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I. Základní údaje o škole, školském zařízení 
1. Přesný název právnické osoby  
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 
 
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele 
Ředitel: Mgr. Stanislav Horáček 
e-mail: reditel@zslogopedicka.cz, tel.: 602 526 249 
 
Statutární zástupkyně ředitele: Mgr. Radka Lelková 
e-mail: zastupkyne@zslogopedicka.cz, tel.: 771 121 412 
 
3. Webové stránky právnické osoby 
www.zslogopedicka.cz 
 
4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 
Škola a školská zařízení: Cílová kapacita: 
Základní škola 300 
Školní družina 126 
Speciálně pedagogické centrum neuvádí se 

 
5. Obory vzdělání a vzdělávací programy 

Škola Kód Název oboru/vzdělávacího programu Cílová kapacita 
oboru/programu 

Základní škola 79-01-C/01 Základní škola 300 
 
Školní vzdělávací program: 
„Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání LOPES“, 1. 9. 2019, č. j.: 67/2016 
 
6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů 
Oproti školnímu roku 2019/2020 nedošlo ke změnám. 
 
7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 
a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku   
- Praha 8, Libčická 399/8 (škola a školní družina) 
(Svěřená správa: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 180 00 Praha 8) 
- Praha 8, Libčická 398/6 (speciálně pedagogické centrum) 
(Svěřená správa: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 180 00 Praha 8) 

 
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 
Organizace sídlí ve dvou budovách: 
 
Libčická 399/8 – objekt pro školu a školní družinu 
23 místností (třídy/odd. ŠD), 1 počítačová učebna, 2 cvičné dílny, 1 cvičná kuchyně,                
7 kabinetů, 1 logopedická pracovna, 1 knihovna, 1 izolační místnost, 1 sborovna, 5 kanceláří,  
1 místnost pro stravování, šatní kóje, 1 dílna údržbáře organizace. 
 
Libčická 398/6 – objekt speciálně pedagogické centrum 
5 pracoven, 1 kancelář pro administrativu, 1 archiv, 1 kuchyňka. 
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Škola nemá vlastní hřiště ani tělocvičnu, kterou si pronajímá od sousední Základní školy 
Libčická 10/658, Praha 8. Ke své pedagogické a výchovné činnosti využívá rovněž prostory 
školní zahrady. Plaveckou výuku zajišťuje Aquacentrum Šutka, Čimická 848/41, Praha 8. 
 
9. Školská rada  
Školské radě začalo funkční období dne 1. 9. 2020 (zástupci rodičů a pedagogů školy). 
 
Seznam členů Školské rady: 
Zástupci: Jméno a příjmení, titul: 
rodičů nezletilých žáků Lenka Krausová, Ing. 

Eva Malá 
pedagogických pracovníků školy Jana Blahníková, Mgr. 

Barbora Hoffmannová, Mgr. 
zřizovatele školy Tomáš Tatranský, Mgr. 

Tomáš Hřebík, Ing., Ph.D. 
 
Předsedkyně Školské rady:  
Mgr. Barbora Hoffmannová, e-mail: barbora.hoffmannova@zslogopedicka.cz 
 
II. Pracovníci právnické osoby 
1. Pedagogičtí pracovníci 
a) počty osob 
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Základní škola 2 2 24 22,64 0 0 26 24,64 

 
b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

škola 
počet pedagogických 
pracovníků  

celkem % z celkového 
počtu pedagogických 
pracovníků 

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, 
Libčická 399 

kvalifikovaných 26 100 
nekvalifikovaných 0 0 

 
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 

26 0 0 2 11 7 6 
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d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

N
áz

ev
 

P
oč

et
 

Z
am

ěř
en

í 

P
oč

et
 

ú
ča

st
n

ík
ů

 

V
zd

ěl
áv

ac
í 

in
st

it
u

ce
 

Baterie diagnostických testů gramotnostních 
dovedností pro žáky 6. až 9. ročníku ZŠ 

1 diagnostika 1 

Národní 
pedagogický institut 
ČR, Senovážné 
náměstí 25, Praha 1 

Deficity dílčích funkcí 1 
diagnostika 
a intervence 

1 

Centrum kognitivní 
edukace, Plachého 
25, České 
Budějovice 

Specializační studium logopedů ve školství 4 
školská 
logopedie 

2 
Asociace logopedů 
ve školství, 
Měcholupy 1 

Diagnostika předpokladů rozvoje gramotnostních 
dovedností 

1 diagnostika 1 

Národní 
pedagogický institut 
ČR, Senovážné 
náměstí 25, Praha 1 

TRS/OPAV - receptivní slovník a opakování vět 1 diagnostika 1 

Národní 
pedagogický institut 
ČR, Senovážné 
náměstí 25, Praha 1 

MINDFULNESS jako efektivní metoda pro zvládání 
stresu 

1 autismus 1 
MINDTRIX, 
Závěrka 2369/14, 
Praha 6 

Komunikace s problémovými žáky a rodiči 1 komunikace 1 
Aliaves, 
Vyšehradská 
320/49 

Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 zákony 1 
Forum, Střelničná 
1861/8a, Praha 8 

Nové techniky v oblasti Vv a Pč 3 výuka 1 
Aladine, Římská 
12, Praha 2 

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina 1 
jazykové 
schopnosti 

1 
Univerzita Karlova, 
Opletalova 38, 
Praha 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a 
psaní 

1 diagnostika 3 

Pedagogicko – 
psychologická 
poradna Brno, 
Hybešova 15, Brno 

TAKTIK 1 výuka 1 

TAKTIK 
International, s.r.o., 
Argentinská 
286/38, Praha 7 

Diagnostika školní připravenosti 1 diagnostika 1 
Pedagogicko – 
psychologická 
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poradna Brno, 
Hybešova 15, Brno 

Speciální pedagogika - poradenství 32 poradenství 1 

Univerzita Jana 
Evangelisty 
Purkyně, 
Pasteurova 3544/1, 
Ústí nad Labem 

 
2. Nepedagogičtí pracovníci školy 
a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

6 5,39 
 
III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 

 
1. Počty tříd a počty žáků 

škola počet tříd počet žáků 

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 19 175 

 
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu 
2 x přestup do jiné základní školy z důvodu přestěhování se 
 
Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se SVP podle druhu zdravotního postižení  

Zdravotní postižení celkem 

Celkem MŠ ZŠ SŠ 

školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci 

1 175 0 0 1 175 0 0 

z toho: 
mentální  47    47   

zrakové  0    0   

sluchové  0    0   

vady řeči  76    76   

tělesné  0    0   

kombinované vady  49    49   

autismus  2    2   

vývojové poruchy učení  1    1   

vývojové poruchy chování  0    0   

 
2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele 

škola 
průměrný počet 

žáků na třídu  
průměrný počet 
žáků na učitele 

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 9,21 7,1 
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3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 
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Základní škola LOPES 
Čimice, Praha 8, 
Libčická 399 

počet 
dětí/žáků 
celkem 

     1     41 3  45 

z toho 
nově přijatí 

     0     4 1  5 

 
4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (na konci 2. pol. š. r.) 

škola Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 

z celkového počtu žáků: 

prospělo 69 

prospělo s vyznamenáním 108 

neprospělo 0 

opakovalo ročník 3 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  77,02 

z toho neomluvených 0 

 
5. Údaje o žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022 
ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky  

 
RVP Počet přihlášených Počet přijatých 

Počet odkladů 
PŠD 

Počet nově 
otevřených tříd 

RVP ZV 36 36 0 4 

 
6. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Státní občanství počet žáků 

Slovensko 5 
Ukrajina 3 
Vietnam 1 
Mongolsko 1 
Bulharsko 1 
Zatím nezjištěno (doplňková ochrana) 1 

Žáci jsou integrováni bez problémů. 
 

7. Školní vzdělávací programy 
Ve školním roce 2020/2021 došlo k úpravám školního vzdělávacího programu, které začnou 
platit od 1. 9. 2021. 
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8. Pedagogická asistence 
Pedagogická asistence je zajištěna pedagogickými pracovníky – asistenty pedagoga. 
Pracovníci jsou rozmisťováni podle potřeby jednotlivých tříd zřízených pro žáky s lehkým 
mentálním postižením, přičemž se zohledňují potřeby jednotlivých žáků. Asistenti pedagoga 
jsou nepostradatelnou součástí organizace. Škola by uvítala financování asistentů pedagoga 
prostřednictvím PHAmax i na třídy zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči, což není        
od 1. 1. 2020 legislativně přípustné. 
 
9. Vzdělávání nadaných žáků 
Škola neevidovala ve š. r. 2020/2021 žáka s diagnostikovaným nadáním. 
 
10. Školní vzdělávací program 
Žáci se ve š. r. 2020/2021 vzdělávali podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání LOPES, verze č. 3, která začala platit od 1. 9. 2019. V návaznosti na vydání 
nového Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dne 14. 4. 2021 
Pedagogická rada projednala verzi č. 4 s platností od 1. 9. 2021 pro 1. až 6. ročník. Změny 
spočívají v zavedení nové digitální kompetence a s tím spojenou úpravu učiva. V souladu 
s koncepcí školy postupného zavádění tříd pro žáky se závažnými vadami řeči na druhém 
stupni základní školy dochází k zařazení předmětu logopedická péče na druhý stupeň školy       
a její hodinové rozšíření na stupni prvním. 
 
11. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
Ve školním roce 2020/2021 byl vyučován na prvním stupni od třetího ročníku anglický jazyk    
a na druhém stupni anglický a slovenský jazyk. Mimo žáků se závažnými vadami řeči, 
nebo lehkým mentálním postižením jsou ve škole vzděláváni také žáci s kombinovaným 
zdravotním postižením. Při výuce cizích jazyků je uplatňována maximální míra tolerance          
v hodnocení, zohledňují se jejich individuální intelektové možnosti, redukuje se učivo v 
souladu s ŠVP a k podpoře výuky se využívá obrázkových i zvukových materiálů, 
počítačových programů nebo interaktivní tabule. 
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IV. Aktivity právnické osoby 
 
1. Výchovné a kariérové poradenství 

Ve škole nepůsobí školní psycholog, výchovná poradkyně školy spolupracuje                       
s psychologem speciálně pedagogického centra při škole (rediagnostiky, pedagogicko-
psychologické vyšetření žáků, předprofesní výstupní vyšetření apod.). 

 
Přehled rozmísťovacího řízení ve školním roce 2020/2021 
 
 Počet Kód Učební obor Odborné učiliště - škola 

 
 
 
 
 

Chlapci 
7 

2 41-52-E/01 Zahradník 
 

 
 

SOŠ Jarov, Učňovská 1, 
190 00 Praha 9 3 23-51-E/01 Strojírenské práce, 

zámečnické práce 

1 29-51-E/01 Potravinářská výroba SOŠ a SOU Nymburk,           
V Kolonii 1804,                  
288 02 Nymburk 

1 66-51-E/01 Prodavač  
 

 
 

OU Vyšehrad, Vratislavova 6, 
120 00 Praha 2 

 
 
 
 
 

Dívky 
6 

   

1 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací 
služby 

1 75-41-E/01 Pečovatel 

1 29-51E/01 Potravinářská výroba 

1 66-51-H/01 Prodavač SŠ a SOU s. r. o. 
Hloubětínská 78,  
198 00 Praha 14 

2 66-51-E/01 Prodavač - florista SOŠ Jarov, Učňovská 1, 
190 00 Praha 9 

 
Kariérové poradenství 
Přímá poradenská a informační pomoc výchovného poradce je poskytována žákům, rodičům     
i pedagogickému sboru průběžně po celý rok. Výchovný poradce zajišťuje exkurze                 
do požadovaných škol a předává informační materiály. 
V letošním školním roce vychází 13 žáků – 6 dívek a 7 chlapců. 
Ve školním roce 2020/2021 ukončují školní docházku 2 žáci z osmé třídy.  
Hromadné exkurze z důvodu epidemie covid-19 neproběhly. 
V měsíci lednu byly vydány přihlášky na SŠ, které zákonní zástupci žáků odevzdali na OU.     
Po přijímacím řízení odevzdali Zápisový lístek. 
 
Výukové problémy 
Zohledňují se intelektové možnosti žáků, redukuje se učivo, a to v souladu s individuálním 
vzdělávacím plánem. V letošním školním roce byl IVP vypracován pro čtyři žáky. 
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2. Prevence rizikového chování 
Pro školní rok 2020/2021 byly objednány programy od Městské policie Praha pro všechny 
ročníky ZŠ: 
Skupina bezpečného chování (SBCH) Městské policie Praha (dále MPP) metodické programy 
o bezpečném chování doma, v přírodě, na ulici i ve škole (1. -5. ročník). 
Skupina sociálně patologických jevů (SPJ) MPP metodické programy o drogách a šikaně      
(5. - 9. ročník). 
Skupina ochrany osob a majetku (OOM) MPP metodické programy, které mají děti seznámit 
se zásadami bezpečného chování v nebezpečných situacích a riziky úrazů při pohybu v 
přírodě, se zásadami chování při styku s cizími lidmi, s problematikou vztahů v dětském 
kolektivu,      při mimořádných událostech (1. - 9. ročník). 
Skupina základů první pomoci a požární prevence (ZPPPP) MPP programy pro 4. - 9. ročník. 
Vzhledem k epidemiologické situaci se uskutečnily jen následující programy: 
 Název programu Realizátor Počet žáků, kteří se 

zúčastnili 
 

Ročník 
21. 9., 22. 9. Bezpečně v dětském kolektivu MPP - OOM 26 4. 
8.10. Bezpečný kontakt se psy MPP - OOM 24 1. 
21. 9., 22. 9. Jak si nenechat ublížit MPP – OOM 60 5., 6., 7. 
8. 10. Bezpečně v každém ročním 

období 
MPP - OOM 45 2., 3. 

21. 9., 22. 9. Mimořádné události MPP – OOM 25 8., 9. 
 
Vzdělávací aktivity pro pedagogy 
Metodička prevence se zúčastnila setkání metodiků prevence v Pedagogicko-psychologické 
poradně pro Prahu 7 a 8. 

22.2.2021 Online setkání metodiků prevence PPP pro Prahu 7 a 8 

 
Vyhodnocení rizikového chování žáků ve š. r. 2020/2021 
Ve školním roce 2020/21 se ve škole vyskytly problémy z oblasti sociálně patologických jevů. 
Jednalo se zejména o špatné vztahy mezi žáky, kyberšikanu, vandalismus, o podezření             
na záškoláctví. Přestupky řešili třídní učitelé sami v rámci svých tříd se žáky nebo s jejich 
rodiči.  
Proběhlo několik jednání se zákonným zástupcem za přítomnosti třídního učitele a zástupkyně 
ředitele. V jednom případě třídní učitel i metodik doporučil zákonnému zástupci konzultaci      
ve Středisku výchovné péče na Klíčově. 
U dvou žáků byl třídními učiteli, ve spolupráci se zákonnými zástupci, vypracován Krizový 
plán pro prevenci vzniku problémových situací. S tímto plánem byli seznámeni všichni 
pedagogičtí pracovníci, kteří jsou se žákem v kontaktu. 
V sedmi případech třídní učitelé komunikovali s OSPOD, psali hodnocení žáků, zprávy           
o neplnění školní docházky. 
 
Činnosti školního metodika dopravní výchovy 
- zajišťování termínů přednášek a hodin praktické výuky dopravních situací pro I. stupeň 
školy se spolupracujícími subjekty (městská policie, Policie ČR, skupina BESIP a Muzeum 
Policie ČR) 
- účast na pracovních setkáních školních dopravních metodiků 
- školení pedagogických pracovníků v dopravní výchově na škole 
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- výzdoba školy dopravní tématikou a vedení nástěnky 
- zajišťování a zapůjčování materiálů vyučujícím (reflexní vesty, stavěcí terče, tištěné                
i elektronické metodické materiály, dopravní značky). 
 
Přehled akcí: 
Pro všechny třídy prvního stupně školy byla plánovaná teoretická přednáška ve třídě                   
na následující dopravně preventivní témata: 
 
1. a 2. třídy – Povinnosti chodce v silničním provozu 
3. třídy – Základy bezpečného chování v silničním provozu 
4. třídy – Povinnosti cyklisty v silničním provozu 
5. třídy – Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích 
 
Žáci čtvrtých a pátých ročníků měli mít navíc i praktickou výuku na dopravním hřišti              
při ZŠ Glowackého. Všechny akce však byly zrušeny s ohledem na epidemii covid-19. 
 
3. Ekologická výchova a environmentální výchova 
Ve školním roce 2020/2021 se nepodařilo zajistit z důvodu epidemie covid-19 plánované 
aktivity. O to více se vyučující snažili akcentovat ochranu přírody v rámci vzdělávacího 
procesu, a to jak v řádné, tak v distanční výuce jako průřezová témata. Z plánovaných aktivit 
se podařilo naplnit návštěvy ZOO Praha. Pokračoval sběr baterií a malých elektrických 
spotřebičů. Samozřejmostí je třídění odpadu v celé organizaci, zejména papír a plast. 
 
4. Multikulturní výchova 
Multikulturní výchova probíhá na škole ve všech ročnících podle daných vzdělávacích témat 
ŠVP, na I. stupni v různých předmětech, na II. stupni školy především v předmětu občanská 
výchova. Vzhledem k možnostem a schopnostem žáků školy se jedná o vysvětlování 
základních pojmů, termínů a jednoduchý výklad látky směřující 
k respektování multikulturního prostředí našeho okolí. Žáci jsou vedeni učiteli k přijímání a 
respektování odlišných kultur, jsou směrováni ke spolupráci s jinými etniky, příslušníky 
jiných národů, zásadně však vždy               k pomoci slabším. Na druhé straně jsou ale také 
trvale vedeni k individuální                             a celospolečenské ostražitosti v našem 
současném světě, k asertivnímu jednání, k prosazování sebe samých, k prosazování správných 
názorů a myšlenek, k opravdovému vlastenectví a lásce ke své vlasti.  

 
5. Výchova k udržitelnému rozvoji 
Téma představujeme žákům především v environmentálním vzdělávání a ve vybraných 
vzdělávacích předmětech. Jako témata, která jsou především potřebná sdělovat žákům, 
vnímáme a preferujeme:  
 
- správné a šetrné hospodaření s ornou půdou, hospodaření se zdroji pitné i dešťové vody         
a hospodaření s potravinami, hospodaření s přebytky jídla, šetření všemi zdroji a energiemi, 
- zajištění zachování rozmanitosti rostlin a živočišných systémů tak, aby Země vykazovala 
vyšší a rychlejší schopnost regenerace, záchranu ohrožených živočišných druhů, 
- zajištění rychlého snižování znečišťování půdy, ovzduší a vody, zajištění čistší produkce 
výrobků, zavádění nových technologií, využívání obnovitelných zdrojů energie, využívání 
recyklace k výrobě, 
- zajišťování výroby v regionech tak, aby se snižovaly nároky na přepravu produkce na velké 
vzdálenosti, preference železniční a lodní dopravy před automobilovou, 
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- výchova ke střídmosti a užívání jen toho, co ke kvalitnímu způsobu života společnost 
potřebuje, plánování ochrany přírody a životního prostředí. 
 
Představujeme žákům možnosti rozvoje současných generací, které naplňují všechny své 
životní potřeby, aniž by ohrozily život generací budoucích. 
 
6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 
Ve školním roce 2020/2021 nebylo možné realizovat z důvodu epidemie covid-19                    
a zachovávání homogenních skupin. 

 
7. Mimoškolní aktivity 
Škola je zapojena do projektu ŠABLONY III-ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ 
LOPES ČIMICE PRAHA 8, spolufinancováno Evropskou unií. 
Cíl: Podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit žáků v ZŠ LOPES Čimice Praha 
formou klubů, doučování a projektových dnů. 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 11 žáků. 
Klub pro žáky ZŠ Badatelský klub – 6 žáků.  
Klub pro žáky ZŠ Klub komunikace v cizím jazyce – 8 žáků.  

 
8. Soutěže 
Ve školním roce 2020/2021 nebylo možné realizovat z důvodu epidemie covid-19                    
a zachovávání homogenních skupin. 
 
9. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů 
Škola je zapojena do projektu ŠABLONY III-ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ 
LOPES ČIMICE PRAHA 8, spolufinancováno Evropskou unií. 
 
10. Spolupráce právnické osoby s partnery 
Spolupráce se sociálními partnery je dlouhodobě zavedená, oboustranně vstřícná a spolehlivá, 
na odborně kvalitní úrovni, zcela profesionální (PPP, SPC, SVP, OSPOD, úřad práce, Policie 
ČR, městská policie). Policie je na škole dlouhodobě a efektivně zapojena do preventivních 
aktivit. Problémy některých žáků školy (poruchy chování, záškoláctví, asociální a antisociální 
jednání) jsou včas řešeny společnými východisky z negativních situací, je koncipována pomoc 
žákům i jejich rodičům s návrhy na možnou nápravu. 

 
11. Další aktivity, prezentace 
Ve školním roce 2020/2021 nebylo možné realizovat z důvodu epidemie covid-19                    
a zachovávání homogenních skupin. 
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V. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
A) Speciálně pedagogické centrum 
 
Služby klientům podle zaměření činnosti 
Speciálně pedagogická, logopedická a psychologická diagnostika jako podklad pro: 
- optimální zařazení dítěte, žáka nebo studenta s narušenou komunikační schopností               
do systému vzdělávání 
- zpracování doporučení podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty s narušenou 
komunikační schopností do běžných či speciálních škol a školských zařízení 
- stanovení optimální speciálně pedagogické a logopedické péče 
- doporučení odkladu školní docházky pro děti s narušenou komunikační schopností 
- doporučení k přijímacím zkouškám pro studenty s narušenou komunikační schopností 
(NKS) 
- uzpůsobení podmínek k maturitním zkouškám pro studenty s NKS 
 
Poradenská a informační činnost pro zákonné zástupce dětí, žáků a studentů s narušenou 
komunikační schopností: 
- konzultace a řešení výchovných a výukových potíží 
- konzultace profesní orientace po ukončení povinné školní docházky 
- konzultace vhodného systému alternativní komunikace u dětí, u nichž se mluvená řeč přes 
veškerou péči dostatečně nerozvíjí  
- poskytování informací o možnostech využití kompenzačních, rehabilitačních a didaktických 
pomůcek 
- tvorba a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků a nácvik jejich 
používání 
 
Individuální i skupinová logopedická a speciálně pedagogická ambulantní péče pro děti, žáky            
a studenty s narušenou komunikační schopností. 
 
Pomoc pedagogickým pracovníkům 
Metodická podpora pro školy, vzdělávající děti, žáky a studenty s narušenou komunikační 
schopností: 
- konzultace pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ 
- metodická podpora asistentům pedagoga, jejichž působení ve třídě SPC doporučilo 
- metodické vedení při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu 
- návštěvy ve školách u dětí, žáků a studentů v péči SPC 
- depistáže v MŠ a ZŠ na požádání   
- metodické vedení logopedickým preventistkám škol a školských zařízení 
 
Praxe studentům 
Poskytování možnosti výkonu speciálně pedagogických praxí studentům PedF UK Praha,       
ale i jiným pedagogickým fakultám, obor logopedie, psychopedie. 
 
Koordinační činnost 
Koordinuje činnost v oblasti školní logopedické péče pro kraj Hlavní město Praha. 
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Počet klientů ve školním roce 2020/2021 
Nově přijatí do péče: 321 klientů. 
Počet klientů, kterým byla poskytnuta péče: 733 
Celkově evidováno: 4 475 klientů. 
 
Počty pracovníků (k 1. 9. 2020) 
Fyzicky: 9  
Přepočtení: 5,4909 
Z toho: 
speciální pedagogové: fyzicky 6; přepočtení 4,5409 
psychologové: fyzicky 2; přepočtení 0,45 
administrativní pracovnice: fyzicky 1; přepočtení 0,50 
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B) ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Školní družina 
 
Činnost osmi oddělení byla zaměřena především na kvalitní využívání volného času 
předkládáním vhodných volnočasových aktivit žákům (hry, sport, péče o životní prostředí        
a další zájmové činnosti), na oblast zajištění bezpečnosti své i svých vrstevníků, na výchovu    
ke správnému, vhodnému společenskému chování, ke správnému jednání a dobrým sociálním 
návykům, na pobyt v přírodě, na vytváření pozitivního vztahu k přírodě. 
 
Školní družina  

Počet oddělení Počet žáků Průměrný počet žáků na vychovatele 

8 97 12,13 
 
Zájmové útvary: 
Ve školním roce 2020/2021 nebylo možné realizovat z důvodu epidemie covid-19                    
a zachovávání homogenních skupin. 
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
16. 6. 2021 proběhla tematická inspekční činnost – získávání a analyzování informací o 
činnosti škol a školských zařízení po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání. Výsledek 
inspekční činnosti nebyl ČŠI písemně vypracován. 
 
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 
- jiné kontroly nebyly realizovány 
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VII. Základní údaje o hospodaření organizace za kalendářní rok 2020 
v tis. Kč 
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VIII. Změna organizace vzdělávání z důvodu uzavření školy související s rozšířením 
nemoci COVID-19 na území České republiky 

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření. V návaznosti    
na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2) na území ČR nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e)      
a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových 
opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového 
zákona. Vláda omezila s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne               
20. listopadu 2020 do 23:59 hod., a to tak, že se zakázala osobní přítomnost žáků                  
na základním vzdělávání v základní škole a školní družině. Následně byla osobní přítomnost 
žáků povolena od 18. listopadu 2020. 
V uvedeném období probíhala distanční výuka. 
 
Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření. V návaznosti   
na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda vyhlásila pro území ČR               
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako 
SARS CoV-2) na území ČR nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona             
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, 
tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda 
omezila s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 
hod., a to tak, že se zakázala osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní 
škole a školní družině. Vláda zákaz prodloužila do 11. 4. 2021 navazujícím Usnesením Vlády 
ČR     ze dne 26. března 2021 č. 315 o změně krizových opatření. 
V uvedeném období probíhala distanční výuka. 
 
 
Praha 31. 8. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Stanislav Horáček, ředitel 
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Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 

 
 

Učební plán pro 1. stupeň ZŠ LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 
školní rok 2020/2021 

 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 
Celkem 

předměty 

Z 
toho 
DČD 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk 
a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
Český jazyk 

7+
1 

7+
1 

7+
1 

6+
1 

6+
1 

38 5 
a literatura 

Cizí jazyk 
Anglický 
jazyk 

- - 3 3 3 9 - 

Matematika Matematika 
Matematika 4 

4+
1 

4+
1 

4 4 22 2 
a její aplikace a její aplikace 
Informační 
a komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

         
Informatika - - - - 1 1 - 
         

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 2 2 2 - - 6 - 
Přírodověda - - - 1 2 3 - 
Vlastivěda - - - 2 1 3  

Člověk a kultura 

Hudební Hudební 
1 1 1 1 1 5 - 

výchova výchova 
Výtvarná Výtvarná 

1 1 1 2 2 7 - 
výchova výchova 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10 - 

Člověk a svět Člověk a svět Pracovní  
1 1 1 1 1 5 - 

práce práce činnosti 
Předmět speciálně pedagogické 
péče 

Logopedická 
péče 

0+
2 

0+
2 

0+
2 

0+
2 

0+
1 

9 9 

Celková povinná časová dotace   18 18 21 22 23 109 - 
Z toho disponibilní časová dotace  3 4 4 3 2 16 - 

Celkem     21 22 25 25 25 118 16 
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Učební plán pro 2. stupeň ZŠ LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 
školní rok 2020/2021 

 

Vzdělávací 
oblasti 

Vzdělávací obory Předměty 
Ročníky Celkem 

předměty 

Z toho 
DČD 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 4+1 3+2 4+1 4+1 20 5 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3 12 
 

Další cizí jazyk Slovenský jazyk 1 1 2 2 6 
 

Matematika a její aplikace Matematika 4+1 4+1 4+1 3+2 20 5 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 1 0+1 - - 2 1 

Člověk a 
společnost 

Dějepis Dějepis 2 2 2 1+1 8 1 

Výchova k 
občanství 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 
 

Člověk a 
příroda 

Fyzika Fyzika 1 1 1 1 4 
 

Chemie Chemie - - 1 1 2 
 

Přírodopis Přírodopis 2 2 2 2 8 
 

Zeměpis Zeměpis 2 2 1+1 2 8 1 

Umění a 
kultura 

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4 
 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 
 

Člověk a 
zdraví 

Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví - - 1 1 2 
 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1+1 1+1 1+1 0+2 8 5 

Povinná časová dotace 27 25 27 25 104  

Disponibilní časová dotace 3 5 4 6  18 

Celkem povinná časová dotace 30 30 31 31 122 
 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha: autoevaluace školy 2020/2021 
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Jste spokojeni s chováním vyučujících ve škole?
ano spíše ano spíše ne ne

84,90% 13,20% 0,60% 0,60%
Dostáváte dostatek informací o prospěchu a chování Vašeho dítěte?

ano spíše ano spíše ne ne
83% 15,70% 1,30% 0%

Doporučili byste školu svým známým?
ano spíše ano spíše ne ne

76,70% 20,10% 0,60% 1,90%
Vyhovují Vám pravidla, která platí ve škole?

ano spíše ano spíše ne ne
78% 18,20% 1,30% 0,60%

Chodí Vaše dítě do školy bez pocitu strachu?
ano spíše ano spíše ne ne

75,50% 13,80% 3,80% 6,30%
Jsou vyučující k Vašemu dítěti spravedliví?

ano spíše ano spíše ne ne
82,40% 13,20% 1,90% 1,30%

Je hodnocení vyučujících adekvátní znalostem Vašeho dítět?
ano spíše ano spíše ne ne
78% 18,90% 1,30% 1,90%

Řeší vyučující konfliktní situace?
ano spíše ano spíše ne ne

79,20% 13,20% 1,30% 1,30%
Jsou ve škole zohledňovány zvláštní vzdělávací potřeby Vašeho dítěte?

ano spíše ano spíše ne ne
76,10% 20,10% 1,90% 1,30%

Má Vaše dítě obavy z hodnocení ve škole?
ano spíše ano spíše ne ne

10,10% 12,60% 20,10% 56%
Rozumí Vaše dítě zadání domácích úkolů?

ano spíše ano spíše ne ne
55,30% 36,50% 6,30% 1,30%

Je množství domácích úkolů přiměřené?
ano spíše ano spíše ne ne

76,70% 17,60% 2,50% 2,50%
Líbí se Vám třída Vašeho dítěte?

ano spíše ano spíše ne ne
88,70% 9,40% 0% 0,60%

Líbí se Vám budova školy?
ano spíše ano spíše ne ne

71,10% 24,50% 3,10% 0,60%
Je v okolí školy pořádek?

ano spíše ano spíše ne ne
71,7 24,50% 0,60% 1,30%

Jste spokojeni s www stránkami školy?
ano spíše ano spíše ne ne

68,60% 21,40% 8,20% 0,60%
Jste spokojeni se školní jídelnou?

ano spíše ano spíše ne ne
62,90% 22,60% 4,40% 3,10%

Jste spokojeni se školní družinou?
ano spíše ano spíše ne ne

59,10% 13,80% 2,50% 1,90%
Jste spokojeni s proběhlou distanční výukou?

ano spíše ano spíše ne ne
69,8 18,20% 6,30% 5%

Jste spokojeni s celkovou prací školy?
ano spíše ano spíše ne ne

75,50% 23,30% 0,60% 0%

AUTOEVALUACE 2020/2021
Dotazník pro rodiče - vyhodnocení
159 rodičů - uvedeno v procentech
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Vládne mezi vyučujícími dobrá atmosféra?
ano spíše ano spíše ne ne
50% 45,80% 4,20% 0%

Vyučující vzájemně spolupracují?
ano spíše ano spíše ne ne

45,80% 41,70% 12,50% 0%
Respektují se vyučující navzájem?

ano spíše ano spíše ne ne
58,30% 37,50% 4,20% 0%

Je v organizaci věnována žákům optimální péče?
ano spíše ano spíše ne ne
83,3 16,7 0% 0%

Funguje v organizaci vzájemná komunikace?
ano spíše ano spíše ne ne

58,30% 37,50% 4,20% 0%
Je většina vyučujících schopna respektovat vzdělávací potřeby žáků?

ano spíše ano spíše ne ne
70,80% 25% 4,20% 0%

Je naše organizace bezpečná pro žáky?
ano spíše ano spíše ne ne

91,70% 8,3 0% 0%
Je naše organizace bezpečná pro vyučující?

ano spíše ano spíše ne ne
83,30% 16,70% 0% 0%

Je spolupráce organizace s rodiči žáků adekvátní?
ano spíše ano spíše ne ne

62,50% 37,50% 0% 0%
Poskytuje organizace rodičům dostatek informací?

ano spíše ano spíše ne ne
79,20% 20,8 0% 0%

Spolupracuje organizace s rodinou?
ano spíše ano spíše ne ne

87,50% 12,50% 0% 0%
Mají vyučující zájem o další vzdělávání?

ano spíše ano spíše ne ne
8,30% 41,70% 50% 0%

Má škola potřebné množství pomůcek pro plnění ŠVP?
ano spíše ano spíše ne ne

37,50% 50% 12,50% 0%
Má škola vyhovující vybavení ICT?

ano spíše ano spíše ne ne
62,50% 37,50% 0% 0%

Využíváte účelně svého odborného potenciálu pro kvalitu organizace?
ano spíše ano spíše ne ne

79,20% 20,80% 0% 0%
Využíváte technologických možností školy pro výuku?

ano spíše ano spíše ne ne
58,30% 37,50% 4,20% 0%

Snažíte se svou výuku neustále zdokonalovat?
ano spíše ano spíše ne ne
75% 25% 0% 0%

Posilujete pozitivní sebepojetí žáků?
ano spíše ano spíše ne ne

87,50% 12,50% 0% 0%
Respektujete individuální potřeby žáků?

ano spíše ano spíše ne ne
95,8 4,20% 0% 0%

Udržujete s rodiči kontakt i mimo třídní schůzky?
ano spíše ano spíše ne ne

66,70% 25% 0% 8,30%

AUTOEVALUACE 2020/2021
Dotazník pro pedagogické pracovníky vyhodnocení

24 pedagogických pracovníků - učitelů - uvedeno v %
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Líbí se ti ve škole?
ano spíše ano spíše ne ne
79% 12,10% 5,60% 4,80%

Těšíš se do školy?
ano spíše ano spíše ne ne

67,70% 16,10% 4,80% 14,50%
Máš ve třídě kamarády?

ano spíše ano spíše ne ne
87,90% 9,70% 0,80% 1,60%

Pomáhají ti spolužáci?
ano spíše ano spíše ne ne
71,8 9,70% 5,60% 12,10%

Bojíš se některých spolužáků?
ano spíše ano spíše ne ne

9,70% 0,80% 9,70% 75,80%
Ubližuje ti někdo ve škole?

ano spíše ano spíše ne ne
9,70% 1,60% 8,10% 79,80%

Směje se s vámi třídní učitel/ka?
ano spíše ano spíše ne ne
72,6 16,10% 1,60% 7,30%

Je třídní učitel/ka oblíbený/á ?
ano spíše ano spíše ne ne

82,30% 12,10% 1,60% 4%
Povídá si s vámi třídní učitel/ka i o věcech mimo školu?

ano spíše ano spíše ne ne
75,80% 9,70% 3,20% 10,50%

Je třídní učitel/ka trpělivý/á?
ano spíše ano spíše ne ne

74,20% 13,70% 1,60% 11,30%
Bývá na vás třídní učitel/ka rozzlobený/á?

ano spíše ano spíše ne ne
36,30% 8,10% 20,20% 36,30%

Dává vám třídní učitel/ka poznámky?
ano spíše ano spíše ne ne

21,80% 6,50% 11,30% 58,10%
Má třídní učitel/ka radši jiné děti?

ano spíše ano spíše ne ne
13,70% 3,20% 11,30% 67,70%

Mívá třídní učitel/ka špatnou náladu?
ano spíše ano spíše ne ne

16,10% 4% 18,50% 58,90%
Známkuje třídní učitel/ka přísně?

ano spíše ano spíše ne ne
13,70% 8,10% 22,60% 51,60%

Dovede třídní učitel/ka vysvětlit nové učivo?
ano spíše ano spíše ne ne

82,30% 8,10% 0,80% 6,50%
Líbila se ti distanční výuka?

ano spíše ano spíše ne ne
58,90% 8,10% 8,10% 22,60%

Spěchá třídní učitel/ka na odpověď?
ano spíše ano spíše ne ne

27,40% 7,30% 12,90% 50%
Řeší třídní učitel/ka vaše konflikty?

ano spíše ano spíše ne ne
68,50% 10,50% 4,80% 12,90%

Dává rád/a třídní učitel/ka dobré známky?
ano spíše ano spíše ne ne

74,20% 10,50% 2,40% 3,20%

AUTOEVALUACE 2020/2021
Dotazník pro žáky vyhodnocení

124 žáků - 1. stupeň - uvedeno v %
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Líbí se ti ve škole?
ano spíše ano spíše ne ne

66,70% 24,4 4,40% 4,40%
Těšíš se do školy?

ano spíše ano spíše ne ne
44,40% 31,10% 13,30% 11,10%

Máš ve třídě kamarády?
ano spíše ano spíše ne ne

88,90% 6,70% 4,40% 0%
Pomáhají ti spolužáci?

ano spíše ano spíše ne ne
62,20% 22,20% 11,10% 4,40%

Bojíš se některých spolužáků?
ano spíše ano spíše ne ne

2,20% 0% 4,40% 93,30%
Ubližuje ti někdo ve škole?

ano spíše ano spíše ne ne
2,20% 2,20% 4,40% 91,10%

Směje se s vámi třídní učitel/ka?
ano spíše ano spíše ne ne

73,30% 20% 2,20% 4,40%
Je třídní učitel/ka oblíbený/á ?

ano spíše ano spíše ne ne
77,80% 20% 0% 2,20%

Povídá si s vámi třídní učitel/ka i o věcech mimo školu?
ano spíše ano spíše ne ne
60% 28,90% 2,20% 6,70%

Je třídní učitel/ka trpělivý/á?
ano spíše ano spíše ne ne

75,60% 22,20% 2,20% 0%
Bývá na vás třídní učitel/ka rozzlobený/á?

ano spíše ano spíše ne ne
6,70% 6,70% 24,40% 62,20%

Dává vám třídní učitel/ka poznámky?
ano spíše ano spíše ne ne

13,30% 2,20% 8,90% 75,60%
Má třídní učitel/ka radši jiné děti?

ano spíše ano spíše ne ne
0% 2,20% 20% 77,80%

Mívá třídní učitel/ka špatnou náladu?
ano spíše ano spíše ne ne
0% 4,40% 28,90% 66,70%

Známkuje třídní učitel/ka přísně?
ano spíše ano spíše ne ne

2,20% 2,20% 28,90% 66,70%
Dovede třídní učitel/ka vysvětlit nové učivo?

ano spíše ano spíše ne ne
86,7 13,30% 0% 0%

Líbila se ti distanční výuka?
ano spíše ano spíše ne ne
40% 17,80% 20% 22,20%

Spěchá třídní učitel/ka na odpověď?
ano spíše ano spíše ne ne

4,40% 4,40% 26,70% 64,40%
Řeší třídní učitel/ka vaše konflikty?

ano spíše ano spíše ne ne
71,10% 24,40% 2,20% 2,20%

Dává rád/a třídní učitel/ka dobré známky?
ano spíše ano spíše ne ne

86,70% 13,30% 0% 0%

AUTOEVALUACE 2020/2021
Dotazník pro žáky vyhodnocení

45 žáků - 2. stupeň - uvedeno v %
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím 
 
Zákon o svobodném přístupu k informacím § 18 odst. 1: 
 
a) počet podaných žádostí o informace: 0, 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0, 
 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0, 
 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,  
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech 
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní  
zastoupení: 0, 
 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence: 0, 
 
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení: 0, 
 
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0. 
 
 
Praha 31. 8. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Stanislav Horáček, ředitel 

 


