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Příloha č. 1 

V. PROVÁDĚCÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
 

První pilíř: POHODA PROSTŘEDÍ 

 

1. Pohoda věcného prostředí 
 

Pozitiva           
Dobré vybavení školy na sportování (tělocvičny, okolní vlastní i využívaná sportoviště) 

Branka pro vstup z pozemku školy na okolní hřiště 

Propojené školní hřiště a zahrada 

Zrekonstruovaná sociální zařízení 

Přírodní učebna s pergolou– rozvrh v systému Office 365  

Týpí 

Zahrada (zahradní nábytek, trampolína, herní prvky, posilovna) a skleníky, pitná voda 

Šatní skříňky pro každého žáka  

Herny pro všechna oddělení školní družiny 

Keramická pec – lze využívat i pro hodiny VV 

Spolupráce s agenturou Kroužky 

Počítačové učebny; rozvrh učeben 

Dobře vybavené kabinety – iniciativa je na pracovních týmech! 

Vybavení pedagogů počítačovou technikou 

Vybavení tříd na 1. stupni interaktivní tabulí, na 2. stupni místem připojení k digitálním 

technologiím 

iPady 

Odpočinkové koutky ve třídách na 1. stupni 

Vybavení na přestávky 

Výhodné umístění školní budovy 

Vymalování a výzdoba jídelny 

Výzdoba chodeb a tříd – pro nástěnky na chodbě u tříd na 1. stupni lze využít i fotografie, 

práce žáků, nejen výkresy 

Informační kiosek u vrátnice 

Zrekonstruované tělocvičny, nové osvětlení a elektroinstalace v celé budově 

Zrekonstruovaný povrch školního hřiště 

Hřiště na beach volejbal 

Bezpečný povrch podlahy ve vstupním tunelu 

Automatické otevírání dveří u vrátnice 

Možnost zapůjčení sportovního vybavení (běžecké lyže, boty i hole, hole pro nordic walking) 

Nová fasáda a zateplení budovy 

Dokončení výměny oken v celém objektu školy 

Dvojí učebnice – projekt MČ Praha 10 

Ve všech třídách a odborných učebnách zásobníky na papírové ručníky, na WC vysoušeče 

rukou 



Zdravé svačiny připravované ŠJ 

Automat na nákup školních pomůcek 

Vyhovující sortiment v automatech na občerstvení 

Mléko a ovoce do škol 

 

Negativa a plánované aktivity 
Ne vždy doplňované toaletní papíry, mýdlo na toaletách a ručníky ve třídách 

- součást kontrolní činnosti za spolupráce s učiteli (sešit závad) a školním parlamentem 

 T: kontroly každý týden namátkové   O: školník 

- upřesnění: doplňování ne už pravidelné, ale podle potřeby 

-  

Žáci používají WC papír k osušení rukou místo sušáku  

- TU: poučení  

WC v suterénu  u vstupu na zahradu zapáchá a nedá se zamknout 

- Opatření: plánovaná rekonstrukce 

 

Nepořádek v lavicích, skříňkách a skříních 

- důslednost všech vyučujících při odchodu z učebny, důsledná práce třídního učitele 

 T: během školního roku, kontrola zástupci – namátková O: TU, zástupci 

- pravidelné kontroly šatních skříněk 

 T: 2x ročně podle plánu    O: TU, zástupci  

- postupné vybavování lavicemi bez úložného prostoru (mimo prvních tříd) 

 T: při plánovaném nákupu vybavení tříd  O: vedení školy 

 

Někteří žáci nechodí na obědy do školní jídelny 

- škola se zapojila do národního projektu Obědy pro děti 

- zřízen Nadační fond školy 

  

Dlouhodobě neodstraněné drobné závady 

- využívání sešitu závad (učitelé) včetně připomínek k úklidu – jinak nelze! 

- ne vždy uklízečky třídí odpad (sesypávání tříděného odpadu ze tříd do jednoho pytle) 

- důsledná kontrolní činnost (vedení školy) 

 

Lavičky v týpí v nevyhovujícím stavu 

           O: Plánovaná oprava 

Chybí prostory pro relaxační místnost 

Chybí hrací koutky na chodbách pro 1. stupeň, mohlo by být více míst k sezení 

 Návrh ke zpracování pedagogům 1. stupně 

Vodní prvky na zahradu  

 Investiční záměr: opatřit systém chlazení a osvěžení venkovních prostor 

     

 

2. Pohoda sociálního prostředí 

 
Pozitiva 

Pedagogický sbor průběžně na schůzkách pracovních týmů navrhuje opatření ke zlepšení 

chodu školy a diskutuje o konkrétních návrzích s cílem zkvalitnění práce a klade si za cíl: 

 zapojení nových kolegů 

 účast školního psychologa, speciálního pedagoga a pedagogických asistentů  

 zapojení družin 



 nehlasovat o nápadech jen na pracovní poradě, ale prosadit minimálně delší diskusi a 

popř. i zkušební období (ne vždy probíhá) 

 velká nabídka kroužků 

Méně četné soc. pat. jevy než na srovnatelných školách 

Program primární prevence 

Divadelta, Živá knihovna atp. 

Run and help – spolupráce s charitativními organizacemi 

Projekt Kreativní partnerství 

Zaměření našich žáků – sportovců na výkon 

Žáci se vzhledem ke sportovnímu zaměření znají napříč třídami a ročníky 

Žáci chodí do školy rádi 

Žáci mají možnost se zapojit do dění na škole – školní parlament, schránka důvěry 

Klima ve třídě je ovlivnitelné prací třídního učitele (zejména hodiny EtV) 

Přípravná třída 

Týmová sborovna v přípravném týdnu 

Dobrá spolupráce mezi kolegy 

Dobrá pracovní atmosféra  

Vstřícné jednání zaměstnanců školy s veřejností  

Rodičovské kavárny 

Masáže děti dětem 

Mindfulness pro učitele i žáky 

Doučování žáků cizinců 

Slavnostní rozloučení s deváťáky 

První zvonění pro prvňáčky,  

Patronáty žáků 8. a 9. ročníků nad žáky prvních tříd a přípravky 

Časopis Edeník 

Rozvinula se tradice adaptačních kurzů 

 (také školy v přírodě a lyžařský kurz pro 2.stupeň) 

 

 

 

Negativa a plánované aktivity 

Zaměření našich žáků – sportovců na výkon 

- je zároveň pozitivem – nutno uvědomit si pro každodenní práci pedagoga a více 

využívat kooperativní učení 

 

Migrace žáků daná sportovním zaměřením školy 

- nelze vzhledem k zaměření školy řešit 

- máme hodně „nespádových dětí“ 

 

Rivalita fotbal x hokej, individuální x kolektivní sporty (ustupující jev) 

- důsledná třídnická práce, TU ve spolupráci se ŠMP, VP, ŠP a SP, etická výchova 

 T: v průběhu celého školního roku  O: všichni pedagogové 

Pozor: někdy k tomuto jevu nezáměrně přispívají učitelé – zkušenosti z hospitací 

 

Složitá práce s některými třídami z hlediska výsledků sociometrického šetření 

- pomoc ŠMP, VP, etická výchova, spolupráce se školní psycholožkou, speciální 

pedagožkou 

 T: v průběhu celého školního roku  O: všichni pedagogové 

 



Ne vždy je v hodnotovém žebříčku rodin škola na čelním místě 

Malá návštěvnost kaváren a besed pro rodiče 

- vtažení rodičů do života školy: vyšší informovanost, pozvánky na besídky a školní 

soutěže s dostatečným předstihem (ŽK, web, informační kiosek, informativní třídní 

schůzky); efektivní a neformální spolupráce (tripartitní setkání, konzultace); 

prezentace (neomezená účast ve vyučování, pozvánky na soutěže a akce školy); etická 

výchova 

- Pro školní rok 2017/18 na základě zpětné vazby změněn termín kaváren na úterý od 

17 hodin 

 T: v průběhu celého školního roku  O: TU (informativní a tripartitní schůzky), 

 všichni pedagogové (konzultace, pozvánky, poskytování informací zjm. na web, 

 prezentace)  

Mírné zlepšení, přesto existují rezervy – plánování obsahu třídních schůzek učiteli 

(pracovní místo dítěte, systém přípravy na vyučování, spánkový režim…, pozitivní zprávy 

o úspěšných projektech, akcích – např. Jarmark) 

Nejednotný postup učitelů k pitnému režimu žáků 

- žáci mohou pít i během vyučovacích hodin, a to v situacích, kdy nepracují přímo 

s písemnými materiály 

-  

Nejednotný přístup k používání mobilů ve škole (k diskusi) 

 

3. Pohoda organizačního prostředí 

 
Pozitiva 

Rozvrh hodin vyhovuje hygienickým požadavkům  

Vyučovací hodiny s relaxačními prvky 

Režim školní družiny (pestrá nabídka odpoledního programu, prodloužení pobytu venku při 

dobrém počasí) 

Umožnění pitného režimu 

Velké přestávky venku – v areálu školy  

Herní prvky na chodbách na přestávky, využití respiria a malé tělocvičny 

Stravování v areálu školy (obědy i svačiny) 

Zapojení školního parlamentu do dění ve škole 

Office 365 

On – line pokladna 

Prezentace prací žáků na webových stránkách, v informačním kiosku, na nástěnkách 

Fungující webové stránky tříd (prezentace je častější a výraznější jak na školním webu, tak 

v prostorách školy na nástěnkách a informačních tabulích na schodišti) 

 

 
Negativa a plánované aktivity  
Hluk a bezpečnost na chodbách o přestávkách 

- souvisí se změnou stylu vedení vyučovacích hodin a klimatem školy 

 

Využívání přírodní učebny 

- zkušenosti dané postupným využíváním nové učebny a týpí 

- doporučeno využívání při hodinách etické výchovy      

Výrazné zlepšení  

 

Zlepšující se informovanost – organizace akcí 



- povinnost nahlásit týden předem jakoukoli akci – sestavení týdenního plánu 

 T: v průběhu celého školního roku  O: všichni 

Přetrvávající problém, který se ale postupně zlepšuje 

 

Druhý pilíř:  ZÁSADY ZDRAVÉHO UČENÍ 

 
Školní vzdělávací program je živý dokument, který každoročně aktualizujeme, novelizujeme 

a doplňujeme. Zaměřujeme se přitom nejen na obsah učiva a výstupy, ale i na jednotlivé 

zásady zdravého učení. Stanovení dlouhodobých úkolů je obsaženo v popisu pojetí 

jednotlivých zásad - vychází z předchozí analýzy. Naplňování stanovených cílů je obtížnější 

než plánované aktivity v předchozích zásadách pohody prostředí, kde vztah plánovaná 

aktivita - realizace je ovlivněn daleko menším množstvím proměnných. Naplňování zásad 

zdravého učení je prioritou a bude sledováno různými způsoby v průběhu každého školního 

roku (kontrolní činnost, hospitace i vzájemné, schůzky pracovních týmů, autoevaluační 

šetření…….), průběžně vyhodnocováno a následná aktualizace proběhne v přípravném týdnu 

školního roku na výjezdu týmové sborovny. 
 

A. Smysluplnost 

o V přípravách na vyučovací hodiny sledujeme smysluplnost, vracíme se k obsahu 

tohoto pojmu  

o Volíme vhodné strategie a metody 

o Využíváme možností mimo školu, např. vycházky (ekologické, po pražských 

památkách), exkurze, divadelní představení, besedy, sportovní klání a z nich 

pramenící výchovné momenty (stop drogám, fair play), zájmové kroužky, školy v 

přírodě, výlety…. 

o Do výuky zapojujeme smysly 

o Měníme výuku, aby nebyla stereotypní (např. kooperativní učení, využití PC techniky, 

iPady 

o Výrazně dbáme na motivaci – žáci se ptají po smyslu své činnosti 

o Při hodnocení využíváme možnosti kombinovaného hodnocení, sebehodnocení a 

vzájemného hodnocení; učíme žáky hodnotit sebe sama, usměrňujeme jejich 

sebevědomí oběma směry podle potřeby 

o Smyslem naší činnosti je stavět na smysluplných vědomostech ze základní školy v 

procesu celoživotního učení. 

 

B. Možnost výběru, přiměřenost 

o Pracujeme s pojmem přiměřenost ve všech významech: přiměřenost věku, tempu třídy, 

složení třídy, schopnostem třídy s podmínkou individuálního přístupu k žákům, ale i 

momentální náladě třídy, únavě atd.  

o Přizpůsobujeme při své obsahové a metodické přípravě obsah i metody situaci ve třídě 

o Zvláštní pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

spolupráci se speciální pedagožkou, školní psycholožkou a s rodiči (někteří žáci jsou 

vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů) 

o Možnost výběru respektuje na jedné straně různé úrovně požadovaných výstupů, na 

druhé straně potřebu žáků volit mezi různým obsahem či způsoby jejich práce 

o Skladbu jednotlivých vyučovacích celků volíme tak, aby všichni žáci měli možnost 

využít své osobní předpoklady 

o Čerpáme poznatky a zkušenosti z ČR i ze zahraničí  

 

 



C. Spoluúčast a spolupráce 

o Spolupracujeme při naplňování svých cílů s mnoha různými institucemi a 

organizacemi 

o Vytváříme spolu s žáky nezbytná pravidla spolupráce 

o Věnujeme pozornost klimatu ve třídě a v tomto smyslu se dále vzděláváme 

o Školní parlament zprostředkovává oboustranně informace mezi třídními kolektivy a 

vedením školy 

o Žáci znají jednotlivé osoby ve škole, na které se s různými problémy mohou obrátit 

o Organizujeme pravidelné projektové vyučování podle návrhů žáků, probíhají projekty 

v rámci ročníků a vzdělávacích oblastí  

o Pravidelné soutěže tříd (tematické, ekologická včetně sběrové) jsou tradiční 

o Sportovní soutěže dávají možnost spolupráce bez ohledu na věk žáků 

o Žáci 9. tříd pomáhají prvňáčkům (patronát) 

o Učitelé mají možnost se vyjadřovat na společných poradách k dění ve škole  

o Vedení školy věnuje pozornost spolupráci učitelů na všech úrovních, preferuje v 

některých případech týmovou práci 

o Měníme - zintenzivňujeme spolupráci s rodiči 

o Projekt Kreativní partnerství 

 

D. Motivující hodnocení 

o Při vědomí, že vždy bude existovat srovnávání a normativní hodnocení, hledáme cesty 

ke zmírnění této skutečnosti a další alternativy 

o Využíváme možnosti kombinovaného hodnocení 

o Soustřeďujeme se na pozitivní hodnocení a pochvalu, zpětnou vazbu, učíme (se) 

sebehodnocení a vzájemnému hodnocení 

o Vzhledem k tomu, že naši žáci – sportovci jsou orientováni i ve škole na výkon, 

hledáme zdravou míru soutěživosti 

o Způsobem hodnocení je i výstava podařených prací žáků, reflexí projektů, 

zveřejňování úspěchů na webových stránkách školy a prostřednictvím informačního 

kiosku 

o Absolventské práce 

 

 V oblasti zdravého učení máme následující priority:  

 uplatňování efektivních metod a forem práce (zjm. kooperativní vyučování, činnostní 

učení, skupinová práce), jejichž cílem je maximální rozvoj kompetencí každého žáka, 

aktivní přístup žáků k procesu učení a jejich osobní odpovědnost za dosahované 

výsledky 

 názornost výuky a využívání technického vybavení školy  

 diferencovanou přípravu učitelů na vyučování jako podmínku individuálního přístupu 

k žákům 

 dostatečně četné hodnocení výsledků vzdělávání se zaměřením na sebehodnocení a 

vzájemné hodnocení žáků 

 důsledné uplatňování pravidel školního řádu, rovnoměrné udělování výchovných 

opatření, efektivní nástroje k posílení a udržení kázně 

 smysluplnou domácí přípravu žáků 

 optimální komunikaci s rodiči  

 důslednou kontrolní činnost vedení školy. 

 

 



Třetí pilíř:  ZÁSADY OTEVŘENÉHO PARTNERSTVÍ 

 

1. Škola – model demokratického společenství 

 
Sociální partneři uvnitř školní komunity: 

Žáci 

Současný stav: Škola má vypracovaný školní řád, který pravidelně aktualizuje a na základě 

kterého jsou podle věku žáků vytvářena ve třídách jasná pravidla. Na škole pracuje školní 

parlament, který se schází pravidelně za účasti vedení školy. Projednávají se aktuální témata a 

aktuální problémy, předávání informací probíhá oběma směry. 

Plánované aktivity:  

o Stále přetvářet pravidla podle věku žáků, pracovat s pravidly - spoluvytvářet je + 

prezentovat tato pravidla ve třídě 

o Více zapojovat školní parlament- tlak na užitečnou spolupráci – postupně se zlepšuje 

 

Rodiče žáků 

Současný stav: Kromě informativních třídních schůzek, tripartitních setkání během školního 

roku a případných individuálních pohovorů se rodiče v případě zájmu účastní některých akcí 

školy. Ke spolupráci jsou rodiče vyzýváni také při dotazníkovém (autoevaluačním) šetření a 

volbě Školské rady, kterou mohou kontaktovat. Rodiče navštěvují školu v rámci Dnů 

otevřených dveří a Rodičovských kaváren, po domluvě s učiteli mohou přijít i kdykoliv jindy. 

Plánované aktivity: 

o Dále zlepšovat spolupráci s rodiči ve smyslu větší informovanosti a spolupráce nejen 

při řešení problémů - "vtažení" rodičů do života školy 

o škola se zapojila do projektu Rodiče vítáni 

o informovanost rodičů prostřednictvím webových stránek, zjm. třídních 

o zapojení do projektu Celé Česko čte dětem 

 

Učitelé 

Současný stav: Učitelé spolupracují navzájem i s vedením školy 

Plánované aktivity: 

o Vedení školy bude podporovat týmovou spolupráci učitelů, dávat prostor na 

společných poradách  

o Podpora vzdělávání učitelů 

o Společné akce učitelů - zlepšení návaznosti učiva, zlepšení propojení z hlediska 

návaznosti pracovních návyků a realizace klíčových kompetencí  

o Realizace projektového vyučování v rámci spolupráce učitelů  

o Neformální akce pro učitele 

 

Vedení školy 

Současný stav: Vedení školy je rozlišováno na tzv. úzké a širší. Jednotlivá pracoviště členů 

vedení jsou v budově umístěna účelně. 

Plánované aktivity: 

o Podporovat vzájemnou spolupráci učitelů, která by zohledňovala širší pohled na danou 

problematiku a přinášela další podnětné nápady 

o Jasné rozdělení odpovědnosti a kompetencí  

o Zesílení důsledné kontrolní činnosti 

 

Ostatní zaměstnanci školy 

Současný stav: 



Ve škole pracuje ekonomka a hospodářka školy, školník, uklízečky a vrátné. 

Školní jídelna je v objektu školy, ale má samostatnou právní subjektivitu. 

Plánované aktivity: 

o Zlepšovat vzájemnou informovanost a spolupráci mezi jednotlivými skupinami 

(předávání plánů práce, zápisy do sešitů závad a konzultace při jejich řešení) 

 

Školská rada 

Současný stav: V současné době je školská rada šestičlenná a schází se většinou třikrát za rok. 

Její činnost je dána školským zákonem. Setkání iniciuje obvykle ředitelka školy. 

 

2. Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce 
 

Současný stav: 

Mnohé z akcí, které škola pořádá, jsou přístupné nejen rodičům našich žáků, ale široké 

veřejnosti. Jedná se zejména o pravidelné Dny otevřených dveří, celoškolní projektové 

vyučování, besedy se sportovci, sportovní dny, mezinárodní sportovní turnaje, různé výstavy, 

hudební soutěž Superstar atp. 

Současně se podílí na kulturních programech při různých akcích městské části i Magistrátu. 

Škola poskytuje prostory skupinám obyvatel pro jejich sportovní aktivity. 

 

Plánované aktivity: 

o Přestože naše pražská škola je v této oblasti ve zcela jiném postavení než škola na 

malém městě nebo v obci, máme v této oblasti následující příležitosti: 

- prezentovat vlastní činnost – webové stránky vlastní a zřizovatele, regionální tisk, 

časopis Edeník (charitativní akce, zapojení do projektu Zdravé město) 

- prostřednictvím významného partnera školy – rodičů našich žáků – budovat 

postavení školy v regionu a zvyšovat zájem veřejnosti o činnost školy; zlepšení 

spolupráce s rodiči je popsáno výše. 

 

zpracovala Mgr. Renáta Martincová 

 


