Výroční zpráva školy
za školní rok 2013 – 2014

Základní škola praktická
Praktická škola

V Praze dne 13. 10. 2014

I. Základní údaje o škole, školském zařízení
1.1.

Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum
posledního vydání rozhodnutí

Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta,
fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4
IČO:
Identifikátor zařízení:

60436107
600 020 720

Datum vydání posledního rozhodnutí:

25.6.2012

Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2

1.2.

Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich e-mail a telefon
Ředitel:
GSM:
Statutární zástupce:
GSM:
Tel./fax:
E-mail:

1.3.

PaedDr. Dana Čapková
603 230 847
Mgr. Nicoletta Hrbáčová
603 230 854
257 531 250
jos4@atlas.cz

Webové stránky
www.herfort.cz

1.4.

Školy a školská zařízení
Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta,
fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4

1.5.

Obory vzdělání a vzdělávací programy
•
•

v I. až IX. ročníku Základní školy praktické byla výchovně vzdělávací činnost realizována
podle školního vzdělávacího programu: Škola Karla Herforta, č.j. 465/07, 79-01-C/01
Základní škola, platnost od 3.9.2007.
Od 1.9.2012 je výchovně vzdělávací činnost v Praktické škole dvouleté realizována podle
školního vzdělávacího programu: Škola Karla Herforta, č.j. 34/2012, 78-62-C/02

1.6.

Změny ve skladbě oborů vzdělání
Žádné

1.7.

Místa poskytovaného vzdělávání
Josefská 4, Praha 1

1.8.

Stručná charakteristika školy (včetně počtu budov a jejich rozmístění, hřiště, zahrada,
materiálně technických podmínek pro činnost apod. – změny oproti předchozímu
školnímu roku)
Základní školu praktickou navštěvují děti s mentálním handicapem, kombinovanými vadami,
LMD, a děti s dysfunkčního sociokulturního prostředí, dále děti které dlouhodobě neprospívají
na základních školách běžného typu. Součástí školy je od r. 2004 DETOX - Dětské a
dorostové detoxikační centrum NMSKB, Vlašská 36, Praha 1.
Od r. 1997 má škola statut fakultní školy PF UK.
Škola se nachází v jedné provozní budově v historické části Malé Strany v blízkosti Karlova
mostu.

1.8.1.

Tělocvična, hřiště

vlastní tělocvična ano – ne (nehodící se škrtněte)
tělocvična : v objektu školy
školní hřiště: nachází se mimo lokalitu budovy – Vlašská 36, Praha 1
školní hřiště je vyhovující

1.9.

ANO
ANO

Školská rada
Datum ustanovení:

26. 09. 2006

Seznam členů:

Ing. V. Polášková
tel.:
Mgr. N. Šturmová
D. Čamková (předsedkyně)
Mgr. R. Vokounová
R. Hybenová
R. Pospíšilová

+420 774 089 320
+420 737 308 834
+420 257 531 250
+420 257 531 250
+420 774 603 404
+420 777 691 395

II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

Základní škola praktická a Praktická škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

škola

a) počty osob

2

2

17

17

0

0

17

17

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků

škola

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných

Základní škola praktická a Praktická škola

nekvalifikovaných

13
6

68,4
31,6

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31.12.2013
19

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

0

6

5

6

2

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků

počet

zaměření

počet
účastníků

doplňkové pedagogické
studium

0

0

školský management

0

0

rozšiřování aprobace

1

•

učitelství

vzdělávací instituce

1

VŠ JAK

Semináře, kurzy, jiné (uvést jaké)

Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti
Rizikové chování a extrémismus
Školská legislativa, datové schránky
Skupinová forma řešení problémů
Etika v adiktologii
Právní odpovědnost pedagogů a ředitelů
Balintovská sezení
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR
Dynamika třídních vztahů
Konference Proti drogám
Ekoseminář
Účetnictví
Schůzky výchovných poradců
Kurzy prevence pro metodika prevence a výchovného poradce
Případové konference problémových žáků

2.

Nepedagogičtí pracovníci

a) počty osob

•

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

6

5

další vzdělávání nepedagogických pracovníků
1 pracovník : semináře o změnách v účetnictví a inventarizace majetku

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZŠP, ZŠS, SŠ)
1.

Počty tříd / studijních skupin a počty dětí / žáků

škola

počet tříd / skupin

počet dětí / žáků

Základní škola praktická

5

40

Praktická škola

4

41

•

Přípravná třída - počet tříd a počet žáků

0

•

Přípravný stupeň základní školy speciální - počet tříd a počet žáků

0

2.
3.

Změny v počtech dětí / žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu
Beze změn
Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
podle druhu zdravotního postižení
Celkem

Zdravotní
postižení celkem

školy

MŠ

děti/žáci
2

81

z toho:
mentální

73

zrakové

2

školy

ZŠ
děti

školy

SŠ
žáci

1

školy
40
35

žáci
1

41
38
2

sluchové
vady řeči

5

5

tělesné
kombinované vady
autismus
vývojové
poruchy učení
vývojové
poruchy chování

1

1

Základní škola
praktická a Praktická
škola

5.

počet dětí/žáků
celkem

4

4

z toho
nově přijatí

2

2

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

škola

Základní škola praktická
prospělo

22

prospělo s vyznamenáním

17

z celkového počtu žáků : 40
neprospělo

1

opakovalo ročník

0

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

108,2
22,5

z toho neomluvených
škola

Praktická škola
prospělo

12

prospělo s vyznamenáním

29

z celkového počtu žáků : 41
neprospělo

0

opakovalo ročník

0

průměrný počet zameškaných hodin na žáka
z toho neomluvených

CELKEM

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

škola

Jihočeský

Děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

kraj

4.

111,2
0,15

6.

Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek - SŠ
ZÁVĚREČNÉ
ZKOUŠKY

Praktická škola

škola

denní
vzdělávání
počet žáků, kteří konali zkoušku

18

z toho konali zkoušku opakovaně

0

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

0

prospěl
s vyznamenáním

8

počet žáků, kteří byli hodnoceni

vzdělávání
při
zaměstnání

10

prospěl

0

neprospěl

MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola

denní
vzdělávání

vzdělávání
při
zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
prospěl
s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl
neprospěl

7.

Údaje o dětech / žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2014/2015
MŠ - údaje o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Počet přihlášených

Počet přijatých

Počet nově
otevřených tříd

Počet nepřijatých

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

3

Počet přijatých

3

•

Počet nově
otevřených tříd

Počet odkladů PŠD

0

0

údaje o nově přijatých do přípravné třídy a přípravného stupně

SŠ - údaje o přijímacím řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015
Kód a název oboru
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

8.

přihlášených

Počet přijatých

17

Počet nově
otevřených tříd

17

2

Školní vzdělávací programy
Základní škola praktická:
Praktická škola:

9.

Počet

Škola K. Herforta, čj. 465/07
Škola K. Herforta 2, čj. 34/2012

Ověřování výsledků vzdělávání
Interně v průběhu hospitací – externě zpětná vazba od rodičů :
Základní škola praktická: z vycházejících na OU 56%, pracovní poměr 12%,
praktická škola 30%.
Praktická škola: z vycházejících na OU 27%, domácí ošetření 16%, stacionáře
20%, jiná Praktická škola 27%

10. Pedagogická asistence
1 asistentka
11. Vzdělávání nadaných žáků
12. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání
13. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se
začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin.
14. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky
k výuce cizích jazyků, apod.
14. Výchovné a kariérní poradenství

Na škole funguje výchovný poradce a metodik prevence.
Výchovné problémy na škole, nejčastěji řešené:
- Záškoláctví
-

Dysfunkčnost rodiny
Sociálně –patologické jevy u dětí z nedostatku materiálního
zabezpečení
Drobné krádeže (svačiny apod.)

15. Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování)
Činnost MP a výchovného poradce s přímým vstupem ředitelky
16. Ekologická výchova a environmentální výchova
Zakomponová do ŠVP a Projektových dní
17. Multikulturní výchova
Standardní součást výuky.

IV. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy

2.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Škola je každoročně pořadatelem atletického závodu Běh Petřínem pro
I.st-speciálních škol (100 dětí) s přispěním Městské policie Praha 1
Celoroční činnost pro žáky a studenty pod názvem KLUBKO – aktivity od
rukodělných činností po individuální zohlednění zájmů hand.dětí
Recitační setkání škol (volné) Josefský preclík
Modní přehlídka – vlastní tvorba studentů Praktické školy vč. jejího předvedení
Vánoční koncert v kostele Sv. Josefa – zpívá celá škola vč. pedagogů

3.

Soutěže
Plavání (Liberec 2014) - MČ ČR pro handicapované
1. Místo – 100 m a 50 m

4.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do rozvojových a
mezinárodních programů

5.

Spolupráce právnické osoby s partnery

6.

Další aktivity, prezentace
Schola Pragensis (pravidelná účast)

7.

Využití škol a školských zařízení v době školních prázdnin
V době prázdni vždy probíhá potřebná údržba

V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V období neproběhla žádná inspekce

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
V období neproběhla žádná inspekce

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013
Průběžně kontrolováno zřizovatelem při dohadovacím řízení na
jednotlivá období.

VIII. Další informace
Výroční zprávu schválila Školská rada dne 21.10.2014 .

PaedDr.. Dana Čapková
ředitelka škol K. Herforta

