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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  

ZÁKLADNÍ   ŠKOLY   

ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2004/2005 
      Výroční zpráva základní školy je zpracována ve smyslu ustanovení § 10, odst.2 zákona 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) a v souladu s § 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  

ČLÁNEK I. 

1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního 

vydání rozhodnutí 

Název:   Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy       

Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol:   16.7.2004 

2. Zřizovatel 
      Zřizovatel :  Obvodní úřad Městské části Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45 

3. Charakteristika školy 

      Adresa:   Bítovská 1/1246, Praha 4 - Michle, PSČ 140 00 

      IČO,DIČ, IZO: IČO : 45242810      DIČ: CZ45242810     IZO : 600 037 053 

     Bank.spoj.:   ČS a.s. Praha 4, Budějovická 1126;  č.ú. 2000837379/0800 

     Škola sdružuje:  a) základní škola  b) školní jídelna c) školní družina 

     Hospodaření:   Právní subjekt - příspěvková organizace od 1.1.1992 

4. Vzdělávací program 

      Vzdělávací program Počet tříd Počet žáků 

Obecná škola 19 420 

5. Pedagogičtí pracovníci školy  

a)  Počet    

Počet učitelů Počet vychovatelek Celkem 

28 5 33 

b)  Věková struktura pedag.pracovníků (včetně vychovatelů ŠD) k 30.6.2005 

      Věk do 30 l. do 40 l. do 50 l. do 60 l. nad 60 l. z toho 

důchodci 

počet 10 5 10 5 3 4 

z toho žen 8 4 9 4 3 4 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 41 let  /bez ŠD 39 let/ 
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c)  Kvalifikace  pedagogických pracovníků  

Školní rok kvalifikovaní pracovníci 

počet + vyjádření v % 

nekvalifikovaní pracovníci 

počet + vyjádření v % 2004/2005 

1.stupeň 10 – 90,9% 1 – 9,1% 

2.stupeň 14 – 82,4% 3 – 17,6% 

Vychovatelé 5 – 100% 0 

   d) Aprobovanost výuky v % (jedná se o součet hodin, které se vyučují, včetně volitelných a 

nepovinných předmětů a je třeba zjistit, jaké procento je učeno aprobovaně ze sta procent 

vyučovaných hodin) 

počet hodin na 1.stupni  = 283, z toho aprobovaně 223, tj.  78,8%  

počet hodin na 2.stupni  = 273, z toho aprobovaně 220, tj. 80,6% 

počet hodin škola celkem = 556, z toho aprobovaně 443, tj. 79,7% 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali akcí pořádaných vzdělávacími centry 

(semináře,kurzy) ve smyslu zvyšování vlastní kvalifikace. Jednalo se zejména o proškolení v 

programech Obecná škola, kurzy k předmětům I.st.,Rv,Aj,Z,D,Čj,Př,M apod. Bylo provedeno 

proškolení úrovně „Z“ a „P“ ped.zaměstnanců v rámci projektu SIPVZ a další interní školení 

k využití výpočetní techniky v administraci učitelů (program Bakaláři, Internet, komunikace 

elektronickou poštou) a využití PC ve výuce. Dále proběhlo školení pedagogických pracovníků 

k tvorbě Školního vzdělávacího programu. V souladu se zákonem č.563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících čerpali pedagogové volno k samostudiu. 

            Účast na uvedených akcích: 33 pedagogických pracovníků (včetně ŠD) 

7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2005/2006 a odkladů školní docházky na školní rok 

2005/2006  

Počet 

prvních tříd 

Počet dětí zapsaných pro 

školní rok 2005/2006 

Počet odkladů na 

školní rok 2005/2006 

Odešlo po zápisu 

na jinou školu 

2 49 13 7 

8. Školní družina - klub 

  Počet oddělení Počet žáků 

Školní družina 5 141 

Školní klub 0 0 

Hodnocení činnosti : Velmi dobrá práce kroužků v rámci ŠD. Ze strany pedagogů i rodičů kladně 

hodnoceny návštěvy divadelních představení, exkurze do ZOO, výlet parníkem. V rámci ŠD jsou 

také organizovány prázdninové pobyty pro žáky a rodiče u moře (Španělsko, Itálie). 

9. Poradenské služby školy - výchovné poradenství – činnost, spolupráce s PPP, speciálními 

pedagogy, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty 

 Precizní práce výchovného poradce po celý školní rok. Účast VP na školeních a seminářích 

PPP, kontakt a řešení problémů s rodiči. 

 Pravidelné seznamování rodičů a žáků 9.ročníku s nabídkami školských zařízení a učebních 

oborů. Organizovány informační schůzky k volbě povolání, jichž se zúčastnili i náboroví pracovníci. 
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Organizovány návštěvy žáků 9.ročníku na Úřadu práce, exkurze do podniků. V rámci projektu 

Obecná škola organizován pro všechny ročníky 2.stupně kurz „Úvod do světa práce“. 

        Velmi dobrá spolupráce s PPP, Dr. Süsslandová pravidelně navštěvuje školu a řeší problémy 

ve spolupráci s TU a příslušnými vyučujícími.  

 Organizovány besedy s Policií ČR, Městskou policií a Vězeňskou službou ČR. Žáci 9.ročníků 

absolvovali exkurzi do vazební věznice Příbram s následnou besedou se zaměřením na problematiku 

kriminality. Na 1.stupni byly provedeny besedy se strážníky Městské policie. 

10. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů 

Protidrogové programy pro žáky, rodiče a pedagogy  ZŠ 

1. Specifická prevence 

a) vzdělávání pedagogů = metodiků prevence sociálně patologických jevů: 

 seminář pořádaný střediskem DROPin 

Mgr.Dana Hapková (1.stupeň) 

RNDr.Monika Matějková (2.stupeň) 

b) tématické bloky v rozsahu 2 vyučovacích hodin za pololetí: 

 1. stupeň: hry, práce s omalovánkami „Co je správné, co ne“, práce s učebnicí „Nenič své 

tělo“ 

 2. stupeň: hry, spolupráce se sdružením Prak – besedy o sociálně patologických jevech, 

účast na protidrogovém programu v KC12, promítání videokazet, práce s kufříkem Pozor 

drogy, nástěnné materiály. 

 1.-7.ročníky : besedy s Policií ČR 

c) zařazení drogové problematiky v předmětech  

 český jazyk (úvahy) 

 biologie, chemie (účinky a působení drog na organismus) 

 rodinná a občanská výchova (životní styl) 

d) Protidrogová problematika v bloku „Úvod do světa práce“ (výběr životní cesty, hodnot, 

stylu) 

2. Nespecifická prevence 

nabídka různých možností využití volného času: 

 kroužky keramiky, dramatický kroužek, paličkování, flétna, sportovní výchova, 

přírodovědný kroužek, výtvarný kroužek, florbal, gymnastika, aerobic, cyklistický 

kroužek a oddíl, pěvecký kroužek, počítačový  kroužek, angličtina 

 možnost využití školního hřiště a tělocvičny v odpoledních hodinách a o víkendech 

V této oblasti škola podala žádosti o granty, které byly následně realizovány. Z 19 tis. Kč 

byly čerpány prostředky na akce „Den proti drogám“, Preventivní programy pro 8. a 9.ročník v KC 

12, Besedy pro 7.ročník – Prak (trestní odpovědnost). 

11. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní 

aktivity, účast školy v rozvojových programech 

Spolupráce s řadou rodičů je na velmi dobré úrovni. Rodiče se zapojili do přípravy a realizace 

dětských muzikálů (výroba kostýmů, propagace apod.). Pro rodiče jsou pravidelně organizovány 

„Dny otevřených dveří“, vánoční besídky a další společenské akce. Taktéž v rámci školní družiny 

byly zorganizovány pro žáky a jejich rodiče prázdninové pobyty u moře ve Španělsku a v Itálii. 

Ze strany školy byla zdůrazněna snaha o pravidelnou a aktuální informovanost rodičů o dění 

ve škole prostřednictvím webových stránek školy a dalších zveřejňovaných informací. 

Na velmi dobré úrovni je styk s bývalými zaměstnanci školy – důchodci.  
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Škola spolupracuje také s fotbalovým oddílem AFK Slavoj Podolí Praha. Výsledkem 

dlouhodobé spolupráce je otevření sportovních tříd se zaměřením na kopanou k 1.9.2004.  

12. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

Vznikem sportovních tříd byla dána možnost talentovaným chlapcům dále rozvíjet jejich 

sportovní růst i v rámci výuky tělesné výchovy. Jednomu žáku 1.stupně, vzhledem k jeho nadání, 

bylo umožněno vzdělávání v matematice ve vyšším ročníku. 

13. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňování dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do ZŠ 

Ve škole nejsou přípravné třídy ani žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

14. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, včetně počtu dětí ze tří nejsilněji 

zastoupených států, zkušenosti s integrací a dalším začleňování dětí cizinců do prostředí ZŠ 

Státy EU Počet žáků 

Slovensko 2 

Ostatní státy  Počet žáků 

Vietnamská republika 6 

Ukrajina 2 

Celkem  10 

Pozn.: Integrace dětí do kolektivu tříd je bezproblémová, dodržována zásada individuálního přístupu 

ze strany učitelů. 

15. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání na 

ZŠ, jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů. 

Touto činností se škola nezabývá. 

16. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec osnov ZŠ, předměty, ve kterých 

ZŠ rozšiřuje tuto oblast. 

V rámci mezipředmětových vztahů učitelé a žáci na 2.stupni pracují na jednotlivých 

projektech v předmětech zeměpis, dějepis, občanská výchova, rodinná výchova, základy práce 

s počítačem, se zaměřením vlivu prostředí na schopnosti a vývoj osobnosti, mezilidské vztahy apod. 

Environmentální výchova je i součástí preventivních programů sociálně patologických jevů. 

17. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité. 

Úspěšnost žáků ZŠ při přijímacích zkouškách na střední školy 

       Počty 

žáků 

Gymnáz. OA SPŠ SOŠ SOU Soukromé 

školy 

%    

úspěšnosti 

9.ročník 37 11 8 8 3 4 3 100% 

7.ročník 2 2 - - - - - 100% 

5.ročník 6 5 - - - - - 83,3% 

Všichni žáci 9.ročníku byli přijati na vybrané školy, z toho 30% žáků bylo přijato na gymnázia.  
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ČLÁNEK II. 

EKONOMICKÁ ČÁST  -  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

     Základní škola Bítovská je zřízena jako škola s právní subjektivitou ke dni 1.ledna 1992.    

Hospodaření školy probíhá podle pravidel hospodaření příspěvkové organizace. Příspěvek na 

hospodaření školy je rozdělen na dotace z Magistrátu hl.m.Prahy a z Obvodního úřadu Městské části 

Praha 4. V tomto smyslu je i proveden rozbor hospodaření s finančními prostředky za rok 2004 a 

I.pololetí roku 2005. 

1. Tabulkový přehled hospodaření 

TABULKA č.1 - Příspěvek a výnosy 

  /v tis.Kč/ Rok MHMP MČ P4 Celkem 

Příspěvek 
2004 11.508  4.204 15.712 

2005 8.265 1.923 10.188 

Výnosy 

HČ 

2004 / 2.644 2.644 

2005 / 1.187 1.187 

Výnosy  

VHČ 

2004 / 1.536 1.536 

2005 / 857 857 

CELKEM 
2004 11.508 8.384 19.892 

2005 8.265 3.967 12.232 

 

 

TABULKA č.2 - Čerpání fondů 

/v tis. Kč/ Rok Celkem 

Fond 

odměn 

2004 0 

2005 0 

Fond 

rezervní 

2004 701.546 

2005 0 

Fond reprodukce 

investičního majetku 

2004 543.458 

2005 0 

Fond 

sociální 

2004 147.557 

2005 50.000 

V návaznosti na tabulku č.1 je tabulka nákladů (3a,b) rozdělena na náklady HČ a VHČ. 
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TABULKA č.3a - Náklady hlavní činnosti 

/ v tis.Kč / Rok MHMP MČ P4 Celkem 

Investiční  

náklady celkem 

2004 / / 0 

2005 / / 0 

Neinvestiční 

náklady celkem 

2004 11.508 6.848 18.356 

2005 6.244 3.312 9.556 

Z toho     

Mzdové 

náklady (včetně OON) 

2004 8.222 / 8.222 

2005 4.521 / 4.521 

Zákonné 

odvody 

2004 2.863 / 2.863 

2005 1.574 / 1.574 

Ostatní neinvestiční 

náklady 

2004 159 / 159 

2005 58 / 58 

Ostatní 

provozní náklady 

2004 100 6.848 6.948 

2005 27 3.312 3.339 

FKSP 
2004 164 / 164 

2005 43 / 43 

 

TABULKA č.3b - Náklady vedlejší hospodářské činnosti       

/ v tis.Kč / Rok MČ P4 

Mzdové náklady 

(včetně odvodů) 

2004 763 

2005 310 

Provozní náklady 
2004 933 

2005 243 

CELKEM 
2004 1.696 

2005 553 

                                                 

TABULKA č.4 - Hospodářský výsledek za rok 2004 

Příděl do fondů /Kč/ Fondy MHMP MČ P4 Celkem 

Hlavní 

činnost 

FO / 0 0 

FKSP / 0 0 

FRIM / 0 0 

RF / 0 0 

Celkem  0 0 0 
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Příděl do fondů /Kč/ Fondy MHMP MČ P4 Celkem 

Vedlejší     

hospodářská 

činnost 

FO / 0 0 

FKSP 
/ 

0 0 

FRIM 
/ 

0 0 

RF 
/ 

0 0 

Celkem   0 0 - 160.000 

 

V oblasti hospodaření se v průběhu školního roku 2004/2005 škola nedostala do vážných 

problémů, které by přesáhly úroveň obecné problematiky financování školství. Byly zapojeny značné 

finanční prostředky z fondů, které byly vytvořeny dlouhodobým a dobrým hospodařením školy, na 

pokrytí nákladů spojených s obnovou zařízení školy, nákupem výpočetní techniky a dalších učebních 

pomůcek.  

 Významnou změnou v hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti byla skutečnost, že se 

škola k 1.4.2005 stala plátcem DPH. V rámci VHČ škola zajišťuje stravování pro docházející 

důchodce, pro MŠ Mendíků a o prázdninách pro Ústav sociálních služeb Prahy 4. Pronájem 

nebytových prostor bez úplaty je pro mimoškolní činnost žáků ZŠ (kroužky) a pro členy fotbalového 

oddílu AFK Slavoj Podolí Praha. V rámci VHČ škola poskytuje pronájem nebytových prostor, 

tělocvičny, školního hřiště a pronájem pozemku reklamním agenturám za úplatu.  

V hospodaření v hlavní činnosti za rok 2004 byl vzhledem k nákladům spojeným 

s rekonstrukcí objektu školy nulový hospodářský výsledek, kdy část nákladů ve výši 1.245 tis. Kč 

byla ještě hrazena z fondů. V hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti se škola v roce 2004 

dostala do částečného schodku v souvislosti s krytím některých nákladů (vybavení ubytovny). 

Deficit bude vyrovnán z výsledků hospodářské činnosti v roce 2005.  

 

ČLÁNEK III. 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

Výsledky práce vedení školy, pedagogického sboru a všech ostatních zaměstnanců ZŠ 

Bítovská ve školním roce 2004/2005 lze celkově hodnotit velmi dobře. V oblasti výchovně 

vzdělávací činnosti i v oblasti hospodaření se v tomto školním roce podařilo dosáhnout řady 

pozitivních výsledků. Na začátku školního roku a v jeho průběhu došlo k několika personálním 

změnám, které pozitivně ovlivnily výchovně vzdělávací proces. Věkový průměr pedagogického 

sboru byl v letošním školním roce 41 let. K 1.6.2005 nastoupil nový školník.  

V oblasti výchovně vzdělávacího procesu navazujeme na předcházející školní roky. 

V letošním školním roce probíhala výuka v 1.- 9.ročníku podle vzdělávacího programu Obecná 

škola. Pedagogičtí zaměstnanci začali v průběhu školního roku pracovat na vlastním školním 

vzdělávacím programu.  

Pozitivním zjištěním je nárůst počtu zapsaných žáků do 1.ročníku, což znamená, že po letech 

nedochází v novém školním roce k úbytku počtu žáků. Zájem rodičů o zapsání či přestup dětí na naši 

školu je jistě dobrou vizitkou školy. V této souvislosti jistě není zanedbatelné, že řada rodičů 

vybírala školu na základě informací získaných z webových stránek školy. 
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Ve školním roce byla pro žáky na 1. i 2.stupni vyhlášena soutěž „Třída roku“. Smyslem 

této soutěže je zlepšování vztahu žáků k prostředí a majetku školy, ke své třídě a k třídním 

kolektivům.   

Škola tradičně organizovala výjezdy na školy v přírodě, ozdravné pobyty a lyžařské zájezdy. 

V rámci školní družiny bylo uskutečněno několik akcí mimo školu včetně víkendových akcí.   

V průběhu letním měsíců bylo upraveno dětské hřiště školní družiny tak, aby odpovídalo 

příslušným předpisům.   

Nadále je oboustranně velmi kladně hodnocena spolupráce s PPP pro Prahu 4. Potěšující je i 

snaha a zvýšený zájem pedagogických pracovníků o další vzdělávání. Také spolupráce s ostatními 

úřady a institucemi je velmi dobrá. Zejména v oblasti výchovných problémů a dětské kriminality 

(záškoláctví, šikana apod.) oslovené subjekty pomáhaly řešit vzniklé problémy. Škola spolupracuje 

se spádovými MŠ Sedlčanská a Přímětická. Žákům MŠ Sedlčanská bylo bezplatně poskytnuto 

tělovýchovné zařízení pro činnost fotbalového kroužku.  

V oblasti zájmové činnosti a organizace využití volného času škola organizovala řadu 

činností v souladu s koncepcí ZŠ s RVTv Bítovská v protidrogové prevenci. Při škole působí 

sedmým rokem cyklistický oddíl. Zájem žáků o sportovní činnost v době volného času se výrazně 

zvýšil. Žáci se zúčastnili řady sportovních soutěží obvodního, celopražského i celostátního významu, 

kde dosáhli řady úspěchů. V uplynulém školním roce byla organizována činnost v 19 zájmových 

kroužcích. Na škole je vydáván školní časopis, jsou organizovány exkurze s národopisným a 

ekologickým zaměřením, akce pro žáky (Mikuláš, Halloween, Dětský den, Vánoční a Velikonoční 

trhy apod.), návštěvy obvodní knihovny, je zajištěna preventivní zubní prohlídka. Je organizována 

řada dalších činností pro zaměstnance, žáky a rodiče. Jedná se o různé společenské akce a výjezdy. 

Škola navázala spolupráci se sdružením Partnerství pro Budějovické náměstí. V rámci této 

spolupráce se žáci školy zapojili do řady pořádaných akcí. 

V oblasti kulturní a umělecké působil na škole pěvecký a dramatický kroužek. V rámci jeho 

činnosti  se uskutečnila premiéra dalšího dětského muzikálu „ Zvířátka a loupežníci“.  

Školou jsou organizovány pravidelné sběrové akce. Výtěžek ze sběru papíru je částečně 

poukazován ZOO Praha, ve které jsou žáci školy adoptivními rodiči želvy obrovské. Želva je také 

logem školy. 

ZŠ s RVTv Bítovská v oblasti materiálního zabezpečení výuky patří ke školám s vyšším 

standardem vybavení. V uplynulém školním roce byl kladen důraz na zkvalitnění a používání 

výpočetní techniky v práci učitele. V průběhu školního roku došlo obměně výpočetní techniky pro 

učitele. Ve školním roce 2004/05 byly zahájeny práce na zřízení školní knihovny, která by měla být 

zprovozněna do konce roku 2005. 

Z hlediska potřeb školy a vzdělávacího procesu je nutno dobudovat školní hřiště. 

Nefunkčnost běžecké dráhy, její současný stav a stav ostatních ploch školního hřiště je limitující pro 

výuku tělesné výchovy a zejména pro výuku rozšířené tělesné výchovy ve sportovních třídách. Škola 

bude opětovně žádat Magistrát hl.města Prahy o přidělení grantu na dokončení rekonstrukce školního 

hřiště. V této souvislosti je nutno připomenout, že již dlouhodobě je připravována výstavba druhé 

tělocvičny v areálu školy v rámci investiční akce výstavby nájezdové rampy na komunikaci 5.května. 

Zatím také stále zůstává otevřena otázka řešení dopravně bezpečnostní situace v okolí školy, zejména 

řešení přechodu pro chodce přes ulici Vyskočilova.  

K výše uvedeným problémům vedlo vedení školy v průběhu uplynulého školního roku řadu 

jednání s příslušnými orgány a organizacemi. Výsledky těchto jednání přinesly do blízké 

budoucnosti určitý optimismus v souvislosti s řešením uvedených problémů. 
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Vzhledem k nezájmu ze strany rodičů nebyla dosud ustavena Školská rada. V souladu 

se zněním zákona č.561/2004 Sb. bude Školská rada ustavena do konce roku 2005. Předpokládaným 

přínosem činnosti Školské rady by měla být zejména vzájemná spolupráce, větší aktivita a zapojení 

rodičů do činnosti školy a jejich pomoc při dalším zkvalitnění výuky, ostatních činností 

organizovaných školou, prostředí a vnitřního klimatu ve škole.  

 

V Praze, dne 20.října 2005     Dr.Michal Novák 

        ředitel ZŠ s RVTv Bítovská 


