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INFORMAČNÍ LIST ZŠ 

školní rok 2017/2018 
 

 

Název školy (dle posledního rozhodnutí ve školském rejstříku) : 

Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 

Adresa školy (dle posledního rozhodnutí ve školském rejstříku) : 

Ratibořická 1700, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 

Jednotlivé součásti školy (dle posledního rozhodnutí ve školském rejstříku) : 

1. Základní škola IZO: 102 301 450 
2. Školní družina IZO: 112 800 106 
3. Školní klub IZO: 150 013 019 
4. Školní jídelna IZO: 102 473 463  

Telefon  

 ústředna:   281 923 296 
 ředitelka:  281 927 650 
 školní jídelna:  281 925 262 
 e-mail:  skola@zs-hp.cz, jidelna@zs-hp.cz, reditelka@zs-hp.cz 
 web:     http://www.zs-hp.cz 
 ID datové schránky: ogvd5n 
 

Ředitelka:  PhDr. Ing. Hana Kindlová 

 (jmenována do funkce od 1. 8. 2015) 

Statutární zástupkyně ředitelky 
- zástupkyně ředitelky pro II. stupeň:  Mgr. Eva Holá 

Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň:  Mgr. Zuzana Francová 

Finanční referentka:   Lenka Hejretová, DiS. 

Výchovná poradkyně:  Ing. Alena Fremuntová 

Speciální pedagožka:  Mgr. Eva Jungwirthová, Mgr. Petra Žáková 

Školní psycholožka:  Mgr. Stanislava Benáková 

Psycholožka MÚ:  Mgr. Andrea Kučerová 

Školní metodička prevence:  Mgr. Hana Žáčková 

Vedoucí vychovatelka:  Zuzana Kopsová 

Vedoucí školní jídelny: Adéla Míková 

Hospodářka:  Barbora Živnůstková 
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Školní vzdělávací program:   

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Ratibořická 
V duchu myšlenky Johna Donna "Žádný člověk není ostrov sám pro sebe" vedeme děti 
ke spolupráci a vzájemnému respektu. 
 
V našem Školním vzdělávacím programu ZŠ Ratibořická klademe důraz na výuku jazyků, 
environmentální výchovu, na implementaci výpočetní techniky do vyučování.  

Na I. stupni je výuka anglického jazyka zahájena už v 1. ročníku v jednohodinovém  předmětu 
angličtina hrou, informatika se vyučuje 1 hodinu ve 4. ročníku, 1 hodinu v 5. ročníku. 
Na II. stupni jsou další jazyky nabízeny jako volitelné předměty spolu s širokou nabídkou 
dalších volitelných předmětů v rámci disponibilní dotace. Od 8. ročníku mají všechny děti 
povinný druhý jazyk (nabízíme německý jazyk nebo ruský jazyk). 
 
 
Tab.- počet tříd a žáků ZŠ ve škol. r. 2017/2018 

Kapacita ZŠ 
(dle 

rozhodnutí) 

Počet  
tříd 

(celkem) 

Počet 
žáků  
(celkem) 

Počet  
tříd / žáků  

I. stupně ZŠ  

Počet  
tříd / žáků  
II. stupně 

ZŠ  

Z toho počet 
speciálních 
tříd / žáků  

Počet 1. 
tříd / žáků 

Prům. počet 
žáků 

v běžných tř. 

680 24 634 14/367 10/267 0 2/51 26,417 

 
 
Tab. - počet oddělení a žáků ŠD, ŠK ve škol. r. 2017/2018 

Školní družina Školní klub 

Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení  Počet žáků 

7 196 - - 

 
 

Tab. ŠJ- počet přihlášených dětí/žáků ve škol. r. 2017/2018 

Školní jídelna – počet přihlášených dětí/žáků 

z MŠ ze ZŠ ze SŠ 

 -  561 - 

 
Počet mimopražských žáků navštěvujících ZŠ 

Jihomoravský kraj – 1  Královéhradecký kraj – 1  Středočeský kraj – 52  
Pardubický kraj – 1  mimo ČR - 6 
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Rozšířená výuka 

rozšířená výuka jazyků  
- první stupeň – jednohodinový předmět v 1. a 2. ročníku (angličtina hrou) 
- druhý stupeň – v 6. ročníku posílena výuka AJ (4 hodiny týdně) 

od 6. roč. 3 hodiny týdně volitelný předmět – NJ nebo RJ 
 
Výuka cizích jazyků (které jazyky a od kterého ročníku): 

AJ od 1. roč. dle ŠVP 
AJ v 6. roč. 4 hodiny AJ týdně 
NJ, RJ  od 6. roč. nebo od 8. roč. dle ŠVP jako volitelný předmět 
NJ, RJ  od 8. roč. jako druhý jazyk 
 
Volitelné předměty: 

německý jazyk, ruský jazyk, sportovní hry, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, 
keramika, technické činnosti, konverzace v anglickém jazyce, programování, počítačová 
grafika, biologicko-chemické praktikum 
 
Kroužky nabízené ZŠ: 

Klub mladých diváků, Klub mladých čtenářů, Čeština je hračka, vlastivědný 
v rámci ŠD  - keramický, vaření, výtvarný, fyziko-hraní, mladý záchranář, šikulové, pěvecko-
taneční, dramatické a jiné hry 
 
Specifika ZŠ, případně další informace: 

 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
 SMART Centrum interaktivní výuky 
 Ekoškola 
 tematické zájezdy, výměnné pobyty v Německu 
 spolupráce se školami v Evropě  
 K klub – Klub rodičů a přátel dětí  
 speciální pedagog – náprava ve 2. – 4. roč. 
 testy SCIO 
 mezinárodní spolupráce 
 národní a nadnárodní projekty 
 

 
 
 
V Praze dne 12. 10. 2017  
 
  
 PhDr. Ing. Hana Kindlová 
 ředitelka školy 
 


