
Naše lyceum - střední škola s.r.o.
Záběhlická 1658/48, Záběhlice, 106 00 Praha 10

www.naselyceumpraha.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

I.
Základní údaje o škole, školském zařízení

1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT k 31. 8. 2021:
Naše lyceum - střední škola s.r.o.

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.
ředitelka:
Mgr. Štěpánka Rajchlová, stepanka.rajchlova@naseskolapraha.cz, 605879135
zástupce ředitelky: Mgr. Alena Steinerová, alena.steinerova@naseskolapraha.cz, 608219161

3. Webové stránky školy (současná adresa): www.naselyceumpraha.cz

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle
rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
Naše lyceum - střední škola s.r.o., kapacita: do 31.8. 2021 60 žáků, od 1.9. 2021 120 žáků

5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou
zařazeny ve školském rejstříku

škola kód
název oboru / vzdělávacího
programu

cílová
kapacita
oboru /

programu

poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající atd.)

Naše lyceum -
střední škola s.r.o.

78-42-M/06 kombinované lyceum
120

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2019/2020:
a. nové obory / programy - žádné, škola funguje od 1.9.2020
b. zrušené obory / programy - žádné

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):
a. Rostovská 1481/2a, 101 00 Praha 10 (vlastník Rezidence u Botiče a.s.)

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby

Žákovský nábytek (lavice a židle) byl během školního roku doplněn na početně, hygienicky i esteticky
vyhovující stav. Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. se podařilo zajistit během
roku v dostatečném množství i kvalitě. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty bylo dostatečné.
Škola má zatím celkem 2 projektory a 4 přenosná IT zařízení.

9. Školská rada – datum ustanovení: 1.9. 2020, seznam členů: Mgr. Dana Chrastilová (za pedagogy),
Ing. Vladimír Toman (za zřizovatele), Václava Šauliová (za rodiče), od 30.6. 2021 změna: za
pedagogy Mgr. Alena Steinerová

http://www.naselyceumpraha.cz
mailto:stepanka.rajchlova@naseskolapraha.cz
mailto:alena.steinerova@naseskolapraha.cz


II.
Pracovníci školské právnické osoby

1. Pedagogičtí pracovníci

a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

škola

ředitel a
zástupce
ředitele
fyzické
osoby
celkem

ředitel a
zástupce
ředitele

přepočte
ní na plně
zaměstna

né

interní
učitelé
fyzické
osoby
celkem

interní
učitelé

přepočte
ní na plně
zaměstna

né

externí
učitelé
fyzické
osoby
celkem

externí
učitelé

přepočte
ní na plně
zaměstna

né

pedagogi
čtí

pracovníci
fyzické
osoby
celkem

pedagogi
čtí

pracovníci
přepočte
ní na plně
zaměstna

né
celkem

Naše lyceum - střední
škola s.r.o.

2 1,2 8 0,8 0 0 10 2

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)

škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped.
pracovníků

Naše lyceum - střední
škola s.r.o.

kvalifikovaných 8 80%

nekvalifikovaných 2 20%

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků

počet zaměření
počet

účastníků vzdělávací instituce

semináře 0 0
kurzy 1 výuka online 6 Poradna pro život s.r.o.
doplňkové pedagogické
studium

1 ped. minimum 1 DAMU Praha

školský management 0 0
rozšiřování aprobace 0 0
jiné (uvést jaké) 2 vize a koncepce školy 10 Naše škola Praha s.r.o.

d. jazykové vzdělávání a jeho podpora

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby)
4

z toho

s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)

4

bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)

0

rodilý mluvčí 3

2



2. Nepedagogičtí pracovníci školy

a. počty osob

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

1 0,5

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků

počet zaměření
počet

účastníků vzdělávací instituce

semináře 0 0
kurzy 1 spisový řád 1 eurednik.cz
jiné (uvést jaké) 0 0

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů

a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

škola
počet

tříd / skupin
počet

žáků / studentů
Naše lyceum - střední škola

s.r.o.
1 11

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou
školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně):
- přerušili vzdělávání: 0
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- sami ukončili vzdělávání: 2
- vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy: 2
- přestoupili na jinou školu: 2
- jiný důvod změny (uveďte jaký):

b. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího
výkazu): na počátku roku 9 žáků, postupně přestoupili 2 žáci

c. denní vzdělávání

škola

průměrný počet
žáků / studentů

na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů na učitele

Naše lyceum - střední
škola s.r.o.

11 11
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2. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

škola kraj

Jiho
čes
ký

Jiho
mor
avsk

ý

Karlo
varsk

ý

Vyso
čina

Králo
véhra
deck

ý

Liber
ecký

Mora
vskos
lezský

Olo
mou
cký

Pardu
bický

Plzeň
ský

Praha
Stře
doče
ský

Úste
cký

Zlíns
ký

CELK
EM

počet
žáků/studentů

celkem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0

z toho nově přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)

denní vzdělávání

škola Naše lyceum - střední škola s.r.o.

z celkového počtu žáků / studentů:

prospělo s vyznamenáním 6

neprospělo 0

opakovalo ročník 0

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 8

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 88 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 60,36

z toho neomluvených 0

4. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií

- škola fungovala prvním rokem, maturitní zkoušky se ještě nekonaly

5. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2021/2022

a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ

skupina oborů vzdělání,
kód, název

Naše lyceum - střední škola s.r.o
kombinované lyceum

78-42-M/06

Přijímací řízení
(denní vzdělávání)

počet přihlášek celkem 83

počet kol přijímacího řízení celkem 2
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počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 17

z toho v 1. kole 4

z toho ve 2. kole 13

z toho v dalších kolech 0

z toho na odvolání 0

počet nepřijatých celkem 66

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 3

obor: x -

obor: x -

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022 0

6. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců
a příslušníků národnostních menšin.

- v 1. ročníku se vzdělávali 3 žáci cizinci, z toho 2 z Ázerbájdžánu, 1 z Ruska
- vzhledem k dobré jazykové úrovni (češtiny a angličtiny) všech žáků probíhalo vzdělávání bez

větších komplikací

7. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a
negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze
znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky.

- v 1. ročníku se zatím nevyskytl žádný žák, který by měl speciální potřeby a byla by nutná
integrace

8. Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými
formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů.

- žákům, kteří projevovali nadání, škola individuálně nabízela možnosti dalšího rozvoje,
alternativní zadání práce a širší pole působnosti pro realizaci jejich potenciálu

- žáci měli možnost pracovat na individuálních projektech

9. Ověřování výsledků vzdělávání
- škola ověřovala výsledky vzdělávání vlastním způsobem - testy, kolokvia, prezentace žáků

10. Školní vzdělávací programy
Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace.

- školní vzdělávací program byl průběžně vyhodnocován a komentován. V současné chvíli je
školní vzdělávací program vyhovující, je ovšem evidentní, že bude užitečné po určité době
uskutečnit jeho revizi v souladu s postřehy, které jeho ověřování přináší

- kontrola ze strany ČŠI neshledala nedostatky
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11. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky
k výuce cizích jazyků, apod.

- ve škole pracují 3 rodilí mluvčí (angličtina, španělština, francouzština)

- škola v tomto školním roce poskytovala výuku tří cizích jazyků:

- anglický jazyk (povinný)

- francouzský a španělský jazyk (povinně volitelný)

- žáci pracují s cizojazyčnými zdroji nad rámec výuky cizího jazyka podle rozvrhu

IV.
Aktivity právnické osoby

Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti

1. Výchovné a kariérní poradenství
Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce
s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní
poradenství.

Na škole působí:

výchovná poradkyně: Mgr. Alena Steinerová
metodik prevence: Mgr. Štěpánka Rajchlová

Spolupráce s PPP: Škola navázala komunikaci s poradenským zařízením pro Prahu 10, dále úzce
spolupracuje s Poradnou pro život s.r.o.

Nejčastěji řešené problémy:
- přijetí pravidel školy a jejich dodržování
- situace související s vývojem skupinové dynamiky - vztahové potíže při distančním vzdělávání

Kariérové poradenství:
- pravidelně probíhají aktivity zaměřené na kariérové poradenství (setkání žáka se svým

patronem při rozvojovém rozhovoru, konzultace s výchovnou poradkyní, dále s psycholožkou
Poradny pro život)

- pravidelné aktivity s žáky 1. ročníku směřující ke správné volbě zaměření při studiu na lyceu (i
v souvislosti s maturitou)

2. Prevence rizikového chování

Škola realizovala preventivní opatření v souladu s Minimálním preventivním programem pro školní
rok 2020/2021. Vzhledem k plošnému uzavření škol, nebyly některé body tohoto plánu zrealizovány.
Škola se v souvislosti s nastalou situací více zaměřila na opečování sociální pohody žáků, kteří mohli
trpět izolací. V tomto ohledu docházelo k realizaci pravidelných třídnických hodin. U vybraných žáků,
na základě zpětné vazby rodičů či samotných žáků, došlo k intervenci ze strany pedagogů. Jednalo se
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o tématata typu: obav z komunikace přes technologie, pocity odtrženosti, potřeba pomoci při
sebeřízení při distanční výuce, prevence bezpečného chování na internetu, která probíhala i plošně
pro celou školu.

3. Ekologická výchova a environmentální výchova

Škola byla vybavena boxy pro třídění odpadu a vedla žáky k třídění odpadu a péči o školu. Denní
péče o školu ze strany žáků se právě na tuto problematiku zaměřuje.

Vzhledem k plošnému uzavření škol nebyly realizovány dobročinné akce, jako např. návštěva útulku,
penzionu pro seniory apod.

4. Multikulturní výchova

V rámci výuky se žáci setkali s lidmi z různého sociokulturního prostředí. Měli možnost zapojit se do
diskuse s těmito lidmi, ptát se a společně se věnovat různým tématům. Ve škole působí vyučující,
kteří pocházejí z cizích zemí, žáci jsou tedy denně konfrontovány s cizími jazyky a kulturou. Dále se
přímo ve třídě vzdělávají žáci z odlišného sociokulturního prostředí, takže se denně řeší tyto otázky v
praxi.

5. Výchova k udržitelnému rozvoji

Škola soustředila významnou pozornost na snahu recyklovat a třídit odpad. Dále škola často přináší
do výuky ekologická témata a vede žáky k přemýšlení o stavu planety, o zmírnění plýtvání
potravinami, dále vede žáky k využívání zdrojů “z druhé ruky”.

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků.

akce místo konání zaměření počet
účastníků

Třídenní adaptační
kurz v září 2020

Jizerské hory Chata
ČERT

seznámení žáků a vyučujících
v nově vzniklé škole

10

čtyřdenní adaptační
výjezd v červnu

Jizerské hory Chata
ČERT

seznámení žáků současného a
budoucího prvního ročníku a
vyučujících v nově vzniklé
škole

17

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a
zaměření a počty žáků.

- během distanční výuky se podařilo vést pouze výtvarný kroužek, zúčastnili se 2 žáci
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- v rámci možností vládních opatření v souvislosti se situací COVID 19 žáci navštěvovali výstavy
(zejména v exteriéru)

- žáci nacvičili na poslední den školy kulturní akci ve spolupráci s vyučující hudební výchovy

8. Soutěže
Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a
mezinárodní úrovni)

Žáci se v roce 2020/2021 nezúčastnili žádných soutěží. Tato skutečnost je odrazem jednak toho, že
škola nově vznikla, jednak toho, že se nejedná o školu výkonovou a žáci si k soutěžím opět hledají
chuť a nový postoj.

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů

Vzhledem k tomu, že škola existuje pouze jeden školní rok, ještě nebyla zapojena do žádných
mezinárodních programů. Byla však podána žádost o grant na podporu zahraničního výjezdu všech
žáků lycea v následujícím školním roce.

10. Spolupráce právnické osoby s partnery

Škola navázala spolupráci s Poradnou pro život s.r.o. zejména z důvodu podpory kariérového
poradenství. V následujícím školním roce se škola zaměřuje na získání kvalitních kontaktů pro
realizaci praxí všech žáků lycea.

11. Další aktivity, prezentace

Během školního roku proběhl dvanáctkrát den otevřených dveří (online) za účasti pedagogů a žáků
lycea. V průběhu školního roku probíhaly pravidelné tripartitní schůzky s rodiči žáků, během nichž
škola prezentovala průběh a výsledky své práce.

Někteří pracovníci školy byli osloveni ohledně vyjádření k různé problematice. Šlo o rozhovory pro
televizi, tisk či vzdělávací organizace. Škola byla kontaktována v souvislosti s tématy: Schola
Pragensis, uzavírání škol, realizace formativního hodnocení, způsob řízení pedagogů.

12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin

- v době školních prázdnin probíhala rekonstrukce prostor školy, takže nebylo možné školu
pro jinou činnost využít
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V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2020/2021

Kontrola ze strany ČŠI proběhla na žádost školy ve dnech 2. - 4. června 2021 za účelem zjištění, zda
má škola nárok na zvýšené dotace. Škola byla zhodnocena jako vyhovující a s nárokem na zvýšenou
dotace. Nebyla nařízena žádná nápravná opatření.

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2020/2021

Žádná další kontrola se na škole nekonala.

VI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020

Hospodaření Naše lyceum - střední škola 01.01.2020 - 31.12.2020

PŘÍJMY (ti. Kč)

Školné 370

Dotace 120

Ostatní 1

CELKEM PŘÍJMY : 491

VÝDAJE (tis. Kč)

Spotřeba studijních materiálů 3

Energie 20

Služby - lektoři 44

Služby - nájem prostor 60

Služby - ostatní 38

Mzdy - HPP, VPP 234

Mzdy - odvody 68

Ostatní náklady - pojištění 14

Ostatní náklady - bankovní poplatky 2
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CELKEM VÝDAJE : 483

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2020 8

VII.
Další informace

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v
souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

VIII.
Problematika související s COVID-19

Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na území České republiky – a
z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol.

Škola byla dle pokynů vlády uzavřena a žáci byli vzděláváni distančně. Škola využívala prostředí
Google Classroom pro zadávání úkolů, jejich kontrolu a zpětnou vazbu. Dle nově uzpůsobeného
rozvrhu se konaly on-line hodiny za účelem vysvětlení nové látky a předání zpětné vazby na práci
žáků. Velmi častým způsobem komunikace byl telefonický hovor nebo individuí videohovor s
jednotlivými žáky dle jejich potřeb.
Na jaře bylo zahájeno konání konzultací pro žáky v souladu s nařízením vlády. Žáci tuto možnost
hojně využívali a tím pádem bylo možné výuku udržet v požadované efektivitě.
Distanční výuka probíhala celkem hladce, a to v přímé souvislosti se schopností žáků pracovat
samostatně. U několika žáků byla zapotřebí podpora rodiny ve spolupráci se školou.
Klasifikaci bylo možné ve většině případů bez problémů na základě získaných podkladů uzavřít.

Přílohy:
- učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů
- zápis z jednání školské rady - schválení výroční zprávy
- vyhodnocení MPP
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