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

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2019/2020
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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
školní jídelna – výdejna

5.

IZO RED
IZO
IZO
IZO

651 039 983
151 039 992 140 žáků
161 102 999 140 žáků
181 091 488 140 žáků

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
Ve školním roce 2019/2020 nedošlo k úpravám a nadále byla platná 5. verze ŠVP.

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 2019 – 2020 pokračoval provoz školní jídelny – výdejny ZŠ Spektrum
v přízemí budovy vedle gymnastického sálu. Jídlo vaří a dováží firma Středisko praktického
vyučování Vinohrady, s.r.o., Jana Masaryka 359/19, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Tato firma
nám umožnila využívat pracovních služeb v oboru zkušenou paní, která dovezené jídlo
zabezpečí dle hygienických předpisů a vydá dětem. Výdej jídla probíhá od 12,00 hodin do
14,00 hodin dle stávajícího rozvrhu. Žáci mají k dispozici polévku, hlavní jídlo a pití. Vše je
denně doplněno dezertem nebo salátem nebo kompotem či ovocem.
V přízemí budovy školy jsou kmenové třídy pro nejmladší žáky. V tomto školním roce
zde měli kmenovou učebnu naši nejmladší žáci – 2 první třídy. V těchto učebnách je relaxační
část pro činnost školní družiny. V jedné z těchto tříd se koná ranní a večerní družina. Je zde
příjemné prostředí nejen pro žáky a pedagogy, ale také pro zákonné zástupce, kteří si své
děti mohou vyzvedávat ze školní družiny přímo v budově. Jsou zde využívány šatny ke
gymnastickému sálu pro chlapce a dívky. Sekce v přízemí má zvláštní vchod.
Z této části je vchod na školní zahradu, kterou využívají pedagogičtí pracovníci se svými
žáky v dopolední části dne na odpočinek při dvacetiminutové přestávce. V odpolední části
dne tyto venkovní prostory využívá školní družina.
V nástavbě v prvním patře na chodbě vpravo je jedna kmenová učebna a jazyková
učebna anglického jazyka, kabinet školní družiny, osobní skříňky žáků, sborovna a ředitelna.
Na protější levé chodbě jsou tři kmenové učebny, počítačová učebna, konzultační místnost
školního psychologa a asistentky pedagoga, 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 a speciální pomůcky pro žáky s SPU.
Průběžně je pořizována aktuální odborná literatura pro pedagogy.
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Školní zahradu využívají žáci k odpočinku, hrám, sportování i výuce. Zahrada je zejména
využívaná k odpoledním činnostem školní družiny.
Škola si pronajímá tělocvičnu TJ Sokol Prosek, kde probíhá výuka tělesné výchovy od
třetího ročníku. Tělocvična je perfektně vybavená sportovním nářadím.

9.

Školská rada
Ve školním roce 2019 – 2020 pracovala tříčlenná školská rada v následujícím složení:
Seznam členů:
Mgr. Lucie Bartošová, předseda, zástupce zřizovatele
Ing. Petra Řeháčková, místopředseda, zákonný zástupce nezletilých žáků,
od 14. 9. 2017
Mgr. Jana Tomášová, zapisovatel, zástupce pedagogických pracovníků školy,
od 1. 9. 2018

V souladu s §167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav a na základě
voleb 11. – 13. 9. 2017 byla za zákonné zástupce žáků do školské rady jmenována ředitelkou
školy paní Ing. Petra Řeháčková. Její volební období končí 31. 8. 2020.
Volební období Mgr. Jany Tomášové končí 31. 8. 2021.
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II.
Pracovníci školy

b.

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

1

1

7

7,5

0

0

15

12,75

kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

c.

interní učitelé
fyzické osoby celkem

počty osob
ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

a.

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

Pedagogičtí pracovníci

škola

1.

počet pedagogických pracovníků

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků

kvalifikovaných

15

100

nekvalifikovaných

0

0

další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

Základy vedení
třídnických hodin

2

Jules a Jim, z. ú., Praha 2

1

Dílna čtení (program
Čtením a psaním ke
kritickému myšlení)

2

Kritické myšlení, z. s.,
Dobříš

1

Hudební nástroje se
představují

1

Vzdělávací instituce
TANDEM

1

Setkání pedagogů ZŠ
a SŠ se zájmem o

1

Botič o. p. s., Praha 10

semináře

5

EVVO

doplňkové
pedagogické
studium

1

Genetická metoda
od A do Z

1

Nakladatelství Fraus, s. r.
o.

1

Netradiční a
zážitkové hry v TV 2

1

Mgr. Jan Sauer, Boskovice

1

Škola v pohybu

1

FAČR, Praha

1

Jak naučit žáky
myslet a učit se –
seminář k rozvoji
kognitivních
dovedností podle
prof. R. Feuersteina
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ATC metod prof.
Feuersteina, z. ú., Praha

1

Google učebna –
pokročilé funkce

1

Seminaria, s. r. o., Praha

1

Rozvoj čtenářské
gramotnosti v kostce

1

Zřetel, s. r. o., Brno

1

Osobnostně sociální
rozvoj pedagogů –
syndrom vyhoření,
týmová spolupráce a
řešení problémů

2

Zřetel, s. r. o., Brno

1

Myšlenkové mapy
ve výuce

1

Zřetel, s. r. o., Brno

1

Efektivní řešení
konfliktů v jednání s
rodiči

1

Zřetel, s. r. o., Brno

1

Projektová výuka

1

Zřetel, s. r. o., Brno

1

Letní škola pro
vyučující 1. stupně
ZŠ

3

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

1

Metody
Feuersteinova
instrumentálního
obohacování FIE 1

1

Autorizované tréninkové
centrum metod prof. R.
Feuersteina, z. ú., Praha

1

NPI, Na Poříčí 4, Praha 1

1

ČŠI Praha

-----

------

1 x za
Kvalifikační studium
měsíc celý pro ředitele škol a
šk. rok
školských zařízení

školský
management

1

Regionální
konference ČŠI
Praha

jiné (uvést jaké)

---

--------
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d.

jazykové vzdělávání a jeho podpora
celkem (fyzické osoby)
3

počet učitelů cizích jazyků

z toho

s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí

2.

Nepedagogičtí pracovníci školy

a.

počty osob

b.

2
1
0

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

1

1

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků neproběhlo.
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III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

1.

Počty tříd a počty žáků

a.

denní vzdělávání
škola

počet tříd

počet žáků

základní škola

6

119

Během školního roku přestoupili na jinou školu 2 žáci.
Do školy přistoupili 2 žáci.

2.

Průměrný počet žáků na třídu a učitele

a.

denní vzdělávání
průměrný počet
žáků na třídu

průměrný počet
žáků na učitele

základní škola

20

15

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

počet
žáků/studentů
celkem
z toho nově
přijatí

Jihomoravský

škola

Jihočeský

Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

kraj

3.

škola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

1

0

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

8

8

4.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

a.

denní vzdělávání
škola

Základní škola

prospělo s vyznamenáním

118

neprospělo

0

opakovalo ročník

0

z celkového
počtu žáků

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.

118

tj. % z celkového počtu žáků

100%

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

37,8

z toho neomluvených

0

5.

Závěrečné, maturitní zkoušky a absolutoria na naší škole neorganizujeme.

6.

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021

počet přihlášek celkem

73

počet přijatých celkem

20

počet odkladů povinné školní docházky

0

7.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Rumunsko:
Ukrajina:
Čína:
Slovensko:

1 žák
3 žáci
1 žák
3 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 (3) byli integrováni v běžných třídách, kde byli
vzděláváni se zvýšeným individuálním přístupem dle doporučení školských poradenských
zařízení. Na návrh školy bylo poskytováno podpůrné opatření (PO I) u 4 žáků s drobnými
poruchami učení. U jednoho žáka bylo poskytováno PO I na návrh školy z důvodu
cizojazyčného rodinného prostředí.
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Ve školním roce 2019/2020 působil na škole jeden asistent pedagoga u žáka s PO III. U
1 žáka byla pedagogická intervence dle doporučení školského poradenského zařízení. U 1
žáka byla pedagogická péče dle doporučení školského poradenského zařízení.

9.

Vzdělávání nadaných žáků

Ve školním roce 2019/2020 nebyl ve škole nadaný žák, který by potřeboval individuální
přístup.

10.

Ověřování výsledků vzdělávání

Proběhlo testování žáků 3. a 5. ročníku společnosti Scio. Naši žáci prokázali
nadprůměrné výsledky.

11.

Školní vzdělávací programy

V tomto školním roce jsme pokračovali v 5. 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 dvakrát týdně 2 hodiny konverzace v anglickém jazyce 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 2019 – 2020 se tyto zkoušky z důvodu
uzavření škol dle nařízení vlády ČR nekonaly.
Ve školním roce 2019 – 2020 jsme neorganizovali kurz pro získávání základního
vzdělávání, neměli jsme přípravnou třídu.
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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 Prahu3 a 9, SVP Klíčov, Nautis.
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.

2.

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence pro školní rok 2019 - 2020 vypracoval 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 s tématy: Chovám se bezpečně, Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi,
Jak se nestát závislým na počítači, Bezpečný internet, Bavím se i bez alkoholu a drog. Tyto
programy realizovaly agentury Život bez závislostí a Acet.
Ve třídách proběhl program zaměřený na prevenci v oblasti sexuality s respektováním
věkových zvláštností dětí pod vedením školního metodika prevence. Ve všech třídách
pokračoval program Zipyho 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. Důležitou součástí
je úzká spolupráce s výchovným poradcem.

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova

Ve školním roce 2019/2020 se zúčastnili žáci čtvrtého a pátého ročníku vícedenního
pobytu v areálu Střevlík v Hejnicích školy v přírodě s ekologickým a přírodovědným
programem. Další aktivity, které tradičně žáci se svými paními učitelka absolvují v průběhu
roku, se z důvodu pandemie nemohly uskutečnit.

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
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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:
 23. 9. – 27. 9. 2019:
Hejnice, Střevlík – 36 žáků (4. A, 5. A) – škola v přírodě s ekologickou tématikou
 12. 1. – 17. 1. 2020:
Špindlerův Mlýn, chata Spindler – 19 žáků (3. A) – zimní škola v přírodě
 8. 2. – 15. 2. 2020 :
Plavy, Penzion Maxík - 20 žáků (4. A) – zimní škola v přírodě

7.

Mimoškolní aktivity
Škola nabídla žákům pestrou mimoškolní činnost v prostorách školy:


















Konverzace v angličtině s rodilým mluvčím – 118 žáků
Bricks 4 Kids - 13 žáků
Počítačový kroužek – 7 žáků
Vaření – 8 žáků
Jóga - 11 žáků
Výtvarný kroužek – 18 žáků
Karate - 9 žáků
Věda nás baví - 9 žáků
Kreativní výtvarné techniky – 9 žáků
Mladý designér - 18 žáků
Gymnastika – 15 žáků
Parkour – 10 žáků
Robotika – 6 žáků
Ozoboti – 8 žáků
Procvičujeme AJ gramatiku– 9 žáků
Cvičení z ČJ – 20 žáků
Cvičení z M – 20 žáků
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8.

Soutěže

V tomto školním roce se naši žáci zúčastňovali zejména sportovních, matematických,
cizojazyčných a výtvarných soutěží. Značná část z nich byla kvůli uzavření školy dle nařízení
vlády ze dne 10. 3. 2020 zrušena nebo přeložena do dalšího školního roku.
 Matematický proud – 7. místo Spektráci
 Matematický Klokan – neproběhl
 Pangea – matematická soutěž, 1 žák naší školy se umísil na 1. místě
v celorepublikovém kole
 Pythagoriáda – matematická soutěž
 Recitační soutěž v angličtině Come and Show 2020 - neproběhla
 Florbalový turnaj
 Turnaj ve vybíjené
 Fotbalové turnaje
 Dopravní soutěž – neproběhla

9.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů

V letošním školním roce žáci 4. A pokračovali v projektu Etwinning, který v sobě skýtá
možnost bezpečným způsobem spolupracovat s prověřenou školou v zahraničí v rámci EU.
Žáci si dopisovali s vrstevníky ze školy SS Peter and Paul RC Primary School, South Shield.

10.

Spolupráce právnické osoby s partnery

Škola obhájila certifikaci „Rodiče vítáni“. Nadále je partnerskou školou nakladatelství
Fraus.
Ve školním roce 2019 – 2020 škola spolupracovala s těmito partnery:












Fraus
British Council
Scio
Centrum nadání
Věda nás baví o.p.s.
Kroužky.cz
BOVYS, s.r.o.
SVP Klíčov
PPP pro Prahu 3 a 9
PPPP Pražská pedagogicko – psychologická poradna, Praha 4
Středisko praktického vyučování Vinohrady, s.r.o.,

S ohledem na zájem žáků o přestup na osmiletá gymnázia pokračovala spolupráce
s Trojským gymnáziem a gymnáziem Arcus.
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11.

Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Škola neposkytuje vzdělávání pro veřejnost.

12.

Další aktivity, prezentace

Cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se bezpečně, paní učitelky
předávaly znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měly rády, taktéž aby se paním
vychovatelkám ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojeni.
Toto se nám daří společnými silami naplňovat.
Školní rok se jako vždy rozběhl ve třídách opakováním z předešlého roku a žáci se začali
učit nové věci. K jejich osvojení jsou velkou pomocí exkurze a workshopy, které s rozmyslem
plánují paní učitelky během celého školního roku. Žáci v jednotlivých třídách měli od svých
třídních učitelek připravený celoroční projekt. V jedné ze dvou prvních tříd žáky provázel celý
školní rok Večerníček. Ve druhé první třídě šly děti z pohádky do pohádky. Druháci měli ve
třídě „nefalšovanou džungli“. Třeťáky provázely postavy z kresleného komiksu Čtyřlístek. Ve
čtvrté třídě se letos zaměřili žáci na poznávání povolání a v rámci projektu finanční
gramotnosti v projektu Abeceda peněz s Českou spořitelnou založili firmu „Šopík u Spektra“.
Začali si také dopisovat s vrstevníky ze školy v Newcastlu. Žáci páté třídy začali hned na
začátku školního roku intenzivní přípravu na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.
Celoroční projekt měli ve znamení vesmíru.
Celoškolním projektem „Život ve svobodné zemi očima dětí“ prostřednictvím besed,
vzdělávacích seminářů, projektů a dalších akcí jsme si připomněli 30. výročí Sametové
revoluce. Naše škola se připojila k oslavám tohoto výročí. Projektovému dni 15. listopadu
předcházela projekce filmu Fany a pes o pádu komunismu ve východní Evropě. Ti nejmladší
společně se svými paními učitelkami na tento film navázali a dále pokračovali nahlížením
klíčovou dírkou do svobodné země, stavbou zdi či výukou v duchu totalitního školství. O
velké přestávce děti zažily komunistickou přestávku s korzováním dokola a byly pak velmi
šťastné, když se v půlce ukončila, nastala přestávka demokratická, kterou mohl každý trávit
tak, jak to má rád. Žáci 3., 4., a 5. ročníku prošli postupně dějinami před i po revoluci. Třídy
se postupně přesouvaly z jedné do druhé. Paní učitelka třetí třídy seznámila žáky s dějinami
od 2. světové války až po 16. listopad 1989. Paní učitelka čtvrté třídy vyprávěla o samotné
revoluci, jejím průběhu a na videoukázkách pak mohli žáci vidět zásah proti studentům na
Národní třídě 17. listopadu 1989. Nakonec jim připevnila na oděv trikolóru. V páté třídě
přenesla paní učitelka žáky v čase do období od 18. listopadu do konce roku 1989. V roli
staré babičky vyprávěla, jak se informace o revoluci (ne)šířily po celé republice. Na závěr si
žáci vyrobili transparenty. Projekt nám pomohli zakončit někteří rodiče žáků, když v pondělí
18. listopadu přišli vyprávět své osobní zážitky nejen z doby socialistické, ale dokonce i ze
samotné sametové revoluce. V odpoledních hodinách proběhl seminář „Demokratická vs.
autoritativní výchova“ pod záštitou a vedením školní psycholožky.
Žáci v naší škole rádi čtou. Pod vedením zkušených pedagogů pečlivě vybírají z knižní
nabídky. Vedou je ke čtení kvalitní literatury, ať už té prověřené lety, nebo k nové, která je
ověnčená cenami Magnesia Litera, Zlatá stuha, nebo rovnou Hanse Christiana Andersena.
Vybírají knihy autorů Pavla Čecha, Ester Staré, Petry Soukupové, Vojtěcha Matochy, Renáty
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Fučíkové, kompletní sady Letopisů Narnie, Harryho Pottera či knihy Roalda Dahla. Vybírají si
také z řad anglických knih vhodných pro prvostupňové čtenáře. Ve třídách se často pořádají
čtenářské dílny, kdy si žáci čtou vlastní rozečtenou knihu. Paní učitelky proškolené semináři
Kritického myšlení si pak s dětmi povídají o zážitcích z četby, všímají si společně slohových
postupů spisovatelů, typů hrdinů či prostředí, tvoří básně či se při slohových hodinách
inspirují právě přečtenými knihami. Inspirace kvalitní knihou tříbí vkus a tvůrčí dovednosti.
Letošní čtvrťáci se nebáli vymyslet příběh dokonce v angličtině a zvítězili v soutěži
vydavatelství Venture Books o nejoriginálnější příběh – komiks se svým příběhem The King.
Jako každý rok se v září pořádal pro celou školu Barevný den, kdy se žáci oblékli do
barev své kmenové třídy a celá škola se společně vyfotografovala k prezentaci školy na
webových stránkách. Zúčastnili se akce Čtení ve vlaku, kde autoři knih při jízdě vlakem čtou
ukázky ze svých děl. Výběr žáků reprezentoval naši školu v turnaji v kopané.
Na konci září žáci čtvrtého a pátého ročníku absolvovali pobyt ve středisku v Hejnicích
Střevlík s ekologickou tématikou.
Říjen byl také ve znamení sportu, kdy pedagogičtí pracovníci využívají slunečné počasí
a o velké přestávce a v družině se s oblibou hraje fotbal, florbal, stolní tenis. Tato průprava
žákům pomáhá na dopravním hřišti, kde proběhla výuka 3. – 5. ročníků. V tomto měsíci
začali žáci čtvrtého ročníku navštěvovat zimní stadion v Letňanech a zúčastnili se kurzu
bruslení. Poslední říjnový den si žáci tradičně užili anglosaský lidový svátek Halloween.
V listopadu se některé třídy v rámci projektu „Laskavec“ vypravily do psího útulku
v Troji a donesly tam granule a jiné věci pro opuštěné psy.
Proběhl také první ze tří plánovaných Dní otevřených dveří, kdy je možné se přijít
podívat do naší školy a nahlédnout do výuky či odpoledního programu školní družiny a
zájmových kroužků, kterých naše škola poskytuje mnoho.
Některé třídy podnikly oblíbené přespávání ve škole.
Na začátku prosince chodil školou Mikuláš. Jednalo se o tradiční akci, kdy do školy
přijde „Mikuláš“ a žáci pátého ročníku mu pomáhají v převlečení za anděly a čerty chodit po
třídách a rozdávat dětem drobnou mikulášskou nadílku. Pro zástupce žáků a další přátele
školy jsme pořádali tradiční „Vánoční trhy“, kterým předcházelo předvánoční vyrábění.
Ihned na začátku ledna se pedagogičtí pracovníci seznámili na semináři „Jak naučit žáky
myslet a učit se“ s novou metodou FIE (metoda profesora Feuersteina).
V lednu a únoru vyjeli žáci 3. A a 4. A na zimní školy v přírodě. Proběhlo zahájení
preventivních programů Bezpečný internet a Bavím se i bez alkoholu a drog. Do školy
zavítalo opět anglické divadlo. Školu navštívila v rámci exkurze po soukromých školách
korejská delegace učitelů, které se naše škola velice líbila a inspirovala je ke svému dalšímu
působení ve své zemi.
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V jarních měsících z důvodu uzavření škol dle nařízení vlády neproběhly matematické
soutěže Klokan, Cvrček, Pythagoriáda, kterým předcházela Matematická olympiáda v lednu a
Matematický proud v říjnu. Tyto soutěže jsme stihli. Na Matematickém proudu se tým
Spektráci umístil na sedmém místě z celkového počtu 15.
V průběhu března a dubna probíhá pravidelně na naší škole testování 3. a 5. ročníku
prostřednictvím testů od společnosti SCIO. Ve školním roce 2019/2020 díky pandemii se žáci
3. a 5. ročníku zúčastnili tohoto testování až koncem května a začátkem června. Výsledky
jsou v části VIII Další informace.
V rámci Dní otevřených dveří bylo pro budoucí prvňáčky 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, aby se při zápisu cítili příjemně a bezpečně.
V červnu pro přijaté prvňáčky nemohlo z důvodu koronavirové pandemie proběhnout
tradiční „Pasování na školáka“, kde si budoucí školáci plní společně se svými paní učitelkami
a vychovatelkami rozličné úkoly a v závěru jsou pasováni ředitelkou školy na školáka.
Na další tradiční akci školy Velikonoční jarmark se žáci taktéž těšili, kdy chystají
v tvořivých dílnách, které bývají věnovány vyrábění výrobků s jarní a velikonoční tématikou.
Samotná prodejní akce probíhá v době školní družiny na školní zahradě. Ani tato každoroční
akce se nemohla konat.
V dubnu se žáci pátých tříd zúčastňují přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. Letos
se přijímací řízení konalo pouze v jednom kole a to až v červnu. Přijímacího řízení se
zúčastnilo 15 žáků, z nichž 13 pokračuje ve vzdělávání na víceletých gymnáziích, ostatní na
dalších školách nejčastěji v okolí svého bydliště.
V červnu pořádá škola tradiční školní Akademii v Salesiánském divadle, kde žáci
předvádí svůj bohatý program. V závěru probíhá rozloučení se žáky pátých tříd. Přesto, že
jsme všichni doufali, že se alespoň na prázdniny společně tímto způsobem rozloučíme, tak
jsme museli tuto akci rovněž zrušit.
Z dalších aktivit:
 četná divadelní představení pro děti v divadlech Minor, Gong, Divadlo v Dlouhé a
další
 cyklus tanečních představení Stvoření tance v Městské knihovně
 Knižní veletrh Bookni si
 Čtení ve vlaku
 Tučňáci v Rudolfinu
 Smím prosit - Rudolfinum
 Školní projekt 30. výročí vzniku Sametové revoluce
 Laskavec – návštěva psího útulku v Troji
 Florbalový turnaj
 Fotbalový turnaj
 Turnaj ve vybíjené
 Halloween – družinová oslava

16















13.

Besedy se spisovateli dětských knih
Den Země – program E – liška
Zdobení ozdob – vánoční program na Karlštejně
preventivní programy
Planeta Země – Kolumbie – ráj slasti a neřesti – naučný program v KD Ládví
četné návštěvy výstav, zejména interaktivních
přespávání žáků ve škole s tematickými programy
dopravní výchova na dopravním hřišti
vánoční tvořivé dílny
Vánoční trhy
školy v přírodě zimní
Přednáška školní psycholožky na téma Demokratická vs. autoritativní výchova
Planetárium

Využití školských zařízení v době školních prázdnin

V době školních prázdnin proběhl týdenní Letní výletník ZŠ Spektrum, který
organizovaly paní učitelky.
Letos se konala pro velký úspěch z loňského léta další, tentokrát 2týdenní akce během
prázdnin nazvaná Letní pohoda v ZŠ Spektrum. Tento program byl zaměřen na pohybové hry
a kreativní vyrábění. Akci vedly paní vychovatelky.
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VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce
2019/2020
Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 proběhla dne 27. 11. 2019 kontrola plnění povinností
stanovených provozovateli potravinářského podniku provozující stravovací službu nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy
týkající se bezpečnosti potravin, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích
na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných, ve znění pozdějších předpisů. Protokol o kontrole je v Příloze č. 1.

Ve školním roce 2019/2020 proběhla dne 3. 2. 2020 kontrola plnění povinností
stanovených provozovateli zařízení pro výchovu a vzdělávání zákonem č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
ve znění pozdějších předpisů. Protokoly o kontrole jsou v Příloze č. 2.
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VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019
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VIII.
Další informace
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IX.
Problematika související s COVID – 19

V letošním školním roce 2019/2020 jsme se po velkých oslavách 30. výročí života ve
svobodné zemi ocitli všichni tak trochu nesvobodně a nedobrovolně ve svých domovech.
Uzavřením škol dne 10. 3. 2020 se výuka přesunula do jednotlivých domácností, kde jsme
zvyklí odpočívat, trávit volný čas se svými blízkými. Tyto domovy se nám ale staly na nějaký
čas i pracovním a školním prostředím. Rodiče se ze dne na den stali učiteli a učitelé se stali
„IT specialisty“. Museli vymyslet v dost krátké době, jak více jak 2 měsíce dělat svou práci
učitele nadále profesionálně, zodpovědně, mile a s respektem k nastalé situaci v pandemii.
Všichni jsme se snažili zajistit bezpečné a poklidné prostředí nejen našim dětem.
Distanční výuka byla pro nás ve Spektru výzvou. Paní učitelky začaly ihned vymýšlet
způsoby, jak dále vyučovat a rodiče zatěžovat co nejméně. Již na provozní poradě 18. března
v rouškách měla každá paní učitelka svůj způsob, jakým komunikovala s dětmi a jejich rodiči
především o učivu. Nešlo jen o strohé úkoly výčtem do emailu rodičů, ale každá se
přizpůsobila věku svých žáků. Prvňáčci již od pondělí 16. března mohli sledovat videa na
youtube, kde paní učitelky vyučovaly jako obvykle ve třídě, nebo s dětmi probraly a
ohodnotily jejich pokroky přes dvacetiminutový rozhovor přes skype, na který se rodiče
objednali. Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci pracovali prostřednictvím Google Classroom,
kam paní učitelky také nahrávaly videa zejména s výkladem nového učiva. Tímto způsobem
fungovala i distanční výuka anglického jazyka. Po dvou týdnech jsme měli všichni jasno a byla
zase „škola“. Vyzkoušely se i konferenční hovory a mohli jsme se tak se žáky vídat pravidelně
ve vypsaných časech. Žáci se naučili přijímat a odesílat nejrůznější dokumenty a paní učitelky
zohledňovaly individuálně možnosti a přístupy všech žáků. Díky aktivním rodičům se zájmem
o způsob a obsah výuky jsme vše společnými silami zvládli.
Někteří žáci se zapojili dle pobídky paní učitelky do projektu „Úsměv do schránky“, kdy
cílem projektu bylo zasílání povzbudivých pohlednic do domovů pro seniory, kde se klienti
běžně potýkali s pocitem osamělosti. Vlivem pandemie byli kvůli bezpečnostním opatřením
ochuzeni o přímý kontakt s rodinou či dobrovolníky, což mohlo tento pocit prohloubit ještě
více. Děti posílaly ručně vyrobené pohlednice nebo pohlednice přes poštovní aplikaci.
Jiní žáci se zapojili do soutěže „Namalujte nebo vytvořte svého kouzelného skřítka“,
kterou pořádalo nakladatelství Fraus, s nímž naše škola dlouhodobě spolupracuje a je jeho
partnerskou školou. Úkolem bylo namalovat nebo vytvořit vlastního kouzelného skřítka a
pokusit se jej popsat v angličtině. V popisu mělo zaznít, čím je skřítek zvláštní nebo jaké umí
kouzlo.
Všechny třídy naší školy se zúčastnily i v době pandemie divadelních představení a žáci
se ve svých domovech alespoň na chvíli ocitli v kulturním světě na divadelním představení.
Jednalo se o Naivní divadlo Liberec představení Komáři se ženili, Divadlo Lampion Kladno –
Olaf a sněžný drak a Divadlo Minor představení Demokracie. Všem žákům i rodičům se
nápad líbil.
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V době od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020 jsme na základě dokumentu „Ochrana zdraví a
provoz základní školy v období do konce školního roku 2019/2020“, vydaného MŠMT dne 30.
4. 2020 společnými silami pedagogického sboru vypracovali podmínky, za jakých se 70% žáků
mohlo vrátit do školních lavic. Žáci, kteří nadále pokračovali ve vzdělávání ve svých
domovech, byli připojeni online do tříd a mohli se tak vzdělávat společně s ostatními žáky.
Žáci i pedagogové, kteří byli přítomni ve škole, museli dodržovat velmi přísná hygienická
opatření. I toto jsme společnými silami zvládli.
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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