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Základní charakteristika školy
1. Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova10/308
Městská část Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
2. Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10/308
od 1. 1. 2006

3. Změna názvu školy od 1. 1. 2006
4. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní
vzdělávání
Vzdělávací programy školy:
79-01-C/01 Základní škola ŠVP Delfín
1. stupeň – výuka v 1. až 5. ročníku
2. stupeň – výuka v 6. až 9. ročníku


žáci 2. a 3. ročníku mají ve svém programu zahrnutu výuku plavání



výuka 1. cizího jazyka – anglického – probíhá od 1. ročníku



žáci si od 6. ročníku mohou volit mezi zaměřením na ekologii,
informatiku a sport



od 8. ročníku probíhá výuka druhého cizího jazyka - základy německého
jazyka



žáci všech ročníků využívají programy podporující rozvoj ŠVP, které
nabízí různé organizace, viz dále

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora:
vyučování cizích jazyků:
1. cizí jazyk anglický - povinný předmět - výuka probíhá od 1. ročníku
2. cizí jazyk německý - povinný předmět - výuka probíhá od 8. ročníku
zájmový kroužek – anglický jazyk – výuka probíhá od 1. ročníku formou kroužku

6. Pedagogičtí pracovníci
(odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost)

počet (fyz. osoby)
k 31. 12. 20 1 7

ped. prac. celkem

ped. prac. s odbornou
kvalifikací

ped. prac. bez odborné
kvalifikace

29

26

3 (studium)

7. Věková struktura pedagogických pracovníků
věk

do 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 – a více

počet (fyz. osoby)
k 31. 12. 2017

10

2

7

9

1

Celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 musí být stejný jako v bodě 7.

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků



počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci - 3
průběžné vzdělávání - uvést nejpočetněji zastoupená témata
- Tvorba IVP
- Výuka češtiny pro cizince - Mluvený a psaný projev žáků - cizinců. co
je důležitější?
-

Prevence patologických jevů
Specializační studium pro preventisty
Dyskorunka
Aktivizující výuka fyziky
Zábavné učení na prvním stupni
GDPR

9. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2017/2018 a odkladů
školní docházky na školní rok 2017/2018 (z výkazů pro daný
školní rok)
zapsané děti
61

počet

přijaté děti
54

odklady škol. docházky
7

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů
Školní družina
Školní klub













počet oddělení

počet dětí

4
1

117
50

117 dětí ve čtyřech odděleních ŠD umístěných v přízemí školy
50 dětí v jednom oddělení ŠK umístěném v učebnách školy – odpočinkový
režim
Kroužky organizované vychovatelkami ŠD:
výtvarný kroužek – Šikulky
sportovní kroužek
využití tělocvičny školy (sportovní hry a soutěže)
vycházky na zahradu na Žofíně, dětské hřiště na Karlově náměstí a na Výtoni
využití doby mezi zahájením různých kroužků, které v hojné míře probíhají
návštěvy programů organizovaných městskou částí P 2 pro školní družiny
účast vychovatelek na školách v přírodě
pomoc při doprovodu početnějších tříd I. stupně na plavání, kulturní, sportovní
a jiné akce
organizace oslavy Dne dětí spolu se žáky vyšších ročníků pro žáky 1. stupně a
nejbližší mateřské školy a dalších odpoledních programů pro žáky školy a děti
z mateřských škol

Akce
Ukázková hodina kroužku Deskových her
Pravěký den
Drakiáda
Ferdova abeceda
Strašidlácké běsnění + lampiónový průvod
Pohádková cesta
Zdobení vánočních stromků na Náměstí míru

Čertoviny
Vánoční jarmark
Papír 100x jinak v DDM Praha 2
Maškarní rej
Karneval v DDM - Slezská
Barevný den
Jarní ekoden
Hry na detektivy
Dětský den

11. Poradenské služby škol

(výchovné poradenství, poradenství k volbě
povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce
s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími
subjekty)

Výchovné poradenství
Poradenství k volbě povolání
Spolupráce se spec. pedagogy
Spolupráce s psychology
Spolupráce s PPP

Spolupráce s policií ČR
Spolupráce se sociál. odbory

Spolupráce s rodiči

jedna výchovná poradkyně, starající se o žáky se
specifickými poruchami učení, volbu povolání,
přijímací řízení – úvazek 2 hod. týdně
Veletrh středních škol Schola Pragensis
PPP pro Prahu 2 - profesní orientace – 8. a 9. ročník
dvě speciální pedagožky, které individuálně
vzdělávají dětí s poruchami učení
dvě asistentky pedagoga v 6. a přípravné třídě
školní psycholožka
pravidelné návštěvy psycholožky a speciální
pedagožky PPP pro Prahu 2 - možnost setkávání
rodičů, učitelů i žáků
účast učitelů na seminářích pořádaných PPP
Velmi dobrá spolupráce – přednášky, besedy,
návštěva akcí pořádaných policií
viz Preventivní programy
osobní jednání – sociální odbor pro Prahu 1, 2, 4, 5 a
9 – písemné zpracování hodnocení žáků na základě
požadavků sociálních odborů
spolupráce s Klokánkem Praha, ZDVOP
Střekováček, ZDC Radlická
účast na schůzkách SVI
pravidelné konání třídních schůzek a konzultačních
hodin v termínech určených na začátku školního
roku
možnost návštěvy školy kdykoliv po dohodě
s vyučujícími
den otevřených dveří prosinec a březen

Spolupráce s jinými subjekty

před zápisem do 1. tř.
Rada školy – zástupci pedagogů se zástupci rodičů
třídních kolektivů
Dětský den
Letní akademie
Městská knihovna
FN Praha 2
Jazyková agentura JIPE
Lesy ČR
USK Praha
Muzea
Městská divadla
Kina
Scio
Dyskorunka – školení pedagogů, účast na veletrhu

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery (neuvádět znovu
spolupráci se subjekty – viz bod 11), včetně mezinárodní
spolupráce, mimoškolní aktivity
Od roku 2014 je naše škola zapojena v síti aktivních škol - Rodiče vítáni – Škola
otevřená rodičům, rodiče otevření škole
Formy spolupráce s rodiči:
Třídní schůzky

pravidelné konání v termínech určených na začátku
školního roku
Konzultační hodiny s učiteli kdykoli po dohodě s učiteli
Účast rodičů na akcích školy letní akademie, pomoc při přepravě věcí na školy
v přírodě, Dětský den, pomoc při zajišťování Švp
Spolupráce s ostatními partnery:

Muzeum policie ČR
Městská knihovna
Ostatní

vzdělávací pořady pro I. i II. stupeň, soutěžní
literární pořady pro I. i II. stupeň
viz bod č. 20

Mezinárodní spolupráce:
Německo
Rakousko

Zhořelec
LVK – Lienz

Mimoškolní aktivity – účast v soutěžích:

Akce
Olympiáda v Aj – školní kolo, obvodní kolo kolo
Olympiáda v Čj – školní kolo, obvodní kolo kolo

Akce
Matematický klokan
Pythagoriáda
Pangea

Třídy

Akce

1. stupeň Pražské poetické setkání - recitační soutěž

OK ve florbale - výběr školy
Olympijský víceboj
OK Basketbal
Basketbal - Přebor Prahy - výběr hoši 2. stupeň
Minifotbal - výběr 6. a 7. tř.
Mc Donald Cup - výběr 1. - 4. tř.
Mc Donald Cup - výběr 5. tř.
Vybíjená - výběr 4. tříd
Olympijský víceboj - běhy

Olympijský víceboj v kategorii - Praha školy s počtem dětí 201 – 300 - stříbrný diplom.

13. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech


Projekt Bezplatná příprava českého jazyka přizpůsobená potřebám
žáků – cizinců z třetích zemí



Rodiče vítáni – udělení certifikátu za splněná kritéria

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky

2. stupeň
4 třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

počet žáků

nadaní žáci s indiv.
vzděl. programem

50

1

15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…)
povinný předmět: Pracovní činnosti – 1. – 9. Třída
kroužky: Výtvarný kroužek
Šikulky
Keramika

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším
začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do
ZŠ
Přípravná třída – schválena MČ P2 – zahájení provozu ve školním roce 2012/13
Individuální výuka dětí s individuálním vzdělávacím plánem.
 1 přípravná třída s počtem dětí 10

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin,
počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce
zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším
začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ
Státy EU
Rumunsko
Slovensko
Maďarsko

2
3
1

celkem:
6
celkem
žáků s cizí státní příslušností

Ostatní státy
Bělorusko
Čína
Kazachstán
Rusko
Srbsko
Turecko
Ukrajina
USA
Vietnam
celkem:
67

osvědčila se zvýšená týdenní hodinová dotace pro žáky cizince

2
11
1
1
4
1
11
2
28
61

18. Environmentální výchova





celoroční soutěž ve sběru starého papíru a plastových víček
v prostorách školy a školního hřiště jsou umístěny koše na tříděný odpad
1. i 2. stupeň spolupracuje s ekologickými organizacemi
na druhém stupni rozšířená výuka ekologie

-

sběr starého papíru – listopad, červen
Akce
Sběr starého papíru
Exkurze do Botanické zahrady na Albertově
Výlet Zoo Praha

19. Multikulturní výchova




účast na programech různých organizací
návštěvy muzeí
programy multikulturní výchovy


3. - 9. třída - Jeden svět na školách

20. Prevence rizikového chování




spolupráce s policií ČR
spolupráce s městskou policií
účast na programech různých organizací, přednáškách apod.

Akce
Pohádkový semafor - Muzeum Policie
Prevence Policie ČR
Kouzelná křižovatka - Muzeum policie
Pohádky kolem křižovatky - Muzeum policie
Pohádky kolem křižovatky - Muzeum Policie
Jeden svět na školách - projekce Neslyšící syn
Jeden svět na školách - projekce č. 1 a 2

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

počet žáků
celkem
z toho
nově přijatí

Celkem

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj

2

23

25

1

3

4

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

Hudební pořady
Akce
Vánoční zpívání ve FN
ZUŠ I. Hurníka - výchovný koncert
Velikonoční zpívání ve FN
Kostel Sv. Šimona a Judy - Pohyblivé obrázky aneb o filmové hudbě
Kdo se bojí filharmonie - Dvořákova síň Rudolfina

Kulturní pořady
Akce
Kocourek Modroočko - Divadlo v Korunní
Svět papíru - Divadlo Ponec
Muzeum U Hasičů - Mazík
Když je v pekle neděle - Divadlo U Hasičů
Pověsti pro štěstí - Divadlo na Prádle
O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčku - Divadlo u Hasičů
Tatínek není k zahození - Divadlo v Dlouhé
Divadlo Gong - Lakomá Barka

Divadlo U Hasičů - Letní příběhy včelích medvídků
Divadlo U Hasičů - Loupežník Rumcajs
Záhada hlavolamu - Divadlo Gong
Henry and six wives - Salesiánské divadlo
Anglické divadlo - Reduta
Sportovní pořady
Adaptační kurz v Havlíčkově Brodě
Bruslení na Letné
LVK - Alpy
Švp - 5. a 6. třída
Sportovní dopoledne na hřišti Gymnázia Botičská
Hry bez hranic - Riegrovy sady
Koloběžkování
Kurz paddleboardingu
Návštěva plaveckého bazénu v Podolí
Vzdělávací pořady
Akce
Vyšehrádky
Prezentace SPŠ umělecké
Knihovna Dittrichova
U našich sousedů v Evropě - MV
Knihovna školská - Dějiny Prahy
Knihovna Dittrichova - Pasování na rytíře čtení
Prezentace Gymnázia Jana Palacha
Prezentace SŠ Gastronimická Braník
Prazentace SPŠ Elektrotechnická Malešice
Den válečných veteránů - soutěžní program na Náměstí
míru
Taneční dílna
Schola Pragensis
Muzeum hudby - Šaman
Vánoční dílna
Myslivecké dny - NZM

Mikuláš
Projekt knihovna Dittrichova - Sv. Ignác
Kino Mat - Vánoční pohádky pro 1. třídy
Oliver Twist - Kino Mat
Den třídního učitele
Vánoční příběh - Kino Mat
Řemeslo žije - Radnice P2
Dějepisný projekt - Příběhy našich sousedů
Zdravé zuby
Pražské poetické setkání školní kolo
J. Lada - Výstava v tančícím domě
Výtvarná dílna
Jak se vyrábí mýdlo - výlet Beroun
Kino Mat - Nejtemnější hodina
Mise Vyšehrad
Prezentace projektu Naši sousedé
Šifra mistra Brailla
Návštěva Krypty
Výlet na zámek Loučeň
Výlet do Srže
Výlet - Botanicus
Pasování na rytíře čtení
Knihovna Dittrichova - vycházka na Zderaz
Výlet na Pražský hrad
Výlet do Stromovky
Výlet do Mirákula
Výlet do Šárky
Výlet na Petřín

Škola každoročně mění svou tvář. Byly zrekonstruovány dívčí toalety v prvním patře,
vybudována nová třída pro školní družinu v přízemí školy a nová kancelář pro pana školníka.
O prázdninách byly vymalovány některé třídy a kabinety, v některých kabinetech byla
položena nová podlahová krytina. Rekonstrukcí prošla kancelář školní jídelny.
Naše škola dostala krásný dárek ke svým stoletým narozeninám. Vše vypuklo 1. 8. 2017
uzavřením dvora a vybudováním přístavby vchodu do školní jídelny pro strávníky z ČAO.
Tomu předcházely dvouleté projekční a přípravné práce. Od října 2017 do dubna 2018
proběhla za plného provozu výměna všech oken v celé budově, což bylo pro všechny náročné,
ale zvládli jsme to! Po výměně oken ve dvorním traktu začala obnova fasády, Následně byla
fasáda obnovena i směrem do ulic Václavská a Resslova. Budovu zkrášlily a oživily také
obnovené historické znaky, nápisy a klempířské prvky. Celá velkolepá akce pak byla předána
během prvního zářijového týdne 2018.

23. naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z
Dlouhodobého záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020.
Plánované další vzdělávání pedagogických pracovníků.

24. informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským
jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka
Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ

Počet dětí

Úplná neznalost ČJ

4

Nedostatečná znalost ČJ

10

Znalost ČJ s potřebou doučování

52

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Mateřská škola, Praha 2, Na Zbořenci 7
______________________________________________________
www.zsressl.cz
skolka@zsressl.cz

Výroční zpráva za školní rok 2017 / 2018
Základní charakteristika školy
Název školy:
Sídlo:

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Na Zbořenci 7, Praha 2

Kapacita:

60 dětí

Zřizovatel:

Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/ 600, 120 39

Ředitel školy:

Mgr. Jaroslav Procházka, Italská 3, 120 00, Praha 2

Pověřená vedením MŠ: Mgr. Helena Razáková, Blažkova 1486/3a, 252 19, Rudná

4. Vzdělávací programy ( případná specifika )
Mateřská škola rozvíjí samostatné a sebevědomé děti se schopností tvořivě přemýšlet a
jednat. Školní vzdělávací program (ŠVP) "Pojď, dveře spolu otevřem" upřesňuje dílčí
vzdělávací cíle, obsah vzdělávání a konkretizované očekávané výstupy, vychází z Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každá třída má svůj třídní vzdělávací
program (TVP), který obsahuje integrované bloky, tématické celky, dílčí cíle a specifické
činnosti. TVP je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí.



všestranný rozvoj dítěte zaměřený na pohybovou aktivitu



individuální přístup dle specifických potřeb dětí



realizace programu "Zdravý dětský úsměv"



logopedická péče / klinický logoped + log. asistent /



keramika / arteterapie /



základy práce na PC / výukové programy /

5.

MŠ s internátním provozem

(s počtem těchto tříd, kdo je využívá, délka provozu)
Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem od 6:30 do 17:00 hodin.

6.

Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů)
Pověřená vedením MŠ: Mgr. Helena Razáková
Učitelky:

Mgr. Tereza Drchalová Dvořáková
Bc. Zuzana Šenová
Daniela Procházková Dis.
Monika Rožcová

Pedagogičtí pracovníci mají požadovanou odbornou kvalifikaci, dvě učitelky PFUK, obor:
Pedagogika předškolního věku, specializace: speciální pedagogika . Jedna učitelka si doplňuje
kvalifikaci studiem na soukromé škole pedagogiky a služeb Obrataň.
ped. prac. celkem
počet (fyz. osoby)
k 31.12.2017

ped. prac. s odbornou kvalifikací

5

ped. prac. bez odborné kvalifikace

1 (studium)

4

7. Věková struktura pedagogických pracovníků
věk

do 30

31 - 40

41 - 50

51-60

61 - a více

počet (fyz.osoby)
k 31.12.2017

2

0

3

0

0

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků


počet pg. pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci



průběžné vzdělávání – uvést nejpočetněji zastoupená témata

počet pg. pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 1
průběžné vzdělávání: Konference o výchově a vzdělávání, semináře: práce s dětmi s
OMJ, Projekt OP PPR – Multikulturní vzdělávání (zahraniční stáž)

9. Zápis do MŠ pro školní rok 2018 / 2019

přihlášené
děti

přijaté děti
z toho:

počet

z toho:

děti odcházející do ZŠ

MČ

HMP

ost. kraje

MČ

HMP

ost.
kraje

23

9

0

21

0

0

21

Vyhodnocení nepřijatých dětí: naplněná kapacita MŠ dle kritérií; věk dítěte

10. Využití poradenských služeb pro MŠ


PPP pro Prahu 2 ( prom. psycholog R. Míková ) - Testy školní zralosti



spolupráce se školní psycholožkou ZŠ Resslova



Klinický logoped (PaedDr. Milena Vránová)

11. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně
mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity


Divadelní představení v MŠ – 1 x za měsíc



Kino Mat - průběžně



Keramika s maminkou ( rodič + dítě 1x měsíčně )



Spolupráce s klinickým logopedem ( 1x měsíčně )



Vánoční trhy, Velikonoční trhy (Staroměstské náměstí)



Pyžámková párty v MŠ



Vánoční besídky pro rodiče



Slavnostní rozloučení s předškoláky v kině MAT ( s rodiči )



Fotografování dětí ( 2x ročně )



Vánoční a Mikulášská nadílka



Tradiční karneval v tělocvičně



Oslava MDD



Celodenní školní výlet – zábavný park Mirakulum



Planetárium



Schůzky s rodiči; konzultační hodiny; dny otevřených dveří



Zajišťování pg. praxe studentům



Dentální prevence – instruktáž a nácvik správného čištění zoubků



Návštěvy městské knihovny ( Dittrichova 2 )



Stálá škola v přírodě Vřesník – 16.-23.2. 2018



Divadla: U Hasičů, Minaret, Semafor, S+H



Testy školní zralosti



Krmení labutí na Náplavce, sbírání kaštanů na Vyšehradě



Hasičská stanice - exkurze



Sněhové hrátky pod Petřínem (bobování)



Výstava dopravního podniku Střešovice



Botanická zahrada



Exkurze policejního muzea



Týden pražských památek: Pražský hrad



Stanice přírodovědců DDM: Domácí zvířata (výukový program)



Dopravní hřiště ve spolupráci s MP (preventivní program)



HENKEL – školení o třídění a důležitosti udržitelnosti rovnováhy



Halloween (malování na obličej)



Ekofestival KOMWAG



Piknik ve Stromovce



Spolupráce se ZŠ Resslova:


Den a týden otevřených dveří



Návštěva předškoláků v 1. třídě ( účast při vyučování )



Setkávání s předškoláky ( přijaté děti do 1. třídy )



Ferdova abeceda



Pravěký den



Čertoviny



Strašidlácké běsnění



Jarní slavnosti



Maškarní rej



Dětský den

12. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci
vzdělávacího programu školy
Výuka cizího jazyku (AJ) probíhá pouze formou zájmového kroužku 1x týdně,
který zajišťuje agentura Kroužky. ŠVP MŠ se zaměřuje především na jazyk
mateřský a zajištuje logopedickou péči všem dětem.

13. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních
menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s
integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ



Počet dětí cizinců ze států EU – 0



Ostatní státy: 8 (Čína, Vietnam, Rusko)
V MŠ dochází k postupné adaptaci a přirozenému začleňování dětí cizinců
(většinou dětí z bilingválních rodin) do prostředí MŠ. Pedagogové volí alternativní
postupy v jazykové oblasti řízených činností. Při pravidelné docházce dítěte většinou
netrvá osvojení jazykových receptivních dovedností déle než dva měsíce (vnímání,
porozumění). Následně dochází k přirozenému rozvoji řečových schopností, děti
postupně rozvíjí verbální komunikativní dovednosti. V oblasti integrace cizinců MŠ
nezaznamenala žádné potíže. Využíváme pravidelnou logopedickou péči (1x týdně)

pro rozvoj českého jazyka. V ŠVP máme zpracovaný adaptační plán: Podpora
začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v MŠ.
Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Rozvojový program) Výuka českého
jazyka probíhá 2x týdně, vždy 45 min. a je přizpůsobená potřebám dětí – cizinců
třetích zemí.

14. Environmentální výchova


Naplňování dílčích specifických cílů dle RVP PV

Děti si průběžně osvojují dovednosti k vykonávání jednoduchých činností (péče o okolí) a
spoluvytváření bezpečného prostředí. Upevňujeme vztah k místu a prostředí MŠ a schopnosti
vážit si života ve všech jeho formách (flóra, fauna).
formy:


motivované aktivity



modelové situace



diskusní kroužky



divadelní představení



péče o rostliny, aj.

aktivity:


sběr plastových víček ( další využití )



ve třídách třídíme odpad ( papírožrout )



Botanická zahrada



Mini ZOO (DDM, P-2)

15. Multikulturní výchova
 účast na programech různých organizací / viz spolupráce /
 muzea, exkurze, encyklopedie, hry

16. Prevence rizikového chování
Výchovně vzdělávací působení, již na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý
způsob života je důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy. Dětem jsou
vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
Pedagogičtí pracovníci mateřské školy provádějí v rámci prevence, před projevy
diskriminace, nepřátelství a násilí, monitoring vztahů mezi dětmi ve třídách. Ve spolupráci se
zákonnými zástupci je naším cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již
v počátcích. Vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi, dětmi a pedagogickými
pracovníky a pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí, je důležitým prvkem
prevence v této oblasti / viz Školní řád /.
spolupráce:



Městská policie



integrované vzdělávání



účast na projektech / viz spolupráce /



didaktické hry a pomůcky, knihy (Edice Život a zdraví, Filipova nová
dobrodružství, text: Renata Kaminská)

17. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech
(viz přílohy; web)
 Fond SIDUS - účast MŠ na dobročinných projektech
 Rodiče vítáni – udělení certifikátu za splněná kritéria

18. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji

počet žáků
celkem
z toho
nově přijatí

Celkem

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj

4

60

0

21

19. Další údaje o MŠ


Naplňování cílů – ( VIZE MŠ )

Porozumění, Péče, Partnerství, Pohoda, Prožitek
Mateřská škola by měla vždy naplňovat všech 5 P.
 Být příjemným a pohodovým prostředím pro děti, rodiče i zaměstnance.
 Při zajišťování kvalitního předškolního vzdělávání by měla upřednostňovat
prožitky dětí před samotným výsledkem.
 S porozuměním vycházet především z potřeb a zájmu dětí.
 Poskytovat individuální péči.
 Být partnerem nejen dítěti, ale i rodičům, školám, zřizovateli a široké
veřejnosti.

 Koncepce vzdělávání
Předškolní vzdělávání v MŠ:


doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá zajistit dítěti dostatek podnětů k jeho aktivnímu
rozvoji a učení



umožňuje dětem postupně se adaptovat na nové prostředí



nabízí podporující a sympatizující způsob pedagogického vedení



rozvíjí osobnost dítěte, podporuje jeho tělesný rozvoj a zdraví



plně respektuje potřeby a vývojová specifika dětí



uplatňuje situační učení a spontánní sociální učení (přirozená nápodoba)



vyvažuje spontánní a řízené aktivity (provázanost)



uplatňuje integrovaný přístup ve vzdělávání (přirozené souvislosti a vztahy – hlubší
prožitek dítěte, komplexnější zkušenost)



nabízí vyváženost volnosti a osobní svobody dětí s nezbytnou mírou omezení
(dodržování společně vytvořených pravidel)



plánuje činnosti vycházející z potřeb a zájmu dětí



maximálně podporuje individuální rozvojové možnosti dětí



zajišťuje odbornou pedagogickou péči nejen pro děti se specifickými vzdělávacími
potřebami (aktuální znalost rozvojového stavu dítěte; pg. diagnostika)



uplatňuje integrované vzdělávání



využívá metody prožitkového a kooperativního učení hrou (přímé zážitky dětí)

20. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
(HMP 2016-2020)
Cílené a plánované další vzdělávání pedagogických pracovníků.

21. Informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským
jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka
Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ
Počet dětí
Úplná neznalost ČJ
1
Nedostatečná znalost ČJ
5
Znalost ČJ s potřebou doučování
2

Základní údaje o hospodaření školy – příloha k výroční zprávě za školní rok
2017/2018
Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10 je příspěvkovou organizací zřízenou
Městskou částí Praha 2.
Hospodaří na základě příspěvků a vlastní doplňkové činnosti. Její činnost se z hlediska
hospodaření člení na hlavní činnost a doplňkovou činnost. Obě činnosti jsou účetně
odděleny, hospodářský výsledek je tvořen v hlavní i doplňkové činnosti.
Příjmy hlavní činnosti jsou tvořeny z příspěvku od zřizovatele Městské části Praha 2,
z příspěvku státního rozpočtu a z vlastních zdrojů (zejména fondů organizace a příspěvků od
rodičů za školné MŠ a ŠD). Z příspěvku státního rozpočtu jsou hrazeny mzdové náklady a
zákonné odvody zaměstnanců školy a další náklady spojené s výukou žáků (náklady na
učebnice, učební pomůcky apod.) Z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny provozní náklady,
náklady na opravy a údržbu a další specifické náklady (náklady na školního psychologa,
primární prevenci, příspěvek na zahraniční cesty žáků apod.). Z fondů organizace jsou
hrazeny dle jednotlivých fondů zejména pořizování dlouhodobého majetku, opravy na
nemovitém majetku, náklady na rozvoj organizace, mzdové náklady a sociální náklady
zaměstnanců.
Za období školního roku 2017/2018 vykazovala Základní škola a Mateřská škola, Praha 2,
Resslova 10 následující ekonomické skutečnosti:
Období od září 2017 do prosince 2017
Výnosy :
a) Z hlavní činnosti
15.271.223,16 Kč
- dotace z prostředků SR a rozpočtu územně samosprávného celku 13.504.598,00 Kč
- výnosy z prodeje služeb
1.476.220,00 Kč
- čerpání fondů
200.674,00 Kč
- ostatní výnosy z činnosti
89.235,00 Kč
- úroky
496,16 Kč
b)
I.
a)
-

Z doplňkové činnosti
výnosy z prodeje služeb
výnosy z pronájmu
úroky

391.183,39 Kč
296.164,92 Kč
94.947,50 Kč
70,97 Kč

Náklady:
Z hlavní činnosti
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné

14.823.027,55 Kč
1.351.199,41 Kč
1.073.026,64 Kč
710.489,56 Kč
4.544,00 Kč

-

ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
odpisy dlouhodobého majetku
zákonné sociální náklady
ostatní náklady z činnosti
náklady při pořízení dlouhodobého majetku

b)
-

Z doplňkové činnosti
spotřeba materiálu
spotřeba energie
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady

987.323,60 Kč
7.701.033,00 Kč
2.587.927,00 Kč
29.319,00 Kč
177.049,50 Kč
104.685,00 Kč
8.412,51 Kč
88.018,33 Kč
362.638,49 Kč
88.227,88 Kč
39.685,36 Kč
18.495,25 Kč
195.800,00 Kč
19.295,00 Kč
1.135,00 Kč

Období od ledna 2018 do června 2018
I.
Výnosy :
a)
-

Z hlavní činnosti
dotace ze SR a z rozpočtu územně samosprávného celku
výnosy z prodeje služeb
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
úroky

b)
-

Z doplňkové činnosti
výnosy z prodeje služeb
výnosy z pronájmu
úroky

II.
c)
-

16.361.195,01 Kč
13.970.574,86 Kč
1.896.577,00 Kč
17.376,00 Kč
476.085,00 Kč
582,15 Kč
501.149,69 Kč
400.875,50 Kč
100.219,00 Kč
55,19 Kč

Náklady:
Z hlavní činnosti
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění

16.264.003,03 Kč
1.755.149,41 Kč
1.038.438,72 Kč
476.887,70 Kč
9.864,00 Kč
1.257.213,97 Kč
8.415.154,00 Kč
2.815.431,00 Kč
35.122,00 Kč

-

odpisy dlouhodobého majetku
zákonné sociální náklady
ostatní náklady z činnosti
náklady při pořízení dlouhodobého majetku

d)
-

Z doplňkové činnosti
spotřeba materiálu
opravy a udržování
spotřeba energie
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
náklady z drobného dlouhodobého majetku

96.108,00 Kč
171.681,88 Kč
3.452,65 Kč
189.499,70 Kč
476.427,53 Kč
122.614,84 Kč
32.704,92 Kč
31.036,13 Kč
21.884,02 Kč
237.519,00 Kč
27.286,00 Kč
1.615,38 Kč
1.767,24 Kč

V Praze dne: 30. 9. 2018

Podpis ředitele, razítko:

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy

