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Úvod
V této zprávě vám předkládám Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Základní školy
LIVINGSTON s.r.o. za školní rok 2019/2020.

PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová
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I.

Charakteristika školy - základní údaje o škole, školském zařízení

1.1 Identifikační údaje
Název: Základní škola Livingston s.r.o.
Sídlo: Praha 9 - Čakovice, Vážská 998/2, PSČ 196 00
Místo poskytování vzdělání: Praha 9 - Čakovice, Vážská 998/2, PSČ 196 00, budova je ve
vlastnictví společnosti PROPERTY TRUST a.s., se sídlem Dyjská 845, Praha 9 Čakovice. ZŠ
Livingston užívá budovu na základě nájemní smlouvy.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Datum založení společnosti: 19. 5. 2014
Datum zařazení do sítě škol: 1. 9. 2016
IČO: 030 12 557
DIČ: CZ 030 12 557
RED IZO: 691007039
Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., č.ú.: 7638402/0800 (hlavní)
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 7638592/0800 (dotační)

Telefon: 797 995 111
Email:info@zslivingston.cz
Webové stránky: www.zslivingston.cz
Datová schránka: tbqy6u
Ředitel: PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová
Dne 4. 2. 2019 byla jmenována ředitelkou paní PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová, která do
té doby pracovala ve škole jako pedagog na druhém stupni a jejíž specializací byl anglický
jazyk a IT.
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Statutární orgán společnosti:
Dne 12. 4. 2019 nahradil třetího jednatele Mgr. Ondřeje Doušu na pozici jednatele:
Pavel Dužík, nar. 15.6.1993.
Společníci:
Společnost má i nadále dva společníky - Jaroslava Pokorného s obchodním podílem 60 %
a JUDr. Evu Pokornou s obchodním podílem 40 %.
Školská rada:
Školská rada, která schválila tuto Výroční zprávu byla zvolena ve volbách, konaných dne
24. 9. 2020, je tříčlenná a má složení:
1) JUDr. Eva Pokorná
2) Mgr. Daniel Brodníček
3) Ing. Aleš Jindřich
Školní slet:
Školní slet fungoval jako celoškolní orgán (podobně jako žákovský parlament), na který
každá třída vysílala dva zástupce. Konal se jedenkrát za čtrnáct dní a řešily se na něm otázky,
které přinášeli zástupci jednotlivých tříd. Náměty k diskusi mohou děti konzultovat na
kruzích s třídními učiteli a s předstihem přinášet prostřednictvím svých zvolených zástupců
na slet. Ve vedení sletu se střídali všichni dospěláci na Livingstonu, předložené body
diskutovali s přítomnými dětmi a výstup následně probírali na celoškolní poradě - slezině.
Zástupci žáků pak interpretovali výsledky projednání na kruhu ve třídě.
Pedagogičtí pracovníci:
Na počátku školního roku 2019/2020 měla naše škola 12 pedagogů. Všichni učitelé měli
vystudovanou vysokou školu, či vysokou školu studovali a byli kvalifikovaní pro pedagogickou
činnost. Dále na škole působili 5 vychovatelů, 3 asistenti a 3 externí učitelé vyučující cizí
jazyky. Ve škole působila speciální pedagožka a školní psycholog. Ve škole působili také
lektoři volného času zajišťující volnočasové aktivity školy. Škola měla tři provozní
zaměstnance.
Součásti školy: 1. Základní škola - kapacita 234 žáků
2. Školní družina - kapacita 180 dětí
3. Školní jídelna - výdejna - nejvyšší počet povolených stravovaných 230
4. Školní klub - nejvyšší počet povolených žáků 140
Na škole byl ve školním roce 2019/2020 vyučován tento obor studia (dle zápisu ve školském
rejstříku):
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kód oboru: 79-01-C-01
popis oboru: základní škola
forma studia: denní
délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.
1.2 Druh poskytovaných služeb
-

-

Poskytování vzdělání v souladu se zákony ČR, zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský
zákon) v platném znění.
Provozování školní družiny a školního klubu.
Provozování školní jídelny - výdejny.
Organizování volnočasových a zájmových aktivit pro děti a dospělé.
Organizování školení a kurzů pro děti a dospělé.
Poskytování podpůrných služeb, zejména pro děti, vyžadující specifický přístup.

1.3 Učební plány
Učební plány pro školní rok 2019/2020 vycházely ze Školního vzdělávacího programu, který
byl schválen školskou radou dne 26. 8. 2015 a je průběžně doplňován a tvořen.
Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
1. stupeň
Obsahy vyučovacích předmětů se skládá ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura,
Matematika a její aplikace, Cizí jazyk, IKT, Člověk a jeho svět, Člověk a jeho práce, Hudební
výchova, Výtvarná výchova a Tělesná výchova. Obory jsou integrovány do předmětů Český
jazyk a matematika, Anglický jazyk a Svět a umožňují naplňování očekávaných výstupů
uvedených vzdělávacích oborů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.
Propojení těchto oblastí umožnilo žákům komplexní osvojení trivia (čtení, psaní, počítání)
a zároveň usnadnilo propojení výuky do projektových celků a realizaci výuky v návaznosti na
každodenní realitu.
Vyučovací předměty jsou realizovány ve všech ročnících 1. stupně, kromě ITK, které je
realizováno ve 4. ročníku. Výuka probíhala jak v kmenových třídách, tak v dalších prostorách
školy (např. tělocvična, výtvarný ateliér, hudebna, chemická laboratoř) a v okolí školy. Dále
jsme využívali exkurze a výlety k propojení vyučovacího obsahu s reálným prostředím.
Prostřednictvím vzdělávacích projektů jsme umožnili žákům využití osvojených kompetencí
v praxi.
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Očekávané výstupy uvedených vzdělávacích oborů jsme naplnili prostřednictvím různých
vyučovacích forem a metod (kooperativní vyučování, projektové vyučování, individuální
práce, vrstevnické vzdělávání, frontální výuka). Během výuky jsme respektovali jedinečnost
každého žáka, proto byly charakter vzdělávacího výstupu, časový horizont, jeho dosažení
i jednotlivé kroky v procesu učení definovány v individuálním plánu žáka.
Učební plán pro 1. stupeň:
Vyučovací předmět
Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor
Anglický
jazyk

Jazyk a jazyková
komunikace

Cizí jazyk

Český jazyk a
matematika

Svět

16

Celková
dotace na
vzdělávací
obor
16

Český jazyk a
literatura

36

36

Matematika a její
aplikace

Matematika a její
aplikace

21

21

Informační a
komunikační
technologie

Informační a
komunikační
technologie

1

1

Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho svět

17

17

Umění a kultura

Hudební výchova

6

6

Výtvarná výchova

6

6

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

10

10

Člověk a svět
práce

Člověk a svět
práce

5

5

45

118

Celková časová
dotace na
předmět

16

57

2. stupeň
Školní vzdělávací plán pro 2. stupeň byl v loňském školním roce využíván pro druhostupňové
třídy. Žáci byli vzděláváni v následujících vzdělávacích oblastech: Jazyk a jazyková
komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk
a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce.
Vzdělávací oblasti jsou integrovány do vyučovacích předmětů Kultura, Komunikace a Příroda
a umožňují naplňovat očekávané výstupy uvedené ve stanoveném Rámcovém vzdělávacím
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programu pro základní vzdělávání. Vzdělávání probíhalo v dopoledních a odpoledních
integrovaných blocích, v nichž byly předměty sdružovány do tematických celků a bylo na
nich pracováno formou projektové práce. Prostředkem k naplnění vzdělávacích cílů byly
individuální plány.
Učební plán pro 2. stupeň:
Vyučovací předmět
Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Celková dotace
vzdělávacího
oboru

Kultura

Komunikace

8

8

16

Cizí jazyk

16

16

Další cizí jazyk

6

6

Matematika a její
aplikace

Matematika a její
aplikace

4

Informační a
komunikační tech.

Informační a
komunikační tech.

4

Člověk a společnost

Dějepis

6

Výchova k občanství

4

Jazyk a jazyková
komunikace

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Český jazyk a litera.

Příroda

12

16
4
6

3

7

Fyzika

8

8

Chemie

4

4

Přírodopis

8

8

3

8

Zeměpis

1

4

Hudební výchova

5

5

Výtvarná výchova

5

5

Výchova ke zdraví

2

2

Tělesná výchova

8

8

1

3

Pracovní činnosti

1

Celková časová dotace

1

122
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Individuální plán dítěte na prvním stupni na měsíc:
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Jazykové vzdělávání
Cizím jazykem, který je zařazen do vzdělávání na prvním stupni, je angličtina. Livingston
chápe angličtinu nikoli jako “cizí jazyk”, který je potřeba se naučit, ale usilujeme o její
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přirozené zařazení do celého dne ve škole. Škola v loňském školním roce disponovala jednak
českými pedagogy aprobovanými pro výuku angličtiny na prvním stupni ZŠ, jednak rodilými
mluvčími z různých anglicky hovořících zemí. Žáci tak dostávali jak klasické gramatické lekce,
tak aktivity ve formě zábavné činnosti, kdy přirozeně komunikují s rodilými mluvčími. Takto
jsme pokračovali i po skončení výukových bloků v rámci odpoledního družinového
programu. Nad rámec vyučovacích hodin si žáci podle věku a zájmu vybírali z nabídky
anglických tématických workshopů, které probíhaly v rámci ranní družiny. Cílem bylo vytvořit
ve škole dvojjazyčné prostředí, kdy žák komunikuje anglicky přirozeně.
Na druhém stupni probíhala kromě výuky angličtiny v souladu s ŠVP také výuka druhého
cizího jazyka, a to němčiny nebo španělštiny.
Výuka cizích jazyků probíhala i během jarního zavření škol, využívali jsme platformu G-Suite
a kombinovali domácí práci v Google Classroom s kontaktními online video lekcemi
a individuálními konzultacemi v prostředí Meet. Žáci navíc řízeně pracovali ve výukové
aplikaci Duolingo (for Schools).
1.4 Vzdělávací koncepce pro školní rok 2019/2020
Výuka probíhající v naší škole byla ve školním roce 2019/2020 organizována v šesti věkově
smíšených třídách na 1. stupni a čtyřech druhostupňových třídách. Výuka začínala ve všech
třídách ranním kruhem v 9 hodin, čemuž předcházely ranní anglické workshopy dle výběru
dětí v nultou hodinu od 8.15 do 9 hodin. Na výuku navazovala školní družina, která byla
koncipována jako pokračování dopoledního programu a byla otevřena pro všechny žáky do
18 hodin, kdy se zavírá budova školy.
V období uzavření škol na základě ustanovení Ministerstva zdravotnictví, které zakázalo
s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), přešla škola během týdne do online výuky.
Všem žákům byl zřízen účet a zpřístupněn Google Classroom, ve kterém jednotlivé třídy
a žáci od pedagogů dostávali práci, výklady, videa, studijní materiály atd. a zároveň mohli
nad zadanými úkoly diskutovat s učitelem či celou skupinou. Na školní YouTube pedagogové
nahrávali výuková videa. S žáky probíhala online výuka přes Google Meet dle rozvrhu.

Naše škola:
1) Respektuje zákony ČR a dbá na dodržování Úmluvy o právech dítěte.
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2) Respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se všemi možnými
úpravami ve prospěch školních projektů, originálních námětů a individuálních
přístupů prospěšných dětem, rodičům a veřejnosti.
3) Je koncipována jako ucelený program od 1. do 9. třídy, který zaručí návaznost na další
typy škol. V případě zájmu zohledňujeme přípravu na přijímací řízení na gymnázia či
jiné typy škol v individuálních plánech.
4) Aplikuje individuální přístup ke každému jednotlivému žákovi prostřednictvím
individuálních plánů, které mu umožňují individuálně a nezávisle na zbytku třídy
nastavovat mapu vlastních progresů a studijních cílů. Věkově smíšené třídy pak stírají
rozdíly mezi jednotlivými ročníky, naopak umožňují interakci mezi různě starými
dětmi a jsou výchozím předpokladem pro zapojení dětí do látky/lekcí adekvátní nikoli
příslušnému ročníku, ale individuálním potřebám dítěte (což vychází právě
z individuálního plánu).
5) Umožňuje vzdělávání všech dětí bez rozdílů rasy, sociálních či zdravotních.
6) Umožňuje přestup do domácího vzdělávání a je schopna pružně reagovat na potřeby
dlouhodobější absence žáka stanovením individuálního domácího plánu studia.
7) Má jasnou a ucelenou vizi v podobě profilu absolventa Základní školy Livingston, ke
kterému se vztahují všichni zaměstnanci školy.
PROFIL ABSOLVENTA
Jaké je dítě, které absolvuje ZŠ Livingston.
1) Vnímá učení jako nekončící proces, který je součástí běžného života i mimo školu.
2) Respektuje sebe i druhé - je empatický.
3) Zná se - i díky zpětné vazbě, kterou dostává i dává.
4) Umí pracovat s informacemi a přemýšlet v souvislostech.
5) Umí řídit a organizovat sám sebe.
6) Umí pracovat týmově, spolupracovat.
7) Plně si uvědomuje svoje silné stránky a svůj talent a naplno je využívá.
8) Umí zacházet s chybou jako s příležitostí.
9) Přijímá se, má se rád takový, jaký je.
10) Dosáhl maxima svého potenciálu v rámci svých schopností, dovedností a možností.
(Dosáhl maxima rozvoje všech složek svojí osobnosti.)
11) Je šťastný a zodpovědný zároveň - rozumí, že na světě není sám a potřebuje ostatní.
12) Umí komunikovat v angličtině.
13) Zná a žije pravidla slušného chování.
14) Je finančně gramotný. Zná hodnotu peněz.
15) Je odpovědný.
16) Věří v sám sebe.
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Hlavní cíle a úkoly naší školy v loňském školním roce byly následující:
1) Vytvořit dětem respektující, přátelské a bezpečné prostředí, v němž se budou
rozvíjet, získávat znalosti akademického a sociálního charakteru, ale také například
umět pracovat s chybou jako přirozenou součástí procesu učení.
2) Podpořit v dětech jejich přirozenou motivaci a touhu po učení se a poznávání nových
věcí místo povinného nezáživného biflování.
3) Aplikovat individuální přístup ke každému žákovi, který spočívá ve společném
nastavení nejbližších i globálních vzdělávacích cílů mezi žákem a učitelem
prostřednictvím individuálních plánů.
4) Rozpoznat nadání a zájmy dítěte, maximálně v nich dítě podpořit.
5) Zkompetentňovat děti v zařizování jejich potřeb a vychovávat tak samostatné
zodpovědné bytosti, které budou umět žít v moderní společnosti.
6) Naučit děti přijmout pravidla, která považují za smysluplná, řídit se jimi a přijímat
důsledky, spočívající v jejich porušení.
7) Zapojit angličtinu do výuky tak, že se stává přirozenou součástí dne, nikoli lekcí.
8) Revidovat slovní hodnocení a vytvořit ucelený a strukturovaný systém pro žáky,
pedagogy i rodiče.
Výchovné a vzdělávací strategie Livingstonu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Věkově smíšené třídy,
rozvoj sebepoznání a porozumění vlastním emocím,
individuální plánování a hodnocení,
rozvoj sociálních dovedností a spolupráce,
slovní hodnocení,
práce s chybou,
pestrá nabídka činností a různorodost prostředí,
výuka v integrovaných blocích.

Podrobně jsou jednotlivé strategie a způsoby jejich využití v praxi popsány ve Školním
vzdělávacím programu.
Další činnosti a aktivity školy:
1)
2)
3)
4)
5)

Anglické tematické workshopy,
dramatická výchova (v angličtině),
tanečně pohybová výchova,
dopravní výchova,
plavecké kurzy,
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6) vzdělávání v respektujícím přístupu k ostatním,
7) výuka dalších jazyků (němčina, francouzština, španělština),
8) školní projekty a tématické dny,
9) výuka finanční gramotnosti,
10) používání IT technologií ve výuce,
11) výuka prezentačních a rétorických dovedností,
12) organizace diskusí a přednášek na různá témata související s moderním vzděláváním
pro rodiče i veřejnost.
1.5 Organizační zabezpečení školního roku 2019/2020
1.5.1 Žáci
Na počátku školního roku bylo zapsáno 145 žáků, na konci školního roku navštěvovalo školu
146 žáků.
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
- přerušili vzdělávání: nikdo
- nastoupili po přerušení vzdělávání: nikdo
- sami ukončili vzdělávání: nikdo
- vyloučeni ze školy: nikdo
- nepostoupili do vyššího ročníku: jeden
- z toho nebylo povoleno opakování: nikdo
- přestoupili z jiné školy: 16 přestoupilo z jiné školy
- přestoupili na jinou školu: 25 ukončilo vzdělání do 31. 8. 2020
- jiný důvod změny (uveďte jaký): žádné
Počet tříd: ve školním roce 2019/2020 měla naše škola devět tříd, z toho šest smíšených
prvostupňových:
Průměr žáků na třídu na prvním stupni byl necelých 18 žáků.
Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu):
Ve školním roce 2019/2020 bylo 33 žáků z jiného kraje než pražského. Třicet žáků mělo
trvalé bydliště ve středočeském kraj, dva žáci v Jihomoravském kraj a jeden v Libereckém
kraji.

1.5.2 Pedagogové
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Na počátku školního roku 2019/2020 měla naše škola 12 učitelů a učitelek. Všichni učitelé
měli vystudovanou vysokou školu, či vysokou školu studovali a byli kvalifikovaní pro
pedagogickou činnost.
V průběhu školního roku ukončili pracovní poměr 2 učitelé, 2 asistenti, 2 vychovatelé
a nastoupili 3 vychovatelé.
Ředitelkou školy byla od 4. 2. 2019 jmenována PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová.
Zástupci ředitele jsou Mgr. Ondřej Douša a Ing. Jana Karpačová.
Škola měla také tři provozní zaměstnance. Na mateřské dovolené jsou dva zaměstnanci.
1.5.3 Organizace školního roku 2019/2020
Zahájení školního roku: 2. 9. 2019
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Ředitelské volno: 31. 10. - 1. 11. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2018 - 3. 1. 2019
Pololetní vysvědčení: 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 24. - 28. 2. 2020
Ukončení školního roku: 26. 6. 2020
Ředitelské volno: 29. 6. - 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2020
Školní rok 2020/2021 zahájení: 1. 9. 2020
1.5.4 Jednání pedagogické rady
1.
2.
3.
4.
5.

Pedagogická rada 29. 8. 2019
Pedagogická rada 30. 9. 2019
Pedagogická rada 13. 1. 2020
Pedagogická rada 17. 3. 2020 - online
Pedagogická rada 11. 6. 2020

Kromě těchto jednání probíhala pravidelná odpolední setkání jednou za týden celého
pedagogického sboru, zástupců družiny, zájmového centra a provozních pracovníků.

1.5.5 Plán třídních schůzek
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V naší škole se v minulém školním roce nekonaly klasické třídní schůzky, ale tzv. tripartity,
což jsou setkávání ve složení: učitel, žák, rodič/rodiče, a to jedenkrát pololetí. Na nich se
diskutovaly individuální pokroky žáka, reflexe uplynulého období, splnění či nesplnění
nastavených cílů, portfolio a z toho byly vyvozeny závěry. Vše bylo založeno na
sebehodnocení a sebereflexi žáka bez nutnosti vnějších hodnotících mechanismů, jako jsou
pochvaly, výtky, známky apod. Tripartity prošly od nového pololetí revizí a doplnili jsme je
o fázi přípravy a sebehodnotící listy. V jarním období jsme tripartity realizovali v plné míře
v online schůzkách s dětmi a jejich rodiči, tak jak jsme zvyklí.
Kromě toho probíhala celoškolní setkání všech rodičů ve škole. Ta se konala jednak
formálnější, například k celoškolním tématům jako například role individuálního plánu,
fungování na druhém stupni s ohledem na implementaci studijních plánů apod., jednak
neformální na různá témata jako například jak číst doma společně, říše za monitorem aneb
nástrahy online prostředí apod. Uskutečnili jsme také úspěšná setkání pro rodiče na téma
jak vychovat sebevědomé dítě vedená interním psychologem, mentorem a koučem Petrem
Šobrou.
V seminářích jsme pokračovali i v online době a to různými podpůrnými webináři pro rodiče
k otázkám zvládání karanténního režimu, návratu dětí do školy apod.
1.6 Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme v loňském roce plně přizpůsobili potřebám
školy, které vycházejí z našeho ŠVP a deklarované koncepce a vize školy.
V přípravných týdnech proběhla tématická školení s externími odborníky. Zároveň jsme
uskutečnili 3 vstupní celodenní semináře s interním koučem a mentorem Petrem Šobrou.
V průběhu celého školního roku probíhala supervizní setkání vedená Petrem Šobrou, jejichž
předmětem byl především rozbor videí, která si pedagogové pořizují ze svých hodin. Zpětné
vazby a rozbory probíhaly především skrze nástroj Zpětná vazba z pozorování. Jedná se
o komplexní dotazník, pomocí něhož nahlíží pedagogové na svou práci, na práci kolegy
a mohou být hodnocení vedením školy či metodikem.
Učitelé i další zaměstnanci školy se průběžně účastní individuálně školení, seminářů
a workshopů, které rozvíjí jejich dovednosti. Náklady na školení mohou zaměstnanci čerpat
z balíčku benefitů. Škola pedagogům i dalším zaměstnancům pomáhá s výběrem nebo
organizací školení a seminářů. Samozřejmostí je průběžné proškolování v otázkách zdravotní
péče a první pomoci a bezpečnosti práce.
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Další rozvoj pedagogů a zaměstnanců školy byl podporován nabídkou a pravidelným
pořádáním:
• týdenních porad,
• teambuildingových setkání,
• komunitních kruhů pro dospělé,
• supervizí,
• zpětnovazebních pohovorů.
Absolvované kurzy a semináře:
1) Trendy online doby - Radovan Jansa - 23 účastníků
2) Školení BOZP - 23 účastníků
3) Opakované - Supervizní setkání s Petrem Šobrou - 20 účastníků
4) Přípravný kurz pro vedení škol - 3 účastníci
5) Zavádění formativní zpětné vazby, Edulab - 2 pedagogové.
1.7 Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Stavba budovy školy byla dokončena v srpnu 2015. Protože jsme přesvědčeni, že podmínky
pro vzdělávání úzce souvisí s jeho výsledky, byl projekt budovy šitý na míru plánovanému
způsobu výuky. Pozornost jsme věnovali celému interiéru, výběru osvětlení, vybavení pro
výuku, ale i školnímu dvoru na střeše budovy. V hlavních výukových prostorách využíváme
především denní přímé světlo, celá budova má mimořádně velké prosklené plochy/fasádu.
Kombinace barev, dispozic a řešení prostor není náhodná, vznikla ve spolupráci
s architektonickým studiem a pod vlivem inspirace z moderních zahraničních škol. Škola
formálně splňuje podmínky pro vzdělávání 234 dětí, naším plánem je ale budovu zaplnit do
necelé dvoustovky žáků, aby pobyt ve škole a vzdělávání bylo příjemně stráveným časem.
Chodby nejsou pouhými komunikačními prostory, ale plnohodnotným učebním prostorem,
který mohou děti využívat na základě systému certifikací i v průběhu dopoledních výukových
bloků. Interiérové dispozice školy jsou promyšlené tak, že nabízejí možnost propojení
učebních a sdílených prostor, stejně jako i místo pro individuální studium. Vnitřní vybavení je
moderní, funkční a lehké aby jej bylo možno využít dle potřeby při různých aktivitách
ve třídách, nejen pro frontální výuku.
Všech 10 kmenových tříd školy je vybaveno nábytkem, který splňuje ergonometrické
požadavky. V každé třídě je kulatý koberec, využívaný pro třídní kruh, společné diskuse
a relaxaci dětí. Dále jsou k dispozici interaktivní tabule, Apple TV, prostor pro výstavu
výtvorů a výukových materiálů a magnetické stěny s multifunkčním využitím. Každá třída je
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vybavena umyvadlem. Naše třídy jsou určeny pro věkově smíšené skupiny dětí, a proto jsou
rozlišeny barevně. Nikoliv podle ročníků.

Žlutá třída

Olivová třída
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Ve škole máme specializované učebny: chemická laboratoř, hudební třída, plně vybavená
žákovská kuchyně, výtvarný ateliér a montessori pracovna. Tělocvična je vybavena nářadím
pro gymnastické prvky, pomůckami na jógu, k dispozici je pingpongový stůl a brány pro
malou kopanou či floorball. V provozu je také školní knihovna.

Tělocvična
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Montessori učebna/družina
Herna je určena nejen pro družinu. Děti zde mají k dispozici rozličné vybavení: skluzavky,
širokou škálu deskových her, relaxační pomůcky, k individuálnímu studiu slouží výukové
koutky. Součástí družiny je plně vybavená kuchyňka.

Družina
Žákovská kuchyň je plně vybavená pro veškeré kuchařské experimenty našich žáků.
Probíhají v ní anglické Breakfast Cluby, kurzy vaření, připravujeme snídaně pro rodiče,
vedeme kroužek Sladká dílna a mnohé další aktivity.
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Žákovská kuchyň
V přízemí školy je recepce s relaxační zónou, která je k dispozici dětem i jejich rodičům. Dále
je zde umístěna šatna, sborovna a školní klub.
Na každém patře jsou umístěny dívčí a chlapecké toalety a umývárny, toaleta pro
hendikepované osoby je v prvním patře. Bezbariérový přístup je zajištěn výtahem.
V suterénu školy je umístěna jídelna s výdejnou stravy. K obsluze a zásobování
jídelny/výdejny je určen samostatný vchod. Tyto multifunkční prostory jsou taktéž využívány
k setkávání s žáky a rodiči. Prostor je vhodný pro společenské akce. Díky umístění
promítacího plátna a dataprojektoru lze jídelnu transformovat ve filmový klub.
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Jídelna
Školní dvůr je netradičně umístěný na střeše budovy. Nabízí posezení, zeleň, herní prvky pro
děti. Střecha je při vhodném počasí využívána i pro výuku.

Školní dvůr (střecha)
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IT vybavení
Samostatnou kapitolou je vybavení naší školy IT technologiemi. Naše škola si zakládá na
začlenění moderní výpočetní techniky do výuky a do školního života vůbec. Jako jedna z
mála škol v ČR tak plně využíváme funkční MDM server a Apple School Manažer pro sdílené
iPady. Na prvním stupni putuje kufr vybavený ipady - mobilní učebna. Na druhém stupni ve
formě BYOD využívají děti k učení se ve škole i mimo ni iPady. Ve škole naplno využívám G
Suite, a to jak pro řízení školy, tak jako efektivní nástroj sebeřízeného učení a v modelu
obrácené třídy na druhém stupni.
Technologie se promítají i do dalších oblastí školního života, jako je obědový a čipový
systém, systém družinových aktivit a rodičovské funkce na sdílených složkách Google disku.
V tomto trendu pokračujeme a stále dál jej rozpracováváme. V případě potřeby také
pořádáme setkání pro rodiče, jehož obsahem je obeznámení se systémy, které ve škole
používáme, vysvětlení jejich přínosu pro výuku a možností, jak s nimi děti mohou pracovat i
doma.
Přirozené zapojení technologií do života školy jsme zužitkovali v době karanténních opatření
a uzávěry školy. Tři dny po uzavření jsme přešli na plnou online výuku v duchu naší
koncepce, kterou jsme v každém týdnu vyhodnocovali a upravovali tak, aby její náplň, forma
a časová dotace sloužili potřebám dětí, rodičů a zároveň vedly k naplňování vzdělávacích
cílů dle RVP MŠMT ČR.
Díky nasazení a rychlé reakce jsme dobu uzavření školy nepromeškali a naopak urychlili
nabytí nových dovedností u žáků i pedagogů. Naše škola se tím dostala do popředí zájmu
médií, odborné i neodborné veřejnosti. Jsme připraveni se o svou zkušenost podělit a dále ji
sdílet s ostatními kolegy z jiných škol.
Zahrada
Od září 2019 škola nově využívá zahradu, která je v pěší vzdálenosti od budovy školy (cca 10
minut). Zahrada byla v průběhu celého minulého školního roku po etapách vybavována tak,
aby poskytla úplné zázemí i pro celodenní pobyt dětí, samozřejmě když je příznivého počasí.
Je tak vybavena hygienickým zázemím, velkokapacitním stanem/střechou, pod kterou se
vejdou až dvě třídy. Je oplocena a pravidelně zahradnicky udržována.
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II. Vývoj společnosti Základní škola Livingston s.r.o.
2.1 Vznik a vývoj společnosti
Společnost Základní škola Livingston s.r.o. byla založena v roce 2014. Zrodila se z myšlenky
původních zakladatelů, paní PhDr. Mgr. Evy Dittrich Sanigové a pana Jaroslava Pokorného,
postavit na periferii Prahy moderní školu, která bude splňovat nejvyšší standardy, co se týká
budovy, její koncepce, vybavení, technologií a zároveň bude bezpečným a příjemným
místem, v němž se vzdělávání a výuka děje dobrovolně a s radostí, nikoli jako nutné zlo a v
níž děti i rodiče tráví rádi čas.
S touto vidinou byla v rekordním čase 11 měsíců postavena budova školy, na níž jsme
právem pyšní, neboť se domníváme, že se původní záměr více než podařil. První školní rok
byl tak odstartován v září 2015. Škola v prvním školním roce naplnila dvě věkově smíšené
prvostupňové třídy a začali jsme uskutečňovat projekt moderního vzdělávání v praxi.
V následujícím školním roce se škola rozrostla o další 2 třídy a potvrdilo se nám, že zvolená
alternativní forma vzdělávání a přístupu k dětem je nejen vyhledávaná ze strany rodičů, ale
že v praxi velmi dobře funguje.
V průběhu školního roku 2017/2018 došlo bohužel k rozluce mezi původními společníky zakladateli a majitelem školy se stal pan Jaroslav Pokorný se svou manželkou. Byla to logická
volba vzhledem k tomu, že budova školy je ve vlastnictví jeho další společnosti.
V prosinci 2017 tedy prošla naše škola malým zemětřesením, kdy bylo nutné vypořádat se
se změnou vlastnické struktury, odchodem původní paní ředitelky a s ní i v podstatě celým
pedagogickým sborem. Dnes už víme, že jsme všichni včetně rodičů a dětí tuto změnu
zvládli a vstřebali a za pohodového a příjemného klimatu pokračujeme dál. Podařilo se nám
obsadit kompletně pedagogický sbor, který jsme oproti minulosti posílili i asistenty
pedagoga, kteří jsou přítomni v každé třídě, přidali jsme počet vyučujících pro anglický jazyk
včetně rodilých mluvčí a provedli další změny, které jsou vítané a pomohly ještě zkvalitnit
poskytované služby.
Následující školní rok 2018/2019 byl pak ve znamení stabilizace. Škola ustálila finální
pedagogický sbor, provedla pod vedením nové ředitelky revizi koncepce a vzdělávacího
systému, revidovala školní řád, posílila metodické prvky a je nyní v optimální kondici, o čemž
svědčí i rostoucí zájem o nástup do první třídy, jakož i o přestupy v průběhu školního roku.
Školní rok 2019/2020 byl ve znaku rozvoje, vzdělávání a posilování klíčových kompetencí jak
pedagogického sboru, tak žáků. Škola formulovala svou vizi pomocí profilu absolventa, který
se stal řídícím dokumentem školy a navazují na něj další nástroje a metodiky, které ho uvádí
v běžnou praxi. V době karanténních opatření jsme posílili již tak dobrou digitální
gramotnost zaměstnanců a hlavně dětí, včetně malých dětí (1.-3. ročník). Uzavření školy pro
nás nebylo překážkou jako spíš další velmi podnětnou etapou vývoje naší školy. Upevnili
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jsme se v některých koncepčních přístupech (slovní hodnocení, důraz na zkompetentňování
a samostatnost), které používáme v prezenční výuce a v distanční výuce jsme na ně mohli
navázat a těžit z nich.
2.2 Výhled do budoucna
Pro následující školní rok se na jaře uskutečnily zápisy, prostřednictvím nichž jsme nabrali 16
nových žáků a zároveň průběžně realizujeme přestupy do vyšších ročníků. Pokračujeme
v uskutečňování naší vize moderního vzdělávání pro 21. století, založeného na respektujícím
přístupu k dětem, věkově smíšených třídách, individuálním přístupu a angličtině, která je
přirozenou součástí dne ve škole. Na druhém stupni nově zavádíme výuku pomocí studijních
plánů s pevně stanovenými obdobími, která jsou určena projektové výuce.

III. Údaje o žácích ZŠ LIVINGSTON
3.1 Zápis žáků pro školní rok 2020/2021
Termín konání zápisu pro školní rok 2020/2021 byl ve dnech 6 až 10. 4. 2020. Celkem se
přihlásilo 16 žáků, z toho bylo 16 přijato. Nebyl udělen žádný odklad povinné školní
docházky.
3.2 Rozdělení žáků do tříd
V naší škole aplikujeme vzdělávání ve věkově smíšených třídách, přičemž ve školním roce
2019/2020 bylo zřízeno šest kmenových tříd na prvním stupni (obsazeno 1. - 5. ročníkem)
a čtyři třídy na druhém stupni. Uvedená čísla zahrnují i žáky převedené na domácí
vzdělávání.
Zelená třída - I. ročník - 20 žáků k 1. 9. 2019 (22 žáků k 31. 8. 2020)
Žlutá třída - II. a III. ročník - 21 žáků k 1. 9. 2019 (21 žáků k 31. 8. 2020)
Mátová třída - IV. a V. ročník - 22 žáků k 1. 9. 2019 (22 žáků k 31. 8. 2020)
Olivová třída - IV. a V. ročník - 20 žáků k 1. 9. 2019 (21 žáků k 31. 8. 2020)
Modrá třída - IV. a V. ročník - 16 žáků k 1. 9. 2019 (16 žáků k 31. 8. 2020)
Tyrkysová třída - IV. a V. ročník - 15 žáků k 1. 9. 2019 (15 žáků k 31. 8. 2020)
Amazonská třída - VI. ročník - 5 žáků k 1. 9. 2019 (5 žáků k 31. 8. 2020)
Amazonská třída - VII. ročník - 11 žáků k 1. 9. 2019 (11 žáků k 31. 8. 2020)
Karibská třída - VIII. ročník - 6 žáků k 1. 9. 2019 (6 žáků k 31. 8. 2020)
Karibská třída - IX. ročník - 10 žáků k 1. 9. 2019 (8 žáků k 31. 8. 2020)
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3.3 Vývoj počtu žáků v průběhu školního roku - změny ve stavu
Počet žáků se v průběhu školního roku 2019/2020 vyvíjel takto:

§ 38 - plnění povinné školní docházky v zahraničí, §41 - Individuální vzdělávání (domškoláci)

V průběhu tohoto školního roku došlo v důsledku organizačních změn ve škole k pohybu
v počtu našich žáků (viz shora).
Každý měsíc bylo zasláno hlášení Magistrátu hl. m. Prahy o stavu žáků k prvnímu dni v
měsíci nejen v základní škole, ale též ve školní družině a školní jídelně - výdejně.
Vývoj počtu žáků v historii školy 1. 9. 2014 - 30. 6. 2020
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Bez žáků dle § 41 individuální vzdělávání

3.4 Zájem o vzdělávání v naší škole v následujících školních letech
Všeobecný zájem o vzdělávání dětí moderním způsobem výuky s plnou integrací
respektujícího a individuálního přístupu a posílením výuky angličtiny se odráží v narůstajícím
zájmu o studium na naší škole. Vzhledem k tomu, že hodláme kapacitu školy naplnit
maximálně do sto šedesáti dětí a zároveň chceme zachovat smíšené třídy, budeme
v následujících letech otevírat první třídu a doplňovat do stávajících tříd další ročníky tak, aby
věková smíšenost byla vyvážená. Do budoucna bude aplikováno rozložení tříd 1., 2. a 3.
ročník, 4. a 5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. Přijímací řízení tedy bude kombinováno
s přestupy.
S ohledem na zkvalitňování výuky a využívání prostor školy jsme ve školním roce 2020/2021
přistoupili ke snížení počtu dětí ve třídách z 18 na 16. Ve školním roce 2020/2021 plánujeme
přijmout tolik žáků, abychom maximální kapacitu školy naplnili na 120 žáků.
Ve školním roce 2021/2022 hodláme přijmout tolik žáků, abychom maximální kapacitu školy
naplnili na 140 žáků.
Ve školním roce 2022/2023 plánujeme přijmout tolik žáků, abychom maximální kapacitu
školy naplnili na 160 žáků, což je nově cílová zamýšlená maximální kapacita školy za udržení
kvality výuky a možností ve využívání prostor dětmi i pedagogy.
Nově zapisovaní žáci do naší školy budou jednak prvňáčci z každoročně konaných zápisů,
jednak starší žáci na základě přestupů. Při přestupech se řídíme procesem týdne na zkoušku.
Dítě u nás pobývá týden a je pozorováno pedagogy a odborníky z řad zaměstnanců školy.
Hodnotíme dítě v psycho-sociálních oblastech i na základě akademických dovedností. Na
základě výsledku o záznamu z pozorování a zpětné vazby s rodiči dítěte rozhoduje vedení
školy o přijetí žáka.
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Podle podrobného rozpisu umisťování žáků do věkově smíšených tříd vybíráme velmi citlivě
a konkrétně věkovou rozmanitost nově přestupujících žáků, aby skladba dětí v jednotlivých
třídách byla smysluplná.

3.5 Výsledky vzdělávání žáků
1. pololetí
s vyznamenáním

prospěl
o

neprospělo

nehodnoceno

neklasifikováno

uvolněn
o

uznáno

1.

21

0

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

2.

23

0

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

3.

19

1

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

4.

25

1

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

5.

26

1

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

6.

2

2

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

7.

7

3

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

8.

4

2

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

9.

4

5

0

0

0

0

0

slovní hodnocení
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15

0

0

0

0

0

Ročník

Celkem
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průměr

2. pololetí
s vyznamenáním

prospěl
o

neprospělo

nehodnoceno

neklasifikováno

uvolněn
o

uznáno

1.

22

0

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

2.

20

1

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

3.

17

3

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

4.

22

4

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

5.

23

4

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

6.

5

0

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

7.

8

3

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

8.

4

2

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

9.

4

4

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

125

21

0

0

0

0

0

Ročník

Celkem

průměr

Hodnocení studijních výsledků
Hodnocení žáků v Livingstonu stojí na třech hlavních zásadách:
a) slovní hodnocení
b) sebehodnocení
c) zpětná vazba - od učitele i kolektivu.
Naše škola prostřednictvím hodnocení respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků.
Hodnocení musí být jednoznačné, srozumitelné, věcné a pedagogicky odůvodnitelné.
Hodnocení vychází z jasných cílů a úkolů v jednotlivých oblastech a etapách vzdělávání.

Hodnocení v ZŠ Livingston:
• posuzuje míru naplnění konkrétních vzdělávacích cílů, které jsou formulovány v ŠVP
v podobě výstupů – s ohledem na individuální vzdělávací a osobnostní předpoklady žáka
a individuální zralost žáka v daném věku,
• zdůrazňuje individuální pokrok žáka,
• popisuje konkrétní zvládnuté oblasti vzdělávání,
• podněcuje žáka k dalšímu rozvoji - ukazuje další cestu,
• je v podstatné míře spoluvytvářeno žákem samotným (sebehodnocením) a jeho rodiči.
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Učitelé v ZŠ Livingston využívají při hodnocení žáků slovní hodnocení jako komplexně
pojatou zpětnou vazbu, která odráží individuální pokrok v procesu učení, poznávání
a osobním rozvoji dítěte. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace v případě přestupu
žáka na jinou školu.
Proces hodnocení se odehrává v první řadě průběžným poskytováním ústní zpětné vazby
mezi učitelem a žákem. Tento proces je neformální a vzájemný - zpětnou vazbu poskytuje
učitel žákovi stejně jako žák učiteli. Ústní hodnocení a zpětná vazba se odehrává pomocí
různých metod a technik. Cílem tohoto typu hodnocení je bezprostřední poskytnutí
informací a postřehů ke konkrétním aktivitám žáka.
Sebehodnocení žáků
• Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje se jím sebeúcta
a sebevědomí žáků. Chybu se žák může naučit chápat jako přirozenou věc v procesu učení,
jako důležitý prostředek učení.
• Učitel dává žákovi dostatečný prostor pro jeho vlastní hodnocení výkonů. Vede ho tak, aby
se žák pokusil a naučil zhodnotit svůj úspěch či neúspěch.
• Při sebehodnocení se žák snaží popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude
pokračovat dál.
• Sebehodnocení je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně, přiměřeně věku žáků. Po
celou dobu má žák podporu učitele.
• Sebehodnocení má ústní i písemnou formu.
• Sebehodnocení může mít podobu hodnocení práce ve skupině po ukončení skupinové
práce.
• Žák se učí samostatně reflektovat svůj individuální plán: porovnává svůj výkon
s nastavenými kritérii, ověřuje zvolené postupy, volí vhodné strategie učení.

Podklady pro hodnocení tvoří především:
• žákem vytvořené výstupy (pracovní listy, výrobky, multimediální záznamy, atd.), které tvoří
žákovo portfolio,
• rozhovory učitele s žákem,
• individuální plán,
• pozorování chování a projevů žáka,
• záznam z konzultací učitele s rodiči a žákem.
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Ověřování výsledků vzdělávání
Naše škola se v uplynulém školním roce nezapojila do žádného projektu ověřování výsledků
vzdělávání prostřednictvím testů.
3.6 Počty žáků přijatých ke studiu na dalších typech škol
Naše škola nabízí ucelené devítileté vzdělání. Škola fungovala ve školním roce 2019/2020
pátým rokem. Ve školním roce 2019/2020 ukončilo základní vzdělání 8 žáků 9. ročníku.
Všichni žáci pokračují ve studiu na středních školách. K přestupu na víceleté gymnázium
došlo ve třech případech. Také docházelo k přestupu na jiné základní školy, a to z důvodu
změny bydliště či z toho důvodu, že rodičům či žákům nevyhovovala koncepce školy.
3.7 Hodnocení výsledků výchovného působení - prevence sociálně patologických jevů
Chování žáků
Výchovná opatření:
- pochvala ředitele za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci a např.
reprezentaci školy,
- pochvala třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající
úspěšnou práci,
- napomenutí třídního učitele při porušení povinností či pravidel, stanovených
Školním řádem,
- důtka třídního učitele,
- důtka ředitele školy.
V průběhu školního roku 2019/2020 nebyla evidována žádná výchovná opatření. Vzhledem
k soustavné prevenci a předcházení jakýmkoli patologickým jevům, zapojení školního
psychologa a intenzivní spolupráci se zákonnými zástupci žáka nebylo nutné přistupovat
k udělení výchovných opatření.
Zameškané hodiny
Zameškané hodiny na 1. stupni
Celkový počet zameškaných hodin byl 7 401,
1. pololetí: 4 869
2. pololetí: 2 532
Zameškané hodiny na 2. stupni
Celkový počet zameškaných hodin byl 1 078,
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1. pololetí: 857
2. pololetí: 221
Přijímání do 1. ročníku
Pro přijetí do 1. ročníku máme stanovena preferenční kritéria, jejichž naplňování je
sledováno při probíhajícím zápisu. Splnění předpokladů školní zralosti je jedním z nich.
Preferenční kritéria byla rodičům předem verbalizována při jejich návštěvě školy na Dnech
otevřených dveří či při individuálních návštěvách. Zásadní je pro nás vzájemné porozumění
a pochopení strategie školy a očekávání rodičů, abychom si byli jisti, že jsme naladění “na
stejnou vlnu” a vzájemná spolupráce a působení na děti bude optimální.
3.9 Přestupová řízení z jiných základních škol
Již od založení školy aplikujeme přestupová řízení pro přijetí žáků do vyšších než prvního
ročníku. Cílem je dostát věkové smíšenosti tříd, na kterou bychom museli jinak čekat řadu let
než by dorostly “naše” děti. Přestupující děti v průběhu roku zařazujeme do stávajících tříd
a vždy před novým školním rokem provádíme revizi složení tříd a případnou úpravu.
Samotnému přestupu předchází zkušební období, nazvané Týden s rackem, nemusí nicméně
trvat přesně týden. Cílem je poznat potřeby a nastavení dítěte a jeho kompatibilitu se
systémem a konceptem školy a konkrétní třídou. V průběhu zkušebního období sledujeme
zapojení dítěte do dění ve třídě a ve škole, jeho přístup ke vzdělávání, ke společným
činnostem a spolužákům.
V průběhu školního roku 2015/2016 bylo realizováno 11 přestupů.
V průběhu školního roku 2016/2017 bylo realizováno 10 přestupů.
V průběhu školního roku 2017/2018 bylo realizováno 10 přestupů.
V průběhu školního roku 2018/2019 bylo realizováno 15 přestupů.
V průběhu školního roku 2019/2020 bylo realizováno 16 přestupů.
3.10 Integrovaní žáci – inkluze – společné vzdělávání
Vzhledem k tomu, že naše škola nabízí velmi nízký počet žáků ve třídě (maximálně 18),
individuální přístup ke každému žákovi, je často vyhledávána rodiči dětí se specifickými
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potřebami učení. Byť se na tyto žáky naše škola nechce primárně specializovat, jsme
připraveni je začlenit do tříd a umožnit jim plně rozvíjet svůj potenciál, stejně tak jako
žákům mimořádně nadaným. Ke všem žákům přistupujeme individuálně, vnímáme
vzdělávací potřeby každého zvlášť.
Jestliže učitel vysleduje u žáka projevy, které by mohly být způsobeny specifickou potřebou
učení nebo jiným zdravotním či sociálním handicapem, informuje o svém zjištění zákonné
zástupce žáka a společně s nimi a se speciální pedagožkou a školním psychologem hledá
další cesty individualizace výuky.
V případě, že rodiče předloží škole odborné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny,
speciálně pedagogického centra či střediska výchovné péče a toto akreditované pracoviště
potvrdí, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, je žák dále vzděláván
a hodnocen na základě doporučení odborného pracoviště a individuálního vzdělávacího
plánu vytvořeného na podkladě diagnostických závěrů z vyšetření. S poskytnutými údaji
zacházíme jako s důvěrnými.
Naše škola disponuje kromě zkušeného týmu pedagogů, speciálního pedagoga a školního
psychologa, rovněž několika asistenty pedagoga. Asistenti jsou přiděleni do tříd dle potřeby
dané složením a počtem dětí ve třídě, takže jsou operativně schopni reagovat na situace,
které vyžadují zvýšenou pozornost a mohou se věnovat žákům, kteří jejich pomoc potřebují.
Tento systém nám tedy umožní citlivě realizovat inkluzi.
Ve školním roce 2019/2020 škola evidovala 7 integrovaných žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami. V průběhu školního roku dále speciální pedagožka pracovala
s dalšími 16 žáky na posilování percepčních a motorických funkcí pomocí nápravných
cvičeních.
3.11 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Postup výuky u žáků mimořádně nadaných je obdobný jako u dětí se znevýhodněním.
Vycházíme z toho, že i mimořádně nadaný žák má své specifické vzdělávací potřeby, které je
možné v maximální možné míře reflektovat a podle nich uzpůsobit výuku. Vzhledem k tomu,
že v naší škole je výuka průběžně a stále individualizována, je možné takové specifické
potřeby zohlednit při plánování výuky. V případě, že učitel identifikuje u dítěte projevy
mimořádného nadání, informuje o tom zákonné zástupce a společně s nimi a případně
dalšími odborníky (školní psycholog či jiná zařízení zabývající s praxí s mimořádně nadanou
mládeží) hledají optimální cesty pro další vzdělávání.
Rozvíjíme talent a nadání každého dítěte. Učitel ho podporuje. Hledá spolu s ním centra jeho
zájmů, rozvíjí jeho silné stránky. Dítě má šanci objevit a uvědomit si, kam jej jeho schopnosti
a talent táhnou. Prohlubuje své znalosti v různých oblastech a uvědomuje si, v čem je dobré.
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Dítě zažívá pocit úspěchu na základě spokojenosti se sebou a ne tradičním porovnáváním
s ostatními dětmi.

3.12 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
V průběhu školního roku 2019/2020 škola evidovala 11 žáků s odlišným mateřským
jazykem, z toho bylo 4 cizí státní příslušnosti. Žáci byli začleněni do běžných tříd.
K hladkému chodu začleňování do běžné výuky i volnočasových aktivit škola využívala
evropské dotace např. formy doučování, dvojjazyčného asistenta.

IV. Významné výchovně-vzdělávací akce a události, mimoškolní aktivity
4.1 Přehled akcí a událostí za školní rok 2019/2020
Září
● 3. 9. zahájení školního roku v 9.00 hodin.
● Den otevřených dveří Čakovických škol.
● Setkání pro rodiče na téma Indivindi a kompetenční mapy
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Říjen
● Adaptační výjezd II. stupeň
● Strašidelný den ve škole s přespáním
● Setkání na téma: Jak vychovat sebevědomé dítě.

Listopad
●
●
●
●

Výlet do Muzea komunismu
Projektový den “Život před rokem '89 “
Účast na konferenci Digitální technologie na Seči
Setkání na téma : Trendy online doby s Radovanem Jansou
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Prosinec
●
●
●
●

Zdobení vánočního stromu
Mikuláš
Jarmark k projektu Abeceda peněz s Českou spořitelnou.
Vánoční slavnost, vystoupení pro rodiče
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Leden
●
●
●
●

Zimní ŠVP - lyžařský výcvik Žacléř - Prkenný Důl
Škola ve škole - týdenní program místo švp.
Setkání na téma: Říše za monitorem s Lidijí Zavoralovou
Pololetní vysvědčení
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Únor
● Projekt zdravé stravování.
● Výlet do Technického muzea.
● Vaření - světová kuchyně.
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Březen - Květen
●
●
●
●

Uzavření školy z důvodu Koronaviru.
Přechod na online výuku.
Družina online.
Motivační pohovory a online zápisy do 1. třídy.
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Červen
●
●
●
●

Znovuotevření školy.
Učíme se venku.
Setkání pro rodiče prvňáčků na zahradě školy.
Vysvědčení

41

4.2 Zapojení školy do dalších projektů
Základní škola byla zapojena do projektu MŠMT z evropských strukturálních fondů. Tento
projekt byl realizován ve školním roce 2018/2019 a byl realizován i v roce 2019/2020. Byl
zaměřen na čtenářskou a matematickou gramotnost a asistenční pomoc pro žáky. Na tento
projekt navazuje další projekt se stejným zaměřením a realizací do roku 2022. Dalším
projekt, který naše škola získala byl projekt z OP Praha pól růstu ČR. V projektu byly
realizovány volnočasové kluby, doučování žáků, vzdělávání pedagogů, asistenční pomoc,
projektové dny a odborné a komunitní setkávání. Realizace projektu bude probíhat i ve
školním roce 2020/2021, protože došlo ke zdržení realizace aktivit z důvodu uzavření škol na
konci školního roku.
Naše škola je také zapojena jako partner do projektu “Cesta do digitálního světa”,
realizovaný ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Zaměření je na vzdělávání pedagogů v digitálních
dovednostech a vybavení školy digitálními technologiemi.
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Spolupráci jsme navázali například také s Městskou knihovnou v Praze, takže před školu
jezdil každý týden Bibliobus s nabídkou knih a různých vzdělávacích programů pro děti.
Dále se škola zapojila do projektu České spořitelny zaměřené na finanční gramotnost.
Zapojili se třídy 4. a 5. ročníků.
4.3 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V loňském roce jsme uspořádali setkání školy a rodičů k různým tématům od technologií
a jejich zapojení do výuky až po setkání ke koncepčním tématům, jako například roli Individi
a kompetenčních map v rozvoji dítěte.
Dále jsme pravidelně pořádali Dny otevřených dveří nejen pro zájemce o přestupy či přijetí,
ale i pro odbornou veřejnost, kterou zajímá naše koncepce výuky. V průběhu školního roku
2019/2020 byly vypsány otevřené hodiny pro rodiče, kteří se mohli přijít podívat na
dopolední výukový blok ve třídě dle svého výběru. Omezení nastalo v době uzavření školy
kvůli koronaviru, nicméně práci pedagogů či komunikace s vedením školy probíhalo v online
režimu.
4.4 Zájmové kroužky - nabídka pro školní rok 2019/2020
Kroužky byly v uplynulém školním roce organizovány přímo školou a byly součástí odpolední
družiny. Odpolední program vnímáme jako důležitou součást dne, svou náplní a obsahem
rovnocennou dopolednímu výukovému programu. Kroužky se tedy snažíme nabízet takové,
aby smysluplně doplňovaly dopolední výukové bloky a byly tak rozmanité, aby vyšly vstříc
potřebám všech dětí.
Každý den byl rozvrh odpoledních aktivit koncipován rovnoměrně tak, abychom dětem
umožnily komplexní rozvoj - na výběr byly aktivity pohybové, kreativní, intelektuální
i odpočinkové, v neposlední řadě pak měly děti možnost trávit nestrukturovaný čas
v družinové herně.
Zde uvádíme část nabídky kroužků ve školním roce 2019/2020:
Sportovní a pohybové
● Florbal, sportovní hry, bojové sporty, horská kola, aerobik, jóga
Kreativní - kuchyně
● Vaření, čajování
Kreativní - výtvarno
● Keramika, kreativní ateliér, Lego Education, multimediální tvorba
Intelektuální - věda, jazyky
● Ekolog, mladý vědec, francouzština, španělština, čínština
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Odpočinkové
● Počítačové hry, čtenářský klub, dívčí klub
A další
● Doučování ČJ a matematiky, pěvecký sbor, školní firma, školní časopis
Na jaře při uzavření školy se nám podařilo přenést družinové aktivity aspoň částečně do
online prostředí. I družina využívala platformu Google, a tak měla samostatnou virtuální
třídu Google Classroom a každý den odpoledne dětem nabízela možnost propojit se přes
platformu Meet a absolvovat společné aktivity s vychovateli. Každý den byly k dispozici 2
termíny, kdy první termín byl méně strukturovaný a plnil spíše socializační roli, druhý termín
byl strukturovaný a děti spolu s vychovatelem vykonávaly aktivitu předem naplánovanou
v Google Classroom. Obsahově jsme vycházeli ze stejné koncepce jako při prezenční družině,
a tak byly na programu aktivity sportovní a pohybové, kreativní, intelektuální i odpočinkové.
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V. Údaje o provedených kontrolách
5.1 Česká školní inspekce
Poslední kontrola České školní inspekce se konala 9. 6. - 10. 6. 2016 s tímto výsledkem:
Hodnocení:
Kladně byl hodnocen přístup k žákovi jako aktivnímu partnerovi v procesu vzdělávání,
pozitivním byla shledána podpora vnitřní motivace žáků, která má následně významný vliv
na rozvoj kompetencí k učení, na utváření osobnosti žáka a jeho přístupu ke vzdělávání. ČŠI
vyzdvihla aplikovanou metodu komunitního kruhu na začátku každého dne, která umožňuje
rozvoj komunikačních dovedností a učí vzájemnému naslouchání. Zároveň byla oceněna
prezentační činnost žáků, kteří volbou témat obohacují ostatní žáky ve třídě o nové
poznatky a zároveň trénují prezentační a rétorické dovednosti, přičemž zbytek třídy
respektujícím způsobem objektivně hodnotí a připomínkuje práci spolužáka. Výuka
anglického jazyka byla popsána jako dobře připravená. Nízké počty žáků ve skupině
umožňovaly uplatnění individuálního přístupu po celý vyučovací blok. Celkově bylo shrnuto,
že výuka posilovala u většiny žáků pozitivní sebepojetí a sebevědomí, podporovala
odpovědnost za vlastní učení. Žáci rozvíjeli kritické myšlení.
Dílčí nedostatky byly zaznamenány v nedostatečném poskytování zpětné vazby žákům při
nalezení, uvědomění si a opravě vlastní chyby. Dále dle ČŠI chybělo závěrečné souhrnné
opakování probrané látky. Výsledky vzdělávání a průběh vzdělávání ve vztahu ke
vzdělávacímu programu měl nicméně očekávanou úroveň.
Závěr - vlastní:
Na výsledky kontrolní činnosti ČŠI, jakož i na vlastní pozorování praxe ve škole, zareagovala
naše škola tím, že zavedla funkční systém práce s chybou a poskytnutí zpětné vazby, která
není náhodná a na vyžádání žáka, ale průběžná a systematická. Cílem není “nachytat” žáka
na něčem, co neumí, ale naopak stavět a rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. S chybou
pracujeme jako s přirozenou součástí procesu učení, nikoli jako s něčím a priori špatným.
Žák se nesmí bát udělat chybu, za níž bude potrestán, ale naopak má vnímat, že v průběhu
vzdělávání se jsou chyby normální, stejně jako jejich uvědomění a práce na jejich odstranění.
Zároveň jsou kmenoví učitelé průběžně vzděláváni a školeni v systému výuky ve věkově
smíšených třídách a je propracovaný systém upevňování základních žákovských dovedností.
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Kopie zprávy ČŠI je přiložena k Výroční zprávě za příslušný školní rok a rovněž je zveřejněna
na webových stránkách školy, rovněž tak je uložena na stránkách ČŠI www.csicr.cz.
5.2 Kontrola MHMP
V období školního roku 2019/2020 neproběhla mimořádná kontrola ze strany MHMP, bylo
pouze průběžně posuzováno plnění povinností školy ve vztahu k odevzdaným výkazům
a hlášením.
Došlo ke kontrole na místě projektu Šablony Praha, kontrola neshledala žádné problémy při
realizaci tohoto projektu.
5.3 Zpráva nezávislého auditora
V souladu s ustanoveními zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, proběhl ve škole audit
účetní závěrky, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019 a výkazu zisku a ztráty za rok končící
31. 12. 2019. Zkoumáno bylo účetní období roku 2019. Výrok auditora zní:
“Podle našeho názoru výkaz zisků a ztrát podává věrný a poctivý obraz nákladů a výnosů
a výsledku hospodaření společnosti Základní škola Livingston s.r.o. za rok končící 31.12.2019
v souladu s českými účetními předpisy.
Rozdělení výsledku hospodaření za rok končící 31.12.2019 ve všech významných
(materiálních) ohledech splňuje podmínky použití výsledku hospodaření podle zákona na
vzdělávání a školské služby.
Ing. Radka Šebková, auditor”.
Kompletní zpráva auditora je k nahlédnutí u ředitele ZŠ Livingston s.r.o.
5.4 Další pravidelně prováděné kontroly
Pravidelné prověrky BOZP a PO v objektu školy.

VI. Zpráva o hospodaření
6.1 Zdroje financování
Hlavními zdroji financování potřeb žáků Základní školy Livingston s.r.o. ve školním roce
2019/2020 byly dotace, školné a dary.
Provozní dotace, školné a další finanční zdroje byly použity na pokrytí výdajů mzdových
nákladů, spotřeby materiálu a energií, služeb a poplatků a odpisů a daní.
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Hlavními příjmy školy jsou školné, dotace a také dary ve výši 2,5 mil Kč. Dary v uplynulém
školním roce tvořily podstatnou část zdrojů a které se podařilo zajistit díky aktivní snaze
zřizovatelů. I přes pozitivní hospodářský výsledek je třeba konstatovat, že škola má
kumulovanou ztrátu z minulých let ve výši 13,2 mil. Kč, kterou se postupně daří díky
současné pozitivní bilanci umazávat. Lze předpokládat, že příští nejpozději následující školní
rok by již škola mohla plně vyrovnat minulé ztráty a mohla by se překlopit do pozitivních
čísel.
Jakmile se škole podaří generovat zisk, má plán na jeho využití v rozvoji školy. Prvním
investičním záměrem je nákup pozemků v Čakovicích, které jsou ve vlastnictví hlavního
města Prahy a jež mohou sloužit pro rekreační a sportovní účely. Na nich má škola záměr
vybudovat venkovní a vnitřní tělocvičnu, která bude lépe odpovídat potřebám dětí zejména
na druhém stupni. Zároveň by škola mohla následně halu pronajímat komerčně i jiným
subjektům a získávala by tak prostředky pro další rozvoj a činnost.
Společníci nevyužili možnosti ani nemají záměr v budoucnu uplatnit možnost vyplácet si
zisk, ale naopak jej hodlají vždy investovat do školy a jejího rozvoje. Ve střednědobém
horizontu 5 až 10 let se rýsuje možnost postavit na pozemku vedle školy novou budovu,
která může sloužit pro navýšení kapacity současné ZŠ. Zároveň je stále aktivní myšlenka na
zřízení střední školy, která by navazovala filosoficky na současnou základní školu a nabídla by
tak ucelený vzdělávací systém.
Přehled zdrojů a nákladů za školní rok 2019/2020
ZDROJ
částka
%
dotace
10 921 175
40,26%
školné
13 707 069
50,53%
dary
2 500 000
9,22%
ostatní
16 633
0,06%
celkem
27 144 877
100%
NÁKLADY
spotřební materiál,
energie
služby, poplatky
mzdové náklady
odpisy, daně
Celkem

částka

%

1 084 511

5,69%

6 446 883
11 527 647
0
19 059 041

33,83%
60,48%
0,00%
100%
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Podrobné rozložení nákladů a výnosů jsou uvedeny v příloze Výkazu zisku a ztrát.

6.2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
v příloze
6.3 Rozvaha k 31. 12. 2019
v příloze

VII. Údaje o spolupráci
7.1 Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Naše škola si zakládá na úzké spolupráci s veřejností, odbornými organizacemi, obcí,
neziskovými subjekty atd.
Mezi spolupracující subjekty řadíme:
-

Školskou radu
Pedagogickou radu
Školní slet
Zakladatelé
Obec
Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 9
Městská knihovna v Praze
Sdružení soukromých škol
ZŠ Dr. Edvarda Beneše

Základní stavební kámen však představuje spolupráce s rodiči, ta se uskutečňuje jednak na
hromadné celoškolní bázi, jednak formou tzv. tripartity, která se skládá z: učitele, rodiče
a žáka. Tripartita je důležitý komunikační prostředek, který sleduje studijní pokroky, hodnotí
vynaložené úsilí, nastavuje další vzdělávací cíle a cesty, jak se k nim dobrat. Tripartita se
konala jednou za pololetí.
Ve školním roce 2019/2020 se naše škola pokračovala ve spolupráci se Sdružení soukromých
škol Čech, Moravy a Slezska, což představitelům školy umožňuje účastnit se Sdružením
pořádaných akcí a seminářů a aktivně se zapojovat do dění na poli soukromého vzdělávání.
Škola nebyla ve školním roce 2019/2020 zapojena do rozvojových a mezinárodních
programů.
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VIII. Problematika související s COVID-19
8. 1 Popis průběhu organizace výuky
Školní rok 2019/2020 byl rokem velkých výzev. Naše škola intenzivně pracovala na
rozšiřování IT gramotnosti žáků i pedagogů. V době uzavření škol kvůli epidemii Covid-19
v druhém pololetí školního roku, přešla výuka během jednoho týdne na online výuku. Vše
bylo nové a pravidla nepopsaná, ale jak vedení a pedagogové, tak rodiče i děti se snažili
nastavit pravidla a kvalitu online výuky. Společně s žáky bylo vytvořeno desatero chování v
online výuce.
K výuce bylo využit Google classroom a Google Meet. Výuka probíhala v menších
skupinkách, byl prostor i na neformální povídání o životě a problémech výuky z domova.
Učitelé nahrávali výuková videa na školní YouTube, využívali výukové aplikace a tvořili
inovované výukové materiály a studijní plány.
Další změnou byla komunikaci s rodiči a žáky tzv. tripartity, které také probíhaly online.
V těchto nastaveních můžeme pokračovat i v následujícím školním roce v případě karantény,
třídy či celé školy.

IX. Závěr
Závěrem bychom chtěli poděkovat zejména všem rodičům, kteří věří ve filosofii naší školy,
věří v to, že vzdělávání se dá dělat pro děti příjemným a zábavným způsobem. Chtěli
bychom poděkovat i rodičům a partnerům, kteří přispěli na vybavení školy finančním či
hmotným darem. Rovněž děkujeme všem pedagogům, kteří se s námi vydali na cestu
svobodného vzdělávání, což je disciplína pro pedagogy velmi náročná. Odměnou nám všem
ale jsou spokojené zvídavé děti, pro které je škola bezpečným hnízdem, z nějž vyletí do
světa.

Datum zpracování zprávy: 15. srpna - 29. září 2020
Datum projednání se statutárními zástupci: 1. října 2020
Datum projednání ve Školské radě: 6. října 2020

Vypracovala:
Petra Kačmarčíková Bakajsová
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