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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 300 žáků. Školní družina má kapacitu 120 dětí, které jsou rozděleny do čtyř oddělení. Kapacita
školní jídelny je 420 strávníků.
Škola prošla od roku 2010 několika rekonstrukcemi. Ta největší a nejzásadnější proběhla v letech 2017 až 2019,
kdy byla k původní budově školy přistavena nová část s osmi třídami, školní kuchyní, školní jídelnou,
gymnastickým sálem a centrálními šatnami. Součástí školy je počítačová učebna, zahrada s herními prvky,
terénní skluzavkou a školní hřiště s umělým povrchem.
K pohybovým aktivitám žáci využívají školní zahradu a hřiště s umělým povrchem, které je doplněno
basketbalovými koši, tělocvičnu ve sportovní hale, která sousedí přímo s naší budovou a nově i gymnastický sál.

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

8

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

asistenti pedagoga

3

0/0

vychovatelé

4

0/0

celkem

15

1/1

kvalifikovaní

2

Přijímací řízení na víceletá gymnázia
Přijato z pátého ročníku

počet

Státní gymnázia
Církevní gymnázia

4 (Gymnázium Voděradská, Gymnázium Omská,
Gymnázium J. S. Machara, Gymnázium Ústavní)
0

Soukromá gymnázia

0

Celkem přijato

4

Celkem přihlášeno

9

Úspěšnost

44,4%

Jednotná přijímací zkouška na víceletá gymnázia

Zápis do I. třídy
Přihlášky k zápisu do I. třídy podávali zákonní zástupci přes aplikaci DM Software Škola OnLine.
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Kritéria a postup přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:
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) v městské části Praha-Štěrboholy počet přijímaných
žáků, rozhodne o tom, kteří zapsaní žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu)
v městské části Praha-Štěrboholy budou přijati, los;

b) nedosáhne-li počet zapsaných žáků s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v městské
části Praha-Štěrboholy počtu přijímaných žáků,
1. budou přijati všichni zapsaní žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu)
v městské části Praha-Štěrboholy,
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 2020/2021 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.

Zapsáno bylo 39 žáků, z nichž 29 byla z MČ Praha – Štěrboholy a 10 z jiných městských částí. Přijati byli
všichni zapsaní žáci.
1.9.2020 nastoupilo do ZŠ Štěrboholy celkem 27 žáků.
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Výsledky vzdělávání žáků
Školní vzdělávací program pro 1. až 5. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Tvořivá škola – Naše cesta

Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně-patologických jevů se během školního roku 2019/2020 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
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a prevenci úrazů, prevenci respiračních chorob - hygienických pravidel a jejich význam při dodržování
stanovených opatřeních, 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.
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 – prevenci
nemocí a dodržování hygienických pravidel, prevenci úrazů, 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.
Žáci školy byli opakovaně poučováni po dobu prezenční výuky i během výuky na dálku o bezpečnosti
a chování. Poučení byla průběžně písemně evidována do příslušných dokumentů.
Problémy zahrnující oblast patologických jevů se v průběhu školního roku 2019/2020 v jednotlivých
ročnících nevyskytovaly, tudíž nebyla udělena žádná kárná opatření týkající se oblasti sociálně-patologických
jevů. Ve všech ročnících byla základní témata MPP naplněna.

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, Our body – Poznáváme naše tělo, Výchova ke zdraví, Ovoce a
zelenina do škol, Mléko do škol, Pomáháme – Projekt čtení pomáhá, Rozhodni se sám + portfolio žáka,
Ranní kruh, Ukaž a vyprávěj, Centra – podzimní a vánoční, Dopravní výchova.
Projekt zaměřený na bezpečnost silničního provozu a zdravý životní styl – Štěrboholští chodí pěšky byl z
důvodu nařízení Vlády ČR o uzavření škol (koronavirová pandemie) zrušen, stejně tak pravidelně
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opakující se projekty plánované po 10. 3. 2020 (Ukaž a vyprávěj, Centra – 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 školního roku se paní učitelky a žáci průběžně - prezenčně či výukou na dálku v době
koronavirové krize - zabývali tématy MPP, která se aktuálně dotýkala tematických plánů ve
vyučovaných předmětech daného ročníku.

SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ
Základní škola podporovala aktivity spolupráce se zákonnými zástupci žáků v průběhu školního roku
2019/2020 v rámci školních akcí a projektů. Součástí spolupráce se zákonnými zástupci byly konány
třídní schůzky ve dnech 23. 9. 2019, 9. 3. 2020 a konzultační schůzky každé první pondělí v měsíci.
V prvním pololetí se uskutečnilo setkání zákonných zástupců žáků 1. ročníků dne 2. 9. 2019 při
slavnostním zahájení školního roku. V průběhu září probíhala rodinná soutěž školní družiny s názvem
Hoď si svůj koš.
Dne 16. 10. 2016 následovalo zahájení celoročního a celoškolního projektu Ukaž a vyprávěj
prezentacemi témat v podání žáků 5. ročníku. Následující ročníky se představily v pořadí sestupném –
IV. A (20. 11. 2019), IV. B (22. 1. 2020), III. A (12. 2. 2020). Konání projektu Ukaž a vyprávěj (tříd III. B, II.
A, II. B a 1. ročníku) plánované po 10. 3. 2020 bylo zrušeno z důvodu epidemiologické situace
koronavirové pandemie.
V předvánočním čase uvítala základní škola zákonné zástupce a přátele školy na akci Adventní
zastavení dne 28. 11. 2019. Milými slovy předvánoční atmosféry přivítala všechny přítomné paní
ředitelka ZŠ a pan starosta MČ Štěrboholy. Následné chvíle patřily žákům všech ročníků a jejich
sborovému vystoupení při zpěvu

písně Vánoce na míru. Následoval čarovný okamžik rozsvícení

vánočních stromečků. Radost žákům přineslo zejména rozsvícení malého smrčku, na jehož zasazení se
žáci všech tříd školy dne 24. 10. 2019 spolupodíleli. Součástí Adventního zastavení bylo velkoformátové
promítnutí medailonku z akce „Zasazení vánočního stromu“.
Vánoční čas dýchl na diváky prostřednictvím vánoční výzdoby školy a adventního tržiště tvořeného z
dílen školní družiny.
Školní družina vyhlásila pro žáky tradiční soutěž ve sběru papíru (listopad 2019). Škola se v rámci
projektů Třídíme, minimalizujeme a Recyklohraní zaměřila na shromažďování elektrospotřebičů, baterií
a mobilních telefonů.
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Další plánované akce a setkání žáků, rodičů a přátel školy byly z důvodu koronavirové pandemie
zrušeny.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
jméno

Hana Skřítková

Martina Valná
Libuše
Juřičková
Kubíčková,
Juřičková,
Moskalievová,
Malinová,
Vacíková,
Valná, Ficová,
Drábová,
Mášová,
Albrechtová,
Kovaříková,
Kollmannová
Kateřina
Vacíková

datum
od akadem.
roku
2015/2016
od akadem.
roku
2017/2018
od akadem.
roku
2019/2020

název

pořádající organizace

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle § 7,
zákona 563/2004 Sb.

Pedagogická fakulta UK,
program CŽV – Učitelství pro 1.
stupeň
Pedagogická fakulta UK,
program CŽV – Učitelství pro 1.
stupeň
Pedagogická fakulta UK,
Speciální pedagogika,
v kombinované formě studia

26.9.2019

Školení první pomoci
Primární prevence rizikového chování a problematika
šikany – prevence domácího a genderově podmíněného
násilí

NIDV

14. 10. 2019

Konference – Zástupce na cestě k úspěchu

Wolters Kluwer

15. 10. 2019

Konference Školství 2020

Unie zaměstnavatelských svazů
České republiky

Inovativní nástroje a metody podpory čtenářské a
matematické gramotnosti pro učitele 1. stupně ZŠ

AV Media
V rámci projektu Komplexní
program rozvoje a podpory
pražského školství,
Č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/000
7972

Jak vést žáky k autonomii učení na 1. stupni ZŠ

NIDV

23. 8. 2019

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle § 7,
zákona 563/2004 Sb.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle § 7,
zákona 563/2004 Sb.

Lucie Ficová
Eva
Kollmannová
Eva
Kollmannová
Kubíčková,
Juřičková,
Moskalievová,
Herinková,
Malinová,
Vacíková,
Valná, Ficová,
Drábová,
Kalivodová,
Mášová,
Kollmannová

11. 11. 2019

Moskalievová,
Vacíková,
Valná,
Juřičková,
Kollmannová 28. 4. 2020
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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.



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.



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
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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Matematický proud
Vybraní žáci 3., 4. a 5. ročníku obsadili v soutěži 15. místo. Tým, pro jehož název děti zvolily pojmenování
Štěrboholští matematici, reprezentovali Tomáš Čihák (V. A), Matyáš Karda (IV. A), Alice Rejzková (IV. B) a Patricie
Foltýnová (III. B).

Pangea
Školního kola matematické soutěže Pangea se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Nejúspěšnějšími řešiteli byli
Berenika Mášová (IV.A) a Jakub Jablonský (V.A).

Pythagoriáda
Žáci 5. ročníku se zúčastnili školního kola soutěže Pythagoriáda. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Jakub Jablonský a
Petr Šimůnek.

Logická olympiáda
Žáci 1. – 5. ročníků se zúčastnili školního kola soutěže Logická olympiáda pořádané Mensou České republiky.
Soutěžili v kategorii A1, A2 a A.

Matematická olympiáda
Školního kola Matematické olympiády se zúčastnili žáci 5. ročníku. Nejúspěšnějším řešitelem byl Petr Šimůnek.

PŘEHLED ŠKOLNÍCH AKCÍ 2019/2020
Přehled školních akcí 2019/2020
9.9.2019
16.9.-20.9.2019

Hoď si svůj koš – soutěž (ŠD)

17.9.2019

Interaktivní program „Houstone, máme problém“ – žáci 4. ročníku

23.9.2019

Třídní schůzky

2. a 4. 10.2019
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Zahájení plavecké výuky – žáci 2. a 3. ročníku

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

7.10.2019

Konzultační hodiny

16.10.2019

Ukaž a vyprávěj – žáci 5. ročníku

24.10.2019

Matematická soutěž „Matematický proud“ – vybraní žáci ZŠ

24.10.2019

Den stromů v ZŠ Štěrboholy

25.10.2019

Podzimní Centra

4.11.2019

Konzultační hodiny

4.11.2019

Interaktivní program „Velká rodinná rada“ – žáci 5. ročníku

4.11.-12.11.2019
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Sběrová soutěž (ŠD)

7.11.2019

Program Toulcův Dvůr „Bude zima, bude mráz“ – žáci II. A

12.11.2019

Fotograf ve škole

14.11.2019

Dopravní výchova (praxe) žáci 4. ročníku

15.11.2019

Dopravní výchova (praxe) žáci 5. ročníku

20.11.2019

Ukaž a vyprávěj – žáci IV. A

28.11.2019

Adventní zastavení

29.11.2019

Program Toulcův Dvůr „Bude zima, bude mráz“ – žáci II. B

2.12.2019

Konzultační hodiny

5.12.2019

Mikuláš ve škole

6.12.2019

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

6.12.2019

Preventivní program Městské policie „Chodec“ – žáci 1. a 2. ročníku

6.12.2019

Preventivní program Městské policie „Cyklista“ – žáci III. B

9.12.2019

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

13.12.2019

Exkurze do České televize – žáci IV. A

19.12.2019

Vánoční Centra

20.12.2019

Kouzelnické představení „Kouzelné míčky“ – žáci 1. – 5. ročníku

20.12.2019

Třídní vánoční besídky

6.1.2020

VybiCup – 7. ročník novoročního turnaje ve vybíjené

6.1.2020

Konzultační hodiny

17.1.2020

Program Toulcův Dvůr „Superhrdinové mezi rostlinami“ – žáci 5. ročníku

22.1.2020

Ukaž a vyprávěj – žáci IV.B

23.1.2020

Dopravní výchova (teorie) - žáci IV. A

24.1.2020

Dopravní výchova (teorie) - žáci IV. B a 5. ročníku

3.2.2020

Konzultační hodiny

5.2.2020

Interaktivní program „Stroj času“ – žáci 5. ročníku

12.2.2020

Ukaž a vyprávěj – žáci III. A

13.2.2020

Školní kolo matematické soutěže Pangea – vybraní žáci 4. a 5. ročníku

14.2.2020

Loutkové představení „Luciášek“ – žáci 1. – 3. ročníku

18.2.2020

Program Toulcův Dvůr „Máme rádi zvířata“ – žáci II. B

19.2.2020

Program Toulcův Dvůr „Máme rádi zvířata“ – žáci II. A

21.2.2020

Program Toulcův Dvůr „Teče voda, teče“ – žáci III. B

2.3.2020

Konzultační hodiny

3.-6.3.2020
9.3.2020
11.3.-22.5.2020
25.5.-30.6.2020
6.4.2020

Dopravní výchova (teorie) – žáci 4. a 5. ročníku
Třídní schůzky
Uzavření ZŠ z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19
Mimořádný provoz ZŠ z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19
Zápis do ZŠ

Činnost školní družiny
Do školní družiny bylo v letošním roce přihlášeno celkem 114 žáků.

I. oddělení

27 žáků (I. A, III. A. a V. A.) p. vych.Landsmannová

II. oddělení

30 žáků (II. A , II. B) p. vych. Albrechtová

III. oddělení 30 žáků (III. A , III. B) p. vych. Kovaříková
IV. oddělení 27 žáků (IV.A, IV. B ) p. vych. Kuchinková

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
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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.
Za příznivého počasí všechna oddělení pravidelně navštěvovala školní zahradu, která poskytuje mnoho
sportovních a pohybových aktivit (hřiště na míčové hry, skluzavka, trampolína, prolézačky a pískoviště
se zahradním domkem) V zimních měsících poskytuje prostor k zimním radovánkám.

Činnosti jednotlivých oddělení:
I. oddělení ŠD – Cesta do školy (hry na seznámení, učíme se uklízet své věci, správně stolujeme), hadi
skládaní z papíru, ježci z papíru, sova – využití přírodnin, čteme: Pohádky z pařezové chaloupky
II. oddělení ŠD - dodržujeme pravidla silničního provozu, učíme se slušnému chování, poznáváme se
vyprávíme o sobě, rodině a zálibách, výrobky z filcu- podzimní ovoce a zelenina, čteme: J. Klimeš- Praha
v legendách
III. oddělení ŠD – pohybujeme se bezpečně v silničním provozu, besedujeme o nové škole, vážíme si
surovin – neplýtváme, vytváříme nový kolektiv, soutěže- hádej kdo, šachy vybíjená čteme: J. ŠrutLichožrouti se vracejí
IV. oddělení ŠD – vytváříme nový kolektiv, dbáme na bezpečnost při cestě do školy a ze školy,
upevňujeme znalost řádu školní družiny, vyrábíme korálkovou dečku, šijeme dýně z látek, auta kam se
podíváš – výstavka, čteme F. Simonová – Darebák David chystá léčku
ŘÍJEN
Školní družina se jako každoročně účastnila dobročinné sbírky Srdce dětem a ve dnech 19. - 26. 10.
2019 proběhla soutěž ve sběru starého papíru. Sběrové soutěže se účastnilo 47 žáků. Celkem jsme
nasbírali 2764,4 kg, za které jsme utržili 4147 Kč. Nejlepším sběračem se stal Filip Beránek, který
nasbíral 330 kg.

Činnosti jednotlivých oddělení:
I. oddělení ŠD – podzim u nás-pozorujeme změny v přírodě, učíme se poznávat značky, skupinová
práce- stavíme dům z kostek, kreslíme dýně, srdíčko z fotografií, jmenovka do pokoje – dekupáž
II. oddělení ŠD - správná životospráva- beseda, kreslíme dopravní značky, typy domů- nákres, pokoj
snů, říkáme si kdo je kronikář, šijeme barevné donuty
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III. oddělení ŠD – sbíráme a lisujeme listy, pozorujeme jejich barevnost, doprava ve městě- beseda,
říkáme si jaké byly stavby dříve a nyní, věnec z podzimních listů , zvířata z kaštanů
IV. oddělení ŠD – hrajeme stolní hry - Hádej kdo, Tik Tak bum, Kufr, šijeme srdíčko z filcu a srdíčko s
rolničkou

LISTOPAD
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 - Hledáme poklad - skupinová hra na školní zahradě, vyrábíme herbář a vlastní knihu,
šijeme panenku
II. oddělení ŠD - čteme knihu Bob a Bobek na cestách, dokončujeme šití stromečku se skořicí, zdobíme
stromek z perníku na Adventní zastavení
III. oddělení ŠD – dokončujeme šití skřítka, vyrábíme nepečené cukroví Raffaello na Adventní zastavení
IV. oddělení ŠD - šijeme srdíčko a pečeme kokosky na Adventní zastavení

LEDEN
Zima – vyprávíme si o změnách v přírodě, říkáme si jak žijí zvířata v zimě, učíme se předcházet úrazům.

Činnosti jednotlivých oddělení:
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I. oddělení ŠD - čteme O. Preusster – Malá čarodějnice, lední medvěd z papíru, šití sovička z filmu,
soutěž týmů – slova na téma zima
II. oddělení ŠD – čteme Sokolník a Botanika, zlaté prasátko PF na rok 2020, vyrábíme z kartonu krmítka
pro ptáčky
III. oddělení ŠD – čteme – M. Kratochvíl – Puntíkáři, uspořádali jsme turnaj v šachu, stavíme stavby
z lega, říkáme si, jak se v lese myslivci starají o zvěř, šijeme kočku
IV. oddělení ŠD – vyrábíme lojové koule, rozmísťujeme je po zahradě a pozorujeme jejich návštěvníky,
čteme K. KOVY Kovář – i Pohádka, šijeme plyšového medvídka

ÚNOR
V únoru 10. -14. 2.odešla i došla Valentýnská pošta se vzkazy nejen pro zamilované – tradiční akce.
Vysvětlujeme si pojem ,,Masopust“, říkáme názvy masopustních masek (Žid, Bába, Brůna, Laufr,
Turek), čteme si o masopustních zvycích

Činnosti jednotlivých oddělení:
I. oddělení ŠD – záložka do knihy, šijeme dárek na Valentýna, ptáčci v krmítku – kresba, čteme Z.
Pospíšilová – Pohádky pod polštář
II. oddělení ŠD – čteme Dům ztracených příběhů, šijeme kočky z ponožek, vyrábíme papírové masky
III. oddělení ŠD - Masopustní tradice - sbíráme informace o starobylých tradicích a besedujeme o
zvycích
IV. oddělení ŠD – pozorujeme ptáky na školní zahradě, kreslíme některé druhy podle atlasu, vyrábíme
přáníčka k Valentýnu, šijeme slepičku

BŘEZEN – ČERVEN
Od 11. 3. do 25. 5. 2020 škola uzavřena na základě mimořádného opatření vlády v souladu
s epidemiologickou situací SARS – COV 2.
Od 25. 5. do 29. 6. 2020 škola ve zvláštním režimu.
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V rámci školní družiny byly v tomto školním roce otevřeny i oblíbené kroužky, které byly hojně
využívány.

Název kroužku

Počet přihlášených žáků
I. pololetí

II. pololetí

Flétna - začátečníci

7

3

Flétna - pokročilí

5

5

Florbal I.

10

12

Florbal II.

9

15

Florbal III.

7

zrušen

Vědecké pokusy začátečníci

13

10

Šachy

10

8

Taneční kroužek

15

14

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

Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o hospodaření školy za rok 2019 vydaná dne 30. 1. 2020 byla předložena zřizovateli.
Zastupitelstvo MČ Praha - Štěrboholy schválilo účetní závěrku usnesením č. 15/V ze dne 4.3.2020. V
červenci 2020 byl zpracován a předložen zřizovateli Rozbor hospodaření za 1. a 2. čtvrtletí roku 2020.
Zpráva o hospodaření za rok 2020 bude zpracována po roční účetní závěrce v období leden - únor
2021.
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 2019 hospodařila v hlavní činnosti s finančními prostředky v celkové výši 23,764.419,90
Kč. Doplňkovou činnost škola nevykonávala.
V období 9/2019 až 6/2020 proběhly ve škole tyto kontroly ekonomického charakteru:
-

finanční kontroly zřizovatele

-

veřejnosprávní kontrola – kontrola hospodaření za rok 2019 – Zpráva o výsledku kontroly ze

dne 13. 12. 2019

Vybrané výdaje školy v roce 2019
-

náklady na mzdy zaměstnanců vč. odvodů pojistného, FKSP, zákonného pojištění a náhrad
mezd za DNP, dohody o provedení práce - 18,961.642,29 Kč

-

náklady na stravné – 1,439.704,75 Kč

-

ostatní provozní náklady (materiál, energie, služby) – 3,120.689,67 Kč

Předmět
notebook do učebny ZŠ

18 379,00 Kč

notebook do učebny ZŠ

32 191,00 Kč

Nádobí, jídelní tácy do školní jídelny

12 555,00 Kč

florbalové branky a sítě do oken (ZŠ)

6 144,00 Kč

fotoaparáty 2 ks (MŠ)

4 605,00 Kč

čistící podlahový stroj (ZŠ)
kotoučová řezačka papíru (ZŠ)

86 098,00 Kč
3 619,00 Kč

notebook do kabinetu MŠ

14 495,00 Kč

basketbalové desky na hřiště ZŠ

18 372,00 Kč

krycí plachty na pískoviště ZŠ

13 014,00 Kč

elektrické ořezávátko (MŠ)
stojan na dezinfekci (ZŠ)
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Pořizovací cena

3 269,00 Kč
11 789,00 Kč

tiskárny do učeben ZŠ 3 ks

4 792,00 Kč

zátěžový koberec do hlavního vchodu ZŠ

1 734,00 Kč

bezkontaktní teploměr (MŠ)

2 029,00 Kč

slunečníky na zahradu MŠ 2 ks

3 270,00 Kč

CD přehrávače 2 ks (MŠ)

2 489,00 Kč

korkové nástěnky 4 ks (ŠD)

6 380,00 Kč

knihovna Billy do knihovny ZŠ 2 ks

3 580,00 Kč

knihovna Oxberg (MŠ)

2 199,00 Kč

kotoučová řezačka papíru (MŠ)

1 190,00 Kč

kusové koberce do učeben ZŠ 3 ks

7 800,00 Kč

zásobníky na papírové ručníky (ZŠ)

3 444,00 Kč

žákovské stoly a židle do učebny ZŠ

42 325,00 Kč

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

-

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

-

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č.j.: MSMT-33 014/2019)

-

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

-

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách V. etapa (Č. j.: MSMT13222/2019-1)

-

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách VII. etapa (Č. j.: MSMT17741/2020-1)

-

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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