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I. Základní údaje o škole, školském zařízení 

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2021 

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 

Datum zahájení činnosti: 2. 9. 1985 

Datum zápisu do rejstříku škol: 1. 1. 2005 

Datum vydání a účinnosti posledního rozhodnutí:  24. 4. 2018 s účinností od 1. 9. 2018    
 

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon 

ředitelka školy:  PaedDr. Věra Kozohorská reditelka@zsluziny.cz, vedeni@zsluziny.cz 

statutární zástupce 

ředitele :   PaedDr. Iva Novotná  novotna@zsluziny.cz 

 

telefon, fax:  235 522 156 

telefon:   235 522 159 

 

3. Webové stránky právnické osoby:  www.zsluziny.cz 

 

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 

(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA    kapacita 170 žáků 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA   kapacita 54 žáků 

Vedoucí vychovatelka: Eva Frančeová E-mail: druzina@zsluziny.cz 

Číslo telefonu: 737 398 301 

 

 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM kapacita se neuvádí 
vedoucí SPC: Mgr. Petra Jarošová E-mail: spcamos@zsluziny.cz 

Číslo telefonu: 235 516 651, 778 488 536 

 

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 

Kód oboru Popis oboru 
Forma 

vzdělávání 
Vyučovací 
jazyk 

Délka 
vzdělávání 

Kapacita 

oboru 
Platnost   

Dobíhající 
obor 

Vzdělávací 
program 

79-01-B/01 
Základní škola 
speciální denní český 10 roků 48 Platné Ne 

RVP pro obor 

ZŠS  
Díl I, Díl II 

79-01-C/01  Základní škola denní český  9 roků  150 Platné Ne RVP ZV  

 

mailto:reditelka@zsluziny.cz
mailto:vedeni@zsluziny.cz
mailto:novotna@zsluziny.cz
mailto:zástupce@zsluziny.cz
mailto:druzina@zsluziny.cz
mailto:spcamos@zsluziny.cz
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6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2019/2020: 

a) nové obory / programy: 

- Školní vzdělávací program DOMINO ZŠ, vypracovaný podle RVP ZV včetně začlenění 
minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření, v původní verzi platný od 1. 9. 2017 pro 1. až 6. ročník ZŠ, byl postupně 
v každém následujícím školním roce zaveden do dalších ročníků a od 1. 9. 2020 byl tedy 
platný také pro 9. ročník ZŠ. 
 

- Vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální určený pro žáky se středně 
těžkým mentálním postižením a více vadami, tj. DOMINO ZŠS I. (podle RVP ZŠS díl I), byl 

upraven a od 1. 9. 2020 vstoupila v platnost jeho nová verze. Povinně volitelné předměty 
Keramika a Rozšířená pracovní výchova byly nahrazeny novými povinnými předměty, 
které mají komplexní arteterapeutický charakter. Na 1. stupni je zařazen od 4. ročníku 
předmět s názvem Smyslová výchova, na 2. stupni ve všech ročnících předmět nazvaný 
Estetická výchova. 

 

- Vzdělávací program DOMINO IV. (podle RVP ZŠS díl II) zůstal ve školním roce 2020/2021 

beze změn.   

 

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

a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku   b) jiná 

Trávníčkova 1743/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (MČ Praha 13)  nejsou 

 

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

Základní škola Lužiny je samostatně zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je plně 
organizovaná s 1. až 9. postupným ročníkem ZŠ a 1. až 10. ročníkem ZŠ speciální. Ve školním roce 
2020/2021 byla naše speciální škola dvakrát uzavřena vládním opatřením z důvodu pandemie 
onemocnění Covid-19, a to od 2. 11. do 16. 11. 2020, od 1. 3. do 9. 4. 2021. Výuka probíhala v 10 

třídách zřízených pro žáky s lehkým mentálním postižením (MP) a 7 třídách pro žáky se středně 
těžkým MP. V těchto třídách byli začleněni i žáci s více vadami, tj. s kombinací MP a dalšího 
zdravotního postižení – často v kombinaci s poruchou autistického spektra. Na 2. stupni ZŠ 
pokračovala třída 7. a 8. ročníku zřízená pro žáky s poruchou chování v kombinaci s poruchou učení a 
také třída 9. ročníku zřízená pro žáky s poruchami učení. Celkově tedy bylo otevřeno v uplynulém 
školním roce 19 tříd, což je o 1 třídu více oproti školnímu roku 2019/2020. 

 Škola vykonává svou činnost v pronajatých prostorách na základě nájemní smlouvy s MČ Praha 13, 

v budově Fakultní základy školy při PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 – symbolické nájemné 1,- Kč 
je smluvně sjednáno od dubna 1997 do 31. 8. 2022. Dopravní dostupnost školy je výborná, vzhledem 

k blízkosti stanice metra B a celé řady autobusových linek MHD. 

Ve školním roce 2020/2021 výuka probíhala v 19 kmenových učebnách. Kmenová učebna pro nově 
vzniklou 19. třídu byla získána na úkor jedné herny ŠD.  Dále měla škola k dispozici stejné prostory, 
jako v předcházejících letech, tj. odborné učebny pro hudební a výtvarnou výchovu, prostornou 

tělocvičnu se šatnami a sprchami, 2 dílny pro výuku pracovního vyučování, cvičnou kuchyni a jídelnu, 
menší školní pozemek pro pěstitelské práce, šicí dílnu, počítačovou učebnu, keramickou pec. Podařilo 
se rozšířit počet multimediálních učeben s interaktivními tabulemi nebo v jednom případě s 
interaktivním displejem na celkových 11.  Pro výuku škola disponuje aktuálně 2 sadami tabletů a 1 
sadou iPadů, kterou jsme získali z projektu ESF, z OP VVV  - „Šablony II.“ Venkovní atria pro relaxační 
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přestávky a malou relaxační místnost nebylo možné využívat obvyklým způsobem, vzhledem 

k nařízené povinnosti dodržování homogenních skupin žáků a omezení jejich pohybu v souvislosti 

s pandemií koronaviru. S výjimkou dílen a tělocvičny je škola plně zasíťovaná, žáci a učitelé mají 
oddělené WiFi sítě. Stravování bylo opět zajištěno ve školní jídelně FZŠ při PedF UK, Trávníčkova 
1744, tedy přímo v budově školy. Pro výuku tělesné výchovy a aktivity ŠD je bezplatně využíváno i 
školní hřiště FZŠ.  

Na údržbu, obnovu a doplnění vybavení školy bylo použito přibližně 1.374.000,- Kč. Jednalo se 
především o doplnění ICT vybavení pro prezenční a zejména distanční výuku (882.000,- Kč), nábytek a 
výměnu podlahové krytiny ve vybraných prostorách (104.000,- Kč), obnova ICT pro SPC a 
hospodářskou agendu školy (64.000,- Kč). Nemalou částku si však vyžádalo také dodržování všech 
opatření v souvislosti s pandemií koronaviru – dezinfekční a čisticí prostředky, respirátory, papírové 
ručníky, digitální teploměry…. I přes některé bezplatné dodávky náklady z rozpočtu školy na tato 
opatření činily 360.000,- Kč. Zřizovatel tyto náklady kompenzoval navýšením rozpočtu v obou 

dohodovacích řízeních. 

 

9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady  

Datum ustanovení: 24. 11. 2017 (konání voleb ve dnech 22. 11. – 24. 11. 2017) 

předsedkyně: Monika Lebdušková  člen za zákonné zástupce žáků  

členové: Monika Skružná  člen za zákonné zástupce žáků 

  Ing. Zdeněk Kovářík  zástupce zřizovatele 

  Michaela Beránková  zástupce zřizovatele 

  Mgr. Tamara Kováříková zástupce pedagogů 

Oldřich Kouřimský  zástupce pedagogů 

 

Volební období této školské rady bylo vzhledem k nouzovému stavu prodlouženo opatřením MŠMT 
až do 11. 7. 2021. 

 

II. Pracovníci právnické osoby 

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
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Základní škola 2 2 29 25,2 0 0 51* 40,8 

Školní družina - - - - - - 20* 7,4 

Speciálně pedagogické centrum - - - - - - 3 3 

*5 fyzických osob má souběh úvazku asistenta pedagoga ZŠ a vychovatele ŠD, 3 osoby souběh 
úvazku asistent pedagoga a učitel, 13 asistentů pedagoga působí současně ve škole i v ŠD. Součet 
pedagogů ve fyzických osobách ve škole a v ŠD byl dohromady 53. 
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b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) 

škola 
počet pedagogických 
pracovníků  

celkem % z celkového 
počtu pedagogických 

pracovníků 

Základní škola - učitelé 
kvalifikovaných 17 62,5 

nekvalifikovaných 10,2 37,5 

Základní škola  - asistenti pedagoga 
kvalifikovaných 15,5 93,9 

nekvalifikovaných 1 6,1 

Školní družina 
kvalifikovaných 4,5 100 

nekvalifikovaných 0 0 

SPC 
kvalifikovaných 3 100 

nekvalifikovaných 0 0 

CELKEM 
kvalifikovaných 42 78,9 

nekvalifikovaných 11,2 21,1 

c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem 
ve fyzických 

osobách 
k 31.12.2020 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

 0 7 9 13 17 7 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 počet zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

Semináře, 
konference 

1 Keramika nejen pro začátečníky 1 Zřetel, s.r.o. 

2 Výtvarné tvoření 1 TWINT, s.r.o. 

1 Polytechnické vzdělávání 2 Asteria, s.r.o. 

1 
Badatelsky orientovaná výuka v praxi pro MŠ 

a 1. stupeň ZŠ 
1 Marstafit 

1 Jak na čtenářskou dílnu 1 NPK Praha 

1 11. Konference o ekovýchově v Praze 1 
Ekocentrum Koniklec a 

MHMP 

1 Kariérové poradenství žákům se SVP (on-line) 1 Pasparta, Nautis 

kurzy 

2 Techniky a náměty v prožitkovém tvoření 1 Radka Rubešová, Brno 

8 
Seznam se s médii – online kurzy mediální 

výchovy 
2 Seznam.cz 

1 Kurz polytechnické výchovy  2 
Akademie řemesel-SŠT, 

Praha 4 

1 
AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. 

ročník 
2 Nová škola, s.r.o. 

1 Muzikorelaxace 1 Muzikohraní z.s. 

1 Jóga pro děti se SVP 1 
Česká asociace dětské jógy, 

z.s. 

webináře 2 ICT: Office 365 ve školství 17 PC Storm, s.r.o. 
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2 
Distanční vzdělávání pro pedagogy ZŠ – 

začátečníci, pokročilí 9 MAP II. Prahy 13 

1 
Práce s dětmi s IVP při distanční výuce a 

zapojení as. pedagoga do dist. výuky 
1 Pasparta 

2 Distanční vzdělávání 3 MHMP, KAP II. 

7 On-line výuka, MS Teams 7 
K-net Technical 

International, Microsoft 

2 
Vzdálená výuka na 2. stupni, Matematika na 

dálku 
1 AV MEDIA 

2 Bezpečně v kyber – I, pokročilí 2 NÚKIB 

1 Technologie a prevence 1 UK Praha 

7 

Syndrom vyhoření, logopedie, inspirace pro 
distanční výuku, pedagogická diagnostika, 
podpora žáků s ADHD, podpůrná opatření 

žáků se smyslovými vadami 

1 Metodický portál RVP.CZ 

2 
ADHD a hranice výchovy, vzdělávání, 

Motivace dětí s ADHD – projekt Varianty 
4 Člověk v tísni, o.p.s. 

4 
Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami 

učení, distanční výuka cizích jazyků 
2 Woca – Bee, s.r.o. 

1 
Projekt PPUČ, On-line setkání společenství 

cizích jazyků 
1 NPI ČR 

2 
Jak podporovat učení všech žáků. Informační 

gramotnost (Učíme nanečisto) 1 www.ucimeonline.cz 

21 
Projekt SYPO – Systém podpory profesního 

rozvoje učitelů 
5 NPI ČR 

1 

Jak nastavit spolupráci s asistentem pedagoga 

– projekt APIV B na podporu společného 
vzdělávání 

1 NPI ČR 

1 
Různé příležitosti aktivního učení 

v přírodovědných předmětech 
1 Infra, s.r.o. 

2 Paraziti lidí v ČR v současnosti 1 KTaP, Praha 4 

1 
Změna je v nás – jak dobře komunikovat 

environmentální témata ze školy do komunity 
1 Ekoškola 

1 
Genderově podmíněné násilí v on-line 

prostředí 1 
NPI ČR, metodický portál 

RVP ZV 

1 Psychická (ne)pohoda ve školách 3 NPI ČR, NÚDZ 

1 Metoda FIE, on-line setkání 1 ATC metod prof. Feursteina 

1 Polytechnická výchova pro pedagogy ZŠ 3 MAP II. Prahy 13 

1 Opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie. 1 
Klinický logoped E. 

Kolesová 

1 
Včelka – aplikace na výuku čtení v ČJ a cizích 

jazyků 
3 

Středisko služeb školám a 
zařízení pro DVPP Brno, 

p.o. 

1 Rozvoj herních dovedností u dětí s PAS 1 Životní vzdělávání, z.s. 

2 
Rozvoj hry, představivosti a smyslového 

vnímání u dětí s PAS 
3 

Rodinné integrační 
centrum, z.s., Pardubice 

2 Grafomotorika. Příprava leváků na psaní 1 Aktive Brain, s.r.o. 

vedení školy 

1 
Jak na smysluplné hodnocení (Učíme 

nanečisto pro ředitele) 1 www.ucimeonline.cz 

1 
Seminář k vyhodnocení bezpečnostních 

auditů škol 1 MHMP 
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2 
Základní školení spisovny E-spis – referent, 

včetně skartace 
2 ICZ a..s, MHMP 

1 Odesíláme jarní matriku 1 Bakaláři, lektor P. Pavelka 

doplňkové 
pedagogické 

studium 

0 ------- 0 ----- 

školský 
management 

0 ------- 0 ----- 

rozšiřování 
aprobace 

2 Mgr. Andragogika 2 UJAK 

získání 
kvalifikace 

1 
Mgr. výchova ke zdraví a speciální pedagogika 

pro učitele 
1 

UK v Praze, Pedagogická 
fakulta 

1 Studium pro asistenty pedagoga 1 
Jahodovka - VOŠ sociálně 

právní, Praha 10 

1. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

7 6,25 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 počet zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

semináře 1 
Spisová služba pro školy a školská 

zařízení 1 Sciens, s.r.o. 

kurzy 0 ----- 0 ----- 

jiné (uvést jaké) 2 

Seznámení s opatřeními MZ a MŠMT 
ČR – zvýšená hygiena ve školách a 

školských zařízeních 

4 interní 
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZŠS, SŠ) 

1. Počty tříd a počty dětí / žáků (uveďte údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet tříd počet dětí / žáků 

Základní škola - § 16/9 ŠZ 12 99 

Základní škola speciální 7 37 

 

Změny v počtech dětí / žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu 

 

Základní škola – stav k 30. 6. 2021 - 104 žáků 

- počáteční stav k 30. 9. 2020 byl 99 žáků 

- úbytek 2 žáci – přestup na jinou školu 

- přírůstek 7 žáků – 6 žáků přestup z běžné ZŠ, 1 žák přestup z jiné ZŠ § 16/9 ŠZ 

 

Základní škola speciální – stav k 30. 6. 2021 - 38 žáků  
- počáteční stav k 30. 9. 2020 byl 37 žáků 

- úbytek 1 žák – ukončení docházky žáka cizince, který po stanovenou lhůtu nedochází do školy 

- přírůstek 2 žáci – přestup z jiné ZŠ speciální 
 

Celkově počet žáků k 30. 6. 2021 –142 žáků 

 

Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle převažujícího 
zdravotního znevýhodnění 

Zdravotní 
postižení 
celkem 

Celkem MŠ ZŠ SŠ 

školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci 

1 136   1 136   

z toho: 
mentální 1 69   1 69   

zrakové  0    0   

sluchové  0    0   

vady řeči  0    0   

tělesné  0    0   

kombinované vady  49    49   

autismus  2    2   

vývojové 
poruchy učení  7    7   

vývojové 
poruchy chování  9    9   

2. Průměrný počet dětí / žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 

škola 
průměrný počet 

dětí / žáků na třídu  
průměrný počet 

dětí / žáků na učitele 

Základní škola - § 16/9 ŠZ 8,25 5,14 

Základní škola speciální 5,29 4,65 
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3. Děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 
 

škola 

k
ra

j 

Jih
oč

es
ký

 

Jih
om

or
av

sk
ý 

Ka
rlo

va
rs

ký
 

Vy
so

či
na

 

Kr
ál

ov
éh

ra
de

ck
ý 

Li
be

re
ck

ý 

M
or

av
sk

os
le

zs
ký

 

O
lo

m
ou

ck
ý 

Pa
rd

ub
ic

ký
 

Pl
ze

ňs
ký

 

St
ře

do
če

sk
ý 

Ú
st

ec
ký

 

Zl
ín

sk
ý 

C
E

LK
E

M
 

Základní škola 

počet 
dětí/žáků 

celkem 

      1  1  24   26 

z toho 

nově přijatí       1    7   8 

4 žáci cizinci měli trvalé bydliště mimo území ČR 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (za každou školu vyplňte zvlášť - ZŠ, ZŠS, SŠ) 

škola Základní škola zřízená pro žáky dle § 16 odst. 9 ŠZ 

z celkového počtu žáků: 104 

prospělo 70 

prospělo s vyznamenáním 31 

neprospělo/ nebyli hodnoceni § 38 3/0 

opakovalo ročník 0 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka za školní rok 178,61 

z toho neomluvených 3,40 

 

škola Základní škola speciální 

z celkového počtu žáků: 38 

prospělo 38 

prospělo s vyznamenáním Neuvádí se 

neprospělo 0 

opakovalo ročník 0 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka za školní rok 150,89 

z toho neomluvených 0 

 

5. Údaje o dětech / žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP) 

 

RVP 
Počet 

přihlášených 

Počet 
přijatých 

Skutečně 
nastoupilo 

Počet odkladů PŠD 
Počet nově 

otevřených tříd 

RVP ZV 11 11 5 1 -1 

RVP ZŠS 7 7 3 0 1 
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Zápis se konal prezenčně po dobu 2 týdnů, od 12. 4. do 23. 4. 2021, za využití rezervačního 
systému „Reservando“, který zajistil pro každého zájemce objednání na přesnou hodinu, takže 
nedocházelo k vzájemnému kontaktu třetích osob v budově školy. 
 

6. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 

K 30. 9. 2020 se ve škole vzdělávalo celkem 17 žáků-cizinců v tomto složení: 
 Bulharsko  2 

 Bělorusko 1 

 Čína 1 

 Kazachstán 1 

 Rumunsko 1 

 Rusko 4 

 Slovensko 1 

 Vietnam 1 

 Ukrajina 5 

 

Z uvedených 17 žáků mělo 14 trvalý pobyt ČR. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky s OMJ a současně se zdravotním znevýhodněním, nejsou pro ně 
využívány kurzy jazykové přípravy pro žáky-cizince na určených běžných ZŠ. 
Komunikace s rodinami je zvládána zpravidla s pomocí vlastních zdrojů. Dle potřeby je využíván 
tlumočník zprostředkovaný rodinami. 

Na počátku školního roku navštěvovalo školu 10 romských žáků, později během školního roku další 3 

do naší školy přestoupili. Výuka této skupiny žáků byla v několika případech ovlivněna výrazně vyšší 
absencí, která komplikovala hodnocení v 1. a zejména 2. pololetí. Rovněž se objevily nedostatky 
v zapojení se do některé z forem distanční výuky. 

 

7. Pedagogická asistence 

Ve školním roce 2020/2021 se počet asistentů pedagoga opět zvýšil. Celkový počet byl 20 osob, což 
činí v přepočtu 16,52 úvazků. Přímá pedagogická práce byla 36 hodin týdně. Náplní práce asistentů 
byla stejně jako každý rok především dobrá spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací 
činnosti, u žáků se zdravotním postižením pomoc při  sebeobsluze. Asistenti dále dohlíželi na 
bezpečnost a správné stravovací a hygienické návyky žáků během stravování ve školní jídelně. Taktéž 
poskytovali podporu žákům ve  školní družině či  nepovinných předmětech. K povinnostem asistentů 
patří i účast na  třídních schůzkách a  pedagogických radách. Dále se pravidelně zúčastňovali schůzek 
se  ŠMP, metodických sdružení a v případě potřeby i výchovných komisí. Koordinátorem je  vedoucí 
asistentka.  

Na základě rozhodnutí vlády ČR byla i letos naše škola uzavřena v souvislosti s výskytem onemocnění 
COVID-19, a to hned dvakrát. Nejdříve krátkodobě v měsíci listopadu a znovu pak ještě od 1. 3. do 
9. 4. 2021. V této nelehké době pracovali asistenti pedagoga z domova, a  to podle speciálně 
vytvořených rozvrhů. Stejně jako v loňském roce komunikovali se žáky, rodiči, vedením školy, učiteli a 
vedoucí asistentkou. Po dohodě s učitelem pomáhali i  při  vyhodnocování zadaných úkolů či se 
podíleli na přípravě on-line hodiny. To vše vedlo ke zdokonalení a prohloubení znalostí a dovedností 
při používání nástroje Microsoft Office 365. Součástí nepřímé pedagogické činnosti bylo i studium 
literatury a odborných materiálů, nebo účast na webinářích.  

Po skončení mimořádného opatření a návratu do škol byla zavedena povinná homogenita skupin 
žáků. Toto ustanovení přineslo rozšíření školní družiny o 2 oddělení, která po dobu nouzového stavu 
vedli právě asistenti pedagoga. 
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DVPP asistentů pedagoga: 

Webináře - „ICT: MS Office 365 ve školství“ 

„Studium pro asistenta pedagoga“ (1osoba) 

Webinář -  „Rozvoj hry, představivosti a podpora smyslového vnímání u dětí s PAS, poruchami 
komunikace a sociální interakce" 

online semináře „AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník“ 

„Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami“ 

Webinář - „Práce s dětmi s IVP při distanční výuce a zapojení asistentů pedagoga do  distanční výuky“ 

 

8.   Ověřování výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání byly prověřovány interně v rámci hospitační činnosti, na které se v uplynulém 
školním roce výrazně podílely zejména obě vedoucí učitelky a zástupkyně ředitelky školy. Součástí 
hospitační činnosti byla také analýza žákovských prací.  Pro hodnocení distanční výuky byly mimo jiné 
využívány testy v aplikaci FORMS, které jsou součástí MS Office 365.  

Výchovná poradkyně aktualizovala data vypovídající o úspěšnosti našich absolventů ve středním 
vzdělávání, tj. zpravidla v odborném učilišti, výjimečně též ve středním odborném učilišti, u žáků ZŠ 
speciální se jedná většinou o vzdělávání ve střední Praktické škole.  Informace o zahájení či 
nezahájení studia, předčasném ukončení a řádném vyučení za období posledních 6 školních roků jsou 

uvedeny v následující tabulce.  
 

školní rok 

(ukončení ZŠ) 
počet 

absolventů 
dosud 

studují 
neúspěšně 

ukončili 
studium 

nezahájili 
 

nezjištěno 

úspěšně 
vyučeni 

%  

úspěšnosti 

2015/2016 15 0 2 2 0 11 73,3 

2016/2017 14 1 3 1 0 9 71,4 

2017/2018 20 7 3 0 0 10 85 

2018/2019 15 13 1 1 0 0 86,7 

2019/2020 18 18 0 0 0 0 100 

2020/2021 22 22 0 0 0 0 100 

Vzhledem k distanční výuce ve školním roce 2020/2021 mnozí žáci požádali ve školním roce 
2021/2022 o opakování ročníku. 

 

 

9.  Školní vzdělávací programy 

 

Pro obor 79-01-C/01 Základní škola 

- Školní vzdělávací program DOMINO ZŠ – verze 2, čj. ZSLuz 691/2018, platný od 1. 9. 2018, 
vypracovaný podle RVP ZV  platného od 1. 9. 2017, včetně začlenění minimální doporučené úrovně 
pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. Podle tohoto programu byli 

vzděláváni žáci v 1. až 9. ročníku ZŠ. 
 

Pro obor 79-01-B/01 Základní škola speciální 

- Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO ZŠS I., verze 2, čj. ZSLuz 706/2020, platná od 
1. 9. 2020, vypracovaná podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, díl I. Podle tohoto 

programu byli vzděláváni žáci ve všech ročnících ZŠ speciální. 



12 

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2020/2021 

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 

 

- Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO IV., čj. ZSLuz 481/2014, platná od 1. 9. 2014, 

vypracovaná podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, díl II. Podle tohoto programu byli 

vzděláváni 2 žáci 7. ročníku a 2 žáci 10. ročníku v ZŠ speciální. 

10. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Žáci ve třídách ZŠ zřízené dle § 16/9 ŠZ jsou od 3. ročníku vyučováni anglickému jazyku. Někteří mají  
ŠPZ doporučenu náhradu vzdělávacího oboru Cizí jazyk jiným vzdělávacím oborem a výuku zahajují až 
na 2. stupni Jedná se o žáky s vysokou mírou potřeby podpůrných opatření. Od 6. ročníku jsou 
anglickému jazyku vyučováni všichni žáci ZŠ. Časová dotace výuky činí ve všech ročnících 3 hodiny 
týdně. 

Na základě doporučení ŠPZ  však žáci mají nahrazen vzdělávací obor Další cizí jazyk vzdělávacím 
oborem Člověk a svět práce, tzn. jsou posíleny hodiny pracovního vyučování jako příprava na 
odborné učiliště. Žákům je současně nabízen nepovinný předmět Základy německého jazyka. 
Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků o něj dlouhodobě není ze strany žáků a rodičů 
zájem.  

Jazykovým vzděláváním prošlo v loňském roce celkem 79 žáků. Výuku anglického jazyka vedli 4 

zkušení vyučující, kteří mají plnou kvalifikaci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, tj. vysokoškolské magisterské vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele. 
Na 1. stupni vyučoval anglickému jazyku další vyučující, který je absolventem odpovídajícího 
specializovaného kurzu pro výuku AJ. 

 

IV. Aktivity právnické osoby 
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

 

1. Školní poradenské pracoviště (ŠPP) - výchovné a kariérové poradenství, prevence rizikového 
chování 

Poradenské služby zaměřené na prospěch, profesní orientaci, prevenci rizikového chování i osobní 
problémy poskytuje našim žákům školní poradenské pracoviště (ŠPP). Poradenské služby podléhají 
platné legislativě (vyhláška č.72/2005 Sb. Příloha č. 3). Školní poradenské pracoviště je tvořeno 
výchovným poradcem (VP) a školním metodikem prevence (ŠMP). Ti spolupracují s třídními učiteli 
(TU) a ostatními pedagogy ve škole. Dále navazují spolupráci se SPC, PPP, OSPOD, Policií ČR a 
doporučují následnou péči odborných, terapeutických pracovišť.  

Cílem práce ŠPP je trvale zkvalitňování klimatu ve škole. Vzhledem k mimořádným opatřením 
v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 (včetně uzavření škol), nemohli se naši žáci zúčastnit 
pravidelných preventivních programů a aktivit organizovaných externími organizacemi. Na závěr 
školního roku ŠMP a VP připravili Den prevence, kde si žáci formou her, pracovních listů, praktických 
cvičení zopakovali a upevnili znalosti a dovednosti z oblasti prevence rizikového chování. 

V rámci prevence školního neúspěchu se ŠPP zaměřilo na motivaci žáků v hodinách, individuální 
přístup učitelů, podporu žáků vytvářením vhodných podmínek pro jejich vzdělávání a pozitivní 
hodnocení jejich práce. Dále ŠPP spolupracovalo společně s TU se zákonnými zástupci žáků, kteří 
selhávali ve výuce. V rámci zjištění příčin školního neúspěchu doporučilo návštěvu vhodného 
odborného pracoviště. 

Ve školním roce 2020/2021 byla činnost ŠPP zaměřená na práci převážně s jednotlivci, u kterých 
nastal problém s docházkou a plněním distanční výuky. Dále stoupl počet žáků, kteří svoji aktivitou na 
sociálních sítích ohrožují sebe sama a i blízké okolí. Bylo podáno oznámení na OSPOD o násilí v rodině 
(oznámeno žákem), oznámení o jízdě nezletilých v automobilu. 
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Výchovné a kariérové poradenství 

Dalším cílem ŠPP bylo vytvořit dostatečnou metodickou, informační a poradenskou podporu v oblasti 

volby povolání vycházejících žáků. Vzhledem k úspěšnosti přijatých uchazečů dochází k naplnění 
tohoto cíle – viz přehled v kapitole „Ověřování výsledků vzdělávání“. 

V rámci předprofesní přípravy se z důvodu nepříznivé epidemické situace opět neuskutečnila beseda 
žáků 9. ročníku s bývalými žáky školy. Avšak v rámci online třídních schůzek proběhla 2 informační 
setkání s rodiči vycházejících žáků. V uplynulém roce došlo také k nárůstu individuálních konzultací k 
volbě povolání – online i osobně ve škole. V první den druhého uzavření školy na 5 týdnů, dne 1. 3. 

2021, byly jednotlivým žákům individuálně vydány proti podpisu zápisové lístky. 

V době uzavření škol výchovná poradkyně komunikovala s vedením OU a dalších SŠ, na které naši žáci 
podali přihlášky ke studiu, a zjišťovala aktuální informace k přijímacím pohovorům. Následně ve 
spolupráci s TU informovala rodiče a informace zveřejnila i na www stránkách školy. 

Tradiční akce „Schola Pragensis“ proběhla online formou. 

Z důvodu uzavření škol se neuskutečnily tradiční schůzky výchovných poradců s vedením středních 
škol na OU Vyšehrad, Praha 2, a OU Učňovská, Praha 9. 

V oblasti řešení vzdělávacích a výchovných problémů se podařilo udržet nízký výskyt potřeby svolání 
jednání se zákonnými zástupci za přítomnosti vedení školy (výchovné komise), které bylo třeba svolat 
pouze 4krát. Kromě toho se uskutečnila pouze 2 jednání, kdy TU požádal o přítomnost ŠMP. Zbývající 
záležitosti byly řešeny pouze na 1. úrovni jednání – rodiče, třídní učitel, dle potřeby asistent 
pedagoga. 

Nejčastěji řešené výchovné a vzdělávací problémy: 
 zanedbávání školní docházky – podána opakovaná oznámení na 3 žáky 

 nedostatečné plnění školních povinností během distanční výuky 

 neplnění povinné školní docházky v důsledku odmítání testování na onemocnění Covid-19 a 

současně neplnění zadaných úkolů pro domácí studium 

 projevy závažných poruch chování – péče odborníka, zvážení medikace 

Prevence rizikového chování 

ŠMP realizoval informační schůzku se všemi pedagogickými pracovníky, na níž byli seznámeni 
s aktuálním zněním Preventivního programu školy. Průběžně probíhaly konzultace s jednotlivými 
vyučujícími k řešení konkrétních problémů. V průběhu porad širšího vedení předával ŠMP informace 

o aktuálně řešených situacích, vzhledem k omezení provozu škol se porad konalo méně. 

Vzhledem ke stoupající míře potřeby podpůrných opatření u našich žáků nadále ustupujeme od 
využívání některých preventivních programů nabízených externími organizacemi. V uplynulém 
školním roce jsme rovněž nevyužili nabídky online preventivních programů, které nejsou adekvátně 
přizpůsobeny žákům se SVP. 

Žáci mají nadále k dispozici fyzickou i elektronickou schránku důvěry. Více však využívají osobní 
kontakt s učitelem nebo přímo ŠMP. Na základě podnětu od žáků tak bylo např. možné pomoci řešit 
nevhodné chování 2 žáků vůči spolužákům na sociálních sítích. 

Jelikož ve školním roce 2020/2021 došlo na přibližně 2 měsíce opět k uzavření i speciálních škol a 

současně v době provozu platila přísná hygienická opatření (zákaz míchání skupin dětí, zákaz pohybu 

cizích osob ve škole, zákaz pořádání hromadných akcí apod.) neuskutečnila se většina naplánovaných 

preventivních programů a aktivit.  

Z aktivit pro rodiče zůstaly zachovány třídní schůzky a konzultace, většinu školního roku musely však 
probíhat on-line. 

V rámci aktivit pro žáky se podařilo počátkem školního roku opět zrealizovat preventivní program 
VZP „VZPoura úrazům“ a v závěru roku zábavný soutěžní Den prevence, kterého se zúčastnili v rámci 
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svých možností všichni žáci školy. Specifická primární prevence však probíhala zejména průběžně 
během školního roku v rámci plnění Preventivního programu školy formou začlenění témat do 

vyučovacích osnov jednotlivých předmětů. 

Pedagogové školy byli seznámení s Preventivním programem školy a novinkami v oblasti prevence. 
Získávali průběžně informace na poradách a jednání pedagogické rady, dle potřeby probíhaly 
intenzivní konzultace pedagogů se ŠMP. Podněty a informace pro svou oblast získával metodik 

prevence na intervizních setkáních ŠMP Prahy 5, 13 a 16, které organizuje PPP pro Prahu 5.  Školení 
pro sborovnu, které proběhlo v přípravném týdnu a zúčastnilo se ho 16 pedagogů, na téma 

„Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů“, 

by mělo pomoci k udržení příznivého klimatu školy. ŠMP a VP se zapojili do živě streamované debaty 

„Psychická (ne)pohoda ve školách“, dále se ŠMP  zúčastnil webináře „Genderově podmíněné násilí 
v online prostředí“. 

 

2. Ekologická výchova a environmentální výchova 

Témata environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) jsou zapracována systematicky do 
jednotlivých předmětů ŠVP, zejména do předmětů pracovní výchova či pracovní vyučování, zeměpis, 
chemie, fyzika, přírodopis, prvouka, člověk a společnost, člověk a příroda. 

Naše škola je již dlouhodobě zapojena do projektu Recyklohraní, ale vzhledem k omezení provozu 
škol v uplynulém školním roce se nám podařilo splnit pouze jeden zadaný úkol pro žáky 1. stupně. 
Takže více bodů, které můžeme vyměnit za odměny v eshopu, snad získáme v dalším školním roce. 

Žáci 6. ročníku ZŠS se zapojili do pilotního projektu „Zachraňte zmatené plechovky“, kde během 
školního roku splnili zábavnou formou všechny čtyři ekologické úkoly zaměřené na třídění a recyklaci 
odpadů, především na třídění kovů. 

Dále se stejní žáci zúčastnili projektu „Seznamte se se zvířátky“, který se konal pod záštitou 
Záchranné stanice Pavlov. V rámci tohoto projektu jsme dostali dvě housenky Martináče hedvábného 
(Samia Cynthia ricini), o které se žáci každý den starali, nosili jim potravu a uklízeli jim domeček.  

 I nadále je naše škola zapojena do projektu „Solme s rozumem“ a také pokračují projekty „Školní 
mléko“ a „Ovoce do škol“. Tyto projekty se snaží seznámit žáky se zdravými stravovacími návyky a 
rozvinout jejich povědomí o různých druzích ovoce a zeleniny. 

Na tento školní rok byla pro každou třídu ZŠ i ZŠS naplánována minimálně jedna exkurze či program 

týkající se EVVO, ale vzhledem k vládním opatřením nebyla možná jejich realizace. V závěru školního 
roku se podařilo realizovat některé programy především pro žáky ZŠS. Dne 10. 6. se podařilo 
uskutečnit vzdělávací program „Ovečky v prokopském údolí“, pořádaný spolkem Ábel, kterého se 
zúčastnili žáci 1. až 6. ročníku ZŠS. Hravou formou se seznámili s chovem ovcí a koz, mimo jiné si 
vyzkoušeli dojení, krmení a nahánění ovcí. Dne 14. 6. se žáci 8. ročníku ZŠS vydali do Zookoutku Malá 
Chuchle na program o lesní zvěři, který nabízejí Lesy hl. m. Prahy a který byl zaměřený především na 
vhodnost chování lidí v lese a rozlišování zvířat a ptáků. 

Počátkem školního roku se žáci obou stupňů ZŠ a ZŠS ve dnech 17. 9. a 18. 9. 2020 zúčastnili v rámci 
celosvětového úklidového dne akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kde uklízeli blízké okolí školy a 
nejbližší širší okolí. Podobná úklidová akce proběhla ještě ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2021, ale tentokrát 
byla zorganizována při příležitosti Dne Země. 

 

3. Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova je začleněna do většiny vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů. 
Nejvýrazněji je začleněna v předmětech český jazyk, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, občanská 
výchova, rozumová výchova, člověk a společnost, člověk a čas, hudební výchova, pracovní výchova a 
výtvarná výchova. V rámci těchto předmětů se žáci přirozeně seznamují s reáliemi cizích zemí, 
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s významnými osobnostmi, zvyky, tradicemi, kulturou, památkami, hudbou, lidovou slovesností a 
kuchyní jiných národů a etnik. 

Závěrem školního roku se v červnu odděleně ve třídách 8. a 9. ročníku ZŠ uskutečnily projektové dny 
„Jak se žije v …..“  (volitelný neevropský stát – 9.roč., volitelný evropský stát – 8.roč.). Tyto projektové 
dny jsou zakotveny ve ŠVP. 

Jiné akce z důvodu mimořádných organizačních a hygienických opatření v situaci pandemie 

koronaviru nebyly realizovány. 
 

4. Výchova k udržitelnému rozvoji 

VUR je rovněž přirozeně začleněna do naší výchovně vzdělávací práce.  Jednou z hlavních oblastí VUR 
je již zmíněná problematika EVVO. Ochrana životního prostředí a přírody je zde propojena s pocitem 

sounáležitosti s přírodou, regionem, světem jako celkem. Současně jsou žáci vedeni k zodpovědnosti 
za své činy, k mezilidské solidaritě, k citlivosti vůči druhým, k vlastenectví. V souhrnu usilujeme 

o formování pozitivního vztahu žáka k životnímu prostředí, vedeme ho k úctě k sobě samému i 
ostatním. 

I v podmínkách organizačně omezeného provozu jsme pokračovali v třídění odpadu. Žáci v rámci 
pracovního vyučování, dle stanoveného rozpisu skupin, vytříděné plasty a papír umísťují do 

příslušných kontejnerů v okolí školy. Organizujeme též třídění tonerů do tiskáren a zpětný odběr 
použit elektrobaterií. 

Účastí ve výtvarné soutěži „To je hlína“ jsme přispěli na stavbu školy v Indii, bližší informace je 

uvedena níže v části věnované soutěžím. Jiné plánované akce z důvodu mimořádných organizačních a 
hygienických opatření v situaci pandemie koronaviru nebyly realizovány. 

 

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

Škola plánovala společný zimní turistický kurz na Benecku pro žáky ZŠ a ZŠS , jarní turistický kurz žáků 
ZŠS i plavecký výcvik žáků 3., 4. a náhradně za předcházející školní rok i 6. ročníku. Plánované akce 
z důvodu mimořádných organizačních a hygienických opatření v situaci pandemie koronaviru nebyly 

realizovány. 
 

6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Při školní družině v září opět zahájil činnost fotografický kroužek, do kterého se přihlásili 4 žáci z 5. až 
7. ročníku ZŠ. Kroužek se scházel jednou za 14 dní. 

Již tradičně jsme žákům nabízeli nepovinné předměty výrazně zájmového charakteru, které 
nevyžadují platbu za zájmové vzdělávání. Výuku nepovinných předmětů se díky promyšlené 
organizaci vzdělávání daří financovat z přidělených prostředků státního rozpočtu i přesto, že o tyto 

hodiny je rozpočet školy krácen v oblasti prostředků na platy. V uplynulém školním roce jsme pro 

žáky na základě jejich zájmu otevřeli výuku Keramiky (2 skupiny – 14 žáků), Sportovní hry pro chlapce 
(8 žáků), Dramatickou výchovu (3 skupiny – 23 žáků) a Základy kuchařských prací (3 skupiny – 19 

žáků). 

Výuku nepovinných předmětů a činnost zájmového kroužku fotografického však po uplynutí prvních 

dvou měsíců přerušila mimořádná opatření, která si vynutilo šíření onemocnění Covid-19. Vzhledem 

k povinnosti dodržovat homogenitu žákovských skupin se tyto aktivity nemohly konat, činnost byla 
obnovena až od 17. 5. 2021 po zrušení povinné homogenity skupin. 

 

7. Soutěže 

Vyhlášený nouzový stav a přísná protiepidemická opatření neumožnily pořádání tradičních 
prezenčních soutěží či přehlídek speciálních škol, zejména sportovních, dramatických a pěveckých. 
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Poslali jsme ale práce našich žáků do 2 výtvarných soutěží a v obou jsme postoupili do finále. Do 16. 
ročníku dětské umělecké přehlídky „To je hlína“, kterou pořádá nadační fond Modrá rybka, jsme 
poslali 3 výtvarná dílka. Jedná se o soutěžní charitativní prodejní výstavu, kdy se umělecká díla dětí i 
umělců, kteří svoji tvorbu poskytnou jako dar, prodávají v dražbě a její výtěžek slouží k dobročinným 
účelům. Všechna 3 zaslaná díla byla úspěšně prodána v dražbě. Naše škola tak přispěla na stavbu 
školy v Indii. Navíc naše účastnice postoupila do finále a získala „Zvláštní cenu“. 

26. ročníku „Celostátní přehlídky výtvarných prací Radost 2020“ v Kolíně se zúčastnilo 23 škol z celé 
republiky s téměř 300 pracemi. Z našich žáků postoupila do finále žákyně 8. ročníku ZŠ. Finále bylo 
bez pořadí, takže nebyli vyhlašování vítězové. 

Výzdoba v přízemí naší školní budovy nám již dlouho připomíná účast našich žáků ve 49. ročníku 
„Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice“ s tématem Robot a umělá inteligence. Tentokrát jsme 
do soutěže zaslali roboty vyrobené v rámci pracovního vyučování, samozřejmě formou 
zdokumentování výrobků. Zde jsme v konkurenci i ZUŠ ocenění nezískali, ale naše „RUR“ jsme si 
oblíbili a využili také při literární výchově. 
 

8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

V rámci aktivit školní družiny byla škola opět zapojena do 11. ročníku česko-slovenského projektu 
„Záložka spojuje školy“. Projekt je zmíněn v části výroční zprávy vztahující se ke školní družině. Do 

další mezinárodní spolupráce a programů škola nebyla zapojena. 
 

9.  Spolupráce právnické osoby s partnery 

Naše škola byla již 3. rokem zapojena do projektu MAP II. Prahy 13, který je zaměřen na rozvoj škol 
v regionu, bez ohledu na zřizovatele. V rámci projektu jsme se podíleli na přípravě některých aktivit 
projektu, získali pro výuku interaktivní displej a vizualizér. Naše SPC také poskytuje metodickou 

pomoc a poradenské služby ostatním ZŠ v Praze 13 v souvislosti s inkluzivním vzděláváním žáků 
s mentálním postižením a více vadami. Nejužší spolupráce je nutně navázána s FZŠ PedF UK, 
Praha 13, Trávníčkova 1744, v jejíž budově sídlíme. Tradičními partnery jsou odborná učiliště a 
střední praktické školy, do nichž přestupují naši absolventi.  

Intenzivní spolupráce probíhá s jednotlivými SPC nebo PPP v souvislosti s vypracováním doporučení 
pro vzdělávání našich žáků a následnými náslechy pedagogů školských poradenských zařízení 
v terénu.  Také pokračovala vloni zahájená vzájemná výměna zkušeností s pedagogy MŠ a ZŠ Diakonie 
CČE, která sídlí ve Vlachově ulici ve Stodůlkách. 

V uplynulém školním roce nebylo možné realizovat plánované pedagogické praxe studentů středních 
a vysokých škol. Jediná praxe se uskutečnila až po otevření speciálních škol v dubnu – jednalo se 

o praxi na pozici asistenta pedagoga studentky VOŠSP Jahodovka, Praha 10. 

I přes nepříznivou pandemickou situaci pokračovala spolupráce se Spolkem Rarach, který v minulosti 

založili pedagogové školy. Spolek měl po většinu školního roku aktivity zcela omezené, ale na konci 

května již mohl našim žákům nabídnout tradiční výjezd do Chorvatska. V době letních prázdnin spolek 

opět uspořádal 3 turnusy letního integračního tábora v oblíbeném Benecku.  

Prostřednictvím Spolku Zvěřinec na statku zpravidla zajišťujeme pro přihlášené žáky animoterapii a 

canisterapii, náklady spojené s touto terapií hradí rodiče přihlášených dětí. V „koronavirovém“ roce 

však nebylo možné, vzhledem k platným opatřením, službu poskytovat. 

Ve spolupráci s „Obcí baráčníků Petr Guth Smíchov“ jsme pro žáky uspořádali Mikulášskou nadílku, i 
když Mikuláš, čert i anděl museli dodržet protiepidemická opatření.  

 Většina třídních schůzek s rodiči proběhla v prostředí MS Teams, distančně on-line.  Pouze třídní 
schůzky s rodiči žáků obou 1. tříd a závěrečné červnové schůzky proběhly tradičním způsobem. 
Červnové třídní schůzky byly současně spojeny s volbou nové školské rady. V rámci spolupráce 
s rodiči kromě konzultací a třídní schůzek zpravidla pořádáme v měsíci březnu (před zápisem do 1. 
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ročníku) den otevřených dveří. Jelikož již 2. rokem nebylo možné ho uskutečnit z důvodu 
protiepidemických opatření, zvolili jsme cestu natočení virtuálního DDO, který je k dispozici ke 

zhlédnutí na webových stránkách školy.  

10.  Další aktivity, prezentace 

Téměř hned na počátku školního roku dne 14. 9. zorganizovala vedoucí předmětové komise tělesné 
výchovy pro žáky „Taneční hodinu“, která se konala na školním hřišti. Akce se konala ve spolupráci 
s dodavatelskou agenturou Dancing Crakers, s.r.o. a zúčastnili se jí na základě zájmu žáci 4. až 9. 
ročníku ZŠ. 

Od října do poloviny dubna byly i speciální školy dvakrát uzavřeny na celkové období 7,5 týdne. 
V období druhého 5týdenního uzavření školy pedagogové pro žáky vyhlásili „Velikonoční soutěž“ 
zaměřenou na výrobu výtvarných a rukodělných jarních dekorací. Žáci své výtvory nejprve vkládali na 
fotografiích do Teamsů, po otevření školy jsme uspořádali výstavu. 

Od 17. 5. 2021 konečně nastal relativně běžný provoz školy a byly povoleny různé další aktivity. Díky 
tomu se konečně uskutečnili některé EVVO programy v terénu a zejména vycházky a výlety tříd. 

Dočkali jsme se i školního fotografování. 

11. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 

V době školních prázdnin je provoz školy a školní družiny přerušen, po zkrácenou dobu je omezen též 
provoz SPC. Rodičům je náhradou nabízena možnost účasti jejich dětí na letních integračních 

táborech spolupracujícího Spolku Rarach.  V době vedlejších prázdnin je škola k dispozici případným 
nájemcům na základě uzavřených smluv o pronájmu.  

V. ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Speciálně pedagogické centrum 

Charakteristika Speciálně pedagogického centra 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) při Základní škole Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, je 
školským poradenským zařízením, které poskytuje poradenské služby dle § 116 zákona č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších změn, v souladu s příslušnými prováděcími předpisy a vyhláškou č. 72/2005 Sb. 
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění.  

SPC nabízí dětem, žákům, zletilým klientům s mentálním postižením, případně souběžným 
postižením více vadami, jejich rodinám, školám, školským zařízením, domovům pro osoby 
se zdravotním postižením i veřejnosti následující bezplatné služby: 

 Komplexní nebo zaměřená psychologická, speciálně pedagogická diagnostika. 
 Krizová intervence psychologická a speciálně pedagogická. 
 Informační a metodická činnost, metodická podpora zákonným zástupcům, pedagogům 

za účelem využívání vhodných didaktických a speciálně pedagogických přístupů, podpora 
při vytváření individuálních vzdělávacích plánů. 

 Stanovení podpůrných opatření a zpracování návrhů na vzdělávání žáka dle vzdělávacího 
programu odpovídajícího jeho speciálně vzdělávacím potřebám. 

 Podpora všestranného rozvoje klientů s potřebou podpůrných opatření z důvodu mentálního 
postižení, popř. souběžného postižení více vadami, s využitím programů na podporu rozvoje 
percepčních a motorických funkcí, paměti a pozornosti, grafomotoriky, sociálních a 
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komunikačních kompetencí s případnou podporou alternativní a augmentativní komunikace, 
nácvik alternativních forem čtení, dílčích strategií učení, využití IT technologie, relaxačních a 
aktivizačních technik ve výchovně vzdělávacím procesu. 

 Kariérové poradenství při volbě povolání, možnostech ve vztahu ke střednímu stupni 
vzdělávání či doporučení dalších aktivizačních služeb. 

 Informační zprostředkování sociálně právního poradenství. 

Prioritou práce ve SPC je komplexnost, soustavnost a směřování za klientem. Stěžejní činnost se 
odvíjí od komplexní diagnostiky. Na základě výsledků vyšetření poskytujeme klientům následnou 
individuální nebo skupinovou péči. Poradenská péče je realizována formou ambulantní (konzultace, 

diagnostika, intervence jednorázové, opakované, pravidelné) či terénní (zejména výjezdy do škol, 
školských zařízení, rodin, zajištění vzdělávání dle § 42 školského zákona).  

Stanovená provozní doba SPC reflektuje dostatečné časové intervaly, kdy mohou přicházet žadatelé 
i příjemci poradenských služeb, zahrnuje možnost návštěvy v odpoledních hodinách: pondělí – 

čtvrtek od 08:00 do 16:30, pátek od 08:00 do 14:30. 

 

Prostorové a materiální vybavení SPC 

Prostorové podmínky centra zůstaly nezměněny. SPC má zajištěny vhodné prostory pro výkon 
poradenské činnosti a disponuje dostatečným sociálním zázemím i pro své klienty. Pracovníci mají 
k dispozici 3 samostatné účelně vybavené pracovny. Dále má SPC hernu, která je současně pracovnou 
administrativní pracovnice a slouží též jako centrální kartotéka klientů. Odborné pracovny jsou 
vybaveny odpovídající výpočetní technikou s internetovým připojením a se zajištěním sdílení dat 
uvnitř organizace. Pracovní mobilní telefon umožňuje pracovníkům SPC komunikovat s klienty 

v pracovní době i v případě, že nejsou přítomni na pracovišti, neboť vykonávají činnosti v terénu.  

SPC pracuje se standardizovanými i nestandardizovanými diagnostickými nástroji, při použití 
interních nestandardizovaných diagnostických materiálů (zpravidla speciálně-pedagogických 
diagnostických testů) jsou voleny ty postupy a nástroje, jež mají prokazatelný přínos pro 
diagnosticko-intervenční péči ve výchovně vzdělávacím procesu žáka.  Ze získané dotace Rozvojového 
programu MŠMT – „Vybavení ŠPZ diagnostickými nástroji v roce 2020“ byly zakoupeny nové 
diagnostické nástroje: Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti (IDS-P), TOKEN test.    

SPC disponuje funkčním systémem pro evidenci klientů v digitální a analogové podobě. Činnosti 
přímé a nepřímé práce pracovníků jsou zadávány do PC programu Evidence klientů od firmy VIRIDIS, 
s.r.o., zapisovány do spisu klienta a evidovány v měsíčních výkazech činností jednotlivých pracovníků. 
Veškerá dokumentace týkající se poradenské činnosti s klientem je řádně vedena a bezpečně 
uchovávána. Spisy klientů jsou uloženy v centrální kartotéce. 

Na vyžádání SPC zapůjčuje odbornou literaturu, didaktické, popř. kompenzační pomůcky.  

Personální obsazení SPC 

Profesionální tým odborných kvalifikovaných pracovníků SPC tvoří: psycholog (úvazek 1,00), speciální 
pedagogové (úvazek 2,00). V důsledku zvýšené administrativní zátěže ve ŠPZ je personální součástí 
týmu SPC také administrativní pracovník (úvazek 0,125).  
 

Poradenské činnosti a spolupráce SPC 

Poradenské činnosti pracovníků SPC jsou realizovány v rozsahu určeném legislativními předpisy. 
Veškeré aktivity směřují k vytváření podmínek pro úspěšné naplňování speciálních vzdělávacích 
potřeb klientů a jsou uskutečňovány v souladu s etickými pravidly, nejnovějšími poznatky teorie i 
praxe.  

 

Při řešení a posuzování speciálně vzdělávacích potřeb žáka postupují poradenští pracovníci vždy 
komplexně. Plněny jsou vyhláškou stanovené termíny pro vyšetření klientů i vydání zprávy z vyšetření 



19 

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2020/2021 

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 

 

a doporučení ke vzdělávání. Aktivně probíhá spolupráce se školami a zákonnými zástupci žáků, 
včetně kooperace s dalšími subjekty podílejícími se na vývoji a vzdělávání klienta (např. další ŠPZ, 
lékaři a odborníci ve zdravotnictví, OSPOD, Policie ČR, soud, neziskové organizace poskytující služby 
osobám se zdravotním znevýhodněním aj.). Normou je respektování partnerského principu, ochrana 
osobních a citlivých dat. 
 

 

Další vzdělávání pracovníků SPC 

Pracovníci SPC jsou aktivně podporováni v rozvoji svého profesního rozvoje a svoji odbornost si 
rozšiřují v rámci DVPP.  Vzhledem k přetrvávajícím omezením a mimořádným opatřením v souvislosti 

s pandemií COVID-19 zpracovaný plán DVPP ve školním roce 2020/2021 odpovídal této situaci a 
nebylo tak možno zúčastnit se všech plánovaných kurzů a seminářů. Některé kurzy byly odloženy, 
jiné proběhly alespoň formou on-line. Účelně bylo využíváno rovněž samostudia a dalších efektivních 
forem sdílení zkušeností.  

Speciální pedagog, vedoucí SPC 

Název semináře, kurzu  pořádající instituce  

Pracovní jednání vedoucích pracovníků SPC  NPI ČR, MŠMT  

Speciální pedagog 

Název semináře, kurzu  pořádající instituce  
Dynamic assessment as a support tool in 

inclusive education 
DYS – centrum Praha z. ú. 

The PASS theory of Cognitive processing – 

the “the big picture” – important for “self” in 
learners and supporters 

DYS – centrum Praha z. ú. 

 

Psycholog 

 

 

 

 Přehled klientů ve školním roce 2020/2021 podle školského zařazení 

KLIENTI – ŠKOLSKÉ 
ZAŘAZENÍ POČET 

 

Běžné třídy MŠ 3 

Přípravné třídy ZŠ 4 

Běžné třídy ZŠ 22 

Běžné třídy SŠ 0 

Běžné třídy konzervatoře 0 

Běžné třídy VOŠ 0 

Speciální MŠ 4 

Přípravné stupně ZŠS 3 

Název semináře, kurzu  pořádající instituce  
CAS 2  DYS – centrum Praha z. ú. 
Kurz WISC-III a jeho vzdělávací aplikace 
v poradenské praxi Hogrefe – Testcentrum 

IDS-P – Inteligenční a vývojová škála 
pro předškolní děti Hogrefe – Testcentrum 
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Speciální ZŠ 102 

Speciální SŠ 36 

Speciální konzervatoře 0 

Speciální VOŠ 0 

Školsky nezařazení 6 

Celkem klientů 180 

  

Přehled klientů ve školním roce 2020/2021 podle druhu postižení 

KLIENTI – DRUH 

POSTIŽENÍ POČET 

 

Mentálně postižení 102 

Sluchově postižení  0 

Zrakově postižení 0 

Vady řeči 1 

Tělesně postižení  0 

S více vadami 73 

PAS 0 

Jiný zdrav. stav 0 

Ostatní  4 

Celkem klientů 180 

 

Přehled činností SPC ve školním roce 2020/2021 

ČINNOSTI SPC POČET VÝKONŮ 

Diagnostika komplexní  116 

Diagnostika psychologická 121 

Diagnostika speciálně pedagogická 167 

Speciálně pedagogická intervence 38 

Psychologická intervence 5 

Jiná individuální péče 44 

Poradenské činnosti se zákonnými zástupci 521 

Poradenské činnosti s pedagogy 365 

Ostatní odborné činnosti  
(stáže studentů – hod) 

0 

Kontroly IVP 51 

Kontroly PO bez IVP 108 

Vydané zprávy a doporučení pro 
vzdělávací/výchovná opatření 365 

Doporučení k zařazení do speciální třídy/školy 148 

Doporučení funkce asistenta pedagoga 17 
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Doporučení vzdělávání podle IVP 49 

Doporučení pedagogické intervence  5 

Doporučení předmětu speciálně pedagogické 
péče 

8 

Doporučující posouzení k odkladu školní 
docházky 

4 

Doporučující posouzení k individuálnímu 
vzdělávání podle § 41 ŠZ 

1 

Odborné podklady pro orgány veřejné moci 3 

 

Činnosti SPC ve školním roce 2020/2021 

 

 Vykonávali jsme diagnostickou, poradenskou a intervenční činnost v souladu s platnými 
legislativními předpisy. V návaznosti na přetrvávající opatření vydaná vládou ČR v souvislosti 

s výskytem pandemie COVID-19 jsme akceptovali vydávaná nařízení, přičemž provoz SPC byl 
plně zachován. 

 Pokračovala spolupráce s dalšími SPC, PPP a školskými zařízeními. Poskytovali jsme 

poradenské a diagnostické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům 
a pedagogům kmenové základní školy i dalším školským zařízením na území hlavního města 
Prahy, ve Středočeském kraji, výjimečně i v jiných krajích ČR. 

 Speciální pedagogové prováděli pravidelné individuální speciálně pedagogické intervence 
u integrovaných žáků v běžných ZŠ v souladu s jejich individuálně vzdělávacím plánem. 
Jednalo se zejména o nápravy závažných výukových potíží při osvojování očekávaných 
výstupů v souladu s RVP (podpora a rozvoj čtenářských dovedností, zrakového a sluchového 
vnímání, grafomotoriky, jazykových kompetencí a komunikačních dovedností, prostorové 
orientace, matematických představ, pozornosti, paměti aj.).  

 Uskutečňovány byly konzultace s vedením škol a školských zařízení ve vztahu k podpůrným 
opatřením, metodická podpora pedagogů, zákonných zástupců ve formě instruktáží 
k využívání speciálních výukových metod a forem práce, speciálních pomůcek a didaktických 
materiálů, dále pomoc zejména při tvorbě edukačních materiálů (např. komunikační knihy, 
strukturované pracovní listy, individuální čítanky s využitím metody globálního čtení, 
sociálního čtení a počtů, motivační systémy, vizualizované denní režimy, výukové materiály 
uzpůsobené žákům se souběžným postižením více vadami apod.). 

 Speciální pedagogové SPC realizovali metodickou podporu, resp. přímo participovali 

při tvorbě IVP. Ve spolupráci se školami se pak uskutečnila plánovaná kontrola plnění IVP a 
PO za využití různých metod (dotazník pro pedagogy, rozhovory, pozorování a náslech 
v hodinách, konzultace se zákonnými zástupci). U žáků zařazených do systému speciálního 
vzdělávání byla ověřována správnost tohoto zařazení. 

 Pokračovala pravidelná individuální péče o dívku vzdělávanou dle § 42 školského zákona. 
S ohledem na její zdravotní stav a situaci s výskytem pandemie COVID-19 byly realizovány 
speciálním pedagogem SPC poradenské návštěvy a metodické konzultace v rodině, včetně 
vyhodnocení efektivity vzdělávacího procesu žákyně. 

 Vedoucí SPC se zúčastňovala porad širšího vedení školy, podílela se na realizaci zápisu 
do 1. ročníku. 

Prezentace SPC 

Na webových stránkách školy v sekci SPC jsou přehledně nabízeny poskytované služby, vypsány 
kontakty, ke stažení formuláře (Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby ve ŠPZ, školní 
dotazníky, vzor formuláře IVP, hodnocení IVP a PO). 
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Školní družina 

Charakteristika zařízení 
 

Při škole fungovalo celkem 7 oddělení školní družiny (ŠD), ve kterých byli začleněni žáci 1. i 2. 
stupně ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a ZŠS. Kapacita školní družiny je 54 žáků. Na 
počátku roku bylo k zájmovému vzdělávání přijato 54 žáků, ke 30. 6. 2021 byl stav žáků 49. Žáci byli 
zařazeni do jednotlivých oddělení s přihlédnutím k věku a stupni speciálních vzdělávacích potřeb. V 5 
odděleních ŠD byla žákům poskytována též podpora asistenta pedagoga. 
 

Od září v rámci družiny začal opět své aktivity fotografický kroužek, do něhož docházejí i žáci 
nepřihlášení k pravidelné docházce do ŠD.  

Od 2. 11. 2020 se z důvodu šíření nákazy koronaviru dočasně uzavřela také naše škola a školní 
družina. Od 18. 11. 2020 došlo k obnovení provozu naší školy i školní družiny, ale z důvodu povinných 
celodenních homogenních skupin žáků bylo vytvořeno 9 oddělení školní družiny. Z důvodu 
dodržování stejného složení skupin nemohli 4 přihlášení žáci nastoupit zpět do školní družiny. 

Fotografický kroužek přerušil své aktivity. Stejná situace trvala i po druhém uzavření školy (1. 3. až 
11. 4.). Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 17. 5. 2021 se zrušila 
povinnost homogenních skupin, a proto se školní družina vrátila k provozu 7 oddělení a fotografický 
kroužek zahájil opět své aktivity. 

Ředitelkou školy byla stanovena úplata za poskytování zájmového vzdělání v ŠD, a to 200 Kč měsíčně. 
  

ŠD měla pro svou činnost k dispozici 1 vlastní hernu a 6 učeben, které v dopoledních hodinách sloužily 
pro výuku jako 5 kmenových učeben a hudebna. 
 

Zájmové vzdělávání se uskutečňovalo v souladu se školním vzdělávacím programem školní družiny, 
zahrnovalo činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační a přípravu na vyučování. Do odpočinkových 
byly zařazovány poslechové činnosti, četba, samostatná práce s dětskou literaturou, klidové hry. Mezi 
pravidelné činnosti zájmové a rekreační patřily pohybové hry, vycházky, sportovní aktivity, návštěvy 
dětského hřiště, výtvarné činnosti, rukodělné aktivity, hudební činnosti a jiné. Příprava na vyučování 
byla zaměřena na didaktické hry k procvičení a prohloubení učiva, samostatné čtení, tematické 
vycházky, návštěvy knihovny. Pozornost byla také věnována dopravní výchově, zdravému životnímu 
stylu, prevenci rizikového chování a ochraně přírody. Rodiče byli informováni o činnosti ŠD 
prostřednictvím zveřejněných týdenních plánů mimořádných aktivit na webových stránkách školy. 
 

Personální podmínky 

- vedoucí vychovatelka (úvazek 1,00) 
- 1 vychovatelka s úvazkem 1,00 

- 5 vychovatelek s úvazkem 0,5 

      

Akce ŠD ve školním roce 2020/2021 

Vychovatelé ve školní družině se věnují pravidelně rozvoji dětského čtenářství v rámci projektů: 
 Záložka spojuje školy, 11. ročník česko-slovenského projektu. Pokračujeme ve spolupráci s 

naším partnerem: Spojená škola internátní Prievidza na Slovensku. Vyměnili jsme si vzájemně 
60 záložek na téma: Radost ze čtení ukryté ve verších básní nebo v próze. 
 

 Celé Česko čte dětem - pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich 
emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. ŠD je již několik 
let do projektu zapojena a s dětmi pravidelně čte. 
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Děti ze školní družiny se pravidelně věnují projektům rozvíjející znalosti o přírodě a důležitosti o 
vhodné pomoci fauně i flóře kolem nás. 

 Projekt 72 hodin – jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Naši žáci 
pomohly sběrem šípků a jeřabin zvěři, která v zimě potřebuje přikrmovat. Pravidelně jsme 
doplňovali krmítka pro ptáky v okolí naší školy.  Naše pomoc pokračovala celé zimní období. 

 

Bohužel další aktivity ve školní družině byly zrušeny s ohledem na omezení vyplývající z mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena v žádné ze součástí organizace inspekční ani 
kontrolní akce ČŠI. 
 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

V organizaci byla provedena následná veřejnosprávní finanční kontrola za období roku 2020, která 
byla zahájena dne 1. 3. 2021 a trvala celý měsíc. V závěru protokolu z kontroly je kromě jiného 
uvedeno: 

„ Z provedené finanční kontroly vyplývá, že příspěvková organizace plní účel, pro který byla 
zřízena, tj. poskytovat základní vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami…." 

„…. účetnictví organizace bylo v zásadě vedeno v souladu se zákonem o účetnictví. …  „ 

„Nehospodárné, neúčelné nebo neefektivní vynakládání veřejných finančních prostředků 
….nebylo zjištěno.“ 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020 

Škola hospodařila s rozpočtem ve výši   39 381 774,60      Kč v následujícím složení: 
(Rozpočet na rok 2020 byl čerpán na 100 %) 
 

- prostředky státního rozpočtu (MŠMT)                               35 230 674,60 Kč 

z toho: UZ 33353 – běžný rozpočet                  35 073 178,00 Kč 

 UZ 33040 –  Rozvojový program vybavení ŠPZ                               25 247,00 Kč    
          diagnostickými nástroji v roce 2020 

(čerpáno 22 446,99 Kč nedočerpaná částka za nerealizované školení  z důvodu  pandemie ve 
výši 2 800,01 Kč byla vrácena na účet zřizovatele)    
 ESF  – projekt MPSV Školní obědy pro každé dítě  132 249,60 Kč 

(čerpáno 3 470,00 Kč, zůstatek ve výši 128 779,60 Kč byl převeden do roku 2021) 
  

- příspěvek zřizovatele (HMP)  - UZ 91:                      4 151 100,00 Kč 

 z toho: dotace na provozní náklady                     3 985 000,00 Kč     
        účelově vázaná dotace na Covid                                                              160 000,00 Kč   

              sociální fond HMP -  zajištění stravování 1 žáka                                         6 100,00 Kč 
   (vyčerpáno bylo 1 056,00 Kč, zůstatek ve výši 5 044,00 Kč byl převeden do roku 2021) 
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Ostatní prostředky státního rozpočtu:        

- Mimořádné prostředky na pořízení technického vybavení  ZŠ           524 546,00 Kč 

      pro distanční výuku 

 

 - ESF – OP VVV, Šablony II., projekt  Na Lužinách to společně zvládneme, 
 zůstatek z roku  2019                      400 712,00 Kč                      
     (vyčerpáno  182 273,70 Kč, zůstatek   218 438,30 Kč převeden do roku 2021)       
      

 - zůstatek investiční dotace na celoroční venkovní učebnu z roku 2018  295 242,87 Kč 

 vyčerpáno 265 086,80 Kč, zůstatek 30 156,07 Kč bude vrácen  
 na účet zřizovatele       

      

     - uvolnění prostředků z investičního fondu školy     

 241 000,00 Kč  na zakoupení  2 ks interaktivních tabulí s dataprojektorem - vyčerpáno                       
              

Vedle přiděleného rozpočtu škola hospodařila s následujícími prostředky: 
- úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a fotokroužek                               71 000,00 Kč

         

- účelově vázané sponzorské finanční dary: 
   rodič 1. žáka           3 000,00 Kč 

   částka nebyla vyčerpána      
   rodič 2. žáka         10 000,00 Kč   
   zakoupeny pomůcky pro žáky                                                                      
 

- příspěvek na obědy pro žáky – nadace Women for Women                                      1 994,00 Kč 

   leden až červen 2020 

  

 - úroky z účtu školy         3 157,31 Kč         
  

 Doplňková činnost: 
- příjmy z doplňkové činnosti (pronájmy – omezeny pandemií)    21 500,00 Kč   

 - výdaje z DČ                        12 418,00 Kč  
   spotřeba energie             4 338,00 Kč 

       OON                                                                                                                                        8 000,00 Kč 

       poplatky z účtu                  80,00 Kč         

 - Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020                                                                             9 082,00 Kč       
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VIII. Další informace 

podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období  
1. 1. – 31. 12. 2020 

a) Počet podaných žádostí o informace:  0 

b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ad. b):  0 

d) Přehled rozsudků soudu, kterými došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 

     informace:  0 

     Přehled všech výdajů vynaložených na soudní řízení v souvislosti s tímto zákonem: 0 

e) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 

f) Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a: 0 

g) Veškeré případné písemné dotazy včetně kopií vyřízení jsou k dispozici v archivu školy 

IX. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na 

území České republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání 
z důvodu uzavření škol. 
Ve školním roce 2020/2021 byla naše speciální škola uzavřena dvakrát, a to od 2. 11. do 16. 11. 2020, 
od 1. 3. do 9. 4. 2021. Žákům a zákonným zástupcům byl zaslán pravidelný rozvrh distanční výuky, 
který respektoval metodické doporučené MŠMT a fyzické i psychické možnosti žáků se SVP. Zpravidla 
se jednalo u zdatnějších žáků o 2 vyučovací hodiny denně v režimu on-line synchronní výuky, ostatní 
výuka byla vedena asynchronně. Žákům s výraznými speciálními vzdělávacími potřebami byl režim 
distanční výuky individuálně upraven.   

Pro on-line výuku škola využívala MS Teams v rámci bezplatné licence pro školy MS Office 365. 

Žákům byly v případě potřeby pro výuku zapůjčeny školní tablety. Pokud měl žák technické problémy 
s připojením k Teamsům, bylo možné případně zvolit individuální konzultace a vyzvedávání listinných 
úkolů. 

Všichni učitelé byli vybaveni školním zařízením pro distanční výuku – z mimořádné dotace bylo 

zakoupeno 19 NTB a 6 iPadů. Asistenti, kteří byli také zapojeni do rozvrhu distanční výuky, museli 
využívat buď své osobní zařízení v případě práce z domova, nebo realizovat výuku ze stolních 

počítačů ve škole, které byly pro tyto účely vybaveny kamerami. 

Žáci 1. stupně a žáci ZŠS  plnili distanční výuku ve většině případů vzorně. Samozřejmě podpora 
rodiny zde byla nezbytná. Na 2. stupni ZŠ se u relativně zdatných žáků objevily v několika případech 
závažné problémy. Někteří jedinci se zcela vyhovujícím ICT vybavením distanční výuku téměř 
ignorovali, v jednom případě se objevilo i narušování synchronní on-line výuky. Jednalo se o žáky, 
kteří ještě před pandemií koronaviru navštěvovali velmi nepravidelně i prezenční výuku. Těmto 

žákům se výrazně zhoršil prospěch, někteří nemohli být hodnoceni v řádném termínu. 

I v době otevření škol byl provoz od 18. 11. 2020 velmi komplikovaný. Povinná homogenita skupin si 
vyžádala rozšíření počtu oddělení ŠD, zrušení všeho, kde nezbytně nutně dochází míchání skupin - 

ranní ŠD, nepovinných předmětů, zájmového kroužku při školní družině, předmětu speciálně 



26 

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2020/2021 

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 

 

pedagogické péče (individuální logopedická péče). Komplikovaná byla výuka povinně volitelných 
předmětů, tělesné výchovy a pracovního vyučování (děleno na chlapce a dívky, spojování žáků z více 
tříd). Žáci museli být děleni na malé skupiny jen v rámci svých tříd, počet hodin povinných předmětů 
narostl. Tyto změny byly řešeny přesunem učitelů z nepovinných předmětů nebo nadúvazky. 

Od 12. 4. 2021 se žáci mohli účastnit výuky za podmínky testování na onemocnění Covid-19, 

testování bylo povinné i pro zaměstnance. Při testování žáků se speciálními potřebami byla povolena 
asistence rodiče či jiné pověřené osoby. Tato situace byla z hlediska hygienických opatření velmi 
náročná, dočasný pohyb třetích osob po budově vysoký, byť organizačně zkrácený na minimum.  

Stejně, jako v celé společnosti, se objevily i v rámci školy nepatrné počty odpůrců testování i jiných 
opatření. Zaměstnanci školy se ve výsledku účastnili testování všichni, s výjimkami podle stanovených 
pravidel. Zákonní zástupci několika málo žáků odmítli testování svého dítěte, žáci měli omluvenou 
absenci a byla jim poskytována podpora formou zadávání témat učiva, úkolů.  U zdatných žáků 2. 
stupně tento způsob podpory neměl adekvátní výsledky, bez osobní podpory pedagoga nebo rodiče 
tuto situaci nezvládali. Žákům a jejich rodičům byla nabídnuta pomoc formou individuálního 

doučování, protože individuální konzultace jednoho žáka byla povolena bez absolvování testu. 
Celkem 3 žáci tuto možnost využili. 

 

 

V Praze dne 15.10.2021      PaedDr. Věra Kozohorská 

        ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Vypracovala: PaedDr. Věra Kozohorská  -  ředitelka školy 

Na vypracování se dále podíleli: 

  Mgr. Petra Jarošová – výroční zpráva o činnosti SPC 

Eva Frančeová – výroční zpráva o činnosti ŠD 

Mgr. Jana Marková – výchovná poradkyně 

Mgr. Dana Lukešová – školní metodik prevence 

Mgr. Simona Janíčková – koordinátor EVVO 

Eva Bernatová – vedoucí asistentů pedagoga 

 

Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 
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4.1     Učební plán DOMINO  ZŠ 

                            Učební plán pro 1. stupeň 
    

platný od 1.9.2018 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět     Ročník     
Celkem 

1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 
komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk  7 7 7 6+1 (ILP) 6+1 (ILP) 33+2   

Český jazyk a literatura Řečová výchova 0+1 - - - - 0+1   

Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3 3 9   

Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 (ILP) 4+1 (ILP) 4+1 4 20+3   

Informační a komunikační technologie Informatika - - - - 1 1   

                                                                                              Prvouka 2 2 2 - - 6   

Člověk a jeho svět                       Přírodověda - - - 2 1 3 1
2
 

                                            Vlastivěda - - - 1 2 3   

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

1
2
 

  Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2+1 2+1 2+1 2 2 10+3   

Člověk a svět práce            Pracovní vyučování 1+1 1+1 1+1 1+2 1+2 5+7   

Celková časová dotace                                         21 21 24 26 26 118   

Z toho disponibilní časová dotace                         3 3 3 4 3 16   

4.1     Učební plán DOMINO  ZŠ 
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                    Učební plán pro 1. stupeň - náhrada vzdělávacího oboru Cizí jazyk platný od 1.9.2018 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět     Ročník     
Celkem 

1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 
komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk  7 7 7 6+1 (ILP) 6+1 (ILP) 33+2   

Český jazyk a literatura Řečová výchova 0+1 - - - - 0+1   

Cizí jazyk Anglický jazyk - - 

nahrazeno obsahem jiných 
vzdělávacích oborů  0 (9)   

Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 (ILP) 4+1 (ILP) 4+1(ILP) 4 + 1 20+3 + 1   

Informační a komunikační technologie Informatika - - - 0 + 1 1 1+1   

                                                                                              Prvouka 2 2 2 - - 6   

Člověk a jeho svět                       Přírodověda - - - 2 1 3 1
2
 

                                            Vlastivěda - - - 1 2 3   

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

1
2
+

1
 

  Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1+1 2 2 7 + 1 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 10+3+2   

Člověk a svět práce            Pracovní vyučování 1+1 1+1 1+1+2 1+2+1 1+2+1 5+7 + 4   

Celková časová dotace                                         21 21 24 26 26 118   

Z toho disponibilní časová dotace                         3 3 3 4 3 16   

DOMINO ZŠ Učební plán pro 2. stupeň 
   

platný od 1.9.2018 
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Vzdělávací oblast  Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník 
Celkem  

6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková  
komunikace 

Český jazyk a literatura Český jazyk 4+1 4+1 4 3+1 15+3 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk Německý jazyk - 2 2 2 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4+1 4+1 4 3+1 15+3 

Informační a komunikační technologie Informatika 1 0+1 0+1 0+1 1+3 

Člověk a společnost 
Dějepis Dějepis 2 2 1 1 6 

1
1
 

Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 1 2 5 

Člověk a příroda 

Fyzika Fyzika 1 1 1 2 5 

2
1
 Chemie Chemie - - 1 1 2 

Přírodopis Přírodopis 1 2 2 2 7 

Zeměpis Zeměpis 2 1 2 2 7 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4 

1
0
 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 1 2 2 6 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Integrace do předmětů:  Ov, Pv, Tv, P, Ch, Inf, Z 0 

1
0
 

Tělesná výchova Tělesná výchova 3 3 2 2 10 

Člověk a svět práce Pracovní vyučování 0+2 1+1 1+2 1+2 3+7 

Volitelné předměty:  Rýsování / Pracovní techniky 0 0 0+1 0+1 0+2 

Celková časová dotace 29 30 31 32 122 

Z toho disponibilní časová dotace 4 4 4 6 18 
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DOMINO ZŠ Učební plán pro 2. stupeň - náhrada vzdělávacího oboru Další cizí jazyk platný od 1.9.2018 

Vzdělávací oblast  Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník 
Celkem  

6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková  
komunikace 

Český jazyk a literatura Český jazyk 4+1(ILP) 4+1(ILP) 4 3+1 15+3 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk Německý jazyk - 
Náhrada obsahem vzdělávacího 

oboru Člověk a svět práce 
0 (6) 

Matematika a její aplikace Matematika 4+1(ILP) 4+1(ILP) 4 3+1 15+3 

Informační a komunikační technologie Informatika 1 0+1 0+1 0+1 1+3 

Člověk a společnost 
Dějepis Dějepis 2 2 1 1 6 

1
1
 

Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 1 2 5 

Člověk a příroda 

Fyzika Fyzika 1 1 1 2 5 

2
1
 Chemie Chemie - - 1 1 2 

Přírodopis Přírodopis 1 2 2 2 7 

Zeměpis Zeměpis 2 1 2 2 7 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4 

1
0
 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 1 2 1 6 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Integrace do předmětů:  Ov, Pv, Tv, P, Ch, Inf, Z 0 

1
0
 

Tělesná výchova Tělesná výchova 3 3 2 2 10 

Člověk a svět práce Pracovní vyučování 0+2 1+1+2 
1+2+2 
(ILP) 

1+2+2 
(ILP) 

3+7+6 

Volitelné předměty:  Rýsování / Pracovní techniky 0 0 0+1 0+1 0+2 

Celková časová dotace 29 30 31 32 122 

Z toho disponibilní časová dotace 4 4 4 6 18 
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DOMINO-ZŠ 

   

    

    Volitelné předměty: 
   Název předmětu ročník časová dotace 

Rýsování 8. - 9. 1 

 

Pracovní techniky 8. - 9. 

1  h - 2 týdenní 
cyklus 

 

    Poznámka :  2týdenní cykly v závislosti na možnostech rozvrhu 

 

    

    Nepovinné předměty: 
   Název předmětu ročník časová dotace Poznámka: 

Zdravotní tělesná výchova 1.- 9. 2 doporučení lékaře 

Dramatická výchova 1.- 9. 1 

 

Keramika 1.-9. 

1  h - 2 týdenní 
cyklus 

 Základy německého jazyka 7.- 9. 2 

 

Základy kuchařských prací 6.- 9. 

1 h - 2 týdenní 
cyklus 

 

Sportovní hry (chlapci)              3.- 5. 

1 h - 2 týdenní 
cyklus 
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3.1.1 Učební plán pro 1. stupeň  DOMINO ZŠS I         platný od 1. 9. 2020 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník 

Celkem 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Jazyk a jazyková a 
komunikace 

Čtení Čtení 2+1 2+1 3 3 3 3 16+2 

3
8
+

4
 

Psaní Psaní 1+1 1+1 2 2 2 2 10+2 

Řečová výchova Komunikační výchova 2 2 2 2 2 2 12 

Matematika její 
aplikace 

Matematika Počty 2 2 2 2+1 2+1 2+1 12+3 

Informační a komunikační technologie Informatika - - - - 1 1 2 

Člověk a jeho svět 
Prvouka 2 2 3 3 3 3 16 

1
6
+

3
 

Smyslová výchova - - - 0+1 0+1 0+1 0+3 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 2 2 2 2 2 2 12 

1
8

 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 18 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 3 3 3 4 4 4 21 

Celková časová dotace 20 20 21 24 25 25 135 

 Z toho disponibilní časová dotace 2 2 0 2 2 2 10 
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3.1.2 Učební plán pro 2. stupeň  DOMINO ZŠS I          platný od 1. 9. 2020 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník 

Celkem 
7. 8. 9. 10. 

Jazyk a jazyková a 
komunikace 

Čtení Čtení 3 3 3 3 12 

2
3
+

1
 

Psaní Psaní 2 2 2 1+1 7+1 

Řečová výchova Komunikační výchova 1 1 1 1 4 

Matematika její aplikace Matematika 3 3 3 3 12 

Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 1 1 4 

Člověk a společnost Člověk a společnost 2 2 2 2 8 

Člověk a příroda Člověk a příroda 3 3 3 3 12 

Umění a kultura 

Hudební výchova Hudební výchova 1+1 1+1 1+1 1+1 4+4 

8
+

8
 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 1 4 

Hudební a výtvarná výchova Estetická výchova 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Integrace: Pv, Tv, ČaP,Čas – časová dotace 2 hodiny 9. a 10. ročník do Tv 

Tělesná výchova Tělesná výchova 3+1 3+1 4 4 14+2 

Člověk a svět práce Pracovní vyučování 5 5 6 6 22 

Celková časová dotace 28 28 29 29 114 

 Z toho disponibilní časová dotace 3 3 2 3 11 
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2.1.1 Učební plán pro 1. stupeň – DOMINO IV. (RVP ZŠS – Díl II) 
 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník 

Celkem 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Člověk a 
komunikace 

Rozumová výchova Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 18 

3
0
 

Řečová výchova Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 12 

Člověk a jeho svět Smyslová výchova Smyslová výchova 4 4 4 4 4 4 24 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

Hudební a pohybová 
výchova 

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 12+6 

1
8
+

6
 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 6 

Člověk a zdraví 
Pohybová výchova 

Integrace: Hudební a pohybová výchova, Zdravotní tělesná výchova 

  časová dotace 2 hodiny v 1. – 6. ročníku 

Zdravotní tělesná 
výchova 

Zdravotní tělesná 
výchova 

5 5 5 5 5 5 30 

Člověk a svět práce Pracovní výchova Pracovní výchova 2 2 2 2 2+1 2+1 12+2 

 Celková časová dotace 20 20 20 20 21 21 122 

 Z toho disponibilní časová dotace 1 1 1 1 2 2 8 
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2.1. 2 Učební plán pro 2. stupeň  DOMINO IV. (RVP ZŠS – Díl II) 
 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník 

Celkem 
7. 8. 9. 10. 

Člověk a 
komunikace 

Rozumová výchova Rozumová výchova 3 3 3 3 12 

2
0

 

Řečová výchova Řečová výchova 2 2 2 2 8 

Člověk a jeho svět Smyslová výchova Smyslová výchova 4 4 4 4 16 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

Hudební a pohybová 
výchova 

2+1 2+1 2+1 2+1 8+4 

1
2
+

4
 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a zdraví 
Pohybová výchova 

Integrace: Hudební a pohybová výchova, Zdravotní tělesná výchova 

  časová dotace 2 hodiny v 7.-10. ročníku 

Zdravotní tělesná 
výchova 

Zdravotní tělesná výchova 5 5 5 5 20 

Člověk a svět práce Pracovní výchova Pracovní výchova 2+2 2+2 2+2 2+2 8+8 

  Celková časová dotace 22 22 22 22 88 

  Z toho disponibilní časová dotace 3 3 3 3 12 




