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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. 2014: 

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:  
Mgr. Jindřich Koudela, jindrich.koudela@prorodinu.cz, 724 692 084 (09/2013 – 03/2014) 
Mgr. Lucie Jeřábková, lucie.jerabkova@prorodinu.cz, 724 692 084 (03/2013 – 08/2014, pro MŠ) 
 
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 – 60 žáků 
Školní družina – 47 žáků 
Mateřská škola – 95 dětí 
Školní jídelna-výdejna – 155 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 2012/2013: 
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) 

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) 
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Druh školy:  Mateřská škola 
Vybíralova 969, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 00 
(Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, 110 01; 
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 
Praha, Černý Most, 198 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:  Školní jídelna - výdejna 
Vybíralova 969, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 00 
(Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, 110 01; 
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 
Praha, Černý Most, 198 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) 

 
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 
V školním roce 2013/2014 byly otevřeny 4 třídy ZŠ Heřmánek.  
Tři třídy se pracovaly  v budově ETS - VOŠ teologická a sociální (Stoliňská 41a, Praha 20 Horní 
Počernice) ve 2. patře v pravé části budovy. Zde se nachází celkem 4 výukové místnosti, z nichž tři 
byly uzpůsobeny pro třídy ZŠ, čtvrtá byla uzpůsobena pro školní družinu. Součástí půlpatra je také 
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.  
Jedna třída školy je  v budově na adrese Rajmonova 1199/4, Praha 8 Ládví. Třída 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 také kancelář, která slouží i jako sborovna 
pro pedagogy. Jelikož škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, na výuku tělesné výchovy 
docházeli žáci do tělocvičny ZŠ Burešova, 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; 
- soubor knih dětské literatury; 
- soubor didaktických pomůcek a výukových manipulativ; 
- počítač a soubor výukových SW a DVD; 
- v případě potřeby – projektor, zvučící technika; 
- koberec či žíněnka pro společné výukové aktivity mimo lavice a oddychové aktivity; 
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- lego, playmobil, hry, stavebnice apod. pro aktivity o přestávkách a školní družinu. 
  
Druh školy:  Mateřská škola 
Mateřská škola působila v školním roce 2013/2014 v prostorech bývalých jeslí v pavilonu C a E 
budovy na adrese Rajmonova 1199/4, Praha 8. MŠ měla 4 třídy, do nichž byly děti rozděleny 
na základě věkových skupin. Jednotlivé třídy MŠ byly vybaveny dětským nábytkem a výukovými 
pomůckami tak, aby vyhovovaly skupinovým i individuálním aktivitám dětí a také výuce. Jejich 
zařízení zohledňovalo bezpečnost a potřeby dětí. Záměrem je, aby byly třídy estetické 
a přizpůsobené pro jednotlivé věkové skupiny dětí a tento záměr se nám dařilo uskutečňovat. 
Provoz MŠ na adrese Vybíralova 969/2, Praha 14 byl ukončen ke konci školního roku 2012/2013. 

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. Provoz výdejny pro MŠ na adrese Vybíralova 969/2, Praha 14 
byl ukončen ke konci školního roku 2012/2013. 
Výdejna je zařízená kuchyňskou linkou s dřezem, dále se zde nachází 2 lednice, 2 myčky nádobí, 
2 mikrovlnné trouby, elektrický sporák s troubou, 3 nádoby vodních lázní pro udržování teploty 
jídla a další doplňky podle požadovaných hygienických předpisů.  
Jídelna je vybavena stoly a židlemi v příslušném počtu. 
 
Obědy dodává firma Scolarest, s.r.o., výdej zabezpečuje vlastní zaměstnanec školy. Obědy 
základní školy byly zajištěny stejným dodavatelem, výdej dodavatelsky zajišťovalo LRS Chvaly 
nacházející se ve stejném areálu jako středisko školy na adrese Stoliňská 41a, Praha 20. 
 
9. Školská rada:  
V školním roce 2013/2014 proběhla volba nových zástupců do školské rady. Nově zvolená školská 
rada se poprvé sešla dne 13. 5. 2014, kdy byla ustanovena 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. 
 
Do výměny školské rady působila rada ustanovena dne 1. června 2012 ve složení: 
- zástupci rodičů: Bc. Tereza Jarošová, Mgr. Jana Jochová-Trlicová; 
- zástupci pedagogických pracovníků: Petra Jelínková, Ing. Olga Cajchanová; 
- zástupci zřizovatele: Eva Kobylková, Martin Jaroš; 
jejíž předsedou ŠR byla Mgr. Jana Jochová-Trlicová. 
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II. 

Pracovníci školské právnické osoby 

 
1 Pedagogičtí pracovníci  
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ZŠ Heřmánek 2 1 4 3,5 5 0,72 9 4,22 

MŠ Heřmánek 2 1 4 4 1 0,1 5 4,1 

 
b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

ZŠ Heřmánek 
kvalifikovaných 5 56 

nekvalifikovaných 4 44 

MŠ Heřmánek 
kvalifikovaných 3 75 

nekvalifikovaných 1 25 

 
c další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet  zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

semináře 5 1. Aplikace etické výchovy v pedagogické 
praxi 

2. Cyklus seminářů pro učitelský sbor: 
Pozitivní emoce a škola 
Motivace žáků 
Atribuce a akceptace žáka 
Práce s odměnami 
Práce s rodiči 

3. Seminář pro koordinátory ŠVP 
4. Jak dobře komunikovat (pro učitelský 

sbor) 
5. Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky 

myslet (závěrečné setkání) 

2 
 

14 
 
 
 
 
 

1 
14 

 
9 

Etická výchova, 
o.p.s., držitel 
akreditace MŠMT 
pod č.j.: MSMT- 
49697/2012-201-
929  
 
 
INFRA, s. r. o. 
MUDr. Taťjana 
Horká 
Kritické myšlení, 
o.s. 

kurzy 5 1. Rozvíjení matematického myšlení-
Geometrie (Montessori matematika) 

2. Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ 
podle M. Hejného: 
Aritmetika v 1. - 3. ročníku ZŠ 
Geometrie 1. - 3. ročníku ZŠ 
Aritmetika ve 4. a 5. ročníku s výhledem 

2 
 
 
 

3 
3 
4 

Magdaléna Sinkule  
 
UK v Praze, 
Pedagogická 
fakulta – Katedra 
matematiky a 
didaktiky 
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do 6. ročníku ZŠ 
Geometrie ve 4. a 5. ročníku s výhledem 
do 6. ročníku ZŠ 

3. Podpora logopedické prevence a náprav 
ve vývoji řeči (MSMT 49414/2012-201-
975) 

4. Montessori speciál pro muže o výchově a 
vzdělání dětí 

5. Montessori – úvodní kurz 

 
4 
 

1 
 
 

3 
 

2 

matematiky 
 
 
NIDV, krajské 
pracoviště Praha a 
Střední Čechy 
Magdaléna Sinkule  

 
Magdaléna Sinkule 

doplňkové 
pedagogické 
studium 

1 Učitelství uměleckých odborných 
předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři 

1 UK v Praze, 
Pedagogická 
fakulta 

školský 
management 

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

2. Konzultace k RVP a ŠVP (3) 
 

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

4. Školní pro praktické využití systému iEPIS 
– modul pro práci se ŠVP 

1 
 
 

1 
 

3 
 

1 

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

rozšiřování 
aprobace 

1 Psychoterapeutický výcvik (s cílem 
zajištění podpory pedagogů a supervize 
pro učitelský tým) 

1 Rafael Institut 

konference 3 1. Konference křesťanských škol ASCI pro 
oblast CR, SR a Polsko:Odborné komunity 
vzdělávání / Křesťanské vzdělávání ve 
světě 

2. Mezinárodní konference křesťanských 
škol, Uppsala: Křesťanské kořeny, naše 
dědictví pro další generaci/ Vztah jako 
základ pro výuku a učení/ Rozvoj 
osobnosti/  Výuka Bible/ Kariérní 
poradenství - Budování žákova snu o 
budoucnosti 

3. Konference Křesťan za katedrou: 
Výchova k disciplinovanosti + workshopy:  
Komenský časový a nadčasový/  
Integrace/inkluze ve třídě/ Kreativní 
vyučování 

1 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

1 

ACSI Europe  
 
 
 
Livets Ord Christian 
Schools   
Uppsala, Sweden 
 
 
 
 
SECAV ve 
spolupráci s CZŠ a 
MŠ Třinec, 
Gymnáziem 
Beskydy Mountain 
Academy a SKU 

 
d jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

2 

z toho 

s odbornou kvalifikací  

(dle zákona o ped. prac.) 
- 

bez odborné kvalifikace  

(dle zákona o ped. prac.) 
2 

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

fyzické osoby 

celkem 
přepočtení na plně zaměstnané 

5 2,1 

 
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 5 tříd 59 

 
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:  2  z toho nebylo povoleno opakování: - 
 přestoupili z jiné školy:   20 
 přestoupili na jinou školu:   9 
 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 12 12 

 
b vzdělávání při zaměstnání:  Škola neposkytovala tento druh vzdělávání. 
 
3 Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 
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Základní 

škola 

Heřmánek 

počet 

žáků/studentů 

celkem 

1 2 - - - - - - 2 - 13 1 - 19 

z toho nově přijatí 1 2 - - - - - - 2 - 9 1 - 15 

 
 
4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 
 
a denní vzdělávání 
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o
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žá
ků

/s
tu

d
en

tů
: prospělo s vyznamenáním 56 

Neprospělo 2 

opakovalo ročník 2 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 60 

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

průměrný počet zameškaných hodin na 

žáka/studenta 
48 

z toho neomluvených - 

 
b vzdělávání při zaměstnání: Škola neposkytovala tento druh vzdělávání. 

 
5 Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 
Škola v šk. roce 2013/2014 měla škola žáky prvního stupně a 1 žákyni druhého stupně, ovšem 

žádné závěrečné zkoušky se nekonaly. 

6 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 
a Základní školy 

 
 

 
 

 

počet přihlášek celkem 72 

počet přijatých celkem 43 

počet odkladů povinné školní docházky - 
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7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
V školním roce 2013/2014 navštěvovali školu 3 žáci jiné než české národnosti: 
1 žák ukrajinské národnosti, 
2 žáci ruské národnosti,  
1 žák slovenské národnosti.  
Překonání značné jazykové bariéry u žáka ukrajinské národnosti při jeho nástupu do první třídy 
a podpora jeho vzdělávání v českém jazyce byly zajištěny pomocí asistence v hodinách českého 
jazyka, jako i v komunikaci s učiteli a mezi spolužáky. Po prvním měsíci se žák adaptoval natolik, 
že asistence nebyla více potřebná.  
Dva žáci ruské národnosti byli podpořeni doplňující výukou českého jazyka v průběhu celého 
školního roku.  
 
8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 
Škola neměla zřízené speciální třídy ani neprováděla integraci žáků se SVP. Ve třídních kolektivech 
nebyli začleněni žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.  
Ve 2. třídě působil asistent pedagoga u dítěte diagnostikovaného s poruchou autistického spektra 
(aspergerův syndrom). Metodické vedení bylo zajištěno ve spolupráci se SPC, které žák 
navštěvuje.  
Na konci druhého pololetí byl 1 žák zařazen mezi integrované děti s nárokem na čerpání 
zvýšeného finančního normativu. Žák byl průběžně sledován pracovnicemi PPP, jenž také aktivně 
spolupracovaly s třídní učitelkou. 
 
9 Vzdělávání nadaných žáků a studentů 
Škola spolupracuje se Společností pro talent a nadání (původní název: Československá pobočka 
ECHA) v případech rozvoje nadaných žáků. Koncem školního roku bylo v 1. třídě u jednoho žáka 
diagnostikované nadání s možností vzdělávání dle IVP pro mimořádně nadané děti. 
 
10 Ověřování výsledků vzdělávání 
U žáků 3. ročníku proběhlo ověřování výsledků vzdělávání pomocí SCIO testů z českého jazyka, 
matematiky, anglického jazyka a oblasti člověk a jeho svět.  
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. 
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.  
 
11 Školní vzdělávací programy 
Základní škola má vypracovaný Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek. 
v minulém školním roce byl školní vzdělávací program doplněn dodatkem, který aktualizoval jeho 
platnost vůči změněným vyhláškám MŠMT a zapracoval tako změnu RVP do ŠVP.  V průběhu 
školního roku byla započata práce na novém  ŠVP, tuto aktualizaci zpracovával pedagogický tým 
pod vedením Mgr. Miroslavy Adamcové, která také během školního roku studovala kurz 
koordinátora ŠVP.  Důvodem této úpravy bylo více konkretizovat ŠVP a učinit z něj aktivní nástroj 
řízení pedagogického procesu. Důležitým důvodem jeho úpravy bylo také zapracovat zkušeností a 
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více specifikovat vizi školy ve školním vzdělávacím programu. Do  ŠVP byl nově zapracován 
předmět etická výchova. 
 
ŠVP byl hodnocen učiteli měsíčně a individuální hodnocení práce každého žáka v rámci ŠVP bylo 
písemně oznámeno rodičům v hlavních předmětech (českém jazyku a matematice). Někteří 
učitelé hodnotili všechny předměty každý měsíc slovně ve Škole online. Další předměty byly 
hodnoceny čtvrtletně.   
 
V našem ŠVP je velkou výhodou pedagogické práce opravdový rozvoj kompetencí jednotlivých 
žáků. Velkou výhodou naší školy je rozvoj komunikačních schopností a sebevědomí jednotlivých 
žáků v oblasti svých školních a vzdělávacích schopností. Tento školní rok jsme rozvíjeli především 
tyto kompetence, ale nezanedbávali jsme ani kompetence občanské a pracovní.  
 
Kompetenci k řešení problémů se v práci tříd a žáků objevovali především v otázce tvořivého 
přístupu k matematice a přírodním vědám v základním učebním plánu i v doplňkovém učebním 
plánu. Škola je známá rozvojem tvořivého přístupu k matematice a přírodním vědám. 
 
Rozvoj kompetencí k učení probíhá v samostatnosti vyučování, je rozvíjen v montessori 
metodách a v rozvoji čtenářských dovedností. V tomto roce jsme se na prvním stupni věnovali 
více rozvoji samostatnosti jednotlivých žáků a jejich odpovědnosti.  
 
Kompetence komunikativní a sociální kompetence je výraznou kompetencí rozvíjenou naší 
základní školou. Díky malému kolektivu žáků, ale také díky velkému důrazu na dramatickou 
výchovu a používáním metod Čtením a psaním k tvořivému a kritickému myšlením. Pracujeme 
na rozvoji vztahů mezi žáky. 
 
Učitelský tým pracuje a hodně se věnuje managementu organizace třídní práce a z toho 
vyplývajícího podpory samostatnosti žáků a jejich aktivity v procesu učení. 
 
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 ve chvílích podpory jednotlivé rodiny. 
 
Hodnocení dětí probíhá individuálně a nepodporuje soutěživost mezi dětmi navzájem. Přesto se 
škola zamýšlí nad formami, jak zajistit atmosféru ve škole tak, aby děti byly motivovány a 
navzájem se nepodporovaly negativní soutěživostí.  
 
Ve škole se daří zapojit tvořivost, montessori zkušenosti a dramatickou výchovu do vyučování. V 
matematice a přírodních vědách se objevují konstruktivistické prvky ve vyučování.  
 
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 
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3 hodiny týdně, vyučování s rodilým mluvčím. Pro výuku anglického jazyka má škola rozsáhlou 
sbírku pomůcek a metodik jako i vzdělávacích SW a DVD, která jsou ve výuce využívána. Školu 
navštívilo několik zahraničních hostů, s nimiž mohli žáci sami komunikovat.  
Škola v rámci zájmových aktivit nabízí kroužek angličtiny s rodilým mluvčím.  
 
13. Pedagogická literatura – škola přeložila z anglického jazyka tyto tituly:  
kniha Mateřská škola (management školy a řízení mateřské školky) 
kniha Školní management (metodická příručka pro učitele základních škol) 
Byla vytvořena školní pomůcka Vyjmenovaná slova (obrázkový soubor všech vyjmenovaných slov 
a slov příbuzných). Byl zakoupen a použit Montessori systém v oblasti přírodovědy a psaní. 
Byli zakoupeny další pomůcky Montessori pro matematiku, přírodovědu a mateřskou školku.  
 
14. Škola pokračovala ve spolupráci s Dr. Robertem D. Enrightem, PhD., vedoucím projektu 
Forgiveness Curriculum, pojednávajícím o hodnotě člověka a o odpuštění. Projekt vypracoval tým 
amerických psychologů z institutu Forgiveness Institute International pod vedením Dr. Enrighta a 
je zaměřen na děti od 4 do 16 let.  
Škola byla spolupořadatelem semináře škol v Švédské Uppsale (zajišťovala organizační část české 
výpravy a zajišťovala překlad do českého jazyka).  

V.  

Aktivity právnické osoby 

Prezentace ZŠ a MŠ Heřmánek na veřejnosti 

 

1 Výchovné a kariérní poradenství 
Naše škola více spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími 
poradnami, které si vybrali rodiče. Pravidelně dochází k hospitacím ve třídách. 
Vzhledem k tomu, že naše škola zahájila ve školním roce 2011/2012 svoji činnost a měli jsme 
v školním roce 2013/2014 pouze žáky 1. třídy až 5. třídy, nedochází zatím ke kariérnímu 
poradenství našich žáků. Nicméně velmi důsledně i v tomto raném věku se snažíme objevovat 
případné talenty našich žáků a ty dále individuálně rozvíjet i mimo rámec školního vzdělávání. 
Někteří žáci se podrobili vyšetření u psychologa s cílem zjištění jejich studijních předpokladů. 
V rámci přípravy budoucích prvňáčků na první třídu škola organizovala přípravný klub. 
 

2 Prevence sociálně patologických jevů 

Základní škola 

V naší základní škole jsme se nesetkali s vážnými poruchami v chování žáků či soustavným 
neplněním základních vzdělávacích povinností ani s kouřením 

či užíváním omamných látek. Všechny výchovné problémy byly v oblasti drobného vyrušování při 
vyučování, které řešily třídní učitelky s rodiči. 

Patologické jevy sledujeme již v zárodku a snažíme se jim velmi důsledně předcházet. Krizové 
situace a ohrožené žáky monitorujeme a snažíme se včas zajistit případnou pomoc.  
Jako prevenci vytváříme vztahové prostředí mezi žáky a učiteli navzájem. Škola se snaží vidět věci 
v možnosti řešení a vzájemné domluvy. Škola organizuje vzdělávací a výchovné kurzy i pro rodiče 
žáků. Nabízíme vyučování etické výchovy na základě biblických příběhů, v němž se žáci seznamují 
i se základními morálními hodnotami, které jsou nedílnou součástí naší výchovy. 
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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. Jedna z nich byla do 
Prokopského údolí. 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 přírodní věda či věda. V základní 
škole v rámci prvouky a pracovní výchovy 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. 
 

4 Multikulturní výchova 
Multikulturní výchova probíhá velmi prakticky, začleňováním dětí z odlišného kulturního 
prostředí či s odlišnou kulturní zkušeností do školního kolektivu. V základní škole probíhalo 
začleňování 3 dětí a v mateřské škole 5 dětí.  
V rámci mateřské i základní školy probíhá mnoho multikulturních programů. V základní škole 
v rámci hudební výchovy, prvouky, ale také v rámci projektového vyučování. 
Multikulturní výchova se projevuje i slavením svátků ve škole, a to i svátků s jiným kulturním 
podtextem (Chanuka, Den díkůvzdání), a také návštěvou Židovského muzea.  
 

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 
Žáci v průběhu roku absolvovali několik exkurzí se zaměřením na praktické poznávání přírody a 
historie: výlet do Prokopského údolí s programem sbírání trilobitů, výlet do lomů, naučná stezka. 
Divadelní představení "Jak se budí princezny" a „Vánoční příběh s tradičními“ vánočními koledami 
podpořily žáky v jejich kulturním rozvoji jako i návštěva výstavy do Anežského kláštera na výstavu 
sochařství a malířství ze středověku, exkurze do Staronové synagogy na Starém městě či program 
v Židovském muzeu. Žáci také absolvovali přednášku o svátku Pesach a interaktivní program ve 
výtvarném atelieru. 
Navštívili ZOO v pražské Tróji s doprovodným programem pana P. Adamce. 
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V rámci tělesné výchovy na jaře proběhly kurzy plavání 10 lekcí ve sportovním plaveckém areálu 
Šutka a v areálu Hloubětín. V červnu se žáci ZŠ Heřmánek na Ládví zúčastnili ukázkové hodiny 
výuky tenisu. 
 

Mateřská škola 

Koncem školního roku 2012/13 bylo odevzdáno majiteli pracoviště Vybíralova, pro ukončení a 

neobnovení nájemní smlouvy. Mateřská škola se přesunula na adresu Rajmonova 1199/4, 

Praha 8  do nově zrekonstruovaných prostor. Tento proces přesunu byl dost náročný. Stejně tak i 

znovuobnovení procesu na novém místě. Škola ale stále čerpala ze svého dobrého jména na 

Praze 14. I z důvodů přesunu ukončila spolupráci vedoucí mateřské školy z Černého Mostu paní 

Petra Jelínková a vedení školky přebral Mgr. Jindřich Koudela a posléze Mgr. Lucie Jeřábková. 

 

Vznik nové školky na novém místě s sebou přinesl potřebu vytvoření nového kolektivu 

pedagogických pracovníků. Byly přeneseny principy a dobré nastavení mateřské školy z Černého 

Mostu. V každé třídě je malý kolektiv dětí a tvořivý přístup k vyučování. Učitelky mateřské školky 

jsou vedeny k přátelskému chování k dětem a k vytvoření dobré atmosféry.  

Třídní učitelky pravidelně pracují se Školním vzdělávacím plánem mateřské školy a rozvíjejí 

znalosti a dovednosti dětí a jejich sociální i komunikativní schopnosti. Školní vzdělávací program 

je pravidelně měsíčně vyhodnocován.  

Rovněž organizujeme řadu akcí pro děti. Ve  školním roce 2013/2014 děti v souladu s ŠVP 

probíraly základy zdravovědy, zdravého životního stylu, poznávaly své tělo, seznamovaly se s tím, 

co je to požární nebo policejní stanice a účastnily se prožitkové kynologické přednášky s živými 

psy. Jako prevenci sociálně patologických jevů zajišťujeme dětem ve školce především řadu 

zájmových kroužků, přes angličtinu, keramiku, dramatickou výchovu, biblické vyučování, balet, 

zpívání, sportovní hry, plavání, cvičení na míčích, aerobik až po výuku hry na hudební nástroje. 

 
Během školního roku jsme pro školku nepořádali Školu v přírodě. Důvodem byl nízký zájem rodičů 
o tuto aktivitu. Na podzim jsme uspořádali podzimní aktivity s přírodninami- sbírání listí, výtvarné 
aktivity, výroba zvířátek z kaštanů, apod. Během školního roku probíhaly v každém měsíci 4 
společné akce, kdy každá učitelka měla připravený program pro zbylá oddělení školky. Tematické 
aktivity byly: sportovní hry, výtvarné aktivity, keramika a modelování, příprava jídla a vaření, hra 
na hudební nástroje a zpívání, tanečky, dramatické aktivity s dětmi, říkanky a pohádky, divadelní 
představení hrané dětmi. 
Podzimní a letní sportovní dny proběhly na školní zahradě. Děti společně sportovaly, v zimě jsme 
připravili podobný program pro děti v budově školky. Mateřská škola měla také připravené 
Vánoční vystoupení pro rodiče plné písniček a říkanek, které se děti naučily s učitelkami Mateřské 
školy. V červnu proběhlo slavnostní ukončení školního roku pro děti s pohybovými říkadly, 
hudbou a karnevalem.  
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7 Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 
Slavnostní zahájení nového školního roku -  na první školní den jsme pro děti a žáky naší školy 
jako i pro děti z okolí zorganizovali Garden Party s vystoupením klauna z divadla Bořivoj. Program 
doplnili žáci ZŠ Heřmánek svým hudebním vystoupením. 
Vánoční vystoupení žáků ZŠ probíhalo na obou místech – na organizaci se podíleli Soňa 
Motyčková, hudební  doprovod a zpěv Pavel Pernica, třídní učitelka Barbora Picková, zástupce 
ředitelky Jindřich Koudela a Mirka Adamcová, ředitelka školy. 
V budově školy (jídelně) jsme uspořádali pololetní a závěrečné vystoupení pro rodiče, žáci 
vystoupili s připraveným programem z dramatické a hudební výchovy. Spolupracovali společně s 
učiteli Soňou Motyčkovou, Pavlem Pernicou a Barborou Pickovou. Obdobné vystoupení proběhlo 
ve středisku v Horních Počernicích v prostorách zasedací místnosti.  
 
V průběhu školního roku byly organizovány tyto kroužky: 
 Angličtina s panem Markem Potmou na Ládví každou středu od 14:30 do 15:30  
Na angličtině probíhalo seznámení s biblí a biblickými příběhy. Hry, anglické dialogy a rozhovory, 
výtvarné aktivity, odměny. 
Přírodovědný kroužek s paní učitelkou Eliškou Zlonickou na Ládví, v rámci kterého děti poznávali 
živou i neživou přírodu zábavnou formou.  
Kroužek šikovných ručiček vedený paní učitelkou Lucií Landovou v Horních Počenicích. 
 
 

8 Soutěže  
Žáci ZŠ ani děti MŠ se neúčastnili soutěží, olympiád, festivalů či obdobných aktivit.  Škola projevila 
zájem o účast v soutěži Matematický klokan, bohužel ze strany organizátorů neproběhlo zapojení 
do soutěže. Škola aktivně vyhledává další možnosti srovnání a zapojení do soutěží v rámci žáků 
prvního stupně. Problémem však je, že většina soutěží se orientuje na druhý stupeň základních 
škol.  

 
9 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

Škola je členem 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 Livets Ords Kristina Skola v Uppsale (Švédsko), jenž 
organizuje pravidelné konference pro ředitele a učitele.  
 

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. Škola se 
organizačně podílela na pořádání konference svých pedagogů i pedagogů partnerských škol ve 
švédské Uppsale. Škola je součástí ASCI.  
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11 Další vzdělávání realizované právnickou osobou: Vzdělávání určené pro veřejnost 
(celoživotní učení) nebylo školou v šk. roce 2013/2014 poskytováno. 

 
12 Další aktivity, prezentace 

 
Naše škola organizovala několik dnů otevřených dveří ve škole i školce. Během těchto dnů mají 
rodiče stávajících dětí,  ale také rodiče budoucích prvňáčků, možnost nahlédnout do vyučování. 
Rodiče stávajících dětí mohou do vyučování nahlédnout po domluvě s pedagogem kdykoliv.  Ve 
škole se na dnech otevřených dveří účastnilo kolem 80 rodičů a v MŠ zhruba 40. Kromě toho 
probíhaly i individuální prohlídky naší školy a školky na základě žádosti rodičů.  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.  
Během školního roku byla vytvořena jedna ukázka vyučování ve škole.  
 

13 Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních 
prázdnin:  

v průběhu školních prázdnin byla částečně využita budova a prostory prázdninový provoz 
mateřské školy a bylo nabídnuto dětem z 1. a 2. třídy možnost volnočasového tábora. Škola ve 
spolupráci se zřizovatelem každoročně připravuje letní tábor pro děti.   
Od ledna se v budově školy, v prostoru školní jídelny pronájem CB Jižního Města.   
 
 

14 Jiné informace 

Během školního roku bylo ve škole zvýšeno školné z 11 000 ročně na 23 000 ročně. Tento nárůst 

měl za cíl vytvořit stabilní ekonomickou situaci ve škole. Po dvou letech fungování školy se 

ukázalo, že je potřeba nastavit jiný finanční rámec také vzhledem na výhody, které škola svým 

klientům poskytuje. Tato změna byla komunikována rodičům. Někteří rodiče se rozhodli školu z 

finančních důvodů změnit. Větší část rodičů však ocenila výjimečnost školy a podpořila jí.  

VI. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 
1 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013 

V průběhu školního roku nebyla ve škole vykonána  návštěva ČŠI.  
 
 

2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/2013 
Jiné inspekce či kontroly se ve škole nekonaly. 
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VII.  

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 

 

Zpráva hodnotí  období školního hospodářského roku od 1.9.2013 do 31.8.2014 . Jedná se o 2. 

období školního roku. (Informativní  údaje 1. školního roku ,  nejsou plně srovnatelné, kdy toto  

období  je jako výchozí  18 měsíční). 

 

Přehled základních údajů (údaje v tis.Kč) 

                                                                          hodnocené období 

ukazatel:                                            údaje  období               údaje  období             vývoj v% 

                                                          š.r. 2014/2013               šk.r. 2013/2012 

 

1) Výnosy celkem                                          6 735                                 7 599               88,6 

z toho: 

tržby  ze školní činnosti                              2 480                                      3 702            67,0  

Dotace                                                           3 985                                      3 818           104,7 

2) Dary                                                              3                                             8   

3)  Náklady  celkem                                       6 517                                      6 981             93,4 

z toho:  

mzdové náklady                                             2 714                                       2 969            91,4 

sociální náklady                                                 820                                          941            87,1                                                                                                                         

4) Hosp. výsledek  - zisk                                    217                                          618            35,1 

 

Sledovaný školský rok byl ovlivněn  převodem  sídla společnosti po jednostranném ukončení 

nájmu školní budovy na Černím Mostu.   Náhradní objekty Rajmonova, Praha 8, Ládví bylo možno 

kolaudovat k užívání v srpnu 2013.  

Struktura nákladů  ovlivňují  osobní náklady – 64.2 %,  

                                               spotřeba materiálu pro výuku a provoz  10% 

                                               nájemné školních budov – 19,4%                                                                           
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Hospodaření školy je za školní rok vyrovnané, přes pokles výše zisku.  Školská rada schválila, 

v souladu se zákonnými ustanovením, použití zisku , na výdaje na vzdělání a školské služby. 

 

Rozvaha společnosti k 31.8.2014 vykazuje:  (v tis.Kč) 

Aktiva: 

Drobný hmotný majetek                                                                                  11.8 

Peněžní prostředky                                                                                       1  308 

Ostatní aktiva                                                                                                   864 

celkem aktiva                                                                                                 2 183 

  

Pasiva: 

Cizí závazky                                                                                                      1 157 

z toho:   vlastní zdroje                                                                                           809 

součet                                                                                                                 1 966 

Zisk                                                                                                                        217  

celkem  pasiva                                                                                                     2 183 

 

Škola v sledovaném období hospodařila  bez trvalé platební neschopnosti, externí  úvěry  nebyly 

čerpány. K překlenutí nedostatku prostředků, zvl,. pro pokrytí doby do poskytnutí školské dotace, 

byly řešeny  krátkodobými zdroji uvnitř KCR Heřmánek. 

 

Hospodářský výhled pro šk.rok 2014/2015 je zakládán na vývoji hodnoceného roku s cílem 

zvýšit počty  žáků v kapacitách školy a školky. 

VIII. 

Další informace 

 
--- 


