Základní škola SPEKTRUM, s.r.o.
Kytlická 757, Praha 9 – Prosek

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2015/2016

I.
Základní údaje o škole
1. Název a sídlo školy

Základní škola Spektrum, s.r.o.
190 00 Praha 9 – Prosek, Kytlická 757
(vlastníkem objektu je MČ Praha 9)
IČ: 282 37 692

2. Vedení a zřizovatel školy
Mgr. Lucie Bartošová
jednatelka školy
zřizovatelka školy

tel. 283 882 044
jednatel@zsspektrum.cz

Mgr. Helena Radová
ředitelka školy

tel. 242 483 840
reditel@zsspektrum.cz

3. Webové stránky školy

www.zsspektrum.cz

4. Školský rejstřík
Základní škola Spektrum, s.r.o.
základní škola
školní družina

IZO RED
IZO
IZO

651 039 983
151 039 992 140 žáků
161 102 999 140 žáků

5. Rámcový vzdělávací program

škola

kód

název vzdělávacího
programu

základní škola

79-01-C/01

Základní škola

2

cílová
kapacita
programu
140

poznámka

6. Změny vzdělávacích programů
Ke změně nedošlo.

7. Místa poskytovaného vzdělávání
Základní škola Spektrum, s.r.o.
Praha 9 – Prosek, Kytlická 757
vlastníkem objektu je MČ Praha 9

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy

Ve školním roce 2015 – 2016 bylo instalováno bezpečnostní zařízení k brance u hlavního
vchodu do školy a k hlavnímu a družinovému vchodu do školy – čipový systém. Zároveň byla
na tomto místě instalována kamera.
V přízemí jsou dvě velké kmenové učebny pro nejmladší žáky, ve kterých je relaxační část
pro činnost oddělení školní družiny. Tato sekce má zvláštní vchod. Zde je také sklad školních
potřeb, pomůcek a učebnic.
V nástavbě v prvním patře na chodbě vpravo je jedna kmenová učebna a herna oddělení
školní družiny, osobní skříňky žáků příslušné kmenové třídy, jazyková učebna, sborovna a
ředitelna. Na protější levé chodbě jsou tři kmenové učebny, počítačová učebna, kabinet
vychovatelek a kancelář jednatelky školy. Žáci příslušných kmenových tříd mají na těchto
chodbách osobní skříňky.
Všechny kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními dataprojektory nebo smart
tabulemi. Škola při výuce využívá elektronické učebnice a internet. Kabinetní sbírky jsou
doplňovány novými učebními pomůckami např. sportovní vybavení, pomůcky k výuce všech
předmětů, potřeby pro výtvarné a praktické činnosti v atelieru a speciální pomůcky pro žáky
s SPU.

Průběžně je pořizována aktuální odborná literatura pro pedagogy.

Školní zahradu využívají žáci k odpočinku, hrám, sportování i výuce.
Pronájem tělocvičny a stravování v jídelně Scolarest je zajištěno smluvně v blízké střední
průmyslové škole.
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9. Školská rada
Zřízení školské rady předcházelo jmenování a volba členů z řad pedagogických
pracovníků a zákonných zástupců žáků. Od školního roku 2015 – 2016 pracuje tříčlenná
školská rada pro tříleté funkční období v následujícím složení:
datum ustanovení

10. října 2015

seznam členů:

Mgr. Lucie Bartošová
Ing. Romana Konečná
Mgr. Jana Tomášová
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předseda
místopředseda
zapisovatel

II.
Pracovníci školy

b.

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

1

7

7

0

0

12

11,4

kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

škola

c.

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

interní učitelé
fyzické osoby celkem

1

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

počty osob

škola

a.

Pedagogičtí pracovníci

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

1.

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků
12
0

další vzdělávání pedagogických pracovníků

počet

zaměření

počet
účastníků

1

bezpečný internet,

4

1
semináře
1
1

kazuistický seminář
– kyberšikana
Pražské fórum
prevence rizikového
chování 2016
konference – škola
a rodiče
5

4
1
1

vzdělávací instituce
Národní centrum
bezpečnějšího internetu
Národní centrum
bezpečnějšího internetu
Magistrát hl. města Prahy
EDUin

1

1
1
1
1 x za 14 dní
po celý šk. rok

kurzy
doplňkové
pedagogické
studium

1

rozšiřování
aprobace

1
1
1
1
1

jiné (uvést jaké)

---

--------

1
1
1

Magistrát hl. města Prahy

právo ve škole
bezpečnost ve
školách
motivace
zaměstnanců a
vedení hodnotících
rozhovorů
vedení ŠD
matematika na 1.
stupni ZŠ
čtenářská dílna
matematika Hejný
konference Fraus
smart klub
dopravní výchova

1

školský
management

d.

primární prevence
ve školách
evaluace ve třídě
ekologie
specializační
studium ŠMP

1

AMV Fraus
klub ekologické výchovy

1

PPP pro Prahu 1, 2, 4

1
1

PREVALIS
NIDV

COMENIUS AGENCY
1

NIDV

1

AMV Fraus

2
1
6
1
1

AMV Fraus
H-mat, o.p.s.
AMV Fraus
AMV Fraus
AMV Fraus

-----

------

jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací

celkem (fyzické osoby)
2
2

(dle zákona o ped. prac.)

z toho

bez odborné kvalifikace

0

(dle zákona o ped. prac.)

rodilý mluvčí

2.

a.

b.

Nepedagogičtí pracovníci školy

počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

1

1

další vzdělávání nepedagogických pracovníků neproběhlo
6

0

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1.

Počty tříd a počty žáků
denní vzdělávání
škola

počet tříd

počet žáků

základní škola

6

112

Během školního roku přestoupili na jiné školy 2 žáci.
Do školy přistoupili 2 žáci.

2.

Průměrný počet žáků na třídu a učitele
denní vzdělávání
průměrný počet
žáků na třídu
18,6

škola
základní škola

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

škola

Jihočeský

Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

kraj

3.

průměrný počet
žáků na učitele
16

počet
žáků/studentů
celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

1

0

35

z toho nově přijatí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a. denní vzdělávání

škola

Základní škola

prospělo s vyznamenáním
z
celkového neprospělo
počtu žáků
opakovalo ročník

109
0
0

počet žáků s uzavřenou klasifikací do
30.6.

112

tj. % z celkového počtu žáků

100%

průměrný počet zameškaných hodin
na žáka

69,24

z toho neomluvených

0

5. Závěrečné, maturitní zkoušky a absolutoria na naší škole neorganizujeme.

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 20162017

počet přihlášek celkem
počet přijatých celkem
počet odkladů povinné školní docházky

102
20
0

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Rusko: 2 žáci
Ukrajina: 2 žáci
Bělorusko: 1 žák
Slovensko: 2 žáci
Jejich začlenění do tříd nečinilo problémy. Byla jim věnována zvýšená individuální péče.
8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Žáci se specifickými poruchami učení (10) a chování (1) byli integrováni v běžných
třídách, kde byli vzděláváni se zvýšeným individuálním přístupem dle doporučení
školských poradenských zařízení. Jeden žák pracoval podle IVP, je slovně hodnocen ve
třech předmětech.
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9. Vzdělávání nadaných žáků
Ve škole je jeden nadaný žák. Je mu zabezpečena možnost řešit složitější úkoly a
pracovat samostatně, byl zařazen do výuky matematiky ve vyšším ročníku.
10. Ověřování výsledků vzdělávání
Proběhlo testování žáků 3. a 5. ročníku společnosti Kalibro. Václav Verner se účastnil
matematické soutěže Pythagoriáda a Pangea. Adam Žofčák se účastnil soutěže
v anglickém jazyce.
11. Školní vzdělávací programy
V tomto školním roce jsme nadále ověřovali 4. verzi Školního vzdělávacího programu
„Spektrum“ - Spolupráce, Poznatky, Ekologie, Komunikace, Tvořivost, Respektování,
Úspěšnost, Moderní metody - s rozšířenou výukou anglického jazyka.
12. Vzdělávací programy VOŠ
Naše škola poskytuje pouze základní vzdělávání 1. stupně.
13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Na naší škole se vyučuje anglický jazyk od prvního ročníku. Všechny třídy mají
v odpoledních hodinách týdně 2 hodiny konverzace s rodilými mluvčími v rámci zájmové
činnosti. Od 3. třídy dělíme na výuku angličtiny žáky třídy do 2 skupin.
Ve spolupráci s British Council realizujeme pro zájemce z řad našich žáků zkoušky
z anglického jazyka ESOL Cambridge. Ve školním roce 2015 – 2016 se účastnilo 21 žáků a
všichni byli úspěšní
Ve školním roce 2015 – 2016 jsme neorganizovali kurz pro získávání základního
vzdělávání, neměli jsme přípravnou třídu a ve škole nebyl zaměstnán asistent pedagoga.

V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1. Výchovné a kariérní poradenství
Na naší škole působí výchovný poradce, který úzce spolupracuje se žáky,
pedagogickými pracovníky, zákonnými zástupci žáků a odborníky. Úzká spolupráce je
se speciálními pedagogy a psychology PPP pro Prahu 9, SVP Klíčov.
Nejčastěji se řeší konkrétní postupy školy a rodiny v případě diagnostikovaných
specifických poruch učení a chování. Kariérní poradenství bylo poskytnuto rodičům a
žákům 5. ročníku. Pro zájemce o pokračování studia na osmiletém gymnáziu škola
organizovala přípravu k přijímacím řízením.
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2. Prevence rizikového chování
Jmenovaný školní metodik prevence ukončil „Studium k výkonu specializovaných
činností – prevence sociálně patologických jevů“. Pro školní rok 2015 - 2016
vypracoval ve spolupráci s učiteli Minimální preventivní program, ve kterém upřesnil
priority preventivní činnosti. Ve škole je žákům i rodičům k dispozici schránka důvěry.
Ve třídách probíhají pravidelné třídnické hodiny. Žáci absolvovali preventivní
programy k tématům kouření, šikany a bezpečného chování, vztahů ve třídě. Ve
třídách proběhl program zaměřený na prevenci v oblasti sexuality s respektováním
věkových zvláštností dětí pod vedením školního metodika prevence. V první a druhé
třídě probíhal program Zippyho kamarádi, který byl zaměřen na vztahovou část mezi
dětmi a zvládání životních situací. ŠMP úzce spolupracoval s odbornými pracovišti a
centry a poskytoval konzultace pedagogům, žákům a jejich zákonným zástupcům.
3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Vztah člověka a životního prostředí, bylo téma, kterému se žáci věnovali jak při
hodinách prvouky, tak i při odpoledních činnostech ve školní družině. Hry, soutěže, práce
na školním pozemku, pozorování přírody na zahradě i v okolí školy je nenásilnou formou
vtahovalo do problémů ve svém nejbližším okolí a vedlo je ke snaze hledat vlastní cestu
k nápravě. V okolí školy i na školní zahradě žije velké množství zvířat. Zachraňování ježků
a jiného drobného zvířectva ve spolupráci za záchrannou stanicí není výjimkou.
Environmentální výchově věnujeme každoročně projekt Den Země. Žáci se účastnili
interaktivní ukázky dravců.

4. Multikulturní výchova
Vzhledem k věku žáků se prvky multikulturní výchovy realizovaly především v
budování mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učitelkami a žáky, mezi žáky
navzájem a mezi školou a rodinou. Vhodnému společenskému chování se žáci učili
především cestou a účastí na různých kulturních akcích.
5. Výchova k udržitelnému rozvoji
Organizujeme sběr papíru v rámci projektu „Papír za papír“. Ve škole třídíme odpad.
6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Žáci naší školy jako každoročně vyjeli na školy v přírodě:
10. 1. – 15. 1. 2016:
11. 6. – 17. 6.2016 :
13. 6. – 17. 6. 2016:
13. 6. – 17. 6. 2016:

Lipno – 20 žáků – zimní aktivity
Harrachov - 40 žáků - Zlatokopové
Strnadovský mlýn – 47 žáků - Dedetktivové
Janské lázně – 20 žáků – Zvířátka z lesa
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Žáci školy jeli 25.5. 2016 na celodenní výlet do Slatiňan. Žáci absolvovali prohlídku
zámku a hřebčína.

7. Mimoškolní aktivity
Škola nabídla žákům pestrou mimoškolní činnost v prostorách školy či se zajištěným
doprovodem do sportovní haly:
Konverzace v angličtině s rodilým mluvčím – 111 žáků
Brick 4 Kids - 14 žáků
Věda nás baví – 11 žáků
Kriket - 10 žáků
Yo – Yo – 4 žáci
Počítačový kroužek – 7 žáků
Šachový kroužek -18 žáků
Vaření – 8 žáků
Golf – 6 žáků
Zábavná logika - 11 žáků
Práce metodou FIE – 5 žáků
Pohybové hry - 11 žáků
Keramika – 10 žáků
Výtvarný kroužek – 12 žáků
Karate - 26 žáků
Dramatický kroužek – 8 žáků
Sportovní kroužek - 8 žáků
Gymnastika - 16 žáků
Malý kutil - 8 žáků
Mažoretky – 9 žáků
Procvičujeme AJ – 10 žáků
Cvičení z ČJ – 8 žáků
Cvičení z M – 10 žáků
8. Soutěže
V tomto školním roce se naši žáci zúčastňovali zejména sportovních, matematických,
cizojazyčných a výtvarných soutěží.
Koš proti drogám – výtvarná soutěž – 1. místo
O nejhezčí pohlednici – výtvarná soutěž
Karel IV. – výtvarná soutěž
Karel IV. – soutěž rádia Junior – vyhrála třída IV.A
Matematický Klokan – kategorie Klokánek, Benjamín a Kadet
Pangea – matematická soutěž
Pythagoriáda – matematická soutěž
Recitační soutěž v angličtině Come and Show 2016
Cambridge Internet Competition – korespondenční soutěž AJ
Kriketová olympiáda
Olympijský den
11

9. Mezinárodní spolupráce
V letošním školním roce spolupráce neprobíhala.

10. Spolupráce právnické osoby s partnery
Škola obhájila certifikaci „Rodiče vítáni“ a nadále je partnerskou školou nakladatelství
Fraus. Spolupracovala s British Council v rámci projektu Advantage.
Ve školním roce 2014 – 2015 škola spolupracovala s těmito partnery:
Fraus
British Council
Kalibro
Centrum nadání
Věda nás baví o.p.s.
Dětské centrum Fialka
agentura Miluj English
BOVYS, s.r.o.
Plavecká škola Vodník
Sportcentrum Praha Letňany
Scolarest
Golf Garden
PČR
SVP Klíčov
PPP pro Prahu 3 a 9
S ohledem na zájem žáků o přestup na osmiletá gymnázia pokračovala spolupráce
s Trojským gymnáziem a gymnáziem Arcus.

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Škola neposkytuje vzdělávání pro veřejnost.

12. Další aktivity, prezentace
Žáci naší školy se účastnili tradičních školních akcí, které pořádáme pro zákonné
zástupce žáků a přátele školy. Jedná se o „Vánoční trhy“ a „Vítání jara“, kterým
předcházejí výtvarné dílny. V červnu pořádá škola školní akademii v kulturním domě
Ládví, kde žáci předvedli svůj bohatý program. V závěru proběhlo rozloučení se žáky
páté třídy. Žáci absolvovali přednášky o účinné prevenci a teoretické i praktické lekce
na dopravním hřišti. Pro budoucí prvňáčky bylo organizováno odpolední setkání
„Hrajeme si na školu“, kde budoucí žáci pracují ve třídě pod vedením paní učitelek a
zvykají si tak na prostředí školy a nové tváře tak, aby se při zápisu cítili příjemně a
bezpečně. Pro přijaté prvňáčky probíhá v červnu „Pasování na školáka“, kde plní
společně se svou paní učitelkou a vychovatelkou rozličné úkoly a v závěru jsou
pasováni na školáka.
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Z dalších aktivit:
- četná divadelní představení pro děti v divadlech Minor, Gong,
Divadlo v dlouhé
- hudební představení v Rudolfinu, Salesiánském divadle
- Halloween – družinová oslava
- Podzimní drak – soutěž v rámci školní družiny
- vypravěčské vystoupení ve škole
- Den s policií na zahradě školy
- Den Země – Dravci
- preventivní program „Tady se nedotýkej“
- Fata Morgana – motýli
- Stanice přírodovědců
- Zemědělské muzeum
- četné návštěvy výstav, zejména interaktivních
- Vědecký veletrh
- přespávání žáků ve škole s tematickými programy
- dopravní výchova na dopravním hřišti
- mikulášská besídka
- vánoční tvořivé dílny
- Vánoční trhy
- 4 školy v přírodě
- návštěvy pobočky městské knihovny
- „Vítání jara“ – jarmark
- celodenní výlet do Slatiňan
- „Pasování na školáka“ pro budoucí prvňáčky
- přednášky Policie ČR
- Jeden svět – filmový festival Člověk v tísni, o.p.s.
- Olympijský den v Troji
13. Využití školských zařízení v době školních prázdnin
V době školních prázdnin neprobíhaly ve škole žádné aktivity.
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VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1. Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.
2. Ve školním roce 2015/2016 nebyly provedeny jiné inspekce a kontroly.
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VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015
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VIII.
Další informace

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. TŘÍDY - KALIBRO 2016
procenta úspěšnosti (kolik procent ze sta)
rozdíl
Český jazyk
54,2
52,8
1,4
Matematika
78,6
54
24,6
Prvouka
65,2
52,2
13
Přírodovědný základ
64,3
56,1
8,2
Anglický jazyk
68,1
64,5
3,6
Ekonomické dovednosti
63,7
52,1
11,6
naše škola
průměr škol ve ostatních městech
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VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍDY - KALIBRO 2016
procenta úspěšnosti (kolik procent ze sta)
rozdíl
Český jazyk
71,3
63,3
8
Matematika
54,5
41,9
12,6
Humanitní základ
69,3
61,2
8,1
Přírodovědný základ
70,2
60,3
9,9
Anglický jazyk
71,9
64,2
7,7
Ekonomické dovednosti
66,2
56,7
9,5
naše škola
průměr škol ve velkých městech
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V Praze dne 29. srpna 2016
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