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Výroční zpráva Heřmánek Praha, základní škola  
za školní rok 2016/2017 

 

I. 
Základní údaje o škole, školském zařízení 

 
1. Přesný název školy :Heřmánek Praha, základní škola  

IČ:   04 288 939 

RED IZO: 691 008 426 

sídlo:  Rajmonova 1199/4, Praha 8, 182 00 

V průběhu školního roku došlo k změně sídla školy. Sídlo školy je po změně totožné 

s adresou místa poskytování vzdělávacích služeb (adresa hlavní budovy školy). 

 

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele,  

Mgr. Miroslava Adamcová, miroslava.adamcova@prorodinu.cz, 776 305 228                                     

zástupce ředitele: 

Ing. Petr Adamec, ing. petr.adamec@email.cz, 724 692 084 

Ing. Olga Cajchanová, olga.cajchanova@prorodinu.cz, 606 416 930 

Renata Sychrová, renata.sychrova@prorodinu.cz 

 

3. Webové stránky školy (současná adresa). 

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    … 325 žáků 

Školní družina    … 141 žáků 

Školní jídelna-výdejna  …   80 strávníků 

 

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  

(uveďte, pokud 

obor nebyl 

vyučován, je 

dobíhající atd.) 

Heřmánek Praha, základní 

škola 

79-01-

C/01 
Základní škola 200  

 

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 

2015/2016: 

Žádné změny nenastaly, nebyly otevřeny nové či zrušeny stávající obory ani programy. 

 

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka 

objektu): 

Druh školy:    Základní škola  

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 

mailto:miroslava.adamcova@prorodinu.cz
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Rajmonova 1199/4, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00    

(Vlastník objektu: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré Město, 

110 00) 

Kyselova 1185/2, Praha 8 - Kobylisy, PSČ 182 00   

(Vlastník objektu: Stavební bytové družstvo Praha 8, Horňátecká 1772/19, Praha 8, 

Kobylisy, 182 00) 

Vítkova 15/12, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00   

(Vlastník objektu: Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA, 

Přemyšlenská 679/6, Praha 8, Kobylisy, 182 00) 

Stoliňská 2417/41a, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00  

(Vlastník objektu: Církev bratrská, Soukenická 1193/15, Praha, Nové Město, 110 00) 

Vinořská 163/17, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15 

(Vlastník objektu: Brzoňová Linda, Rážova 455/24, Praha 9, Satalice, 

 190 15 a Pospíchalová Eliška PaedDr., Nábřeží 338, Davle, 252 06  

 a Václavíková Mária Ing., Roklova 1904, Praha 9, Újezd nad Lesy, 

 190 16) 

b. jiná 

K Cihelně 313/41, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15 … výtvarný ateliér – výuka výtvarné 

výchovy 

(Vlastník objektu: manželé Adamcovi, K Cihelně 313/41, Praha 9, Satalice, 190 15)  

K Radonicům, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15 … školní pozemek – výuka pracovní 

výchovy 

(Vlastník objektu: Městská část Praha – Satalice, K Radonicům 81, Praha 9, Satalice, 

190 15) 

 

Druh školy: Školní družina 

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 

Rajmonova 1199/4, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00    

(Vlastník objektu: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré Město, 

110 00) 

Kyselova 1185/2, Praha 8 - Kobylisy, PSČ 182 00   

(Vlastník objektu: Stavební bytové družstvo Praha 8, Horňátecká 1772/19, Praha 8, 

Kobylisy, 182 00) 

Stoliňská 2417/41a, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00  

(Vlastník objektu: Církev bratrská, Soukenická 1193/15, Praha, Nové Město, 110 00) 

b. jiná 

----- 

 

Druh školy: Školní jídelna – výdejna 

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 

Rajmonova 1199/4, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00    

(Vlastník objektu: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Staré Město, 

110 00) 

b. jiná 
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8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

Druh školy:    Základní škola, školní družina 

V školním roce 2016/2017 měla škola 6 tříd pro běžné žáky 1. až 6. ročníku (na škole nebyla 

samostatná třída 5. ročníku) a 3 samostatné třídy pro žáky individuálního vzdělávání a žáky 

vzdělávající se v zahraničí.  

Třídy 1., 2., 3. a 4. ročníku se nacházely v pavilonu C a třídy 3. a 6. ročníku se nacházely 

v pavilonu E budovy školy na adrese Rajmonova 1199/4, Praha 8 Ládví. Třídy zároveň 

sloužily jako herny školní družiny (ráno). Pavilon C je rozdělený na 2 oddělení se 

samostatným vstupem, šatnu vybavenou šatními skříňkami a lavičkami a sociálními 

zařízeními. V každém oddělení se nacházely 2 – 3 třídy, příp. 1 další místnost. Učebna při 

prvních třídách byla využívaná jako třída pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (individuální čtení a psaní). V oddělení 3. a 4. třídy se nachází kancelář a 

ředitelna. Přístup do tříd pavilonu E vedl přes jídelnu, u vstupu se nacházela šatna vybavená 

šatními skříňkami a lavičkami, sociální zařízení se nachází na chodbě u tříd. Třída 6. 

ročníku zároveň byla vybavená jako počítačová místnost.  

Jelikož škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, probíhala výuka tělesné výchovy kromě 

jiného i v prostorách tělocvičny či na atletickém oválu Sokol Ládví, jenž se nachází v 

blízkém okolí. Pro velké přestávky měli žáci k dispozici školní zahradu, o kterou se mladší 

třídy staraly v hodinách pracovní výchovy. Výuka pracovní výchovy starších tříd probíhala 

od března na školním pozemku, který si škola pronajala v MČ Praha Satalice. Kromě toho 

byla výuka pracovní výchovy zajištěná i ve spolupráci se Střední odbornou školou 

uměleckořemeslnou v Praze 9 v dílnách školy pod vedením učitelů odborné výuky. Škola 

si pro výuku výtvarné výchovy starších tříd pronajímala výtvarný ateliér.  

 

Odpolední družina probíhala v prostorách na adrese Kyselova 1189/2, Praha 8 Ládví, kde 

se nachází 2 místnosti družiny – herna a místnost přizpůsobená pro pohybové aktivity. 

V měsících září až říjen a květen až červen se pro odpolední družinu využívala školní 

zahrada, příp. hřiště v nejbližším okolí. Školní družina je plně vybavena relaxačními 

pomůckami, pomůckami výtvarnými, pomůckami pro výrobu keramiky a tvořivými a 

konstruktivními stavebnicemi.  

 

Vybavení tříd ZŠ a kabinetů ZŠ 

 

∙ školní nábytek a školní zařízení (12-14 ks školních lavic a židlí příslušné velikosti, 

nástěnná tabule, příp. samostatně stojící tabule, knihovní skříně na vzdělávací 

pomůcky a učebnice, stůl se židlí pro učitele); 

∙ soubor učebnic a metodických příruček, pomůcek; 

∙ soubor knih dětské literatury; 

∙ soubor didaktických pomůcek a výukových pomůcek z oblasti matematiky, 

prvovědy, jazyků a vědy – kabinet vědy /fyzika, chemie, prvověda, věda – soubory 

pokusů a názorných pomůcek /, historický a zeměpisný  kabinet /mapy, knihy, 

DVD/, jazykový kabinet – soubory DVD, soubory knih, soubory flipchartů, kabinet 

hudební výchovy – hudební nástroje, klavír, poslechová DVD, Orfova soustava a 

další rytmické nástroje, kabinet přírodních věd – soubor vycpanin, demonstračních 

pomůcek a soubor mikroskopů a pomůcek pro mikroskopování  

∙ vybavení počítačové učebny a soubor výukových SW a DVD; 

∙ dataprojektor, zvuková technika; 

∙ vybavení výtvarné učebny – stojany, výtvarný materiál 

- soubory Montessori pomůcek, soubory Montessori výukových podpůrných materiálů, 

soubory výukových materiálů v oblasti prvovědy (kritické myšlení) 
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- vlastní výukové pomůcky – v oblasti výuky českého jazyka  

 

V průběhu školního roku hledalo vedení školy nové prostorové možnosti pro další rozvoj 

školy. Ze zvažovaných variant (pronájem či vlastní výstavba) se vedení rozhodlo pro 

variantu pronájmu nových prostor. Vhodné prostory vyhovující potřebám školy se objevily 

v budově na adrese U Slovanky 1388, 182 00 Praha 8 – Libeň, jež se nachází v blízkosti 

stanice metra C Ládví a jejíž vlastníkem je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 

v. v. i. Prostory se nachází ve II. NP budovy, byly nově zrekonstruované a škola má možnost 

dispozičně si prostory upravit dle vlastní potřeby. V prosinci 2016 vstoupilo vedení školy 

do jednání o pronájmu s majitelem prostor a v květnu 2016 škola podepsala rezervační 

smlouvu pro užívání nových prostor. Jednání dále probíhá v novém školním roce.  

 

Druh školy:  Školní jídelna - výdejna 

Výdejna pro žáky ZŠ se nachází v traktu propojujícím pavilon E s pavilonem C budovy 

na adrese Rajmonova 1199/4, Praha 8. Obědy dodávala společnost Česká jídelna – zařízení 

školního stravování, s.r.o., Od března 2017 navázala škola spolupráci se společností Bionea 

zařízení školního stravování s.r.o., která zajišťuje stravování žáků se speciálními dietami.  

Škola byla zapojená do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol ve spolupráci se společností 

Laktea o.p.s. Díky zapojení do uvedených projektů dostávali všichni žáci jednou za 14 dní 

v průběhu školního roku ovoce a měli možnost odebírat dotované mléčné výrobky v rámci 

svačin. 

 

9. Školská rada – datum ustanovení, seznam členů 

Školská rada byla jmenována zřizovatelem a k 1. 9. 2016 působila v tomto složení: 

- zástupci rodičů:     Michal Dušek, Petra Ruth Kaprálová 

- zástupci pedagogických pracovníků: Pavel Pernica, Renata Sychrová 

- zástupci zřizovatele:   Petr Adamec, Olga Cajchanová 

Předsedou ŠR byla zvolena Olga Cajchanová. 

 

II. 

Pracovníci školské právnické osoby 

 
Pedagogická rada je složena z třídních učitelů 1. stupně, z učitelů 2. stupně a z učitelů 

specialistů, kteří pracují jako spolupracovníci třídních učitelů od 1. do 6. třídy. Specialisté jsou 

učitelé v oblasti výuky jazykové – výuka anglického jazyka, v oblasti umělecké – učitel 

hudební výchovy, učitel dramatické výchovy a výtvarné výchovy, v oblasti vědy (věda a 

pokusy) a v oblasti etické výchovy.  

 

Učitelé společně komunikují a vytvářejí tým aktivních spolupracovníků. Od září 2016 byla 

zahájena supervize učitelského týmu, která se koná jednou měsíčně a na kterou učitelé přinášejí 

pracovní problémy, pečují o dobrou a respektující komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči. 

Supervize probíhala pod odborným vedením. Stejně tak probíhala pravidelná supervize vedení 

školy, která řeší další rozvoj školy. Učitelé pro řešení složitých problémů mají k dispozici i 

možnost osobní supervizní podpory.  

 
Heřmánek  také podporuje učitele v jejich odborném rozvoji. Každý z učitelů  rozvíjí svoji 

odbornost v oblastech, které jsou pro jeho odbornost vhodné. Informace o rozvoji této 

odbornosti jsou v následující tabulce.  
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ČŠI při svém hodnocení školy zmiňuje: „Pedagogická rada vytváří rovněž dostatečný prostor 

pro participaci pedagogických pracovníků na řízení, projednává zásadní dokumenty a přijímá 

opatření týkající se vzdělávací činnosti i organizačního zajištění provozu školy. Kontrolní 

činnost je realizována každodenním pravidelným monitorováním činnosti pedagogů a žáků, 

systém je funkčně nastaven a proti minulému hodnocení se jeho efektivita zlepšila (vedení 

dokumentace). Hospitační činnost je realizována pravidelně, poskytuje pedagogům zpětnou 

vazbu i s případnými návrhy ke zlepšení kvality vzdělávání. Kvalitu výchovně vzdělávacího 

procesu pozitivně ovlivňují navázané partnerské vztahy.“ (z inspekční zprávy).  

 

1. Pedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) 

 

a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů)  

 

škola 

ředitel a 

zástupce 

ředitele 

fyzické 

osoby 

celkem 

ředitel a 

zástupce 

ředitele 

přepočtení 

na plně 

zaměstnané 

interní 

učitelé 

fyzické 

osoby 

celkem 

interní 

učitelé 

přepočtení 

na plně 

zaměstnané 

externí 

učitelé  

fyzické 

osoby 

celkem 

externí 

učitelé 

přepočt

ení na 

plně 

zaměst

nané 

pedago

gičtí 

pracov

níci 

fyzické 

osoby 

celkem 

pedago

gičtí 

pracov

níci 

přepočt

ení na 

plně 

zaměst

nané 

 

celkem 

základní škola 3 1,5 10 8,6 6 0,77 16 9,37 

 

 

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího 

výkazu) 

 

škola 
počet pedagogických 

pracovníků 

celkem % z celkového 

počtu ped. Pracovníků 

základní škola   kvalifikovaných 6 37,5 

   

nekvalifikovaných 
10* 62,5 

*4 interní a 6 externích učitelů, všichni pedagogové byli studenty denních či CŽV 

vzdělávacích programů a doplňovali si kvalifikaci zejména pro učitelství na 2. stupni; 2 

externí učitelky byly studentkami bakalářského programu speciální pedagogiky a 

psychologie. Všichni nekvalifikovaní učitelé splňují zákonné požadavky.  

 

Důvodem větší míry nekvalifikovanosti je především nutnost, aby učitel, který na škole 

vyučuje, akceptoval vizi školy a cítil se v ní bezpečně. Proto se učitelem školy stávají 

ti, kterým vyhovuje respektující styl učení, tvořivé a objevitelské vyučování, a učitelé 

odborně zaměření – učitel vědy, etiky, hudební výchovy, přírodopisu. Škola vytváří 

dostatek prostoru proto, aby učitelé mohli v rámci celkového zaměření školy realizovat 

vlastní pedagogické vize a projekty – viz práce učitele hudební výchovy, přírodopisu, 

vědy. Škola dokáže pomoci absolventů PF získat potřebné pedagogické návyky a 

dovednosti a má systém podpory nových učitelů a absolventů při nástupu do provozu 

školy. Dává jim možnost učit respektujícím způsobem a podporuje vznik pedagogické 

kvalifikace u odborníků. To je často příčinou vyššího procenta nekvalifikovanosti školy.   
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Za velkou prioritu v rozvoje pedagogické kvalifikace považuje škola rozvoj 

pedagogických dovedností a managementu třídy jako základních dovedností učitele a 

jeho schopnost udržet respektující prostředí.  

 

 

a. další vzdělávání pedagogických pracovníků během školního roku 

 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 8 

 Didaktický seminář 1  Descartes 

 27.letní dílna HV 1 
 Společnost hudební 

výchovy ČR 

 Letní škola s metodou 

Hejného na 2. stupni ZŠ 
1 

 H-mat, o.p.s. – týdenní 

seminář 

 Rozvoj pedagogických 

dovedností 
13  Heřmánek  

 Pedagogická 

dokumentace a škola on line 
12  Heřmánek 

 Třídní managemet 11  Heřmánek  

 Slovní hodnocení, 

mapy učebního pokroku a 

závěrečné hodnocení 

14  Heřmánek  

 Tripartitní třídní 

schůzka 
7  Heřmánek  

kurzy 5 

 Aha! matematika 3 
 Montessori ČR, z.s.  

(8 hodin) 

 Čeština pro průzkumníky 6 
 Montessori ČR, z.s.  

(8 hodin) 

 Kurz tvůrčího psaní 1  Česká tisková kancelář 

 Studium pro koordinátory 

ŠVP 
1  INFRA, s.r.o 

doplň. 

pedagog. 

stud. 

2 

 Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů – 

biologie 

1 
 UK v Praze, Pedagog. 

fakulta  

 Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů - 

matematika 

1 
 UK v Praze, Mat.-fyz. 

fakulta 

škol. 

manag. 
1 

 Řízení montessori škol 

pro pokročilé s Peterem 

Davidsonem 

2 
 Montessori Institute 

Prague, s.r.o. 18 h 

rozšiřování 

aprobace 
4 

 Psychoterapeutický 

výcvik 

(s cílem zajištění podpory 

pedagogů a supervize 

pro učitelský tým, odborné 

zvládání školní šikany a její 

prevence) –preventista – 

učitel etické výchovy 

2 

 Rafael Institut 

(celkem 120 a 60 

hodin) 

jiné  4 

 Supervize ředitelky 

školy 
1 

 odborní certifikovaní  

supervizoři  

psychologických 

profesí 
 Supervize zástupkyně 

školy 
1 
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 Supervize členů 

vedoucího týmu školy 
3 

(individuální supervize 

v rozsahu 40 hodin 

ročně, týmová 

supervize v rozsahu 40 

hodin ročně) 

 Supervize 

pedagogických pracovníků 

školy 

12 

     
 d.       jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Škola vyučuje anglický jazyk od 1. třídy do 9. třídy 

 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

 2 

z toho 
s odbornou kvalifikací  

(dle zákona o ped. prac.) 
1 

 bez odborné kvalifikace  

(dle zákona o ped. prac.) 
1 

 rodilý mluvčí 1 

 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) 

 

a. počty osob  

 

fyzické osoby 

celkem 

přepočtení na 

plně zaměstnané 

7 2,2 

 

a. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

kurzy 2 Systém Škola online 1 ŠKOLA ONLINE a.s. 

 

K celkovému zhodnocení práce pedagogů školy patří jistě i zjištění ČŠI, která ocenila účelné 

využívání pedagogické i řídicí zkušenosti ředitelky školy. Styl vedení je založen na vzájemné 

důvěře a spolupráci zaměstnanců. Organizace školy je rozdělená do týmového vedení ředitelky 

a jejích zástupců. Organizace chodu školy je účelná, vychází z její velikosti a rodinného 

prostředí. Ve škole je jasně formulovaná reálnou koncepci a strategii rozvoje školy.  

 

ČŠI také popsala spolupráci pedagogů na naší škole tak, že bylo vidět aktivní přijímání 

odpovědnosti za naplňování realizované výuky a zapojování se do metodické činnosti ze strany 

pedagogů. Platformu pro výměnu zkušeností v rámci vyučovacích předmětů představují 

metodická sdružení pro první i druhý stupeň, na nichž učitelé přínosně diskutují o problematice 

výuky, i další priority (na prvním stupni mj. využívání pomůcek Montessori v matematice, 

mapy učebního pokroku žáků, na druhém stupni např. zohledňování dyslektických žáků). 

 

Pedagogická rada vytváří rovněž dostatečný prostor pro participaci pedagogických pracovníků 

na řízení, projednává zásadní dokumenty a přijímá opatření týkající se vzdělávací činnosti i 

organizačního zajištění provozu školy. Kontrolní činnost je realizována každodenním 

pravidelným monitorováním činnosti pedagogů a žáků, systém je funkčně nastaven. 
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III. 
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání za základní školu  

 

Hlavním koncepčním záměrem je kvalitní realizace ŠVP Heřmánek, zaměřeného na podporu 

rozvoje klíčových kompetencí žáků. Pro rozvoj těchto klíčových kompetencí používá škola 

různé prostředky, které jsou již zakomponované do organizačního nastavení školy (malá 

sociální skupina žáků ve třídě, respektující prostředí vztahu mezi učitelem, žákem a rodiči, ŠVP 

a jeho nadstandardní program atd.).  

 

1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů  

 

a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola 
počet  

tříd / skupin 

počet  

žáků / studentů 

základní škola 9 115 

 

Školu navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 v průměru 66 žáků běžného vzdělávání a 35 

žáků individuálního vzdělávání, 16 žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí. 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání:   - 

- nastoupili po přerušení vzdělávání: - 

- sami ukončili vzdělávání:  - 

- vyloučeni ze školy:   - 

- nepostoupili do vyššího ročníku: -    

- z toho nebylo povoleno opakování:     - 

- přestoupili z jiné školy:  45 

- přestoupili na jinou školu:  32 

- jiný důvod změny (uveďte jaký): - 

 

b. vzdělávání při zaměstnání (údaje ze zahajovacích výkazů) 

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 

základní škola 13 7,2 

 

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) 

 

škola kraj 

Jiho

česk

ý 

Jiho

mor

avsk

ý 

Karl

ovar

ský 

Vys

očin

a 

Král

ové

hrad

eck

ý 

Libe

reck

ý 

Mor

avsk

osle

zský 

Olo

mou

cký 

Pard

ubic

ký 

Plze

ňsk

ý 

Stře

doč

eský 

Úste

cký 

Zlín

ský 

CE

LK

EM 

základní 

škola 

počet 

žáků/studen

tů 

celkem 

5 2 - - - 3 3 1 2 - 37 2 - 55 

 
z toho nově 

přijatí 
1 - - - - 1 1 1 2 - 15 - - 21 

 

 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

 

a) denní vzdělávání 

škola základní škola 

z celkového počtu žáků 

/ studentů: 
prospělo s vyznamenáním 113 

 neprospělo 1* 
 opakovalo ročník - 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 126 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 100 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 44,74 

z toho neomluvených - 

* Žák, který neprospěl, přestoupil do školy v průběhu druhého pololetí do prvního ročníku 

a nebyl klasifikován ze zdravotních důvodů na žádost zákonného zástupce. 

Pozitivní koncepční změnou oproti minulému hodnocení školy (květen 2016) je i výrazná 

redukce počtu žáků vzdělávaných v režimu individuálního vzdělávání, které pro školu přinášelo 

značnou administrativní, prostorovou i personální zátěž (v období přezkušování žáků). Žákům 

domácího vzdělávání byl nastaven srozumitelný systém komunikace.  

b) vzdělávání při zaměstnání 

Škola neposkytovala tento druh vzdělávání. 

5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 

Na škole se nekonaly závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky ani absolutoria. 

 

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2017/2018 

 

a. Základní školy 

 

počet přihlášek celkem 61 

počet přijatých celkem 24 

počet odkladů povinné školní docházky 3 



 

10 
 

Škola připravuje celý školní rok přijímací řízení a dává možnost budoucím rodičům a žákům 

navázat kontakt již před zápisem. Škola pořádá Dny otevřených dveří, na kterých se zájemci 

seznamují s vizí školy, následně nabízí budoucím prvňákům možnost vyzkoušet si vyučování 

v rámci odpolední Školy nanečisto. Nakonec se pořádají individuální setkání s oběma 

zákonnými zástupci budoucích žáků.  

 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Na škole bylo celkem 10 žáků běžného vzdělávání (cizinci s trvalým pobytem). 

 

5 žáků běžného vzdělávání slovenské národnosti 

3 žáci běžného vzdělávání ruské národnosti, 

1 žákyně běžného vzdělávání ukrajinské národnosti, 

1 žákyně běžného vzdělávání vietnamské národnosti. 

 

Žáci ruské, ukrajinské a někteří žáci slovenské národnosti byli podpořeni v oblasti výuky 

českého jazyka v průběhu školního roku individuální výukou čtení.  
 

8. Školní vzdělávací programy 

Škola má dva školní vzdělávací programy. Školní vzdělávací program Heřmánek a školní 

vzdělávací program školní družiny Heřmánek. Oba tyto školní vzdělávací programy jsou 

pravidelně aktualizovány. V minulém roce využila škola možnosti ČŠI pro systém InspIS, 

který umožňuje snadnou správu ŠVP v souladu s RVP a také vytváření snadné vytváření 

IVP. 

ŠVP je aktivní materiál, který je opravdovým podkladem pro práci pedagogů a na počátku 

školního roku je ze ŠVP zpracováván plán učitele, plán metodického postupu, plán výstupů 

a mapy či tabulky učebních pokroků Tyto plány jsou vyhodnoceny při hodnocení v rámci 

čtvrtletí, v rámci tripartitních třídních schůzek a také při slovním hodnocení na vysvědčení. 

Ověřování ŠVP probíhá také v hlavních předmětech pomocí SCIO testů do hodin. Na škole 

jako koordinátor ŠVP pracuje ředitelka školy.  

 

9. Ověřování výsledků vzdělávání 

Škola nepoužívá v hodnocení známky, ale procenta, která vyjadřují splněný obsah učiva. 

Škola ve spolupráci s rodiči vytváří motivaci k učení formou výuky tak, že je učení 

přirozenou součástí života školy. Výsledky vzdělávání jsou zveřejňované bez srovnávání 

a škálování na Škole Online a také na mapách učebního pokroku v klíčových předmětech 

jako je matematika, český jazyk a také prvověda. 

Škola využívá i externí testování SCIO ve 3., 4. a 6. třídě – testy do hodin (testy z 

matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, oblast člověk a jeho svět), resp. 

srovnávací testy Stonožka.  

Ověřování výsledků práce žáků individuálního vzdělávání, které škola administruje, 

probíhá dle zákona dvakrát ročně - v lednu za první pololetí a v červnu za druhé pololetí 

školního roku. Zkoušejícími byli učitelé školy a Mgr. Míšková jako externí spolupracovník 

pro přezkušování individuálního vzdělávání v prvním pololetí. 

Mladší žáci (1.- 3. ročník) jsou hodnoceni na základě předloženého portfolia, které si 

vytváří za každý předmět osobně. Přezkušování starších žáků probíhalo formou písemné 

zkoušky z českého jazyka a z matematiky a na základě portfoliového hodnocení ostatních 

předmětů. Někteří žáci si na přezkušování připravují prezentace svých prací na počítači 

(videa z koncertů či jiných představení, kde žáci účinkovali, powerpointové prezentace 

zajímavých exkurzí či témat, kterým se v průběhu roku věnovali, fotky svých prací či 

aktivit apod.). Škola vytvořila pro komunitu žáků individuálního vzdělávání samostatnou 
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stránku na Google+, kde mají možnost sdílet své nápady, prezentace, fotky jako i tipy a 

doporučení zajímavých akcí. 

 

10. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Žáci ve škole se učí anglický jazyk, dle ŠVP další cizí jazyk. Anglický jazyk mají v rámci 

rozšířeného předmětu již od 1. třídy. Metodika výuky postupuje od motivace k jazyku a 

výuky hrou k používání jazyka v praxi. Od 3. třídy vyučuje na škole jazyk rodilá mluvčí. 

Ve škole působí také metodik výuky anglického jazyka.  

 

V. 
Aktivity právnické osoby 

Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 
 
 
1. Výchovné a kariérní poradenství 

Činnost výchovného poradenství byla ve školním roce 2016/2017 zaměřena na plnění úkolů 

vyplývající z platné legislativy a plánu práce, na spolupráci s vedením školy, metodikem 

prevence, institucemi zabývajícími se péčí o děti a mládež. 

 

Sledování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci s SPU(CH) byli monitorováni v rámci činnosti výchovného poradenství. V průběhu celého 

roku byla vedena veškerá dokumentace vycházející ze závěrů vyšetření a zpráv poradenských 

zařízeních, pomůcek pro reedukaci žáků (evidence pomůcek), metodické podpory vyučujících 

i zákonných zástupců žáků (zápisy podaných informací, hodnocení, plány pedagogické 

podpory, plány řešení u dlouhodobě neúspěšných žáků, zápisy schůzek se zákonnými zástupci). 

Dokumentace se průběžně aktualizovala na základě rediagnostiky nebo nového vyšetření. 

Informace o žácích byly a  jsou vyučujícími poskytovány v režimu důvěrné. Žáci se zdravotním 

znevýhodněním (převážně žáci s lehčími formami specifických poruch učení a specifických 

poruch chování) byli vzděláváni s využitím vyrovnávacích opatření (speciálně pedagogické 

metody, postupy, formy, individuální podpora v rámci výuky). Žáci se zdravotním postižením 

byli vzděláváni formou individuální integrace s využitím podpůrných opatření při vzdělávání 

(speciální metody, postupy, formy, prostředky vzdělávání, kompenzační pomůcky, speciální 

učební materiály).     

 

Žák s IVP (individuálním vzdělávacím plánem) 

Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu je ředitelkou školy povolováno na základě 

písemné žádosti zákonného zástupce žáka, který doloží doporučení a podklady k IVP ze 

školského poradenského zařízení. Po schválení žádosti vypracuje škola individuální plán, kde 

má svůj podíl při nápravě žák i rodina. Hodnocení individuálního plánu probíhá dvakrát ročně, 

vždy před vysvědčením. 

 

Péče o žáky s neprospěchem nebo sklonem k neprospěchu 

Ve školním roce 2016/2017 jsme se zaměřili na dlouhodobě neúspěšné žáky. S žáky byla 

prováděna individuální poradenská práce v rámci daných předmětů, byly projednány příčiny 

výukových obtíží a hledaly se možnosti nápravy. Jako nejúčinnější prevence se osvědčilo 

osobní jednání vyučujícího, žáka a zákonného zástupce. 

 

Řešení výchovných problémů 

Nejčastěji se řešily tyto problémy: kázeňské přestupky, krizová situace ve výuce, komunikace 

s agresivními žáky, lhaní, neplnění školních povinností. Výchovné problémy byly řešeny ve 
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spolupráci s metodikem prevence, vedením školy a zákonnými zástupci. Pokud přes udělení 

výchovných opatření nedošlo ke zlepšení, byla svolána výchovná komise. Na základě další 

spolupráce s rodiči byla převážná část problémů vyřešena. 

 

Metodická a informační činnost 

Metodická a informační činnost zahrnovala pomoc pedagogickým pracovníkům při tvorbě IVP, 

hodnocení IVP, vyplňování podkladů pro PPP, předávání informací o změnách související 

s novelou školského zákona od 1. 9. 2016. 

 

2. Prevence rizikového chování 

Práce preventisty rizikového chování je prací, která vyžaduje úzkou součinnost s vedením školy 

(v případě druhého pololetí). Jedná se o práci se žáky a podporu. 3x byl řešen výchovný 

problém s rodiči žáků, výchovným poradcem, zástupcem školy a třídními učiteli. Na těchto 

schůzkách se probíraly výchovné problémy, vztahové záležitosti. K závažnějším problémům 

patřily v letošním školním roce krizové situace žáků se složitou sociální situací ve 2. třídě. 

Proběhla taktéž intervence přímo ve třídách, z důvodů zlepšení mezilidských vztahů. Všechny 

náležitosti vzhledem k problémům chování se řešily s dětmi i rodiči v rámci třídních schůzek 

nebo individuálních sezení - ihned při výskytu,. spoluprací s OSPOD na základě žádosti 

OSPOD, spoluprací s Policií ČR a spolupráci s CPC. V průběhu školního roku proběhlo na 

škole jedno inspekční zjišťování na podnět rodiče žáka školy. 

 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 

Škola se zaměřuje na ekologickou a environmentální výchovu především v hodinách 

přírodovědy a pracovní výchovy. Naším cílem je samostatnost v péči o svoje okolí.  

Škola má samostatný projekt třídění odpadu ve třídách.  

Ve škole pečují žáci o drobná zvířata a aktivně pečují o školní pozemek. Velkým rozvojem bylo 

získání nájemní smlouvy na zahradu – v těsné blízkosti chráněného území Satalické obory.  

 

4. Multikulturní výchova 

Škola má vysoké procento žáků cizinců a věnuje velkou pozornost nejen jejich začlenění do 

kolektivu, ale i podpoře rozvoje českého jazyka a metodám  podpory rodiny i žáků. Tento školní 

rok škola společně s Lauderovými školami organizovala projekt „Otevřené dveře“ v rámci 

multikulturních potřeb žáků, ale i v rámci vzdělávání žáků v oblasti odlišností a  vzájemného 

respektu.  

 

5.Výchova k udržitelnému rozvoji 

Škola pracuje na udržitelném rozvoji společnosti již tím principem, že vede žáky 

k zodpovědnosti, pracovitosti, schopnosti vyjádřit vlastní názor a rozhodnout se v různých 

typech situací. Z hlediska dalšího rozvoje osobnosti je škola postavena na vlastním vnitřním 

hodnocení svých školních úspěchů a jejich společném hodnocení spolu s učitelem a rodiči.  

Ve vyučování jsou žáci seznamování s energetickou udržitelností  a vyrovnaným přírodním 

hospodářstvím.  

 

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

Každá třída ve škole se měsíčně účastní několika akcí souvisejících s výukou a rozvíjející 

výuku. 

V oblasti přírodovědných  a technických oborů probíhaly tyto aktivity: 

Organizovali jsme návštěvu několika expozic Národního muzea a expozic Národního 

technického muzea se semináři v rámci prvovědy a vědy. Třídy školy navštívily IQ park, Veltrh 

vědy a Vědohraní. Bylo uskutečněno několik přírodovědných exkurzí do Bohnic, do 

Dalejského údolí (geologie), do Šárky a bylo zorganizované školní kolo Zlatého listu.  
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Probíhala výuka přírodopisu v přírodě v okolí školy, ale i v Bohnickém lese. Během druhého  

pololetí jsme začali pečovat o školní zahradu v Satalicích. 

V průběhu obou pololetí se střídaly třídy školy na semináři zpracování dřeva a truhlářských 

aktivit, který organizovala Střední odborná škola uměleckořemeslná v Praze 9.  

Na závěr proběhla na druhém stupni prezentace dějepisných studií a přírodopisných prací žáků 

před rodičovskou veřejností. Ve škole mimo prvovědy probíhá také hodina vědy (experimenty, 

objevování – od 1. třídy). Na druhém stupni základní školy probíhalo vyučování objevitelskou 

formou v předmětech dějepis, zeměpis, přírodopis a fyziko-chemie.   

 

Uskutečnilo se 6 návštěv divadelních představení  Národního divadla a divadla Minor.  

Výstupem z hodin hudební výchovy byly 3 školní koncerty žáků. Na závěr školního roku byla 

uspořádána vernisáž výtvarných prací žáků školy. Ve škole dále probíhají projekty dramatické 

a etické výchovy.  

 

Škola absolvovala plavecký výcvik žáků 1. – 4. třídy, 3 návštěvy v Jump parku a další turistické 

akce.  

 

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou), akce pro rodiče 

Škola má rozsáhlý systém mimoškolní činnosti - klubů pro žáky z oblasti umělecké a z oblasti 

IT. Vyučování školy je v průměru o 1 hodinu každý den delší a aktivity předmětů volitelných 

také působí jako aktivity volnočasové – viz ŠVP.  

Škola se účastnila projektu Pro rodiče, ve kterém volnočasové kluby doplňovaly dobu školní 

družiny či vyučování od 7 do 8 hodin ráno a od 16 do 18 hodin odpoledne. Škola také 

organizovala 8 příměstských táborů v období podzimních, jarních a letních prázdnin. Tábory 

měly různá zaměření.  

 

8. Soutěže  

Škola se účastnila soutěže Matematický klokan a Zlatý list. V obou případech ve škole 

probíhalo školní kolo a následně pak se škola účastnila kola probíhajícího ve vyšší úrovni.  

Zapojení školy do soutěží je dáno vizí školy a tím, že se škola věnuje více nesoutěžním 

aktivitám a individuálnímu rozvoji jednotlivých žáků.  

 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

Škola tento rok neměla aktivní mezinárodní spolupráci. 

 

10.Spolupráce právnické osoby s partnery 

Velmi významnými partnery pro práci školy jsou rodiče žáků, kteří se školou spolupracují 

v různých oblastech. 

Škola spolupracovala s MČ Praha 19 a Praha 8 v MAP plánování, s firmou Profiškola, 

s výtvarnicí Lucií Skálovou, s firmou A-ekology, s Mateřskou školou Heřmánek, s MHMP, 

byla zahájen spolupráce s AV ČR. Již tradiční je spolupráce se Step by Step, Montessori ČR a 

Artamou Praha.  

 

11. Další aktivity, prezentace 

Škola má aktivní webovou prezentaci – www.prorodinu.cz, dále také vytváří  facebookovou 

komunitu Heřmánek Praha a komunitu rodičů Google + Heřmánek a  Heřmánek - domácí 

vzdělávání.  

Škola organizovala různé typy setkávání pro budoucí rodiče 1. třídy a otevřené vyučování. Na 

čaj pro rodiče přichází ročně kolem 160 rodičů a dětí - budoucích školáků. Účelem těchto 

setkání není výběr rodičů , ale pomoc s výběrem školy a pomoc rodičům, kteří chtějí využít 

Heřmánek Praha, se dobře rozhodnout a pochopit vizi školy.  

http://www.prorodinu.cz/
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12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době 

školních prázdnin 

Prostory školy byly využity k organizaci příměstských táborů.  

 

 

VI. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2016/2017 

Během školního roku navštívila školu ČŠI dvakrát. Jednou na podnět rodiče školy a jednou na 

žádost vedení školy. ČŠI vyhodnotila tyto silné a slabé stránky školy.  

 

Silné stránky: 

Přátelský, vstřícný a individuální přístup vyučujících k žákům.  

Úzká spolupráce se zákonnými zástupci a jejich kvalitní informovanost o vzdělávací činnosti 

školy. 

Slabé stránky: 

Nepříznivé personální podmínky, nízká míra kvalifikovanosti. 

Nedostatečný důraz některých vyučujících na dodržování nastavených pravidel žáků ve 

výuce.  

 

 

VII. 

Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2016/2017 

(údaje k 31.8.2017 v tis. Kč) 

 
I. Výnosy  v členění podle zdrojů                                                             

 

Tržby 

- za  služby ve školství 2 995 

   školné                              1 954 

   družina  279 

   kroužky 47                                                                

   stravování                                      445 

 

Dotace                                                                  5 185 

   MŠMT  na náklady školy                                      4 940 

   na účelové výdaje – asistent 199 

   na účelové výdaje – mzdy podpořené Úřadem práce 116

  

Jiné výnosy                                                               9 

   Dary    9                                                                                   

                                                           

Výnosy celkem                                                  8 179 
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II.  Vynaložené náklady 

 

pro plnění  školských služeb                                 414 

 učební pomůcky, vybavení                                      414 

 

služby                                                                        2 537  

 nájemné                                                                     1 064 

 energie 204 

 dovoz obědů                                                              403 

 kurzy                                                                           53 

 inzerce, propagace 74 

 

mzdové náklady                                                     4 257 

 mzdové náklady 3 336 

 zákonné pojištění                                                       921 

ostatní (režijní) náklady                                             460 

                                                                                                                                                                                                           

Náklady  celkem                                                     7 720                          

 

III. Hospodářský výsledek – zisk                                  459 

 

IV. Stav majetek 

drobný hmotný majetek evidovaný  85 

 

VII. Rozvaha  

 

aktiva: 

Stav na bankovních účtech                                                                              2 015 

z toho: prostředky  šk. r. 2017 – záloha dotace       252 

                                           – školné  zálohy  (výnosy př. období) 1 423 

stav pohledávek                                                                                                  159 

 

součet 3 776 

 

pasiva: 

- ostatních závazků 1755 

  - z toho: závazky vůči dodavatelům                                      216 

                    -„-           zaměstnancům                                              217 

 

 

 

VIII. 

Další informace 

 
Výroční zprávu zpracovali:  

                         Mgr. Miroslava Adamcová – ředitelka školy 

                         Ing. Olga Cajchanová – zástupce ředitele školy 

                         Mgr. Lucie Dražilová – výchovný poradce  

                      

 

Zprávu předkládá ředitelka školy Mgr. Miroslava Adamcová 
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Zprávu schválila školská rada dne 13. 10. 2017 a rada školy byla s výroční zprávou 

seznámena dne 13. 10. 2017. 
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