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1. Správní obvod (název, sídlo) – zřizovatel 

 

Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 -  Modřany 

Tel.: 244028111 

                                            www.praha12.cz 

                                            IČ:    00231151 

                                           DIČ: CZ00231151 

 

 

2. Přesný název školy k 30. 9. 2012 podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol  
          

    Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 

 

    Adresa:  Modřanská 1375/10a 

                  143 00 Praha 4 – Modřany 

 

    právní forma:                              příspěvková organizace 

    identifikátor právnické osoby:    600037118 

    IČ:                                               49367609 

    IZO:                                            049367609 

    DIČ:                                            CZ49367609 

    e-mail:                                         skola@zstgm-praha.cz 

    http:                                             www.zstgm-praha.cz 

 

 

 

 

    Vedení školy:    Mgr. Jindřiška Kulišová, ředitelka 

                               Mgr. Barbora Schülerová, zástupkyně statutárního orgánu 

                               Mgr. Libuše Krotilová, zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně 

 

 

 

 

   Školská rada: za školu:  Mgr. Zdeňka Olmerová 

Mgr.Libuše Krotilová 

za rodiče:     Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. 

Ondřej Penc 

                               za MČ:    Mgr. Michaela Franková   

Prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.  

mailto:skola@zstgm-praha.cz
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3.  Charakteristika školy 
 

Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 se nachází ve staré zástavbě Modřan. Je úplnou školou s 1. 

až  9. postupným ročníkem. Ve školním roce 2021/22 vzdělávala  439 žáků v 18 třídách. Průměrná 

naplněnost tříd činila 24,39 žáka. Ve škole fungovala přípravná třída, kterou navštěvovalo 15 dětí. 

 

Hlavní budova školy se sídlem na adrese Modřanská 1375/10a byla otevřena 4. 9. 1938, navštěvují 

ji žáci od třetího do devátého ročníku, nachází se zde jedno oddělení školní družiny. K hlavní 

budově školy byla přistavěna budova školní jídelny (dokončena v září 1990, kuchyně prošla 

rekonstrukcí v roce 2017). V naší školní jídelně se stravují rovněž žáci a pedagogové nedaleké 

Základní školy K Dolům, která nemá vlastní školní jídelnu. 

 

V roce 2005 prošla tato budova rozsáhlou vnější rekonstrukcí, která sjednotila styl původní budovy 

s dvěma pozdějšími přístavbami v jeden souvislý celek. Vnitřní rekonstrukce budovy následně 

proběhla v letech 2018–2020. V roce 2018 došlo k přebudování přízemního prostoru školy, vznikly 

tak tři třídy a kapacita školy byla navýšena na 555 žáků. V roce 2020 následovala další etapa 

přestavby, kdy byly kompletně zrekonstruovány suterénní prostory školy a byla přistavěna výtahová 

šachta přiléhající k hlavní budově. Tímto škola získala nové prostory pro školní klub a knihovnu a 

stala se bezbariérovou. V současnosti se zde nachází osmnáct tříd, sborovna a osm kanceláří a 

kabinetů. Některé třídy jsou samostatnými pracovnami, jiné pracovny jsou zároveň i kmenovými 

třídami, část tříd je pouze kmenových. Většina pracoven má dostatečné a účelné vybavení, menší 

učebny pak vybavení průměrné. Škola je kompletně zasíťována, k dispozici je připojení k internetu 

jak datovým kabelem, tak i přes wifi. Během přestávek mohou žáci využívat pingpongové stoly, 

počítačovou učebnu a stolní fotbal.  

 

V areálu školy je samostatná budova tělocvičny z 50. let se dvěma dobře vybavenými sály, šatnami, 

umývárnami se sprchami a skříňkami na cvičební úbor pro každého žáka. K budově školy také 

přiléhá areál hřiště (z  roku 1993, nově opraven roku 2001). Venkovní areál tvoří dvě volejbalová 

hřiště s umělým povrchem, umělý povrch má i čtyřproudová dráha pro běh na 60 metrů a rozběžiště 

na skok daleký. Zbylou část areálu vyplňuje víceúčelové hřiště s gumoasfaltovým povrchem a 

vrhačský kruh. Na části pozemku byla upravena malá zahrádka se stoly a lavičkami, kterou je 

možné za příznivého počasí využívat jako venkovní učebnu. 

 

Ke škole patří i pavilon (odloučené pracoviště) v ulici K Vltavě 115/25 z roku 1986. Zde je 

umístěna přípravná třída, první a druhé ročníky a čtyři oddělení školní družiny. U pavilonu 

K Vltavě je multifunkční hřiště s vyznačením hřiště pro volejbal (vybíjenou) a doskočištěm – 
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povrch tvoří umělá tráva. 

V budově odloučeného pracoviště je šest tříd, tělocvična, dvě větší a dvě malé sborovny a tři 

kabinety. Část tříd slouží pro výuku, část pro školní družinu i jedna větší „sborovna“ je hernou 

přípravné třídy. Školní družina i žáci o přestávkách mají na chodbách k dispozici herní koutek, 

mohou využívat tělocvičnu a za pěkného počasí i nezastřešené atrium a hřiště. 
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4. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - START  

 

UČEBNÍ PLÁN - I. STUPEŇ - 1. POLOLETÍ 

Vzdělávací 

oblasti 

Vzdělávací 

obory Třídy Časová dotace 

  1. 2. 3. 4. 5. Minimální Disponibilní Konečná 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace          

 

Český jazyk a 

literatura 8 8 8 8 7 33 6 39 

 Anglický jazyk 2 2 3 3 3 9 4 13 

Matematika a 

její aplikace          

 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 24 

Informatika          

 Informatika    1 1 2  2 

Člověk a 

jeho svět  2 2 2 3 4 11 2 13 

 Prvouka 2 2 2      

 Vlastivěda    1/2 2    

 Přírodověda    2/1 2    

Umění a 

kultura  2 2 2 3 3 12  12 

 

Hudební 

výchova 1 1 1 1 1    

 

Výtvarná 

výchova 1 1 1 2 2    

Člověk a zdraví 2 2 2 2 2 10  10 

 Tělesná výchova         

Člověk a svět 

práce  1 1 1 1 1 5  5 

 

Pracovní 

činnosti 1 1 1 1 1    

Celková 

povinná 

časová 

dotace  21 22 23 26 26 102 16 118 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

Disponibilní časová dotace posiluje vzdělávací oblasti  

- jazyk a jazyková komunikace 

- matematika a její aplikace 

- člověk a jeho svět 

- člověk a zdraví (2. pololetí) 
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-  

 

UČEBNÍ PLÁN - I. STUPEŇ - 2. POLOLETÍ 

Vzdělávací 

oblasti 

Vzdělávací 

obory Třídy Časová dotace 

  1. 2. 3. 4. 5. Minimální Disponibilní Konečná 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace          

 

Český jazyk a 

literatura 7.5 7 8 8 7 33 4.5 37.5 

 Anglický jazyk 2 2 3 3 3 9 4 13 

Matematika a 

její aplikace          

 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 24 

Informatika          

 Informatika    1 1 2  2 

Člověk a jeho 

svět  1.5 2 2 3 4 11 1.5 12.5 

 Prvouka 1.5 2 2      

 Vlastivěda    1/2 2    

 Přírodověda    2/1 2    

Umění a 

kultura  2 2 2 3 3 12  12 

 

Hudební 

výchova 1 1 1 1 1    

 

Výtvarná 

výchova 1 1 1 2 2    

Člověk a zdraví 2 2 2 2 2 10 2 12 

 

Tělesná 

výchova         

Člověk a svět 

práce  1 1 1 1 1 5  5 

 

Pracovní 

činnosti 1 1 1 1 1    

Celková 

povinná 

časová dotace  21 22 23 26 26 102 16 118 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 
Změny učebního plánu v 2. pololetí z důvodu plaveckého výcviku:    

- I. ročník: TV  +1 hodina, ČJ  -0,5 hodiny, Prv  -0,5 hodiny 

- II. ročník: TV  +1 hodina, ČJ -1 hodina 
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-  

UČEBNÍ PLÁN - II. STUPEŇ 

Vzdělávací 

oblasti 

Vzdělávací 

obory Třídy Časová dotace 

  6. 7. 8. 9. Min. Disponibilní Konečná 

  TV N TV N TV N TV N  TV N TV N 

Jazyk a jazyková 

komunikace              

 Český jazyk 5 5 4 4 4 4 4 4 15 2 2 17 17 

 

Anglický 

jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3 12   12 12 

 

Německý 

jazyk   2 2 2 2 2 2 6   6 6 

Matematika a její aplikace         15 2 2 17 17 

 Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4      

 

Matem. 

aplikace     1 1        

Informatika         4   4 4 

 Informatika 1 1 1 1 1 1 1 1      

Člověk a společnost         10 2 2 12 12 

 Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2      

 

Občanská 

výchova 1 1 1 1 1 1 1 1      

Člověk a příroda         20 4 4 24 24 

 Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 2      

 Chemie     2 2 2 2      

 Zeměpis 2 2 1.5 1.5 2 2 1 1      

 Přírodopis 1 1 1.5 1.5 2 2 1 1      

Umění a kultura         9 0 0 9 9 

 

Hudební 

výchova 1 1 1 1 0 0 1 1      

 

Výtvarná 

výchova 2 2 2 2 1 1 1 1      

Člověk a zdraví         10 0 0 10 10 

 

Výchova ke 

zdraví 1 1 0 0          

 

Tělesná 

výchova 2 2 2 2 2 2 2 2      

 

Zdravotní 

tělesná 

výchov

a       

1 1 

     

Člověk a svět práce         3   3 3 

 

Pracovní 

činnosti 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5      

Celková 

povinná  28 28 28 28 29.5 29.5 28.5 28.5 104 10 10 114 114 
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časová 

dotace 

Povinné + volitelné 

předměty              

Mediální výchova MV     0,5 0,5 0.5 0.5  0.5 0.5   

Konverzace v AJ KAJ        1      

Finanční gramotnost FG    1          
Seminář z 

přírodopisu SPř  1            
Environmentální 

výchova EV  1  1          

Výtvarné umění VU              
Design a 

konstruování DK              

Seminář z fyziky SFy              

Seminář z chemie SCh              

               

Lehká atletika LA 1 0 1 0 0.5 0 0.5 0  3    

Míčové hry MH 1 0 1 0 0.5 0 0.5 0  3    

  2 2 2 2 1,5 1,5 2.5 2.5 104 18 18 122 122 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu pro II. stupeň:       
- Sportovní část 

- Tělesná výchova: spojují se paralelní třídy v ročnících - vždy dělení chlapci/dívky 

- Lehká atletika: spojují se 6. + 7. a 8. + 9 třídy, vždy dělení chlapci/dívky 

- Míčové hry: spojují se 6. + 7. a 8. + 9 třídy, vždy dělení chlapci/dívky 

- Nesportovní část 

- hodinová dotace se dorovnává ze zbývající nabídky, aktualizuje se vždy pro 

konkrétní školní rok 

- VkZ v 9. ročníku   

 

 

Realizace školního vzdělávacího programu  

- výuka probíhala podle revidovaného školního vzdělávacího programu 

- došlo k navýšení hodin informatiky a úpravě jejich vzdělávacího obsahu 

- byla zavedena výuka anglického jazyka od prvního ročníku 

- je kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí, jejich provázanost se vzdělávacím 

obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě 

 

 

Naplňování  cílů školního vzdělávacího programu: 

 

Cíle školního vzdělávacího programu naplňujeme skrze rozvoj klíčových kompetencí:¨ 

 

- umožňujeme žákům osvojit si strategie učení a snažíme se je motivovat pro celoživotní 

vzdělávání 

- vedeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k hledání cest k řešení 

problémových situací 

- je vytvořena nabídka volitelných předmětů, pro rozvoj zájmů a individuálních předpokladů  

žáků 

- vedeme žáky k využívání náročnějších metod práce i nových zdrojů a způsobů poznávání, k 

zadávání komplexnějších a dlouhodobějších úkolů či projektů a k přenášení větší 

odpovědnosti na žáka ve vzdělávání či v organizaci života školy 
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- uplatňujeme variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností žáků  

- učíme žáky přebírat zodpovědnost za vlastní zdraví 

- rozvíjíme u žáků kladný vztah k životnímu prostředí a vedeme je k přebírání odpovědnosti 

za jeho stav 

- vedeme žáky ke vzájemnému respektu, toleranci a ohleduplnosti 

- rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat  

- vedeme žáky k rozpoznání vlastních schopností a svých reálných možností 

- učíme žáky účelně a bezpečně využívat digitální technologie 

 

 Pedagogové kladně hodnotí zejména tyto oblasti: 

- možnost rozhodování o náplni práce v jednotlivých předmětech 

- možnost vlastního řazení učiva v jednotlivých předmětech 

- volbu metod a forem práce - využití vlastních nápadů, experimentů, aplikaci nových i 

osvědčených metod 

- vzájemnou spolupráci 

- změny ve vztahu učitele a žáka - postavení učitele jako rádce, pomocníka, partnera 

- rozdíl v chování žáků, na něž má vliv jednak škola (způsob výuky), jednak rodina a 

společnost: žáci mají větší sebevědomí, dovedou se prosazovat, nebojí se říci vlastní názor, 

jsou zvídaví, rádi experimentují, dovedou formulovat své otázky, rádi komunikují a 

diskutují 

 

V uplynulém školním roce bylo naplňování ŠVP opět ztíženo pandemií nemoci Covid 19. Od října 

do března byly jednotlivým třídám průběžně nařizovány karantény, což spolu s vysokou nemocností 

pedagogů přispělo ke zvýšeným nárokům na organizaci výuky.  

 

Po odeznění protiepidemických opatření škola čelila další výzvě v podobě přísunu žáků – uprchlíků 

před válkou na Ukrajině. 

Plány výuky byly i přes výše uvedené překážky splněny. 

 

 

5.  Jazykové vzdělávání 

 

Vyučujeme předměty Anglický jazyk a Německý jazyk. 

 

Anglický jazyk je zařazen do učebního plánu od 1. třídy v časové dotaci 2 hodiny týdně, od 3. třídy  

v časové dotaci 3 hodiny týdně, německý jazyk je vyučován od 7. třídy v časové dotaci 2 hodiny 

týdně. Třídy byly pro výuku anglického jazyka děleny na  dvě skupiny napříč všemi ročníky. 

 

Výuku anglického jazyka doplňovaly: 

- kroužek Angličtina na PC – 3. třídy 

  Klub deskových her pro žáky 5. - 9. ročníků 

kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím pro žáky 3. - 5. tříd. ve spolupráci 

s agenturou Kamarád 

 

Na I. stupni vyučovaly anglický jazyk aprobované učitelky, učitelka z I. stupně s aprobací pro 

výuku anglického jazyka na II. stupni a dvě neaprobované učitelky. 

 

Na II. stupni vyučovali anglický jazyk aprobovaní učitelé a jedna neaprobovaná učitelka. 

 

Německý jazyk byl vyučován aprobovaně.  

 

K výuce jazyků je využívána učebna cizích jazyků, učebna pro výuku ICT i kmenové třídy. 
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Učebnice angličtiny splňují požadavky moderní výuky, obsahují odkazy na webové stránky 

vydavatele, kde lze najít různé aktivity a učební materiály ke konkrétní učebnici jak pro žáky, tak 

pro vyučující. 

 

Vyučující se průběžně vzdělávají, navštěvují odborná školení.  

 

Vedení školy podporuje vzdělávání vyučujících v oblasti cizích jazyků a snaží se podporovat i 

zlepšování podmínek pro jejich výuku. 

 

Kvůli pandemii Covid – 19 se v uplynulém školním roce nepořádaly jazykové zájezdy do zahraničí. 

 

 

6.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

     Kladné výsledky vzdělávání: 
Žáci 

-   se v uplynulém školním roce v důsledku distanční výuky naučili pohybovat v online prostředí,   

     využívána byla platforma Google Classroom 

-    pracují podle svých schopností 

-    snaží se objevovat, řešit a vyslovovat závěry 

-    pracují s různými výukovými materiály 

-    kombinují informace z různých zdrojů 

-    pracují s chybou  

-    prezentují výsledky své práce – rozvíjí si komunikační schopnosti 

-    umí zhodnotit svou práci 

-    účastní se soutěží a olympiád – vědomostních a uměleckých – omezeno v důsledku pandemie 

-    jsou úspěšní v tělovýchovných a sportovních soutěžích - omezeno v důsledku pandemie 

-    snaží se plánovat úkoly a postupy 

-    pracují často v týmech 

-    rozvíjí si samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

-    učí se řešit problémy 

-    nebojí se vzájemně si sdělovat své pocity a názory 

-    učí se přijímat různé role ve skupině 

-    zapojují se do organizace činnosti školy (školní parlament, Ekotým) 

-    využívají metody dramatické výuky 

-    aktivně se účastní výletů, exkurzí, škol v přírodě, sportovních soustředění, LVZ –vše částečně  

     omezeno v důsledku pandemie 

-    znají a využívají svá práva a povinnosti 

-    učí se respektovat národní, kulturní a historické tradice 

-    učí se respektovat národnostní odlišnosti 

-    učí se chránit své zdraví 

-    chápou sport jako prostředek budování mezilidských vztahů a utužování zdraví 

-    navštěvují kulturní a výchovně vzdělávací akce - omezeno v důsledku pandemie 

-    chrání životní prostředí (sběr papíru, třídění odpadu, sběr baterií, starého textilu) 

Nedostatky: 
-     neradi se učí jakoukoli teorii – i tu nutně potřebnou k pochopení jevů 

-     někteří neradi vypracovávají domácí úkoly 

-     svou práci často hodnotí pouze pozitivně 

-     neradi přiznávají chybu 

-     mají problém naslouchat 

-     mají problém naplňovat povinnosti 

-     někteří nerespektují práci a úspěchy druhých 

-     v souvislosti s distanční výukou jsme museli řešit technické problémy, zejména nedostatečné    

       technické vybavení některých žáků 
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      Konkrétní údaje  
 

Chování:   chování většiny žáků odpovídá normám a požadavkům slušného společenského  

  chování a vystupování, menší přestupky, zejména v souvislosti s nedbalou prací   

  byly hodnoceny napomenutími a důtkami, jedenkrát byla udělena 2 z chování.  

 

Prospěch:  na konci školního roku neprospěl a opravnou zkoušku skládal jeden žák. U zkoušky  

                   prospěl a postoupil do vyššího ročníku. 

             Celkový průměrný prospěch školy na konci školního roku byl 1,363. 

 

       Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učební obory 
 

5. ročník:  dva žáci    osmileté gymnázium  

 

7. ročník: jeden žák    šestileté gymnázium 

 

8. ročník  jeden žák    SOŠ (splněno devět let školní docházky) 

 

9. ročník: 2 žáci nepřijati na českou SŠ – odjížděli do zahraničí 

 

 Chlapci Dívky Celkem 

Gymnázia 2 1 3 

Obchodní akademie 0 1 1 

Střední průmyslové 

školy 

5 2 7 

Střední zdravotnické 

školy 

0 0 0 

Umělecké školy 0 0 0 

Střední integrované 

školy 

0 0 0 

Střední odborné školy 15 7 21 

Střední odborná učiliště 1 5 6 

Nenastoupí na SŠ, SOU 1 1 2 

 

 

7.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

a) Pedagogičtí pracovníci, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků   
     (podle zákona 563/2004 Sb., - nikoli aprobovanost)  

 

Počet (fyz.osoby) 

k 30.06.2022 

ped. prac.celkem Ped.prac.s odbornou 

kvalifikací 

ped. prac.bez odborné 

kvalifikace 

Učitelé 29 22 7 

Vychovatelé 5 5 0 

Asistenti 7 7 0 

Celkem 41 34 7 
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b)  Věková struktura pedagogických pracovníků 

 
    
         Věk 

 

      do 30   

 

     31 - 40 

 

     41 - 50 

 

      51 - 60 

 

 61 – a více 
Počet (fyz.osoby) 

k 30.06.2022 
 

       7 

 

        9 

 

         7 

   

          14 

 

        4 

   

Průměrný věk pedagogických pracovníků k 31.12. 2021:   43,195 

 

c) ostatní pracovníci školy 

 

- provoz školy:  ekonomka   -   1 

                              školník        -   2 

                              uklízeč/ky   -   5 

- školní jídelna - 7 pracovnic:  vedoucí školní jídelny  - 1 

 vedoucí kuchařka  - 1 

 kuchařka   - 6 

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

 

počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci - 6 

rozšiřování a doplňování kvalifikace: 

- metodik prevence sociálně patologických jevů (studium) - 1 

- průběžné vzdělávání – viz tabulka        

 

  

Počet 

učitelů, kteří 

prošli v 

uplynulém 

školním roce 

dalším 

vzděláváním 

v těchto 

oblastech 

Kurzy, se 

kterými měli 

Vaši učitelé v 

uplynulém roce 

dobrou 

zkušenost 

Případně 

rozveďte 

Kurzy, se 

kterými měli 

Vaši učitelé 

v uplynulém 

roce spíše 

horší 

zkušenost 

Případně 

rozveďte 

Český jazyk 1     

Čtenářská gramotnost, 

pregramotnost, metody 

čtení 

1     

Výuka ČJ jako cizího 

jazyka 

1     

Matematika 1     

Matematická gramotnost a 

pregramotnost 

1     

Zeměpis 0     

Dějepis 2     

Cizí jazyk 2     

Jazyková gramotnost a 

pregramotnost 

0     

Výtvarné umění, hudba 1     

Sport 0     

ICT, digitální technologie 3     
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Občanská výchova / OSV 0     

Přírodopis 1     

Polytechnické vzdělávání 1     

Environmentální výchova 1     

Prevence jevů rizikového 

chování 

30 

 

    

Komunikace s rodiči 0     

Integrace, inkluze, 

formativní hodnocení 

30     

Práce s dvouletými dětmi 0     

Osobní rozvoj učitelů / 

prevence vyhoření 

0     

Leadership 1     

Kariérové poradenství 1     

Příprava předškolních dětí 

na vstup do ZŠ 

0     

Nadaní  a mimořádně 

nadaní žáci 

0     

Ostatní:  

Kvalifikační studium 

Ředitel naživo 

První pomoc 

Legislativa 

 

 

6 

2 

1 

4 

    

Finanční gramotnost 

OMJ 

0 

1 

    

 

Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků: 

 

Typ pozice 

Počet ostatních 

pedagogických 

pracovníků, 

kteří prošli v 

uplynulém 

školním roce 

dalším 

vzděláváním v 

těchto 

oblastech 

Kurzy, se 

kterými měli 

Vaši ostatní 

pedagogičtí 

pracovníci v 

uplynulém 

roce dobrou 

zkušenost 

Případně 

rozveďte 

Kurzy, se 

kterými měli 

Vaši ostatní 

pedagogičtí 

pracovníci v 

uplynulém 

roce spíše 

horší 

zkušenost 

Případně 

rozveďte 

Vychovatel (školní 

družina) 

5     

Asistent 2     

Speciální pedagog      

Psycholog      

Další      
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Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků: 

 

Typ pozice 

Nepedagogičtí 

pracovníci 

kteří prošli v 

uplynulém 

školním roce 

dalším 

vzděláváním 

Kurzy, se 

kterými měli 

nepedagogičtí 

pracovníci v 

uplynulém 

roce dobrou 

zkušenost 

Případně 

rozveďte 

Kurzy, se 

kterými měli 

nepedagogičtí 

v uplynulém 

roce spíše 

horší 

zkušenost 

Případně 

rozveďte 

Vedoucí školní jídelny 1     

Kuchařka 5     

Ekonomka 1     

Školník 2     

 

 

9. Počet zapsaných žáků pro školní rok 2021/2022 a odkladů školní docházky na školní rok  

2020/2021 (z výkazů pro daný školní rok) 

 

 

Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky 

Počet 112 50 21 

 

 

10. Hodnocení činnosti školní družiny 

 

 Počet oddělení Počet žáků Pro ročníky Měsíční úplata 

 

Školní družina 5 146 1.- 3. 300,- 

 

Školní družina pracuje velice dobře. Oddělení družiny pro 1. – 2. třídy a přípravnou třídu jsou 

umístěny na pavilonu K Vltavě, oddělení pro 3. třídy má zázemí na hlavní budově. Práce 

vychovatelek je tím ztížena (převádění dětí mezi hlavní budovou a odloučeným pracovištěm během 

kroužků). Vzhledem k nárůstu počtu žáků nemají všechna oddělení školní družiny vlastní prostory, 

a musejí využívat zázemí kmenových tříd příslušných ročníků. 

 

Zaměření Školního vzdělávacího programu školní družiny: 

 

Školní vzdělávací program je zaměřen na všestranný rozvoj žáků v různých oblastech a náleží do 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, který je členěn do tematických okruhů (Lidé kolem nás, 

Člověk a jeho zdraví, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody, Umění a kultura, Jazyk a 

jazyková komunikace) a přímo navazuje na školní vzdělávací program školy. 

 

ŠVP školní družiny směřuje k vytváření klíčových kompetencí - kompetence k učení, k řešení 

problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, činnostní a občanské, k trávení volného času. 

 

Ve školní družině jsou děti rozděleny jednak podle věku, jednak vychovatelky vybírají činnosti, 

které jdou napříč ročníky. Do těchto činností se zapojují všechny děti dle svých schopností a zájmů, 

samy děti se také podílejí na jejich výběru a přípravě. 
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Školní družina úzce spolupracuje s 1. i 2. stupněm školy, školní družinou při ZŠ a MŠ K Dolům – 

spolupráce byla omezena díky protiepidemickým opatřením.  

 

Umístění školní družiny v budově pavilonu umožňuje vychovatelkám každodenní kontakt s rodiči. 

Mnozí z nich se pak účastní akcí školní družiny, zapojují se do spolupráce se školou. 

 

Příklady dobré praxe: 

- projekty: Evropský den jazyků, Ze mě my, Den poezie, Den Ekoškol, Advent, Star Dance 

- tematicky zaměřené měsíce: Měsíc sportu/ zdraví/umění/přátelství/zimních 

radovánek/kultury/ další  

- spolupráce s rodiči – otevřené akce pro žáky a jejich rodiče 

Z důvodu protiepidemických opatření nebylo možné všechny akce uskutečnit. 

 

 

11. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost 

speciálních pedagogů a školních psychologů – jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií 

ČR, psychology, sociálními odbory, případně dalšími subjekty) 

 

Výchovné poradenství 
- organizační zajištění PROFI vyšetření žáků 9. třídy  

- zajištění konzultací psycholožky a speciální pedagožky s třídními učiteli 

- kompletace psychologických nálezů žáků a jejich evidence 

- příprava podkladů pro sestavení individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků 

- pomoc učitelům při sestavování individuálních vzdělávacích plánů 

- kontrola plnění individuálních vzdělávacích plánů 

- pravidelné konzultace s psycholožkou a speciální pedagožkou  

- konzultace s třídními učiteli (výchovné a výukové problémy, záškoláctví, …) 

- účast na schůzkách výchovných poradců 

- evidence nových žádostí o psychologická vyšetření 

- řešení výchovných problémů se žáky (záškoláctví, šikana, konflikty mezi žáky, …) 

- jednání s rodiči problémových žáků (záškoláctví, šikana, špatné plnění školních povinností, 

chování ke spolužákům a dospělým, …) 

- individuální pohovory se žáky (výukové potíže, problémy ve vztazích s vrstevníky, rodiči, 

…) 

- pomoc žákům 9. třídy při volbě povolání 

- podávání informací žákům o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU 

- pomoc žákům při odvolacím řízení 

- konzultace se žáky 8. tříd – volba povolání 

 

Poradenství k volbě povolání  
- začlenění do vyučovacích předmětů  

- zařazení předmětu svět práce v 8. a 9. ročníku 

- konzultace a pomoc s náplní předmětu svět práce v 8. a 9. ročníku 

- zajištění psychologických testů žáků 9. ročníku, které jsou zaměřeny na volbu povolání 

- zajištění exkurze žáků 8. a 9. ročníku do Informačního a poradenského střediska pro volbu 

povolání Úřadu práce hl. m. Praha 

- využívání testování ZIP (základní informace o předpokladech) 

- zajištění testování SCIO pro žáky 8. ročníku – Trénink na přijímací zkoušky 

- individuální konzultace se žáky zaměřená na volbu povolání 

- spolupráce s náborovými pracovníky SŠ a SOU 

 

V průběhu uplynulého školního roku bylo výchovné poradenství ovlivněno distanční 

výukou, nedostatky se projevily zejména ve volbě povolání, kdy někteří žáci volili špatné 

školy 
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Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- spolupráce s PPP a SVP při zajištění podpůrných opatření pro žáky se SVP 

- pravidelné konzultace s psycholožkou, speciální pedagožkou PPP, konzultace s pracovní 

SPC 

- konzultace s třídními učiteli a ostatními pedagogy 

- konzultace k návrhům podpůrných opatření jednotlivých žáků  

- konzultace k využití pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- konzultace s asistenty pedagoga 

- pomoc při sestavování a vyhodnocování  individuálních vzdělávacích plánů a plánů 

pedagogické podpory  

- konzultace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- shromažďování informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

- spolupráce s AP při zajištění dohledu nad žáky se zdravotními potížemi 

- konzultace s AP žáků se SVP 

- vytipování a zajištění doučování pro žáky se SVP 

- konzultace s učiteli k zajištění podpory žáků se SVP 

- konzultace s AP a zajištění výuky českého jazyka pro žáky s OMJ 

- pomoc TU a ostatním pedagogům při zpracování slovního hodnocení žáků  

- konzultace s rodiči žáků se SVP 

- využívání formativního hodnocení 

 

Zajištění podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků 
- diferenciace ve výuce – vyučující vytvářejí podmínky pro hlubší vzdělávání 

- široká nabídka volitelných předmětů 

- individuální vzdělávací plány 

- úprava organizace vyučování 

- spolupráce s rodiči 

 

Zajištění žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

- skupinová výuka žáků s OMJ zajištěná školou 

- skupinová výuka zajištěná ve spolupráci s OŠKV  

- intenzívní kurz pro žáky s OMJ organizovaný ve spolupráci s OŠKV 

- dvojjazyčný asistent (doporučení ŠPZ) 

 

Spolupráce MŠ a ZŠ 
- s MŠ Pod sady, Karásek, Tyršovka – omezeno v důsledku protiepidemických opatření 

 

Spolupráce 1. a 2. stupně 
- společné projekty žáků 1. a 2. stupně (ZE MĚ MY, hudební vystoupení, ekologické 

programy, …) 

- vzájemné konzultace učitelů 1. stupně s pedagogy odborných předmětů na 2. stupni 

(sjednocení očekávaných výstupů) 

- pomoc žáků 2. stupně při akcích organizovaných pro žáky 1. stupně (sportovní den, 

Mikuláš, Družina s rodiči, Den otevřených dveří, …)  

 

Částečně omezeno v důsledku protiepidemických opatření 

 

Spolupráce s OSPOD  
- konzultace 

- zprávy o žácích v péči OSPOD 

 

Spolupráce se SVP Modřany 
-  konzultace 
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Spolupráce s Městskou policií hl. m. Prahy 
-   realizace programů primární prevence  

 

Spolupráce s Policií ČR – s preventivně informační skupinou 
- bezpečnost dětí 

- dopravní výchova 

- bezpečné chování 

- osobní bezpečí 

 

Spolupráce s ostatními subjekty v oblasti karierového poradenství 
- se Střední školou gastronomickou a hotelovou  

- s Akademií řemesel  

- SOU potravinářské, Praha 4 - Písnice 

- s vodárnou Podolí 

- IPS úřadu práce MHP 

 

Počty úvazků jednotlivých pozic, které působí na naší škole: 

Pozice Úvazek 

Hodnocení, zda je stávající 

úvazek dané pozice ve škole 

dostatečný 

Školních psychologů 0 nedostatečný 

Sociálních pedagogů 0 nedostatečný 

Speciálních pedagogů 0 nedostatečný 

Kariérních poradců 0 dostatečný 

Metodik prevence Učitelka s plným úvazkem  dostatečný 

Koordinátor ŠVP Učitelka s plným úvazkem dostatečný 

Koordinátor ICT Učitelka s plným úvazkem dostatečný 

Koordinátor environmentální 

výchovy 

Učitelka s plným úvazkem dostatečný 

Další – koordinátor pro 

vzdělávání žáků s OMJ 

Učitelka s plným úvazkem dostatečný 

 

Využívání poradenských služeb u níže uvedených  institucí: 

Instituce Ano / ne 
Jakým způsobem využívá 

poradenských služeb? 

PPP ano Pravidelné schůzky psycholožky 

s výchovnou poradkyní, třídními 

učiteli i ostatními pedagogy 

SPC ano Konzultace s pracovníky SPC 

Policie ČR, Městská policie ano Spolupráce při zajišťování některých 

preventivních programů 

Sociální odbory ano Konzultace s pracovníky OSPOD 

Další ano Spolupráce při realizování programů 

primární prevence a programů ve 

třídách s narušenými vztahy 
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12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní 

aktivity 

 

Spolupráce s rodiči 

Školská rada setkávání dle potřeby při schvalování dokumentů školy, při projednávání 

pedagogické činnosti a hospodaření školy – v uplynulém školním roce 

komunikace probíhala elektronicky 

Rada rodičů   setkávání zástupců tříd s vedením školy – nejméně dvakrát do roka  

Spolek rodičů a přátel při ZŠ T. G. Masaryka Praha 12 – pomoc při organizaci akcí pro veřejnost 

 

Akce pro rodiče a veřejnost: 

- 1. září s žáky 1. tříd 

- Den otevřených dveří  

- Adventní setkání  

- Sportovní setkání  

- společná setkávání rodičů, žáků, učitelů jednotlivých tříd – prezenčně i on-line 

- společná setkávání rodičů, žáků a vychovatelek při akcích školní družiny  

- Třídní schůzky – 3x do roka  +  tř. schůzky pro rodiče žáků z 1. tříd – 

- Triády – setkání třídní učitel/ka – rodič – žák/yně  -  1x do roka  

- Konzultace  4x ročně + dle aktuálních potřeb po telefonické dohodě 

- Práce výchovné komise (jednání s rodiči problémových žáků) 

- Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků  

Elektronická komunikace: 

- Informace o chování a prospěchu žáků – školní informační systém Bakaláři 

- Informace na webových stránkách 

 

 Spolupráce s ostatními partnery 

- s MČ Praha 12 – odborem životního prostředí  

- s MŠ Pod Sady 

- s MŠ Tyršovka, Karásek 

- s Asociací školních sportovních klubů 

- s Univerzitním sportovním klubem 

- s modřanským basketbalovým klubem Fénix 

- s Ateliérem kresby a malby K.Hoffmannové 

- s Keramickým ateliérem H. Šimkové  

- s DDM Praha 12 

- s Ekocentrem Koniklec 

- s Ekocentrem Tereza 

- s Ekodomovem 

- ČZU –( budka Ptáci online) 

- se Střední školou gastronomickou a hotelovou 

- s Akademií řemesel  

- se SOU potravinářským, Praha 4 - Písnice 

- s vodárnou Podolí 

- s Adiktologickým centrem Modřany 

- s Proxima Sociale 

 

Škola je členem Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) – pořádá vlastní sportovní soutěže 

pro modřanské školy a pro školy Prahy 4 – členy AŠSK – smíšenou vybíjenou, lehkoatletický 

dvojboj, halový přebor ve skoku vysokém) – a tyto soutěže AŠSK dotuje. 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů - na škole není založena 

odborová organizace. 
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Pedagogové a žáci jako partneři 

 

Žákovský parlament: 
jeho prostřednictvím se žáci učí zajímat se o dění kolem sebe, ve škole, ve své obci, v celé zemi, učí 

se odpovědnosti za své jednání, učí se komunikaci, argumentaci, vystupování.  

 

Ekotým: 

začal pracovat, když se škola rozhodla věnovat se více environmentální výchově a rozhodla se 

usilovat o získání mezinárodního titulu Ekoškola, což se jí podařilo hned v prvním roce činnosti.  

Žáci se učí nebýt lhostejní k životnímu prostředí, zvykají si pracovat v týmu, učí se přípravě plánu  

práce, analýze, monitoringu, spolupráci mezi sebou i dospělými zaměstnanci školy. 

 

Činnost žákovského parlamentu a ekotýmu se prolíná. 

  

Další výchovně vzdělávací aktivity, mimoškolní aktivity 

 

Pro rozvoj zájmů žáků a smysluplného využití jejich volného času nabízela škola zájmové útvary a 

kurzy, které vedly učitelky školy, vychovatelky nebo rodiče ze SRPŠ, též byly zařizovány 

dodavatelsky (taneční kroužek, judo). Velkému zájmu žáků se těšila možnost využívat o 

přestávkách internet i možnosti půjčování knih ze školní knihovny. 

 

Školní kroužky 
- Kurz  českého jazyka (9. třídy) 

- Kurz matematiky (9. třídy) 

- Sportovní kroužek (1. - 3. třídy) 

- Fotbal hravě (1. - 5. třídy) 

- Angličtina na PC (3. -  4. třídy) 

- Pěvecký kroužek (3. - 6. třídy) 

 

Kluby – Šablony II. (prodlouženo z důvodu nemožnosti realizovat v předchozím školním roce) 
- Klubík – osobnostní a sociální rozvoj ( 1. - 2. třídy)  

- Deskové hry (5. - 9. třídy)  

- Doučování (3. - 5. třídy)  

- Čtenářský (3. - 5. třídy)  

 

Kroužky organizované jinými subjekty 
- Judo (1. – 5. třídy) - Judo Elite Praha 

- Konverzace v AJ s rodilým mluvčím - Agentura Kamarád 

- Kulinářský kroužek vedený v AJ - Agentura Kamarád 

- Šílený vědec a badatel - Agentura Kamarád 

- Modern Dance - Agentura Kamarád 

 

Další 
- Pedagogická intervence (na doporučení PPP)  

- Český jazyk pro děti s odlišným mateřským jazykem  

- Doučování realizované z NPO 

 

Internet:   žáci 3. - 9. tříd mají dennodenně přístup do počítačové pracovny 

 

Knihovna:  ve škole jsou vybudovány nové prostory pro žákovskou knihovnu, zatím 

nebylo možné je kvůli rozsáhlým opravám (reklamace) využívat 

 

Výjezdy žáků:  Sportovní soustředění    - třídy 2. stupně 



21 

                          Lyžařský výcvikový zájezd   - třídy 2 stupně - zahraniční 

    Školy v přírodě    - 3., 5. třídy  

    Škola v přírodě s plaveckým výcvikem  - 4. třídy 

                                 Jazykový výjezd zahraniční   - jednodenní  

                                Výlety tří až pětidenní    - 1. i 2. stupeň  

 

 

Prezentace školy 

- kulturní vystoupení školy:  

- Adventní setkání  

- při rozsvěcení vánočního stromu 

- při Sportovním setkání  

- při Dnu otevřených dveří: dopoledne možnost zhlédnout výuku ve 

třídách, odpoledne: kulturní program u hlavní budovy 

- účast na olympiádách a soutěžích – viz níže (část č. 14) 

- webové stránky školy 

- Noviny Prahy 12 

 

 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech, grantových řízeních, projektech, 

zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

       

Účast v rozvojových a mezinárodních programech: 

       

Projekt / program 

Stručný popis 

projektu / 

programu 

Vyhlašovatel / 

organizátor programu / 

projektu 

Je-li relevantní: 

spolupracující 

subjekty 

(případně včetně 

země, ve které 

působí 

spolupracující 

subjekt) 

Ekoškola Environmentální 

výchova  

Čtvrté obhájení 

mezinárodního 

titulu 

Sdružení TEREZA 

 

M.R.K.E.V. Metodika a 

realizace 

komplexní 

ekologické 

výchovy 

PAVUČINA (Sdružení 

středisek ekologické 

výchovy 

Podpora MŠMT a MŽP 

 

Les ve škole – 

škola v lese 

Týká se životního 

prostředí - lesů Sdružení TEREZA 
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Získané dotace: 

Projekt Téma: 

MKV / EVVO / 

integrace cizinců / 

polytechnika / 

další 

Zdroj:  

Z MHMP / z národních 

zdrojů (MŠMT, MV, 

další) / z evropských 

fondů (prosím 

specifikujte) / MČ 

Praha 12 / další 

Objem získaných 

prostředků (tis. 

Kč) 

Primární prevence Primární prevence MHMP 64 300,- 

Výzva 37 Modernizace 

odborných učeben 

 
OP Praha pól růstu  

2 446 667,48 

Školní obědy 

dostupné pro 

každé dítě 

Poskytování 

bezplatné stravy 

dětem ohroženým 

chudobou 

MHMP 

 

4 žáci 11 865,- 

 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 

 

 

14.  Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

Počet žáků, kteří se účastnili soutěží na okresní / krajské / národní / mezinárodní úrovni či  

jiné akce, která vyžaduje mimořádné nadání, či dosáhli mimořádného úspěchu, včetně 

specifikace dané akce.  

 

Škola umí vytipovat žáky s nadprůměrným nadáním – nabízí jim přestup na školy s rozšířenou 

výukou určitých předmětů nebo na víceletá gymnázia a v případě potřeby je připravuje na přijímací 

řízení. 

 

Akce:      Úroveň:      Počet žáků: 
 

Čtenářská soutěž    třídní kola   1. stupeň  

Recitační soutěž - Den poezie : „Nebát se“  školní kolo   30 

Příběhy našich sousedů   P 12    3. místo 

 

Matematický Klokan    Mezinár. soutěž   265 

Matematická olympiáda     Obvodní kolo         3 

Pangea      Mezinár. soutěž    4. – 9. ročníky  

Přírodovědný Klokan    Školní kolo      8. - 9. třídy – 34 žáků 

Zeměpisná olympiáda   Školní kolo     6. – 9. třídy  

 

Soutěž v aplikačním software   

kategorie Grafické editory 1. stupeň  1. místo  

kategorie Grafické editory 2. stupeň  3. místo  

kategorie Textový editor 2. stupeň   3. místo 

 

Celoroční soutěže pro žáky sportovních tříd: 
Házená - starší žáci - obvodní kolo P12  3. místo 

Volejbal - starší žáci - obvodní kolo P12 2. místo 

Házená - starší žákyně - obvodní kolo P12 1. místo  
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Basketbal - ml. žáci - obvodní kolo P12 2. místo  

Basketbal - ml. žákyně - obvodní kolo P12   1. místo  

 

Pohár rozhlasu:  

- ml. žákyně - okresní kolo   1. místo  

- st. žákyně - okresní kolo   3. místo 

 - ml. žáci - okresní kolo   1. místo  

- st. žáci - okresní kolo   1. místo   

 

OVOV:  

okresní kolo     1. místo družstva 

krajské kolo     3. místo  

celostátní finále    10. místo 

 

 McDonald´s Cup 

 kategorie A- ml. Děti    3. místo 

 

Počet nadaných žáků, kteří využili některé podpůrné opatření organizované školou (např. výuka 

vybraného předmětu ve vyšším ročníku, IVP atd.), včetně specifikace daného opatření. 

Opatření (typ) Počet žáků, ročník a oblast Poznámka / zpětná vazba 

Byla vytvořena skupina, ve které se 

vzdělávají žáci stejných nebo různých 

ročníků školy v některých předmětech 

Na II.stupni –  

Spojení skupin stejných ročníků 

Spojení skupin různých ročníků, 

celkem 162 žáků 

Oblasti – člověk a zdraví, člověk a 

příroda 

 

Nadaným žákům byl rozšířen obsah 

vzdělávání nad rámec stanovený 

příslušným vzdělávacím programem 

nebo umožněna účast na výuce ve 

vyšším ročníku 

0  

Nadaní žáci se současně vzdělávali 

formou stáží v jiné škole  

0  

Nadanému žákovi byl vytvořen 

individuální vzdělávací plán 

1  

 

Vzhledem k zaměření školy tvoří zvláštní skupinu žáci sportovně nadaní – jejich talent a nadání 

jsou podporovány navýšením počtu hodin tělesné výchovy a účastí v mnoha soutěžích. 

Reprezentace školy přispívá k rozvoji žáků v sociální oblasti (vztah ke kolektivu, odpovědnost za 

skupinu…) a podporuje čestné jednání v duchu fair play. 

 

 

15.  Přípravné třídy 

 

Ve školním roce 2021/2022 byla otevřena jedna přípravná třída.  

 

 

16.  Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, zkušenosti s integrací a dalším   

       začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ  

 

Počet žáků s OMJ / počet žáků cizinců / a jejich národnost: Celkový počet žáků s OMJ na škole 

činil 21. V souvislosti s uprchlickou krizí do naší školy nastoupilo od března do června  dalších 24 

žáků s OMJ. 
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Zajišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet žáků Nejčastější mateřský jazyk 

těchto žáků 

 

Úplná neznalost ČJ 24  

 

 

Ukrajinština, vietnamština 

 

 

 

Nedostatečná znalost ČJ   

Poměrně dobrá znalost ČJ 

pouze s potřebou doučování 
5  

Bez potřeby doučování 14   

  

 

Žáci zapojení do 

výuky/doučování ČJ ve 

vaší škole mimo 

standardní výuku 

Žáci zapojení do 

výuky/doučování ČJ v 

jiné škole (včetně 

Systémové podpory 

výuky ČJ v ZŠ a MŠ 

Angel nebo Doučování 

ICP v programech 

podpory integrace 

cizinců v ZŠ Smolkova 

nebo MŠ Oáza) 

Žáci zapojení do 

výuky/doučování ČJ v 

jiné instituci 

počet dětí s OMJ 30 13 1 

 

       Zkušenosti s integrací: 
Pedagogové se snaží o doučování žáků s odlišným mateřským jazykem, pomáhají jim se 

začleňováním do kolektivu, což se většinou daří. Pro soužití žáků využívají i různé projekty – viz 

část 19 – multikulturní výchova. Pomáhá nám i spolupráce s organizací META. Ta poskytuje výuku 

českého jazyka pro cizince, služby tlumočníků, překlady materiálů. Někdy je problémem přesvědčit 

rodiče, aby této nabídky využívali. O to, že tato organizace v Modřanech působí, má velkou zásluhu 

OŠK ÚMČ Praha 12. 

 

Přesto nelze považovat způsob integrace žáků – cizinců do běžné základní školy za dobrý. 

Pedagogové věnují spoustu času a energie přípravě těchto žáků, ale výsledky neodpovídají 

vynaložené námaze. Žáci – cizinci by měli nejdříve projít intenzivní výukou českého jazyka, než 

začnou navštěvovat běžnou základní školu.        

 

Příslušníky národnostních menšin nemáme, nebo rodiče příslušnost k národnostní menšině  

neuvádějí. 

 

 

17.  Polytechnická výchova 

 

Otázka polytechnické výchovy je součástí výchovy k volbě povolání – prolíná výukou občanské 

výchovy i ostatních předmětů a třídnických hodin. 

V povinném učebním plánu školy jsou zařazeny předměty Práce s technickými materiály a Příprava 

pokrmů, dále volitelný předmět Design a konstruování. V 8. a 9. ročníku se v předmětu Svět práce 

zaměřujeme na učební obory, slouží tomu i exkurze do Informačního střediska pro volbu povolání 

na Úřadu práce hl.m.Prahy a exkurze. 
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Škola má aprobovanou učitelku pro výuku dílen, ale školní dílna má zastaralé zařízení (je zažádáno 

o dotaci na jeho modernizaci). Z toho důvodu ve druhém pololetí školního roku 2021/22 

navštěvovali žáci 2. stupně polytechnické hnízdo organizované DDM Praha 4 - Hobby centrum 4  
 

Školní žákovská kuchyně je v nových prostorách  a nově vybavená. 

 

 

18.  Environmentální výchova 

 

Environmentální výchova je součástí rozvoje školy. Prolíná celou výukou na 2. i 2. stupni i prací ve 

školní družině. Je zařazena jednak jako samostatný předmět na druhém stupni, jednak jako 

průřezové téma od 1. do 9. ročníku. 

                  

Škola se opět zařadila do projektu M.R.K.E.V. = Metodika a realizace komplexní ekologické 

výchovy, do projektu Les ve škole – škola v lese. Od roku 2012 jsme součástí mezinárodní sítě 

Ekoškol. 

 

Zaregistrováni jsme se do školního recyklačního programu Recyklohraní.  

 

Na pozemku školy v areálu pavilonu K Vltavě je nainstalována chytrá ptačí budka, ve které je 

možno sledovat případné hnízdění ptáků. Instalace budky spadá do projektu „Ptáci on-line“. 

 

Využíváme programy Ekocentra Koniklec, Podhoubí, Tereza, sdružení Občanská inspirace, Merlin 

a časopisů Bedrník, Příroda, Dnešní svět, Geografické rozhledy, NIKA.  

 

Způsoby realizace v průběhu běžné výuky: 

- využití učební látky jednotlivých předmětů 

- projekty (uvedeno v přehledu projektů v bodu 22)  

- projektové hry zaměřené na životní prostředí Modřan 

- exkurze, výlety, školy v přírodě, sportovní soustředění, lyžařské kurzy 

                                      - Zoologické zahrady  

                                      - ZEVO Malešice – zařízení na energetické využití odpadu 

                                      - Podolská vodárna 

                                      - Sběrný dvůr – recyklace elektroniky 

                                      - Toulcův dvůr 

                                      - komunitní kompostování 

                                      - návštěva psího a kočičího útulku a zvířecí farmy 

                                      - poznávání chráněných území (Podblanicko) 

                                      - Příroda ve městě (Modřanská rokle, Modřanské a Komořanské tůně,  

 památné stromy) 

                                - Botanická zahrada 

 

- jiné: adopce makaka magota a gekona v Zoo Praha 

- soutěže: Pražský pramen 

 Přírodovědný klokan         

- sběr tříděného papíru, víček, použitých baterií, hliníku, drobného elektra, tonerů a cartridgí, 

textilu 

- třídění odpadu ve škole 

 

 

19.  Multikulturní výchova 
 

Multikulturní výchova – průřezové téma, které prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, zejména 

vzdělávacími oblastmi Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Informační a 
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komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a zdraví, z oblasti Člověk a příroda se dotýká 

především zeměpisu. 

 

Zaměření  

- poskytovat znalosti o různých etnických a kulturních skupinách především v české a evropské 

společnosti, částečně i ve světové (zejména asijské) 

- učit žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, 

uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory a 

schopnosti 

Způsoby realizace  

- nenásilné zařazování do jednotlivých témat vyučovaných oblastí a předmětů 

- reakce na dění ve škole – v příslušných předmětech, v třídnických hodinách 

- reakce na aktuální dění ve společnosti – v příslušných předmětech a v třídnických hodinách 

- využití kulturních a naučných pořadů navštěvovaných se žáky                                                                 

- zaměření projektů                             

 

Příklad dobré praxe:  

- zodpovědná práce pedagogů 

- projekty – Den evropských jazyků, Advent, Vánoce a Nový rok v různých zemích, Ze Mě My 

- sportovní akce  

 

 

20.  Prevence rizikového chování 

 

Prevence rizikového chování vychází z naplňování Preventivního programu školy. Cílovou 

skupinou prevence sociálně patologických jevů ve škole jsou žáci všech věkových kategorií. 

Prevence je realizována formou samostatných bloků primární prevence, besed, interaktivních 

seminářů. Je zařazována do vyučovacích předmětů a třídnických hodin. 

                

Učitelé se při své práci zaměřují na rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky, podporují u žáků 

solidaritu a toleranci, vedou žáky k vytváření vlastního názoru a výchově ke zdravému životnímu 

stylu. Škola nabízí žákům alternativní způsob trávení volného času (školní klub, zájmové kroužky, 

internet, knihovna apod.). 

 

Při realizaci akcí zaměřených na prevenci rizikového chování škola spolupracuje s Proximou 

Sociale, o.p.s., Policií ČR, Městskou policií hl. m. Prahy a dalšími subjekty. Některé preventivní 

programy probíhají pod vedením proškolených pedagogů školy.  

 

Důležitou součástí prevence na škole je vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového 

chování, které je zaměřené na práci se školní třídou, žáky a jejich rodiči, prevenci sociálně 

patologických jevů spojených s užíváním internetu, řešení konfliktních situací, krizovou intervenci 

ve školním prostředí, projevy šikany, její řešení, minimalizaci šikany a prevenci, jak jí předcházet.  

 

V oblasti prevence rizikového chování žáků škola spolupracuje také s rodiči žáků, poskytuje jim 

informace při třídních schůzkách, individuálních pohovorech a besedách. 

 

Nejčastější výchovné problémy 

- školní docházka, záškoláctví, vztahy mezi žáky, šikana 

- kázeňské problémy: pohovor se žáky a třídními učiteli, pohovor s rodiči, výchovné komise, 

konzultace s pracovníky OSPOD a PPP 

- neshody mezi žáky: pohovor se žáky a třídními učiteli, pohovor s rodiči 

- špatné plnění školních povinností: pohovor se žáky a třídními učiteli, pohovor s rodiči, 

s jednotlivými pedagogy, jednání s pracovníky PPP 
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- záškoláctví: pohovor se žáky a třídními učiteli, s rodiči, jednání s pracovníky OSPOD a PPP  

- nevhodné chování žáků k pedagogům a dospělým: pohovor se žáky a třídními učiteli, účast 

na třídnických hodinách a jejich vedení 

 

Systém kontaktů se žáky 
- na žádost žáků nebo rodičů 

- na žádost vyučujících nebo třídních učitelů 

- na základně vlastních zjištění 

- žáci využívají přestávky nebo konzultační hodiny k rozhovoru s VP  

-  žáci se nebojí říci svůj názor, hájit svá práva nebo upozornit na nežádoucí chování svých 

spolužáků, v některých případech se nedaří, aby žáci na nežádoucí chování spolužáků 

upozornili 

- žáci využívají konzultace s VP pro zjišťování informací o přijímacím řízení na SŠ 

 

Dostupnost informací pro žáky 
- informace k volbě povolání žáci získávají prostřednictvím třídních učitelů nebo vyučujících 

předmětů (svět práce, občanská výchova) 

- žáci 1. stupně jsou informováni prostřednictvím třídních učitelů 

- prostřednictvím nástěnky zaměřené na volbu povolání 

- žáci mohou k získávání informací také využívat webové stránky škol a CD, které je 

k dispozici u VP a vyučujících předmětu svět práce 

- prostřednictvím setkávání a prezentací náborových pracovníků SŠ 

 

Systém kontaktů s rodiči 
- na základě telefonické domluvy 

- na bakalářích 

- na třídních schůzkách 

- individuální konzultace v konzultačních hodinách 

- triády 

 

Kvalita vzájemné komunikace s učiteli a třídními učiteli 
- komunikace s učiteli a třídními učiteli je velmi dobrá 

- všichni učitelé v rámci třídnických hodin prohlubují vzájemné pozitivní vztahy mezi žáky 

- při výskytu nežádoucích jevů je stav konzultován s výchovným poradcem, metodikem 

prevence nebo vedením školy 

- spolupráce s třídními učiteli a ostatními vyučujícími se především týká školní docházky 

žáků, poskytování informací pro OSPOD při řešení výchovných problémů žáků, konzultací 

s rodiči a žáky  

- všichni vyučující mají možnost se vyjádřit k organizaci a náplni preventivních programů na 

následující rok 

-  

Náplň programů primární prevence v jednotlivých ročnících – příklady dobré praxe:   

- primární preventivní programy ve 2. -  9. ročníku – spolupráce s  o. s. Proxima Sociale; o. s. 

Drop In 

- Kočičí zahrada – preventivní program pro žáky 1. stupně 

- spolupráce s Policií ČR – pro žáky 1. stupně 

- spolupráce s o. s. Proxima Sociale  

- třídnické hodiny na 1. a 2. stupni 

- konzultace s protidrogovým koordinátorem ÚMČ Praha 12  

  

Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování: 

- Vedení třídnických hodin 

- Bezpečná škola (IT) 
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21.  Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji: 
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počet žáků celkem 0 0 0 0 1 0 0 2 1  30 0 0 34 

z toho nově přijatí        1   5   6 

 

22.  Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.)  

      

Zkušenosti s integrací: 
 

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, do školy pravidelně dochází 

psycholožka. 

 

V případě potřeby jsou žáci (se souhlasem zákonných zástupců) posíláni do školského 

poradenského zařízení. Tam na základě psychologického vyšetření stanoví speciální pedagogické 

postupy. 

 

Tyto děti pracují v běžných třídách. Vyučující přihlížejí k jejich individuálním potřebám, řídí se 

pokyny pedagogicko-psychologické poradny, o způsobu práce jsou informováni zákonní zástupci. 

 

Pokud to postižení vyžaduje, je pro jednotlivé žáky vypracován individuální vzdělávací plán. Ten 

obsahuje závěry a doporučení poradny, stanovuje metodické postupy, pomůcky, cíle a způsob 

hodnocení. 

 

Asistenti pedagoga 

- spolupracují při zajištění dohledu nad žáky se zdravotními potížemi 

- vedou konzultace s žáků se SVP, pomáhají při on-line výuce a individuálních konzultacích 

- vytipovávají a zajišťují doučování pro žáky se SVP 

- cizojazyčný asistent – zajišťuje výuku českého jazyka pro žáky s OMJ 

- pomáhají TU a ostatním pedagogům při zpracování slovního hodnocení žáků se SVP 

- spolupracují s rodiči 

               

 O žácích s odlišným mateřským jazykem viz část č.16 

 



29 

PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY 2021/2022 
 

Ročník Kulturní Exkurze Environmentální Prevence 

0. Maxipes Fík – KC12    

1. - Maxipes Fík – 
KC12 
- Vánoce za časů 
našich prababiček – 
KC12 
- Jak statečný 
Honzík zoubky své 
zachránil – KC12 

 Gekoni a gekončíci  

2. - Maxipes Fík – 
KC12 
- Vánoce za časů 
našich prababiček – 
KC12 
- Zimní příběhy 
včelích medvídků – 
KC12 
- Jak statečný 
Honzík zoubky své 
zachránil – KC12 

svíčkárna 
Šestajovice 
Vyhlídková jízda do 
vozovny Střešovice 
s prohlídkou muzea 
 

 Dopravní hřiště 
Úvod do 
problematiky 
prevence 

3. - Setkání před 
betlémem – KC12 
- The cooking show 
– KC12 

ZOO Praha - 
ekotým 

 Dopravní hřiště 
Drop In 

Běžné závislosti II  
Třídní pravidla 

4. - Česká mše 
vánoční 
- Setkání před 
betlémem – KC12 

Zákulisní prohlídka 
v České televizi 
ZOO Praha - 
ekotým 

 Drop In 
Tabák a alkohol II 
Vztahy 3 

5. - Česká mše 
vánoční 
- Setkání před 
betlémem – KC12 
- Trapas nepřežiju 
aneb ten řízek 
nezvedej – KC12 
 

ZOO Praha – 
ekotým 
ČHMÚ Komořany 

- Evropa – pestrý 
kontinent – KC12 
Planeta 3000 

Midi RESTART 

Netolismus II  
Vztahy 4 

6. - Česká mše 
vánoční 
Vúdú Afrika - KC12 

ZOO Praha - 
ekotým 

Planeta 3000 
Palivové články 

Maxi RESTART 
Drop In 
Prevence 
internetové 
komunikace 
STOP hazardu 

7.  Gotika na vlastní 
kůži 
Muzeum J.A. 
Komenského 
ZOO Praha - 
ekotým 

- Africká mozaika – 
Afrika v kostce – 
KC12 
- Střední Amerika – 
legendy a současnost 
– KC12 
Planeta 3000 
Školní přednáška - 
Praha 12 a změna 

Midi RESTART 
Drop In 
Dogy vyvolávající 
psychickou závislost, 
tolerovatelné drogy 
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klimatu 
Palivové články 
Bezpečnost a nové 
technologie v 

dopravě  
8.  Baroko na vlastní 

kůži 
Národní divadlo - 
Dílna o historii 
Národního divadla 
IPS pro volbu 
povolání 
ZOO Praha - 
ekotým 

- Mongolsko – 
svoboda a volnost – 
KC12 
- Maroko – vůně 
orientu – KC12 
- Papua – za lidojedy 
– KC12 
- Evropa – pestrý 
kontinent – KC12 
Planeta 3000 

Drop In 
Dogy vyvolávající 
psychickou 
závislost,systém 
rozvoje závislostí 
Partnerství a 
sexualita I 
STOP hazardu 

9.  IPS pro volbu 
povolání 
ZOO Praha - 
ekotým 

- Černobyl – spící 
peklo – KC12 
Planeta 3000 

Drop In 
Právní dopady 
rizikového chování 
STOP hazardu 
První pracovní 
příležitost 

ŠvP/SPS/LVZ/JAZYKOVÉ ZÁJEZDY 
SPS - Jizbice pod Blaníkem 07.-17.09.2021 7. – 9. ročníky 
ŠvP s plaveckým výcvikem 06.-10.09.2021 – 4. ročníky 
Adaptační kurz – 6. ročníky 
LVZ – Itálie 16.01.- 21.01.2022 – 2. stupeň 
ŠvP – Josefův Důl 13. – 20.5. – 5. ročníky 
ŠvP - Skrýchov 12. – 19.06. – 3. A 
Výlet – Čertovy hlavy – 2. A,B 
Výlet – Malá Skála – 8. B 
Výlet – Sázava – 8. B 
Výlet – Lipno – 9. A 
Výlet – Hracholusky – 9. B 
Výlet – Jesenice u Rakovníka – 6. A,B 
Výlet  - Horní Hrad (Hauenštej) – 7. A,B 

 
ZE – MĚ – MY  - projekt P12 
Adventní setkání – školní projekt 
Sportovní setkání – školní projekt 
Polytechnické hnízdo (projekt)- Braník 
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PŘEHLED PROJEKTŮ ŠKOLY 2021//2022 

 

 

I.stupeň  

1. 2. 3. 4. 5. 
 Evropský den   

  jazyků 

ZE MĚ MY 

Advent 

Zdravé a veselé 

zoubky 

Jan Ámos 

Komenský 

Světový den 

ekoškol  

Evropský den   

  jazyků 

ZE MĚ MY 

Advent 

Zdravé zuby 

Veselý den 

v maskách 

Měsíc knihy – část 

on-line 

Velikonoce – část on-

line 

Ptáci 

Jan Ámos Komenský 

Světový den ekoškol  

 

Evropský den   

  jazyků 

ZE MĚ MY 

Advent 

Jan Ámos 

Komenský 

Světový den 

ekoškol  
Den Země aneb 

realizace květinové 

louky 

Evropský den   

  Jazyků 

ZE MĚ MY 

Advent 

Jan Ámos 

Komenský 

Světový den 

ekoškol  
Den Země aneb 

realizace květinové 

louky 

Evropský den   

  Jazyků 

 ZE MĚ MY 

Advent 

Jan Ámos 

Komenský 

Světový den 

ekoškol  
Den Země aneb 

realizace květinové 

louky 

II.stupeň  

6. 7. 8. 9. ŠD + PT 

Evropský den   

  jazyků 

ZE MĚ MY 

Advent 

Jan Ámos 

Komenský 

Velikonoční 

beránek 

Měříme lidské tělo 

Palivové články 

Evropský den   

  jazyků 

ZE MĚ MY 

Advent 

Jan Ámos Komenský 

Den Země aneb 

realizace květinové 

louky 

Zlomky kolem nás 

Měření teplot 

Palivové články 

 

Evropský den   

  Jazyků 

ZE MĚ MY 

Advent 

Příběhy našich 

sousedů 

Jan Ámos 

Komenský 

Cestopisný 

průvodce 

Naše škola 

Voda 

Svatováclavská 

koruna 

Státy EU 

Evropský den   

  jazyků 

ZE MĚ MY 

Advent 

Příběhy našich 

sousedů 

Jan Ámos 

Komenský 

Grafy v praxi 

Země jako rotační 

těleso 

Slavní fyzikové 

Polovodiče 

v běžném životě 

Jaderné havárie a 

elektrárny 

Vesmír 

Soli 

Problémy afrického 

kontinentu 

Spolupracují na 

projektech 1. – 3- 

roč. 
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23.  Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a      

rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 

 

ŠVP 
- proběhla revize (učivo upraveno tak, aby dostálo požadavkům RVP) 

- klademe důraz na zvyšování gramotností, využíváme projektové vyučování 

- podporujeme polytechnické vzdělávání, škola spolupracuje s dalšími subjekty 

- multikulturní výchova je naplňována formou průřezového tématu, vedeme žáky k 

- vzájemné toleranci 

- výchova ke zdraví - zaměření na TV, rozšiřujeme nabídky sportovních kroužků i pro méně 

- zdatné žáky, ve spolupráci s MČ P12 je zajištěn kurz bezpečného pohybu ve vodě 

- vedeme děti k odpovědnosti za životní prostředí 

- snažíme se o zvyšování kompetencí pedagogů, které by měly vést k lepším výsledkům 

- žáků a poskytování vypovídajících zpětných vazeb žákům i rodičům 

OMJ 
- podporujeme žáky s OMJ formou doučování, PLPP 

- úzce spolupracujeme s rodinami těchto žáků - poradenství 

- je vytvořena pozice koordinátora, který zajišťuje informovanost v této oblasti (učitelskou i 

- rodičovskou) 

- učitelé se v této oblasti vzdělávají 

- žákům s OMJ je vytvářen PLPP 

Cizí jazyky 
- snažíme se o zkvalitnění jazykové vybavenosti našich žáků - pořádáme výjezdy do 

- zahraničí, projektové vyučování, rozšiřujeme výuku AJ 

- účastníme se soutěží 

Polytechnické vzdělávání 
- ve škole je školní dílna, cvičná kuchyňka, pozemek, který využíváme v rámci možností pro 

- pěstitelské práce 

- dle možností spolupracujeme s jinými subjekty (viz výše ve zprávě) 

- podporujeme rozvoj matematické a přírodovědné gramotnosti - soutěže, olympiády 

Zvyšování a prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků 
- snažíme se o zlepšování kvality pedagogické práce s ohledem na zlepšování výsledků žáků 

- s potřebou podpůrných opatření - spolupráce s PPP je na velmi dobré úrovni 

- zvyšujeme počet asistentů pedagoga 

- učitelé se dále vzdělávají v rámci nabízených seminářů či kurzů 

- někteří učitelé dokončují studium k získání kvalifikace 

Vybavení školy 
- průběžně zlepšujeme vybavení školy a jednáme o opravě školního hřiště – závisí na 

finančních možnostech 

Spoluúčast žáků na činnosti školy 

- ve škole funguje žákovský parlament 

- ve škole funguje školní ekotým 

- podporujeme podnikavost žáků 

- podporujeme kreativitu 

Podpora výuky základních tělovýchovných návyků a sportovních činností a prevence proti 

úrazům a zraněním žáků 

- škola má rozšířenou výuku TV 

Poradenské služby 
- spolupracujeme s PPP - do školy pravidelně dochází speciální pedagog a psycholog, 

- poskytují poradenské služby rodičům i vyučujícím, na základě souhlasu rodičů provádějí 

- monitoring vybraných žáků přímo ve výuce 

- ve škole z výše jmenovanými úzce spolupracuje výchovná poradkyně a metodik prevence 
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24.  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Inspekční činnost ve školním roce 2021/2022 neproběhla. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Závěrem 
 

Navzdory nepříznivé epidemiologické situaci a ukrajinské válečné krizi hodnotím kvalitu výuky a 

veškerou práci učitelek a učitelů jako velice dobrou, výuku se podařilo nastavit a realizovat 

v přiměřeném rozsahu tak, že učební plány byly přes problémy, které s sebou nepříznivé období 

přineslo, splněny.  

 

Kvalitativní změny v pojetí vzdělávání jsou patrné v oblasti rozvoje přírodovědné a čtenářské 

gramotnosti žáků a v uplynulém školním roce zejména v oblasti ICT jako dlouhodobý pozitivní 

následek distanční výuky. Určité rezervy máme v soustavnosti vedení žáků k vzájemnému 

hodnocení a sebehodnocení. Realizovaná preventivní strategie školy umožňuje předcházet sociálně 

patologickým jevům. 

 

O velmi dobré pověsti školy v regionu svědčí zájem rodičů o docházku jejich dětí do naší školy. 

 

Na úspěších školy má největší vliv pedagogický sbor - se zájmem o práci, o školu, žáky, vstřícný, 

hledající nové cesty ve výuce, s fungující týmovou spoluprací. 

 

Kladně lze jistě také hodnotit příjemné klima, jež ve škole panuje, aktivní podíl učitelek/učitelů a 

vychovatelek na řízení školy, partnerské vztahy mezi pedagogy a žáky, partnerské vztahy mezi 

žáky, estetickou úroveň vnitřních prostor školy a i dobrou organizaci školy a funkční komunikační a 

informační systém a aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomická část 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Základní škola hospodaří jak s prostředky poskytovanými zřizovatelem – tj. Úřadem Městské 

části Praha 12, tak i s prostředky MŠMT poskytovanými rovněž prostřednictvím odboru 

školství ÚMČ Praha 12. Zároveň škola získává vlastní prostředky doplňkovou činností.   
 

 

A/ Rozbor hospodaření s prostředky zřizovatele – MČ 

 

1. Příjmová část rozpočtu 

 

 Rada MČ Praha 12 usnesením č. R-122-003-21 schválila rozpočet na provozní náklady 

školy pro ZŠ TGM ve výši      5 258 000,- Kč 

 

 Usnesení č. R-114-017-21 

RO č. 37:  finanční prostředky na zajištění prevence sociálně patologických jevů ve výši  

             64 300,- Kč 

 Usnesení č. R-118-007-21 

     RO č. 50: zvýšení neinvestičního příspěvku      150 000,-Kč 

     RO č. 51: Integrace cizinců ZE MĚ MY          8 100,-Kč 

 

 Usnesení R-131-036-21 

     RO č. 88: Posílení mzdových prostředků      629 700,-Kč 

 

 Usnesení R-141-016-21 

     RO č. 127: Navýšení příspěvku  na nově vzniklé odpisy ZŠ   140 400,-Kč 

 

 UsneseníR-148-011-21 

     RO č. 142: Školní obědy pro každé dítě        24 100,-Kč 

 

 Usnesení R-111-007-21 

RO č. 17: Posílení rozpočtu v rámci OP Praha – Pól růstu           1 101 000,-Kč 

 

Další příjmovou položku tvořilo: 

- Příspěvek na speciální stravování        20 000,-Kč 

- školné za školní družinu (300,- Kč/měsíc)        297 600,-Kč 

- kroužky           54 400,-Kč 

- příspěvek na DOD            5 225,-Kč 

 

Poslední příjmovou položkou byly úroky na běžných účtech školy ve výši     1 200,-Kč 
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2.  Výdajová část rozpočtu 

 

2.a    Materiál 

Spotřeba materiálu celkem       3 135 600,-Kč 
 

2.b    Energie 
Všechny kotelny na ZŠ spravuje fi Czech Energy. Ta zajišťuje veškerou dodávku tepla a 

plynu pro školu a všechny práce (revise, údržba) s tím spojené. 

 

Elektřina          501 000,-Kč 

Plyn               3 400,-Kč 

Voda            215 800,-Kč 

Teplo                   1 125 900,-Kč 

 

Energie celkem z provozní dotace               1 846 100,-Kč 
 

2.c    Spotřeba potravin 

 

Celkově                  1 807 500,-Kč 
 

V běžném provozu ŠJ vaří pro zaměstnance a žáky ZŠ T.G.Masaryka a ZŠ K Dolům. Na 

výběr je ze dvou jídel a bezlepkové diety. V uplynulém školním roce byl provoz ŠJ  

částečně omezen v důsledku MO MZČR, pro docházející strávníky se nabízelo po určitou 

dobu pouze jedno jídlo. 

         Dieta 

1. Kategorie (do 10 let)  27,-Kč   29,-Kč 

2. Kategorie (11 – 14 let)  29,-Kč   31,-Kč 

3. Kategorie (15 – 18 let)  31,-Kč   33,-Kč 

Dospělí TGM    33,-Kč   35,-Kč 

Dospělí K Dolům   33,-Kč   35,-Kč 

Cizí strávníci    66,-Kč 

 

2.d    Opravy a udržování          684 600,-Kč 

           

2.e    Cestovné               3 100,-K 

 

 

2.f    Náklady na reprezentaci                    0,-Kč 
 

2.g    Ostatní služby                       1 969 400,-Kč 

            

2.h    Mzdové náklady         886 900,- Kč 

 

Mzdy             551 600,-Kč  

Zákonné soc. pojištění              167 200,-Kč 

Povinné úrazové pojištění                         100,- Kč 

Zákonné soc. náklady           168 000,- Kč

                

2.i    Ostatní náklady          309 900,- Kč 

 

2.j    Odpisy                   1 373 300,- Kč 
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 B/   Neinvestiční dotace MHMP 

 

 

Účel. znak  Poskytnuto Čerpáno Vratka  
33353 Přímé náklady na vzdělávání 32 020 343,- 31 987189,- 33 154,- 
 Platy celkem 22 710 137,- 22 710 137,- 0,00 
 OON celkem      168 904,-      135 750,- 33 154,- 
 Ostatní (pojistné, FKSP, ONIV) 8 549 996 8 549 996,- 0,00 
 

 

C/   Doplňková činnost 

 

ZŠ pronajímá v odpoledních hodinách (po ukončení výuky ZŠ) tělocvičnu u hlavní budovy i 

gymnastický sál na pavilonu K Vltavě. 

V odpoledních hodinách škola organizuje zájmové kroužky. 

Škola pořádá 4x do roka se žáky sběr papíru a víček, účastní se sběru baterií a drobného elektra. 

 

Z důvodu epidemie Covid – 19 byla doplňková činnost omezena. 

 

Přehled hospodaření doplňkové činnosti: 

 

Náklady: 

 

 spotřeba materiálu        163 500,-Kč 

 energie             24 400,-Kč 

 služby          41 000,-Kč 

 osobní náklady        10 200,-Kč 

 odpisy                  0,- Kč 

Náklady celkem      239 100,- Kč 

 

Veškeré náklady bezprostředně souvisely s doplňkovou činností. 

  

 

Výnosy: 
 

 Služby         17 100,- Kč 

 Stravné        93 100,- Kč 

 Výnosy z pronájmu     230 300,- Kč 

Výnosy celkem     532 700,- Kč 

 

 

Hospodářský výsledek     293 600,- Kč 
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                                          Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 

 Modřanská 1375/10a, 143 00  Praha 4 – Modřany 

 Tel/fax : 241773132, tel: 241773192 
 e-mailová adresa : skola@zstgm-praha.cz  
 www.zstgm-praha.cz  
 

Komentář k rozborovým tabulkám za období 2021 

 

 

Hlavní činnost 

 

Účet 501 – spotřebované náklady:  120,7% 

                                   

                 - potraviny: zvýšení cen potravin, navýšení počtu strávníků 

                 - knihy, uč.pomůcky: během roku navýšen ONIV 

                 - DDHM: některé plánované nákupy se nemohly uskutečnit, dodavatelé nemohli zaručit 

včasné dodání vlivem pandemické situace a nedostatkem potřebného materiálu 

 

Účet 502 – energie: celkové plnění 107,2% 

 

Účet 511 – opravy a udržování: celkové plnění 90,1% 

 

                   opravy a údržba (nad 5000,-Kč):  

                   -oprava oken a žaluzií na hlavní budově 23 900,- 

                   -oprava vodovodního potrubí (havárie) 14500,- 

                   -oprava kuchyňského robota 42100,- 

                   -opravy v „hovorně“ na hlavní budově, zednické a malířské práce 31850,- 

                   -opravy a vymalování chodeb na hlavní budově 49 990,- 

                   -oprava robota RE22 16893,- 

                   -oprava oken a žaluzií pavilon 8800,- 

                   -oprava krytů na basketball 8000,- 

                   -oprava venkovního doskočiště, včetně výměny písku 35368,- 

                   -opravy podlah a výměna koberců v ředitelně a kanceláři zástupkyně 50867,- 

                   -opravy zdí a vymalování ředitelny a kanceláře zástupkyně 15000,- 

                   -oprava-výměna okna školník kancelář 8415,55 

                   -opravy elektro 11715,- 

                   -opravy zdí+vymalování skladu potravin+šaten uklízeček 8500,- 

                   -instalaterské opravy 16300,- 

                   -opravy sklad ŠJ, TV, terasa 27 600,- 

                   -oprava-výměna prasklého skla pavilon 6951,- 

                   -oprava plotu 13700,- 

                   -oprava zdi, vymalování zádveří na hlavní budově 10500,- 

                   -oprava – kanalizace pavilon havárie 

                   -opravy elektro 23758,-            

 

 

Účet 518 – ostatní služby: celkové plnění 176,3% 

 

 

-navýšení cen za služby celkově: revize elektro, hromosvodů, rozvodů , výtahů a plošin služby 

archivace, školení Ředitel naživo, údržba SW a HW, odvozy odpadů, , školení pro pedogogické, 

nepedagogické pracovníky pracovníky školní jídelny, revize na osobní výtah a revize na výtah 

v nových prostorách, vylepšení SW pro potřeby distanční výuky, vylepšení prac.prostředí pedagogů 

pro potřeby distanční výuky  

 

mailto:škola@zstgm-praha.cz
http://www.tgm.webzdarma.cz/
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Seskupení 60x  – 114,2 % 

 

-školní kuchyně: do školní jídelny chodilo více strávníků než v roce 2020, kdy byl 

provoz školní jídelny omezen vlivem lockdownu.        

           -školní družina: od 9/2021 navýšení školného na 300,-Kč měsíčně         

 

 

Doplňková činnost 

 

Účet 602 – školní kuchyně: do školní jídelny chodilo více strávníků než v roce 2020, kdy 

byl provoz školní jídelny omezen vlivem lockdownu.        

Účet 603 – pronájmy v tělocvičnách – zvýšení cen valorizací, nově pronájem 2 tříd a školní 

kuchyňky 

 

Ostatní 

 

 

 

V Praze 03.03.2022 

 

 

 

Zpracovala: Lenka Šebestová 

 



40 

 

Přílohy k výroční zprávě: 
 

1. Rozborová tabulka Výnosů (1 listy) 

2. Rozborová tabulka nákladů (2 listy) 

3. Rozborová tabulka doplňkové činnosti 

4. Návrh na rozdělení HV do fondů organizace 

5. Finanční vypořádání dotací MŠMT v roce 2019 
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Výroční zpráva za rok 2021/2022 byla schválena : 

 

Pedagogickou radou  - 12.10.2022 

Školskou radou  - 12.10.2022 


