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školní rok 2021/2022
- 661 žáků = 360 1.st + 301 2. st.
- 44 pedagogů + 9 AP
- 11 vychovatelek ŠD
- školní psycholog (Šablony III)
- školní speciální pedagožka (Šablony III)
- metodik prevence 
- koordinátor ICT
- 2 výchovné poradkyně



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 



Upravený ŠVP 
- změna obsahů a výstupů v některých oblastech (-> rozšiřující 
učivo)
- změna předmětů, změna obsahu:
4. - 9. ročník - informatika
6. roč. další cizí jazyk 4 h 



ŠKOLSKÁ RADA
- FUNKČNÍ OBDOBÍ DO 12. 7. 2021 - 11. 7. 2024

- proběhly nové volby

- Jan Bém, Lucie Flesarová - zástupci rodičů

- Michal Vronský, Jan Trnka - zástupci zřizovatele

- Magdalena Fiedlerová, Lenka Bovo - zástupci ped. sboru

- První setkání proběhlo 7. 9. 2021 (před jednáním RU)



Plán pro školní rok 2021/2022
- finanční a informatická gramotnost

- výjezdy do zahraničí - zatím pozastaveny

- projekt Poznáváme Česko - 1. stupeň – chráněná území, živočichové a 
rostliny

- plavecký kurz - 5. ročník, adaptační kurz 6. ročník, cyklistický kurz (8. roč.), 
turistický kurz (6. roč.), lyžařský kurz (7. roč.)

- zájmová činnost - ceny stejné

- obědy, školní družina - úprava cen od září 2021 

- projekty - viz dále



Stavební činnost
OP PPR - INVESTICE DO ZŠ, PRAHA 3, LUPÁČOVA 1/1200, ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ

KVALITY A DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A INVESTICE

DO POŘÍZENÍ VÝUKOVÝCH POMŮCEK PRO PRÁCI SE ŽÁKY DLE JEJICH

SVP A INVESTICE DO VYBAVENÍ POTŘEBNÉHO PRO ROZVOJ KK ŽÁKŮ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby 
žáků. Dochází k obnově učebny přírodopisu, chemie, čtenářského koutku i k 
posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků.

investičních akce MČ Praha 3:

příprava projektu na rekonstrukci WC žáků



Základní dokumenty školního roku

- NA WEBU ŠKOLY

- VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – bude 
připravena v termínu 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 (podpora RU)
- angličtina pro nadané žáky - kurz pořádá zřizovatel MČ P 3, přihlašování 
přes web školy
Klub nadaných žáků:
- od úterý 13. 9. 2021
- 13:00 - 14:00 1. - 2. roč. 
- 14:00 - 15:00 3. a vyšší roč.
- povinnost nechat se otestovat přes deti.mensa.cz
- zájemci kontakují lektorku K. Židů ziduk@volny.cz

- PPP - poskytnutí podpůrných opatření nadaným žákům



Další podpora žákům (nejen ohrožených školním 
neúspěchem)
- podpůrná opatření PPP (asistenti pedagoga, pedagogická intervence)
- Šablony III (ZŠ + ŠD): Školní psycholog, školní speciální pedagožka
- doucovani.edu.cz - národní plán doučování



Podpora žáků cizinců



Prevence 



EVALUACE

- testování - SCIO Aj 4. a 8. ročník, Čj, M, OSP - 6. a 9. ročník

- vlastní testování, srovnávací prověrky

- rozřazovací testy - zatím ne (nemíchání skupin)

- testování ČŠI (?)



SOUTĚŽE, PROJEKTY



končící projekty
- Erasmus+ závěrečná zpráva
- Šablony II - závěrečná zpráva
- Sportuj ve škole (ŠD)
- SFSN 2021 (viz dále)
- OPPPR - Investice do ZŠ, Praha 3, Lupáčova 1/1200, za účelem zvýšení kvality 
a dostupnosti základního vzdělávání a investice do pořízení výukových 
pomůcek pro práci se žáky dle jejich SVP a investice do vybavení potřebného 
pro rozvoj KK žáků



SOUTĚŽE 2021/2022

http://www.logickaolympiada.cz/
http://www.logickaolympiada.cz/
http://www.logickaolympiada.cz/


PROJEKTY 2021/2022

Žákovský parlament
M. Dlouhý, M. Černevová



PROJEKTY 2021/2022

PB
- paticipativní rozpočet

- MČ Praha 3

- J. Tomášková, J. Šerf



PROJEKTY 2021/2022

Podpora výuky Aj
ChatEng

- MČ Praha 3

- 19 online hodin s rodilým mluvčím Aj - 4. a 8. ročník



PROJEKTY 2021/2022

Podpora výuky (nejen) cizích jazyků
- aplikace Nearpod

MČ Praha 3 hradí školám licence - do r. 2024



PROJEKTY 2021/2022



PROJEKTY 2021/2022



PROJEKTY 2021/2022







PROJEKTY 2021/2022

ŠABLONY III - 1. ROK 
- státní rozpočet + ESF -> 1 210 481,- Kč
- školní psycholog, školní speciální pedagog, projektový den ve třídě



PROJEKTY 2021/2022

Trenéři do škol
- ve 2. pololetí
- 1. a 2. ročník



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 podpora (koučink, mentoring nebo specifické poradenství)
- svépomocné skupiny
- reditelnazivo.cz



Ředitel naživo - vzdělávací projekt, 2020 - 2022

Vize programu
Chceme ředitele, kteří trvale zařizují, že se v jejich škole každé dítě učí 
naplno a s radostí.
1. VIZE ŠKOLY
Získává ostatní pro vizi školy, v jejímž centru je dítě, jeho učení a rozvoj.
3. PROSTOR A PODMÍNKY
Vytváří prostor a zajišťuje podporu pro naplňování vize školy.
2. SPOLEČENSTVÍ
Buduje otevřené a učící se společenství.
4. DOPAD
Neustále sleduje dopad na děti a jejich učení.



Návrh možností zapojení rodičů/zákonných zástupců

- ŠJ - ochutnávky obědů, zápis do knihy
- návštěva vyučovacích hodin (rozpis v Průvodci školním rokem)
- 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, … 


