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1. Základní údaje o škole, školském zařízení
1.1 Přesný název právnické osoby
podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí, zřizovatel školy Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 - schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/15
ze dne 28. 4. 2011, nabylo účinnosti 1. 6. 2011,
poslední změna zřizovací listiny příspěvkové organizace schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města
Prahy č. 26/46 ze dne 22. 4. 2021, nabylo účinnosti 1. 5. 2021.
Zřizovatelem školy je hl. město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 110 01.
Od ledna 2003 je naše škola Fakultní školou UK- Pedagogické fakulty v Praze, v červnu 2021 škola už počtvrté
obdržela mezinárodní titul Ekoškola (Eco-Schools).
1.2 Ředitel a statutární zástupce ředitele
Ředitel školy: Mgr., Bc. Milan Záruba
skola@ruzinovska.cz
tel.: 241 71 07 81
Statutární zástupkyně ředitele: Mgr. Hana Šablová
hana.sablova@ruzinovska.cz
tel.: 241 72 60 96
Druhá zástupkyně ředitele: Mgr. Lenka Georgievová
lenka.georgievova@ruzinovska.cz
tel.: 241 72 60 96
1.3 Webové stránky právnické osoby
www.ruzinovska.cz
1.4 Školy a školská zařízení, jejíž činnost právnická osoba vykonává jejich cílová kapacita
Škola má tyto součásti:
Základní škola - IZO 101401489 - 180 žáků
Školní družina - IZO 110350464 - 80 žáků
1.5 Obory vzdělání, které jsou zařazeny ve školském rejstříku, vzdělávací programy

škola

cílová
název oboru / vzdělávacího kapacita
programu
oboru /
programu

poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající, atd.)

79-01-C/01

Základní škola

110 žáků

9 r. 0. měsíců

79-01-B/01

Základní škola speciální

70 žáků

10 r. 0. měsíců

kód

1.6 Změny ve skladbě oborů vzdělání/vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2019/2020 - nové, zrušené
obory/programy
žádné
1.7 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
a) Ružinovská 2017/20, Praha 4 - Krč (hlavní město Praha)
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1.8 Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Výuka probíhá ve dvou budovách v areálu školy. V hlavní budově jsou kromě kmenových tříd i prostory
pro specializovaná oddělení školní družiny pro žáky s PAS (porucha autistického spektra), multimediální
pracovna, pracovna výtvarné výchovy, logopedická pracovna, školní knihovna a pracovna pro ruční práce dívek,
cvičná kuchyňka, dílna pro výuku pracovního vyučování, ředitelna, sborovna, kabinet výchovné poradkyně,
kabinety ostatních učitelů, technické zázemí školy (hospodářka, školník) a hygienické zázemí.
V menší budově, v tzv. „pavilonku“, je pět tříd žáků vzdělávajících se podle školního vzdělávacího programu
(ŠVP) ZŠ speciální, jedna třídy žáků, jejichž výuka probíhá dle ŠVP ZŠ, 2 kabinety, tělocvična, hlavní učebna
školní družiny (další čtyři oddělení ŠD jsou dislokována do kmenových tříd), hygienické zázemí, včetně sprchy.
K areálu školy patří velká zahrada, vhodná pro výuku pěstitelských prací a oplocená víceúčelová asfaltová
plocha, kde probíhají některé tělocvičné aktivity a aktivity odpoledního zájmového vzdělávání. Stravování žáků
i pedagogů zajišťujeme ve školní jídelně základní školy Nový PORG, Pod Krčským lesem 1300/25, Praha 4.
Vnitřní prostory obou budov školy průběžně upravujeme, jsou malovány atd., např. o letních prázdninách 2021
v části určené pro žáky s PAS v hlavní budově byl bývalý sklad učebnic adaptován a na odpočinkovou místnost.
Nábytek ve třídách a zejména inventář školních pomůcek je postupně obnovován dle potřeb našich žáků.
Technický stav obou budov školy vyžaduje postupnou modernizaci. Během školního roku 2020/2021
byl finalizován projekt kompletní rekonstrukce hlavní budovy školy, konkrétně slaboproudé i silnoproudé
elektrické sítě, zateplení budovy, výměny oken, zasklení lodžií, izolace stěn v přízemí v hlavní budově a jejich
napojení na chodníky. Dále bude vybodován chodník okolo celé hlavní budovy. Práce jsou naplánovány
na hlavní prázdniny v roce 2022, zhotovitele vybere zřizovatel školy při výběrovém řízení. Nadále je i našich
v plánech realizace přístavby objektu k hlavní budově školy, ta by nahradila budovu pavilonku školy. Zbavilo
neustálých problémů s nejrůznějšími opravami (elektřina, zatékání okny, podlahy na WC a v tělocvičně, topení,
nedoléhající dveře) a energetická náročnost přístavby by byla v souladu s aktuálními trendy.
1.9 Školská rada
Datum ustanovení školské rady: 1. 3. 2006
Práce školské rady se nám jeví jako velmi přínosná a poskytuje nám důležitou zpětnou vazbu a přináší podněty.
V září školního 2020/2021 se sešli její nově zvolení členové - zástupci pedagogických pracovníků a zástupci
rodičů žáků školy. Při jednání rada mimo jiné zvolila novou předsedkyni školské rady, Mgr. Zdeňku Chmelovou,
projednala informaci o průběhu voleb do školské rady za zástupce pedagogických pracovníků i za zástupce
zákonných zástupců nezletilých žáků, projednala návrh rozpočtu školy na konec roku 2020, informaci o průběhu
a výsledcích vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020 atd. Složení školské rady:
za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Zdeňka Chmelová, předsedkyně školské rady - učitelka,
zdenka.chmelova@ruzinovska.cz a Mgr. Barbora Tomková - učitelka,
za zřizovatele školy: Libuše Pešlová a Vratislav Nosálek,
za zákonné zástupce nezletilých žáků: Mgr. Erika Vosáhlová a Mgr. Martin Čapek
Dne 7. 5. 2021 byly vyhlášeny doplňovací volby do školské rady, šlo o volbu zástupce zákonných zástupců
nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů za Mgr. Eriku Vosáhlovou. Informace obsahovala základní organizační
údaje: kdo je oprávněným voličem, termín a místo konání voleb a také výzvu k podání návrhů kandidátů
do 20. 5. 2021. Informace byla uveřejněna na úřední desce školy, opakovaně sdělena v informačním systému
školy a také prostřednictvím informačních notýsků žáků. Zájem o práci ve školské radě projevila jedna
kandidátka. Volby proběhly dne 22. 6. 2021, potřebná pětina všech oprávněných voličů byla splněna, volby
jsou tak platné a Mgr. Jarmila Kloučková byla zvolena členkou školské rady. V červenci 2021 byli na následující
tříleté období potvrzeni i stávající členové školské rady za zřizovatele školy. Další - 35. jednání školské rady
(viz v příloze schválení textu této výroční zprávy) proběhlo v září 2021 ve složení:
za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Zdeňka Chmelová, předsedkyně školské rady, učitelka a Mgr. Barbora Tomková, učitelka
za zřizovatele školy: Libuše Pešlová a Vratislav Nosálek,
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za zákonné zástupce nezletilých žáků: Mgr. Jarmila Kloučková a Mgr. Martin Čapek.

Škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané celkem

2. Pracovníci právnické osoby
2.1 Pedagogičtí pracovníci
a) počty osob (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu - 30. 9. 2020)

Základní škola,
Praha 4, Ružinovská 2017

3

3,00

22

21,1

0

0

56

46,9

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu - 30. 9. 2020)
škola
Základní škola,
Praha 4, Ružinovská 2017

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků
89
11

počet pedagogických pracovníků
Kvalifikovaných
Nekvalifikovaných

51
5

kvalifikovanost - stav k 31. 8. 2021
Kvalifikovanost - učitelky
Kvalifikovanost - vychovatelky
Kvalifikovanost - asistentky pedagoga
Kvalifikovanost - speciální pedagog, logopedka
Kvalifikovanost celkově

23 z 25
7 ze 7
21 z 21
1z1
53 z 56

celkem % z celkového počtu
92
100
100
100
98

Poznámka ke kvalifikovanosti:
V průběhu školního roku 2020/2021 si jedna paní učitelka doplňovala svou kvalifikaci a úspěšně ukončila
své pětileté studium.
Další dvě učitelky si úspěšně doplňovaly svou kvalifikaci, studium ukončí na podzim 2021.
Specializované studium pro asistenty pedagoga si průběhu školního roku 2020/2021 doplnila jedna asistentka
pedagoga, asistentka, která si studium nedoplnila, už není v od července 2021 v pracovním poměru.
c) věková struktura pedagogických pracovníků
Počet celkem ve
fyzických osobách
do 20 let
k 31. 12. 2020
56

0

v tom podle věkových kategorií
21 - 30 let

31 - 40 let

4

10

6

41 - 50 let
24

51 - 60 let
13

61 a více let
5

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2020/2021 bylo DVPP výrazně ovlivněno uzavřením škol a tedy i vzdělávacích institucí
poskytující další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v souvislosti s pandemií covid-19. Přesto si řada
pedagogů a pedagožek opět prohlubovala a zvyšovala svou kvalifikaci. Vedení školy si nutnost dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků uvědomuje a podporuje studium všech svých spolupracovníků
v oblastech, které jsou určeny z hlediska potřeb našich žáků jako prioritní. Velký důraz a podporu poskytujeme
budoucím učitelkám, která absolvují svá kvalifikační studia a v naší škole začínali na pozicích vychovatelek
a asistentek pedagoga. Vzhledem k tomu, že na pracovním trhu je nedostatek kvalifikovaných učitelů a učitelek,
které by měli zájem pracovat v našem oboru a vysoké školy např. v Praze nepřipravují jako v minulosti
ve specializovaných oborech speciální pedagožky - učitelky, tak nám tato naše strategie nám pomáhá postupně
obměňovat stárnoucí pedagogický sbor.
počet
doplňkové
pedagogické
studium
a
kvalifikační
studium
školský
management

rozšiřování
aprobace
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zaměření
účastníků
vzdělávací instituce
Učitelství všeobecně vzdělávacích
UK Praha PF
předmětů pro II. st. a SŠ a speciální
2
pedagogika - Mgr.
SPPG + učitelství pro I. stupeň - Mgr.

1

Univerzita Palackého Olomouc

Asistentka pedagoga

2

NPI a Jahodovka

Učitelství pro II. st. a SŠ - CŽV

1

UK Praha PF

Učitelství náboženství a základy
společenských věd - Mgr.

1

UK Praha
Husitská teologická fakulta

0

2

Semináře, kurzy, jiné - přehled
Kurzy a semináře vícedenní:
28. 2. 2020 - 6. 12. 2020 - Základy arteterapeutických technik, Gracent, 60 hodin, 1 účastnice
Kurzy a semináře jednodenní:
1. 9. 2020 - BOZP ve škole - Mgr. Dvořáčková, ČMOS, 2 hodiny, školení pro školní rok 2020/2021,
všichni zaměstnanci školy
30. 9. 2020 - Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie - online, Životní vzdělávání, 1 účastnice
5. 2. 2021 - Rozvoj herních dovedností u dětí s PAS - online, Životní vzdělávání, 1 účastnice
12. 3.2021 - Strukturované učení v praxi II - pro žáky s PAS s mentálním handicapem - online, Životní vzdělávání,
1 účastnice
22. 3. 2021 - 20. 4. 2021 - Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, Česká asociace dětské jógy,
2 účastníci
27. 4. 2020 - Zástupce ředitele - osoba mezi ředitelem a učiteli?, Olchava.cz, 1 účastnice
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18. 5. Zabezpečení školy - online seminář, 1 účastník
25. 5.2021 - Praktická cvičení pro děti s vývojovou dysfázií- online, Životní vzdělávání, 1 účastnice
2.1.1 Pedagogický sbor školy - charakteristika
Podmínkou úspěšnosti práce školy a zároveň požadavek vedení je pozitivní přístup k týmové práci. Pedagogický
sbor tvoří vedení školy: ředitel, dvě zástupkyně - jedna pro specializované třídy pro žáky s PAS, třídy pro žáky
se SMR a TMR a pro 7 skupin školní družiny, druhá pro třídy 1. - 9. vzdělávající se podle ŠVP ZŠ, dále pak učitelky,
absolventky studia speciální pedagogiky, speciální pedagožka - logopedka, vychovatelky školní družiny,
včetně vedoucí vychovatelky a asistentky pedagogů.
Všichni učitelé, vychovatelé i asistentky pedagoga si průběžně prohlubují a obnovují vzdělání prostřednictvím
nejrůznějšího studia a kurzů a také prostřednictvím zavedeného vnitřního systému vzdělávání na škole.
Ředitel každoročně vypracovává plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), který prioritně
zohledňuje potřeby školy a současně vychází vstříc, a pokud je to finančně možné, i odbornému zájmu
zaměstnanců školy. Individuální Plán osobního rozvoje a dalšího vzdělávání každého pedagogického pracovníka
pro následující školní rok ale reaguje zejména na vzdělávací potřeby našich žáků. V posledních letech je hlavní
důraz DVPP, kromě doplňování kvalifikace pedagogických pracovníků, zaměřený hlavně na metodickou
podporu výuky žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a získávání kvalifikačních předpokladů pro funkce
učitelka, vychovatelka a asistentka pedagoga.
Nedílnou součástí prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků školy je i pravidelné vnitřní DVPP, které
probíhá formou příspěvků při všech jednáních pedagogické rady. Pedagogičtí pracovníci informují své kolegy
o svém absolvovaném vzdělávání, ředitel školy pravidelně referuje a seznamuje s novými legislativními
normami a dává k dispozici písemné materiály, které reflektují potřeby školy. Je nutné si uvědomit,
že při plánování DVPP musíme zohledňovat personální možnosti školy při realizování DVPP během dopoledních
hodin musíme mít nejprve přihlížet i k zajištění chodu školy.
V některých třídách, kde probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu základní školy, pracuje jedna
učitelka a jedna asistentka pedagoga, ve třídách s výukou podle školního vzdělávacího programu základní školy
speciální pracuje jedna učitelka a jedna až dvě asistentky pedagoga.
Do našeho týmu dále patří výchovný poradce, který pomáhá především vycházejícím žákům a jejich rodičům
v oblasti další profesní orientace při rozhodování o dalším vzdělávání, dále pak školní metodik prevence,
koordinátorky ŠVP, EVVO, ICT a metodička ICT. Rostoucího významu pak nabývá práce naší speciální pedagožky
- logopedky, která ve škole pracuje s žáky školního vzdělávacího programu základní školy, díky pochopení
našeho zřizovatele, dvakrát týdně.
2.2 Nepedagogičtí pracovníci k 31. 12. 2020
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

6

4,25

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků:
hospodářka, školník, uklízečky - školení BOZP ve škole

3. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu - 30. 9. 2020)
Školy nově zřízené, zrušené, sloučené – 0

8

3.1 Počty tříd/studijních skupin a počty žáků v roce 2020/2021
Škola

počet tříd/ skupin (ŠD)

počet žáků/ dětí (ŠD)

19/7

153/80

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

3.1.1 Přípravná třída - počet tříd a počet žáků
Škola nemá přípravnou třídu a nemá přípravný stupeň základní školy.
3.1.2 Přípravný stupeň - počet tříd a počet žáků
Škola nemá přípravný stupeň základní školy.
3.1.3 Změny v počtech dětí/žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu - školní rok
V průběhu školního 2020/2021 roku bylo přijato k plnění školní docházky dalších 5 žáků.
počet žádostí

počet přijatých

5

z toho na I. stupeň

5

z toho na II. stupeň

3

2

Do školy byli přijati na základě žádosti rodičů, s písemným doporučením školského poradenského zařízení,
s podáním písemného informovaného souhlasu o možnostech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona, v souladu s § 21 a 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 5 žáků - přestup, vzdělávání podle RVP ZV,
minimální doporučená úroveň, výuka podle „Školního vzdělávacího programu základní školy, č. j.: 280/2013.
V průběhu školního roku 2020/2021 ze školy odešli celkem 9 žáků z těchto důvodů:
2x přestup na jinou školu, 6x z důvodu stěhování rodiny přestup na jinou školu, 1x žák zůstal v zahraničí.
3.1.4 Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se SVP podle druhu zdravotního postižení k 30. 9. 2020

Zdravotní
postižení
celkem
z toho:
mentální
zrakové

Celkem
školy

MŠ

děti/žáci
1

Školy

ZŠ
děti

153

školy

SŠ
žáci

1

školy

153

51

51

2

2

92

92

8

8

sluchové
vady řeči
tělesné
kombinované
vady
autismus
vývojové
poruchy učení
vývojové
poruch
chování

9

žáci

Poznámka:
Všichni žáci školy, včetně žáků s kombinovanými vadami, s autismem a vadou řeči, mají zároveň nějaký stupeň
poruchy rozvoje intelektu.
V tabulce je zahrnuto i 5 žáků (3 žáci s PAS a 2 žáci s kombinovanými vadami), kteří plní povinnou školní
docházku formou individuálního vzdělávání, jedná se o výuku podle § 41 školského zákona.
3.2 Průměrný počet dětí/žáků na třídu a učitele (dle zahajovacího výkazu)
ZŠ Ružinovská

Průměrný počet dětí/žáků na třídu

Průměrný počet dětí/žáků na učitele

8

6,4

Celkem

Průměrný počet žáků na třídu podle školního vzdělávacího programu:
ZŠ, Praha 4, Ružinovská 2017

Průměrný počet dětí/žáků na třídu

RVP ZV,
včetně tříd žáků s PAS

8,1

RVP ZŠS

7,8

3.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji - mimo území HMP

celkem
z toho:
nově přijatí

Celkem

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

Počty
dojíždějících
žáků

Jihočeský

Kraj

20

20

3

3

3.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
V následujících kapitolách uvádíme údaje podle jednotlivých vzdělávacích programů, dle kterých vzděláváme
naše žáky.
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3.4.1 Výuka podle ŠVP ZŠ, č. j.: 280/2013 - upravené minimální výstupy, výuka 1. - 9. třída
škola

ZŠ, Praha 4, Ružinovská 2017 - žáci vzdělávaní podle ŠVP ZŠ, č. j.: 280/2013

z celkového počtu
žáků: 90

prospělo

89

z toho s vyznamenáním

60

neprospělo

1

opakovalo ročník

2

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

20,73

neomluvených hodin na žáka

0,13

Chování
2020/2021
velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé
nehodnoceni

I. pololetí

II. pololetí

celkem

86
1
0
2

85
2
0
0

89/87
1/2
0/0
2/0

3.4.2 Výuka podle ŠVP ZŠ speciální I, č. j.: 227/2010 a ZŠ speciální II, č. j.: 228/2010
Škola

ZŠ, Praha 4, Ružinovská 2017 - výuka dle ŠVP základní školy speciální I, II
prospělo

58

s vyznamenáním

19

neprospělo

5

opakovalo ročník

5

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

58

neomluvených

0

z celkového počtu žáků:
63

Chování
2020/2021
velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé
nehodnoceni

I. pololetí

II. pololetí

celkem

61
1
0
1

60
2
0
1

61/60
1/2
0
1/1
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Poznámka:
Údaje jsou včetně výsledků žáků vzdělávaných podle § 41 školského zákona.
3.5 Údaje o dětech a žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2020/2021
Jedná se jednak o žáky přijaté při zápisu k povinné školní docházce do 1. ročníku a dále pak jde o žáky přijaté
v průběhu školního roku, kteří k nám přestoupili z jiné základní školy.
3.5.1 Údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP)
a) celkem
Počet
Počet přijatých
Počet odkladů PŠD
přihlášených
Školní rok 2016/2017
17
8
9
Školní rok 2017/2018
25
15
10
Školní rok 2018/2019
23
17
6
Školní rok 2019/2020
12
10
2
Školní rok 2020/2021
26
15
7
Školní rok 2021/2022
14
10
4

Počet nově
otevřených tříd
1
2
1
1
1
1

Poznámka:
Zákonní zástupci dvou přihlášených žáků oznámili, že jejich děti v září 2021 nastoupí do jiné základní školy.
b) RVP ZV
Školní rok 2020/21
RVP ZV
c) RVP ZŠS
Školní rok 2020/21
RVP ZŠS

Počet
přihlášených
11

Počet přijatých

Počet odkladů PŠD

9

2

Počet
přihlášených
3

Počet přijatých

Počet odkladů PŠD

1

2

d) vzdělávání podle § 41 školského zákona - individuální vzdělávání
Školní rok 2020/21
Počet
Počet přijatých
Počet odkladů PŠD
přihlášených
RVP ZV, RVP ZŠS
0
0
0

Počet nově
otevřených tříd
1

Počet nově
otevřených tříd
0

Počet nově
otevřených tříd
-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s onemocněním covid-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce
pro školní rok 2021/2022. Tato opatření ovlivnila podobu zápisů do 1. tříd i na naší škole.
Informace byly zveřejněny na webu školy dne 1. 3. 2021, v sekci o škole - úřední deska, podmínkou přijetí bylo
doporučující posouzení nebo doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), zpravidla speciálně
pedagogického centra (SPC), k plnění povinné školní docházky ze kterého je zřejmé, že se jedná o dítě s lehkou
mentální retardací (LMP) a že vzdělávání má probíhat podle vzdělávacího oboru 79-01-C/01 Základní škola,
výuka podle Školního vzdělávacího programu základní školy. Žáci budou plnit minimální výstupy vzdělávacího
programu základní školy, plánovaný maximální počet přijatých byl 10 žáků, škola otevírá jednu první třídu.
Termín zápisu byl stanovený na středu 7. 4. 2021, úterý 13. 4. 2021 a dále v jiný termín dle dohody během
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měsíce dubna - toho využili dva zákonní zástupci dne 30. 4. 2021. Dokumentaci k zápisu bylo možné doručit
následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - 6d2ysnt,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skola@ruzinovska.cz, nelze jen poslat prostý e-mail,
3. poštou - ZŠ, Ružinovská 2017/20, Praha 4, 142 00,
4. osobním podáním: v tomto případě podání zákonným zástupcem dítěte bylo nezbytné organizovat příjem
přihlášek tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, preferovali, při zajištění
bezpečného předání a předložení dokumentace vždy v individuálně domluveném termínu na telefonních
číslech 241710781, 771120214 nebo na e-mailu skola@ruzinovska.cz.
Zápisy proběhly bez osobní přítomnosti dětí ve škole, pouze distančně, předáním dokumentace nezbytné
k přijetí dítěte. Ředitel školy preferoval osobní podání, při zajištění bezpečného předání písemností. Přijali jsme
všechny žadatele, kteří svůj zájem a přijetí potvrdili.
3.5.2 Údaje o žácích nově přijatých k plnění povinné školní docházky od 1. 9. 2021

Počet žádostí
9

Počet přijatých

z toho na I. stupeň

9

4

z toho na II. stupeň
5

Do školy byli žáci přijati na základě žádosti zákonných zástupců, s písemným doporučením školského
poradenského pracoviště nebo s doporučujícím posouzením školského poradenského pracoviště. Škola
zákonným zástupcům podala informace o možnostech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského
zákona v souladu s § 21 a 22 Vyhlášky č. 27/2016 Sb. Šlo o pět přestupů do stejného vzdělávacího oboru,
tedy vzdělávání podle RVP ZV a o čtyři přestupy a převedení do ŠVP ZŠ speciální, vzdělávání podle RVP ZŠS.
3.6 Školní vzdělávací programy, ověřování, stav přípravy, zhodnocení situace
Jsou určeni koordinátoři ŠVP, kteří dokumenty vyhodnocují, tato činnost a následné úpravy školních
vzdělávacích programů patří mezi priority práce školy. Strategie školy v oblasti hodnocení žáků je rodičům
k dispozici v rámci příslušného ustanovení školního řádu. Při jednáních metodických orgánů se pravidelně
zabýváme naplňováním učebních plánů, sledujeme, zda se to pozitivně odráží v rozvoji klíčových kompetencí
žáků. Dále také vyhodnocujeme funkčnost využití disponibilních hodin.
Základem vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je individuální přístup. Respektujeme
potřeby, zájmy a rozdíly ve schopnostech dětí a tomu přizpůsobujeme výuku. Jde nám o to, aby žáci mohli plnit
své vytýčené cíle v maximální míře. Již samotná nabídka tří vzdělávacích programů zajišťuje základní systémové
předpoklady pro úspěšnou individualizaci vzdělávání žáků. Žáky vyučujeme v souladu s jejich speciálními
vzdělávacími potřebami podle školních vzdělávacích programů, které jim doporučila jednotlivá školská
poradenská zařízení (PPP a SPC). Všechny uvedené školní vzdělávací programy považujeme za otevřené
dokumenty a počítáme s tím, že je budeme i nadále průběžně upravovat.
1. Školní vzdělávací program základní školy, č. j.: 280/2013 - zpracovaný podle RVP ZV
výuka žáků, kterým bylo doporučeno vzdělávání ve škole zřízené podle paragrafu 16, odstavce 9, v naší
ZŠ žáků s lehkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, autismem
2. Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č. j.: 227/2010 - zpracovaný podle RVP pro obor
vzdělání základní škola speciální (verze 2008)
výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami,
autismem
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3. Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č. j.: 228/2010 - zpracovaný podle RVP pro obor
vzdělání základní škola speciální (verze 2008)
výuka žáků s těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem
K zajištění úspěšné individualizace vzdělávání dále zpracováváme pro žáky individuální vzdělávací plány (IVP).
Ve školním roce 2020/2021 pracovalo podle IVP 80 žáků. IVP upravují obsah, organizaci vzdělávání a výstupy
z výuky v jednotlivých předmětů, obsahují i výčet podpůrných opatření zohledňující potřeby žáků. Individuální
vzdělávací plán má platnost jeden školní rok. Na jeho vypracování se podílí třídní učitel, učitelé jednotlivých
předmětů a další pedagogičtí zaměstnanci školy, včetně vedení školy. IVP obsahuje základní údaje o žákovi,
závěry a doporučení z vyšetření v SPC resp. PPP, včetně konkretizace způsobů reedukace a pomůcek,
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.
3.7 Ověřování výsledků vzdělávání
Součástí jednání pedagogických rad je podrobné hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání jednotlivých žáků,
včetně konkrétních, návrhů opatření ke zlepšení výsledků vzdělávání. Jejich plnění je jedním z bodů hospitační
činnosti vedení školy. To se týká zejména žáků klasifikovaných dostatečně a nedostatečně a žáků se sníženými
známkami z chování a žáků s kázeňskými opatřeními. Pokud výsledky vzdělávání jednotlivých neodpovídají
požadavkům jednotlivých vzdělávacích programů, snažíme se reagovat korekcí v rámci IVP, u některých žáků,
pokud je to možné, změnou třídního kolektivu, změnou vzdělávacího programu a výjimečně i opakováním
ročníku. Tyto kroky konzultujeme se zákonnými zástupci žáků a s poradenskými zařízeními.
Při výuce se zaměřujeme zejména na rozvoj komunikačních schopností, na podporu čtenářské a finanční
gramotnosti, zvládnutí sociálních strategií, a také informační gramotnosti žáků, zde mimo jiné využíváme
zázemí naší počítačové učebny a dále pak individuálně i skupinově iPadů. Snažíme se vést žáky k tomu, aby byli
schopni zvládat změny. Na půdě metodických orgánů diskutujeme o průběhu a výsledcích vzdělávání,
zvažujeme, jak funkčně ověřovat výsledky vzdělávání. Zpravidla volíme běžné evaluační nástroje, zejména
se ale soustředíme na porovnávání výkonu jednotlivých žáků v čase.
U žáků vzdělávajících se podle ŠVP základní školy speciální se kromě rozvoje komunikačních schopností,
což je primární, více zaměřujeme na rozvoj hrubé i jemné motoriky. Rovněž tyto žáky se snažíme vést k tomu,
aby byli schopni zvládat změny. Posuny, resp. stagnace výkonnosti jednotlivých žáků jsou pak námětem
konzultací rodičů s pedagogy školy. Výsledky jsou pak diskutovány a hodnoceny jednak v rámci individuálních
konzultací pedagogů s vedením školy a dále pak rovněž na půdě metodických orgánů. Zde také často rovněž
diskutujeme o žákovském složení jednotlivých třídních kolektivů v „A“ třídách (pro žáky s PAS) a „S“ třídách.
Jde nám o to, aby jednotlivé kolektivy byly dobře sestaveny, což považujeme za hlavní podmínku úspěšnosti
práce našich pedagogů.
3.8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - vize školy
Naším cílem je maximálně možné začlenění našich žáků 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 klademe na práci v oblasti environmentální výchovy a v oblasti
předcházení vzniku rizikových jevů dětí a mládeže. Soubor dílčích priorit, který je uplatňován všemi
pedagogickými pracovníky, je pak formulován ve vizi naší školy:
Naše škola je respektovanou součástí vzdělávací soustavy a poskytuje vzdělávání žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Chceme být učící se školou, která je pro své směřování ke kvalitě vzdělávání a zdraví přitažlivá pro své žáky
a jejich rodiče i pro své zaměstnance.
Naším cílem je maximální sociální začlenění žáků do společnosti.
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Chceme žáky naučit vše, co budou potřebovat při dalším vzdělávání, tak, aby dosáhli svého osobního
maxima. Nabídka několika školních vzdělávacích programů a výuka podle individuálních vzdělávacích plánů
přispívá k individualizaci vzdělávání. Vzdělávání v naší škole musí učit připravenosti zvládat změny.
Ve výchovně vzdělávací oblasti uplatňuje přístupy, které jsou přiměřené s ohledem k osobním dispozicím
a možnostem našich žáků. Rozvíjíme jejich samostatnost, schopnost spolupráce, respekt k práci vlastní
i druhých. Žáky vedeme k ochraně přírody, zdraví, dodržování zdravého životního stylu, jednou z priorit školy
je fungující program primární prevence rizikových jevů. Teoretické vědomosti a praktické dovednosti
chápeme jako prostředek k uplatnění našich dětí v dalším životě. Jedním z nejdůležitějších kritérií naší práce
je úspěšnost přijímání našich absolventů k dalšímu vzdělávání a úspěšné dokončení tohoto vzdělávání.
Hlavní důraz klademe na osvojení všech základních vzdělávacích kompetencí, které podnítí zájem žáků
o celoživotní vzdělávání a tím i zvýší možnost uplatnění na trhu práce. Veškerou činností školy prolíná motto:
Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 - škola, do které si děti chodí pro lásku.
3.8.1 ŠVP ZŠ - zaměření a zhodnocení situace v jeho naplňování a tvorbě, údaje o výsledcích vzdělávání
Tento školní rok jsme se soustředili na výběr učebních materiálů a na synchronizaci učiva v souladu se školním
vzdělávacím programem, vzhledem k problémům, které způsobily hygienická omezení při výuce a uzavření škol
(distanční výuka) v uplynulém i aktuálním školním roce. Všichni pedagogové spolupracovali se žáky v online
prostředí. V době uzavření škol probíhalo distanční vzdělávání, ve kterém dle MŠMT nemusely být naplněny
veškeré kompetence, cíle a minimální očekávané výstupy ŠVP. Pedagogové tak vykonávali práci na dálku
zejména formou telefonických konzultací či online aplikací a IT technologií - email, WhatsApp, Skype Learning.
Individuální telefonické konzultace s pedagogickými pracovníky naší školy vycházely z nutnosti udržet
a budovat sociální kontakt s našimi žáky a soustředily se na různé metody výuky a formy práce. Prioritou bylo
opakování učiva, ale ukázalo se, že díky intenzivní aktivitě pedagogů a vstřícnému přístupu žáků i jejich
zákonných zástupců, lze v některých předmětech obohatit výuku o vhled nové látky. Žáci a jejich rodiny byli
ve většině případů schopni poskytovat pedagogům okamžitou zpětnou vazbu, a také upevňovat školní návyky
pravidelným vzdělávacím režimem. Toto platí pro naprostou většinu žáků s výjimkou cca 5 žáků a rodin školy.
Po znovu otevření školy jsme se soustředili na adaptaci žáků a začlenění více didaktických pomůcek do hodin
matematiky. Pedagogové též využívali průřezová témata v jednotlivých učebních tématech. Všechny dostupné
nástroje, názorné ukázky a dílčí postupy pozitivně vedly žáky k osvojení nového učiva. Výukové plány byly
naplněny téměř ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v souladu s minimálními doporučenými úrovněmi, např. žáci
1. ročníku zvládly aktivně numeraci v číselném oboru 1 - 4, pasivně numerace do 5. Naplnění vzdělávacích cílů
a kompetencí proběhlo plně v ostatních ročnících (2., 3., 4., 5. třída).
Nadále byly konkretizovány s koordinátorkou ŠVP představy všech pedagogů formou individuálních konzultací
o možných změnách ve školním vzdělávacím programu. Vzhledem k nutným úpravám ŠVP v oblasti ICT jsou
konzultována zejména tato témata: učební plán, členění vzdělávacího obsahu, závaznost očekávaných výstupů,
integrace předmětů, průřezová témata.
Dále lze konstatovat, že při výuce podle školních vzdělávacích programů využíváme speciální postupy, metody,
formy, prostředky a hodnocení vzdělávání, které zohledňují speciální vzdělávací potřeby našich žáků. Podle
„Školního vzdělávacího programu základní školy, č. j.: 280/2013“ - zpracovaný podle RVP ZV, poskytujeme
základní vzdělání žákům v souladu se zněním § 16, odstavce 9 školského zákona, a vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Dle tohoto školního vzdělávacího programu vyučujeme od 1. 9. 2013, výuka podle tehdy začala z důvodu
navýšení hodinové dotace cizího jazyka. Předtím probíhala výuka žáků podle ŠVP ZŠ - „Školního vzdělávacího
programu základní školy, č. j.: 229/2010“ (pouze pro žáky bez diagnostikovaného mentálního postižení)
a to od 1. 9. 2010. Tento vzdělávací program byl od školního roku 2013/2014 byl označen jako dobíhající
a nahrazen výše uvedeným „Školním vzdělávacím programem základní školy, č. j.: 280/2013“.
Naší snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich školního života. Školní vzdělávací
program je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování a získávání klíčových
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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 se 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
Při hodnocení využíváme stále častěji formativní hodnocení, tedy průběžné, ověřující, zda je proces učení
pro žáka přiměřený, vhodný jeho potřebám a jak případně změnit způsob výuky, aby se mohl ještě zlepšit.
Učitelé získávají informace v průběhu výuky a případně další výuku upravují s ohledem na potíže žáka tak,
aby žák dostával zpětnou informaci, která jej bude pozitivně podporovat v dalším učení a odstraňování chyb.
Tento způsob hodnocení zvyšuje celkovou úspěšnost žáků, zvyšuje chuť k učení a sebevědomí a funguje jako
silný motivační faktor. Oproti výše uvedeným vzdělávacím programům používáme při hodnocení žáků,
vzdělávajících se podle ŠVP ZŠ, ve větší míře i sumativní hodnocení, tedy častější měření výkonu žáků,
včetně zkoušek, testů a důkladného hodnocení samostatné práce při vyhledávání údajů. Rovněž tyto žáky
ve zvýšené míře vedeme k sebehodnocení a ke vzájemnému hodnocení.
3.8.2 ŠVP ZŠ speciální I, II - zaměření a zhodnocení situace v jeho naplňování, údaje o výsledcích vzdělávání
Výuka podle „Školního vzdělávacího programu základní školy speciální I, č. j.: 227/2010“ a “Školního
vzdělávacího programu základní školy speciální II, č. j.: 228/2010“ začala v naší škole od 1. 9. 2010,
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.
Pokud bychom měli několika slovy konkretizovat práci pedagogických pracovníků, tedy učitelů a asistentů
pedagogů dopoledne a vychovatelů a asistentů pedagogů po vyučování, ve školním roce 2020/21, tak jsme se
snažili co nejlépe našim dětem individualizovat výuku, stavíme hlavně na okamžité situaci. Pracujeme
na rozvoji komunikačních kompetencí jednotlivých žáků, do komunikace zapojujeme znakový jazyk, žáci gesta
vnímají, snaží se podle svých schopností o nápodobu. Významně jsme při výuce využívali dotykové počítače
a iPad, žáci s podporou píší krátké zprávy e-mailem, pokračovali jsme s aplikací strukturovaného učení
při výuce některých žáků, velký důraz jsme kladli na celkový rozvoj dětí prostřednictvím pracovních, převážně
výtvarných činností. Žáci S tříd vytvářejí krásné výrobky na „Vánoční výstavu“ spojenou s trhy. Velikonoční
výstava v letošním školním roce proběhla pouze „distančně“ (rodiče se na výrobky dětí mohli podívat
při vyzvedávání úkolů ve škole. Podle svých schopností pracují na zahradě a velmi je těší pochvala
za vykonanou práci. Pečují o pokojové květiny ve společných prostorách, podílejí se na výzdobě
školy. Intenzivně se také věnují environmentální výchově - třídí papír, stálými úkoly jsou mimo jiné odnos
papíru do svozové nádoby, a bioodpadu na kompost.
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V letošním školním roce jsme podle možností realizovali výuku také na školní zahradě. Do výuky tělesné
výchovy jsme pravidelně zařazovali procházky do okolí školy. Procházky měly také vzdělávací charakter,
věnovali jsme se dopravní výchově a pozorování změn v přírodě.
Žáci speciálních tříd se aktivně účastní projektových dnů na škole. Oblíbené je spaní ve škole spojené
se společným vařením tradičně netradičních jídel. Posilují si sebeobsluhu, hygienické návyky. Při hrách,
soutěžích je patrný posun ve vztazích ke kamarádství, vzájemné pomoci.
Aktivně využíváme zakoupené balanční podložky. Cvičení na podložkách je náplní běžné hodiny TV a také
kroužku „Cvičení na balančních podložkách“. Tato pohybová aktivita je spojena s příjemnými emocemi,
motivuje žáky k další pohybové aktivitě, k získávání odvahy, a překonávání obav. Díky společným aktivitám žáci
vidí, že i my jsme činností zaujatí, sami se ochotněji zapojují.
Během školního roku byla třikrát nařízena distanční výuka. Probíhala formou zadávání domácích úkolů, které
si rodiče vyzvedávali ve škole nebo mailem, s některými žáky vyučující komunikovali přes WhatsApp.
Ve školním roce 2020/21 ukončili školní docházku v tomto vzdělávacím programu 3 žáci, všichni úspěšně
absolvovali 9. ročník. O výuce žáků s PAS, kteří se vyučující podle ŠVP ZŠ speciální pojednává kapitola 8.2.
Třídy s výukou dle ŠVP ZŠ speciální I, II ve školním roce 2020/2021: I. S, II. S, III. S, IV. S, V. S, I. A, II. A, IV. A
k 28. 6. 2013
k 27. 6. 2014
k 30. 6. 2015
k 30. 6. 2016
k 30. 6. 2017
k 30. 6. 2018
k 30. 6. 2019
k 30. 6. 2020
k 30. 6. 2021

I. stupeň

II. stupeň

celkem

2
3
4
4
5
5
5
4
4

1
2
2
3
3
3
3
4
4

3
5
6
7
8
8
8
8
8

I. stupeň

II. stupeň

celkem

9
20
23
27
31
37
40
45
37

5
7
11
12
17
20
20
15
26

14
27
34
39
48
57
60
60
63

Počet žáků - výuka dle ŠVP ZŠ speciální I, II
k 28. 6. 2013
k 27. 6. 2014
k 30. 6. 2015
k 30. 6. 2016
k 30. 6. 2017
k 30. 6. 2018
k 30. 6. 2019
k 30. 6. 2020
k 30. 6. 2021

Pro vzdělávání žáků s těžšími stupni mentálního postižení a těžšími formami PAS 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. Učitelé pracují s žáky individuálně
i skupinově, složení jednotlivých tříd nevychází pouze z věkových charakteristik, ale z úrovně individuálních
schopností, potřeb a povahových dispozic žáků. Že je tato práce je velice náročná není asi nutné připomínat
a je nutné počítat s tím, že v případech některých např. nových žáků školy je nutné počítat s delší adaptací
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na režim v konkrétní třídě. Každý z našich žáků má jiné výchozí možnosti, 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.
Jak už bylo uvedeno, žáky vyučujeme podle těchto vzdělávacích programů:
1. „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 (PAS).
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 ke střednímu vzdělávání. 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
 je motivován k celoživotnímu vzdělávání
 ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému vzdělávání
 uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
2. „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 (PAS).
Při vzdělávání žáků s nejtěžšími formami mentálního postižení a žáků s postižením více vadami je nezbytné
individualizované vyučování. 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. Zaměřujeme se zejména na rozvoj komunikace
a sebeobsluhy vedoucí k co největší samostatnosti dětí. Ke komunikaci využíváme různé druhy AAK,
jako je využívání zástupných předmětů, fotografií, piktogramů (programy Boardmaker, Symwriter a InPrint),
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makaton znakování. Žáci komunikaci procvičují denně při komunikačních cvičeních, kdy se nacvičují a učí se
odpovídat na jednoduché otázky a orientovat se v dění kolem sebe, určují den v týdnu, měsíc, roční období,
aktuální počasí, poznávají spolužáky na fotografiích, povídáme si o tom, co se stalo, co se děje nebo bude dít.
K organizačnímu zajištění patří vhodné prostorové i materiální vybavení, včetně vybavení kompenzačními
pomůckami. V případě akcelerace rozumových schopností žáka je možné převedení žáka do náročnějšího
vzdělávacího programu. S přihlédnutím k osobnostním specifikům 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
Při hodnocení žáků vzdělávajících se podle obou ŠVP ZŠ speciální využíváme formativní hodnocení - průběžné
a ověřující, zda je proces učení pro žáka přiměřený, vyhovující jeho potřebám. Učitelé získávají informace
v průběhu celého pobytu ve škole, při výuce a ty případně upravují s ohledem na potíže žáka tak,
aby žák dostával zpětnou informaci, která jej bude pozitivně podporovat v dalším učení a odstraňování chyb.
Tento způsob hodnocení funguje jako silný motivační faktor. Učitelé s pomocí výsledků z hodnocení
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pak upravují vlastní výuku, aby lépe vyhovovala identifikovaným vzdělávacím potřebám žáků, a poskytují jim
trvalou zpětnou vazbu. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a k vzájemnému hodnocení.
3.9 Pedagogická asistence
Financování pedagogické asistence v naší škole probíhá normativním způsobem, na rozdíl od spádových
základních škol, kde na financování asistentů pedagoga dostává škola prostředky prostřednictvím uplatňování
podpůrných opatření. Ve školním roce 2020/2021 ve škole působilo 23 pedagogických asistentek, celkový
přepočtený úvazek asistentek v červnu 2021 činil 19,3 pedagogického pracovníka.
Ustanovení funkce asistenta pedagoga představuje pro žáky významné zlepšení kvality jejich školního života,
jejich výuky ale i nutný předpoklad pro úspěšné uplatnění našich absolventů při středním vzdělávání.
U některých žáků byla nutnost poskytování tohoto podpůrného opatření naprosto zásadní pro konání
vyučování, což ovšem neznamená, že by se naše asistentky v rámci konkrétních možností nevěnovaly i dalším
žákům ve třídách.
S potěšením konstatujeme, že odchody asistentek z naší školy jsou minimální a kolektiv našich asistentek
je proto stabilizovaný. Práce našich asistentek pedagogů 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 pozitivně. Průběžně dochází i ke specializaci práce asistentek pedagoga
vzhledem k potřebám jednotlivých žáků. Máme asistentky, které umí pracovat s autistickými žáky,
další pak s žáky se závažnějšími mentálními postiženími, asistentky pro žáky s řečovými deficity, asistentky,
které preferují práci ve víceméně tradičních třídních kolektivech žáků s LMP, asistentky preferující práci s těmi
nejmladšímu žáky apod.
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga ve škole by měla přispívat k úspěšné podpoře žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Jejich vzájemná souhra je nezbytná nejen z pohledu efektivity výchovně vzdělávacího
procesu, ale i z pohledu vytváření žádoucího pedagogického klimatu ve třídě. Asistent pedagoga poskytuje
podporu učiteli při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Znamená ale práce asistenta
pedagoga pouze pasivní přijímání úkolů a pokynů ze strany učitele, ke kterému byl asistent pedagoga přidělen?
Nebo se tato role asistenta pedagoga, jako pouhého pomocníka učitele, bude jevit oběma skupinám těchto
pedagogických pracovníků jako nedostatečná? Existují nějaké obecné podmínky vzniku fungujícího modelu
vzájemné spolupráce? Jaká jsou očekávání, požadavky a preference učitelů týkající se náplní práce asistentů
pedagoga, v čem vidí přínosy či nedostatky spolupráce, jak je to s empatií, kreativním přístupem, vstřícností,
zodpovědností a samostatností asistentů pedagogů? A jak velkou roli při vytváření této spolupráce hraje ředitel
školy? Ve škole na toto téma prováděl ředitel školy výzkum, který zjišťoval a porovnával názory asistentů
pedagogů a učitelů na to, jaké faktory ovlivňují jejich úspěšnou spolupráci a kladl si za cíl přispět ke zlepšení
podpory a podmínek pro poskytování této podpůrné asistenční služby v naší škole. Závěry toho výzkumu
se snažíme aplikovat v každodenním životě školy.
3.10 Vzdělávání nadaných žáků
Nadaným žákem rozumíme jedince, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou
úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v pohybových,
manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Nadané žáky ve smyslu definice, že se jedná o děti, které se projevují výraznou schopností myšlení, paměti
a pozornosti, že jim jde všechno lehce a tím se výrazně liší od ostatních spolužáků, v naší škole nemáme.
Nadaní žáci, pokud si je takto označíme v prostředí naší školy, děti, které se liší některými schopnostmi
od ostatních spolužáků v ZŠ, Praha 4, Ružinovská 2017, jsou podporováni zejména v oblastech svého nadání,
jak v rámci výuky, tak v rámci ostatních činností ve škole, např. zájmových kroužků. Práce s nimi vyžaduje
od učitelů náročnější přípravu na vyučování. Umožňujeme těmto žákům pracovat na počítači, individuálně
pracovat s naučnou literaturou, zadáváme jim náročnější samostatné úkoly, pověřujeme je řízením skupin.
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Někteří žáci školy pracují podle „náročnějších“ IVP, kde učivo přesahuje požadavky ŠVP konkrétního předmětu.
Dochází i k tomu, že takoví žáci jsou přeřazeni ke vzdělávání do náročnějšího školního vzdělávacího programu.
Naše nadané žáky připravujeme tak, aby byli přijati k dalšímu vzdělávání na školách, které kladou náročnější
požadavky. Konkrétní podpora školy této skupině žáků:
- předčasný nástup dítěte ke školní docházce,
- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech,
- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy,
- občasné vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka,
- obohacování vzdělávacího obsahu,
- zadávání specifických úkolů, projektů,
- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol,
- nabídka zájmových aktivit - doučování
Součástí naší podpory je i snaha cíleně vést nadané žáky k pomoci slabším, k toleranci k méně nadaným.
3.11 Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání
Ve školním roce 2020/2021 škola tyto kurzy nepořádala.
3.12 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Dne 1. 1. 2008 vstoupila v platnost novela školského zákona, zajišťující rovný přístup k žákům plnícím povinnou
školní docházku v základních školách, jak k základnímu vzdělávání, tak ke školnímu stravování a školským
službám. Ve školním roce 2020/2021 tvořili cizinci 9 % žáků školy. Začleňování těchto žáků do školních kolektivů
je bezproblémové, spolupráce s rodiči žáků je funkční.
Počet cizinců ve škole: 14 (Vietnam, Ukrajina, Slovensko, Moldavsko).
3.13 Jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací: 3
počet učitelů cizích jazyků bez odborné kvalifikace: 1
počet rodilých mluvčích: 0
počet žáků učících se cizí jazyk - angličtina: 67
Zjišťování o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ

Počet žáků

úplná neznalost ČJ

0

nedostatečná znalost ČJ

0

znalost ČJ s potřebou doučování

0

předčasné odchody ze vzdělávání
u žáků s odlišným mateřským jazykem

0

4. Aktivity právnické osoby - prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
4.1 Výchovné a kariérové poradenství
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Celý školní rok byl výrazně poznamenán a ovlivněn mimořádnou epidemiologickou situací covid-19.
Během školního roku proběhly dva bloky distančního vzdělávání. S nastalou novou situací vyvstaly zatím nové
a nám neznámé situace. Řešili jsme problémy spojené s docházkou žáků do online hodin, technickou podporu
výuky z domova. Rodiče žáků byli seznámeni s problematikou legislativního vymezení povinnosti rodičů
zajišťovat u dětí podporu školní výuky z domova.
V rámci konzultačních hodin a mimo ně se výchovný poradce zabýval těmito okruhy činností:
A) Metodická a konzultační činnost
1. Metodická a informační činnost
 metodická pomoc a komunikace s vyučujícími
 příspěvky v rámci pedagogických rad
 samostudium a sledování změn školské legislativy
 spolupráce se školním metodikem prevence
2. Konzultační činnosti
 komunikace s vedením školy, učiteli
 komunikace s žáky a rodiči
 komunikace s poradenskými zařízeními a dalšími partnery - OSPOD, kurátoři, neziskový subjekt
 komunikace se zdravotnickými specialisty - pediatrie, psychiatrie, logopedie
 komunikace s pracovníky SVP v Praze 12
 komunikace se SPC - profesní příprava
B) Žáci s výukovými a výchovnými problémy
1.
Žáci s výukovými problémy
 agenda zpráv SPC, PPP
 žáci s IVP
 špatný prospěch žáků
2.





Žáci s výchovnými problémy
nedostatečná docházka do školy
přestupky proti školnímu řádu
interpersonální problémy ve třídě
problémy ve vztahu žák - učitel, žák - žák, žák - třída




Žáci s výchovnými problémy ve vztahu k rodičům
konzultace a poradenská činnost rodičům
konzultace s OSPOD

3.

C) Volba dalšího vzdělávání
1.
Kariérové poradenství - další profesionální orientace
Výchovný poradce úzce spolupracuje s rodiči vycházejících žáků. V září proběhla první hromadná konzultace
s rodiči, kde byli seznámeni s možnostmi navazujícího studia pro vycházející žáky školy. Škola poskytla žákům
a jejich rodičům tištěné materiály týkající se studia v OU, SOU, STŠ, SŠ a PŠ, do kterých se mohou po ukončení
povinné školní docházky hlásit. Tyto záležitosti konzultuje i se všemi školskými poradenskými zařízeními.
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Následovaly individuální konzultace s rodiči a žáky, kde byla upřesněna specifika jednotlivých studijních oborů
s ohledem na jednotlivé vycházející žáky. Smyslem těchto konzultací je pomoci rodičům a dětem orientovat
se v nabídce dalšího uplatnění a doporučení vhodného studijního - učebního oboru.
Poskytli jsme jim také přehled termínů dnů otevřených dveří jednotlivých škol. Vzhledem k vývoji
epidemiologické situace se nakonec DOD nekonaly. Nemohly proběhnout ani každoroční exkurze do vybraných
učilišť, kde jsou vycházející žáci seznámeni s obsahem studijních oborů a s prostředím školských zařízení.
Rodiče i žáci byli upozorněni na přehlídku vzdělání - festival nabídky středoškolského vzdělávání Schola
Pragensis, kterou každoročně pořádá Odbor školství a mládeže MHMP. Letošní ročník proběhl on-line formou.
Výchovná poradkyně rovněž pomáhala zákonným zástupcům při vyplňování přihlášek a zápisových lístků.
2. Umístění vycházejících žáků ve středním vzdělávání
Z 13 vycházejících žáků 12 pokračuje v dalším studiu. Všech 11 žáků bylo přijato k navazujícímu studiu na jimi
zvolených učebních oborech a jeden žák byl přijatý do stacionáře Modrý klíč.
Zbývající žák v dalším studiu nepokračuje, ke střednímu vzdělávání se nepřihlásil a nejevil o něj zájem.
Stále trvá, že jedním z nejdůležitějších kritérií naší práce je úspěšnost přijímání našich absolventů k dalšímu
vzdělávání a důraz, který klademe na osvojení všech základních vzdělávacích kompetencí, podněcuje zájem
žáků o celoživotní vzdělávání a tím zvyšuje možnost jejich uplatnění na trhu práce.
Vycházející:
z 9. ročníku - výuka podle ŠVP ZŠ - 8 žáků
z 9. ročníku "S" třídy - výuka podle ŠVP ZŠ speciální - 1 žákyně
z 10. ročníku "S" třídy - výuka podle ŠVP ZŠ speciální - 3 žáci (1 žákyně, 2 žáci)
z 10. ročníku z třídy žáků s PAS - výuka podle ŠVP ZŠ speciální - 1 žák
A kam naši absolventi nastupují ke střednímu vzdělávání?
4x OU Vyšehrad, Praha 2: 2x kuchař, 1x pekař, 1x praktická škola
1x OU Radotín: obor opravářské práce
1x SŠ Praktická, Uhříněves
1x SŠ Praktická, Praha 4, Kupeckého
1x SŠ Jedličkův ústav: obor knihařské práce
1x SŠ A. Klara: obor čalouník
1x Dívčí katolická střední škola Praha 1: obor pečovatelské služby
1x SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5: Odborné učiliště – šití oděvů
1x Modrý klíč - stacionář
D) Specifické oblasti
Ve školním roce 2020/2021 proběhly celkem 3 jednání výchovné komise a řada osobních jednání se zákonnými
zástupci a to buď jako konzultaci v rámci profesního poradenství, dále konzultace zaměřené na řešení
výchovných a vzdělávacích problémů ve škole a domácím prostředí s těmito tématy jednání:
řešení nevhodného chování žáků,
porušování ŠŘ, záškoláctví,
hrubé chování ke spolužákům,
hrubé chování k pedagogům,
pozdní příchody do školy,
nedbalé domácí přípravy,
vztahy v třídních kolektivech,
spolupráce školy s rodinou během dlouhotrvajících absencí žáků,
psychické a psychiatrické problémy ovlivňující povinnou školní docházku žáků,
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Opakovaně se jednalo o řešení neomluvených hodin u žáků 5., 8., 9. třídy.
Při řešení vzniklých přestupků jsme spolupracovali s OSPOD, SVP Praha 12, které se týkaly možností změny
školy a vzdělávání našeho žáka. Opakovaně byly řešeny spory mezi rodinami žáků, které zasahovaly i do vztahů
a chování žáků ve škole.
Konzultace byly vedeny i s žáky. Rodičům byla nabídnuta odborná pomoc, poskytnuty kontakty na odborná
odpovídající pracoviště. S rodiči převážně jednala výchovná poradkyně, třídní učitelky a ředitel školy.
Výchovná poradkyně využívala při řešení záškoláctví a nevhodného chování žáků a dalších problémů
spolupráce s oddělením péče o dítě, s kurátory.
Poradkyně opakovaně s OSPOD z několika městských částí Prahy konzultovala a řešila postupy opatření
pro žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy. Tento rok se jednání s OSPOD týkala především absence
při distančním vzdělávání a dále neomluvených hodin žáků.
S ředitelem školy se podílela na vypracovávání jednotlivých zpráv o prospěchu a chování žáků školy,
které si vyžádaly odbory sociální péče jednotlivých obecních úřadů, kde naši žáci bydlí. S pedagogy školy dále
řešila vzniklé situace žáků a tříd při konzultacích, opakovaně proběhly pohovory s některými žáky.
4.2 Prevence rizikového chování
Primární prevence je součástí každodenního života naší školy. Jelikož vzděláváme žáky s přiznanými
podpůrnými opatřeními 3., 4., a 5. stupně je nutné vytvořit pro vzdělávání samotné a také pro čas strávený
ve škole jako takový, nestresové prostředí, které dětem poskytne pocit bezpečí, klidu a jistoty. Toto je úkolem
všech pedagogických i nepedagogických pracovníků školy. Naší snahou je vytvořit žákům školy takové
podmínky, aby ve spolupráci s pedagogy i spolužáky dokázali rozpoznat a hovořit o problémech, které mohou
ve školním prostředí vznikat a tím se zvyšovala jejich odolnost vůči projevům rizikového chování a docházelo
k podpoře jejich zdraví a byl posilován zájem o zdravý životní styl.
V průběhu školního roku získává školní metodik prevence ve spolupráci s vedením školy, preventivním týmem,
třídními učiteli a ostatními pracovníky školy informace pro včasné odhalení rizikového chování. Vzhledem
ke specifické skladbě dětí v naší škole je naprosto nezbytné, aby se v každé situaci vycházelo z individuality
každého jednotlivce. Tu nejlépe zná třídní učitel a má tedy na poli prevence nezastupitelnou, stěžejní roli. Třídní
učitel je s žáky své třídy v těsném spojení, tráví s nimi mnoho času a je prostředníkem při řešení všech situací,
které vznikají. Žáci jsou zvyklí otevřeně o svých problémech s třídním učitelem hovořit, obracet se na něho
při snaze o řešení. Třídní učitel bývá často v roli prostředníka právě proto, že nejlépe zná komunikační strategie
svých žáků. Třídní učitel je také ten, který podrobně informuje zbytek pedagogického sboru a další pracovníky
o svých žácích, je nápomocen při řešení konfliktních situací a komunikuje se zákonnými zástupci žáků.
Provázanost celého pedagogického sboru, informovanost a důvěra je pro naši práci opravdu podstatná.
Jedním ze způsobů, jak podporovat pozitivní klima školy, je využití dílčích prvků tzv. „peer programů“.
Vycházíme z toho, že pokud se žáci školy navzájem dobře znají, vnímají limity své i svých spolužáků, dokáží
spolu lépe komunikovat a do jisté míry na sebe brát ohledy. Škola v průběhu celého roku uskutečňuje mnoho
projektových dní a akcí, do kterých jsou zapojeni všichni žáci. Učí se spolupracovat se spolužáky z různých
ročníků, vnímat odpovědnost za úspěch v rámci skupiny. Toto se velmi daří. Opakovaně jsme obdrželi
mezinárodní titul Ekoškola, což mimo jiné znamená, že na škole aktivně funguje žákovský ekotým.
Ten se pravidelně schází, řeší aktuální problémy školy a tlumočí je ostatním žákům školy. Členy ekotýmu
jsou žáci různých ročníků, tak se učí spolupracovat, přijímat odpovědnost za rozhodnutí, komunikovat,
zohledňovat názory druhých a dokončovat práci tak, aby byla úspěšná. Všechny akce, které se týkají ekoškoly
jsou projektové, zahrnují všechny ročníky školy. Dalšími takovými aktivitami jsou projektové dny nebo přípravy
na různá vystoupení. Pedagogové se vždy snaží zapojit široké spektrum žáků. Tak se mohou na jednom
vystoupení podílet žáci s různým typem handicapu.
Letošní školní rok 2020/2021 byl opět provázán různými obdobími, kdy docházelo k uzavření školy a vzdělávání
se realizovalo distanční formou. Z hlediska prevence bylo zejména pro třídní učitele obtížnější udržovat i za této
situace mezi spolužáky prospívající sociální kontakty. V jedné třídě došlo k přestupu žáka na naši školu právě
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v období distančního vzdělávání a učitelé této třídy pomáhali s adaptací nového žáka do kolektivu přes on-line
prostředí. Velký podíl na zachování vstřícných vztahů mezi školou a rodinou měla také spolupráce se zákonnými
zástupci žáků, kteří často čelili náročným rodinným, pracovním i finančním situacím. Ochota, čas a trpělivost,
kterou pedagogové žákům i zákonným zástupcům věnovali je obdivuhodná. Po znovuotevření školy se věnovala
pozornost znovuobnovení vrstevnických vztahů a upevňování školních návyků, které některým žákům chyběly
zcela. O to náročnější práci měli, téměř až do konce školního roku, učitelé ve třídách pro děti s poruchou
autistického spektra. Vzhledem k mimořádným opatřením a distančnímu vzdělávání nedošlo k plynulému
plnění PP školy, třídní kolektivy se nemíchaly, žáci se vzájemně potkávali minimálně, do jednotlivých tříd chodila
po část školního roku stejná skupina pedagogů. Proto byly krátkodobé cíle PP plněny zejména v souladu
se vzdělávacím obsahem ŠVP školy - prostřednictvím třídních učitelů. V záři se žáky probírali bezpečnost
v dopravě i osobní bezpečnost ve škole, učili žáky důležitým hygienickým návykům v souvislosti s mimořádnými
opatřeními. V říjnu se alespoň částečně věnovali tématu zdravé výživy a denního režimu. V listopadu a také
v každém období, kdy výuka fungovala distančně, se pedagogové věnovali zvládání zátěžových situací,
bezpečnému chování a také způsobům, jak překonat školní neúspěch, či sociální odloučení od vrstevníků, školy
a např. i širší rodiny. V prosinci upozorňovali žáky na možná nebezpečí v souvislosti se zimními sporty, nebo
při zacházení se zábavnou pyrotechnikou. V únoru a březnu, který byl z hlediska epidemie Covid-19 pro naši
školu asi nejnáročnější, se všichni společně snažili pracovat na vrstevnických vztazích a na předcházení
intolerantního chování. V dubnu pak utvrzovali školní návyky a reflektovali distanční výuku, která pro mnohé
neznamenala jen jiný způsob vzdělávání. V tomto období se často řešilo téma záškoláctví. Ke konci školního
roku se uskutečnila řada demonstračních besed ve třídách základní školy speciální a na prvním stupni základní
školy na téma „Zdravé zoubky“, kterou již několik let výborně organizuje naše paní asistentka Markéta
Chroustová. Do budovy školy nebyl umožněn vstup třetím osobám, nekonaly se tedy žádné akce, které zaštiťují
externí pracovníci. Dlouhodobé cíle - zejména na poli vztahů rodina - škola se podařilo vytrvalou prací
pedagogů naplnit.
4.3 Ekologická a environmentální výchova
Plnění cílů dlouhodobého plánu bylo letošní školní rok poznamenáno koronavirovou pandemií, která způsobila
dvě vlny distančního vzdělávání a pro naši školu ještě navíc karanténu v trvání 10 dnů.
září
- sestavení AKČNÍHO PLÁNU se žákovským ekotýmem
- seznámení žákovského ekotýmu s učitelským ekotýmem
říjen
- plnění úkolů z akčního plánu
- práce na školní zahradě - úprava vyvýšených záhonů, hrabání listí, sběr odpadků - celá škola
listopad
- 5. 11. 2020 - audit ekoškoly formou video rozhovoru auditorky se dvěma členy žákovského ekotýmu
(distanční vzdělávání)
- 26. 11. 2020 získání titulu Ekoškola
prosinec
- uveřejnění článků o úspěšném zakončení ekoprojektu Motory, volanty, kola a naše škola v periodiku Učitelské
noviny, Týdeník školství a Tučňák
- výroba vánočních dekorací, recyklace: 2., 3., 4., 7. třída, I. a IV. S, výroba vánočních přáníček pro klienty
Domova pro seniory Lhotka
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leden
- naše škola se umístila na 2. místě ve sběru baterií v konkurenci všech pražských škol - nejlepší sběrači získali
odměnu od společnosti Recyklování v hodnotě 1 500 Kč
- 4. třída krmila zvířátka v Krčském lese
únor
- celá škola třídí odpady a sbírá papír a baterie – poděkování všem asistentkám, které zajišťují umístění baterií
do sběrných nádob a soupis sběračů předávají paní asistentce Ehlemanové, které patří také velký dík, zvláštní
poděkování těm paním učitelkám, které asistentku nemají a vše zajišťují samy
- III. a II. S se starají o ptáčky na naší školní zahradě
březen
- distanční výuka - děti jsou motivovány k třídění odpadu ve vlastních domácnostech
duben
- kontrola plnění úkolů z akčního plánu
- v období distanční výuky se o zahradu starají paní učitelky Stachová, Zahálková a paní asistentka
Dienstbierová - velký dík
květen
- 8. třída začala s přehazováním kompostu a doplnila vyvýšené záhony čerstvým kompostem
- některé třídy si osázely záhony
Červen
- 8. třída pokračovala v přehazování kompostu
- 9. třída pomáhala paní zástupkyně Georgievové s osázením záhonů u hl. vstupu do školy
- paní asistentka Chroustová realizovala program zubní hygieny Zdravé zoubky ve třídách 1. stupně a S třídách
- 2. třída realizovala dva ekoprojekty: 1. Význam vody a 2. Správné třídění
- 18. 6. 2021 převzali zástupci žákovského ekotýmu na Staroměstské radnici mezinárodní titul Ekoškola
I přes překážky související s výskytem onemocnění covid-19 funguje práce naší školy v rámci EVVO velmi
pěkně, zvládli jsme splnit spoustu úkolů a získali několik pěkných ocenění.
4.4 Multikulturní výchova
Mezipředmětový charakter multikulturní výchovy je spolu s dalšími průřezovými tématy zaměřen zejména
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, zároveň aby chránili a respektovali české kulturní i historické tradice.
Ačkoliv je složení žáků naší školy v současnosti kulturně poměrně homogenní, musíme v budoucnu zřejmě
počítat s výraznějšími mezikulturními kontakty, vyplývajícími ze stále silnějších globalizačních trendů
a z evropské integrace.
Snažíme se vést naše žáky zejména k poznání, pochopení a osvojení evropských kulturních hodnot a tradic.
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:
 vnímání kultury jako prostředku kultivace a civilizace člověka
 rovný přístup ke vzdělávání
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seznámení se s odlišnými sociokulturními, resp. etnickými skupinami, s jejich historií, jazykem a zvyky
porozumění odlišnosti jiných sociokulturních, resp. etnických skupin
podpora a upevňování vzájemných vztahů mezi sociokulturními skupinami

4.5 Výchova k udržitelnému rozvoji
Problematice udržitelného rozvoje se vyučující věnují formou zajímavé a efektivní výuky v rámci vzdělávacích
oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Umění a kultura s průnikem
do většiny předmětů všech školních vzdělávacích programů, zejména však do výuky vlastivědy, přírodopisu
a zeměpisu. Obsahově je problematika koncipována jako výchova k ochraně přírody, přizpůsobená možnostem
našich žáků, a to zejména prostřednictvím aktivit školy v oblasti environmentální výchovy.
Obvyklou metodou výuky výchovy k udržitelnému rozvoji je hra. Jde o plnohodnotný a velice efektivní nástroj,
používaný jako součást, ne jako pouhý doplněk a přívěsek vyučování. Hrou se přirozeně a nenásilně učí děti
dříve, než je zasáhne jakékoliv strukturované a organizované pedagogické působení.
4.6 Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy sportovní akce
Ve školním roce 2020/2021 škola výjezd do školy v přírodě a poznávací zájezdy nepořádala. Konání vzdělávacích
a sportovní akcí bylo ovlivněno uzavřením škol a dodržování epidemiologických opatření.
4.7 Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
V uplynulém školním roce byla nabídka pro naše žáci omezena tím, že nebylo možné v rámci proticovidových
opatření slučovat žáky jednotlivých tříd do kolektivů provozující zájmové činnosti. Přesto fungovaly následující
kroužky v rámci jednotlivých třídních kolektivů vybrat z nabídky několika zájmových kroužků,
které jsou zdarma.
Cvičení na balančních podložkách - (Mgr. M. Zahálková, H. Dastychová, M. Pelcová) - nepravidelně 1x týdně
určeno pro žáky vzdělávacího programu základní školy speciální třídy II. S
Robotika - (Mgr. S. Votavová) - ve čtvrtek
určeno pro žáky 9. třídy vzdělávacího programu základní školy
Ředitel školy touto formou děkuje všem vedoucím zájmové činnosti za aktivní práci s dětmi, kterou vykonávají
ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
Dále proběhla řada dalších aktivit, z nichž nejvýznamnější byla příprava vánočních a velikonočních trhů
a červnové rozloučení s vycházejícími žáky.
4.8 Soutěže - umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni
Počtvrté jsme obdrželi Mezinárodní titul Ekoškola.
Žáci naší školy umístili na 2. místě ve sběru baterií v rámci všech pražských škol.
4.9 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Škola je už čtyřikrát držitelem mezinárodního ocenění Ekoškola (Eko-Schools), které je platné na čtyřleté
období do června 2023. 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 výjimečně. Naše škola tak úspěšně navázala na ekologické aktivity svých žáků,
jejich rodičů, učitelů a zaměstnanců školy z minulých let. Cílem mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola
(www.ekoskola.cz) je vychovávat žáky ke snižování důsledků svého jednání na životní prostředí, a to nejen
ve škole, ale i v jejich rodinném prostředí a v osobním životě. Znalosti, dovednosti, návyky a postoje,
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které si děti ve škole osvojí, pomáhají měnit pohled společnosti k ekologickým problémům dneška.
Motto programu zní: „Pokud dokážete ovlivnit svoji školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe.“.
Velkým pomocníkem, který nám poskytuje metodické vedení a podporu, je už zmíněné sdružení Tereza,
nesmírným přínosem pro školu jsou i ochotní a pilní rodiče žáků, kteří se na některých aktivitách podílejí.
Znamená to pro nás velkou motivaci pro další ekologické činnosti, kterých už teď není málo. Všichni třídíme
plasty, papír, kompostujeme bioodpad, sbíráme baterie a elektroodpad.
Právě díky této široké a výborně fungující spolupráci jsme si jisti, že titul Ekoškola opět obhájíme. K tomu
má přispět i práce na dlouhodobém ekoprojektu týkajícího se dopravy, kde se pokoušíme o změnu dopravní
situace v okolí školy. Zde se nám už podařilo iniciovat vybudování přechodu pro chodce nedaleko naší školy.
V souvislosti s onemocněním covid-19 byla obhajoba titulu Ekoškola přesunuta na podzim 2020.
4.10 Spolupráce právnické osoby s partnery
Stručný výčet další spolupráce:
 ve škole realizují svou praxi a absolvovali náslechy studenti středních a vysokých škol, zejména
pedagogických fakult
 spolupráce s organizacemi zabývající se oblastí environmentální výchovy - se Sdružením Tereza
 spolupracujeme s partnerskými školami - MŠ a ZŠ sv. Augustina v Praze a se ZŠ Tábor - základní škola
vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 spolupráce s NAUTIS (asociace pomáhající lidem s autismem) při vzdělávání pedagogických
pracovníků, spoluorganizace praktických kurzů „Výchova a vzdělávání dětí s autismem“
 studentům jsme umožnili provádět výzkumy pro jejich seminární, závěrečné, bakalářské, diplomové
a doktorandské práce
 spolupráce s organizacemi zabývající se finanční podporou environmentální výchovy - Provident
Financial s.r.o. - Den dobrovolníků (v uplynulém školním roce nebyl kvůli proticovidovým opatřením
realizován)
 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
 řada žáků školy je členy sportovní organizace SK IMPULS PRAHA, kterou zřizuje Český svaz mentálně
postižených sportovců, v rámci tohoto členství se děti účastní mnoha sportovních akcí
4.11 Další vzdělávání realizované právnickou osobou
V rámci spolupráce s PF UK se v naší škole konají praktické části kurzů pro budoucí asistenty pedagoga.
V rámci spolupráce s NAUTIS (asociace pomáhající lidem s autismem) se pedagogové naší školy spolupodílejí
na praktické části kurzu Vzdělávání dětí s PAS v českých školách.
Ve školním roce škola nerealizovala žádné vzdělání pro veřejnost jako je odborný kurz, rekvalifikace apod.
4.12 Další aktivity, prezentace
Čtenářská gramotnost
Rozvojem čtenářské gramotnosti se plánovitě zabýváme od školního roku 2009/2010. Za tuto dobu jsme mohli
zaznamenat pozitivní výsledky ve formě především zvyšujícího se zájmu žáků o čtení knih a časopisů.
Den čtenářské gramotnosti je již tradičně stanoven na konec března, jelikož mezi významné dny řadíme datum
2. 4. - Mezinárodní den dětské knihy a datum 23. 4. - Světový den knihy a autorského práva. Provázaností akcí
naší školy připadá čtenářská gramotnost tedy na konec března, jelikož v dubnu slavíme den Země a tako doba
je určena pro environmentální aktivity. V letošním školním roce se vzhledem k uzavření škol neuskutečnil
čtenářský den, pedagogové však v rámci distančního vzdělávání nezapomínali na význam čtení a pro žáky
připravovali pravidelné čtenářské aktivity.
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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. 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.
Nejvíce prostoru pro rozvíjení, prohlubování a upevňování čtenářských dovedností ale bylo využito v hodinách
čtení a literární výchovy. Zde si také učitelé prostřednictvím osobně vypracovaných pracovních listů ověřovali,
do jaké míry žáci text pochopili, porozuměli souvislostem a obohatili svoji slovní zásobu. Besedy k přečtenému
a rozbory byly často náplní hodin slohu. Žáci hodně pracovali s čítankami i celými literárními díly formou
mimočítankové četby.
Matematická gramotnost
Během celého školního roku 2020/2021 jsme řešili v hodinách matematiky praktické úlohy z běžného života
a v dalších předmětech se zabývali vším, co souvisí s finančním světem v historii i dnes. Kvůli nepříznivé
epidemiologické situaci jsme se nemohli setkávat při běžných projektových dnech. Pracovali jsme proto pouze
v konkrétních třídách a online.
V další úrovni finanční gramotnosti by žák měl být schopen správně aplikovat základní principy v souvislostech
v běžných životních situacích. Nejvyšší úroveň finanční gramotnosti pak zahrnuje schopnost aplikovat principy
ve složitých souvislostech a konkrétních životních situacích, i s ohledem na svůj sociální (nejen finanční) život.
Role učitele je v této situaci velmi obtížná. Musí se vyrovnat nejen se zmíněnými tlaky vnějšího prostředí, ale
musí ovládat řadu dalších činností a dovedností, které přináší moderní společnost s neustále se vyvíjejícími
novými technologiemi. A tak by učitel měl znát své předměty a mít hlubší vhled i do dalších předmětů,
aby mohl kvalifikovaně ve výuce uplatňovat „mezipředmětové vztahy“, ale měl by odborně ovládat i práci v IT.
Učitel matematiky by měl ovládat i matematický software v aplikacích MO, který se ve výuce na naší škole
využíváme. V tomto školním roce byly na učitele kladeny ještě vyšší nároky kvůli distanční výuce. Bylo zapotřebí
se naučit zvládnout učit v aplikaci MO Teams.
Proto rozvoji matematických schopností klademe velký důraz. Východiskem k řešení a pochopení
matematických úloh je motivace. Tím rozumíme potřebu žáka něco zjistit, vypočítat, sestrojit,
najít nebo zdůvodnit. Tato potřeba narůstá s úspěchem. Žák, jemuž se podaří udělat matematický krůček,
má potřebu pokračovat v řešení následujících úloh, a pokud sledujeme a oceňujeme výkon dítěte, dodáváme
mu svým zájmem a uznáním energii do dalšího učení. Motivace je pro úspěch klíčová, je důsledkem řešení
přiměřeně náročných úloh. Velmi důležitá je automatizace základních matematických dovedností a základní
gramotnost v oblasti financí.
Tři složky matematické gramotnosti, kterým jsou naši žáci schopni rozumět:
1. situace a kontexty, do nichž jsou zasazeny problémy, které mají žáci řešit a aplikovat tak získané vědomosti
a dovednosti, používání a uplatňování matematiky v různých situacích - osobní, vzdělávací, později pracovní.
2. kompetence, které se uplatňují při řešení problémů:
Matematické uvažování - zahrnuje schopnost klást otázky charakteristické pro matematiku („Existuje…?“,
„Pokud ano, tak kolik?“, „Jak najdeme…?“), znát možné odpovědi, které matematika na tyto otázky nabízí,
rozlišovat příčinu a důsledek, chápat rozsah a omezení daných matematických pojmů a zacházet s nimi.
Matematická komunikace - zahrnuje schopnost rozumět písemným i ústním matematickým sdělením
a vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně k matematickým otázkám a problémům, a to ústně i písemně.
Modelování - zahrnuje schopnost porozumět matematickým modelům reálných situací, používat, vytvářet
a kriticky je hodnotit; získané výsledky interpretovat a ověřovat jejich platnost v reálném kontextu.
Vymezování problémů a jejich řešení - zahrnuje schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy
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a řešit je různými způsoby.
Užívání matematického jazyka - zahrnuje schopnost rozlišovat různé formy reprezentace matematických
objektů a situací, volit formy reprezentace vhodné pro danou situaci a účel; dekódovat a interpretovat
symbolický a formální jazyk, chápat jeho vztah k přirozenému jazyku, pracovat s výrazy obsahujícími symboly,
používat proměnné a provádět výpočty.
Užívání pomůcek a nástrojů - Zahrnuje znalost různých pomůcek a nástrojů (včetně prostředků výpočetní
techniky), které mohou pomoci při matematické činnosti, a dovednost používat je s vědomím hranic jejich
možností.
3. matematický obsah tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické podstaty problémů:
kvantita - význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti čísel, počítání zpaměti,
odhady, míra;
prostor a tvar - orientace v prostoru, rovinné a prostorové útvary, jejich metrické a polohové vlastnosti,
konstrukce a zobrazování útvarů, geometrická zobrazení;
změna a vztahy - závislost, proměnná, jednoduché rovnice a nerovnice, dělitelnost, vyjádření vztahů symboly,
grafy, tabulkou
neurčitost - sběr dat, analýza dat, prezentace a znázorňování dat, vyvozování závěrů v rámci dopravního
projektu
Jarní výstavy výrobků žáků školy - loučení s absolventy
Výstavu výrobků žáků školy pořádáme od školního roku 2007/2008, od školního roku 2017/2018 je její součástí
i loučení s vycházejícími žáky. Letošní loučení s vycházejícími proběhlo 22. června, proběhlo na zahradě školy,
bez větší přítomnosti veřejnosti a mělo velmi zdařilý průběh. Fotodokumentace z akce je na webových
stránkách školy.
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. Také ve školním roce 2020/2021 jsme se mimo jiné věnovali i dlouhodobému projektu týkajícího
se dopravy, kde se pokoušíme o změnu dopravní situace v okolí školy. Více na webových stránkách školy
www.ruzinovska.cz
Setkávání bývalých žáků školy
Každé pondělí od roku 2005 se v naší škole setkává skupina cca 15 bývalých žáků školy, dospělých lidí s různým
stupněm mentálního postižení. Získáváme tak i zpětnou vazbu a důležité informace o individuálním vývoji
a dalším pracovním uplatnění absolventů školy, které po vyhodnocení používáme při korekci školních
vzdělávacích programů ZŠ speciální a pro kariérní poradenství vycházejícím žákům. Těchto setkání se účastní
i někteří aktuálně vycházející žáci z naší školy. Jsou pak lépe psychicky připraveni na přechod k střednímu
vzdělávání. Jedná se o jakési neformální vzdělávání dospělých zdravotně postižených v rámci celoživotního
učení realizované školou. Rovněž na těchto setkáních rádi společně oslavujeme svátky, narozeniny a touto
formou upevňujeme kamarádství, které akceptuje mentální odlišnost jednotlivců.
Ve školním roce 2020/2021 se vzhledem k situaci spojenou s covidovou pandemií setkání nekonala.
4.12.1 Přehled dalších akcí školy
Během uplynulého školního roku opět proběhlo několik zdařilých akcí pro naše žáky. Vzhledem proticovidovým
opatřením bylo pořádaných akcí samozřejmě mnohem méně. Obrazová dokumentace některých z nich
je na webových stránkách školy www.ruzinovska.cz.
listopad 2020
25. 11. - 27. 11. 2020
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- školní vánoční trhy ve venkovní učebně
prosinec 2020
07. 12. 2020
- Mikuláš ve škole, Mikuláš ve ŠD
od 17. 12. 2020
- vánoční besídky žáků školy v jednotlivých třídách
leden 2021
21. 01. 2021
- Den projektového vyučování pro celou školu - Šikana a kyberšikana
květen 2021
03. 05. 2021
- Začátek praxe studentů PF UK učitelství - ČJ/SPPG
červen 2021
01. 06. 2021
- Výlet tříd do Krčského lesa
07. 06. 2021
-Preventivní program „Zdravé zoubky“ v 1. a 2. třídě
08. 06. 2021
- Celodenní výlet 8. třídy
09. 06. 2021
- Celodenní výlet 7. a 9. třídy
14. 06. 2021
- Preventivní program „Zdravé zoubky“ v S třídách
15. 06.2021
- Celodenní výlet II. S třídy
18. 06.2021
Slavnostní přijetí titulu Ekoškola na Staroměstské radnici
21. 06. 2021
- Preventivní program „Zdravé zoubky“ v A třídách
28. 06. 2021
- Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky
4.13 Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
Školní družina byla v provozu i o hlavních prázdninách - ve dnech 23. 8. - 31. 8. 2021. Zájem o prázdninovou
školní družinu byl menší, než jsme očekávali. Prázdninové družiny se zúčastnili 2 žáci školy.
4.14 Prezentace školy v médiích
Tučňák - měsíčník městské části Praha 4, leden 2021: „Ekoprojekt přinesl nový přechod“ - článek popisující
cestu a aktivity naší školy, která vedla ke zprovoznění přechodu pro chodce v blízkosti naší školy
Školství - týdeník zabývající se vzděláváním a českým školstvím, prosinec 2020: „Motory, volanty, kola a naše
škola“ - článek o dopravním ekoprojektu naší školy
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Autismport - web, únor 2021: Postřehy získané při vzdělávání žáků s PAS očima ředitelů škol - rozhovor
s ředitelem školy o organizaci vzdělávání žáků s PAS v ZŠ, Praha 4, Ružinovská 2017

5. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání
5.1 Školní družina
Školní družina začíná ranní docházkou v 6.45 hodin, odpoledne je školní družina v provozu do 17 hodin.
Funguje pro společnou docházku žáků vzdělávajících se podle ŠVP základní školy a ŠVP žáky základní školy
speciální, včetně žáků s poruchou autistického spektra, vzdělávajících se podle výše obou uvedených ŠVP.
Kapacita školní družiny byla naplněna na 100 % (80 žáků), děti byly rozděleny do sedmi oddělení,
která jsou tvořena s přihlédnutím k druhu postižení dítěte, věku dítěte a délce dopolední a odpolední výuky.
Od školního roku 2017/2018 máme 2 specializovaná oddělení školní družiny pro žáky s poruchou autistického
spektra (PAS). Existence těchto specializovaných oddělení je velice přínosná a potřebná, protože práce v nich
navazuje na speciální výchovně-vzdělávací a komunikační přístupy k těmto dětem z dopoledního vyučování.
Zájmové vzdělání probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny č. j.: 414/2014 (ŠVP ŠD),
který je koncipován na jeden školní rok a činnosti v něm uvedené členíme na:
- zájmové činnosti
estetické činnosti, tělovýchovné a sportovní činnosti, pracovně technické činnosti, přírodovědné činnosti,
vlastivědné činnosti, podpora duševního zdraví dětí, rozvíjení jejich zájmů, zlepšování odolnosti a kondice,
rozvoj jemné motoriky, rozvoj estetického cítění
- rekreační činnosti
náročnější sportovní aktivity, turistika, manuální činnosti, pohyb na čerstvém vzduchu, tělesný pohyb - rozvoj
tělesné zdatnosti.
- odpočinkové činnosti
klidné hry, četba, vyprávění, poslech, odpočinek po dopoledním vyučování.
ŠVP ŠD je časově rozdělen na čtyři bloky, podle ročních období, žáci se tak mimo jiné podílejí na přípravě
vánočních a velikonočních trhů, výstav a činností typických pro jednotlivé období - vánoční pohádka spojená
s posezením, velikonoční výstava prací žáků všech oddělení. Rovněž jsou vedeni ke společné činnosti
a vzájemné spolupráci např. účastí v pěveckém sboru a zpěvu s kytarou, cvičením s prvky zumby, cvičením
na balančních podložkách a kroužku míčových her. V rámci spolupráce jednotlivých oddělení ŠD jsou pořádány
výstavy výtvarných prací, oslava a soutěže na MDD. V letošním školním roce tyto činnosti probíhaly s ohledem
na nařízená pandemická opatření v omezené míře.
Dále jsou činnosti žáků ŠD zaměřeny také na i na plnění úkolů v rámci EVVO. Děti se aktivně se podílejí na úklidu
pozemku školy, třídění odpadu - plasty, papír, hliník a biologický odpad, sběru šišek.
Celoročním projektem ŠD školního roku 2020/2021 bylo téma „Živá a neživá příroda“.
V letošním školním roce výchovně-vzdělávací zájmová činnost ŠD probíhala částečně distanční formou, pomocí
aplikace Whats App, Skype, Teams, e-mailové a telefonické komunikace s žáky a rodiči. Během adaptačního
období, po přechodu z distanční výuky na prezenční, se činnosti ŠD zaměřily na spolupráci s kmenovými třídami
a třídními učiteli, na navázání přátelských vazeb v kolektivu. Podporovány byly především sportovní aktivity
a pobyt venku. Důraz byl kladen také na zvýšenou hygienu rukou a neslučování žáků z jednotlivých oddělení.
Evaluace jednotlivých činností a dosažených výsledků probíhá po uzavření bloku. Kritéria hodnocení:
1. Zda byly splněny všechny vzdělávací oblasti v jednotlivých blocích
2. Zda byly naplněny cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech.
3. Aktivita žáků jako celku, prospěšnost činností.
4. Sledování jednotlivých žáků při činnostech.
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Počet oddělení ŠD

počet žáků

7
7

70
80

k 31. 10. 2019
k 31. 10. 2020

počet vzdělávajících se podle ŠVP ZŠ speciální,
tedy žáků s těžkým zdravotním postižením
33
38

5.2 Školní klub
Školní klub škola nemá.

6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
6.1 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2020/2021 nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI.
6.2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol činnosti
Ve školním roce 2020/2021 kontroloval odbor eGovermentu Ministerstva vnitra České republiky zajištění
přístupnosti internetových stránek naší školy. 15. 3. 2021 byly provedeny dálkovým přístupem úkony kontroly
metodou zjednodušeného sledování podle prováděcího rozhodnutí komise (EU), kterým se stanoví metodika
sledování a ustanovení pro podávání zpráv členských států v souladu se směrnicí Evropského parlamentu
a Rady EU o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Na internetových
stránkách naší základní školy bylo uveřejněno prohlášení o přístupnosti stránek, které vykazovalo odlišnosti
vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise a dále bylo zjištěno, že internetové stránky obsahují
nedostatky ve splnění kritéria úspěšnosti: minimální kontrast, účel odkazu, název, funkce, hodnota. Nedostatky
jsme odstranili během měsíce května 2021, termín na jejich odstranění byl stanovený na půl roku,
tedy do konce září 2021.

7. Základní údaje o hospodaření školy - kalendářní rok 2020
Průběh školního roku 2020/2021 byl ovlivněn nárůstem počtu žáků, kteří vyžadují poskytování vysoké míry
podpůrných opatření. Škola opět čerpala finance určené na poskytování podpůrných opatření a z těchto
prostředků nakupovala nejrůznější kompenzační a další pomůcky. Zájem o naši školu je velký a v současnosti
už nemáme prostory na otevírání dalších tříd.
Stav budov školy a z toho vyplývající limitující prostorové podmínky doporučila ČŠI ve své zprávě z prosince
2018 řešit ve spolupráci se zřizovatelem. Díky tomu vznikl projekt rekonstrukce hlavní budovy školy,
která by měla začít o hlavních prázdninách v roce 2022.
Plánována je přístavba k hlavní budově, zde vzniklo zdržení z důvodu problémů se stavebním povolením,
které není dosud firmou, která zajišťuje inženýrink stavby, získáno.
Organizace hospodařila v roce 2020 rovnoměrně.
Dotace UZ 33353 byla vyčerpána na 100%,
Dotace poskytnutá MHMP UZ91 nebyla vyčerpaná a částka 1 000,2 Kč bude vrácena MHMP.
Prostředky na provoz byly čerpány i z finančních účelových darů, určených na provoz a na výuku ve výši
135 597,30 Kč, účelově vázané prostředky šly opět i na obědy zdarma pro žáky zařazené do programu Women
for Women.
Některé níže uvedené akce byly dokončeny v roce 2020 už během školního roku 2019/2020.


V souladu s bodem č. 14 Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti škol a školských zařízení zřízených
hl. městem Prahou přijatých usnesením Rady HMP č. 2792 ze dne 30. 10. 2018 bylo naší škole 7. 2. 2020

33

schváleno čerpání finančních prostředků fondu investic ve výši 36,0 tis Kč na dofinancování investiční akce
"Výstavba odborné venkovní učebny". Usnesením Rady HMP č. 15/23 ze dne 19. 3. 2020 bylo škole
schváleno ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2019 a z let minulých a jejich použití
ker stejnému účelu v roce 2020. V souladu s usnesením RHMP č. 561 ze dne 23. 3. 2020 nám bylo odborem
rozpočtu ponecháno 752 771,70 Kč na Výstavbu odborné venkovní učebny (ORG 0044781000000).
Venkovní učebna byla dokončena, byla zkolaudována, kolaudační souhlas jsme obdrželi 3. 7. 2020
a zařazena do majetku.


Usnesením Rady HMP č. 1287 ze dne 15. 6. 2020 bylo škole schváleno odborem rozpočtu rozpočtové
opatření neinvestičního příspěvku zvýšení o 48,0 tis Kč. Finanční prostředky jsou určeny na akci Pořízení
laptopů a iPadů. Nákup byl realizován na přelomu července a srpna 2020 v době hlavních prázdnin
a zařízení slouží žákům při distančním vzdělávání.



Usnesením Rady HMP č. 1373 ze dne 22. 6. 2020 bylo škole schváleno odborem rozpočtu rozpočtové
opatření neinvestičního příspěvku zvýšení o 65,0 tis Kč. Finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy jsou
určeny na krytí provozních nákladů a v souvislosti s tímto usnesením se stanovuje naší organizaci odvod
finančních prostředků z fondu investic ve výši 65,0 tis. Kč.



Usnesením Rady HMP č. 2792 ze dne 30. 10. 2018 bylo naší škole 31. 7. 2020 schváleno čerpání finančních
prostředků fondu investic ve výši: 150,0 tis. Kč na opravu havarijního stavu podlah v pavilonu, 30, 0 tis.
na údržbu svěřeného majetku, 20,0 tis. na úpravu zeleně na školním pozemku a prořezání stromů



Usnesením Rady HMP č. 1946 ze dne 7. 9. 2020 nám odbor rozpočtu upravil rozpočet o neinvestičního
příspěvek z prostředků hl. m. Prahy - zvýšení o 56,0 tis Kč. Finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy
jsou určeny na akci Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ, Praha 4, Ružinovská 2017. Oprava byla realizována.



Usnesením Rady HMP č. 1947 ze dne 7. 9. 2020 nám odbor rozpočtu upravil rozpočet o neinvestičního
příspěvek z prostředků hl. m. Prahy - zvýšení o 48,8 tis Kč. Finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy byly
určeny na akci Nákup nábytku do třídy. Prostředky byly vyčerpány.



Usnesením Rady HMP č. 2792 ze dne 30. 10. 2020 bylo škole schváleno využití finančních prostředků fondu
investic ve výši 200 000 Kč na správu a údržbu svěřeného majetku. Z těchto prostředků průběžně hradíme
neočekávané výdaje, vzhledem ke zhoršujícímu se technickému stavu budov, jde o nejrůznější průběžné
opravy, výměny a opravy vycházející z výsledů revizních zpráv.



Usnesením Rady HMP č. 2439 ze dne 2. 11. 2020 nám odbor rozpočtu upravil rozpočet o neinvestičního
transfer ze státního rozpočtu MŠMT v kapitole 0416-3114 -5336, UZ 33353, SS 374, ostatní náklady (ONIV)
o 453,6 tis. Kč, finanční prostředky určeny na pořízení technického vybavení základních škol, která jsme
v proběhu 2. poloviny roku 2020 za tímto účelem také použili a vyčerpali v souladu s účelem jejich použití.



Usnesením Rady HMP č. 2621 ze dne 23. 11. 2020 nám odbor rozpočtu upravil rozpočet o neinvestičního
příspěvek z prostředků hl. m. Prahy v kapitole 0146-3114 -5331, UZ 91, SS 348 0010, SS 348 0010 - zvýšení
o 300,0 tis Kč. Finanční prostředky z rozpočtu hl. m Prahy jsou určeny na provoz škol a školských zařízení.
Dále pak v kapitole 0146-3114 -5331, UZ 127, SS 348 0010 - zvýšení o 33,0 tis Kč. Finanční prostředky
určeny na pokrytí výdajů souvisejících s onemocněním covid-19. Prostředky byly vyčerpány.

2019
 náklady celkem - 33 483 109,30 Kč
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náklady z činnosti - 33 481 803,83 Kč
výnosy celkem - 33 483 109, 30 Kč
výsledek hospodaření + 1 305,47 Kč

2020
 náklady celkem - 37 310 581,62 Kč
 náklady z činnosti - 37 309 725,89 Kč
 výnosy celkem - 37 310 581, 62 Kč
 výsledek hospodaření + 855,73 Kč



dotace poskytnutá MŠMT rok 2019 (UZ 33353) - vyčerpána na 100 %
dotace poskytnutá MŠMT rok 2019 (UZ 33353) - celkem 28 125 359,00 Kč
na platy - 20 375 592,00 Kč
na OON - 50 000,00 Kč
ostatní (pojistné + FKSP+ONIV) - 7 699 767,00 Kč




dotace poskytnutá MŠMT rok 2020 (UZ 33353) - vyčerpána na 100 %
dotace poskytnutá MŠMT rok 2020 (UZ 33353) - celkem 32 675 454,00 Kč
na platy - 23 396 362,00 Kč
na OON - 60 000,00 Kč
ostatní (pojistné + FKSP+ONIV) - 9 219 092,00 Kč




provozní dotace z rozpočtu hl. m. Prahy rok 2019 - vyčerpána na 100 %
provozní dotace z rozpočtu hl. m. Prahy rok 2019 - celkem 4 783 100,00 Kč
na platy - 1 620 000,00 Kč
odvody - 583 000,00 Kč
opravy a údržba - 190 100,00 Kč




provozní dotace z rozpočtu hl. m. Prahy rok 2020 - vráceno 1 000,20 Kč
provozní dotace z rozpočtu hl. m. Prahy rok 2020 - celkem 4 258 400,00 Kč
na platy - 1 223 000,00 Kč
odvody - 413 500,00 Kč (nevyčerpáno 126,00 Kč)
opravy a údržba - 106 000,00 Kč (nevyčerpáno 752,00 Kč)
Dotace spojená s pandemií covid-19 - 33 000,00 - vyčerpaná na 100 %




zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2019 - 34 089,00 Kč
zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2020 - 34 089,00 Kč







základní příděl do FKSP v roce 2019 (2%) - 446 060,36 Kč
čerpání zdrojů z FKSP v roce 2019 - 194 462,00 Kč
stav fondu FKSP k 31. 12. 2019 - 713 722,16 Kč
základní příděl do FKSP v roce 2020 (2%) - 495 798,38 Kč
čerpání zdrojů z FKSP v roce 2020 - 123 872,00 Kč
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stav fondu FKSP k 31. 12. 2020 - 1 085 648,154 Kč





zdroje rezervního fondu v roce 2019 - 227 671,48 Kč
použití rezervního fondu v roce 2019 - 111 046,01 Kč
zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2019 - 116 625,47 Kč





zdroje rezervního fondu v roce 2020 - 178 908,47 Kč
použití rezervního fondu v roce 2020 - 135 597,30 Kč
zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2020 - 43 311,17 Kč





zdroje investičního fondu v roce 2019 - 7 239 581,84 Kč
použití investičního fondu v roce 2019 - 2 146 988,22 Kč
zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2019 - 5 092 593,62 Kč





zdroje investičního fondu v roce 2020 - 5 653 362,62 Kč
použití investičního fondu v roce 2020 - 961 587,90 Kč
zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2020 - 4 691 774,72 Kč






plnění počtu zaměstnanců za rok 2019 - přepočtený stav zaměstnanců - 50,8 - 99,7% plnění
čerpání mzdových prostředků za rok 2019 - 22 136 900,20 Kč - 100% plnění
průměrný plat za rok 2019 - 36 328 Kč - 100,3% plnění
ostatní osobní náklady za rok 2019 - 50 000,00 Kč - 100% plnění






plnění počtu zaměstnanců za rok 2020 - přepočtený stav zaměstnanců - 53,9 - 98,3% plnění
čerpání mzdových prostředků za rok 2020 - 24 619 300,00 Kč - 100% plnění
průměrný plat za rok 2020 - 38 713,50 Kč - 101,7% plnění
ostatní osobní náklady za rok 2019 - 60 000,00 Kč - 100% plnění

8. Další informace
8.1 Naplňování dlouhodobého záměru školy a ročního plánu práce pro rok 2020/2021
Naplňování dlouhodobého záměru, který je konkretizován v ročních prováděcích plánech práce i delších
plánech rozvoje školy, bylo opět průběžně vyhodnocováno na pedagogických a provozních poradách, poradách
vedení, na jednáních školské rady a také i při setkáních např. s pracovníky poradenských zařízení se zákonnými
zástupci žáků aj.
Ve školním roce 2020/21 jsme se soustředili zejména na zajištění vzdělávání žáků a chodu školy v době
covidové pandemie. Snažili jsme se zejména zdokonalit organizaci a způsoby distančního vzdělávání. Naše
škola byla z rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy kvůli zvýšenému výskytu případů infekčního
onemocnění koronavirem od 19. 1. do 28. 1. 2021 uzavřena.
Dále jsme se soustředili na zajištění těchto úkolů:
rovný přístup ke vzdělávání
- přijali jsme všechny zájemce do 1 první třídy, kteří podali žádost o přijetí,
- vedení školy přijímá nové žáky vždy, když je ve škole, třídě, skupině žáků volná kapacita,
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- zdokonalovali jsme naši práci ve speciálním oddělení školní družiny pro autistické žáky,
- umožňujeme plnění povinné školní docházky podle § 41,
- přijímáme a realizujeme opatření k odstranění sociálních bariér v průběhu vzdělávání, konkrétně rodinám
sociálně znevýhodněných žáků pomáháme při komunikaci s poradenskými zařízeními a dalšími institucemi,
potřebným zajišťujeme obědy zdarma (WOMEN FOR WOMEN),
- přijímáme opatření, kterými předcházíme ohrožení žáků neúspěchem při vzdělávání, záznamy o vývoji žáků,
průběhu a výsledcích jejich učení jsou v některých třídách vedeny písemně, někde k zachycování tohoto
procesu slouží učitelům známky,
- zaměřujeme se na funkčnost výuky žáků, kteří se vzdělávají podle IVP, informace o výsledcích vzdělávání jsou
zákonným zástupců poskytovány prostřednictvím osobních jednání, z jednání s rodiči žáků se slabým
prospěchem jsou pořizovány záznamy, jejichž součástí bývá dohoda, jakou formou bude spolupráce školy
a rodiny uskutečňována, ze strany školy to bývá např.: pomoc dětem při vypracovávání domácích úkolů
v určeném čase ve škole, odpolední doučování, v krajním případě opakování ročníku,
- úspěšnost žáků při vzdělávání je podporována i propustností vzdělávacích programů, s podmínkou
opodstatněnosti a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do jiného vzdělávacího
programu, pak dochází k přeřazování žáků do jiného školního vzdělávacího programu,
- sledujeme počty a příčiny odchodů ze vzdělávání, vyhodnocuje je a přijímáme případná opatření,
- vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika, chceme, aby škola byla pro naše žáky bezpečným prostředím,
- problematiku konkrétních zdravotních problémů žáků vycházejících z jejich zdravotních postižení a z toho
vyplývajících hrozeb bezpečnosti zařazujeme na pořad jednání pedagogických rad,
- vycházejícím žákům je poskytována nadstandardní pomoc v podobě kariérového poradenství
- případné stížnosti rodičovské veřejnosti se vedení školy snaží ihned řešit,
- v době uzavření školy (březen - červen 2020) jsme se snažili, aby distanční vzdělávání bylo pro naše žáky
přínosné a jeho prostředky funkční
podmínky práce pedagogických pracovníků
- vedení školy podporuje pedagogické pracovníky otevřenou komunikací, snahou poskytnout pedagogům
participaci na jednotlivých rozhodovacích procesech,
- podporuje výměny jejich zkušeností formálním i neformálním způsobem,
- umožňujeme a motivujeme k DVPP,
- pedagogičtí pracovníci pracují se zpětnou vazbou od žáků, snaží se tak ovlivnit a podpořit začátek procesu
celoživotního učení žáků, osvojování si vhodných strategií učení, sebehodnocení…
materiální a ekonomické předpoklady zlepšování kvality výuky a prostředí školy
- průběžně pořizujeme nové kompenzační a další pomůcky,
- průběžně zkvalitňujeme vybavení potřebné k praktické výuce, zajišťujeme modernizaci přístrojů a techniky
a jejich vhodné a efektivní využívání ve výuce,
- průběžně doplňujeme vybavení potřebné k výuce tělesné výchovy a zajišťujeme jeho efektivní využívání
ve výuce a revize jeho bezpečnosti,
- rekonstruujeme interiéry školy,
- vybudovali jsme venkovní odbornou učebnu na zahradě školy,
-připravujeme generální rekonstrukci oken a pláště hlavní budovy školy na příští prázdniny,
- stále probíhá řízení k získání stavebního povolení pro přístavbu školy
školní systém prevence rizikových jevů
- monitorujeme a vyhodnocujeme sociální klima školy, jednotlivých tříd, oddělení, z pohledu primární
prevence rizikových jevů,
- realizujeme program primární prevence v konkrétních třídách,
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- pravidelně se schází "preventivní tým" a řeší problémy z oblasti krizové intervence nebo dlouhodobé
problémy s některými žáky
kontrola a aktualizace školní dokumentace
- kontrolní činnost byla zaměřena na funkčnost a zjišťování kvality distančního vzdělávání žáků
- klademe důraz na dodržování právních předpisů v oblasti přijímání a převádění žáků do jiného vzdělávacího
programu, vedení školní matriky, organizace vyučování (začátek a konec vyučování, zařazení a délka přestávek,
počty žáků ve třídách a odděleních) v souladu s právními předpisy,
- školního řádu, vnitřního řádu školní družiny, ŠVP apod.,
- tvorba krizových plánů,
- hospitační a kontrolní činnost je každoročně zaměřena na jinou oblast kurikula, konkrétně byla orientována
na uplatňování zásad individualizace ve vyučování, osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského
přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáka a spolupráci
s asistenty pedagoga při hodině
důraz na poskytování podpůrných opatření prostřednictvím kvalitní práce našich asistentek pedagoga
- máme vytvořeny kontrolní a hodnotící mechanismy sloužící k posouzení dosažených výsledků, přijímáme
opatření pro zlepšení,
- individuálně pracujeme s jednotlivými asistentkami pedagoga,
- snažíme se o rychlé a funkční zaučení nových asistentů pedagoga do kolektivu pracovníků naší školy
podpora rozvoje smyslu pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociálních a občanských schopností dle RVP
- snaha všech zaměstnanců o zlepšení kultury vyjadřování a jednání žáků, důraz na úroveň vystupování
a jednání pedagogů při jednání s rodiči
spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků
- mapovat a znát názorů žáků a rodičů - využití informací z řízených rozhovorů se zákonnými zástupci
- setkávání s rodiči při podepisování (zajištění platnost) doporučení ŠPZ (ředitel)
- operativní řešení stížností a podnětů zákonných zástupců
Výčet opakovaných činností, kterým jsme věnovali v uplynulém školním roce nejvíc pozornosti:
 organizaci distančního vzdělávání
 začlenění nových žáků, kteří mají komplikovanější speciálně vzdělávací potřeby do třídních kolektivů
 písemná komunikace s některými zákonnými zástupci žáků
 organizaci výuky žáků s autismem
 zajišťování dodržování a přizpůsobování konkrétních podpůrných opatření konkrétním žákům
 krizová intervence při vzdělávání některých žáků školy
 poruchám komunikace a oblasti logopedie
 spolupráci asistentek pedagoga s pedagogem
 reakcím na změny školské legislativy
 mobilizaci žáků s kombinovaným postižením
 práci školní družiny - autistického oddělení
 výuce žáků 1. ročníků
 zajištění plné kvalifikovanosti pedagogického týmu
 podpoře aktivity pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace
 administrativním činnostem (ŠVP, IVP, hodnocení, metodické orgány, systém uvádění…)
 řešení školní docházky a z toho plynoucí nedostatek podkladů pro klasifikaci několika žáků
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8.2 Další informace o jednotlivých částech školy - třídy žáků s PAS (porucha autistického spektra)
Vzdělávání autistických žáků v naší škole vychází zejména z metodiky strukturovaného učení. Principy této
intervenční strategie jsou založeny na uplatňování individualizace, strukturalizace prostoru, pracovního místa,
času, denním režimu, činností, vizualizace a motivace. Tuto metodiku lze aplikovat u každého žáka
a přizpůsobit jeho individuálním potřebám. Dává mu jasný přehled o veškerých činnostech nejen ve škole,
ale i při mimoškolních aktivitách. 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, naší snahou je pozvolné
zvyšování nároků a prodlužování pracovních aktivit. V některých předmětech pracují starší a mladší žáci s PAS
specializovaných tříd společně, např. PV, VV, TV, HV. Dochází tak ke zlepšování sociálních dovedností žáků
a přirozeným způsobem rozvíjíme tu oblast jejich osobnosti, která je autistickou poruchou nejvíc zasažena.
Dále se snažíme organizovat exkurze a výlety mimo budovu školy, jejichž cílem je nácvik chování a pohybu
ve městě, v MHD, v přírodě. V rámci sociálních nácviků oslavujeme společně narozeniny žáků, jezdíme
na výlety, podnikáme vycházky, a tak podporujeme vzájemné interakce dětí a schopnost samostatně řešit
nejrůznější situace. Školu navštěvují i žáci s autismem, kteří jsou integrováni v třídních kolektivech,
kde neprobíhá výuka podle metodiky strukturovaného učení, výuka je už víceméně tradiční, pokud
je to potřeba s podporou asistenta pedagoga a s aplikací některých prvků strukturovaného učení. Metodické
sdružení pedagogických pracovníků autistických tříd se pravidelně schází při formálních i neformálních
schůzkách, témata těchto jednání - učební pomůcky pro autistické žáky, tvorba a hodnocení IVP, řešení
výchovných problémů, vytváření strukturovaných schémat, hledání způsobů nejvhodnější funkční kooperace
s rodinami žáků, složení jednotlivých třídních kolektivů a personální zajištění výuky ve specializovaných
autistických třídách, jsou následně komunikována s vedením školy.
U starších žáků (s nástupem puberty) dochází k silným výkyvům v chování, které jsou řešeny ve spolupráci
se školským pedagogickým zařízením. Speciální pedagogové poskytují těmto žákům péči, včetně terapie přímo
ve třídách.
Letošní školní rok pro nás kvůli probíhající pandemii nemoci covid-19 představoval řadu nových výzev
spojených s několikerým přechodem na výuku na dálku, sestavením rozvrhů, jejím zorganizování a přípravou
výukových materiálů. Dálková výuka v našich třídách probíhala na podzim, následovala 10 denní zimní
karanténa školy a vícetýdenní jarní výuka na dálku. Vzhledem k dobré koordinaci s vedením školy třídní učitelé
obratem informovali rodiče a na základě znalostí svých žáků jednotlivě zvolili a připravili podle jejich možností
a schopností vhodnou formu výuky. Probíhala tak výuka založená na využití online internetového prostředí
Microsoft Teams, Google Meet, vyučovací bloky s kontaktem přes sociální sítě Whats App, Skype, posílání
cvičení, úkolů a jejich oprav prostřednictvím e-mailu, telefonické vyučování, až po předávání úloh a pracovních
listů rodičům v papírové formě. Náhlý přechod ke zcela odlišným formám výuky, než jsou v jednotlivých
třídách běžné zavedené, prověřil vyučující zejména po stránce jejich organizačních schopností. Zároveň
se prohloubila kooperace s rodiči žáků. Následná adaptace zpět na školní režim proběhl ve třídách
bez významných obtíží.
Žáky rozvíjíme i ve specializovaném oddělení školní družiny, jejíž prostory v dopoledních hodinách plní funkci
relaxační místnosti při rozvíjení senzomotoriky žáků či zklidnění neadekvátního chování. S ohledem na zvyšující
se potřebu speciální relaxační místnosti se připravuje se začátkem školního roku 2021/22 nová místnost
pro tyto účely.
V návaznosti na dopolední vyučování školní družina pokračuje ve vizualizaci, strukturalizaci
a multisenzoriálním přístupu k našim žákům.
Stručná historie výuky autistických žáků ve specializovaných třídách naší školy:
 ve školním roce 2007/2008 byla ve škole zřízena první třída pro žáky s PAS
 ve školním roce 2012/2013 jsme otevřeli druhou specializovanou třídu pro žáky s PAS
 ve školním roce 2014/2015 jsme otevřeli třetí specializovanou třídu pro žáky s PAS
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ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli čtvrtou specializovanou třídu pro žáky s PAS
ve školním roce 2020/2021 jsme otevřeli pátou specializovanou třídu pro žáky s PAS s výukou podle ŠVP
základní školy, žáci II. stupně plní tzv. minimální upravené výstupy Školního vzdělávacího programu
základní školy, č. j.: 280/2013



ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli první specializované oddělení družiny, které je určené žákům
s PAS, volnočasové aktivity jsou zde přizpůsobeny potřebám našich dětí s PAS
ve školním roce 2019/2020 jsme otevřeli druhé specializované oddělení družiny pro žáky s PAS




žáci s PAS se ve školním roce 2020/2021 vzdělávali podle:
Školní vzdělávací program základní školy, č. j.: 280/2013
Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č. j.: 227/2010
Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č. j.: 228/2010



ve školním roce 2020/21 pracovalo v naší škole 5 tříd pro žáky s PAS:
- 3 třídy podle školních vzdělávacích programů základní školy speciální
- 1 třída podle Školního vzdělávacího programu základní školy, č. j.: 280/2013 - I. stupeň
- 1 třída podle Školního vzdělávacího programu základní školy, č. j.: 280/2013 - II. stupeň



ve školním roce 2020/2021 jsme dále 4 žáky s PAS vzdělávali formou individuálního vzdělávání

8.3 Opravy a rekonstrukce
Během školního roku se v naší škole konalo několik jednání se zástupci projektanta, kteří řeší rekonstrukci hlavní
budovy školy, půjde o rekonstrukci střechy, zateplení pláště školy, výměnu všech oken a vstupových dveří,
zasklení balkónů, odizolování budovy a rekonstrukci elektřiny v celé budově. Na tato jednání také škola
připravovala podklady v podobě zákresu pozic jednotlivých prvků elektroinstalací apod. Rekonstrukce hlavní
budovy školy by měla začít o hlavních prázdninách 2022.
Opět proběhly běžné revize, opravy a údržba jako v minulých letech. V průběhu školního roku škola dále
vynaložila finanční prostředky např. na:
- vybudování ochranného oplocení na hrací plochy na školním pozemku ke zvýšení bezpečnost žáků,
- úprava dřevin a stromů na pozemku školy a odstranění polomů po vichřici,
- oprava zasklení rozbitých oken,
- oprava rozvodu topení v hlavní budově,
- sanace vnitřního zdiva a oprava omítky v místnostech v přízemí hlavní budovy,
- oprava vchodových dveří v pavilonku školy,
- průběžné opravy dlažby na WC v pavilonu,
- rekonstrukce skladu učebnic na relaxační místnost pro žáky s PAS,
- pořízení bezdrátových zvonků u vchodů do budov a k brance do hlavní budovy školy
- likvidace sršního a vosích hnízd, deratizace
- pořízení kancelářské techniky,
- pořízení PC techniky pro učitele, včetně PC techniky pro žáky k využití při distančním vzdělávání,
- zajištění agendy GDPR
Rovněž proběhly běžné revize, opravy a údržba jako v minulých letech.
8.4 Rozbor školní a pracovní úrazovosti
Ve školním roce 2020/2021 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů zaevidováno 5 úrazů.
Šlo o běžné lehké odřeniny, naražení apod. - 1x to bylo ve třídě, v 7:55 před vyučováním, ostatní úrazy se staly
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mimo třídu v areálu školy - při přesunech ze ŠJ, o VP a při procházce v rámci tělocviku. Ze zapsaných údajů
vyplynulo, že k úrazům došlo z nepozornosti žáků. Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy.
Počet úrazů se lehce snížil, je však nadále nutné dodržovat přijatá opatření, kterými zřejmě úrazům
předcházíme. V příštím roce bychom se měli více zaměřit na situace, kdy se žáci přesouvají v rámci školy
a nadále nepodceňovat dohledy během celého školního dne.
Žáci jsou vždy před nejrůznějšími akcemi a také průběžně poučeni o bezpečnosti a chování ve škole. Poučení
žáků o bezpečnosti jsou vedené v třídních knihách jednotlivých tříd. Po vzniku úrazu dojde k opětovnému
poučení žáků, po úrazech v TV jim byla opětovně připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných
činností. Rovněž opakovaně připomínáme všem zaměstnancům: při vzniku jakéhokoli úrazu žáka ihned
informovat zákonné zástupce.
Trvají nadále přijatá opatření a nové opatření: pohyb žáků o VP pouze ve vymezených úsecích zahrady
 žáci nesmějí být bez dohledů, tam kde je to nutné, dohlížejí i dva pedagogové,
 nehrát o VP s míčem,
 riziková činnost je zahájena až po naprostém zklidnění žáků,
 sledovat vytipované děti, nebezpečné samy sobě i okolí, o přestávkách a při hodinách TV,
 kontrola správného obutí,
 zařazení zklidňujících prvků,
 kontrola rozestavění nábytku ve třídách,
 ochrana před klíšťaty na zahradě repelenty
 nechodit na zahradu a mimo areál školy s unavenými a přetaženými žáky
 při přechodech do a ze školní jídelny žáci neběhají
V aktuálním školním roce došlo i jednomu pracovnímu úrazu zaměstnance (poranění při práci na školní
zahradě). Úraz byl odškodněný. Dále byl odškodněný i pracovní úraz, který se stal v během školního roku
2019/2020 a jehož léčení a následná agenda jeho vypořádání trvala více než jeden rok.
Vývoj počtu úrazů:
2009/2010 - 12/1
2010/2011 - 11/0
2011/2012 - 8/0
2012/2013 - 8/0
2013/2014 - 6/1
2014/2015 - 5/0
2015/2016 - 2/0
2016/2017 - 4/0
2017/2018 - 3/1
2018/2019 - 7/0
2019/2020 - 6/1
2020/2021 - 5/1
8.5 Oblast ICT
Koordinátorka informačních a komunikačních technologií
Využívání zázemí počítačové učebny přispívá ke zkvalitňování úrovně vzdělávání v naší škole, podpora výuky
jednotlivých předmětů prostřednictvím práce v počítačové učebně je funkční. Učebna je využita denně
až do odpoledních hodin a zároveň je žákům dostupná během přestávky před odpoledním vyučováním.
Zaměstnanci školy naplňovali vypracovaný plán koordinátora ICT, který obsahuje i podrobný soupis všech
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zařízení školy z této oblasti. Během školního roku se koordinátor podílel prostřednictvím individuální pomoci
zejména na zvyšování počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků v kombinaci s distančním výukou.
Z důvodu nového nařízení Evropského parlamentu a Rady EU - GDPR mají všichni zaměstnanci školy nové
elektronické účty. Zaměstnanci mají možnost tisku na nové síťové nebo místní tiskárně a mohou ukládat data
ve vyhrazeném diskovém prostoru serveru, na který mají individuální přístup s vlastním loginem k doméně
ZAKLADNI. Žáci mají po přihlášení k dispozici uložiště s vlastním uživatelským jménem a heslem,
nad kterým mají kontrolu vyučující.
V době uzavření škol kvůli výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARSCoV-2 probíhalo distanční vzdělávání a pedagogové tak vykonávali práci na dálku formou telefonických
konzultací či online aplikací a IT technologií - email, WhatsApp, Skype learning a především aplikace MO Teams.
Koordinátorka ICT pomáhal kolegům se zavedením distanční výuky technologicky. V tuto dobu se koordinace
ICT zaměřila zejména na spolupráci pedagogů, žáků, rodiny. Probíhaly tak individuální a skupinové online
konzultace s pedagogickými pracovníky naší školy v aplikaci MO Teams, které se soustředily na metody výuky
a formy práce s žáky. Prioritou bylo opakování učiva, ale ukázalo se, že díky intenzivní aktivitě pedagogů
a vstřícnému přístupu žáků i jejich zákonných zástupců lze ve většině předmětů obohatit výuku o výuku nové
látky. Žáci byli ve většině případů schopni poskytovat pedagogům okamžitou zpětnou vazbu, a také upevnit
školní návyky pravidelným vzdělávacím režimem podle aktuálních rozvrhů hodin pro DV. Během distanční
výuky Koordinátorka ICT pomáhala učitelům se zavedením IT techniky a aplikací MO do praxe.
Koordinátorka ICT se v naší škole zabývala těmito činnostmi:
- zajištění bezporuchového provozu IT techniky, hardwaru i softwaru, dalšího příslušenství a kabeláží, řešení
závad a oprav se správcem sítě a dodavatelskou firmou,
- plánování a návrhy nákupů nového vybavení a modernizace provozu PC pracovny,
- plán celodenního využití PC pracovny,
- využití IT techniky v rámci dnů projektového vyučování, např. matematické, finanční gramotnosti,
- využití IT techniky a speciálních podpůrných aplikací pro žáky s různým stupněm postižení,
- pro vycházející žáky a žáky II. stupně přístup na hru ghettout.cz a další programy vhodné pro volbu školy
a povolání (využití šablon pro psaní strukturovaného životopisu),
- garance zajištění preventivního systému rizikového chování v ICT učebně, důraz na nebezpečí, které hrozí
na internetu, včetně průběžných poučení žáků,
- informace webových stránkách pro žáky, kam se v případě potřeby obrátit - www.seznamsebezpecne.cz,
pro žáky byly z internetu staženy filmy Seznam se bezpečně 1, 2 a 3,
- zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců - školení (práce s WIN 10, novými loginy, tiskárnou),
- zajišťování fotodokumentace a prezentace školy, focení, úprava fotek z vyučovacích hodin, školních projektů
i sportovních akcí ve škole i mimo školu (nástěnky, dětská portfolia) - příprava aktualit ze školní činnosti
k uveřejnění na webových stránkách školy www.ruzinovska.cz,
-zajištění písemností, posudků, výstupních hodnocení, psaní a tisk vysvědčení,
- správa tabulek zameškaných hodin,
- metodická pomoc kolegům při využívání ICT do výuky většiny předmětů,
- školní preventivní strategie na téma kyberšikana
Do budoucna počítáme s tím, že starší technika bude podle finančních možností školy vyměněna za novou
a dokoupena další. Nadále sledujeme nové, vhodné směry vývoje ve sledované oblasti, hlavně v oblasti online
výuky, s přihlédnutím ke speciálně pedagogickým potřebám našich žáků.
Metodik informačních a komunikačních technologií
V uplynulém školním roce koordinátorka ICT zajišťovala zejména správu a aktualizaci systému školní matriky
Bakalář a zaučovala v práci s tímto systémem druhou zástupkyni. Dále se věnovala zpracovávání statistických
přehledů a výkazů školních databází a jejich aktualizaci, zajišťovala a koordinovala a požadavky učitelů při tisku
vysvědčení a předávala informace o škole pro systémy ČŠI.

42

9. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci covid-19 na území České republiky a z toho
vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol
V letošním školním roce došlo k přechodu na distanční vzdělávání všech žáků celkem třikrát. Taková situace
není pro pedagogy, žáky ani zákonné zástupce neznámá. V listopadu byla mimořádným opatřením zakázána
osobní přítomnost žáků na výuce a škola přešla od 2. 11. do 17. 11. 2020 na distanční vzdělávání – poprvé
v tomto školním roce. Všichni pedagogové měli připravený distanční rozvrh, plynule se navázalo na prezenční
výuku, u většiny ročníků v plném rozsahu dle běžného rozvrhu. Zároveň se distančním způsobem zajistilo
i plnění výchovně vzdělávacích cílů prostřednictvím školní družiny. K dalšímu uzavření školy došlo na základě
epidemiologického šetření, kdy byl dne 18. 1. 2021 zjištěn výskyt více případů infekčního onemocnění novým
koronavirem v kolektivu žáků školy, jednalo se o více než 30 % dětí a pedagogických pracovníků a s přihlédnutím
k cestě přenosu infekčního onemocnění a charakteru školy byla škola od 19. 1. 2021 do 28. 1. 2021 uzavřena.
Nejdéle pak byla škola uzavřena v období od 1. 3. do 12. 4. 2021, jelikož byly na základě opatření vlády ČR
uzavřeny i všechny speciální školy.
Distanční forma vzdělávání je obvykle nejnáročnější u žáků, kteří se vzdělávají dle ŠVP ZŠ speciální. Žáci se
středně těžkým kombinovaným postižením a žáci s poruchou autistického spektra postupovali v plnění
vzdělávacích cílů individuálně, někteří zákonní zástupci žáků si osobně vyzvedávali učební materiály, někteří
byli schopni podílet se na vzdělávání asynchronním způsobem – tedy částečně v on-line režimu, částečně
z předaných materiálů. Nejdůležitější složkou nadále zůstává trpělivá komunikace se žáky a jejich zákonnými
zástupci, obzvláště pro tyto rodiny je přerušení navyklého školního režimu žáků problematický, učení
v domácím prostředí je také specifické, a proto si ceníme každé snahy žáků i jejich rodin při distančním
vzdělávání. Návrat do školních lavic je pro pedagogy i žáky náročný, někteří začínají se školními návyky od
začátku.
Ve třídách, ve kterých se vzdělávají žáci dle ŠVP základní školy, probíhala distanční výuka dle nastavených
pravidel z minulého školního roku - distanční rozvrh, pravidelná domácí příprava, formativní hodnocení, zpětná
vazba. V tomto školním roce se pečlivě evidovala absence žáků, jelikož se distanční vzdělávání stalo povinným.
V první třídě byla situace také náročná, většina prvňáčků má obtíže s komunikací a také zatím udrží pozornost
na krátkou dobu. Paní učitelka kontaktovala každého žáka denně prostřednictvím videohovorů. Prioritní bylo
udržet s žáky kontakt a respektovat jejich momentální rozpoložení. Komunikace s některými rodiči probíhala
spolupráce i prostřednictvím tlumočníka, zákonní zástupci si učební materiály vyzvedávali přímo ve škole.
Druhá a třetí třída fungovala plně v on-line režimu prostřednictvím aplikace Skype a WhatsApp, doplňkem byla
aplikace pro domácí přípravu - Škola v pyžamu. U třetího ročníku se výrazným způsoben na on-line výuce
podílela i asistentka pedagoga.
Čtvrtá třída pracovala přes aplikaci Teams a WhatsApp, některé hodiny měli žáci individuálně s třídní učitelkou,
některé jako celý třídní kolektiv. Jeden žák používal k výuce pouze mobilní telefon. Během březnového
distančního vzdělávání se podařilo do třídního kolektivu úspěšně adaptovat i nového žáka. Pro všechny to byla
zajímavá zkušenost.
Pátý ročník plně v on-line režimu aplikace Skype a Škola v pyžamu, u jedné žákyně se měnila forma vyučování
v souvislosti s problematickým připojováním do vyučovacích hodin. Zde škola spolupracovala intenzivně
se zákonnými zástupci i orgánem OSPOD, kurátorka žákyně se také snažila rodině v záležitostech distančního
vzdělávání pomáhat.
V šestém ročníku distančně vyučoval zastupující třídní učitel, třídní učitelka se k dětem připojila po ukončení
pracovní neschopnosti. U jednoho žáka probíhala výuka přes telefon, ostatní fungovali v on-line režimu.
Sedmý a osmý ročník synchronním způsobem výuky přes aplikace Teams a Skype.
V osmém ročníku se u dvou žáků řešila častá absence, třídní učitelka intenzivně s komunikovala s rodinou
i kurátory žáků. Asistentka pedagoga se u osmého ročníku také intenzivně podílela na organizaci distančního
vzdělávání.
Devátý ročník využíval aplikaci Teams a v rozvrhu se žáci v některých hodinách učili společně, v některých
předmětech byli rozděleni do skupin a na přímé distanční výuce se podílela asistentka pedagoga.
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Pedagogové pravidelně informovali vedení školy o své práci, o způsobu výuky, rozvrhu, o úspěšných i méně
úspěšných krocích, zasílali vzorové práce žáků a některé z nich byly anonymně zveřejněny na webu školy.
Po celou dobu distančního vzdělávání vedli učitelé žákům osobní portfolio v listinné či digitální podobě.
Individuálně jsme pak řešili jednotlivé problémy. Všichni zaměstnanci vyplňovali výkaz o docházce a výkaz o
provedené práci.
Průběh doby od uzavření školy dále dokumentujeme v příloze přiloženými texty ředitele školy rodičům.

10. Paragraf 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - výroční zpráva
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění za období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
Při poskytování veřejných informací Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 postupuje podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle Pokynu ministra
školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění.
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, od 1. ledna do 31. prosince 2017 bylo předáno k vyřízení vedení školy jedno písemné
podání.
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace/počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0/0
B/ Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
C/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace - 0
D/ Počet rozsudků soudu, opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, kterým došlo
k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace - 0
E/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona - 0
F/ Písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy - 0

11. Poděkování zřizovateli a spolupracovníkům
Vedení školy děkuje vedení Magistrátu hl. města Prahy a všem zaměstnancům jednotlivých odborů, se kterými
spolupracujeme za podporu a vstřícnost, kterou v rámci svých možností a kompetencí naší škole poskytují.
Ředitel školy děkuje všem spolupracovníkům za jejich práci a dále děkuje všem přispívajícím za podklady
a příspěvky pro tuto výroční zprávu.
Výroční zpráva č. j.: 320/2021 byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 1. 9. 2021 a projednána
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 29. 9. 2021.
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12. Přílohy
1. Učební plán pro obor vzdělání základní škola - Školní vzdělávací program základní školy, č. j.: 280/2013
2. Učební plán pro obor vzdělání základní škola speciální - Školní vzdělávací program základní školy speciální I,
č. j.: 227/2010
3. Učební plán pro obor vzdělání základní škola speciální - Školní vzdělávací program základní školy speciální II,
č. j.: 228/2010
4. Kopie zápisu z 35. jednání školské rady, kde byla výroční zpráva schválena
Praze dne 29. 9. 2021

Mgr.
Milan
Záruba

Digitally signed
by Mgr. Milan
Záruba
Date: 2021.10.08
13:01:43 +02'00'

______________________________
Mgr. Milan Záruba
ředitel školy
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Učební plán - Školní vzdělávací program základní školy, č. j.: 280/2013
Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací
obory

Jazyk a jazyk.
komunikace

Český jazyk a lit.
Cizí jazyk
Další cizí jazyk/KAJ
Matematika a její aplikace
Matematika
Informační a komunikační technologie
Člověk
Prvouka 1. - 3.
a
Přírodověda 4. -5.
jeho svět
Vlastivěda 4. -5.
Člověk
Dějepis
a společnost
Výchova k občanství
Fyzika
Člověk
Chemie
a příroda
Přírodopis
Zeměpis
Umění
Hudební výchova
a kultura
Výtvarná výchova
Člověk
Výchova ke zdraví
a zdraví
Tělesná výchova
Člověk
a svět práce
Pracovní vyučování
Doplňující a vzdělávací obory

Celková povinná dotace

Disponibilní hodiny

1. stupeň
I.
7

4
2

II.
7

III.
7
3

IV.
7
3

2. stupeň
V.
7
3

4+1 4+1 4+1 4+1
1
2 1+1
1
2
1+1 1

1. st. VI. VII. VIII.
35 4+1 4+1 3+2
9
3
3
3
2
2
24
1
6
3
3

4+1 4+1
1

19
1

2
1
2
2
1
1
1
1
1
2+1

7
4
6
4
7
4
4
6
2
12

2+1 2+1

1+2 1+1 1+1

1

1+1

10

0+2 0+2

1+1

2+1

9

21

25

26

118

28

32

32

122

21

1. stupeň
2. stupeň

25

16
18

46

1
2

1
1

5
7

2
1
1
2

3+2

15

1
2

2
1
1
2

4

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1

1
1

2
1
1

2. st.
19
12
6

2
1
2
2
2
1
1
1
1
2+1

1
1

1
1
1

IX.
4
3
2

30

Učení plán - Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č. j.: 227/2010

Vzdělávací
oblasti
Jazyk a jazyk.

ŠVP
Vyučovací předmět

Čtení
Psaní
Řečová výchova

Časové dotace jednotlivých předmětů
1. stupeň
2. stupeň
I.
II. III.
2+1 2+1 3
1+1 1+1 2
2
2
2

IV.
3
2
2

V
3
2
2

VI
3
2
2

0

0

0

0

0

2
0

2
0

2

3

3

3

3

16

0
2
1
3
0

0
2
1
3
0

0
2
1
3
0

0
2
1
3
0

0
2
1
3
0

0
12
6
18
0

3
3
3
3
1+1 1+1 1+1 1+1
1
1
1
1
3
3
3
3
0
0
1
1

12
8
4
12
2

3
20

3
21

4
24

4
25

4
25

21
135

5
28

22
114

komunikace
Člověk
a společnost
Člověk a společnost
0
Matematika a
její aplikace
Matematika
2
Informační a komunikační technologie 0
Člověk
a jeho svět
Věcné učení
2
Člověk
a příroda
Čl. a příroda
0
Umění
Hudební výchova
2
a kultura
Výtvarná výchova
1
Člověk
Tělesná výchova
3
a zdraví
Výchova ke zdraví
0
Člověk
a svět práce
Pracovní výchova
3
Celková povinná dotace
20
Disponibilní hodiny

2+1 2+1 2+1
1 1+1 1+1

1. stupeň 10
2. stupeň 11
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1. st. VII. VIII
18 3+1 3+1
12
2
2
12
1
1
1
1
0
2
2
15
5

IX
3
2
1
1
2

X 2. st.
3
14
1+1 8
1
4
1
4
2
8

3
3
3
3
1+1 1+1 1+1 1+1
0

0

5
28

0

6
29

0

6
29

12
8
0

Učební plán - Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č. j.: 228/2010

Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací
obory

1. stupeň

2. stupeň

I.
II.
III. IV.
V
VI VII. VIII IX
X
Jazyk a jazyková
Rozumová výchova 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 40
komunikace
Řečová výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
Člověk a jeho svět Smyslová výchova
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40
Umění
Hudební výchova
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 20
a kultura
Výtvarná výchova
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Člověk a zdraví
Pohybová výchova
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60
Člověk a svět práce Pracovní výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
Celková povinná dotace
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210
Disponibilní hodiny

20

Hodinová dotace vzdělávacího oboru Zdravotní tělesná výchova byla přidána k Pohybové výchově.
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