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I. 

Základní údaje o škole, školském zařízení 

 

1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských 
zařízení MŠMT k 31. 8. 2015: 

Základní škola a mateřská škola Heřmánek 
sídlo:  Praha 9 – Satalice, K Cihelně 313, PSČ 190 15 
IČ:  71341293 
Red IZO: 691002681 
 
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon. 
ředitelka:  
Mgr. Miroslava Adamcová, miroslava.adamcova@prorodinu.cz, 724 692 084 
zástupce ředitele pro ZŠ:  
Ing. Petr Adamec, ing. petr.adamec@email.cz, 724 362 386 
Ing. Olga Cajchanová, olga.cajchanova@prorodinu.cz, 606 416 930 
zástupce ředitele pro MŠ:  
Mgr. Lucie Jeřábková, lucie.jerabkova@prorodinu.cz, 724 692 084 
 
3. Webové stránky školy: www.prorodinu.cz  
 
4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 

(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). 
Základní škola   – 156 žáků 
Školní družina   – 73 žáků 
Mateřská škola  – 45 dětí 
Školní jídelna-výdejna – 80 stravujících 
 
5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou 

zařazeny ve školském rejstříku 
Škola kód  název oboru / vzdělávacího 

programu 
cílová kapacita 

oboru / programu 
poznámka  

Základní škola Heřmánek 79-01-C/01 Základní škola 60  

 
6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014: 
Žádné změny nenastaly, nebyly otevřeny nové či zrušené stávající obory ani programy. 
 
7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): 
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 
Druh školy:    Základní škola  
Stoliňská 2417/41a, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00 
(Vlastnické právo: Církev bratrská, Soukenická 1193/15, Praha, Nové Město, 110 00) 
Rajmonova 1199/4, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00   
(Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré Město, 110 00) 
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Vinořská 163/17, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15  
(Vlastnické právo: Ing. Slavomír Pospíchal, CSc., Randova 3167/1, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00 a 
PaedDr. Eliška Pospíchalová, Filipovského 539/16, Praha 9, Satalice, PSČ 190 15) 

Druh školy: Školní družina 
Stoliňská 2417/41a, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00 
(Vlastnické právo: Církev bratrská, Soukenická 1193/15, Praha, Nové Město, 110 00) 
Rajmonova 1199/4, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00   

(Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré Město, 110 00) 

Druh školy: Mateřská škola 
Rajmonova 1199/4, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00   

(Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré Město, 110 00) 

Druh školy: Školní jídelna - výdejna 
Rajmonova 1199/4, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00   

(Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré Město, 110 00) 

 
b. jiná 
Vzdělávání a školské služby nebyly poskytovány na jiných místech než výše uvedených, zapsaných 
ve školském rejstříku. 

 
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 
Druh školy:    Základní škola, školní družina 
V školním roce 2014/2015 bylo otevřeno 5 tříd ZŠ Heřmánek.  
Dvě třídy pracovaly v budově ETS - VOŠ teologická a sociální (Stoliňská 41a, Praha 20 Horní 
Počernice) ve 2. patře v pravé části budovy. Třídy zároveň sloužily jako herny školní družiny. 
Součástí půlpatra je chodba se šatní stěnou. Škola měla dále k dispozici v přízemí v budově šatní 
skříňky s odvětráním a sociální zařízení v počtu vyhovujícím zákonným požadavkům. Pro výuku 
tělesné výchovy využívala škola blízké tělocvičny organizace Pražský Tyrannus Hall, jenž se 
nachází v areálu CB Chvaly.  
Další tři třídy školy se nacházely v budově na adrese Rajmonova 1199/4, Praha 8 Ládví. Třídy a 
herna školní družiny se nachází v pavilonu C, který byl zrekonstruován pro potřeby školy 
v průběhu prázdnin. Oddělení školy má samostatný vstup, šatnu vybavenou šatními skříňkami a 
lavičkami, nachází se zde také sociální zařízení. V oddělení školy se nachází i kancelář, která slouží 
i jako sborovna pro pedagogy. Jelikož škola na Praze 8 nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, 
na výuku tělesné výchovy docházeli žáci do tělocvičny Sokol Ládví, jenž se nachází v blízkém okolí. 
Pro velké přestávky měli žáci k dispozici školní pozemek, o který se starali v hodinách pracovní 
výuky. 
 
Vybavení tříd ZŠ: 
- školní nábytek a školní zařízení (10-12 ks školních lavic a židlí příslušné velikosti, nástěnná 

tabule, resp. samostatně stojící tabule, knihovní skříně na vzdělávací pomůcky, katedra); 
- soubor učebnic a metodických příruček, pomůcek; 
- soubor knih dětské literatury; 
- soubor didaktických pomůcek a výukových manipulativ; 
- počítač a soubor výukových SW a DVD; 
- v případě potřeby – projektor, zvučící technika. 
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V průběhu školního roku byly pronajaté prostory v ulici Kyselova 2 a o prázdninách byly upraveny  
pro volnočasové centrum a školní družinu pro příští školní rok.  
 
Druh školy:  Mateřská škola 
Mateřská škola působila v školním roce 2014/2015 v prostorech bývalých jeslí v pavilonu C a E 
budovy na adrese Rajmonova 1199/4, Praha 8. MŠ měla 3 oddělení, do nichž byly děti rozděleny 
na základě věkových skupin. Jednotlivá oddělení MŠ byla vybavena dětským nábytkem a 
výukovými pomůckami tak, aby vyhovovaly skupinovým i individuálním aktivitám dětí a také 
výuce. Jejich zařízení zohledňovalo bezpečnost a potřeby dětí.  
 
Mateřská škola pracovala podle ŠVP Heřmánek.  

Vybavení tříd MŠ: 
- dětský nábytek – stůl a židle; lehátka pro odpočinek dětí (přizpůsobeny požadavkům, 

zdravotně nezávadné a bezpečné) – vše v počtu odpovídajícímu kapacitě dětí na třídu; 
- hračky, didaktické pomůcky, knihy pro děti a další doplňky; 
- skříňky či skříně, poličky, stůl a židle pro učitelku; 
- v případě potřeby – počítač, projektor, zvučící technika. 
Třídy byly využívány jako herny i ložnice zároveň. 
 
Druh školy:  Školní jídelna - výdejna 
Výdejna pro žáky ZŠ a děti MŠ se nachází v traktu propojujícím pavilon E s pavilonem C budovy na 
adrese Rajmonova 1199/4, Praha 8. Obědy dodávala firma Scolarest a od ledna 2015 firma Ertus.  
Výdej jídla pro školu v Horních Počernicích dodavatelsky zajišťovalo LRS Chvaly nacházející se 
ve stejném areálu jako budova školy na adrese Stoliňská 41a, Praha 20. 
 
Škola v průběhu školního roku požádala vlastníka objektu na adrese Rajmonova 1199/4, Praha 8 
o souhlas rozšíření počtu oken ve školní jídelně – výdejně pro zvýšení světelnosti místnosti 
jídelny. Tento souhlas i po několikanásobném upomínání nebylo sdělené vyjádření, škola 
pokračuje v dojednání této situace. 
 
Vedení školy jednalo s Ministerstvem financí ČR a Zdravotním ústavem ve věci prodeje státního 
pozemku obklopujícího pronajatou budovu, který byl nabízen k prodeji prostřednictvím 
výběrových řízení. Pozemek byl zařazen na seznam majetku, o kterém probíhá jednání o směně 
mezi Ministerstvem zdravotnictví a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Díky 
tomuto kroku byl pozastaven prodej pozemku a prostřednictvím směny by se v budoucnu mohl 
pozemek dostat do majetku MHMP, který vlastní i budovu.  
 
Škola usilovala o oplocení pozemku školy a vytvoření vlastního vjezdu do areálu s cílem zvýšení 
bezpečnosti žáků a dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Heřmánek. Získala souhlas od Zdravotního ústavu, 
nebyl jí ovšem udělen souhlas od MHMP. Jednání stále probíhají.  
Škola usilovala o možnost pronájmu prostoru pro možnost rozšíření svých kapacit 
prostřednictvím připojení mobilních buněk školních prostor k stávajícímu objektu. Pro tento 
záměr nebyl udělen souhlas MHMP jako vlastníka budovy, vzhledem ke komplikovaným 
budoucím majetkoprávním situacím. 
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Škola také připravila návrh pro přístavbu patra budovy pro MHMP. I tato přístavba byla MHMP 
zamítnuta z hlediska majetkoprávních otázek. 
 
9. Školská rada:  
V školním roce 2014/2015 působila školská rada v tomto složení: 
- zástupci rodičů: Petra Ruth Kaprálová, Miroslav Kukuc; 
- zástupci pedagogických pracovníků: Olga Cajchanová, Babora Picková; 
- zástupci zřizovatele: Petr Adamec, Lucie Jeřábková. 
Předsedou ŠR byla zvolena Olga Cajchanová. 
 
  

II. 

Pracovníci školské právnické osoby 

 
1 Pedagogičtí pracovníci  
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ZŠ Heřmánek 3 1 9 5,7 8 0,5 17 7,2 

MŠ Heřmánek 2 1 2 2 1 0,01 3 2,01 

 
b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

ZŠ Heřmánek 
kvalifikovaných 4 24 

nekvalifikovaných 13 76 

MŠ Heřmánek 
kvalifikovaných 1 50 

nekvalifikovaných 1 50 

 
c. další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet  zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

semináře   3 1. Cyklus seminářů pro učitelský sbor: 
Motivace žáků 
Práce s odměnami a tresty ve škole 

2. Jak zvládat hněv – seminář pro pedagogy 
a rodiče 

 
9 
 

14 
 

Etické Fórum ČR, z. 
s. 
 
Kelly Myers a 
Sabrina Evans, 
americké 
psycholožky 
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kurzy 5 1. Aplikace etické výchovy v pedagogické 
praxi  / 40 hodinový kurz pro výuku EtV 
průřezově (MSMT – 1931/2013-201-32) 

2. Kurzy Montessori pedagogiky: 
Přírodověda a vlastivěda Montessori  
Geometrie a zlomky 
Montessori – úvodní kurz 
Aritmetika 

1 
 
 
 

1 
1 
3 
3 

Etické Fórum ČR, z. 
s. 
 
Magdaléna Sinkule  
 

doplňkové 
pedagogické 
studium 

2 Učitelství uměleckých odborných 
předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři 
Učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů - matematika 

1 
 

1 

UK v Praze, 
Pedagog. fakulta 
UK V Praze,  
Mat.-fyz. fakulta 

školský 
management 

5 1. Vzdělávací program pro ředitele škol a 
školských zařízení podle § 5 vyhlášky 
317/2005 Sb. – ukončení  

2. Konzultace k RVP a ŠVP (3) 
 

3. Školení vedoucích pracovníků škol a 
školských zařízení v oblasti BOZP a PO 

4. Seminář InspIS SET- školní testování 
5. Seminář s ředitelem Montessori školy 

z Redlens 

1 
 
 

1 
 

3 
 

1 
1 

Českomoravská 
vzdělávací s.r.o. 
 
PaedDr. Karel 
Tomek 
J. K. advisory 
service s.r.o. 
ČŠI 
MC andílek  

rozšiřování 
aprobace 

1 Psychoterapeutický výcvik (s cílem 
zajištění podpory pedagogů a supervize 
pro učitelský tým, odborné zvládání 
školní šikany a její prevence) 

1 Rafael Institut 

konference 2 1. Konference Křesťan za katedrou / Útok 
na naše děti + workshopy:  
Odkaz Jana Husa, Vzdělávání je 
atmosféra, Biblická integrace a 
mentoring ve třídě a mimo ni 
 

2. Konference Soukromých škol  

2 
 
 
 
 
 

1 

SECAV ve 
spolupráci s CZŠ a 
MŠ Třinec, 
Gymnáziem 
Beskydy Mountain 
Academy a SKU 
Asociace 
soukromých škol 

ostatní  1. Supervize ředitele školy  
 

2. Supervize – týmu vedení školy 

20 h      
 

20 h 

Mgr. Dana 
Staňková 
PhDr. Martin Huk 

 
d. jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

3 

z toho 

s odbornou kvalifikací  

(dle zákona o ped. prac.) 
1 

bez odborné kvalifikace  

(dle zákona o ped. prac.) 
2 

rodilý mluvčí - 
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2 Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) 
 
a. počty osob  

fyzické osoby 

celkem 
přepočtení na plně zaměstnané 

6 2,5 

 
Vzdělávání nepedagogických pracovníků probíhalo v návaznosti na vzdělávání pedagogických pracovníků 
v některých z výše uvedených vzdělávacích programů. 
 

III.  

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ) 

 

1 Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů  

a denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

ZŠ Heřmánek 11 tříd 121 

 
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu 
samostatně, neuvádějte počty duplicitně): 
 přerušili vzdělávání:    - 
 nastoupili po přerušení vzdělávání:  - 
 sami ukončili vzdělávání:    - 
 vyloučeni ze školy:     - 
 nepostoupili do vyššího ročníku:   1 z toho nebylo povoleno opakování: - 
 přestoupili z jiné školy:   26 
 přestoupili na jinou školu:   20 
 jiný důvod změny (uveďte jaký):   - 

b vzdělávání při zaměstnání: Škola neposkytovala tento druh vzdělávání. 

 
2 Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího 
výkazu) 
 
a denní vzdělávání 

škola průměrný počet  
žáků / studentů  

na třídu / skupinu 

průměrný počet  
žáků / studentů na učitele 

ZŠ Heřmánek 11 13,4 

 
b vzdělávání při zaměstnání:  Škola neposkytovala tento druh vzdělávání. 
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3 Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 
 
4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 
 
a denní vzdělávání 
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: prospělo s vyznamenáním 121 

Neprospělo 1 

opakovalo ročník - 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 126 

t.j.  % z celkového počtu žáků/studentů 100 % 

průměrný počet zameškaných hodin na 

žáka/studenta 
19,7 

z toho neomluvených - 

 
b vzdělávání při zaměstnání: Škola neposkytovala tento druh vzdělávání. 

 
5 Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 
Škola v šk. roce 2014/2015 měla škola žáky prvního stupně a 3 žáky druhého stupně (z toho jedna 

žákyně 9. ročníku), ovšem žádné závěrečné zkoušky se nekonaly. Žákyně 9. ročníku byla přijata 

na gymnázium, na které úspěšně absolvovala přijímací zkoušky v řádném termínu. 

6 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2015/2016 
a Základní školy 

 
 

 
 

7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
V školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 10 žáků jiné než české národnosti: 
2 žáci ukrajinské národnosti, 
2 žáci ruské národnosti,  
1 žák americké národnosti, 
1 žák bulharské národnosti, 
4 žáci slovenské národnosti.  
Dva žáci ruské národnosti byli podpořeni v oblasti výuky českého jazyka v průběhu celého 
školního roku. Žák ukrajinské národnosti, který do školy nastoupil ve 2. pololetí, byl integrován do 
2. třídy a jeho vzdělávání v českém jazyce bylo podpořeno pomocí asistence v hodinách českého 
jazyka, matematiky a prvovědy. 
 
8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

počet přihlášek celkem 95 

počet přijatých celkem 83 

počet odkladů povinné školní docházky 12 



Základní škola a mateřská škola Heřmánek, IČ: 71 341 293 
www.prorodinu.cz/skola  

 

 
Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2014/2015 

-10- 

Škola neměla zřízené speciální třídy. Žáci se SVP byli integrováni v běžných třídách a jejich 
vzdělávání probíhalo na základě vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů, resp. bylo 
podpořeno speciálními aktivitami v rámci běžné výuky i nad její rámec (doplňující odpolední 
aktivity zaměřené na podporu rozvoje žáků v oblastech jejích SVP).  
Třídy druhého ročníku v září navštívila paní psycholožka ze spolupracující Křesťanské 
pedagogicko-psychologické poradny a provedla hromadné vyšetření s depistážním diktátem 
zaměřené na riziko vzniku poruch učení u žáků prvního stupně.  
V průběhu školního roku bylo několik žáků vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně a byly 
jim diagnostikovány specifické poruchy učení. V rámci podpory těchto žáků škola spolupracovala 
s poradnou a rodiči.  
Ve třídních kolektivech nebyli začleněni žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.  
V 1. třídě působil ve výuce některých předmětů asistent pedagoga u žáka diagnostikovaného 
autismem, který se vzdělával podle IVP. Metodické vedení bylo zajištěno ve spolupráci se SPC, 
které žák navštěvuje.  
 
9 Vzdělávání nadaných žáků a studentů 
Škola spolupracuje se Společností pro talent a nadání (původní název: Československá pobočka 
ECHA) v případech rozvoje nadaných žáků. V školním roce 2014/2015 se žákyně 9. ročníku 
vzdělávala podle IVP pro mimořádné nadání v oblasti jazyků.  
Koncem školního roku bylo u žáka 1. ročníku diagnostikované nadání s možností vzdělávání dle 
IVP pro mimořádně nadání v oblasti matematiky a přírodních věd. 
 
10 Ověřování výsledků vzdělávání 
Škola byla zařazena do vzorku škol pro výběrové zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání 
ve školním roce 2014/2015 prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS 
SET. Výběrové testování bylo zaměřeno na oblast společenskovědných předmětů a 
přírodovědných předmětů. Škola dosáhla průměrnou úspěšnost 88% v oblasti přírodovědného 
přehledu a 91% v oblasti společenskovědního přehledu. 
Ověřování výsledků probíhalo také průběžně pomocí testů, zpětné vazby a jejího vyhodnocování 
a srovnání se  ŠVP. Ve všech třídách byl ŠVP plněn v dobré kvalitě a dle časového plánu. 
 
 
 
11 Školní vzdělávací programy 
Pro loňský školní rok byl zpracován kompletně nový ŠVP Heřmánek. Na zpracování tohoto ŠVP se 
pod vedením ředitelky školy Mgr. Miroslavy Adamcové pracoval tým učitelů: Barbora Picková, 
Olga Cajchanová, David Fast, Petr Adamec, Pavel Pernica a Soňa Motyčková. ŠVP byl uveden 
v realizaci pro školní rok 2014/2015. Koordinátorem práce na ŠVP byla také Mgr. Miroslava 
Adamcová.  
 
Škola vytváří vlastní metodický přístup výuky, který kombinuje speciální rozšíření ŠVP v jazykové 
oblasti, v oblasti etické výchovy, věd a pokusů a dramatické výchovy. V rámci změny ŠVP byly 
specializovány jednotlivé obory v souladu s RVP a zároveň v souladu s programy, které škola pro 
výuku používá. V matematice se jedná o systém  Purposeful Design Mathematics Series, ve vědě 
Purposeful Design Science a v prvovědě byla vytvořena koncepce vyučování podobná vyučování 
Montessori systému. V hlavních předmětech škola využívá vlastní tvořivou pedagogickou práci 
(především v oblasti českého jazyka), kombinované s Montessori koncepcí a využitím Critical 
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thinking a pedagogickým konstruktivismem. Škola vytváří vlastní pomůcky pro některé vzdělávací 
obory a má velký přehled o českých a zahraničních pomůckách, z kterých mnohé využívá.  Škola 
se snaží kombinovat intuitivní pedagogiku s klasickou pedagogikou a střídat používání těchto 
přístupů dle jednotlivých předmětů a dle přístupu jednotlivých učitelů.  V oblasti etické výchovy 
je škola inspirována základními křesťanskými hodnotami naší společnosti. 
 
Pro jednotlivé předměty byly vytvořeny roční plány práce. Klíčové roční plány práce (ČJ a M) byly 
také zveřejněny na webových stránkách školy jako informace pro rodiče. Vyhodnocování plnění 
ŠVP probíhalo každý měsíc v jednotlivých slovních hodnoceních žáků v rámci ŠVP a při práci 
metodických týmů.  
 
Pracujeme s hodnocením žáků individuálně a vytváříme podporující atmosféru k samostatnému 
výkonu každého žáka ve své vlastní školní práci. Učíme žáky, že chyba je přijatelnou cestou 
k učení. Škola nepoužívá jako metodu k povzbuzování žáků ve školní práci metody, které vytvoří 
škálu úspěchu v jednotlivých aktivitách. Žáci ani rodiče vzájemně neznají svoje hodnocení, 
nezveřejňují se. Učitelé žáky neřadí do škál, nepoužívají negativního tlaku. Škola pracuje 
s metodou spolupráce a pozitivní skupinové motivace, stejně jako pozitivní soutěže. 
 
V rámci školy se pro kvalitní realizaci ŠVP projevila jako velmi výhodná specializace učitelů na 1. 
stupni - specializace třídních učitelů na matematiku a vědu či na český jazyk. Koncept specializace 
interních učitelů je podpořen externími učiteli, kteří ve škole pracují ve svém oboru napříč všemi 
ročníky. Jedná se o učitele hudební výchovy, dramatické výchovy a etické výchovy. 
 
ŠVP je součástí řízení školy a je s ním velmi dobře pracováno. Není pouze formální pracovní 
pomůckou, ale je využíván jako neformální způsob řízení. 
 
Škola stojí na vyučování dětí v malých třídních kolektivech s individuálním přístupem k dítěti 
a rodině a skupinové práci a spolupráci dětí. V této oblasti jsme pracovali a pracujeme 
na formách spolupráce mezi dětmi v rámci třídního kolektivu a v rámci jednotlivých pracovišť celé 
školy.  
 
Celkově je ve škole dobrá atmosféra a individuální přístup ke každému dítěti a rodině, což se 
projevuje především v situacích podpory jednotlivých rodin. V loňském roce jsme řešili složitou 
situaci ve třídě 2. ročníku, kde se projevily drobné počátky šikany mezi žáky. Tato situace byla 
úspěšně zvládnutá. Při řešení jsme vyhledali odborníky k podpoře zvládnutí situace (PPP a školní 
mediaci).  
12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
Žáci se od 1. ročníku učí anglickému jazyku. Četnost výuky je dle učebního plánu v rozsahu 
2 vyučovacích hodin za týden, ale škola doplňuje výuku speciální dohodou s rodiči, od 2. ročníku 
na 3 hodiny týdně. Pro výuku anglického jazyka má škola rozsáhlou sbírku pomůcek a metodik 
jako i vzdělávacích SW a DVD, která jsou ve výuce využívána.  
 
Během školního roku probíhala diskuse mezi rodiči ohledně kvality výuky anglického jazyka. 
Vedení školy a rodiče zvažovali, zdali je výhodné pro výuku mít lektora – rodilého mluvčího či 
českého lektora.  Po dohodě s rodiči škola pověřila Mgr. Lucii Jeřábkovou jako metodický dozor 
nad lektory anglického jazyka a zvolila kompromis v kombinaci vyučování rodilým mluvčím a 
českým učitelem. 



Základní škola a mateřská škola Heřmánek, IČ: 71 341 293 
www.prorodinu.cz/skola  

 

 
Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2014/2015 

-12- 

Školu navštívilo několik zahraničních hostů, s nimiž mohli žáci sami komunikovat. Škola v rámci 
zájmových aktivit nabízí kroužek angličtiny.  
 
13 Pedagogická literatura a učební materiály  
Škola pro vlastní interní potřebu přeložila z anglického jazyka tyto tituly:  
- knihu Mateřská škola (management školy a řízení mateřské školky) 
- knihu Školní management (metodická příručka pro učitele základních škol) 
Byla vytvořena školní pomůcka Vyjmenovaná slova (obrázkový soubor všech vyjmenovaných slov 
a slov příbuzných). Byl zakoupen Montessori systém v oblasti přírodovědy a psaní. Byly 
zakoupeny i další pomůcky Montessori pro matematiku, přírodovědu a mateřskou školku.  
 

V.  

Aktivity právnické osoby 

Prezentace ZŠ a MŠ Heřmánek na veřejnosti 

 

1 Výchovné a kariérní poradenství 
Škola spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími poradnami, 
které si vybrali rodiče. Pravidelně dochází k hospitacím ve třídách. 
 
Ve školním roce 2014/2015 působila jako výchovný poradce slečna Mgr. Lucie Landová, která 
na základě inspekčních zjištění byla vystřídána Mgr. Miroslavou Adamcovou.  
 
Výchovné poradenství a situace ve škole je hodnocena pravidelně v rámci měsíčních Zpráv o 
nestandardních /pozitivních i negativních/ situacích ve škole, se kterými pracuje celý pedagogický 
sbor. V průběhu minulého školního roku pracovali 3 žáci dle individuálních plánů, díky kterým 
byly do výuky těchto žáků zavedeny aktivity podporující rozvoj jejich učení, ale také rozvoj nadání 
jednotlivých žáků. Ve škole působil přípravný klub pro 1. ročník, ale také aktivity podporující 
individuální rozvoj čtení a psaní.  
 
Žákyně 9. ročníku byla úspěšně přijata na Anglicko-české gymnázium AMAZON i díky své jazykové 
vybavenosti z předchozího vzdělávání (žákyně se vzdělávala dle IVP pro mimořádně nadané žáky 
pro oblast jazyků).  
 
2 Prevence sociálně patologických jevů 

Základní škola 

Prevenci sociálně patologických jevů zajišťoval pan učitel David Fast. Během školního roku 
probíhala jednání a také supervizní práce týmu školy na téma, jak udržet dobrou atmosféru školy 
i v případě, že se ve škole vyskytnou žáci, kteří potřebují dočasně či trvale nastavení striktnějších 
pravidel než ostatní žáci (speciálně žáci s poruchami učení a žáci s mimořádnou rodinnou situací – 
rozvod apod.). 
 
Ve třídě 2. ročníku se vyskytl chování směřující k šikaně spolužáků. Situace byla řešena ve 
spolupráci s odborníky - s PPP a dalšími poradenskými centry. Po nastavení hranice a jasného 
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opatření ze strany školy byla situace vyřešena.  Pro prevenci patologických jevů byl uspořádán 
v mateřské škole a základní škole preventivní seminář pro děti Jak zvládat hněv.  
 
 

3 Ekologická výchova a environmentální výchova 
Základní škola 
V rámci průřezových témat a mezipředmětových vztahů absolvovali žáci ekologickou výchovu 
zaměřenou zajištěnou především spolupráci s ekologickým expertem panem Ing. Petrem 
Adamcem a to především tím, že byly pořádány ekologické exkurze. Tématům environmentální a 
ekologické výchovy jsme se věnovali zejména v hodinách prvouky a pracovních činností (kde byly 
teoretické poznatky prakticky aplikované). Prvky environmentální výchovy se objevují také 
v předmětu věda. V základní škole v rámci prvouky a pracovní výchovy žáci pracují na školním 
pozemku a pečují o zahradu.  
Mateřská škola 
V rámci ekologické výchovy vedeme děti k třídění odpadu. Ve školce máme speciální oddělené 
koše na tříděný odpad, děti si v rámci výtvarné činnosti vytvořily krabice se základním barevným 
dělením v tříděném odpadu. Environmentální výchově se program MŠ věnuje průběžně v rámci 
jednotlivých integrovaných bloků. 
 
4 Multikulturní výchova 
Multikulturní výchova probíhá velmi prakticky, začleňováním dětí z odlišného kulturního 
prostředí či s odlišnou kulturní zkušeností do školního kolektivu. V běžných třídách základní školy 
probíhalo začleňování 5 dětí a v mateřské škole 3 dětí jiné národnosti a kultury.  
V rámci mateřské i základní školy probíhá mnoho multikulturních programů. V základní škole 
v rámci hudební výchovy, prvouky, ale také v rámci projektového vyučování. 
 
5 Výchova k udržitelnému rozvoji 
Základní škola 
Žáci byli v rámci běžných aktivit vedeni k úspornému zacházení se zdroji (elektřina, voda, papír, 
apod.). V rámci environmentální výchovy a v souvislosti s tématem recyklace odpadů či dalších 
diskuzí se žáci obeznámili s původem různých druhů surovin, možnostmi jejich využití a obnovy.  
Mateřská škola 
Děti jsou v rámci každodenních aktivit vedeny k úspornému zacházení se zdroji. V rámci určitých 
témat ŠVP se děti ze staršího oddělení seznamovaly s otázkou nerostných surovin, jejich 
zpracování a využití jako i možnosti recyklace. 

 
 

6 Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 
Základní škola 
Škola neorganizuje školy v přírodě, ovšem pravidelně (1x měsíčně) organizuje exkurze a 
jednodenní akce podporující praktickou výuku. V školním roce 2014/2015 to byly následující akce: 
Přírodovědně a technicky zaměřené semináře a exkurze: 
- Vědohraní - pořadatel MFF UK v Praze,  
- Veletrh vědy,  
- Mikroskopování - návštěva laboratoří MFF UK v Praze, 
- výlet do Techmánie v Plzni,  
- návštěva Národního technického muzea – expozice Uhelné doly,  
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- návštěva Muzea Karla Zemana, 
- návštěva Botanické zahrady – program Ptáci, úžasní stavitelé, 
- návštěva expozice Geosvět – Galerie minerálů a fosílií,  
- návštěva hvězdárny v Ďáblicích. 
Společenské, kulturní a sportovní akce: 
- návštěva divadla Minor – představení Zahrada, Naše rodina, 
- představení O Palečkovi, Vánoční loutková hra – divadelní soubor Bořivoj,  
- plavecký výcvik – plavecká škola Delfínek,  
- kurz ledního bruslení – Inline škola, 
- návštěva dopravního hřiště Prahy 8. 
Historické exkurze k výročí upálení Jana Husa:  
- Výlet na hrad Krakovec, 
- návštěvy míst spojených s Janem Husem v Praze (Staré Město). 
Další realizované vzdělávací programy: 
- interaktvní audiovizuální program Zubozem v rámci projetu Země zdraví, 
- workshop na téma Zvládání hněvu a dětských emocí vedený americkými dětskými 
psycholožkami. 
Svou práci žáci prezentovali na Vánoční besídce (přednesy a výstupy připravené v rámci výuky 
dramatické výchovy, hudební program pod vedením pana učitele hudební výchovy, vlastní 
hudební vystoupení). Na závěr školního roku žáci předvedli své projekty, které si připravili 
samostatně ve spolupráci s rodiči či učitelkou vědy. 
 

Mateřská škola 

Pro děti MŠ organizujeme zejména aktivity v prostorách školy – v průběhu školního roku jsme 
zorganizovali 4 divadelní představení (divadelní soubor Bořivoj a divadlo APORIA), pozvali jsme si 
program Bezpečný pes a další. Dětem nejstaršího oddělení MŠ byly nabízené vybrané výjezdové 
školní akce, kterých se dle zájmu rodičů účastnily (výlet do Techmánie v Plzni, návštěvy divadla 
Minor, historické exkurze k výročí upálení Jana Husa, a jiné). Zároveň si společně jednotlivá 
oddělení či společně celá školka organizovala společenské a sportovní aktivity jako karneval, 
barevné dny a olympijské hry. 
 
7 Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 
Škola ve spolupráci s rodiči organizovala příležitostné mimoškolní aktivity, kterých se účastnili 
děti i rodiče celé školy: 
- lampionové (podzimní) vyrábění,  
- lampionový průvod,  
- vánoční zdobení perníčků,  
- vánoční vyrábění,  
- příprava netradičního vánočního cukroví,  
- oslava 100 dní ve škole. 
 
Škola v rámci mimoškolních aktivit organizovala tyto kroužky pro děti MŠ a žáky ZŠ: 
- Výroba šperků (navštěvovalo 7 dětí), 
- Keramika (navštěvovalo 12 dětí),  
- Počítače (2 kroužky – každý navštěvovalo 7 dětí), 
- Rukodělné vyrábění (navštěvovalo 6 dětí), 
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- Angličtina (navštěvovalo 8 dětí). 
 
8 Soutěže  
Všichni žáci školy se zúčastnili soutěže Matematický klokan v kategorii Cvrček a Klokánek. 
Pro další školní rok připravujeme zapojení do Přírodovědného klokana.  

 
9 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 
Škola je členem mezinárodní vzdělávací organizace The Association of Christian Schools 
International (ACSI), jež podporuje profesionální a osobnostní růst křesťanských pedagogů 
a poskytuje podpůrnou činnost pro křesťanské školy.  
Dále má škola kontakty se základní školou Kristina Skola v Uppsale (Švédsko), jenž organizuje 
pravidelné mezinárodní konference pro ředitele a učitele.  
Škola navázala partnerství se školami z Belfastu v rámci projektu Forgiveness Curriculum a 
připravovanými projekty Erasmus+.  V rámci plánování projektu a podání žádostí v programu 
Erasmus+ navázala škola i další kontakty se zahraničními školami zejména v Norsku, Dánsku ale i 
na Slovensku. 
Škola v letošním roce navázala spolupráci s organizací Christian Education Europe  Ltd. (CEE), jenž 
koordinuje v Evropě ucelený výchovně-vzdělávací program zaměřený na individualizaci výuky. 
Naše škola jedná o možnosti převzetí výukového programu CEE a překladu výukových materiálů 
do českého jazyka. Na podzim 2015 nás osobně navštívil výkonný ředitel CEE. 
Škola pokračovala i ve spolupráci s Dr. Robertem D. Enrightem, PhD., vedoucím projektu 
Forgiveness Curriculum, pojednávajícím o hodnotě člověka a o odpuštění.  
 
10 Spolupráce právnické osoby s partnery 
Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, České evangelikální aliance. 
Úzce spolupracuje se svým zakladatelem Křesťanským centrem pro rodinu Heřmánek 
a partnerskou organizací Focus on education, o.p.s. 
Škola má navázané vztahy s několika dalšími školami v rámci ČR (ZŠ a MŠ J. Husa v Brně, NOE - 
Křesťanská základní škola v Pardubicích, Christian International School of Prague ). V rámci těchto 
vztahů se organizují vzájemné návštěvy a náslechy nových učitelů školy ve spolupracujících 
školách. 
Škola úzce spolupracuje se základní školou Livets Ords Kristina Škola v Uppsale.  
Nově škola navázala partnerství s Polytechnickým směrem výuky na PF Hradec Králové.  
 
 
11 Další vzdělávání realizované právnickou osobou: Vzdělávání určené pro veřejnost 
(celoživotní učení) nebylo školou v šk. roce 2014/2015 poskytováno. 
 
12 Další aktivity, prezentace 
 
Naše škola organizovala 8 dnů otevřených dveří ve škole i školce. Během těchto dnů mají rodiče 
stávajících žáků a dětí, ale také rodiče budoucích prvňáčků či noví zájemci o školu a školku, 
možnost nahlédnout do vyučování v ZŠ a programu v MŠ. Rodiče stávajících dětí mohou 
do vyučování nahlédnout po domluvě s pedagogem kdykoliv.  Ve škole se na dnech otevřených 
dveří účastnilo kolem 120 rodičů a v MŠ zhruba 50. Na přání rodičů byla zlepšena informovanost 
díky zvýšení množství informací poskytovaných školou. Ředitelství školy informuje na Google+ 
komunitě, učitelé sdílejí informace prostřednictvím webu, Google + a Facebooku jako i osobně.  
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Škola organizovala 4 termíny zápisu do 1. ročníku a pro přijaté děti 3 měsíce přípravného klubu 
pro děti do 1. ročníku.  
 
Ve škole probíhá velmi aktivní komunikace mezi školou a rodiči. Během školního roku probíhají 4 
rodičovské schůzky, z nichž 2 schůzky probíhají jako tripartitní setkání a při těchto setkání je 
formou portfolia pracovních aktivit hodnocena společně hodnocena práce žáků -  žáky 
samotnými ve spolupráci s učitelem a rodiči. Škola se zabývá potřebami rodičů, rodiče jsou každý 
měsíc informováni práci a životě ve třídě dopisy pro rodiče, pomocí webových stránek a pomocí 
komunity Google + Heřmánek. Ředitelka školy zve rodiče na neformální setkání při heřmánkovém 
čaji, na kterém probíhají neformální rozhovory o škole. Škola se věnuje patřičnou pozornost 
podnětům rodičů a případným stížnostem.  
 
Tým školy vytvořil a předložil 2 grantové žádosti v rámci Erasmus+, které ale nebyly podpořené. 
Během minulého školního roku škola vytvořila 4 podporovaná pracovní místa ve spolupráci 
s Úřadem práce pro školníka školy, pro pracovníka výdejny jídelny, od května další – 
administrátor a asistent učitelů v MŠ.  
 
Škola získala dotační podporu v rámci rozvojového programu Podpora implementace etické 
výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015. 
 
 
13 Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních 
prázdnin:  
V průběhu školních prázdnin byla částečně využita budova a prostory školy pro prázdninový 
provoz – celodenní hlídání dětí předškolního a mladšího školního věku. Žákům 1. a 2. ročníku byla 
nabídnuta možnost zúčastnit se letního tábora organizovaného zřizovatelem školy KCR 
Heřmánek, na jehož organizaci se škola také částečně podílí.  
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VI. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 
1 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2015/2016 
Začátkem prosince 2014 proběhla inspekční kontrola, která byla zaměřena na zjišťování a 
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a hodnocení naplnění školního vzdělávacího 
programu základní školy. Inspekce zhodnotila, že podmínky k realizaci ŠVP jsou na požadované 
úrovni. Jako silné stránky školy ocenila úspěšnou integraci žáků s problémem adaptace na školní 
prostředí, přívětivou rodinnou atmosféru celého průběhu vzdělávání a celkový průběh výuky, 
promyšlené využívání motivace a pozitivního hodnocení žáků.  
 
 
2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2014/2015 
Na podzim proběhla věcná kontrola na dotaci získanou v předchozím školním roce na rozvojový 
program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013.  
Škola vzhledem k jednání s Úřadem práce měla potvrzené několikrát ročně bezdlužnosti od všech 
státních institucí. Jiné kontroly ve škole během školního roku neprobíhaly.  
  

VII.  

Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2014/2015 

Informace o hospodaření školy  za školní rok 2014/2015 (údaje v tis.Kč) 

I. Výnosy v členění podle zdrojů                                                             7 260 

-Tržby za  služby ve školství.                                                                    2 744 

  z toho:  školkovné a školné                                                                    2 039 

                ostatní služby -  stravování                                                           344 

- Dotace MŠMT                                                                                        4 174 

- Jiné výnosy  - refundace  úřadu  práce                                                     320 

- Zdanitelné příjmy (podnikatelská činnost)                                                   0  

Výnosy celkem                                                                                            7 260 

Výnosy za min.šk.rok                                                                                  6  734 

index                                                                                                                 107,8  

II. Rozvrh nákladů 

a) náklady vynaložené pro plnění  školských služeb      

spotřeba materiálu                                                                          494 

z toho:    učební pomůcky, vybavení                                             262  

nakoupené služby                                                                      2 031 
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z toho:     nájemné                                                                     1 107 

mzdové náklady z tohoto:                                                        3 438 

mzdy                                                                                                 2 645 

sociální  a zdravotní pojištění                                                         793                                                

b) režijní náklady na činnost společnosti 

z toho:  materiál                                                                       118            

               služby                                                                              105 

               mzdové náklady                                                370 

               sociál. a zdravotní  pojištění                                             42 

c) mimořádné náklady  příprava pronájmu učebny „Kyselova“  : 

rekonstrukce                                                                                70 

pořízení drobného majetku                                                          115                                                               

d) náklady  doplňkových  služeb                                                                   0 

Celkem                                                                                                         7 188 

IV. Hospodářský výsledek – zisk                                                                  72 

V. Stav majetek 

- drobný hmotný majetek evidovaný                                                                 12 

-         operativ. evidence                                                                                     115 

VI. Vývoj a stav vlastních zdrojů 

- vlastní jmění                                                                                                         10 

-  nerozdělené zisky min. let                                                                              817 

   (využitelné  jen pro činnosti školy) 

- závazek rezervy na opravy                                                                              315 

   (úpravy  pronajatého majetku, i rozšíření pronájmů) 

VII. Stav závazků a jejich struktura 

Změna stavu na bankovních účtech                                                         + 1 193 

Změny stavu: 

-pohledávek                                                                                                         -48 

   z toho:   školné , stravné (vztahy  trvale vypořádány)            +3      

- závazků 

  závazky vůči dodavatelům                                                                            +149          

         -„-           zaměstnancům                                                                           +70 

         -„-       vztahy uvnitř skupiny KCR                                                            +89 

 časové rozlišení  příjmů                                                                                  +272  

    (zálohy od rodičů na šk.rok 2015/16 )                                                  

 rezerva na opravy                                                                                            +315 
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VIII. Odvody do SR 

- daň z příjmu (nevykazují se  příjmy, které jsou předmětem daně)              0 

-zúčtování s instit, sociálního a zdravotního zabezpečení                               28 

VIII. 

Další informace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: 

Mgr. Miroslava Adamcová 

Ing. Olga Cajchanová 

 

Výroční zpráva byla v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005  Sb. a v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb. 

schválena školskou radou dne 13. 10. 2015. 


