
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky je

státní, středně velká, plně organizovaná, sídlištní škola, založená v roce 1993.

Poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 300 žákům ročně a má cca 40

zaměstnanců. Jako sídlištní škola prodělala velký nárůst žáků, který vyvrcholil

přístavbou jednoho pavilonu v roce 2000. V současné době, jak stárne sídliště,

žáků  spíše  ubývá.  Výuka probíhá  v 1  –  2  paralelních  třídách  v jednotlivých

ročnících, v 13 kmenových třídách a dalších odborných učebnách. 

V současné  době  jsou  v  provozu  dvě  počítačové  učebny  s připojením

k internetové  síti,  biologická  pracovna,  odborné  učebny  Fy-CH,  výtvarné

výchovy  a  jazykové  učebny,  školní  cvičná  kuchyňka,  místnosti  pro  školní

družinu, knihovnu, hernu stolního tenisu. Velmi dobré zázemí máme ve výborně

vybavených tělocvičnách a ve venkovním areálu. Součástí vybavení je fotbalové

hřiště s umělým trávníkem třetí generace, antukový kurt.

Škola se profiluje jako vzdělávací, kulturní a sportovní centrum na sídlišti

Velká  Ohrada.  Je  otevřenou  demokratickou  školou  pro  děti  i  jejich  rodiče.

Vzdělávací program nabízí široké možnosti vzdělávání podle schopností a vloh

žáků. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. třídy, německý jazyk nabízíme od

šesté třídy.

Pestrou nabídkou zájmových aktivit  se snažíme vytvářet  podmínky pro

rozvíjení specifických schopností každého žáka, vyplnit jeho čas a tím se naše

zájmová činnost stává i protidrogovou prevencí. 

Škola je umístěna na okraji sídliště Velká Ohrada těsně u Prokopského a

Dalejského údolí s dobrým spojením autobusů MHD.



CHARAKTERISTIKA A PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Naše základní škola je plně organizovaná a poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících

cca  300 žákům ročně.  Jako  sídlištní  škola  prodělala  velký  nárůst  žáků,  který  vyvrcholil

přístavbou jednoho pavilonu v roce 2000. V současné době, jak stárne sídliště, žáků spíše

ubývá. Výuka probíhá v 1 – 2 paralelních třídách v jednotlivých ročnících, v 12 kmenových

třídách a dalších odborných učebnách. Kromě žáků z Velké Ohrady tvoří část žáci dojíždějící

z okolních  částí  Prahy.  V posledních  letech  ve  škole  narůstá  počet  dětí  cizích  státních

příslušníků. Obvyklou praxí při práci s dětmi s jazykovou bariérou je umožnění kvalitního

doučování českého jazyka v odpoledních hodinách, v případě potřeby také neklasifikování

žáka z českého jazyka v prvním pololetí jeho docházky. 

Dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se speciálními potřebami dávají dobrý základ pro

přijetí podpůrných opatření v rámci stávajících inkluzivních úprav zákona a RVP. Prostorové

uspořádání tříd a pracovních míst je možno upravit tak, aby respektovalo nároky žáka se

speciálními vzdělávacími potřebami. Při vzdělávání se snažíme o efektivitu a směřujeme k

dosahování osobního maxima každého žáka. Plánování pedagogické podpory navazuje na

trvalou a úzkou spolupráci s PPP. Použití speciálních učebnic a dalších  pomůcek, které jsou

nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, závisí na individuální

potřebě  těchto  žáků  a  doporučení  ŠPZ (školského  poradenského  zařízení).  V posledních

letech jsme učinili zkušenost zejména při vytváření IVP pro jednotlivé žáky se speciálními

potřebami. 

V rámci rozvíjení individuálních potřeb a podpory žákova potenciálu se věnujeme také

dětem  nadaným  a  mimořádně  nadaným.  Těm  poskytujeme  problémové  úlohy  v  daném

předmětu  či  oboru,  který  je  zajímá,  podporujeme  je  v  účasti  na  různých  soutěžích  a

olympiádách, pomáháme jim s výběrem mimoškolních činností, které by je nadále rozvíjely.



 CHARAKTERISTIKA UČITELSKÉHO SBORU

Pedagogický  sbor  tvoří  ředitelka,  zástupkyně  ředitelky  pro  1.  stupeň,  zástupkyně

ředitelky pro 2. stupeň, cca 20 učitelů, 1 výchovná poradkyně (pro 1. a pro 2. stupeň), 5

vychovatelek školní družiny a 1 asistent pedagoga. Sbor je smíšený s většinovou převahou

žen.  Ve  sboru  jsou  zastoupeni  kvalifikovaní  pedagogové,  pouze  2  pedagogové  jsou

nekvalifikovaní.

Prioritou  školy  je  vzdělávání  a  výchova  žáků.  Prioritními  oblastmi  DVPP  jsou

psychologie,  pedagogika,  osobnostní  a  sociální  výchova,  moderní  metody  v didaktice

předmětů, práce s výpočetní a komunikační technikou a ekologická výchova. V uplynulých

letech prošel pedagogický sbor několika školeními pro práci na počítači, interaktivní tabuli a

práci s tablety. K dispozici mají notebooky, připojení k internetu v celé budově, 2 počítače ve

sborovně,  interaktivní  tabule,  2  počítačové  učebny,  kinosál.  Cílem  je  rutinní  práce  na

počítači,  komunikace  prostřednictvím  elektronické  pošty  a  využívání  výpočetní,

komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.

Pedagogové  mají  zkušenosti  s  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  Dokáží

nalézt problematickou oblast či obtíže, které žákovi komplikují vzdělávání a na základě toho

vyhodnotit,  jak  dále  postupovat.  Učitelé  běžně  komunikují  s  rodiči  i  pracovníky

pedagogicko-psychologické  poradny, která  s  naší  školou  spolupracuje  a  společně  hledají

efektivní způsob, jak žáka podpořit.  

Většina  pedagogického  sboru  vede  i  mimoškolní  zájmovou  činnost  a  to  především

sportovní, výtvarnou a dramatickou.



SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

Největší důraz klademe na spolupráci s rodiči, jsme otevřenou školou. V době od 7,00

do  17,00  je  zajištěna  přítomnost  vedoucích  pracovníků.  Dále  se  s rodiči  setkáváme  na

třídních schůzkách,  konzultačních hodinách a  přátelských setkáních  pro rodiče.  Posledně

jmenované je  pro všechny rodiče bez rozdílu tříd,  zde očekáváme připomínky, postřehy,

kritiku,  dotazy  apod.  Kázeňské  problémy  řešíme  individuálně  s rodiči,  třídními  učiteli  a

výchovným poradcem.

Škola  umožňuje  využití  prostorů  pro  školní  poradenskou  činnost,  ve  kterých  se

bezpečně  mohou  scházet  rodiče,  učitelé  a  další  zainteresované  osoby,  aby  projednali

speciální potřeby svých dětí, plánovali podpůrná opatření a budovali spolupráci.

Úzkou  spolupráci  škola  navázala  s  Pedagogicko-psychologickou poradnou nejen  v

oblasti integrace žáků, ale také jako poradního orgánu pro učitele.

Od září 2005 je při škole zřízena školská rada. Její činnost se odehrává na půdě školy.

Je přítomna i ředitelka školy, která může okamžitě  reagovat na dotazy ze stran zástupců

rodičů.  Domníváme  se,  že  komunikace  s rodičovskou  veřejností  je  v  rovině  skutečně

partnerských vztahů.

Hlavním partnerem pro  školu  je  její  zřizovatel,  tj.  MČ  Praha  13,  s kterým  škola

projednává  provozní  záležitosti  i  koncepci  dalšího  rozvoje.  Pozitivně  je  možné  hodnotit

spolupráci  s Pedagogicko-psychologickou  poradnou  v Praze  5  a  navázání  spolupráce  s

realizačním týmem primární a sekundární prevence ve školách.

Spolupráce s rodiči

Rodiče  dostávají  informace  o  výsledcích  vzdělávání  prostřednictvím  žákovských

knížek a  jiných sdělení,  na třídních schůzkách,  konzultačních dnech,  případně osobně či

telefonicky  dle  přání  rodičů  (zákonných  zástupců)  a  na  webových  stránkách  školy. Pro

rodiče  a  veřejnost  škola  každoročně  pořádá  Den  otevřených  dveří,  ukázkové  hodiny,

karneval,  pravidelné  pracovní  dílničky,  prezentace  z projektů,  kulturní  nebo  sportovní

exhibice,  divadelní  představení,  koncerty  našich  žáků  a  pedagogů.  Na  návštěvu  zveme



mateřské školy, které zhlédnou speciálně připravený program, s některými neúplnými ZŠ

pořádáme vědomostní a sportovní soutěže.

Na základě zákona je při škole zřízena Školská rada. Volby do školské rady proběhly

na přelomu dubna a května 2017. Rada je složena ze zástupců nezletilých žáků, kteří jsou

voleni  všemi  rodiči  žáků  školy,  zástupců  pedagogických  pracovníků,  kteří  jsou  voleni

pedagogickou  radou  a  zástupců  zřizovatele,  kteří  jsou  jmenováni  Úřadem městské  části

Prahy 13. 

Zástupci nezletilých žáků: Dana Jónová, David Nádvorník

Zástupci pedagogických pracovníků: Jiřina Procházková, Zdeněk Hájovský

Zástupci zřizovatele: Aleš Mareček, Luboš Petříček

Plán práce školské rady

1.ŠR bude svojí činností plně hájit zájmy žáků ZŠ Klausova

2.Prodiskutuje s vedením školy návrh dotazníku rodičům žáků školy s žádostí o 

případný sponzorský dar.

3.ŠR bude při svých dalších jednáních žádat informace o provozu školy a pokusí se ve 

svých závěrech plně spolupracovat s vedením školy, s jejími vyučujícími a zaměstnanci.


