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1) Základní údaje o škole
Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ
Bezručova 346
251 64 Mnichovice
Identifikátor zařízení: 600 052 257
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Mnichovice
Součásti školy:
Základní škola:

IZO: 102 438 463
Počet žáků k 30. 9. 2015: 542 žáků (z toho 12 žáků v přípravné třídě)
(pro srovnání - počet žáků k 30. 9. 2014: 483 žáků)
Povolená kapacita 580 žáků z toho: 480 v budově Bezručova ul. 346
100 v odloučeném pracovišti Masarykovo náměstí 61
Školní družina:

IZO: 108 053 172
Počet dětí k 31. 10. 2015: 200 dětí (Povolená kapacita: 225)
(pro srovnání - počet dětí k 31. 10. 2014: 189 dětí)
Školní jídelna:

IZO: 113 800 029
Počet stravovaných dětí ZŠ k 31. 10. 2015 : 533 strávníků
(pro srovnání - počet stravovaných dětí ZŠ/MŠ k 31. 10. 2014 : 471/119 strávníků
(Povolená kapacita: 600)
Školní jídelna – výdejna v MŠ: od 1. 9. 2015 převedeno pod MŠ Mnichovice
IZO: 15 077 025
Počet dětí: 119 strávníků (Povolená kapacita: 119)
(MŠ, Tyršova 600, 251 64 Mnichovice, dovoz stravy z jiné vývařovny – J + J Říčany)
Počet žáků:

542 žáků /25 tříd

Školní družina:

200 dětí /8 oddělení

Ředitelka školy:

Mgr. Marcela Erbeková

Zástupce ředitelky školy:

Ing. Mgr. Ildikó Šalamova

www.zsmnichovice
email: info@zsmnichovice.cz
Ve školním roce 2015/16 pracoval ve škole speciální pedagog (1,0 úvazku) financovaný
z Rozvojového programu MŠMT)
Školská rada:
(zřízena v souladu se Z. 561/2004 Sb. a rozhodnutím zastupitelstva dne 13. 4. 2005, 9 členů,
Volební období 2015 – 2018:
Předseda: Mgr. Jitka Hánová
Členové za zřizovatele: Simona Skácelová, Miloslav Šindelář, Mgr. Jakub Žvejkal

Členové za pedagogické pracovníky: Mgr. Veronika Antonínová, Mgr. Lenka Babišová, Ing.
Mgr. Ildikó Šalamova
Členové za zákonné zástupce žáků: Michal Bláha, Mgr. Jitka Hánová, MgA Milan Krajíček
Zasedání školské rady: 20. 10. 2015, 11. 2. 2016, 25. 4. 2016
Rodičovské občanské sdružení ROSa Mnichovice: předsedkyně Ing. Veronika Mitlohnerová
(nahradila paní Margitu Valentovou)

2) Přehled oborů vzdělávání
Vzdělávací program:
79 – 01 –C/001 Základní škola
0. až 9. ročník – ŠVP Mnichovická škola pro všechny
Integrovaní žáci:
19 (z toho 12 s vývojovými poruchami učení, 6 s vývojovými poruchami chování, 1 zrakové
postižení)
Cizí jazyk:
Angličtina od 1. ročníku (pro všechny žáky)
Německý jazyk od 6. ročníku
Ruský jazyk od 6. ročníku
6. třída s rozšířenou výukou jazyků
Povinně – volitelné předměty v 6. – 9. ročníku:
Německý jazyk
Ruský jazyk
Závěrečná práce – ICT

3) Přehled pracovníků školy
Počet zaměstnanců celkem:

69 (z toho 3 na mateřské dovolené)

Počet pedagogických pracovníků:

38 učitelů (35,4 úvazku)
8 vychovatelky (6,3 úvazku)

Počet provozních zaměstnanců školy:

10 (8,4 úvazku)

Počet provozních zaměstnanců školní jídelny: 10 (7,25 úvazku)
Ve školním roce 2015/16 pracoval ve škole speciální pedagog (1,0 úvazku) financovaný
z prostředků projektu RAMPS – VIP III. a z Rozvojového programu MŠMT a asistent
pedagoga (0, 25 úvazku).
Seznam pedagogických pracovníků:
Mgr. Veronika Antonínová, Mgr. Eva Aronová, Mgr. Lenka Babišová, Lada Barešová, Mgr.
Vlasta Brožková, Mgr. Alena Buranská, Mgr. Radana Cikánková (od 1. 2. 2016), Mgr.

Marcela Erbeková, Mgr. Jana Fialová, Ing. Mgr. Milena Flajžíková, Irena Hanušová, Mgr.
Dana Honsová, Lucie Hubnerová DiS., Jana Cháberová DiS., Ing. Tereza Chvojková, Mgr.
Hana Jelínková, Mgr. Jana Jelínková, Ing. Lucie Jelínková, Mgr. Ilona Jeřábková, Karel
Kafka, Mgr. Dagmar Knesplová, Lenka Klauzová, Ing. Petra Knetlová, Mgr. Ladislava
Kočvarová, Luboš Kodytek, Mgr. Jiří Maček, Hana Matějovská, Lenka Musilová, Petra
Musilová, Mgr. Michaela Myslíková, Lucie Procházková, Mgr. Monika Plevová, Mgr. Ivana
Poničanová, Ing. Mgr. Ildikó Šalamova, PhDr. Pavlína Šubrtová, Mgr. Dominika Švehlová,
Mgr. Jan Tichý, Olga Trnková, Mgr. Jana Valentová, Klára Vavřincová, Tereza Volková,
Mgr. Elena Vítová, Mgr. Anna Vopálenská, Mgr. Aneta Vránová, Ing. Lenka Zajíčková,
PaedDr. Renáta Zemánková
Kvalifikace pedagogů:
Celkem
1. stupeň
22
2. stupeň
16
Školní družina
8
Věkový průměr pedagogů: 45 let

Muži
1
3
0

Ženy
23
13
8

Nekvalifikovaní
5
2
1

Seznam provozních zaměstnanců školy:
Ivan Jelínek, Milena Vladyková, Lenka Vodenková, Lucie Dušková, Jana Novotná, Anna
Havlíčková, Dana Smrčková, Martina Galambicová, Romana Ondráčková, Simona
Peroutková
Seznam provozních zaměstnanců školní jídelny:
Hana Bartáková, Hana Holzknechtová, Ilona Hladíková, Petra Charvátová, Dagmar Lacinová,
Andrea Mikolášková, Tereza Orcigrová, Jiřina Hercíková, Lucie Orcigrová, Jaroslava
Tinglová

4) Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce
Přijímací řízení na střední školy:
9. ročník – celkem 35 / přijato 35 žáků
Z toho:
Gymnázia a lycea
Střední škola s maturitou
Střední odborné učiliště
7. ročník

Gymnázium

13
16
6

37,2%
45,7%
17,1%

1 žák

5. ročník – celkem 65 žáků / 6 žáků přijato na gymnázia nebo do výběrových tříd na jiných
školách
Z toho:
8-letá gymnázia
5 žáků
7,7%
sportovní třída Benešov
1 žák
1,5%
Ve školním roce 2015/16 celkem 69 žáků 6. ročníku – 3 třídy. Na základě přijímacích
zkoušek bylo do 6. třídy s rozšířenou výukou jazyků v naší škole zařazeno 26 žáků. Další 2
třídy zařazeny do programu talentové/víceoborové třídy – tzn. žáci mají možnost volitelného
výběrového bloku v oblasti přírodovědná, humanitní, tvořivá a pohybová (volba projektu
v rámci oblasti vždy na 1 pololetí).

Zápis do 1. třídy:
Počet dětí u zápisu: 130
Žádosti o odklad školní docházky: 17
Nepřijato z důvodu trvalého bydliště mimo školský obvod: 5
Nastoupilo do 1. třídy: 87/4 třídy
Přípravná třída pro žáky s odkladem školní docházky: 23/2 třídy
Z důvodu vysokého počtu dětí u zápisu, kritické přeplněnosti školy, možnosti rodičů vybírat
základní školu pro své dítě, zvažování odkladu školní docházky, z důvodu naplněnosti škol
v okolí a přijímání do školy dle bydliště a spádových oblastí, se počet žáků, kteří nastoupí do
naší školy, mění až do 1. září nového školního roku.

5) Údaje o výsledcích vzdělávání
Testování probíhá každoročně v 6. (případně v 5.) a 9. ročníku pomocí celostátních testů Scio.
Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice se opakovaně řadí mezi úspěšné školy a má
nadprůměrné výsledky.
9. třída – testování Scio:
Matematika - 86,0%, nadprůměrný výsledek, lepší než 80% zúčastněných škol
Český jazyk – 68,0%, lepší výsledek než 60% zúčastněných škol
Obecné studijní předpoklady – 57,0%
Porovnáním výsledků žáků s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál v českém
jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají jejich studijním
předpokladům. Výsledky v matematice jsou dokonce na vyšší úrovni, než jaká odpovídá
úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s nimi velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad
svoje možnosti.
Testování anglického jazyka: 24% našich deváťáků dosáhlo úrovně B1 (lehčí forma maturitní
zkoušky), 41% dosáhlo úrovně A2.
6. třída – testování Scio:
Matematika - 83,0%, nadprůměrný výsledek, lepší než 80% zúčastněných škol
Český jazyk – 78,0%, lepší výsledek než 70% zúčastněných škol
Obecné studijní předpoklady – 79,0%
Porovnáním výsledků žáků s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál v
matematice a českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají jejich
studijním předpokladům.
Testování anglického jazyka: 66% našich šesťáků splňuje RVP (z toho 55% A1, 9% A2, 2%
B1).
PEČUJEME O VZDĚLÁVÁNÍ
Škola získala certifikát „Pečujeme o vzdělávání“ za aktivní přístup ke zjišťování výsledků
vzdělávání. Pravidelně testujeme naše žáky. Realizujeme dotazníkové šetření mezi rodiči,
žáky a učiteli v projektu Mapa školy. Jsme zařazeni do mapy aktivních škol
www.scio.cz/pecujemeovzdelavani
Klasifikace a hodnocení chování
Přehled klasifikace školy za 1. a 2. pololetí 2015/2016
Viz příloha

6) Údaje o prevenci sociálně – patologických jevů
Školní poradenské pracoviště: výchovný poradce, školní speciální pedagog, metodik prevence

- dlouhodobý program primární prevence pro žáky 1. a 2. stupně - spolupráce s Cestou
7)

integrace Říčany
Problematika v oblasti HIV, AIDS – p. Bašta
K- centrum primární prevence Magdaléna:
Spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou a OSPOD Říčany
Dlouhodobý výcvik metodika primární prevence
od května 2016 – školní psycholog (částečný úvazek)

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Prioritou DVPP v roce 2015/2016 je vzdělávání celého pedagogického sboru – v návaznosti
na zapojení do jednotlivých projektů.

- Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami – Percepční a motorická oslabení ve
školní praxi - Mgr. Pavla Bubeníčková

- Mgr. Miloslav Hubatka – dlouhodobá odborná spolupráce, semináře pro učitele,
rodičovská kavárna k tématu Úspěšné dítě – typologie, vzdělávací potřeby, role třídního
učitele, rozvoj talentu

- Výjezdní školení pro celý pedagogický sbor, Mgr. Jitka Hánová – Komunikační styly,
typologie osobnosti - Novosedly

-

Kurzy pro pedagogy pro práci s moderními technologiemi – projekt s firmou AV Media
Školení speciálního pedagoga v rámci rozvojového projektu (návaznost na VIP Kariéra)
Semináře, mentoring v oblasti párové výuky – projekt CBA: Kolegiální podpora
Tvořivá škola – činnostní učení
Odborná stáž - výzva č. 56 – Finsko – 3 osoby

Čtenářské dílny – výzva č. 56 – seminář pro učitele
Vzájemné hospitace – min. 1x za pololetí, všichni pedagogové
Semináře k prohloubení odbornosti – jednotlivci

8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Sportovní a zotavovací akce:
- Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku – Plavecká škola Benešov, Na fialce Říčany
- Kurz gymnastiky – 1. a 4. ročníky, Mnichovická krčma
- Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku - Říčany
- Kurz bruslení – 5. ročníky, Zimní stadion Velké Popovice
- Školy v přírodě pro žáky 1. – 3. ročníku – červen 2013 (týdenní)
- Týden environmentální výchovy – 6. ročníky – (Chaloupky)

- Lyžařský kurz – 4. a 7. ročníky - Deštné v Orlických horách
- Sportovně cyklistický kurz – 5. a 8. ročníky – Doubí u Třeboně
- Adaptační kurzy pro 6. ročníky – Hájovna Světice – Muzeum Říčany
Exkurze:
Ve školním roce 2015/2016 absolvovala každá třída 4 – 5 exkurzí v souladu s učebním
plánem (zejména výstavy, muzea, ZOO, knihovna, koncert, hvězdárna, koncerty, divadelní a
filmová představení, Škoda auto Mladá Boleslav, Elektrárna Temelín, Rudolfinum).
Adopce pštrosa v ZOO Praha (iniciativa žáků, ve spolupráci s ROSou Mnichovice)
Mezinárodní aktivity a jazykové vzdělávání:
Program Erasmus+ - projekt: European contest: a bilingual challenge - mezinárodní
partnerství škol 2014 – 2016, výjezdy žáků a učitelů, dotace 212.289 EUR (Španělsko,
Německo, Francie, Polsko, Itálie, Turecko, ČR)
Studentské mezinárodní setkání - v roce 2015 – 16: Francie, Německo (4 učitelé + 10 žáků)
Hostitelská škola – Mnichovice, ČR
Partnerská návštěva pro vedení škol – Varšava/Mnichovice (projednán návazný dvoustranný
česko – polský projekt na další období)
Výzva č. 56 – Čtenářská gramotnost a jazykové vzdělávání – kurzy v zahraničí pro učitele
a žáky:
Zahraniční výjezd pro žáky do Velké Británie – říjen 2015 – 45 žáků
Odborná stáž pro učitele – Finsko – 3 učitelé
Škola spolupracovala na projektech eTwinning, které obdržely evropské ceny kvality.
V roce 2015/2016 působil na naší škole rodilý mluvčí jako jazykový asistent: Chuck
z Mnichovic.
Navázali jsme spolupráce s CIEE působící při Univerzitě Karlově v Praze, odkud k nám
dojížděli studenti z USA v rámci jejich půlročního studia v Čechách na dobrovolnické
aktivity.
Od školního roku 2014/15 spolupracujeme s OPEN GATE v Babicích – studenti vedou
konverzační kroužky v angličtině v rámci odpolední činnosti ve školní družině.
Přípravné kurzy anglického jazyka k mezinárodním zkouškám Cambridge ESOL.
Soutěže a olympiády:
Olympiáda z anglického jazyka – okresní kolo
Kategorie I. A - žáci 6. a 7. tříd: Karolína Schneiderová 4. - 5. místo, Adéla Špetová 6. místo
Kategorie II. A - žáci 8. a 9. tříd: Teodor Beneš 2. místo, Jaromír Bělina 3. místo
Recitační soutěž – okresní kolo
Samuel Mráz (6. třída) – 3. místo
Chemická olympiáda – okresní kolo
Teodor Beneš (9. třída) - 4. místo

Matematická olympiáda – okresní kolo
Karolína Schneiderová (7. třída) – úspěšný řešitel, 10. místo
Putovní pohár malých atletů
Žáci 1. stupně opakovaně vyhráli atletickou olympiádu v Senohrabech.
1. místo – štafetový pohár 2016
Naši běžci opakovaně zvítězili v okresním kole v Benešově.
Další soutěže:
- Regionální soutěže z různých oborů
- Matematický klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Fyzikální olympiáda
- Coca-cola Cup, Mc Donald Cup – fotbalový turnaj
- Atletika 1. stupeň – Senohraby
- Sportovní utkání v rámci regionu

Zapojení do projektů:
Vzděláváme pro budoucnost
Jsme Microsoft referenční škola v projektu na podporu ICT ve výuce: mobilní tabletová
učebna. Získali jsme značku Partneři ve vzdělávání.
EXTRA třída
Zapojení do projektu tříd – žáci z 8. B zorganizovali akce pro rozvoj místa, kde žijí - podpora
vybudování nového multifunkčního hřiště Podhorky: „Podhorky pro kluky a pro holky“ –
dlouhodobý velký komunitní projekt ve spolupráci mnoha aktérů: Město Mnichovice, ROSa,
firmy, rodiče, granty atd.
ERASMUS + - partnerství škol, termín realizace 2014-2016, spolupráce škol a výjezdy do
partnerských zemí
Výzva č. 56 – Čtenářská gramotnost a jazykové vzdělávání – kurzy v zahraničí pro učitele
a žáky, čtenářské
Výzva č. 57 – Rozvoj technických dovedností – práce se dřevem – spolupráce s Muzeem
Říčany
FROM – Středočeský kraj – Program primární prevence – spolupráce s Cestou Integrace
Říčany
Český bankovní asociace – Projekt kolegiální podpory – párová výuka ve spolupráci se ZŠ
Kunratice
AV Media – Kurzy pro pedagogy pro práci s moderními technologiemi
Rozvojový program pro školní speciální pedagogy a psychology MŠMT - financování
mzdy 1,0 úvazku speciálního pedagoga

Akce školy a prezentace školy na veřejnosti:
Pochod kocoura Mikeše – pomoc žáků při organizaci akce
Možná přijde i Mikuláš – soutěže, lampiónový průvod, akce pro děti ve spolupráci s Městem
Mnichovice a Rádiem Blaník
Setkání u Betléma
Čistý Ladův kraj, Krásné vyhlídky, Čistá řeka Sázava – environmentální akce
Mnichovické kramaření (podíl na přípravě a programu akce)
Pravidelné příspěvky do časopisu Život Mnichovic – 1 učitel člen redakční rady
Den otevřených dveří – leden 2016
Ples školy – pro učitele, rodiče a veřejnost
Škola má vlastní webové stránky, elektronický informační systém Bakaláři (včetně žákovské
knížky).
Informace o škole byly zveřejněny v časopise Život Mnichovic, Zápraží, Učitelské noviny.
Škola se aktivně zapojuje do činnosti v regionu Říčansko – spolupráce škol v rámci ORP.
Prezentace školy, sdílení dobré praxe na lokální i celostátní úrovni (Konference Úspěch pro
každého žáka - Praha, Eduspace - Festival vzdělávání Brno)

Kroužky při Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice:
- Německý jazyk
- Sportovní hry
- Keramika
- Kreativní kroužek
- Anglický kroužek
- Flétna
- Počítače pro nejmenší
- Aerobic
- Stolní tenis
- Pozemní hokej
- Kroužek vaření
- Sbor
(pořádáno v rámci vedlejší hospodářské činnosti, ve spolupráci s ostatními organizacemi ve
městě)
Přípravné kurzy anglického jazyka k mezinárodním zkouškám Cambridge ESOL.

9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti a kontrolách
- Česká školní inspekce
o provedeny on-line dotazníková šetření nahrazující kontroly na místě
 Téma: INEZ Vzdělávání v oblasti bezpečnosti
Termín: 19. 11. 2015
 Téma: INEZ Individuální vzdělávání na 1. stupni
Termín: 14. 12. 2015

- Česká školní inspekce
o provedeno inspekční šetření v oblasti získávání informací v oblasti vzdělávání
čtenářské gramotnosti (bez výstupní zprávy pro školu)
Termín: 21. 4. 2016

- Veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů. (Zřizovatel - Město Mnichovice)
Termín kontroly: 16. 12. 2015
nebyla zjištěna žádná pochybení
Kontrola konstatuje, že nebyla zjištěna žádná pochybení týkající se rozpočtu 2015, právních
ani bezpečnostních předpisů.
Kontrola doporučuje zastupitelstvu dále podporovat plánované stavební akce na škole,
mimo to pak se zvláště zabývat otázkou optimalizace regulace vytápění školy.

- Kontrola hygieny v základní škole – pracoviště Bezručova ul.
(Krajská hygienická stanice)
Termín kontroly: 9. 6. 2016
v rámci sledovaných ukazatelů nebyly zjištěny nedostatky a závady

- Kontrola hygieny ve školní jídelně
(Krajská hygienická stanice)
Termín kontroly: 9. 6. 2016
v rámci sledovaných ukazatelů nebyly zjištěny závažné nedostatky, menší
nedostatky ve vedení dokumentace byly odstraněny v požadovaném
termínu

- Veřejnosprávní kontrola projektu: Interaktivní metody výuky
(MŠMT)
Termín kontroly: zahájení 3. 4. 2013, 20. 5. 2014
kontrola dosud neukončena

10)

Základní údaje o hospodaření školy

Základní údaje o hospodaření školy ve školním roce 2015/2016 jsou obsaženy v Rozboru
hospodaření za rok 2015 ze dne 29. 2. 2016. Rok 2016 bude zpracován ve zprávě za rok
2016.
Ve školním roce 2015/2016 škola hospodařila se státní dotací, s neinvestičním příspěvkem od
zřizovatele, s příjmy z vedlejší hospodářské činnosti a s dotacemi v rámci jednotlivých
projektů.

11)

Údaje o předložených a realizovaných projektech

Zapojení do projektů ESF (část OPVK (období 2007 – 2013) – operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost nebo OPVVV (období 2014 – 2020) – operační program věda –
výzkum – vzdělávání):

- ERASMUS + - partnerství škol, termín realizace 2014-2016, spolupráce škol a
-

výjezdy do partnerských zemí, dotace 21.289 EUR
Výzva č. 56 – Čtenářská gramotnost a jazykové vzdělávání – kurzy v zahraničí pro
učitele a žáky, čtenářské dílny – nákup knížek, termín realizace 7 – 12/2015, dotace
977.500 Kč (finanční plnění přes Město Mnichovice – průběžná položka)

- Výzva č. 57 – Rozvoj technických dovedností – práce se dřevem termín realizace 7 –
12/2015, dotace 204.112 Kč (finanční plnění přes Město Mnichovice – průběžná
položka)
Ostatní projekty:

- FROM – Středočeský kraj – Program primární prevence (ve spolupráci s Cestou
-

-

Integrace Říčany) – 50.000 Kč v rámci státní dotace, termín realizace 2015
Český bankovní asociace – Projekt kolegiální podpory – párová výuka ve
spolupráci se ZŠ Kunratice – cca 108.000 Kč převážně na DPP pro zapojené učitele +
metodická podpora (příjemce přímo ZŠ Kunratice), termín realizace 2015 – 2016
AV Media – Kurzy pro pedagogy pro práci s moderními technologiemi – 80% dotace
na kurzovné
Rozvojový program pro školní speciální pedagogy a psychology. Škola obdržela
dotaci Z MŠMT na financování mzdy 1,0 úvazku speciálního pedagoga na rok 2015 a
2016. (Program navazoval na projekt VIP kariéra z předchozího období, od roku 2017
je nutné najít jiný způsob financování – např. OPVVV)

Podané projekty ve školním roce 2015/16:

- FROM – Středočeský kraj – Program primární prevence (ve spolupráci s Cestou

-

-

Integrace Říčany) – 50.000 Kč v rámci státní dotace, termín realizace 2016 schváleno
Žádost na MŠMT - program OPVVV – Budování kapacit: Kolegiální podpora –
společná cesta k úspěchu, žadatel: ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, 2 další školy jako
partneři s finančním příspěvkem (ZŠ Strossmayerovo nám., Praha 7 a Gymnázium
Přírodní škola. o.p.s., Praha 7, termín realizace: 8/2017 - 6/2021 – párová výuka,
vzdělávání, celková výše rozpočtu projektu cca 9 mil., finanční podíl ZŠ Mnichovice
4.133.608 Kč (finanční plnění přes Město Mnichovice – průběžná položka) schváleno
Žádost na MPSV – Dětské kluby, příměstské tábory, termín realizace 2016 – 2018,

-

-

12)

mzdové prostředky na pracovníky s dětmi, neinvestiční vybavení klubu a dětské hřiště
– cca 1,9 mil. Kč - neschváleno
Partner v projektu - program OPVVV – Inkluze: Škola pro všechny: Inkluze
jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, žadatel: Univerzita J. E. Purkyně v
Ústí nad Labem – metodická podpora, vzdělávání v rámci inkluze, podpůrné pracovní
pozice – koordinátor inkluze, školní speciální pedagog, školní psycholog, asistenti,
termín realizace 2016 – 2018 – schváleno
Partner v projektu - program OPVVV – Budování kapacit: Spoluprací
k profesionalitě, žadatel: Společnost pro kvalitu – zapojeno 38 škol ve 4 krajích zaměřeno na vzdělávání učitelů – školení, mentoring, kolegiální podpora, portfolia,
stáže, termín realizace 2016 - 2020 - schváleno

Závěry

Slavnostní otevření nového patra se konalo 1. září 2015 - ve školním roce 2014/2015 byla
realizována nástavba na budovu školy Bezručova „ A co děti – mají se kde učit?“ – dotace
z Ministerstva financí. Bylo vybudováno nové patro s 8 velkými a 2 menšími učebnami,
kabinety a sociálním zázemím. Dokončení díla v červnu 2015.
Během školního roku 2015/16 neprobíhaly aktuálně žádné velké stavební akce. Tento rok byl
ve znamení prvního roku provozu rozšířené budovy velké školy Bezručova a současně
zachování provozu v malé škole na Masarykově náměstí, kde byla zřízena nově přípravná
třída.
Pokračovaly projektové přípravy na další stavební práce – tělocvična, výtah, rozšíření šaten
(schválená dotace z Ministerstva financí – realizace 2016 – 2017).
Příprava nového výukového konceptu talentové/víceoborové třídy na 2. stupni – zahájení
realizace 2016/2017.
Klady:
- spolupráce se zřizovatelem při řešení nedostatečné kapacity školy
- rozsáhlá stavební činnost – zateplení, nástavba
- velmi dobré výsledky vzdělávání ověřené testováním
- rozšířená výuka cizích jazyků – angličtina od 1. třídy
- nadstandardní vybavení a využívání digitálních technologií
- mezinárodní aktivity školy (Erasmus+, eTwinning, zahraniční studenti)
- tvůrčí prostředí školy, zájem pedagogických pracovníků o další vzdělávání
- otevření školy aktivitám pro veřejnost
- spolupráce se zřizovatelem, komisí školství a školskou radou na koncepčním řešení
rozvoje školství v Mnichovicích
- spolupráce s rodiči a veřejností (ROSa, aktivity pro veřejnost)
- vedlejší hospodářská činnost za účelem podpory hlavní činnosti
- postupné zlepšování materiálně – technického vybavení
- získání dalších finančních zdrojů (dotace, spolupráce se zřizovatelem)

- zvýšený zájem rodičů o studium jejich dětí v naší základní škole
- zvládnutí vysoké náročnosti provozně – organizačního zabezpečení činnosti (naplněnost
-

školní družiny a školní jídelny je na hranici prostorových možností)
aktivní spolupráce se zřizovatelem na řešení nedostatečné kapacity školy v Mnichovicích
a ve spádovém školském obvodě
aktivní zapojení školy do vzdělávacích projektů v České republice

Zápory:

- velký meziroční nárůst žáků (cca o 40 žáků) – zvýšené nároky na provozně – organizační
-

zabezpečení, na stabilitu pedagogického sboru
zabezpečení materiálně – technických podmínek pro vzdělávání – vysoká finanční
náročnost i zvýšené nároky na hledání vhodných řešení (žádosti o dotace, příprava
stavebních řešení, apod.)
využívání všech nových učeben – nástavba (uvolnění některých stávajících prostor jako
odborné učebny, zázemí pro učitele, knihovna, školní družina)
absence venkovních žaluzií – nástavba (velké teplotní výkyvy)
odloučené pracoviště škola na náměstí – dvě 1. třídy a přípravná třída (další dvě 1. třídy
v budově Bezručova) s docházkou dětí na obědy do školní jídelny v ulici Bezručova (od
září 2013)
špatný stav střechy a nevyužité podkroví v malé škole na náměstí
výuka tělesné výchovy v terénu (nelze umístit všechny tělocviky do tělocvičny) – využití
sálu Mnichovické krčmy pro výuku gymnastiky (4. a 1. ročníky), kurzy plavání, bruslení,
lyžování a cyklistiky
víceobrátkový výdej obědů – (rozvrhy tříd uzpůsobeny školní jídelně) – ukončení činnosti
vaření pro MŠ od září 2015
pokračující strmý nárůst žáků s sebou přináší kromě zabezpečení materiálně – technického
zázemí rovněž nutnost řešit nedostatek pedagogů a zabezpečení kvalitní výuky

Plánovaná opatření od r. 2016/17:
Zahájení dalších stavebních prací – multifunkční učebna pro školní družinu nad současnou
malou tělocvičnou, velká tělocvična, výtah, rozšíření šaten (schválená dotace z Ministerstva
financí – realizace 2016 – 2017).
Očekávané riziko: školní jídelna.

Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy
Vyjádření školské rady:

