probrat plánované učivo a splnit očekávané 
výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí. Cíle základního vzdělávání školy byly splněny.  
  
 Od 1. ročníku probíhala výuka anglického jazyka. Druhý cizí jazyk/ německý, ruský / je 
vyučován od 8. ročníku. ŠVP zařazuje výuku cizího jazyka / dále jen CJ /  od 1. ročníku. Od 6. 
ročníku byla v nesportovních třídách v rámci disponibilní hodiny zvýšena týdenní hodinová 
dotace výuky Aj.  
Další CJ se vyučuje od 8. ročníku. Žáci si mohou zvolit  Nj nebo Rj. 
Řada žáků má v oblasti vzdělávání CJ velmi dobré výsledky, které se projevují v úspěších ve 
vzdělávacích soutěžích, ale i schopností komunikovat v CJ při tematických zájezdech do 
zahraničí. Pozitivní vliv na výuku žáků má přítomnost rodilého mluvčího ve výuce.  

 zapsané děti přijaté děti odklady školní docházky 

počet 64 52 12 
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MČ Praha 20 zajistila a v rámci projektu MAP financovala účast při výuce AJ rodilého mluvčího 
v 6. – 9. ročníku. 
  
    Při výuce psaní škola využívá psacího písma Comenia Script. 
Ve 3. ročníku je navýšena hodinová dotace tělesné výchovy ze dvou hodin na tři. Žáci, kteří se 
ze zdravotních důvodů nemohli v prvním pololetí účastnit plaveckého výcviku, mohli tak být 
z tělesné výchovy hodnoceni.  
Volitelné předměty: Informatika, Společenskovědní seminář, Praktika z Čj, Přírodovědná 
praktika. 
 
   
 Ve své práci se pedagogové zaměřili na rozvoj klíčových kompetencí žáků jednak 
metodami výuky, jednak zařazováním různých mimoškolních akcí do výuky. 
 Naši žáci reprezentovali školu v různých sportovních soutěžích / viz příloha/. V celoroční soutěži 
O pohár primátora hl. m. Prahy za rok 2021/22 obsadila škola 3. místo.  
V Olympijským víceboji zvítězila v kraji a postoupila do republikového finále, kde se umístila na 
skvělém 6. místě.  

 

Žáci vyšších ročníků se podíleli na organizaci některých sportovních akcí školy – 
například   čertovské schody, štafetový běh, závody ve šplhu…  

Samozřejmostí byla reprezentace školy na sportovních i vědomostních soutěžích (MO, 
ZO, CHO, Ekol.O, atd ...) 
 Všechny tyto aktivity významně posilují rozvoj klíčových kompetencí, například k učení, 
k řešení problémů, komunikativní, sociální i občanské a pracovní.  

Významně také přispívají k rozvoji a vzdělávání nadaných žáků. 
 

 . Environmentální výchova je součástí základního vzdělávání. S některými tématy se děti 
seznamují již v raném věku. Udržitelný rozvoj je jedním z témat environmentální výchovy. 
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje jsou implementovány do jednotlivých 
předmětů. U žáků se škola snaží všestranně posilovat rozvoj kompetencí žáka vzhledem 
k EVVO – zejména kompetence občanské, pracovní a k řešení problémů.  
Ve škole jsou umístěny speciální nádoby na sběr vybitých baterií, drobných elektrospotřebičů a 
tříděný odpad. Žáci pravidelně organizují sběr papíru, třídí plasty. 
     
 
Ve školním vzdělávacím programu jsou do všech vzdělávacích období zařazeny témata: 
 -     kulturní diference 
 -     lidské vztahy 
 -     etnický původ 
 -     multikulturalita 
 -     princip sociálního smíru a solidarity 
  

Od 1. dubna 2022 byl na školu přijato 53 žáků z Ukrajiny (uprchlíci před agresi ze strany Ruské 
federace). 
 

f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy 
 

       Výsledky vzdělávání   
 

Přehled klasifikace školy, přehled výchovných opatření – viz. přílohy 
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Výsledky přijímacího řízení   
 
Všichni žáci 9. ročníků byli přijati k dalšímu studiu.  
Z 5. ročníku bylo přijato 8 žáků na víceletá gymnázia. 
Na Spec.ZŠ přestoupil 1 žák. 
 
 
 
 
 
 Účast žáků v soutěžích 
 

V průběhu školního roku se žáci naší školy účastnili soutěží od školních kol přes 
obvodní, krajská a celostátní kola ve sportovních, literárně-dramatických, výtvarných a 
společenskovědních soutěžích.  

 
Významné sportovní výsledky:  
 
Celoroční /celopražská/ soutěž O Pohár primátora – 3. místo/ 
OVOV – nejúspěšnější škola v kraji, účast na republikovém finále – 6. místo 
 

 
 
 

g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory 
dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a s nárokem na poskytování 
jazykové přípravy 

 
                
 
         Školní preventivní program je začleněn do vzdělávacího programu školy. 
Základními cíli strategie primární prevence na 1. stupni jsou programy zaměřené na osobnostní 
a sociální rozvoj, na zvyšování zdravého sebevědomí žáků, vnímání individuálních odlišností, 
rozvoj schopnosti komunikovat – řešit problémy, klást otázky, vyjádřit svůj názor a na bezpečné 
chování. 
        Na 2. stupni ZŠ se primární prevence zaměřila především na témata: Násilí a šikana, 
kyberšikana, kriminalita, násilnické chování, užívání návykových látek, právní vědomí, 
vandalismus.  
V rámci prevence škola dlouhodobě spolupracuje s Útvarem sociální prevence městské policie 
hl. m. Prahy. Přednášky byly zaměřeny na protidrogovou a protialkoholní prevenci a 
trestněprávní odpovědnost mládeže před a po 15. roce života. 
 
 
 
Práce s talentovanými žáky je zúročena především v soutěžích na všech úrovních. Zejména 
sportovní výsledky našich žáků / i celých družstev / jsou výborné. 
4. místo v celorepublikovém finále SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ / OVOV / 

Výsledky jsou odrazem dlouhodobé profesionální práce učitelů, trenérů i dalších 
pedagogických pracovníků. Talentovaným žákům je věnována velká pozornost při jejich dalším 
rozvoji, jsou odborně vedeni a motivováni k rozšiřování jejich odborných kompetencí. 
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h) Údaje o dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků 
 
Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci:      5 
 
Průběžné vzdělávání zaměřené na doplnění kvalifikačních předpokladů DVPP : v rámci 
preventivního programu např.: vedení třídnických hodin, práce ve vztahově náročných 
situacích – začínající učitelé – 13 ped. 
 
 
 

i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Školu reprezentovali převážně žáci ve sportovních soutěžích ( výsledky viz. výše) 
 
 

j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 
 

Ve školním roce 2021/22 proběhla pouze tematická inspekční činnost zaměřená na 
přijímaní ukrajinských uprchlíků a zařazování těchto žáků do tříd. 
 

 
 

k) Základní údaje o hospodaření školy 
 
         (viz. přílohy) 
 
 
 
 
 
Zpracoval :         PhDr. Pavel Wild, ředitel školy 
 
 
Výroční zpráva byla schválena na zasedání školské rady dne :   ….…………………… 
 
 
 
Přílohy : 
 
 -       hospodaření školy 2021 
 
         rozvaha - bilance  
 
         výkaz zisku a ztráty 
 
 -       přehled klasifikace a výchovných opatření 2021/22 
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