
Rodičovská unie 8. 9. 2020



školní rok 2020/2021
- 692 žáků = 384 1.st + 308 2. st.
- 44 pedagogů + 6 AP
- 10 vychovatelek ŠD
- školní psycholog (Šablony II)
- školní speciální pedagožka (Šablony II)
- metodik prevence 
- koordinátor ICT
- 2 výchovné poradkyně
- uklízečky, kuchařky, kancelář



Výsledky přijímacího řízení na SŠ 
víceletá gymnázia z 5. roč. 14
víceletá gymnázia ze 7. roč. 6
9. roč.: gymnázia 26, OA 6, Zdr.Š 6, SŠ maturita 37, 
SOU 1 



- provoz školy v souvislosti nemocí covid-19  - na 
webu školy, stále aktualizováno
- dezinfekce, větrání, hygiena, úklid
- roušky ve společných prostorách
- rozestupy
- změna dělení skupin
- oddělení ŠD se nespojují
- hromadné akce se nekonají



Úprava akcí školy
třídní schůzky září 2020
- rozdělené do několika dnů a časů
- povinné roušky
- po domluvě s TU lze online (MS Teams)
třídní schůzky:
14. 9. II. ABC 17:00 + VI. ABC 18:00 
15. 9. III. ABC  17:00 + VII. ABC 18:00
16. 9. IV. ABC 17:00 + VIII.ABC 18:00
17. 9. V. ABC 17:00 + IX. ABC 18:00



Úprava akcí školy
konzultační TS - s předem přesně stanoveným 
časovým rozpisem
- vánoční jarmark - pouze online
- den otevřených dveří - schůzka pouze online, 
virtuální prohlídka školy
- zápisy žáků do 1. ročníku - bude upřesněno podle 
aktuální epidemiologické situace a
doporučení MŠMT
- společenský večer - přesunut na další školní rok
- výjezdy do zahraničí - nekonají se



ŠKOLSKÁ RADA

FUNKČNÍ OBDOBÍ DO 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

na podzim 2020 - nové volby

Jan Bém - předseda a zástupce rodičů, Světlana Novotná 
- zástupci rodičů

Michal Vronský, Jan Trnka - zástupci zřizovatele

Magdalena Fiedlerová, Jaroslava Kalbáčová - zástupci 
ped. sboru

První setkání 8. 9. 2020 (po jednání RU)



ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023

termín konání: 11. 11. 2020

Stanovení volebního orgánu:

Mgr. Martin Řeháček, oprávněná osoba, předseda 

volebního orgánu

Mgr. Kamila Kubrová, pedagožka ZŠ Lupáčova

Mgr. Erika Vavřichová, pedagožka ZŠ Lupáčova



ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023

- volební orgán pro volby do Školské rady svolává shromáždění oprávněných 
osob a shromáždění pedagogů na 14. 9. 2020 – 17. 9. 2020 (v době konání 
třídních schůzek), na kterém dojde k:

- oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, 
místa a času a zveřejnění volebního řádu - 11. 11. 2020

- vyzvání účastníků shromáždění k podání návrhů kandidátů na člena školské 
rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty podání 
těchto návrhů - do 16. 10. 2020 na email kubrova@lupacovka.cz

- oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených 
oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy - 27. 10. 2020



ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

finanční gramotnost, ICT dovednosti (školení pedagogů –
dokončení) - on line distanční výuka

výjezdy do zahraničí - pozastaveny

projekt Poznáváme Česko - 1. stupeň

adaptační kurz 6. ročník 

cyklistický kurz, turistický kurz, lyžařský kurz - ANO

zájmová činnost - ANO - ceny stejné

obědy - navýšení cen od ledna 2021 

projekty - viz dále



STAVEBNÍ ČINNOST

investičních akce MČ Praha 3:

příprava projektu na rekonstrukci WC žáků



ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ŠKOLNÍHO ROKU

NA WEBU ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - projednána 
PR, ŠR - bude schvalovat

PRŮVODCE ŠKOLNÍM ROKEM 2020/2021 - k dispozici 
online na webu školy 

školní zpravodaj - každý měsíc na webu školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD A ŠKOLNÍ ŘÁD, ŠVP 

KODEX UČITELE ZŠ LUPÁČOVA A PRAVIDLA KOMUNIKACE

- KOMUNIKACE S RODIČI, SE ŽÁKY



Podpora nadaných žáků a cizích jazyků
- CLIL - 1. a 2. roč. v předmětu Čjs
- kroužky Aj - pro 1. - 4. ročník
- přípravný kurz 5. ročník – podpora výuky druhého cizího 
jazyka od 6. ročníku
- Přípravný kurz k mez. zkouškám Aj úterý - 1. st., čtvrtek 2. 
st.
- Angličtina pro nadané žáky - kurz pořádá zřizovatel MČ P 
3, přihlašování přes web školy
- Klub nadaných žáků - od úterý 13:00 - 15:00,  15. 9. 2020, 
povinnost nechat se otestovat přes deti.mensa.cz (1. ročník 
- zjišťujeme zájem, testování ve škole)
- PPP - poskytnutí podpůrných opatření nadaným žákům



Další podpora žákům (nejen ohrožených školním 
neúspěchem)
- podpůrná opatření PPP (asistenti pedagoga, pedagogická 
intervence)
- Šablony II (ZŠ + ŠD):

-Klub zábavné logiky a deskových her, Čtenářský 
klub, Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení

- Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
- Školní psycholog, školní speciální pedagožka



Podpora žáků cizinců



Prevence 



EVALUACE

- testování - SCIO Aj 5. a 8. ročník, Čj, M, OSP - 6. 
a 9. ročník

- vlastní testování, srovnávací prověrky

- rozřazovací testy

- testování ČŠI - květen 2020



PROJEKTY 2020/2021



PROJEKTY 2020/2021



PROJEKTY 2020/2021







PROJEKTY 2020/2021

- zatím do konce roku 2020

- dotace od Asociace školních sportovních klubů



PROJEKTY 2020/2021

- v ŠVP plavání povinné (20 h 4. roč. + 20 h 3. roč.)

- dotace MŠMT

- celková úhrada



PROJEKTY 2020/2021

ŠABLONY II - 2019/2020 - 2020/2021 
- státní rozpočet + ESF -> 2 220 899,- Kč



PROJEKTY 2020/2021

ŠABLONY II - 2. ROK 
- Personální podpora – pan psycholog, paní speciální pedagožka

- Školení pedagogů ICT 

- Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

- Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ: ICT



PROJEKTY 2020/2021

ŠABLONY II
Kluby pro žáky ZŠ

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

DRUŽINA

Klub pro účastníky ŠD 



Ředitel naživo – vzdělávací projekt, 2020 - 2022

- 350 hodin

- vzdělávací bloky - pod vedením zkušených průvodců a 

lektorů

- praxe - exkurze do zajímavých škol a firem

- stáže u zkušených ředitelů 

- zahraniční exkurze

- individuální podporu (koučink, mentoring nebo specifické 

poradenství)

- svépomocné skupiny



Návrh možností zapojení rodičů/zákonných zástupců

- ŠJ - ochutnávky obědů, zápis do knihy

- návštěva vyučovacích hodin

- doprovod při školních akcích (výlety, výjezdy, …)

- zapojení se do projektů, pomoc při organizaci projektů 

(Jarmark, společenský večer, sfsn, …)

- exkurze na zajímavá pracoviště rodičů, besedy o povolání 

rodičů

- návrh a účast na seminářích, vedení seminářů

- pomoc při kurzech školy (turistický, cyklistický, lyžařský)

- zdravotník, právní služby, … 


