
Další informace potřebné pro zřizovatele, které nejsou součástí výroční zprávy 
 

 

1) Školní stravování 
Od října do prosince 2020 se nemohl naplnit spotřební koš z důvodu rekonstrukce školní jídelny. 
  

komodita 9/2020 – 6/2021 celkem % průměr v % 

maso 783,70 111,96 

ryby 749,50 107,07 

mléko 617,70 88,24 

mléčné výrobky 797,40 113,91 

tuky 545,90 77,99 

cukr 324,20 46,31 

zelenina 685,30 97,90 

ovoce 602,90 86,13 

brambory 538,20 76,89 

luštěniny 775,90 110,84 

 

Diety: 

celiakie 18 žáků 

laktóza 6 žáků 

luštěniny 1 žák  

 

 

2) Účast žáků v olympiádách a dalších soutěžích 
Obvodní kolo Olympiády v českém jazyce 

Obvodní kolo Dějepisné olympiády 

Matematický klokan 

Soutěž IT Slot 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 

Němčina mě baví 

 

 
3) Praxe studentů SŠ a VŠ (uveďte počty studentů a délku praxe) 

 studentka SOŠP Evropská 33, Praha 6  termín praxe: 15. 9. 2019 – 30. 10. 2020 

 studentka SOŠP Evropská 33, Praha 6  termín praxe: 1. 3. 2021 – 19. 3. 2021 

 studentka PedF UK Praha   termín praxe:  3. 3. – 23. 4. 2021 

 14 studentek PedF UK Praha   termín praxe: 9. 3. – 21. 5. 2021 

 praxe asistentky pedagoga   termín praxe:  10. 5. – 14. 5. 2021 

 studentka SPGŠ Futurum, Praha 10  termín praxe: 31. 5. – 11. 6. 2021 

 studentka SPGŠ Futurum, Praha 10  termín praxe: 31. 5. – 11. 6. 2021 

 

 



 

4) Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) 
 
Hlavní prioritou a cílem naší školy je spokojenost žáků a jejich rodičů. Mezi vysoce ceněné 

patří dlouhodobě: 

 přátelská atmosféra založená na vzájemné komunikaci  

 bezpečné prostředí 

 kolegiální podpora 

 individuální přístup s využitím technik formativního hodnocení 

 IT technologie jako běžná součást výuky 

 účast ve vědomostních, estetických, literárních, počítačových a sportovních soutěžích  

 program prevence rizikového chování  

 pestrá nabídka zájmových činností v kroužcích  

 školní pobyty s účastí téměř všech žáků 

 moderní vzhled a vybavení školy 

 

Škola byla aktivně zapojena do Místního akčního plánu (MAP II), projektu ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jehož prioritou je rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 

dětí a žáků do 15 let.  

 

Pedagogové byli zapojeni do různých aktivit Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání 

v rámci projektů „Hledáme správný směr III“ – školní asistent a doučování žáků ZŠ ohrožených 

školním neúspěchem. 

 

V rámci operačního programu Praha – pól růstu se škola zapojila do výzvy 54 Začleňování a 

podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. V rámci projektu Cesta za inspirací II škola 

uskutečnila tyto aktivity: 

 Odborně tematické setkání  

 Komunitně osvětové setkávání 

 Studijní pobyt ve Francii 

 Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu 

 Doučování dětí s OMJ v ZŠ 

 

5) Stížnosti na školu (i ŠJ) (uveďte počet stížností, zda byly oprávněné, jaká opatření byla 
přijata) 

 
Ve školním roce 2020/2021 škola přijala 19 stížností, z toho bylo 7 stížností důvodných, 3 

stížnosti byly částečně důvodné a 9 stížností bylo nedůvodných. 

Rodičům je vždy věnována pozornost, protože dbáme na vstřícnost a vzájemný respekt. 

Každou situaci řešíme osobním kontaktem s rodiči a společnou dohodou.  

Škola získala pozitivní zpětnou vazbu prostřednictvím 6 pochval a poděkování ze strany rodičů. 



 
6) Výsledky jiných kontrol (ne ČŠI) 
Ve školním roce 2020/2021 proběhly následující kontroly: 
a) od 7. do 15. června 2021 veřejnosprávní kontrola na místě se zaměřením na hospodaření 

s veřejnými prostředky - nebyly shledány nedostatky 
b) od 19. do 30. dubna 2021 inventura pokladen – hospodaření s prostředky v hotovosti – 

nebyly shledány nedostatky 
 

 
7) Připomínky a návrhy ke zřizovateli 
 

Zřizovatel poskytuje potřebné zázemí pro činnost školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne       Podpis ředitele a razítko ZŠ 


