Výroční zpráva o činnosti školy

- školní rok 2015/2016

Základní škola Pražačka
Praha 3, Nad Ohradou 25/1700
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Výroční zpráva ZŠ Pražačka za školní rok 2015/2016
A. Základní údaje o škole
a. Název:
Sídlo:
Zřizovatel:

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700
Nad Ohradou 1700/25, 130 00 Praha 3
MČ Praha 3, Havlíčkovo n. 9, Praha 3

b. Ředitel školy:
Zástupkyně ředitele:

Mgr. Bohumil Samek
Mgr. Eva Nováková

c. Adresa pro dálkový přístup:

info@zsprazacka.cz
www.zsprazacka.cz

d. Údaje o Školské radě:
Vznikla k 1.1.1998, opakovaně k 1.1.2012.
Počet členů:
6 (2 rodiče, 2 pracovníci školy, 2 zastupitelé)
Mgr. Jan Jiřička
Předseda:

B. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském
rejstříku
Škola poskytuje žákům základní vzdělání na I. i II.stupni, vedle běžných tříd na 2.stupni
existuje skupinová integrace.
Čtvrtým rokem byla na škole otevřena na žádost zřizovatele přípravná třída.
Žáci všech ročníků byli vzdělávání podle vlastního ŠVP ZŠ Pražačka.
Pro žáky I.stupně byly otevřeny 3 oddělení ŠD.

C. Přehled pracovníků školy
a) Odborná kvalifikace

počet
(fyzic. osoby)
k 31.12.2015

pedagog.
prac.
celkem

pedagog. prac.
s odbornou
kvalifikací

pedagog. prac.
bez odborné
kvalifikace

21

19

2

b) Věková struktura pedagog. prac.
věk

méně
než 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 a více

počet (fyz.os.)
k 31.12.2015

4

4

7

3

3

c) Ostatní pracovníci (počet fyzických osob) - správní zaměstnanci:
- ŠJ:

8
8

D. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
zapsané děti

přijaté děti

odklady škol.
docházky

44

30

7

počet

E1. Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato
z 5. ročníku
2

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

ze 7. ročníku
1

Na víceletá gymnázia odešli ještě další 2 žáci: 1 z 6.r. a 1 z 8.r.
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou,
z devátých ročníků přijato
gymnázia

obchodní
akademie

zdravotní
školy

průmysl.
školy

1

3

3

4

ostatní
střední
školy
7

střední
odb.učiliště

celkem

-

18

střední
odb.učiliště

celkem

1

2

c) na soukromé školy přijato (z devátých ročníků)
gymnázia

obchodní
akademie

zdravotní
školy

průmysl.
školy

-

-

-

-

ostatní
střední
školy
1

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato
z devátých ročníků
12

z nižších ročníků
-

E2. Výsledky vzdělávání
prospěch
- celkový průměrný
- s vyznamenáním
- prospěli
- neprospěli
- nehodnoceni

1.pol.
1,553
130
112
2

2.pol.
1,599
119
122
0

zameškané hodiny
- omluvené
- neomluvené

za celý škol.rok
30 526
∅ na žáka: 63,0
9
∅ na žáka: 0,01

chování
2.stupeň

1.pol.
5

3.stupeň
NTU I.st.
NTU II.st.
DTU I.st.
DTU II.st.
DŘŠ I.st.
DŘŠ II.st.

1
6
13
17
9

2.pol.
6
- nejčastěji za porušování školního řádu
a rušení výuky
3
- nejčastěji za neomluvené hodiny
a opakované porušování školního řádu
8
22
4
22
17

E3. Umístění v soutěžích
Pořadí v Poháru starosty Hartiga

- vědomostní soutěže:
8.místo
- sportovní soutěže:
5.místo
- soutěže pro I.st.:
6.místo
Vzhledem k počtu žáků s SPU považujeme tato umístění za velmi dobrá.
Největší úspěchy byly dosaženy v cizích jazycích, fyzice, informatice, florbalu,
přehazované, stolním tenisu, plavání, atletice, basketbalu, v Pražské snítce a
Pražském poetickém setkání..

F. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
-

počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují kvalifikaci
škola
Univerzita Palackého
Univerzita Karlova, ped. fak.
Univerzita Karlova, kat. psych.

-

počet studujících
1
1
1

doba trvání studia - roky
5
5
2

počet účastníků průběžného vzdělávání (průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření
vzdělávání – uvést nejčastěji zastoupené)
zaměření
metodik prevence
inkluze - výzvy, šablony
finanční matematika
právní legislativa
přípravná třída
informační technologie
čeština pro cizince
první pomoc ve škole

počet účastníků
1
3
1
2
1
7
3
20

délka vzdělávání –
v hodinách
20
12
5
8
15
4
2
4

G. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ředitel OPPP pro Prahu 3 a 9 poskytoval konzultace žákům, rodičům i učitelům jednou za 14
dní během po celé dopoledne celého školního roku.
Rodiče žáků 9.tříd konzultovali během rozmisťovacího řízení otázky spojené s umístěním dětí.
Žáci navštívili Úřad práce v Praze 3. Škola doporučila žákům 9.tříd informační brožury
s důrazem na termíny dnů otevřených dveří.
Mezi již pravidelné partnery školy patřili sociální kurátoři, soudy, Policie ČR i městská policie,
SVP Klíčov a OSPOD městských částí. Na jejich žádosti škola vypracovávala zprávy.
Rada rodičů (složená ze zástupců rodičů jednotlivých tříd) se sešla celkem 3x, schválila
hospodaření s rodičovským příspěvkem ve školním roce 2014/15 a rozpočet na školní rok
2015/16.
Jako každý rok proběhlo za přítomnosti představitelů MČ Praha 3 a členů ČSBS kladení věnců
k pomníku na nádvoří školy při pietním aktu k 71.výročí skončení 2.světové války.
V září 2015 proběhla již tradiční charitativní akce pro o.s. Život dětem – Srdíčkový den.
V prosinci 2015 se konal tradiční Vánoční jarmark. Z výtěžku všechny třídy přispěly na dar
(nákup povlečení) pro Dětský domov v Dolních Počernicích.

Pro předškolní děti z MŠ Pražačka škola připravila program plný her a soutěží, aby se děti před
nástupem do 1.třídy mohly seznámit se školním prostředím.
Žáci se zapojili do projektů s tématikou Velikonoce a jejich tradice, ekologická výchova, cizí
jazyky. Mezi další úspěšné projekty, prezentované i na veřejnosti, patřily Příběhy našich
sousedů (rozhovor s rozhlasovým režisérem Weinlichem), Literáti z naší čtvrti a Ukliďme
Česko.
Den otevřených dveří uspořádala škola ve třech termínech, vždy se účastnila řada rodičů
předškoláků.
Webové stránky školy byly dalším zdrojem informací pro širokou veřejnost. Během celého
školního roku zde byly průběžně prezentovány jednotlivé akce a ukázky z činností
v jednotlivých třídách. Prostřednictvím webových stránek mohou rodiče za použití speciálního
hesla vstoupit do modulu ROZVRH, komunikovat se školou a v oddíle e-jídelníček také
přihlašovat a odhlašovat obědy.
Škola partnerský subjekt v zahraničí nemá.

H. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2015/2016 ČŠI školu nekontrolovala.

I. Základní údaje o hospodaření školy – za rok 2015
Údaje za rok 2016 budou součástí výroční zprávy za školní rok 2016/2017.
Základní škola Pražačka měla v roce 2015 dva zdroje financování:

MHMP
ÚMČ Praha 3

•

Dotace z MHMP byla poskytnuta v celkové výši 13 601 803,- Kč
a byla vyčerpána v plné výši dle rozpisu:
9 563 000,- Kč
- přímé náklady na vzdělávání – platy
2 000,- Kč
- OON
3 620 000,- Kč
- přímé náklady na vzdělávání – ostatní (SP, ZP,
FKSP, ONIV)
259 207,- Kč
- zvýšení platů pracovníků regionál. školství
90 722,- Kč
- odvody + FKSP (ze zvýšení platů)
49 537,- Kč
- zvýšení odměňování pracovníků reg. školství
17 337,- Kč
- odvody + FKSP (ze zvýšení odměňování)

•

Dotace hlavní činnosti od zřizovatele byla poskytnuta v celkové výši 4 217,8 tis. Kč
Tato částka obsahuje: 2 774,0 tis. Kč
- neinvestiční dotace
1 190,9 tis. Kč
- příspěvek na odpis nemovitého majetku
252,9 tis. Kč
- dotace školského odboru (Dipl.Com., odměny)
Výnosy v hlavní činnosti byly 4 228,6 tis. Kč,
v doplňkové činnosti činily výnosy 716,7 tis. Kč.
Náklady na provoz školy v hlavní činnosti byly 8 283,9 tis. Kč,
náklady v doplňkové činnosti 425,4 tis. Kč.
Hospodářský výsledek 453,8 tis. Kč (162,5 tis. Kč v hlavní činnosti a 291,3 tis. Kč
v doplňkové činnosti) byl rozdělen následovně:
403,8 tis. Kč do rezervního fondu
50,0 tis. Kč do fondu odměn.
Přílohou k údajům o hospodaření je: Rozvaha – bilance
Výkaz zisku a ztrát
Příloha

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16 byla Školské radě ZŠ Pražačka
předložena k projednání dne 21.10.2016.

……………………………..
Bohumil Samek
ředitel školy

……………………………………………………………………….

Školská rada ZŠ Pražačka projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní
rok 2015/16.

V Praze dne 21.10.2016

……………………………..
Mgr. Jan Jiřička
předseda ŠR

