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skolskarada@zssterboholy.cz

Charakteristika školy
Jsme školou, která se nachází v klidné, okrajové části Prahy, v Městské části Praha 10 - Štěrboholy.
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěrboholy vykonává činnost
základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Základní škola je neúplnou školou pouze
s prvním stupněm, jejíž kapacita pro vzdělávání je 170 žáků. Školní družina má kapacitu 120 dětí, které
jsou rozděleny do čtyř oddělení. Kapacita školní jídelny je 270 strávníků. Součástí školy jsou centrální
šatny, počítačová učebna, zahrada s herními prvky, terénní skluzavkou a moderní hřiště s umělým
povrchem.
K pohybovým aktivitám žáci využívali školní zahradu a hřiště s umělým povrchem, které je doplněno
basketbalovými koši, a dále pak tělocvičnu ve sportovní hale, která sousedí přímo s naší budovou.
Dobu přestávek tráví žáci v prostorách třídy či školní zahrady.
Od roku 2017 škola prochází další fází rozsáhlé rekonstrukce, ve které je k původní budově přistavena
nová budova školy s osmi třídami, školní kuchyní, školní jídelnou a gymnastickým sálem.

Personální zabezpečení
ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ ŠTĚRBOHOLY
počet
Třídní učitelé

8

Netřídní učitelé

1

Asistenti pedagoga

3

Vychovatelky ŠD

4

Učitelky MŠ

8

Provozní zaměstnanci

11

ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

učitelé

6

nekvalifikovaní/z toho studující
(dokončující si kvalifikaci)
2/1

asistenti pedagoga

3

0/0

vychovatelé

3

1/1

celkem

12

3/2

kvalifikovaní

2

Přijímací řízení na víceletá gymnázia
Přijato z pátého ročníku

počet

Státní gymnázia
Církevní gymnázia

5 (Gymnázium Voděradská, Gymnázium Karla
Sladkovského)
0

Soukromá gymnázia

0

Celkem přijato

5

Jednotná přijímací zkouška na víceletá gymnázia

Zápis do I. třídy
Zápis do I. třídy se konal dne 1. 4. 2019.
Kritéria a postup přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:
a) přijati budou přednostně zapsaní žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem
pobytu) v městské části Praha-Štěrboholy, a to až do počtu přijímaných žáků. Přesáhne-li počet
žáků s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) počet přijímaných žáků,
rozhodne o tom, kteří zapsaní žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu)
budou přijati, los;

b) nedosáhne-li počet zapsaných žáků s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu)
počtu přijímaných žáků,
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1. budou přijati všichni zapsaní žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu),
2. na zbývající místa až do počtu přijímaných žáků budou zapsáni ostatní zapsaní žáci. Přesáhne-li
počet ostatních zapsaných žáků zbývající počet míst zbývajících do počtu přijímaných žáků,
rozhodne o tom, kteří ostatní zapsaní žáci budou přijati, los;

c) počtem přijímaných žáků se rozumí počet žáků, které lze pro školní rok 2019/2020 přijmout
k základnímu vzdělávání vzhledem k povolenému počtu žáků, zapsanému ve školském rejstříku ke
dni rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Ke dni vydání tohoto postupu přijímání žáků činí
počet přijímaných žáků 48;

d) los se provede tak, že ředitelka školy za přítomnosti nejméně dalších dvou osob, z nichž alespoň
jedna není zaměstnancem školy,
1. vloží do neprůhledného osudí lístky s pořadovými čísly všech zapsaných žáků, o jejichž přijetí
má podle bodu a) nebo b) tohoto postupu rozhodnout los,
2. z osudí postupně náhodně vybírá lístky s pořadovými čísly až do počtu přijímaných žáků, jde-li o
los podle bodu a) tohoto postupu, nebo do počtu zbývajících míst, jde-li o los podle bodu b)
tohoto postupu. Vylosováni jsou ti zapsaní žáci, jejichž pořadová čísla byla způsobem popsaným
v tomto bodu vybrána z osudí.

K zápisu se dostavilo celkem 33 dětí, 31 dětí bylo z MČ Praha–Štěrboholy, 2 děti z jiných městských
částí. Díky rekonstrukci mohly být všechny děti z MČ Praha-Štěrboholy přijaty, u šesti dětí rozhodla
ředitelka školy o odkladu povinné školní docházky. 2. 9. 2019 nastoupilo do ZŠ Štěrboholy celkem 23
žáků.

Výsledky vzdělávání žáků
Školní vzdělávací program pro 1. až 5. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Tvořivá škola – Naše cesta
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Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně-patologických jevů se během školního roku 2018/2019 řídila Minimálním
preventivním programem platným od 30. 9. 2016. Oblasti prevence byly sestaveny do deseti
tematických celků, se kterými se v průběhu školního roku žáci seznamovali. Jednalo se o problematiku
interpersonálního agresivního chování, záškoláctví a neplnění školních povinností, delikventního
chování, sexuálního rizikového chování, závislostního chování, negativního působení sekt, poruch
příjmu potravy, rizikových sportovních aktivit, a prevenci úrazů, rizikového chování v dopravě, prevenci
úrazů a problematiku ochrany životního prostředí.
Formy realizace daných celků a obsahová náročnost byla v kompetenci učitele, který v daném ročníku
výchovně působil. Daná témata a jejich formy realizace se prolínaly učebními osnovami, realizovanými
projekty, a průřezovými tématy.
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Hlavní směry obecného působení pro jednotlivé ročníky 1. stupně základní školy zahrnovaly primární
a sekundární prevenci zaměřenou na rozvoj osobnosti, zdravý životní styl, péči o tělesné zdraví, péči o
psychické zdraví – netolismus, gambling, zneužívání návykových látek, poruchy příjmu potravy; morální
výchovu - ovládání citů, chování ve společnosti, sexuální odlišnosti, prevence homofobie a rasismu,
vrstevnické vztahy, pomoc vrstevníkům, samostatnost - zvládání odmítnutí a zklamání, práva a
povinnosti člověka ve společnosti, komunikace – pravidla asertivity, argumentace (způsob prosazení se
i hledání kompromisu, hodnocení sebe samého a ostatních lidí), finanční gramotnost, vliv médií –
bezpečnost na internetu, práce s daty a informacemi.
Prevenci patologických jevů pomáhaly naplňovat i kulturní a vzdělávací akce školy.
Žáci školy byli opakovaně poučováni o bezpečnosti a chování - ve třídním kolektivu, v širším školním
kolektivu ŠD, v prostorách a areálu školy – zvýšená bezpečnost po dobu rekonstrukce školy, při výuce
mimo školu - školní výlety a exkurze, škola v přírodě. Náležitá poučení a opatření byla zapsána do
třídních knih.
Problémy zahrnující oblast patologických jevů se v průběhu školního roku 2018/2019 v jednotlivých
ročnících nevyskytovaly, tudíž nebyla udělena žádná kárná opatření týkající se oblasti sociálněpatologických jevů. Ve všech ročnících byla v průběhu školního roku témata MPP řádně plněna.

SPOLUPRÁCE S PEDAGOGY NA MPP
Realizace Minimálního preventivního programu pro 1. stupeň ZŠ (platného od 30. 9. 2016) byla plněna
prostřednictvím výchovně vzdělávacích aktivit třídních učitelek řídících se MPP a prostřednictvím
kulturně preventivních akcí.
Preventivní působení bylo naplňováno v rámci učebních osnov, mezipředmětových vztahů a školních
projektů jednotlivých ročníků. Mezi celoškolní projekty, které zahrnují preventivní působení patří:
Třídíme, minimalizujeme, Recyklohraní, Naše tělo - Our body , Výchova ke zdraví, Ovoce a zelenina do
škol, Mléko do škol, Pomáháme – Projekt čtení pomáhá, Rozhodni se sám + portfolio žáka, pilotní
projekt zaměřený na bezpečnost silničního provozu a zdravý životní styl – Štěrboholští chodí pěšky,
Ranní kruh, Ukaž a vyprávěj, Centra – podzimní, vánoční, velikonoční, Dopravní výchova, Škola
nanečisto.
Programové okruhy prevence byly sestaveny do deseti okruhů, přičemž náročnost a rozsah zaměření si
každý pedagog přizpůsobil dle potřeb daného ročníku. V průběhu roku se učitelky a žáci průběžně
zabývali všemi tématy MPP, která se aktuálně dotýkala tematických plánů ve vyučovaných předmětech
daného ročníku.
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Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko- psychologickou poradnou Praha 10.

SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ
Základní škola podporovala aktivity spolupráce se zákonnými zástupci žáků v průběhu školního roku
2018/2019 v rámci školních akcí a projektů. Součástí spolupráce se zákonnými zástupci byly konány
třídní schůzky ve dnech 24. 9. 2018, 18. 3. 2019 a konzultační schůzky každé první pondělí v měsíci.
V prvním pololetí se uskutečnilo setkání zákonných zástupců žáků 1. ročníků dne 3. 9. 2018 při
slavnostním zahájení školního roku. V průběhu září probíhala rodinná soutěž školní družiny s názvem
Hoď si svůj koš.
Dne 17. 10. 2018 následovalo zahájení celoročního a celoškolního projektu Ukaž a vyprávěj
prezentacemi témat v podání žáků 5. ročníku. Následující ročníky se představily v pořadí sestupném - 4.
ročník (21. 11. 2018),
3. A (23. 1. 2019), 3. B (13. 2. 2019), 2. A dne 13. 3. 2019, 2. B dne 3. 4. 2019. Závěr projektu patřil
žákům nejmladším – třída 1. A zakončila vystoupením dne 15. 5. 2019 a dne 29. 5. 2019 projekt
zakončili žáci 1.B.
V předvánočním čase uvítala základní škola zákonné zástupce a přátele školy na výročním desátém
Adventním zastavení. Malé ohlédnutí za historií této akce provedla ředitelka školy a nechybělo ani
tradiční sváteční slovo pana starosty MČ Štěrboholy. Následné chvíle patřily žákům všech ročníků a
jejich sborovému vystoupení při zpěvu písně Snad se něco stane. Díky symbolickému okamžiku
přenesením světla zářících svíček v podání žáků 5. ročníku se rozzářila vánoční borovice. Vánoční čas
dýchl na diváky prostřednictvím vánoční výzdoby školy a adventního tržiště tvořeného z dílen školní
družiny a školních tříd.
Ve druhé polovině školního roku se uskutečnil pilotní dubnový projekt – Štěrboholští chodí pěšky –
zaměřený na bezpečnost silničního provozu, podporující zdravý životní styl. Nedílnou součástí bylo
odklonění běžně dopravně složité situace v okolí rekonstruované školy zejména v ranních hodinách,
kdy žáci přichází do školy. Po skončení dubnového projektu se zaznamenaná data v jednotlivých třídách
zpracovala v rámci mezipředmětových vztahů – matematika (statistické určení, grafické zpracování,
slovní úlohy), prvouka či přírodověda – vliv chůze či sportu na zdraví, dopravní výchova – respektování
dopravního značení. Ze závěrečných reflexí žáků vyplynul pozitivní názor na globální snižování dopravy
a snaha o spolupodílení se na tomto cíli.
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Školní družina vyhlásila pro žáky tradiční soutěž ve sběru papíru (říjen 2018). Škola se v rámci projektů
Třídíme, minimalizujeme a Recyklohraní zaměřila na shromažďování elektrospotřebičů, baterií a
mobilních telefonů.
Závěrečné setkání se zákonnými zástupci a přáteli školy se uskutečnilo v rámci akce Rozloučení žáků 5.
ročníku se ZŠ Štěrboholy. Žáci v podobě divadelního vystoupení připomenuli okamžiky strávené ve
školním kolektivu 1. stupně základní školy Štěrboholy.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

jméno

datum

název

pořádající organizace

Erika
Albrechtová

Studium k získání kvalifikace dle § 16, zákona
od 1.9. 2014
563/2004 Sb.

Hana
Skřítková

od akadem.
roku
2015/2016

Studium k získání kvalifikace dle § 7, zákona
563/2004 Sb.

od akadem.
Martina Valná roku
2017/2018

Studium k získání kvalifikace dle § 7, zákona
563/2004 Sb.

Lucie
7. 12. 2018
Moskalievová

Hry a aktivizační metody ve výuce na ZŠ

Mgr. Lucie Čechová

Lucie Ficová

22. 1. 2019

Žák s problémovým chováním

Agentura Majestic

Lucie Ficová

16.5.2019

Podpora a tvořivost žáků

Agentura Majestic

Střední odborná škola
pedagogická, Praha 6Evropská 33
Pedagogická fakulta
UK, program CŽV –
Učitelství pro 1.
stupeň
Pedagogická fakulta
UK, program CŽV –
Učitelství pro 1.
stupeň

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti
DLOUHODOBÉ PROJEKTY


ROZHODNI SE SÁM + PORTFOLIO
V rámci PT OSV žáci vytvářejí vlastní portfolia mapující jejich práci během školního roku
a směřující k rozvoji schopnosti sebepoznání a sebehodnocení.
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POMÁHÁME
Motivujeme a vedeme naše žáky k účasti na celorepublikovém projektu Čtení pomáhá,
který podporuje čtenářství a zároveň umožňuje podílet se na charitativní činnosti.



UKAŽ A VYPRÁVĚJ
Celoroční projekt směřující k rozvoji osobnosti žáka (PT –OSV), ke schopnostem mluvit
na veřejnosti, toleranci a naslouchání. Žáci jednotlivých ročníků si připravují prezentace
na individuálně zvolené téma.



NAŠE TĚLO – OUR BODY
Čtyřikrát do roka se žáci měří a váží, zaznamenávají si údaje a sledují tak, jak se jejich
tělo vyvíjí a proměňuje.



TŘÍDÍME, MINIMALIZUJEME
V rámci PT EV žáci třídí odpad do příslušných odpadkových košů v každé třídě a přispívají
tak k ochraně životního prostředí. Součástí tohoto projektu je i účast v celorepublikové
soutěži Recyklohraní a spousta dalších environmentálních akcí školy.



CENTRA
Podzimní, Vánoční a Velikonoční Centra nabízí velké množství tematicky zaměřených
činností. Žáci si dle svého zájmu volí aktivitu, které se následně věnují po dobu dvou
vyučovacích hodin.



PRAHA
Minimálně jednou za dva roky se v rámci projektových týdnů snažíme prozkoumat
určitou pražskou část, budovu či památku. Výstupem je prezentace v rámci zahradní
slavnosti.



ŠKOLA NANEČISTO
Projekt pro naše budoucí prvňáčky, který je nenásilnou formou seznamuje se školním
prostředím a s některými činnostmi se školou spojenými.



OVOCE DO ŠKOL, MLÉKO DO ŠKOL
V rámci MPP se snažíme o vytvoření správných stravovacích návyků ve výživě žáků,
zlepšování zdravotního stavu a prevence obezity.



KOMUNITNÍ KRUH
Žáci si utužují a vylepšují komunikativní dovednosti, sociální dovednosti, psychické
otužování, budování pozitivního třídního klimatu, umění sebereflexe.
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ŠTĚRBOHOLŠTÍ CHODÍ PĚŠKY
Projekt, jehož pilotní díl byl realizován v dubnu 2019, se opírá o následující pilíře: Duben
– měsíc bezpečnosti, Šetříme životní prostředí, Chůze – nejzdravější pohyb, Pohyb jde
ruku v ruce s dobrou náladou, Dobrá nálada je základním kamenem ZŠ Štěrboholy.

Matematický klokan
Žáci ZŠ Štěrboholy se i v tomto školním roce zúčastnili školního kola mezinárodní soutěže Matematický
klokan ve dvou kategoriích – Cvrček a Klokánek.

Cvrček (2. a 3. ročník) – nejúspěšnější řešitelé školního kola:
1. místo – Daniel Filípek (3. roč.) 75 bodů
2. místo – Veronika Zlínská (3. roč.) 68 bodů
3. místo – Hu Zhi Yu (3. roč.) 63 bodů

Klokánek (4. a 5. ročník) – nejúspěšnější řešitelé školního kola:
1. místo – Ondřej Foltýn, Anna Pecak (5. roč.) – 108 bodů
2. místo – Tomáš Kuptík, Linda Petraturová (5. roč.) – 99 bodů
3. místo – Tomáš Čihák (4. roč.), Eliška Mošťková (5. roč.) – 94 bodů

Matematická olympiáda
Školního kola Matematické olympiády se zúčastnili žáci 5. ročníku.

Matematická soutěž Pangea
Školního kola Pangey se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Nejúspěšnějšími řešiteli školního kola byli Jan
Čihák (4. ročník) a Lucie Ema Denke (4. ročník).

Matematické putování
Zástupci 4. a 5. ročníku ZŠ Štěrboholy obsadili v soutěži 13. místo z celkového počtu 29 týmů.

Pythagoriáda
Tři žáci 5. ročníku ZŠ Štěrboholy se v obvodním kole zařadili mezi úspěšné řešitele. Ondřej Foltýn
obsadil 2. místo, Tomáš Kuptík 3. místo a Eliška Mošťková 4. místo.
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Logická olympiáda
V kategorii A (žáci 1. stupně základních škol) postoupila žákyně Veronika Medková do krajského kola.

PŘEHLED ŠKOLNÍCH AKCÍ 2018/2019
10.9.2018
17.9.-21.9.2018

Hoď si svůj koš – soutěž (ŠD)

24.9.2018

Třídní schůzky

1.10.2018

Konzultační hodiny

11.10.2018

Interaktivní program „Hra o přežití“ – žáci 4. ročníku

12.10.2018

Knihovna Hostivař „Jak to chodí v knihovně“ – žáci 3.B

17.10.2018

Ukaž a vyprávěj – žáci 5. ročníku

19.10.2018

Knihovna Hostivař „Jak to chodí v knihovně“ – žáci 3.A

24.10.2018

Dopravní výchova – žáci 4. a 5. ročníku

25.10.2018

Divadlo Kozlík „Vodnická pohádka“ – žáci 1. a 2. ročníku

26.10.2018

Podzimní Centra

1.11.2018

Preventivní program „Záchrana zvířat“ – žáci 1.–5. ročníku

5.11.2018

Konzultační hodiny

6.11.2018

Program první pomoci „Dny pro záchranu života“- žáci 1.-5. ročníku

13.11.2018

Interaktivní program k finanční gramotnosti „Velká rodinná rada“ – 5.roč.

19.11.-28.11.2018
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Zahájení plavecké výuky – žáci 3. ročníku

Sběr papíru (ŠD)

21.11.2018

Ukaž a vyprávěj – žáci 4. ročníku

23.11.2018

Fotograf ve škole

29.11.2018

Adventní zastavení

3.12.2018

Konzultační hodiny

5.12.2018

Mikuláš ve škole

5.12.2018

Andělsko-pekelné hrátky (ŠD)

13.12.2018

Ježíškova vnoučata – vánoční přáníčka pro osamělé seniory

20.12.2018

Vánoční Centra

21.12.2018

Kouzelnické představení „Vánoční bublinky“ – žáci 1. – 5. ročníku

21.12.2018

Třídní vánoční besídky

3.1.2019

VybiCup – 6. ročník novoročního turnaje ve vybíjené

7.1.2019

Konzultační hodiny

10.1.2019

Dopravní výchova – žáci 4. a 5. ročníku

14.1.2019

Třídní schůzky rodičů 1. ročníku

23.1.2019

Ukaž a vyprávěj – žáci 3.A

4.2.2019

Zahájení plavecké výuky – žáci 2. ročníku

4.2.2019

Konzultační hodiny

6.2.2019

Program Toulcův Dvůr „Mafián v ptačí říši“ – žáci 5. ročníku

7.2.2019

Program Toulcův Dvůr „Cesta kolem světa“ – žáci 4. ročníku

8.2.2019

Program Toulcův Dvůr „Teče voda, teče“ – žáci 3.A

15.2.2019

Program Toucův Dvůr „Teče voda, teče“ – žáci 3.B

27.2.2019

Ukaž a vyprávěj – žáci 3.B

27.2.2019

Preventivní program „Veselé zoubky“ – žáci 1. ročníku

4.3.2019

Konzultační hodiny

13.3.2019

Ukaž a vyprávěj – žáci II.A

15.3.2019

Dopravní výchova – žáci 4. a 5. ročníku

18.3.2019

Třídní schůzky

1.4.2019

Zápis do 1. ročníku

1.-30.4.2019
2.4.2019

Účast v závodu Aprílový běh – žáci 3.-5. ročníku

3.4.2019

Ukaž a vyprávěj – žáci II.B

8.4.-12.4.2019
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Projekt Štěrboholští chodí pěšky

Škola v přírodě – Střelské Hoštice

10.4.2019

Divadelní představení „O kóče a přéku“ – žáci 1. ročníku

12.4.2019

Divadelní představení „Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali
vajíčka“ – žáci 1. ročníku

17.4.2019

Velikonoční Centra

2.5.2019

Škola nanečisto – pro budoucí prvňáčky ZŠ Štěrboholy

3.5.2019

Program Toulcův Dvůr „Snídaně pana Toulce“ – žáci 1. ročníku

6.5.2019

Konzultační hodiny

7.5.2019

Fotografování tříd

9.5.2019

Škola nanečisto – pro budoucí prvňáčky ZŠ Štěrboholy

15.5.2019

Ukaž a vyprávěj – žáci 1. A

16.5.2019

Škola nanečisto – pro budoucí prvňáčky ZŠ Štěrboholy

23.5.2019

Škola nanečisto – pro budoucí prvňáčky ZŠ Štěrboholy

24.5.2019

Matematické putování - soutěž pořádaná PedF UK pro žáky 4. a 5.
ročníku

27.5.2019

Dopravní výchova – žáci 4. a 5. ročníku

27.5.2019

Účast žáků školy v obvodním kole matematické soutěže Pythagoriáda

29.5.2019

Ukaž a vyprávěj – žáci 1. B

29.5.2019

Vystoupení žáků školy na Vítání občánků Štěrbohol

30.5.2019

Škola nanečisto – pro budoucí prvňáčky ZŠ Štěrboholy

31.5.2019

9. ročník fotbalového turnaje Štěrbogóly

3.6.2019

Konzultační hodiny

4.6.2019

Hudebně naučný program „Abeceda“ – žáci 1. a 2. ročníku

4.-11.6.2019
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Sběr papíru (ŠD)

7.6.2019

Účast žáků na florbalovém turnaji „O pohár starosty Dolních Měcholup“

10.6.2019

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

11.6.2019

Představení Černého divadla „Ulice plná kouzel“– žáci 3. ročníku

13.6.2019

Rozloučení se žáky 5. ročníku

Činnost školní družiny
Do školní družiny bylo v letošním roce přihlášeno celkem 118 žáků.

I. oddělení

30 žáků (I.A a I.B) p. vych. Albrechtová

II. oddělení

28 žáků (II. A , 3.2* a 4.2*) p. vych. Kuchinková

III. oddělení 30 žáků ( II.B , 3.3* a 4.3*) p. vych. Kovaříková
IV. oddělení 30 žáků (III.B a 4.4* ) p. vych. Mgr. Stará

*
3.2 – skupina žáků III.A patřící do II. oddělení ŠD
3.3 - skupina žáků III.A patřící do III. oddělení ŠD
4.2 – skupina žáků 4. ročníku patřící do II. oddělení ŠD
4.3 - skupina žáků 4. ročníku patřící do III. oddělení ŠD
4.4 - skupina žáků 4. ročníku patřící do IV. oddělení ŠD

Akce ŠD

ZÁŘÍ
Žáci byli seznámeni s vnitřním řádem ŠD a pravidly chování ve školní družině. Byli poučeni o
bezpečnosti a chování na školní zahradě a pravidly používání skluzavky, trampolíny a pískoviště. Nejen
v tomto měsíci si v rámci školní družiny žáci připomínali pravidla správného stolování a slušného
chování. V měsíci září proběhla tradiční rodinná soutěž HOĎ SI SVŮJ KOŠ.

Činnosti jednotlivých oddělení:
I. oddělení ŠD - Cesta z prázdnin (kreativní kresba), šijeme levandulové pytlíky a polštářky, hrajeme
divadlo (Mrazík)
II. oddělení ŠD - vybarvujeme mandaly glitrovými pery, hrajeme si na restauraci, navlékáme podložku
pod hrneček z korálků, čteme knihu J. Žáček Krysáci
III. oddělení ŠD – kreslíme glitrovými pery, šijeme panenku z levandule
IV. oddělení ŠD – modelujeme podzimní motivy z modelíny, vyrábíme sliz, malujeme místa, která jsme
o prázdninách navštívili, věnujeme se společnému čtení
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ŘÍJEN
Školní družina se jako každoročně účastnila dobročinné sbírky Srdce dětem.

Činnosti jednotlivých oddělení:
I. oddělení ŠD - Hledáme poklad - skupinová hra na školní zahradě, vyrábíme herbář a vlastní knihu,
šijeme panenku
II. oddělení ŠD - říkáme si o správné životosprávě, určujeme a malujeme listy, hrajeme míčové hry na
školním hřišti, čteme knihu Bob a Bobek na cestách
III. oddělení ŠD – kreslíme dopravní značky, říkáme si o bezpečné cestě do školy, stavíme model města
z dřevěných kostek,
IV. oddělení ŠD – vyrábíme papírového draka, skládáme origami z papíru (zvířata, krabičky, letadla)

LISTOPAD
Ve dnech 19. - 28. 11. 2018 proběhla soutěž ve sběru starého papíru. Soutěže se zúčastnilo
51 žáků a celkem se nasbíralo 3460 kg. Na 1. místě se umístila E. Lapková, která nasbírala 198,8 kg.

Činnosti jednotlivých oddělení:
I. oddělení ŠD - šijeme zvoneček s rolničkou na Adventní zastavení
II. oddělení ŠD - říkáme si o správné životosprávě, určujeme a malujeme listy, šijeme stromeček se
skořicí na Adventní zastavení
III. oddělení ŠD - kreslíme dopravní značky, říkáme si o bezpečné cestě do školy, stavíme model města
z dřevěných kostek, šijeme skřítka na Adventní zastavení
IV. oddělení ŠD - vyrábíme papírového draka, skládáme origami z papíru (zvířata, krabičky, letadla)

PROSINEC
5.12. 2018 proběhlo Andělsko-pekelné odpoledne, odpoledne zábavných soutěží, tance a masek

Činnosti jednotlivých oddělení:
I. oddělení ŠD – Čas adventní – seznamujeme se s tradicí adventu, vyprávíme si o tradici Mikuláše a
čerta
II. oddělení ŠD – říkáme si, jaké zvyky dodržujeme v jednotlivých rodinách, malujeme čerty a pořádáme
výstavku, zdobíme stromek z perníku na Adventní zastavení
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III. oddělení ŠD – dokončujeme šití skřítka, vyrábíme nepečené cukroví Raffaello na Adventní zastavení
IV. oddělení ŠD – připomínáme si zvyky a obyčeje vánoční doby, šijeme srdíčko a pečeme kokosky na
Adventní zastavení

LEDEN
Činnosti jednotlivých oddělení:
I. oddělení ŠD - malujeme ohňostroj, vyrábíme sněhuláka z korkových zátek
II. oddělení ŠD - kreslíme sněhovou vločku a říkáme si jak vzniká, užíváme si sněhové nadílky, na
zahradě bobujeme a stavíme sněhuláka, uspořádáme výstavu fotografii „My a čas“
III. oddělení ŠD - vyrábíme tvarovací hmotu, tvoříme obrázky foukacími fixami
IV. oddělení ŠD - učíme se hodiny (papírové ciferníky) šijeme oblečky dle vlastních střihů a návrhů,
vyrábíme sliz

ÚNOR
V únoru odešla i došla Valentýnská pošta se vzkazy nejen pro zamilované, po které následoval již
tradiční Masopust ve školní družině.

Činnosti jednotlivých oddělení:
I. oddělení ŠD - vyrábíme masopustní masky z papíru
II. a III. oddělení ŠD - Masopustní tradice - sbíráme informace o starobylých tradicích a besedujeme o
zvycích
IV. oddělení ŠD - krmíme a pozorujeme ptactvo, na zahradě školy umísťujeme lojové koule

BŘEZEN
Kniha můj přítel – říkáme si o nejoblíbenějších knihách, hledáme v atlasech a encyklopediích, říkáme si,
co je to ilustrace, malujeme obrázek ústy a poslepu.
I. oddělení ŠD - vyrábíme korálkové náramky, květy z krepového papíru, naše farma
II. a III. oddělení ŠD - kreslíme ptáčky – výstavka výkresů, vyrábíme bambulky na školu v přírodě
IV. oddělení ŠD - stavíme hrady z kostek, hra na „Zombie“, Pohybové aktivity – trampolína, fotbal,
cvičíme s kruhy, vyrábíme bambulky

16

DUBEN
V dubnu se uskutečnila škola v přírodě - tentokrát na téma Harry Potter. V rámci ŠvP děti shlédly film
Harry Potter a kámen mudrců, vyrobily si talisman – sovičku s bambulí, zahrály si famfrpál, přesazovaly
mandragoru a jako pomyslný závěr školy v přírodě byla i „stezka odvahy“ – setkání s mozkomorem.
I v dubnu se školní družina účastnila dobročinné sbírky Srdce dětem.

Činnosti jednotlivých oddělení:
I. oddělení ŠD - hrajeme si na Harryho Pottera, kreslíme postavy z filmu, vyrábíme masku
II. a III. oddělení ŠD - stavíme stavby z lega, kreslíme čarodějnici, navlékáme korálky, vyrábíme sliz
IV. oddělení ŠD - vyrábíme čarodějnici pro pana starostu, korálkujeme, malujeme temperami

KVĚTEN
V tomto měsíci nikdo ze školní družiny nezapomněl vyrobit dáreček pro svoji maminku ke SVÁTKU
MATEK – korálkování - náramky, náhrdelníky; přáníčko s květinkou, květináč růží z látky, … a na školním
hřišti se také tvrdě trénovalo na ŠTĚRBOGÓLY.

Činnosti jednotlivých oddělení:
I. oddělení ŠD - auto tatra- dopravní soutěž
II. a III. oddělení ŠD - šachový turnaj, kreslíme dopravní značky a v řešíme dopravní situace (prevence
dopravních nehod)
IV. oddělení ŠD – Ztringz – kouzelný provázek, přebíraná

ČERVEN
Tento měsíc byl zasvěcen hrám a pohybu na čerstvém vzduchu, jehož vyvrcholením byl SPORTOVNÍ
DEN. Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách (přenášení míčku pod bradou, skákání v pytli, v běh ve
velkých holinách a opičí dráha).
Ve dnech 4. - 11.6. 2019 proběhla soutěž ve sběru starého papíru. Soutěže se zúčastnilo
43 žáků a celkem se nasbíralo 3900 kg. Na 1. místě se umístil Matyáš Listopad, který nasbíral 467,3 kg.

V rámci školní družiny byly v tomto školním roce otevřeny i oblíbené kroužky, které byly hojně
využívány.
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Název kroužku

Počet přihlášených žáků
I. pololetí

II. pololetí

Flétna - začátečníci

10

8

Flétna - pokročilí

8

7

Florbal - začátečníci

9

12

Florbal - pokročilí

16

8

Robotika s legem – 1. a 2. ročníky

14

8

Robotika s legem – 3. a 4. ročníky

14

9

Vědecké pokusy – badatelský klub

16

9

Vědecké pokusy - mikroskop

10

8

Šachy

12

12

Hip Hop

13

11

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí
V tomto školním roce neproběhla.

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018
Zpráva o hospodaření školy za rok 2018 vydaná dne 4. 2. 2019 byla předložena zřizovateli.
Zastupitelstvo MČ Praha - Štěrboholy schválilo účetní závěrku usnesením č. 4/VI ze dne 27.2.2019.
V červenci 2019 byl zpracován a předložen zřizovateli Rozbor hospodaření za 1. a 2. čtvrtletí roku
2019.
Zpráva o hospodaření za rok 2019 bude zpracována po roční účetní závěrce v období leden - únor
2020.
Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy je tvořena základní školou, mateřskou školou,
školní družinou a školní jídelnou. Vzhledem k úzkému propojení těchto součástí jsou všechny
financovány ze společných zdrojů a mají společný rozpočet. V položce oddíl – paragraf jsou členěny
pouze finanční prostředky ze státního rozpočtu a prostředky školní jídelny.
Základní škola a Mateřská škola je financována z následujících zdrojů:
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-

státní dotace (zdroj financování platů zaměstnanců)

-

dotace od zřizovatele – Městské části Praha - Štěrboholy (financování běžného provozu)

-

úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání hrazené rodiči

-

přijaté finanční dary

-

ostatní příjmy.

Škola v roce 2018 hospodařila v hlavní činnosti s finančními prostředky v celkové výši 20,146.881,30
Kč. Doplňkovou činnost škola nevykonávala.
V období 9/2018 až 6/2019 proběhly ve škole tyto kontroly ekonomického charakteru:
-

finanční kontroly zřizovatele

-

vnější audit – kontrola hospodaření za rok 2018 – Zpráva o výsledku kontroly ze dne 14. 12.
2018

Vybrané výdaje školy v roce 2018
náklady na mzdy zaměstnanců vč. odvodů pojistného, FKSP, zákonného pojištění a náhrad mezd za
DNP, dohody o provedení práce - 16,219.689,15 Kč
náklady na stravné (dovoz jídla) – 1,330.812,- Kč
ostatní provozní náklady (materiál, energie, služby) – 2,320.162,12 Kč

Vybrané materiální vybavení školy - pořízeno v období 9/2018 – 8/2019
Předmět

notebook pro účetní školy

36 638,00 Kč

světelný řetěz na vánoční strom

11 967,00 Kč

dokovací stanice k NTB - 2 ks

6 751,80 Kč

myčka nádobí

11 566,00 Kč

digitální kamera

12 640,90 Kč

dokovací stanice k NTB

3 254,90 Kč

knihovna do učebny ZŠ

1 790,00 Kč

perkusní sada

2 630,00 Kč

notebook pro vedoucí školní jídelny
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Pořizovací cena

28 315,00 Kč

trampolína na školní zahradu
nábytek do učeben ZŠ
switch pro kamerový systém
nástěnné výukové plakáty
laserová tiskárna - 2 ks
interaktivní tabule do učeben ZŠ - 2 ks
zásobníky na papírové ručníky a toaletní papír

6 489,00 Kč
47 810,00 Kč
5 848,00 Kč
11 979,00 Kč
5 473,72 Kč
188 640,00 Kč
22 380,50 Kč

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů



Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č. j.: MSMT-24277/2017)



Rozvojový program MŠMR Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č.j.: MSMT-28283/2018)



Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách III etapa (Č. j.: MSMT10011/2018-1)



Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách IV. etapa (Č. j.: MSMT27859/2018-1)



Rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických
pracovníků mateřských, základních a středních škol …. (Č.j.: MSMT-27/2019-25)
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