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1. Obecná část
1.1 Přesný název školy
podle  posledního  rozhodnutí  o  zařazení  školy  do  sítě  a  datum  posledního  vydání  rozhodnutí, 
zřizovatel školy - Základní škola praktická a základní škola speciální, Praha 4, Ružinovská 2017, 
rozhodnutí ze dne 27.5.2011, zřizovatelem školy je hl. město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2, 
Praha 1, 110 00.

1.2 Ředitel a statutární zástupce ředitele, školská rada
Ředitel školy: od 1.9. 2007 Mgr. Milan Záruba
skola@ruzinovska.cz
tel.: 241710781
www.ruzinovska.cz
Statutární zástupce ředitele: Hana Šablová
skola@ruzinovska.cz
tel.: 241726096
www.ruzinovska.cz

1.3 Školská rada 
Školská rada pracovala ve složení: 
za zákonné zástupce nezletilých žáků Iveta Řeháková a Erika Olbertová, 
za pedagogické pracovníky školy jsou nyní členy Mgr. Hana Šablová a Mgr. Jana Šrámková, 
za zřizovatele školy JUDr. Ing. Čestmír Ondrůšek, Ph.D. a PaedDr. Jaroslava Zemková Ph.D. 
Činnost rady se nám jeví jako velmi přínosná, zápisy z jednání jsou na webových stránkách školy.

1.4 Přehled oborů, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku 
79-01-C/01 Základní škola
79-01-B/01 Základní škola speciální
79-01-B/001 Pomocná škola - dobíhající obor

1.5 Součásti školy, výchovně vzdělávací programy
Škola má tyto součásti:
Základní škola praktická - kapacita 145 žáků
Základní škola speciální - kapacita 35 žáků
Školní družina - kapacita 30 žáků (od 1.9.2012 je kapacita 50 žáků)

1.6 Stručná charakteristika školy
Škola je příspěvkovou organizací a poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
Všichni žáci školy mají školskými poradenskými zařízeními diagnostikované zdravotní postižení. 
Objekty  školy  se  nacházejí  asi  5  minut  jízdy  autobusem od stanice  metra  Kačerov  v klidném 
prostředí. Městskou hromadnou dopravou je ZŠ velmi dobře dopravně dostupná, dá se před ní bez 
problémů zaparkovat. Většina žáků bydlí v Praze 4, nejčastěji na sídlištích Modřany, Krč, Lhotka, 
Novodvorská, ale máme žáky i ze vzdálenějších míst Prahy a také ze Středočeského kraje.
Veškerá výuka probíhá ve dvou budovách v areálu školy. V hlavní budově jsou kromě kmenových 
tříd multimediální pracovna, pracovna výtvarné výchovy, pracovna pro ruční práce dívek, cvičná 
kuchyně,  dílny,  logopedická  pracovna,  školní  knihovna,  ředitelna,  sborovna,  kabinety,  kabinet 
výchovné poradkyně, kabinet školního metodika prevence a technické zázemí školy (hospodářka, 
školník).

Výroční zpráva 2011/2012 -  Základní škola praktická a základní škola speciální, Ružinovská 2017/20, Praha 4 
4

mailto:skola@ruzinovska.cz
mailto:skola@ruzinovska.cz


V menší budově, v tzv. „pavilonku“, jsou třídy žáků základní školy speciální, třídy žáků základní 
školy praktické, tělocvična, školní družina.
K areálu školy patří hřiště a velká zahrada, vhodná pro výuku pracovního vyučování - pěstitelských 
prací. Inventář školních pomůcek je pravidelně obnovován. 
Stravování  žáků  je  zajištěno  ve  školní  jídelně základní  školy  s  rozšířenou  výukou  angličtiny 
a osmiletého gymnázia Nový PORG v ulici Pod Krčským lesem 1300/25, Praha 4. 
Ve školním roce  2011/2012 bylo  otevřeno dvanáct  tříd  základní  školy  praktické  (z toho jedna 
specializovaná třída pro autistické žáky), dvě třídy základní školy speciální a tři oddělení školní 
družiny.
Ze strany všech zaměstnanců školy dominuje přátelský přístup k žákům, všichni se snažíme dětem 
pomoci,  poradit  a  vyjít  vstříc.  Každou  činností  školy  prolíná  naše  motto:  „Základní  škola 
Ružinovská - škola, do které si děti chodí pro lásku“. Od ledna 2003 je naše škola Fakultní školou 
UK - Pedagogické fakulty v Praze. 

1.7 Zajištění individualizace vzdělávání, školní vzdělávací programy
Základem práce učitelů školy je individuální přístup k žákům, respektujeme potřeby, zájmy 
a rozdíly ve schopnostech dětí školy a tomu přizpůsobujeme výuku. 
K zajištění  úspěšné  individualizace  vzdělávání  zpracováváme  pro  žáky  individuální  vzdělávací 
plány (IVP). Ty upravují obsah výuky i organizaci vzdělávání jednotlivých v rámci jednotlivých 
vzdělávacích  programů  a  obsahují  mj.  výčet  podpůrných  opatření  zohledňujících  potřeby 
jednotlivých dětí. Jde nám o to, aby žáci mohli plnit své vytýčené cíle v maximální míře. 
Individuální vzdělávací plán má platnost jeden školní rok. Na jeho vypracování se podílí zejména 
třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů, ředitel školy - je to jedna z priorit jeho práce, a další 
pedagogičtí  zaměstnanci  školy.  IVP  obsahuje  základní  údaje  o  žákovi,  závěry  a  doporučení 
z vyšetření  v PPP  resp.  SPC,  organizační  zajištění  a  konkrétní  způsoby  reedukace,  pomůcky, 
které se budou při nápravě používat, jméno pedagoga, který bude s dítětem pracovat. Vzdělávání 
podle IVP je projednáno s rodiči žáků, jeho plnění je pravidelně vyhodnocováno. 
Žáci jsou vyučováni těchto podle těchto vzdělávacích programů:

• Školní  vzdělávací  program základní  školy  praktické,  č.j.:  68/2007  -  zpracovaný   podle 
přílohy RVP ZV LMP (verze 2005) 

• Školní vzdělávací program základní školy speciální I,  č.j.:  227/2010 - zpracovaný podle 
RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008)

• Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č.j.: 228/2010 - zpracovaný podle 
RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008)

• učební plán vzdělávacího programu Pomocná škola, č.j.: 24035/1997‐22
• Školní vzdělávací program základní školy, č.j.: 229/2010, zpracovaný podle RVP ZV (verze 

2007)

1.8 Údaje o zápisu k povinné školní docházce, následném přijetí a přijímání žáků 
Zápisu do prvních tříd se zúčastnilo 10 zákonných zástupců budoucích žáků, 5 dětí bylo přijato 
do první  třídy  ZŠ  praktické,  2  děti  do specializované  třídy  pro  žáky  s autismem.  Rozhodnutí 
o odkladu školní docházky obdržely 3 děti. 
V průběhu školního roku byli do školy přijímáni žáci na základě žádosti rodičů o přestup, žádosti 
o převedení do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, 
s písemným  doporučením  školského  poradenského  pracoviště,  informovaným  souhlasem  se 
zařazením  žáka  do  některé  z organizačních  forem  vzdělávání  a  informovaným  souhlasem 
s převedením  žáka  do  vzdělávacího  programu  základního  vzdělávání  pro  žáky  se  zdravotním 
postižením.
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Během školního roku nastoupilo 11 nových žáků, z toho 4 žáci k nám přestoupili z jiné základní 
školy, kde jejich výuka probíhala podle vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se 
zdravotním postižením, 1 žák byl přijat po předchozím dvouměsíčním diagnostickém pobytu a jeho 
výuka probíhá podle Školní vzdělávací program základní školy, č.j.: 229/2010, zpracovaného podle 
RVP ZV s využitím IVP
Od 1.9.2012 je přijato dalších 6 žáků jejichž přijímací řízení proběhlo ještě během školního roku 
2011/2012  Během školního roku 2011/2012 ze školy z důvodu stěhování přestoupili 4 žáci.

2. Naplňování dlouhodobého záměru
Dlouhodobé záměry školy stanovené v projektu Efektivní škola jsou plněny. 
Škola v tříletém cyklu vypracovává, analytický, hodnotící materiál s názvem „Zpráva z vlastního 
hodnocení  školy“.  Pro  ilustraci  předkládám  souhrn  tohoto  hodnocení,  který  používá  stupnici: 
plněno - plněno částečně - není plněno.
Oblast výchovně vzdělávací:

• větší  individualizace  -  zohledňování  individuálních  zvláštností  žáků  -  každému  žákovi 
vybrat aktivitu, ve které bude úspěšný a poskytnout pocit úspěšnosti - plněno

• prostřednictvím individuálních hodin se věnovat žákům s výukovými problémy - plněno
• prostřednictvím zvýšené individuální logopedické péče rozvíjet komunikační dovednosti  - 

plněno
• vést žáky ke schopnosti týmově pracovat prostřednictvím skupinového vyučování - kvalitní 

příprava a spolupráce učitelů v rámci metodických sdružení - plněno 
• získávat  a  vyhodnocovat  zpětnou  vazbu  od  škol  a  školských  zařízení,  kam po  splnění 

povinné školní docházky odcházejí absolventi naší školy - výchovný poradce - plněno
• zkvalitnit práci metodických sdružení - plněno
• oslovit  svou  nabídkou  vzdělávání  všechny  skupiny  žáků  se  speciálními  vzdělávacími 

potřebami, reagovat tak na potřeby společnosti, požadavky zřizovatele - plněno
• péče o kvalitní školní klima rozvíjející pocit sounáležitosti žáka se školou - plněno
• pestrá nabídka volnočasových aktivit, udržet stávající nabídku zájmových kroužků - plněno
• hodnocení  zavádění  ŠVP,  tematických  plánů  a  kvality  výuky,  vznik  speciálního 

metodického týmu, zlepšit práci stávajících předmětových týmů - plněno
• stanovení obecných kritérií úspěšného žáka školy - standardizované testy - plněno částečně

Oblast personální práce:
• podporovat  trend  celoživotního  vzdělávání,  dle  plánu  DVPP,  vzdělávání  systematicky 

vyhodnocovat, aby získané vědomosti byly k dispozici i ostatním pracovníkům - plněno
• odměňovat kvalitní práci a iniciativní návrhy podle jasných, předem projednaných kritérií - 

plněno
• vyzdvižení role třídního učitele, VP, ŠMP a vedoucích předmětových týmů - plněno
• rozvíjet  systém uvádění nových pracovníků, zajistit  profesní kontinuitu mezi  stávajícími 

a novými pracovníky - plněno
• vedení školy - jasný informační systém školy, funkční a kvalifikovaný systém porad, účinná 

podpora práce metodických orgánů a dalších týmů - plněno
• organizování evaluačních a autoevaluačních činností  - plněno

Oblast hospodářsko-ekonomická a právní:
• získávat další finanční prostředky - účastnit se grantů, vyhledávat sponzory - plněno 
• vyhodnocování  a  zajišťování  vybavení  výukových  prostor  v souladu  s  potřebami  ŠVP 

a hygienickými předpisy, modernizace, průběžná rekonstrukce budov školy - plněno
• zajistit  doplňování  a  účelné  využívání  školní  a  učitelské  knihovny,  dbát  maximálního 

vytížení specializovaných učeben, školní zahrady- plněno
Oblast vnějších vztahů: 
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• další zviditelnění a zvýšení prestiže školy - prostřednictvím grantů, mezinárodních projektů 
spolupráce s PF UK a dalšími vysokými školami (poskytování praxí) - plněno 

• zvýšení prestiže školy jako komunitní instituce, centra společenského života - plněno
• podporovat různé netradiční modely třídních schůzek a setkávání se s rodiči - plněno 
• rozvoj spolupráce s dalšími školami, rozvíjení zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání - 

plněno 
• zviditelňovat školu každoročním pořádáním již osvědčených pravidelných akcí - plněno

Výsledky tohoto hodnocení jsou v souladu se závěry tří kontrolních šetření ČŠI.

2.1 Naplňování dlouhodobého záměru - roční plán práce 
Naplňování dlouhodobého záměru, roční plány práce školy, závěry jednání metodických orgánů 
vedení  i zaměstnanci  školy  pravidelně  vyhodnocují na  pedagogických  a provozních  poradách, 
schůzkách metodických orgánů a na jednáních školské rady. 
Ve školním roce 2011/2012 jsme se soustředili v oblastech výchovy a vzdělávání, řízení lidských 
zdrojů a materiálně technického zabezpečení zejména na plnění těchto úkolů:

• poskytnutí  klíčových  kompetencí,  základů  pro  celoživotní  učení,  umožňujících  přijetí 
absolventů školy k dalšímu vzdělávání a později jejich uplatnění na pracovním trhu 

• individualizace vyučování - včetně výuky dle IVP - 33 žáků
• výuka žáků podle IVP které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu základní školy, 

č.j.: 229/2010, zpracovaného podle RVP ZV (verze 2007)
• profilace školy v oblasti environmentální výchovy mj. i navázání dlouhodobé spolupráce se 

spolupracujícími subjekty v oblasti EVVO - s Hnutím Tereza a Provident Financial s.r.o.
• příprava výuky v druhé specializované třídě pro autistické žáky
• výuka žáků za pomoci pedagogické asistence - 9 žáků
• kvalitní vedení pedagogických asistentů školy třídními učiteli
• pravidelné vyhodnocování a případné úpravy všech ŠVP
• práce preventivního týmu v oblasti krizové intervence a prevence rizikových jevů
• kvalitní práce o oblastech výchovného poradenství 
• zvyšování úrovně práce ve školní družině s důrazem na bezpečnost práce
• nabídka žákům školy - práce v bezplatných zájmových kroužcích
• pokračování v projektu Internetové kluby
• péče o kvalitní školní klima budující pocit sounáležitosti žáka se školou
• budování podnětného pracovní prostředí a vztahů pro zaměstnance školy
• organizace  rychlých  výzkumů názorů  zaměstnanců  na  témata  dotýkající  se  práce  školy 

(např. přijímání žáků bez MP)
• výběr nových kvalitních pracovníků
• udržení vysoké odborné úrovně pedagogického sboru - další vzdělávání dle plánu DVPP
• aktualizace řízení strategií školy, vycházející vyhodnocování práce školy a změn legislativy
• reagování na poptávku rodičů žáků školy - zvýšení kapacity ŠD
• navázání kontaktů s dalšími školami ZŠP Tábor, Školy sv. Augustina
• zviditelnění a zvýšení prestiže školy v médiích 
• organizování seminářů pro odbornou veřejnost
• zvýšení atraktivnosti školy pro zájemce o školní docházku
• úpravy na školní  zahradě -  vykácení  oslabených a nebezpečných stromů, úprava svahu, 

nátěr plotu okolo areálu školy, úprava záhonků jednotlivých tříd a jejich okolí
• průběžná rekonstrukce jednotlivých tříd (linoleum, malba, světla)
• rekonstrukce školních dílen - oprava poškozených stěn, malování, linoleum
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• zajištění  kontrolního měření  na výskyt uvolněných vláken v ovzduší  v objektu pavilonu 
školy

• obnova povrchu ve školní tělocvičně
• odstranění havárie střechy vzniklé v červenci 2012

Poznámka:
Během víkendu 14.7.2012 - 15.7.2012 opětovně zatekla voda na 4 místech novou střechou z roku 
2009 (z toho 2x okolí světlíku střešního okna) do objektu pavilonu. V rámci reklamace odpovědná 
firma 30.7.2012 provedla příslušné opravy.
Podobná závada se opakovala v noci z 30.8.2012 na 31.8.2012, kdy voda opět zatekla a nadále 
zatéká voda střechou. Odstranění závady škola stále řeší se zhotovitelem střechy.

3. Rejstřík škol a školských zařízení a jejich optimalizace
Školy nově zřízené, zrušené, sloučené - 0

3.1 Počet škol podle zřizovatele

Zřizovatel
Právní 

subjekty

v tom:

MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře

Obec

Kraj 1 2

Soukromý

Církev

MŠMT

Celkem 1 2

3.2 Počty škol (součástí) a žáků podle typu zdravotního postižení
 - rozdělení škol vzdělávajících děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podle 
typu zdravotního postižení -zřizovatel HMP - k 29.6.2012

Zdravotní 
postižení 
celkem

Celkem MŠ ZŠ SŠ

školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci

2 122 2 122
z toho:
mentální 68 68

zrakové

sluchové

vady řeči

tělesné
kombinované 
vady 41 41

autismus          12 12
vývojové 
poruchy 
učení

1 1

vývojové 
poruch 
chování
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Poznámka:
Všichni žáci školy jsou žáci se zdravotním postižením.
Počet žáků bez mentálního postižení: 8
Všichni žáci autisté jsou současně s mentálním postižením.

3.3 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) -  k 29.6.2012

Počty 
dojíždějících 

žáků

K r a j

Ji
ho

če
sk

ý

Ji
ho

m
or

av
sk

ý

K
ar

lo
va

rs
ký

V
ys

oč
in

a

K
rá

lo
vé

hr
ad

ec
ký

L
ib

er
ec

ký

M
or

av
sk

os
le

zs
ký

O
lo

m
ou

ck
ý

P
ar

du
bi

ck
ý

P
lz

eň
sk

ý

S
tř

ed
oč

es
ký

Ú
st

ec
ký

Z
lí

ns
ký

C
el

ke
m

 

Celkem 1 16 17

Z toho:
nově přijatí 1  

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Škola má některá specifika, klade důraz na určité oblasti výchovy a vzdělávání. Koncepce školy 
je postavena na souboru dílčích priorit, které jsou uplatňovány všemi pedagogickými pracovníky. 
Jde nám zejména o to, aby si žáci osvojili klíčové vzdělávací kompetence. 
Zvýšená  hodinová  dotace  se  proto  týká  výuky  českého  jazyka,  matematiky  a pracovního 
vyučování. V základní škole praktické vyučujeme cizí jazyk - angličtinu a práci s počítačem. 
Naším  cílem  je   maximálně  možné  začlenění  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami 
do společnosti  a jejich  uplatnění  v reálném  životě.  K tomuto  cíli  směřují  veškeré  každodenní 
činnosti školy, tedy nejen vyučování, ale i mnohé akce, které se školou souvisejí.
Velký důraz dále klademe na práci v oblasti environmentální výchovy a oblasti předcházení vzniku 
rizikových jevů dětí a mládeže.

4.1 ŠVP - zaměření a zhodnocení, situace v jejich naplňování a tvorbě (ŠVP ZŠ praktické)
Výuka podle „Školního vzdělávacího programu základní školy praktické, č.j.: 68/2007“ začala 
v 1.9.2007 v 1.  a v 6.  ročníku.  Je  vytvořena metodická  skupina,  která  účinnost  výuky dle  ŠVP 
pravidelně vyhodnocuje, a to na základě získání zpětných vazeb z průběhu vyučování a požadavků 
rodičů.  ŠVP považujeme  za  otevřený  dokument,  který  bude  nadále  nutné  průběžně  upravovat 
a dávat do souladu se změnami ve školské legislativě. 
ŠVP je koncipován tak, aby na úrovni školy, ročníků a předmětů vytvářel co nejlepší předpoklady 
pro  postupné  osvojování  a  získávání  klíčových  kompetencí  stanovených  v RVP  ZV  -  LMP. 
Soubor získaných  vědomostí,  dovedností,  schopností,  návyků,  postojů  a  hodnot,  které rozvíjejí 
každého jedince, tedy tzv. klíčové kompetence, zásadně ovlivňují další uplatnění našich dětí.
Chceme,  aby  na  konci  základního  vzdělávání  byli  žáci  v co  nejvyšší  míře  vybaveni  všemi 
klíčovými kompetencemi. S přihlédnutím k osobnostním specifikům, potřebám a možnostem žáků 
s lehkým mentálním postižením klademe důraz na klíčové kompetence  komunikativní,  sociální 
a personální,  kompetence  pracovní  a  kompetence  k učení,  a  to zejména  na  osvojení  uvedených 
činností: 
kompetence k učení 

• dokáže vyhledávat informace a používat je v praktickém životě
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• uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
kompetence k řešení problémů

• řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní 
překážky

• dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu 
a řídí se jí

kompetence komunikativní 
• rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na ně reaguje
• využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 

soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
kompetence sociální a interpersonální 

• má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
• respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy

kompetence občanské 
• zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití
• zvládá běžnou komunikaci s úřady

kompetence pracovní 
• má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem
• je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení

4.2 ŠVP - zaměření a zhodnocení, situace v jejich naplňování a tvorbě (ŠVP ZŠ speciální I, II)
Výuka  podle  „Školního  vzdělávacího  programu základní  školy  speciální  I,  č.j.:  227/2010“ 
-pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a “Školního vzdělávacího programu základní 
školy speciální II, č.j.: 228/2010 - pro žáky s těžkým mentálním postižením a s postižením více 
vadami začala  od 1.9.2010 2007 v 1.  a  7.  ročníku. Metodická skupina pravidelně  vyhodnocuje 
účinnost výuky dle výše uvedených vzdělávacích programů, oba ŠVP budeme průběžně upravovat, 
a to na základě získání zpětných vazeb z průběhu vyučování, požadavků rodičů a změn školské 
legislativy. 
Ve školním roce 2011/2012 jsme se snažili co nejlépe reagovat, přizpůsobit se a individualizovat 
výuku čtyřem novým žákyním s těžkým zdravotním postižením, které nastoupily 1. třídy.
Chceme, aby na konci základního vzdělávání  byli naši žáci  v co nejvyšší míře vybaveni všemi 
klíčovými kompetencemi. S přihlédnutím k osobnostním specifikům, potřebám a možnostem žáků 
se středně těžkým mentálním postižením klademe důraz na klíčové kompetence  komunikativní, 
sociální  a  personální,  kompetence  pracovní  a  kompetence  k učení,  a  to zejména  na  osvojení 
uvedených činností: 
kompetence komunikativní 

• komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• využívá  získané  komunikační  dovednosti  k vytváření  vztahů  potřebných  ke  společenské 

integraci
kompetence sociální a interpersonální 

• orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• uplatňuje základní návyky společenského chování

kompetence pracovní 
• pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly
• soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění

kompetence k učení
• ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému vzdělávání
• uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
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S přihlédnutím  k osobnostním  specifikům,  potřebám  a  možnostem  žáků  s nejtěžšími  formami 
mentálního postižení a žáků s postižením více vadami klademe důraz na jejich vybavení souborem 
základních klíčových kompetencí na úrovni, která je žákům dosažitelná.
kompetence komunikativní  - na konci základního vzdělávání žák:

• poznává  známé  osoby  a  dorozumívá  se  s nimi  verbálními  nebo  neverbálními  formami 
komunikace

• reaguje na své jméno
• reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas
• vyjadřuje  své  potřeby,  pocity  a  nálady  různým  způsobem  verbálními  i  neverbálními 

prostředky
• dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem

kompetence sociální a personální - na konci vzdělávání žák:
• uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla
• zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí
• rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec - dívka, muž - žena)
• navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím
• spolupracuje se svými učiteli a spolužáky
• chová se zdrženlivě k neznámým osobám

kompetence pracovní - na konci vzdělávání žák:
• zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny
• poznává a používá předměty denní potřeby
• rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje
• využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály
• podílí se na jednoduchých praktických činnostech

kompetence k učení - na konci vzdělávání žák:
• rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům, je schopen je užívat
• pozná a rozlišuje základní piktogramy
• pozná tiskací písmena
• napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti
• používá učební pomůcky

kompetence k řešení problémů - na konci vzdělávání žák:
• řeší známé situace na základě nápodoby či opakování
• chápe a plní jednoduché příkazy
• orientuje se v okolním prostředí
• orientuje se v časovém režimu dne
• překonává pocity strachu

Osvojování všech klíčových kompetencí je dlouhodobý a složitý proces, který pokračuje v průběhu 
celého života jedince. Naší snahou je vybavit absolventy školy souborem klíčových kompetencí 
na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Ve školním roce 2012/2013 začneme s intenzivnější aplikací 
strukturovaného učení při výuce žáků prvního stupně základní školy speciální.

4.3 ŠVP - zaměření a zhodnocení, situace v jejich naplňování a tvorbě (ŠVP ZŠ)
Výuka podle „Školního vzdělávacího programu základní školy, č.j.: 229/2010 začala v září 2010. 
Ve  třídách  základní  školy  praktické  vzděláváme  v souladu  se  zněním  §  16  školského  zákona 
č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 73/2005 Sb., od 1.9.2011 ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., - § 10 
odst. 2, i žáky s jiným zdravotním postižením, než je lehké mentální postižení. 
Ve škole tak plní svou povinnou školní docházku žáci, kteří nezvládali  požadavky a organizaci 
výuky v běžných základních školách, kteří tam dlouhodobě selhávali a neměli šanci být úspěšní. 
Všichni tito  žáci pracují  podle individuálních vzdělávacích plánů, které  průběžně konzultujeme 
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s PPP. Doplňujícím oborem zvoleným zákonnými zástupci  žáků 7.,  8.,  a 9.  ročníků je předmět 
pracovní činnosti.
Vzdělávací nabídka školy tak reaguje na vnější vlivy, tedy na poptávku úzké skupiny zdravotně 
postižených  žáků  po  výuce  dle  ŠVP  vycházejícího  z RVP  ZV  ve  speciální  škole.  Je  nutné 
konstatovat,  že  se  jedná  o zcela  výjimečné  případy.  K 29.6.2012 se  vyučovalo  podle  Školního 
vzdělávacího programu základní školy, č.j.: 229/2010 9 žáků, k 1.9.2012 to bude 6 dětí - asi 5% 
žáků školy. 
Naší snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti těchto dětí a kvality jejich školního života. 
Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy, ročníků a předmětů vytvářel 
co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování a získávání klíčových kompetencí stanovených 
v RVP ZV, kterých se snažíme dosáhnout prostřednictvím výuky podle IVP. Školou preferované 
základní cíle při osvojování jednotlivých kompetencí:
kompetence k učení

• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat pro celoživotní učení, naučit je učit se
kompetence k řešení problémů

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů - naučit je, 
že každý problém má své řešení

kompetence komunikativní
• naučit  žáky účinně komunikovat  se spolužáky, učiteli  i ostatními  lidmi ve škole i  mimo 

školu, vhodnou komunikaci chápeme jako základní projev slušnosti
kompetence sociální a personální

• naučit spolupracovat a respektovat sebe i druhé, těm, co potřebují pomoc, umět pomoci
kompetence občanské

• připravit žáky, aby se chovali jako zodpovědní lidé, kteří mají vybudované právní vědomí 
a respektují pravidla společnosti

kompetence pracovní
• vybudovat u žáků pozitivní vztah k práci své i k práci druhých, a to zejména k manuálním 

činnostem
I  tento  ŠVP považujeme  za  otevřený  dokument,  který  bude možné díky fungujícímu systému 
zpětných vazeb průběžně upravovat.

4.4 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2011/2012 inspekční činnost nebyla provedena.
Zprávy z posledních šetření ČŠI (v r. 2008 a v r. 2011) jsou v sekci dokumenty školy na webových 
stránkách školy www.ruzinovska.cz 

4.5 Ověřování výsledků vzdělávání
Při  jednáních  metodických  orgánů  pravidelně  vyhodnocujeme  naplňování  učebních  plánů, 
sledujeme,  zda  toto  plnění  pozitivně  odráží  v rozvoji  klíčových  kompetencí  žáků.  Sledujeme 
funkčnost využití disponibilních hodin, máme vytvořenou koncepci domácí přípravy, tu průběžně 
inovujeme pro jednotlivé skupiny žáků (jeden z úkolů ve školním roce 2012/2013). Vzdělávací 
strategie  zaměřujeme zejména na podporu čtenářské,  sociální,  matematické a finanční strategie. 
Velkou pozornost věnujeme informační gramotnosti našich žáků, zde mimo jiné využíváme zázemí 
naší počítačové učebny.
Na  půdě  metodických  orgánů  diskutujeme  a  ověřování  výsledků  vzdělávání.  Volíme  převážně 
běžné  evaluační  nástroje,  třídním  kolektivům  pravidelně  zadáváme  písemná  srovnávání, 
jednotlivcům pak porovnávání v čase.
Žáci základní  školy  speciální  plní  úkoly  zaměřené  na  hrubou  i  jemnou  motoriku, 
které porovnáváme v čase a sledujeme tak vývoj  každého dítěte.  Posuny (stagnace)  výkonnosti 
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jednotlivých  žáků  jsou  pak  námětem  konzultací  rodičů  a  pedagogy  školy.  Výsledky  jsou  pak 
diskutovány a hodnoceny na půdě metodických orgánů všemi pedagogy školy.
Jsou  určeni  koordinátoři  vyhodnocování  všech  ŠVP,  tato  činnost  a následné  úpravy  školních 
vzdělávacích programů patří mezi priority práce školy. 
Strategie  školy  v oblasti  hodnocení  žáků  je  formulována  ve  směrnici  č.  13  Klasifikační  řád, 
který je průběžně, ve shodě se změnami školské legislativy, inovován.

4.6 Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání
Ve školním roce 2011/2012 škola kurzy nepořádala. 

4.7 Pedagogická asistence
Vedení  školy  si  vysoce  váží  podpory  zřizovatele-  hlavního  města  Prahy  v oblasti  financování 
pedagogické asistence, která není v jiných krajích ČR tak samozřejmá.
Ustanovení  funkce  asistenta  pedagoga  představuje  podpůrnou  službu,  která  umožní  kvalitnější 
vzdělávání  žákům se speciálními  vzdělávacími  potřebami,  v případě naší školy se jedná o děti 
s těžkými formami zdravotního postižení. Znamená to významné zlepšení kvality jejich školního 
života a jejich následné lepší uplatnění při středním vzdělávání a posléze v některých případech 
i na trhu práce.
Ve školním roce 2011/2012 ve škole působilo 9 pedagogických asistentek u 9 žáků, týdně se tito 
žáci  vzdělávali  podporou  asistentek  220  vyučovacích  hodin,  celkový  přepočtený  úvazkem 
asistentek činil 5,53.
Práce našich asistentů pedagoga je velice přínosná, potřebná a je vysoce hodnocena rodiči žáků, 
vedením školy i jednotlivými pedagogy. Na rozvoji pracovních kompetencí, zapracování nových 
asistentek  se aktivně  podíleli  zejména  třídní  učitelé  a  asistentky  ve škole  už  působící. 
Interpersonální vztahy asistentů a učitelů lze hodnotit velmi pozitivně. 

4.8 Vzdělávání nadaných žáků
Nadaní žáci jsou podporováni zejména v oblastech svého nadání, jak v rámci výuky, tak v rámci 
ostatních činností ve škole, např. zájmových kroužků. 
Jedním z kritérií úspěšnosti práce s nadanými žáky je i jejich možný návrat do běžných základních 
škol. Např. ve školním roce 2009/2010 se nám podařilo připravit k přechodu do běžné základní 
školy 3 žáky. Ve školním roce 2011/2012 o tuto možnost neprojevili zákonní zástupci zájem.
Práce  s nadanými  dětmi  vyžaduje  od  učitelů  náročnější  přípravu  na vyučování.  Umožňujeme 
žákům pracovat na počítači, individuálně pracovat s naučnou literaturou, zadáváme jim náročnější 
samostatné úkoly, pověřujeme je řízením skupin. Někteří žáci školy pracují podle „těžších“ IVP, 
kde  učivo  přesahuje  požadavky  ŠVP  konkrétního  předmětu.  Nadané  žáky  připravujeme  tak, 
aby byli přijati k dalšímu vzdělávání na školách, které kladou náročnější požadavky. 
Součástí naší podpory je i snaha vést nadané žáky k pomoci slabším, k toleranci k méně nadaným.

4.9. Aktivity a prezentace škol na veřejnosti
4.9.1 Mezinárodní spolupráce a zapojení škol do rozvojových programů
Ve školním roce 2010/2011 jsme se nezapojili do žádné mezinárodní spolupráce.

4.9.2 Spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery
Stručný výčet další spolupráce:

• ve škole realizují svou praxi a absolvovali náslechy studenti VOŠ pedagogické a sociální, 
Praha 6, Evropská 33

• ve  škole  realizují  svou  praxi  a  absolvovali  náslechy  studenti  pedagogické  fakulty  UK, 
Univerzity J. A. Komenského a dalších vysokých škol s pedagogickým zaměřením
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• studentům jsme umožnili provádět výzkumy pro jejich seminární, bakalářské, diplomové 
resp. doktorandské  práce,  jeden  z výzkumů  dokonce  publikoval  časopis  Speciální 
pedagogika (č. 1, ročník 2011)

• pravidelně  spolupracujeme  s místním  úřadem  městské  části  Praha  4  (oblast  ochrany 
životního prostředí, oblast prevence sociálně patologických jevů, odbor péče o dítě) 

• několik  let  spolupracujeme  se  Svazem  bojovníků  za  svobodu  s odbočkou  v Praze  4, 
žáci školy - členové pěveckého kroužku, vystupují na schůzích tohoto sdružení

• od roku 2008 se jako spolupracující subjekt účastníme projektu „Divadlo v parku“ - dne 
loutek a hudby pro malé i velké v Kunratickém Zámeckém parku, pod záštitou MHM Prahy 
a  městské  části  Praha  Kunratice,  který  v tomto  období  vyvrcholil  ve  dnech  19.5.2012 
a 23.6.2012, více informací získáte na www.divadlovparku.cz

• zhruba 2/3 žáků školy jsou členy sportovní organizace SK IMPULS PRAHA, kterou zřizuje 
Český svaz mentálně postižených sportovců a zastřešuje ČSTV, v rámci tohoto členství se 
děti účastní mnoha sportovních akcí

• spolupráce s organizacemi zabývající se oblastí environmentální výchovy - se Sdružením 
Tereza

• spolupráce  s organizacemi  zabývající  se  oblastí  environmentální  výchovy  -  s  Provident 
Financial s.r.o.

• adopce zvířat v ZOO Praha 
• spolupracujeme  se  zákonnými  zástupci  žáků,  komunikace  s těmito  partnery  má  ve  naší 

škole vysokou úroveň a četnost

4.9.3 Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod.
(umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni)
Škola  je  držitelem mezinárodního ocenění  Ekoškola  (Eko-Schools),  které  je  platné na dvouleté 
období do června 2013. 
Titul  nám  udělila  mezinárodní  organizace  Foundation  for  Environmental  Education,  jejímž 
koordinátorem je v ČR Sdružení Tereza. Tento titul získávají školy věnující se vzdělávání žáků 
se zdravotním postižením zcela výjimečně. Jdo o ocenění škol,  ve kterých žáci s učiteli  snižují 
ekologický dopad provozu školy a zlepšují životní prostředí. 

Sportovní ocenění - mezinárodní:
Global Games - 23.9. - 3.10.2011 v Janově v Itálii
žákyně
2. místo v sedmiboji – nominace na ME

MS v halové atletice - 14.3. - 18.3.2012 v Manchesteru ve Velké Británii
žákyně -  titul mistryně světa
1. místo - mistryně světa v pětiboji

Mistrovství Evropy INAS - 12.6. - 18.6.2012 v Gävle ve Švédsku 
žákyně
3. místo - běh 100m 

Sportovní ocenění - tuzemská:
MČR v plavání  27.4. - 28.4.2012 v Liberci
žákyně - 2x titul mistryně republiky
1.místo 50 m VZ 
1.místo 50 m prsa 
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žák -  titul mistr republiky
1.místo 50 m prsa 

žák -  titul mistr republiky
1.místo 100 m VZ 

1.místo - štafeta děvčata

1.místo - štafeta chlapci

MČR v lehké atletice 25.5. - 26.5.2012 v Praze
žák
1.místo vrh koulí - kategorie žáci -  titul mistr republiky

žákyně -  4x titul mistryně republiky
1.místo - skok vysoký
1.místo - běh 100m
1.místo - běh 200m
1.místo - štafeta 4x100m ženy 

4.9.4 Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení realizované školami
 - rekvalifikace a odborné kurzy
Každé pondělí se od roku 2005 v naší škole setkává skupina 25 bývalých žáků školy - dospělí lidé 
s různým stupněm mentálního  postižení  s vycházejícími  žáky  ZŠ  speciální.  Pod vedením dvou 
pedagogů  si  neformálním  způsobem  opakují  získané  vědomosti  a  návyky.  Tímto  způsobem 
získáváme  zpětnou  vazbu  a  důležité  informace  o  individuálním  vývoji  a  dalším  pracovním 
uplatnění mentálně postižených lidí, které po určitém vyhodnocení používáme při tvorbě a korekci 
školních  vzdělávacích  programů ZŠ speciální.  Naši  žáci  ZŠ speciální  jsou pak lépe  připraveni 
na přechod k střednímu vzdělávání.

4.9.5 Další důležité aktivity školy a projekty školy financované z vlastních zdrojů
Čtenářská gramotnost - od školního roku 2009/2010 je prioritou naší školy podpora čtenářské 
gramotnosti žáků. Čtenářská gramotnost nepředstavuje pouze zvládnutí techniky čtení, ale sleduje 
i porozumění  textu  a především vede k  přemýšlení  o  smyslu  přečteného  textu  a  jeho výkladu. 
Čtení tak přivádí čtenáře k osobnímu rozvoji a k dosahování jeho cílů v různých oblastech života. 
Žák,  který  nečte,  má  potíže  s  vyjadřováním i  se  zvládnutím  učiva  mnoha  různých  předmětů. 
Umět dobře číst je komplexní dovednost.
V  oblasti  rozvoje  čtenářské  gramotnosti  se  otvírá  široké  pole  pro  spolupráci  školy  a  rodiny. 
Jaké činnosti při rozvoji čtenářské gramotnosti využíváme?
Práce s učebnicemi, pracovními listy, knihou, časopisem a novinami,vedení čtenářských deníků, 
rozhovory,vypravování,  předčítání,  dramatizace,  využívání  školní  žákovské  knihovny,  návštěvy 
programů městské knihovny, tvorba školního časopisu „Školníček“, recitační a literární soutěže, 
práce s internetem, fotogalerie čtenářů.

Školní  časopis -  od roku 1996 vydávají  žáci  školy pod vedením učitelky  svůj  školní  časopis. 
Jeho obsah tvoří asi z 90% samostatné práce dětí vytvořené vždy na dané téma. Takto se snažíme 
ovlivňovat školní klima, kvalitu vztahů mezi žáky a pocit sounáležitosti se školou. Žáci tak mají 
možnost vyjádřit se k životu školy.
Od roku 2004 vydáváme také speciální čísla, která se věnují vytipovaným problémům z oblasti 
prevence rizikových jevů, jako jsou  šikana, požívání alkoholu a nelegálních drog.
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Projekt vede a koordinuje školní metodik prevence, na práci se třídami se podílejí třídní učitelé. 
Cílem  je  dosažení  pozitivních  změn  chování  a  žádoucích  sociálních  dovedností  žáků  školy, 
skupiny, která se nám zdá těmito rizikovými jevy zvláště ohrožená. Žáci touto nenásilnou formou 
získávají povědomí o řadě negativních jevů, o jejich zdravotních důsledcích, učí se čelit tlaku okolí 
(zejména v oblasti zneužívání návykových látek). Důležitou roli hraje fakt, že žáci časopis sami 
spoluvytvářejí.  Získávají  nejen  nové  vědomosti,  náhledy  na problém,  osvojují  si  i  různé 
dovednosti, mají pocit z dobře vykonané práce a také zažijí potřebný pocit úspěšnosti. Většina dětí 
totiž velmi stojí o to, aby právě jejich příspěvek byl otištěný. 

Jarní výstavy výrobků žáků školy - tyto výstavy pořádáme od školního roku 2007/2008.  Letošní 
výstava  se  konala  19.  dubna  2012.  Většinu  exponátů  vyrobili  žáci  2.  stupně  ZŠ  praktické 
v hodinách  pracovního  vyučování  a pracovních  činností.  Také žáci  ZŠ  speciální  vystavovali 
několik výrobků.
K prohlédnutí  byly práce ze dřeva,  plastu a plechu, chlapci  předvedli  dokonalé modely letadel 
poskládaných z papíru, děvčata se pochlubila hlavně šitými, háčkovanými a pletenými výrobky, 
ale  i drobnostmi zhotovenými z korálků. Nechyběly ani jarní a velikonoční dekorační předměty 
a ozdoby.  Rodiče,  kteří  naši  výstavu navštívili,  nešetřili  chválou a  pochvalnými  zápisy v knize 
návštěv výstavy. Zejména ocenili práci učitelů školy.
Vystavené výrobky si také prohlédly děti ze všech tříd školy.

Internetové kluby - od školního roku 2006/2007 jsme byli partnerem projektu „Internetový klub 
ČH@VE“.  V I.  pololetí  školního roku 2010/2011 projekt  pokračoval  pod názvem Internetové 
kluby a byl financován  z Evropského  sociálního  fondu,  ze  státního  rozpočtu  ČR a  z rozpočtu 
hl. m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita. I když projekt oficiálně 
skončil v roce 2011, pokračoval s podporou 3 pedagogů školy v nezměněné podobě i ve školním 
roce 2011/2012 a bude tomu tak i ve školním roce 2012/2013.
Chceme pomoci žákům, kteří nemají doma počítač nebo připojení k internetu. Naši žáci mohou 3x 
týdně navštěvovat tříhodinové kroužky. Pod vedením tří pedagogů v nich pracuje zhruba 35 dětí, 
mj.  společně  se  žáky  ZŠ praktické  i  žáci  ZŠ speciální  i  žáci  autisté.  V klubu se  děti  mohou 
připravovat  do  školy,  doučovat  se,  učit  se  nové  věci  na  počítači  a  internetu,  vytvářet  práce 
do soutěží.  Projekt  podporuje vzdělávání  pomocí  moderních  metod s využitím ICT technologií, 
žáci  mají  k dispozici  e-learningové  výukové  programy.  Je  zaměřen  na  podporu  počítačové 
a informační  gramotnosti,  komunikačních  dovedností  a kompetencí  žáků,  kteří mají  nějakým 
způsobem ztížené  podmínky pro vzdělávání.  V rámci  internetového klubu se děti  pod vedením 
lektorů učí pracovat s internetem jako vzdělávacím, informačním a komunikačním nástrojem. 
Více informací získáte na www.internetovekluby.cz 

EVVO -  naše  škola  klade  velký  důraz  na  environmentální  výchovu  a  vzdělávání  (EVVO). 
Od školního roku 2008/2009 je práce v této oblasti koordinovaná a na realizaci cílů se podílejí, 
jak žáci, tak pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci. Více na webových stránkách školy 
www.ruzinovska.cz

4.10 Prevence rizikového chování 
Školní  metodik  prevence  se  zabýval  činnostmi,  které  jsou  podrobně  popsány  v „Minimálním 
preventivním programu ZŠ Ružinovská (MPP). 
Tématika  prevence  rizikového  chování  jsou  začleněna  do  výuky  jednotlivých  vyučovacích 
předmětů,  informování  žáků i  rodičů je zajištěno i  prostřednictvím nástěnek školního metodika 
prevence a výchovného poradce. 
Ve škole opět pracoval tzv. „Preventivní tým“, který se operativně scházel a řešil problémy žáků, 
které lze zařadit do oblasti krizové intervence.
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I nadále pokračoval program dopravní výchovy na dětském hřišti.
Ve školním roce 2011/2012 se školní metodik prevence zabýval činnostmi, které jsou podrobně 
popsány  ve  školním  Minimálním  preventivním  programu. Nejčastěji  frekventované  okruhy 
činnosti byly:

• realizace Minimálního preventivního programu školy, koordinace jednotlivých složek MPP
• vyhodnocování  výsledků  preventivních  systémů  školy  (zajištění  výsledků  pro  tuto 

autoevaluaci  - průzkum hodnotová orientace žáků, požívání alkoholu, šikana, hodnocení 
školního a pedagogického klimatu)

• zajištění jednorázových akcí, dle plánu akcí 
• průběžné vyhodnocování jednotlivých akcí
• poradenské činnosti v rámci konzultačních hodin
• vedení nástěnky, informační tabule a anonymní schránky školního metodika prevence 
• doplňování publikací a ostatních materiálů týkajících se prevence
• zajištění tiskovin a dalších vzdělávacích materiálů pro žáky a rodiče
• spolupráce s odborníky - Muzeum policie ČR, PPP, Útvar situační prevence MP
• příspěvky v rámci pedagogických rad
• DVPP a sebevzdělávání
• předání agendy novému ŠMP

V souladu s MPP se žáci zúčastnili i několika pravidelných jednorázových preventivních akcí:
23.9.2011   
Městská policie - právní vědomí žáka - žáci 5., 6., 8. a 9. tříd - celodenní

14.10.2011   
Městská policie - beseda o kyberšikaně - žáci 7. a  8. tříd  - dvouhodinové semináře

15.12.2011   
Městská policie - beseda o kyberšikaně - žáci 7. a  8. tříd  - dvouhodinové semináře

9.1.2012   
Městská policie - zdravotní výchova, prevence a základy první pomoci pro žáky 4. a 5. třídy - 
dvouhodinové semináře

10.1.2012   
Městská policie - zdravotní výchova, prevence a základy první pomoci pro žáky 6. a 7. třídy - 
dvouhodinové semináře

23.1.2012   
Městská  policie  -  zdravotní  výchova,  prevence  a  základy  první  pomoci  pro  žáky  8.  třídy  - 
dvouhodinové semináře

23.1.2012   
Městská  policie  -  zdravotní  výchova,  prevence  a  základy  první  pomoci  pro  žáky  9.  třídy  - 
dvouhodinové semináře

30.3.2012 
Mgr.  Petr  Eisner  -  Problematika  odpovědnosti  náctiletých  -  sexuální  výchova,  dvouhodinové 
semináře pro žáky II. stupně školy 
2.4.-27.4.2012 všichni žáci 1. - 6. ročník ZŠ praktická i ZŠ speciání školy postupně - Veselé zuby
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21.5.2012 
beseda - dívky II. stupeň problematika dospívání + sexuální výchova dívky „Hledám se“

20.6.2012 
beseda - 8. a 9. třídy-  škodlivost kouření

22.6.2012
beseda - 6. a 7. třídy-  škodlivost kouření

4.11 Environmentální výchova (EVVO)
EVVO  je  začleněna  jako  průřezové  téma  do  všech  vzdělávacích  oblastí  téměř  všech  ŠVP. 
Realizace  se  EVVO  se  děje  většinou  formou  integrace  do  jednotlivých  předmětů.  Při  výuce 
je využívána  celá  řada  osvědčených  metod,  jako  je  projektové  vyučování,  skupinové  práce, 
brainstorming,  řízené  diskuse,  pozorování,  pokusy,  monitorování  jednotlivých  složek životního 
prostředí, besedy apod. 
Jednotlivé aktivity související s realizací EVVO není možné realizovat nahodile. Proto i v letošním 
školním roce byla EVVO zaměřena na plnění Akčního plánu činností a na plnění organizačních 
úkolů z Dlouhodobého programu EVVO. Téměř všechny naplánované činnosti z Akčního plánu 
se nám podařilo splnit. 
Některé akce byly nahrazeny aktuálnějšími nebo příhodnějšími vzhledem k vzniklým okolnostem. 
Na všechny celoškolní akce byla realizována žákovská zpětná vazba. Až na drobné výjimky byly 
akce hodnoceny žáky velmi dobře. Pro žáky i vyučující je zpětná vazba velkým přínosem v tom, 
že  jakákoliv akce neskončí jen samotnou realizací, ale účastníci si následně uvědomí a posoudí její 
přínos, ale i energii, která byla do její přípravy vložena. Zároveň se učí evaluaci a autoevaluaci, 
což jim pomáhá i ve výuce a následně při řešení problémů v běžném životě. 
V souvislosti  s tímto  připravujeme  i  provádění  zpětné  vazby  zaměstnanců  školy  a rodičovské 
veřejnosti. 
Jako velmi přínosné hodnotíme i  to,  že teoretické znalosti,  které žáci  získají,  mohou prakticky 
využít při konkrétních činnostech v ekologizaci provozu školy i v běžném životě.
V plnění organizačních cílů zaznamenala škola výrazné úspěchy.

Organizační cíle - role koordinátorky
Cíl: Koordinátorka vytvoří školní ekotým, jehož členy jsou: vedení školy, zástupce za ZŠ speciální, 
zástupce za 1. a 2. stupeň ZŠ praktické a zástupce provozních pracovníků.   
Hodnocení splnění cíle: 
Na škole byly vytvořeny dva ekotýmy- učitelský a žákovský. Do učitelského ekotýmu byla navíc 
přizvána vedoucí předmětové komise pracovního vyučování, která koordinuje práce na zahradě. 
Žákovský  ekotým  tvoří  z každé  třídy  dva  členové  ekohlídek.  Učitelský  ekotým  se  setkává 
pravidelně jednou za dva měsíce a následně podle potřeby. Koordinátorka EVVO se setkává se 
žákovským ekotýmem jednou za měsíc a dále aktuálně podle potřeby. Ke schůzkám je přizvána 
vždy  některá  z členek  učitelského  ekotýmu.  Na  konci  školního  roku  se  sejdou  oba  ekotýmy 
k provedení  evaluace  činnosti  v oblasti  EVVO.  Na  začátku  školního  roku  provádí  oba  týmy 
společně analýzu školy a zpracují Akční plán činností na další školní rok.
V letošním školním roce se nám podařilo zlepšit koordinaci spolupráce obou ekotýmů a vytvořili 
jsme fungující systém informování vyučujících a spolužáků samotnými žákovskými ekohlídkami. 
Velký posun nastal  v samostatnosti  práce  žákovského ekotýmu.  Stále  je  však nutná  supervize, 
podpora a pomoc vyučujících.
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Cíl: Koordinátorka vypracovává ve spolupráci se školním ekotýmem jednou za pět let Dlouhodobý 
program EVVO a vždy na konci školního roku i Akční plán EVVO.
Hodnocení splnění cíle: 
Akční plán vypracovávají  oba ekotýmy vždy na začátku roku podle aktuálního stavu ve škole. 
Tento  systém  se  nám  lépe  osvědčil.  Dlouhodobý  program  EVVO  máme  v plánu  vypracovat 
na začátku  školního  roku  2014  –  2015.  Chystáme  nové  pojetí  Akčního  plánu,  který  by  měl 
obsahovat i úkoly, jež vyplynou z analýzy školy a žáci budou schopni se více samostatně zapojit 
do jejich plnění i hodnocení.

Cíl:  Koordinátorka  vyhledává a  shromažďuje  nabídky různých ekoorganizací  a  zajistí  realizaci 
vybraných akcí.
Hodnocení splnění cíle: 
Koordinátorka  spolupracuje  s ekologickým sdružením TEREZA,  EKODOMOV a KONIKLEC. 
Škola se zúčastnila 7 ekoexkurzí, které byly hodnoceny velmi dobře.
Ve škole proběhl  Den dobrovolníků firmy PROVIDENT a sdružení  TEREZA, při  kterém byla 
realizována spousta prací,  na něž by žáci ani zaměstnanci naší školy sami nestačili.  Akce byla 
velmi úspěšná a my věříme v další spolupráci.
V této  oblasti  je  škola  velmi  aktivní  a  velmi  úspěšná.  O  všech  realizovaných  akcích  vychází 
informace v tisku.

Cíl: Koordinátorka se dále vzdělává v oboru EVVO. Alespoň dvakrát ročně se zúčastní vybraného 
vzdělávání.
Hodnocení splnění cíle: 
Tento úkol se nám nedaří úspěšně realizovat z provozních důvodů (zástupy při výuce)  a i z důvodu 
nedostatku financí.

Organizace výuky EVVO
Ve školním vzdělávacím programu není  počítáno se samostatným   předmětem environmentální 
výchovy.
Cíl:  EVVO   prolíná  celým  výchovně  vzdělávacím  procesem.  Je  také  nedílnou  součástí 
mimoškolních  aktivit.  Do ekologických  činností  jsou zapojeni  i  rodiče  a  veřejnost.  Nejen  žáci 
a pedagogický sbor, ale také provozní pracovníci se podílejí na úspěšné realizaci EVVO. 
Hodnocení splnění cíle: 
Na škole se daří realizovat dlouhodobé ekoprojekty, jejichž výstupy jsou prezentovány celé škole, 
vedení,  provozním  pracovníkům,  rodičům  i  veřejnosti.  Velmi  úspěšné  a  u  dětí  oblíbené  jsou 
Ekohrátkové  dny,  kterých  se  zúčastní  celá  škola  a  v některých  případech  i  přizvaná veřejnost. 
Pravidelně jsou realizovány besedy s panem hajným, který se školou ochotně a často spolupracuje. 
Zúčastňujeme se již pravidelně různých ekoexkurzí a rodiče i veřejnost o této aktivitě informujeme 
prostřednictvím vystavených posterů.
V této oblasti je škola velmi aktivní a velmi úspěšná, o čemž svědčí i pozitivní reakce ve zpětných 
žákovských vazbách.

Vzdělávání pedagogů
Cíl: Koordinátorka zajišťuje vzdělávání v oblasti EVVO dalším vyučujícím. 
Hodnocení splnění cíle: 
Vzdělávání  se  zúčastňují  pedagogové,  kteří  mají  zájem  v dané  oblasti  realizovat  ekoprojekt 
se svými žáky. K dalšímu předávání informací dochází i v rámci bloků DVPP vlastními silami na 
schůzích pedagogické rady 
Nabídka vzdělávání byla výrazně omezena jednak ze strany školitelů, ale také z důvodu nedostatku 
financí. V této oblasti jsme nedosáhli plánovaných výsledků.
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Jediného vzdělávacího semináře ODPADY A OBALY (organizoval EKOKOM) se zúčastnila paní 
učitelka  Paterová,  která  následně  se  svou  třídou  realizovala  ekoprojekt  TŘÍDÍM,  TŘÍDÍŠ, 
TŘÍDÍME.

Provoz školy
Cíl: Škola rozšíří třídění odpadu o bioodpad.
Hodnocení splnění cíle:
Byl realizován ekoprojekt  BIOODPAD NENÍ ODPAD, v rámci kterého byla celá škola včetně 
zaměstnanců poučena o pravidlech sběru bioodpadu a vyprazdňování biokošů. V každé třídě byl 
instalován biokoš na sběr bioodpadu. V grantové výzvě sdružení TEREZA získala škola se svým 
ekoprojektem (1.  místo ve Středočeském kraji)  finanční  podporu,  za niž  byl  pořízen na školní 
zahradu tříkomorový kompostér. Škola splnila tento cíl velmi úspěšně a získala spolupracovníky 
z několika ekologických sdružení a veřejných organizací.

Cíl: Škola se snaží o ekologizaci práce provozních pracovníků.
Hodnocení splnění cíle: 
Pro  provozní  zaměstnance  byly  zakoupeny  ekologické  čisticí  prostředky.  Žáci  a  ostatní 
zaměstnanci  jsou  informováni  o  typu  použitých  ekoprostředků  formou  letáčku  umístěného 
na dveřích  úklidových místností.  Chystáme i  nákup ekologických  pracích  prostředků a mycích 
prostředků do sborovny a žákovské kuchyňky.

Spolupráce
Cíl: Škola aktivně spolupracuje s rodiči, s dalšími školami a s ekologickými, vládními a nevládními 
organizacemi.
Hodnocení splnění cíle: 
Škola  realizovala  několik  ekologických  aktivit,  do  kterých  byla  zapojena  ekologická  sdružení, 
různé firmy i rodičovská veřejnost i další škola.
Na  tomto  poli  je  škola  aktivní  a  daří  se  jí  navázat  dobrou  a  fungující  spolupráci.  Novinkou 
je spolupráce se ZŠ praktickou z Tábora, která se na naší škole byla inspirovat k dalším aktivitám 
v oblasti EVVO.

Zájmové vzdělávání
Cíl: Škola rozšiřuje nabídku zájmového vzdělávání i v oblasti EVVO
Hodnocení splnění cíle: 
Na škole funguje Pěstitelský kroužek. 
V této oblasti máme ještě velké rezervy. Možným řešením by bylo zapojit do realizace mimoškolní 
činnosti  rodičovskou  veřejnost.  Zároveň  bychom  chtěli  realizovat  nárazový  zájmový  kroužek 
ZMĚNY V PŘÍRODĚ pod vedením lesního inženýra  pana  Rady,  se  kterým škola  dlouhodobě 
spolupracuje. Dále se obrátíme na dobrovolníky z řad veřejnosti.

Celkové hodnocení:
Oblast  EVVO  v naší  škole  funguje  výborně.  Nedostatky  se  objevují  jen  v oblasti  dalšího 
vzdělávání  pedagogických  pracovníků  a  ostatních  zaměstnanců  školy  na což  se  v následujícím 
období zaměříme.
Mimo  jiné  využijeme  nabídky  a  ochoty  pana  Rady  a zorganizujeme  vzdělávací  seminář 
pro pedagogy.
O  úspěších,  kterých  jsme  dosáhli,  svědčí  i  pozitivní  reakce  v žákovských  zpětných  vazbách. 
Ze strany veřejnosti  se  dokonce objevilo několik  pochvalných článků v tisku.  Ve školním roce 
2012/2013 se budeme snažit obhájit mezinárodní titul EKOŠKOLA.
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4.12 Multikulturní výchova
Multikulturní  přístup  prolíná  všemi  vzdělávacími  oblastmi  školy.  Klademe  důraz  na  výchovu 
zodpovědných,  komunikativních,  tolerantních  a  solidárních  občanů  a občanek  demokratické 
společnosti. V pedagogické práci v naší škole je tento přístup zformulován do cílů jako jsou: 
 - podpora a upevňování vzájemných vztahů mezi sociokulturními skupinami
- seznámení se s odlišnými sociokulturními resp. etnickými skupinami, s jejich historií, jazykem 
a zvyky 
- porozumění odlišnosti jiných sociokulturních resp. etnických skupin. 
Mezipředmětový charakter multikulturní výchovy je spolu s dalšími průřezovými tématy zaměřen 
na získání:
kompetencí  sociálních  a  personálních: vedeme  žáky  k tomu,  aby  přispívali  k  upevňování 
dobrých mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi;
kompetencí občanských: vedeme žáky k tomu, aby respektovali  přesvědčení druhých lidí,  byli 
schopni  vcítit  se do situace ostatních lidí,  odmítali  hrubé zacházení,  respektovali,  chránili  naše 
tradice a kulturní i historické dědictví.
Ačkoliv je  složení  žáků naší školy v současnosti  kulturně homogenní,  počítáme s výraznějšími 
mezikulturními kontakty vyplývajícími z evropské integrace a ze stále silnějších globalizačních 
trendů.  Nutnost  prohlubovat  naše  působení  v oblasti  multikulturní  výchovy  vychází 
i z pokračujícího procesu sociálního propadu některých menšin. S tím se může pojit i narůstající 
nevraživost mezi majoritou a sociálně vyloučenými skupinami, provázená vznikem či posilováním 
negativních etnických stereotypů. 
Jedním  z opatření  školy  k odstranění  sociálních  a  zdravotních  barier  je  např.  bezplatný  pobyt 
ve školní družině pro všechny žáky.

4.13 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Dne 1.1.2008 vstoupila v platnost novela školského zákona, která zajišťuje rovný přístup k žákům 
plnícím  povinnou  školní  docházku  v základních  školách,  jak  k základnímu  vzdělávání, 
tak ke školnímu stravování a školským službám. Tento rovný přístup je zaručen všem dětem v naší 
škole. Počet cizinců ve škole: 2

4.14 Jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací: 3
počet učitelů cizích jazyků bez odborné kvalifikace: 0
počet rodilých mluvčích: 0
motivace  učitelů  k jazykovému vzdělávání  (kromě projektu JARO II a  grantů)  -  2 pedagogičtí 
pracovníci soukromě navštěvují jazykové kurzy angličtiny
počet žáků učících se cizí jazyk: 52

4.15 Výchova k udržitelnému rozvoji
Problematice udržitelného rozvoje se vyučující věnují formou zajímavé a efektivní výuky v rámci 
přírodovědných předmětů s průnikem do výuky vlastivědy a dějepisu. Obsahově je problematika 
koncipována jako výchova k ochraně přírody a to zejména prostřednictvím aktivit školy v oblasti 
environmentální výchovy - viz. výše v kapitole 4.11 Environmentální výchova.

4.16 Výchovné a kariérní poradenství 
Ve školním roce 2011/2012 se výchovná poradkyně zabývala v rámci svých konzultačních hodin 
i mimo ně zejména těmito okruhy činností:
A) Metodická a konzultační činnost
1.   Metodická a informační činnost

• metodická pomoc a komunikace s vyučujícími ZŠP a ZŠS
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• příspěvky v rámci pedagogických rad
• samostudium a sledování změn školské legislativy

2.   Konzultační činnosti
• práce v rámci Preventivního týmu
• komunikace s vedením školy, učiteli
• komunikace s žáky a rodiči
• komunikace s poradenskými zařízeními a dalšími partnery - OSPOD
• komunikace s Policií ČR a Městskou policií

B) Žáci s výukovými a výchovnými problémy
1.   Žáci s výukovými problémy

• agenda zpráv z PPP
• žáci se SPU - tvorba IVP
• žáci s IVP
• špatný prospěch žáků

2.   Žáci s výchovnými problémy
• záškoláctví 
• pozdní příchody 
• přestupky proti školnímu řádu
• interpersonální problémy ve třídě
• problémy ve vztahu žák - učitel

C) Volba dalšího vzdělávání
1.   Kariérové poradenství - další profesionální orientace

• spolupráce s PPP
• spolupráce s náborovými pracovníky učilišť při návštěvách naší školy
• exkurze do vybraných učilišť: OU Chabařovická

                                                             SŠ Aloyse Klara
                                                             OU Vratislavova
                                                             STŠ Zelený Pruh 
                                                             SOU Radotín

              SOU Ohradní
              SOU Jarov

2.   Další spolupráce
• získávání a předávání informačních materiálů a nabídek studia od partnerů
• poskytováni žákům a jejich rodičům písemné materiály s informacemi o nabídce středního 

vzdělávání  pro  absolventy  naší  školy,  včetně  přehledu  termínů  dnů  otevřených  dveří 
jednotlivých škol

• konzultace s rodiči a jejich dětmi o možnosti dalšího uplatnění žáků, poradenství směrování 
zákonných zástupců k výběru vhodného učebního oboru a dalšího vzdělávání

• pomoc při vyplňování přihlášek, zápisových lístků a další agendy

3.   Umístění vycházejících 18 žáků:
• z 9. ročníku ZŠP 16 žáků (5 dívek, 11 chlapců)

dívky:
4 žákyně do OU Vratislavova

                       2 - kuchařka
                       1 - prodavačka 
                       1 - pečovatelka
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                       1 - bez umístění (odjezd z republiky s rodiči)
            chlapci:

1 žák do SOU Radotín a Vlašim - opravář zemědělských strojů 
            1 žák do SOU Vlašim - opravář zemědělských strojů
 2 žáci do OU Radotín - opravářské práce
            2 žáci do SOU Ohradní - truhlář
            2 žáci do SOU Jarov - truhlář
            2 žáci do OU Vratislavova - kuchař
            1 žák do OU Vratislavova - elektrotechnické práce

• vycházející z 8. ročníku ZŠP 2 žáci chlapci
             2 žáci do OU Radotín - opravářské práce

D) Specifické oblasti
Ve školním roce 2011/2012 proběhlo celkem 5 jednání výchovné komise (v roce 2010/2011 jich 
bylo 14). Nejčastěji, 4x se řešily problémy s chováním a prospěchem žáků školy, jednou to bylo 
záškoláctví a špatný prospěch žáka školy. 
Velké množství zameškaných hodin, které rodiče svým dětem omlouvají tzv. rodinnými důvody, 
jsme řešili konzultací s rodiči a spoluprací s dětským lékařem. 
Výchovná  poradkyně  využila  při  řešení  záškoláctví  žáka  spolupráci  s oddělením  péče  o  dítě, 
a s kurátorem, spolupracovala s PPP pro Prahu 1, 2 a 4., (s Mgr. Šedivou), se Střediskem pro děti 
a mládež Praha 12 a s Policií ČR.
Dále  se  výchovná  poradkyně  účastnila  devíti  schůzek  preventivního  týmu,  jehož  jednání  mají 
charakter krizové intervence při řešení nejrůznějších problémů žáků školy.

4.17 Koordinátorka ICT
Využívání zázemí počítačové učebny přispívá ke zkvalitňování úrovně vzdělávání v naší škole, 
podpora výuky jednotlivých předmětů prostřednictvím práce v počítačové učebně je dle názoru 
vyučujících, rodičů i žáků funkční. 
Softwarové vybavení počítačů dostatečně pokrývá rozsah vzdělávacích potřeb žáků 
i administrativních požadavků pedagogických pracovníků školy, vytížení učebny PC - viz. rozvrh 
učebny - je celodenní. 
Zaměstnanci školy naplňovali plán koordinátorky ICT. Během školního roku se koordinátorka ICT 
podílela prostřednictvím individuální pomoci zejména na zvyšování počítačové gramotnosti 
některých pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2011/2012 se dále zabývala touto činností:

1. Kompletní revize PC pracovny 
2. Zajištění bezporuchového provozu hardwaru i softwaru, dalšího příslušenství a kabeláží.  
3. Návrhy nákupů nového vybavení a modernizace provozu PC pracovny.
4. Zprovoznění všech PC - v každé třídě je k dispozici PC pro děti.
5. Rozvedení připojení internetu do tříd. Zajištění antiviru pro všechny PC.
6. Zajištění kompletní revize všech přístrojů.
7. Pro vycházející žáky a žáky druhého stupně - přístup na hru ghettout.cz a další programy 

vhodné pro volbu školy a povolání (využití šablon pro psaní životopisů). 
8. Garance preventivního systému rizikového chování v PC učebně - důraz na nebezpečí, 

které hrozí na internetu - průběžná poučení žáků mj. mají k dispozici webové stránky, 
kam se v případě potřeby obrátit o pomoc.

9. Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců - školení WORD koordinátorky ICT 
pro zájemce z řad zaměstnanců školy.

10. Zorganizování - školení EXCEL a POWER POINT - ve spolupráci s firmou Erudis.
11. Zajišťování fotodokumentace a prezentace školy - focení, úprava fotek z vyučovacích 

hodin, školních projektů i sportovních akcí ve škole i mimo školu (nástěnky, dětská 
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portfolia), příprava aktualit ze školní činnosti k uveřejnění na webových stránkách školy 
www.ruzinovska.cz 

12. Pomoc při zajištění fotodokumentace a materiálů k akcím EVVO.
13. Laminování různých pomůcek pro další využití ve výuce.
14. Zajištění písemností - posudků, výstupních hodnocení, psaní a tisk vysvědčení.

4.18 Zájmová činnost 
V uplynulém školním roce si mohli naši žáci opět vybrat ze široké nabídky zájmových kroužků. 
Byla  připravena  bohatá  nabídka  volnočasových  aktivit,  děti  mohly  jako  každoročně  docházet 
do různých kroužků:  anglického jazyka,  míčových a pohybových her,  dramatického,  tanečního, 
sborového  zpěvu,  pěstitelského,  stolního  tenisu,  relaxační  TV,  zdravotní  tělesné  výchovy  a  tří 
klubů PC. Většina žáků byla zapojena do práce nejméně v jednom kroužku. Všechny kroužky byly 
zdarma. Ve školním roce 2012/2013 mj. přibude kroužek náprav poruch učení.

4.19 Přehled dalších akcí školy
Během uplynulého školního roku proběhla řada velmi zdařilých celoškolních akcí. 
Byl to např. karneval, Pyžamový bál, soutěž Velikonoční vajíčka, recitační soutěž Jarní petrklíč, 
Rej čarodějnic, Mrkvový den, akce Zdravá svačina, beseda Veselé zuby, tzv. Barevné dny, hudební 
soutěž Slavíček, odpolední diskotéky, Spaní s dýňovou paní. 
Návštěvy ZOO Praha, Mořského světa, sběrného dvora, vodárny, spalovny a dalších ekologických 
zařízení vhodným způsobem doplňovaly výuku. 
Zvláštní  pozornost  bychom  chtěli  věnovat  úspěšné  účasti  žáků  základní  školy  speciální 
jako cvičenců při pořádání semináře naší školy pro odbornou veřejnost pod názvem „Cvičení jógy 
při výuce tělesné a pohybové výchovy v základní škole speciální“.
Dále jsme navštívili několik divadelních představení, jako každoročně žáci účinkovali v Divadle 
Akropolis na Festivalu slunce se svým programem, pěvecký sbor měl velice úspěšné vystoupení 
v kostele sv. Tomáše na Malé Straně před 300 diváky.
Konala se tradiční Mikulášská besídka pro mladší žáky a v pěkně vánočně vyzdobených třídách 
pak probíhaly besídky. Celé adventní období se scházeli žáci u klavíru a zpívali vánoční koledy. 
Velkým zážitkem pro naše děti  byla  návštěva  opery Louskáček v Národním divadle.  Tato akce 
je pořádána Národním divadlem každým rokem vždy některou předvánoční  sobotu a vstupenky 
děti dostávají zdarma. 
Hojná pak byla i účast žáků na nejrůznějších sportovních akcích (přehazovaná, vybíjená, stolní 
tenis, florbal, kopaná, plavání, lehká atletika, Olympiáda speciálních škol, cross cup).
Obrazová  dokumentace  z některých  akcí  je  na  webových  stránkách  školy  www.ruzinovska.cz 
v sekci aktuality.

5. Pedagogičtí pracovníci a další vzdělávání
5.1 Odborná kvalifikace k 31.12.2012 a věkový průměr pedagogických zaměstnanců

počet pedagogických pracovníků celkem 
(ve fyzických osobách) k 31.12. 2011

v tom
kvalifikovaní nekvalifikovaní

39 28 11

MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře
Odborná kvalifikace ve fyz. osobách – učitelky 20 z 24
Odborná kvalifikace ve fyz. osobách - vychovatelky  2 ze 6
Odborná kvalifikace ve fyz. osobách - as. pedagoga 6 z 9
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MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře
Odborná kvalifikace v %  - učitelky 83
Odborná kvalifikace v %  - vychovatelky 33
Odborná kvalifikace v %  - asistentky pedagoga 67
Odborná kvalifikace v %  - celkem 61

Komentář:
Nekvalifikovaní  pedagogičtí  pracovníci  byli  písemně  upozorněni  na  nutnost  zahájit  studium 
v souladu s novelou Zákona 563/2004 Sb.

MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře
Věkový průměr - učitelky 49
Věkový průměr - vychovatelky 48
Věkový průměr - asistentky pedagoga 50
Věkový průměr - celkem 49

počet celkem 
ve fyz. osobách 
k  31.12. 2011

v tom podle věkových kategorií

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let

39 0 4 4 9 11 11

Komentář:
Průměrný věk učitelek přijatých do pracovního poměru v posledních 3 letech: 33,5 let
Věkový průměr je ovlivněn pracovními poměry pracujících důchodců - celkem 11 pedagogických 
pracovníků z toho 6 učitelek a 1 vychovatelka a 4 asistentky pedagoga. Z nich pouze 2 důchodkyně 
pracují  na plný úvazek, zbývajících 9 pracuje na částečný úvazek. Pokud bychom tedy počítali 
věkový průměr pedagogických pracovníků pracujících na celý pracovní úvazek, činil by 45 let. 

Pracovníci k 31.12.2011 fyzické osoby K 31.12.2011 přepoč. pracovníci

pedagogičtí 
(vč. ředitele)

39 28,50

nepedagogičtí  6   4,50
celkem 44 33,00

Komentář:
nepedagogičtí pracovníci:
2 hospodářky (úvazek dohromady 1,00)
1 školník
3 uklízečky (úvazek dohromady 2,5)

5.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Pedagogický sbor je  zkušený a stabilizovaný,  všichni  pedagogičtí  pracovníci,  včetně  asistentek 
pedagoga, si průběžně prohlubují vzdělání prostřednictvím nejrůznějších kurzů a v rámci systému 
vzdělávání,  který  naše  škola  uskutečňuje.  Ředitel  školy  každoročně  vypracovává  plán  dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, který zohledňuje prioritně potřeby školy a současně vychází 
vstříc odbornému zájmu zaměstnanců školy. Záměrem je, aby se každý pedagogický pracovník 
školy absolvoval nějakou formu DVPP nejméně 1x během školních roků 2011-2012 a 2012-2013 
v oblasti, na které se shodne s vedením školy, které vychází z vzdělávání potřeb žáků školy. 
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Dalším  záměrem  vedení  je,  aby  si  pedagogičtí  pracovníci  byli  vědomi,  že  ve  škole  existuje 
hodnotící  systém,  kde  z motivace  dále  se  vzdělávat  a  tak  zvyšovat  kvalitu  své práce,  vyplývá 
kariérní postup a následné odměňování. 
Prioritou školy je vzdělávání v oblastech:

• autismu
• logopedie
• alternativních komunikací
• evaluace ŠVP 
• environmentální výchovy
• primární prevence rizikových jevů
• poruch chování
• sexuální výchovy
• počítačových gramotností
• změn školské legislativy

Magisterské  studium  speciální  pedagogiky  ukončila  jedna  učitelka,  specializační  studium 
v současnosti absolvuje školní metodička prevence. 

5.2.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatní vzdělávání - přehled
Kurzy a semináře vícedenní:
DVPP - Výchova a vzdělávání dětí s autismem I, 25 hodin - Apla
1 účastník

DVPP - Výchova a vzdělávání dětí s autismem II, 30 hodin - Apla
1 účastník

Kurzy a semináře jednodenní:
DVPP - Aktuální stav školské legislativy - Fakta s. r. o. - 6 hodin
1 účastník

Problematika sexuality MP - Mgr. P. Eisner - sborovna školy 3 hodiny pro pedagogy školy
26 účastníků

Program prevence pro pedagogy - Kyberšikana - Městská policie ve sborovně naší školy 2 hod.
20 účastníků

POWER POINT - Microsoft (L. Horká) v PC pracovně školy - 4 hodiny 
11 účastníků

Zpracování fotografiíí - Microsoft (L. Horká) v PC pracovně školy - 4 hodiny 
11 účastníků

EXCEL - tabulky - Microsoft (L. Horká) v PC pracovně školy - 4 hodiny -
10 účastníků

WORD - Microsoft (L. Horká) v PC pracovně školy - 4 hodiny
7 účastníků

Tvořivá škola - činnostní učení - ZŠ , nám Míru 601, Praha 2 - 3 hodiny 
2 účastníci
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Společné vzdělávání - právo, pedagogika, strategie a praxe - Agentura pro sociální začleňování 
v romských lokalitách ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice- 6 hodin
2 účastníci

Praha bezpečně online - Národní centrum bezpečnějšího internetu - 8 hodin
1 účastník

Evropské dny autismu 2011 - Apla 8 hodin
1 účastník

Jak vypracovat individuální vzdělávací plán - MŠMT
1 účastník 

Školní třída, její vedení a diagnostika, pozice a role žáka ve školní třídě - PPP R. Braun 6 hod.
1 účastník 

Šikana I a II. část - PPP R. Ježková - 6 hodin
1 účastník 

6. Jednotlivé součásti školy
Celkový počet žáků k 29.6.2012 - 122

6.1 ZŠ praktická - charakteristika jednotlivých součástí školy
V základní škole praktické poskytujeme základní vzdělání žákům s lehkým mentálním postižením 
a žákům se  souběžným  postižením  více  vadami.  Tyto  děti,  zjednodušeně  řečeno,  nedokážou 
zvládat požadavky obsažené v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání a mají jen 
malou šanci být úspěšné v běžných základních školách. 
S ohledem na  rozdílnou  úroveň jejich  rozumových  schopností,  a  tedy i  školních  a  pracovních 
výsledků,  přistupujeme  ke  každému  žákovi  individuálně,  respektujeme  jeho  zdravotní  stav 
a možnosti. 
Při vyučování téměř všech předmětů podporujeme využívání výukových počítačových programů, 
toto vybavení  je žákům  k  dispozici  i během  odpoledních  hodin.  Nadstandardní  péči  o  žáky 
zajišťujeme mj. i formou individuálních hodin a individuální logopedické péče. 
Jednou z našich priorit je fungující program primární prevence rizikových jevů, jako jsou šikana, 
kyberšikana,  zneužívání  návykových  látek  apod.  V rámci  preventivních  aktivit  nám  jde  o  to, 
aby si děti osvojily maximum důležitých sociálních dovedností.
Počet žáků ve třídě určuje aktuální školská legislativa,  v současnosti  je to 6 - 14 dětí  ve třídě. 
K vřazení  žáka  dochází  po  předchozím  souhlasu  zákonných  zástupců  a  doporučení  školských 
poradenských zařízení. S těmi pak spolupracujeme po celou dobu výuky žáka v naší škole.
Chceme žáky naučit vše, co budou potřebovat při dalším vzdělávání, vybavit absolventy takovými 
vědomostmi,  znalostmi a dovednostmi,  aby našli  uplatnění v rodinném, občanském a profesním 
životě.  Jedním  z nejdůležitějších  kritérií  naší  práce  je  téměř  100% úspěšnost  příjímání  našich 
absolventů k dalšímu vzdělávání, většinou na nejrůznější učební obory.
Žáky  s LMP  vyučujeme  podle  Školního  vzdělávacího  programu  základní  školy  praktické, 
č.j.: 68/2007 - zpracovaného  podle přílohy RVP ZV LMP (verze 2005). Někteří žáci navíc pracují 
i podle individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí z tohoto vzdělávacího programu.
Samostatnou  skupinou  jsou  pak  žáci  s jinými  zdravotními  postiženími,  než  je  lehké  mentální 
postižení, většinou sdruženými v souběžné postižení více vadami. Tyto žáky bez LMP vyučujeme 
podle Školního vzdělávacího programu základní školy, č.j.: 229/2010, zpracovaného podle RVP 
ZV (verze 2007) a zpravidla ještě podle individuálního vzdělávacího plánu.
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Od školního roku 2007/2008 je ve škole zřízena i třída pro autistické děti. 
Ve školním roce 2011/2012 ji navštěvovalo 7 žáků, se kterými pracovaly 2 učitelky a 1 asistentka 
pedagoga.  Výuka  probíhala  podle  Školního  vzdělávacího  programu  základní  školy  praktické, 
č.j.: 68/2007 - zpracovaného  podle přílohy RVP ZV LMP, žáci měli navíc vypracovaný IVP. 
Vzdělávání  autistických  žáků  v naší  škole  vychází  z metodiky  strukturovaného  učení. 
Principy této  intervenční  strategie  jsou  založeny  na  individuálních  potřebách,  schopnostech 
a deficitech dětí s poruchou autistického spektra. 
Jejich podstatou je uplatňování individualizace, strukturalizace prostoru, pracovního místa, času, 
denní  režimu,  činností,  vizualizace a motivace.  Tuto  metodiku  lze  aplikovat  u  každého žáka, 
protože mu dává přehled o prostoru, v němž se ve škole pohybuje. Nejdůležitější na celé přípravě 
úkolů pro děti s poruchou autistického spektra je vymyslet co možná nejjednodušší řád a uvědomit 
si, že vše má mít své místo. Veškerou chystanou činnost je třeba rozdělit do posloupných kroků, 
které ve svém sledu dovedou dítě až k cíli. 
Školu v uplynulém školním roce  navštěvovalo  i  dalších  5  žáků  s autismem,  kteří  byli  úspěšně 
integrováni v třídních kolektivech základní školy praktické i speciální. Jejich výuka už probíhala 
víceméně tradičně, s aplikováním některých prvků strukturovaného učení.
Ve  školním  roce  2012/2013  otevřeme  druhou  specializovanou  třídu  pro  autistické  žáky. 
Na základě výsledku zápisu ve školním roce 2011/2012 pak ve školním roce 2013/2014 otevřeme 
i třetí  specializovanou  třídu  pro  autisty,  kde  budeme  pravděpodobně  vyučovat  podle  Školního 
vzdělávacího  programu  základní  školy  speciální  I,  č.j.:  227/2010  -  zpracovaného  podle  RVP 
pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008) - pro žáky se středně těžkým mentálním 
postižením a žáky se souběžným postižením více vadami a autismem.

6.1.1 ZŠ praktická - přehled údajů

Počet tříd
I. stupeň II. stupeň celkem

k 30.6.2009 4 6 10
k 30.6.2010 5 7 12
k 30.6.2011 5 6 11
k 30.6.2012 6 6 12

Počet žáků

I. stupeň II. stupeň celkem

k 30.6.2009 37 67 104
k 30.6.2010 41 66 107
k 30.6.2011 42 56  98
k 30.6.2012 57 52 109

Průměrný počet žáků na třídu

I. stupeň II. stupeň celkem za školu

k 30.6.2009 9,25              11,20                 10,40
k 30.6.2010 8,20  9,43 8,82
k 30.6.2011 8,40  9,33 8,90
k 30.6.2012 9,50  8,66 9,08

Chování k 30.6.2012
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I.pololetí II. pololetí
Počet
žáků

%
Počet
žáků

%

velmi dobré 98        91,6 99 91
uspokojivé   0 0   0  0

neuspokojivé   0 0   1  1
nehodnocen   9          8,5   9  8

Zameškané hodiny k 30.6.2012

2009/2010 2010/2011 2011/2012

Omluvené 21 127 20 132 21 463
Neomluvené   1 361        26       47
Celkem 22 488 20 158 21 510

Prospěch k 30.6.2012

I. pololetí II. pololetí

počet žáků % počet žáků %
Prospěli - I. st. 53 96,36 54 94,70
Prospěli - II. st. 52        100 52         100
S vyznamenáním            18 34,60              21           40,40
Neprospěli - I. st.   2  3,64   3  5,3
Neprospěli - II. st.   0            0   0             0
Klasifikováni - I. st. 55        100 57         100
Klasifikováni - II. st. 52        100 52         100
Klasifik. celkem          107        100           109         100
Neklasifik. - I. st.   0            0  0             0
Neklasifik. - II. st.   0            0  0             0
Neklasif. celkem   0            0  0             0

Celkový průměr prospěchu k 30.6.2011

1. pololetí 2. pololetí

I. stupeň 1,27 1,34
II. stupeň 1,45 1,46
Celkový průměr 1,36 1,40

Celkový průměr prospěchu k 30.6.2012

1. pololetí 2. pololetí

I. stupeň 1,45 1,55
II. stupeň 1,46 1,46
Celkový průměr  1,455 1,50

Počet žáků, kteří ukončili školní docházku k 30.6.2012 - 18 žáků.

6.2 ZŠ speciální - charakteristika jednotlivých součástí školy 
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V základní škole speciální, s kapacitou 35 žáků, poskytujeme základní vzdělání žákům se středně 
těžkým  a těžkým  mentálním  postižením  a  žákům  se  souběžným  postižením  více  vadami 
a autismem. Žáky vyučujeme podle těchto vzdělávacích programů:
Školní vzdělávací  program základní  školy speciální  I,  č.j.:  227/2010 - zpracovaný podle  RVP 
pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008) - pro žáky se středně těžkým mentálním 
postižením a žáky se souběžným postižením více vadami a autismem
Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č.j.:  228/2010 - zpracovaný podle  RVP 
pro obor vzdělání základní škola speciální (verze 2008) - pro žáky s těžkým mentálním postižením 
a žáky se souběžným postižením více vadami a autismem
dobíhající  vzdělávacího  programu  Pomocná  škola,  č.j.:  24035/1997-22  -  pro  žáky  se  středně 
těžkým  a těžkým  mentálním  postižením  a  žákům  se  souběžným  postižením  více  vadami 
a autismem.
Pro  vzdělávání  žáků  v základné  škole  speciální  je  potřeba  vytvořit  optimální  podmínky, 
jak personální,  tak materiální.  Naši  žáci  vyžadují  přátelskou  atmosféru,  klidné  a  nestresující 
prostředí, které jim poskytne pocit bezpečí, jistoty a klid na práci. 
Na jejich vzdělávání se podílejí ti nejzkušenější učitelé, pracují se žáky individuálně i skupinově. 
Vnitřní členění  tříd nevychází  z věkových charakteristik,  ale  z úrovně individuálních  schopností 
a potřeb. 
Každé z našich dětí  žije  a  vzdělává se v jinak podnětném prostředí  a míří  k jiné životní  metě. 
Proto ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry a odbornými lékaři zpracováváme pro žáky 
i individuální vzdělávací plány. Ty upravují obsah výuky i organizaci vzdělávání a obsahují mj. 
výčet podpůrných opatření zohledňujících potřeby jednotlivých dětí. 

Žáci  se  středně  těžkým  mentálním  postižením  a  žáci  se souběžným  postižením  více  vadami 
a autismem: 
Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností, opožděnému psychomotorickému vývoji 
a  dalším  osobnostním  zvláštnostem  žáků  se  středně  těžkým  mentálním  postižením  jsou  cíle 
vzdělávání přizpůsobeny těmto omezeným schopnostem. 
Obsah, formy a metody vzdělávání  odpovídají  vzdělávacím potřebám žáků. Vzdělávací  činnosti 
jsou zaměřeny  na rozvíjení  rozumových  schopností,  osvojování  si  přiměřených  poznatků, 
vypěstování  návyků  sebeobsluhy,  vytváření  dovedností  používat  předměty  denní  potřeby 
a vykonávat jednoduché pracovní činnosti. 
Naší snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s přihlédnutím 
k možnostem  daným  povahou  jejich  postižení  a  jejich  příprava  na  bezproblémový  přechod 
k střednímu vzdělávání.

Žáci s těžkým mentálním postižením a žáci se souběžným postižením více vadami a autismem: 
při vzdělávání žáků s nejtěžšími formami mentálního postižení a žáků s postižením více vadami 
je nezbytné  individualizované  vyučování.  U  žáků  nelze,  vzhledem  k výraznému  snížení 
rozumových  schopností,  nízké  míře  rozvinutí  psychických  funkcí,  zejména  pozornosti,  paměti, 
ale i volních vlastností, očekávat dosažení cílů základního vzdělávání. Proto jsou cíle vzdělávání 
individuálně  redukovány  a přizpůsobeny.  Informativní  cíle  ustupují  cílům  formativním 
a rehabilitačním. 
Vlastní obsah vzdělávání má těžiště v nácviku komunikačních dovedností, hygieny a stravování, 
pohybové  samostatnosti,  sebeobsluhy,  a  celkovém rozvoji  motoriky.  K organizačnímu zajištění 
patří vhodné prostorové i materiální vybavení, včetně vybavení kompenzačními pomůckami.
Vzdělávací program je prostupný tak, aby v případě akcelerace rozumových schopností žáka bylo 
možné jeho převedení do náročnějšího vzdělávacího programu. 

6.2.1 ZŠ praktická - přehled údajů
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Počet tříd

I. stupeň II. stupeň celkem za ZŠ speciální

k 30.6.2009 1 2 3
k 30.6.2010 1 1 2
k 30.6.2011 1 1 2
k 30.6.2012 1 1 2

Počet žáků 

I. stupeň II. stupeň celkem za ZŠ speciální

k 30.6.2009 4               10 14
k 30.6.2010 4  9 13
k 30.6.2011 6  5 13
k 30.6.2012                  10  3 13

Průměrný počet žáků na třídu k 30.6.2012 - 6,5 žáka
Počet žáků, kteří ukončili školní docházku k 30.6.2012 - 0

6.3 Školní družina - školní klub 
Ranní docházka začíná v 7:00, odpoledne je školní družina v provozu do 17 hodin. 
Kapacita školní družina byla naplněna na 100% (30 žáků), děti  byly rozděleny do tří oddělení. 
Aktivity v ŠD jsou převážně odpočinkové, rekreační a zájmové, všechny aktivity pomáhají plnit 
výchovně vzdělávací cíle, které jsou obsaženy ve školních vzdělávacích programech.
Konkrétní oblasti, na které se vychovatelky zaměřili: 
- aktivní vzájemná komunikace formou různých námětových her a písní
- rozvoj smyslového vnímání formou smyslových her
- rozvoj sebeobslužných činností 
- vedli jsme žáky ke vzájemné toleranci a ohleduplnosti, k samostatnosti 
- ke kladnému postoji k provozování nejrůznějších sportovních aktivit

6.3.1 Školní družina - přehled údajů

Počet oddělení počet žáků počet žáků na vychovatele

k 30.6.2009 3 25 12,3
k 30.6.2010 3 30 12,6
k 30.6.2011 3 30 12,6
k 30.6.2012 3 30  11,1

ŠD funguje pro společnou docházku pro žáky základní školy praktické, žáky autisty a žáky 
základní školy speciální.
Školní klub škola nemá.

7. Základní údaje o hospodaření školy - kalendářní rok 2011
• organizace hospodařila v roce 2011 rovnoměrně
• účelové dotace UZ 33353, 33025, 33017 byly vyčerpány na 100%
• dotace MHMP UZ 091 byla vyčerpána na 100%
• využití investičního fondu ve výši 150 000 Kč - částka byla vyčerpána na rekonstrukci šaten
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• obdržené finanční dary - 73 950 Kč
• přepočtený stav zaměstnanců - 30,346
• čerpání mzdových prostředků 9 959 991 Kč - vyčerpáno
• ostatní osobní náklady - 50 000 Kč - vyčerpáno

8. Prezentace pražského školství na veřejnosti
Kromě společenských akcí, které škola organizovala - viz výše, proběhla prezentace práce školy 
na stránkách těchto periodik:

1) říjen 2011
Učitelské noviny č. 34 - Máme titul Ekoškola

2) listopad 2011
Tučňák č. 11 - ZŠ Ružinovská získala titul Ekoškola 

3) leden 2012
Plus 21 č. 1 -  Škola, radost života - pochvalný článek matky našeho žáka o naší škole 
a práci učitelek 

4) březen 2012
MF  Dnes  30.3.2012  -  Školačka  z Prahy  vyhrála  mistrovství  světa  a  teď  chce 
na paralympiádu - článek o sportovním úspěch žákyně školy

5) duben 2012
Školství č. 15 - Mistryně u nás ve škole - článek o sportovním úspěch žákyně školy

6) květen 2012
Tučňák č. 5 - Veronika porazila celý svět - článek o sportovním úspěch žákyně školy

7) květen 2012
Školství č. 22 - Vítaná pomoc pro naši školu - článek o EVVO

8) květen 2012
noviny  Táborsko  31.5.2012  -  Žáci  si  na  exkurzi  rozšiřovali  své  obzory -  informace 
o návštěvě partnerské táborské základní školy praktické u nás

9) červen 2012
Rodina a škola č. 6 - Vítaná pomoc - článek o EVVO

10)červen 2012
Ekonomická příloha MF Dnes E15 - Místo kanceláře dřina na zahradě - článek o práci 
pracovníků Provident Financial na zahradě naší školy

11)červen 2012
švédské  noviny  Gefle  Dagblad -  článek  o  Mistrovství  Evropy  zdravotně  postižených 
sportovců INAS ve dnech 12.6. - 18.6.2012 v Gävle ve Švédsku, mj. i o žákyni školy
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Výroční  zpráva  č.j.:  235/2012  byla  projednána  a  schválena  pedagogickou  radou  dne  3.9.2012 
a schválena  školskou radou v souladu s §168,  odst.  1,  zákona č.  561/2004 Sb.,  o  předškolním 
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dne 13.9.2012.

 Praze dne 14.9.2012                                                     ______________________________ 
                                                                                                                       Mgr. Milan Záruba
                                                                                                                                ředitel školy

Žákyně  školy  (č.  88)  a  paní  učitelka  Pokorná  (červená  bunda  s českou vlajkou)  ve švédských 
novinách Gefle Dagblad. Žákyně se nominovala a poté v září zúčastnila paralympiády v Londýně, 
kde skončila na 7. místě ve skoku do dálky.
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