
Výroční zpráva o činnosti školy 

Školní rok: 2016/17 
Název vzdělávacího programu1: KOLIK UMÍŠ JAZYKŮ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM 
První školní den: 17. září 2016 
Poslední školní den (den vydávání osvědčení): 17. červen 2017 
Školní dny2: soboty, 10:00-13:15 
Počet školních dnů za školní rok: 28 
 
1 Organizace/ spolek 
1.1 Základní údaje o organizaci/spolku 

Název Česká škola Madrid  

Sídlo Calle Fernán González 38, 2D, 28009 Madrid 

Kontaktní adresa Calle Fernán González 38, 2D, 28009 Madrid  

Právní forma Asociace  Číslo registrace 33184 

Datum registrace 
v zemi působnosti 

8.5. 2012 Vzdálený přístup pro 
ověření registrace 

https://sede.mir.gob.es/ 
nfrontal/webasocia2.html 
(Asociación Escuela Checa Madrid) 

E-mailová adresa ceskaskolamadrid@hotmail.com 

Kontaktní osoba 
(jméno a příjmení) 

Mgr. Soňa Klimešová  Telefon +34 654 142 028 

Dálkový přístup (web) www.ceskaskolamadrid.es 

 
1.2 Aktuální vedení organizace/ spolku (přiložte kopii dokumentu, který Vaše tvrzení dokládá, 

označte příloha 1.2) 

Jméno a příjmení Funkce Zvolen dne Kontakt 

Mgr. Soňa Klimešová  předsedkyně  14.11.2015 sklimesova@gmail.com 

Mgr. Alena Válková  místopředsedkyně  14.11.2015  

Šárka Ayllonová  účetní  18.6.2016  

Markéta Černíková  tajemnice  18.6.2016  

 
2 Škola 
2.1 Základní údaje o škole 

Název školy Česká škola Madrid  

Zřizovatel - 

Adresa školy Calle Fernán González 38, 2D, 28009 Madrid  

Další místa výuky Iberidiomas, ul. Barbastro 2, 28022 Madrid 

Dálkový přístup (web) www.ceskaskolamadrid.es 

Číslo jednací ujednání/smlouvy s MŠMT MSMT-46005/2015 

Kapacita školy 56 

 
2.2 Aktuální vedení školy (přiložte kopii dokumentu o zvolení, pokud je k dispozici, označte příloha 
2.2) 

Jméno a příjmení Funkce Kontakt (e-mail) 

ad 1.2.    

   

   

   

                                                 
1 Pokud byl vydán dodatek k ŠVP, uveďte jeho název a označení 
2 např. středa: 1. a 2. ročník, sobota: 3.-9. ročník 

https://sede.mir.gob.es/


Údaje o školské radě nebo 
jiném správním subjektu, je-li 
zřízen 

- 

 
3 Počty vzdělávaných žáků (uvádějte počet občanů ČR/ celkem, např. 10/12, tj. 10 žáků z 12 má 
české státní občanství) 

Žáci 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

zapsaní 
k datu 
zahájení 
šk.r. 

4/6 3/5 5/5 2/2 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 

kteří 
dokončili 
šk.r. 

3/5 2/4 4/4 2/2 / 1/1 / 1/1 / 

kteří 
postupují do 
dalšího 
ročníku 

3/5 2/4 4/4 2/2 / 1/1 / 1/1 / 

 
K této zprávě přiložte následující dokumenty (ve formátu .pdf). 
příloha 3.1: vzor vydaných osvědčení (jeden vzor za každý vyučovaný ročník), 
příloha 3.2: třídní knihy používané ve školním roce (všechny třídy) 
 
4 Přehled organizace výuky3 

Třída 
(označení, 

příp. 
pořadí) 

Ročník/-y Počet 
žáků 
třídy 

(podle 
ročníků) 

Počet 
kvalifikovaných4 

učitelů 

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů 

Počet 
odučených 

hodin 
v 1.pol. 

Počet 
odučených 

hodin 
v 2.pol. 

1.třída   5 1 1 56 56 

2. a 6. třída  5+1 1  56 56 

3. třída   5 1  56 56 

4. třída   2 1  56 56 

7. a 8. třída   1+1 1  56 56 

 
5 Počet učitelských pozic ve škole5 

Kvalifikovaných 5 

Nekvalifikovaných 1 

Celkem 6 

                                                 
3 řádky přidejte dle potřeby 
4 osoby, které získaly alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo které získaly doklad o dosažení alespoň 
odpovídajícího středního vzdělání v jiném jazyce než českém a nejsou-li rodilými mluvčími českého jazyka, 
prokázaly znalost českého jazyka zkouškou z českého jazyka minimálně na úrovni C1 dle Společného evropského 
referenčního rámce (SERR), a které zároveň získaly minimálně střední vzdělání v oboru 75 pedagogika, učitelství 
a sociální péče dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nebo získaly příslušnou odbornou kvalifikaci získanou dle 
práva jiného státu, jež je tímto státem vyžadována pro vzdělávání a které je srovnatelné se vzděláváním na 
příslušném stupni základní školy, nebo získaly vzdělání v programu směřujícím k získání pedagogického vzdělání 
nebo v programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v délce alespoň 100 hodin, 
s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii a didaktiku 
5 za učitele se považuje každý, kdo vede pravidelnou výuku, nebo se na ní přímo podílí, např. jako „asistent“ 



 
6 Základní údaje o hospodaření školy 

Rozpočet školy celkem 545 000 

Výše školného (v místní měně a v přepočtu na 
CZK) na dítě 

140 eur/pololetí (3 656CZK) 

Příjmy z peněžních darů MŠMT V roce 2017 240 000CZK 

Realizované náklady na vyučující celkem 1430 eur/vyučující/školní rok, tj. 7 150eur (186 
722CZK) 

 
7 Další informace 

Stručná charakteristika 
školního roku (popis 
činnosti, jak byla 
organizována výuka, zda 
byly zpracovány učební 
plány, zda probíhala 
spolupráce s logopedem 
nebo jiným specialistou, 
údaje o prevenci sociálně 
patologických jevů, zda 
probíhala autoevaluace 
školy atd.) 

Výukový materiál po žáky ZŠ: učebnice a cvičební sešity Modrá řada 
Prodos, materiál z internetu (např. metodický portal rvp.cz, 
pravopis.cz, skolakov.eu), vlastní materiály vytvořené vyučujícími, 
různé hry (domino, pexeso,...) podporující výuku. K výuce byla 
využívána také digitální tabule a internet. 
Průběh výuky: podle ŠVP ČŠM. Výuka školních dětí probíhala 
v souladu s RVP ZV. Při přípravě výuky vycházeli vyučující z 
vypracovaných tématických plánů pro jednotlivé ročníky ZŠ. Zápisy 
z hodin včetně docházky žáků zaznamenávali vyučující do online 
třídních knih. Žáci si nosili domů pravidelně domácí úkoly, jejich práce 
byla průběžně hodnocena jednak vyučujícími (žákovské knížky, slovní 
hodnocení), jednak žáky samotnými. V průběhu školního roku se 
velmi osvědčila tzv. kooperativní práce žáků různých ročníků.   
Od září 2016 probíhal ve škole projekt Rok s českými spisovateli 
spojený s významnými osobnostmi české literatury. Každou 
vyučovací sobotu se žáci seznamovali s českými umělci (spisovateli, 
básníky, filmaři, apod.) formou jednoduché „výstavy” v prostorách 
školy. V hodině pak probíhala krátká prezentace společně 
s představením jejich tvorby (například úryvek z knížky, video, apod.). 
Žáci následně vypracovávali jednoduché testy na zapamatování a 
prohloubení nabytých znalostí (kvízy, hádanky, testy, osmisměrky, 
apod.).  
U žáků 1. třídy probíhala pravidelná skupinová logopedická chvilka 
(každých 14 dnů 15 minut).  
Třídní schůzky s rodiči žáků 1xpololetí.  

Odkaz na další informace www.ceskaskolamadrid.es 

Školní aktivity 
(realizované mimo třídu pro 
děti zapsané k výuce) 

Do pravidelné výuky byly zahrnuty v tomto školním roce také aktivity 
zaměřené především k posílení poznání českých tradic a české 
kultury. Tyto akce se realizovaly  zpravidela v prostorách jazykové 
školy Iberidiomas:  
Česko zpívá koledy (zpívání tradičních českých koled)- prosinec 2016 
Noc s Andersenem (projekt na podporu čtení)- duben 2017 
Mimo prostory Iberidiomas:  
Návštěva Národního archeologického muzea v Madridu – březen 
2017 

Odkaz na další informace www.ceskaskolamadrid.es 

Mimoškolní – volnočasové 
aktivity (pro děti zapsané 
k výuce a další zájemce) 

Kromě výše popsaných aktivit ČŠM organizovala pro všecny žáky tyto 
akce: oslava Mikuláše, vánoční a velikonoční dílna, karneval, 
představení pražského divadla Viola, oslava Mezinárodního dne dětí 

Odkaz na další informace www.ceskaskolamadrid.es  

Spolupráce (např. s jiným 
spolkem nebo organizací-

Kontaktní seminář eTwinning (říjen 2016) 

http://www.ceskaskolamadrid.es/


zahraniční nebo českou, se 
školou v ČR, eTwinning atd.) 

Odkaz na další informace - 

Údaje o aktivitách a 
prezentaci školy na 
veřejnosti 

Prezentace ČŠM v rámci akce Mi empresa, mi corazón, pořádané 
firmou intoIntercambio Estudiantil (https://www.into.es/) 
Radio Cadena COPE, program Tiempo de Juego (12.6.2016, 
2‘25‘‘,http://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego) 
Publikace k 5. výročí založení České školy Madrid v Českém rozhlase-
Radio Praha, dne 16.5.2017  

Odkaz na další informace http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/1726233 

Údaje o zapojení školy do 
rozvojových a 
mezinárodních programů 

- 

Odkaz na další informace  

Údaje o zapojení učitelů do 
dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

kontaktní seminář eTwinning (říjen 2016) pro vyučující školy vedený 
lektorkou z Národního podpůrného střediska v Praze 
 

Odkaz na další informace - 

 
8 Garant/-i výuky 

Titul, jméno a příjmení 1./ 2. stupeň Vzdělání Kontakt (e-mail) 

Mgr. Jana Čechovská 1.-5. třída  Mgr.  janacechovska@seznam.cz 

Mgr. Tatiana Bednaříková  6.-9. třída  Mgr.  petrovatatiana@seznam.cz 

 
9 Plán na příští školní rok 2017/18 
První školní den: 16. září 2017 
Počet žáků, které budete vzdělávat: 22-25 
Počet učitelů, které budete potřebovat na zajištění výuky: 6 
Počet školních dnů: 28 

Plánujete revizi ŠVP? Ano, zvažujeme zrušení evaluačních tabulek, které jsou nyní součástí 
osvědčení, neboť se domníváme, že slovní hodnocení, které je součástí osvědčení jako 
takového, je dostačující k hodnocení vzdělání žáků.  
Byl stanoven den zápisu na šk. rok 2017/18? Ano, byl proveden zápis žáků na konci škoního roku 
2016/2017 formou formuláře  
 
10 Další sdělení (podněty, návrhy, žádosti atd.) 
Zvažujeme možné formy poskytování vzdělání žáků také mimo Madrid a okolí (e-learning), tj. žáků, 
kteří nemohou docházet do školy na pravidelnou výuku, ale jejich rodiny, mají zájem o vzdělání v naší 
škole, např. žáků z Barcelony, Huelvy, atd.  
 
 
 
 
Datum: 28. září 2017 
Zpracoval/-a: Mgr. Soňa Klimešová, předsedkyně ČŠM 
 
 
 

https://www.into.es/
http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/1726233

