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Identifika�ní údaje a charakteristika školy  

1. Identifika�ní údaje školy 
Název školy: Základní škola 

Adresa školy: Hornom�cholupská 873, 102 00 Praha 10 - Hostiva�  

Identifika�ní �íslo organizace: 62930729 

REDIZO �editelství: 600041298 

Telefon školy i školní jídelny: 274862488, 274862354, 274870265, 274862639 

Fax školy a školní jídelny: 274016553 

Telefon �editele: 274016523 

E-mail: zs@hornomep.cz  

WWW stránky: http://www.hornomep.cz/  

Jméno a p�íjmení �editele školy: Mgr. Rudolf Hl�že 

Jméno a p�íjmení koordinátora školního vzd�lávacího programu: Mgr. Karel Kašpar 

Z�izovatel školy: m�stská �ást Praha 15 

Adresa z�izovatele: Bolo�ská 487/1, 109 00 Praha 10 

2. Charakteristika školy 
Základní škola Hornom�cholupská je úplnou školou s prvním až devátým postupným 

ro�níkem. Nachází se v p�kném prost�edí nedaleko Hostiva�ského lesoparku a Hostiva�ské 

p�ehrady. Z�izovatelem školy je m�stská �ást Praha 15.  

V tomto školním roce má 17 t�íd a 370 žák�, pr�m�rná napln�nost t�íd je 21,76. 

Škola využívá 26 u�eben. Vedle kmenových t�íd jsou na škole 2 menší u�ebny 

jazyk�, pracovny pro p�írodopis a fyziku, chemii, po�íta�ová u�ebna, multimediální u�ebna, 

u�ebna hudební výchovy, u�ebna dramatické výchovy, u�ebna pro rodinnou výchovu, 

klubovna, malá a velká t�locvi�na a žákovská knihovna. Každé odd�lení školní družiny má 

svoji pracovnu - hernu. Škola má v dispozici vlastní venkovní h�išt�, jehož sou�ástí je h�išt� 

na kopanou s um�lým povrchem (um�lý trávník), h�išt� na košíkovou a odbíjenou s um�lým 

povrchem POROFLEX, atletická dráha s um�lým povrchem POROFLEX a dosko�išt� na 

skok do dálky. Sportovní areál mohou ve volném �ase využívat i u�itelé. 

Všichni vyu�ující mají své kabinety vybavené osobními po�íta�i, které jsou zapojené 

do školní sít�. Mají volný p�ístup na Internet, používají tiskárnu i kopírovací stroj, které se 

nacházejí ve sborovn�.  

Materiální vybavení je dostate�né. 
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Ke škole pat�í školní jídelna, která dnes va�í tak�ka 400 ob�d�. Strávníci mají 

zabezpe�en výb�r ze dvou jídel. 

3. Charakteristika pedagogického sboru 
Pedagogický sbor má 25 �len�, v n�mž se spojují mladí i zkušení pedagogové. 88 % 

u�itel� je pln� kvalifikovaných, ostatní si dopl�ují kvalifikaci. Ve škole pracuje výchovný 

poradce a metodik prevence sociáln� patologických jev�. Všichni u�itelé jsou proškoleni 

v problematice ochrany p�i mimo�ádných událostech, pravideln� se ú�astní kurz� výpo�etní 

techniky, které jsou organizovány v rámci státní informa�ní politiky ve vzd�lávání. 

Škola má školní družinu se t�emi odd�leními.  

4. Charakteristika žák� 
P�evážná v�tšina žák� jsou d�ti z okolního sídlišt�. V posledních letech vzd�láváme i 

d�ti cizích státních p�íslušník�. Máme dobré zkušenosti s integrací žák�. 

5. Spolupráce s rodi�i a jinými subjekty 
Spolupráce s rodi�i žák� se neustále rozvíjí. Rodi�e mohou školu navštívit kdykoliv 

po vzájemné dohod� s vyu�ujícím; v dob� konzulta�ních hodin a t�ídních sch�zek (žáci 

mohou být p�ítomni p�i jednání rodi�� a u�itele); p�i dnu otev�ených dve�í a v dob� akcí pro 

ve�ejnost. Rodi�e jsou o �innosti školy informováni prost�ednictvím školního zpravodaje a 

webových stránek školy. Možnost vzájemných informací po internetu chceme dále rozši�ovat 

zejména pomocí školního serveru. 

P�i škole pracuje také ob�anské sdružení rodi�� – Sdružení rodi�� a p�átel školy, 

jehož základním cílem je vytvá�et na naší škole a v jejím okolí podmínky k lepšímu vyžití d�tí 

a k v�tší podpo�e rozvoje jejich talentu ve všech oblastech. 

Škola úzce spolupracuje se z�izovatelem M�stskou �ástí Praha 15, zejména 

s odborem školství, kultury a zdravotnictví ú�adu naší m�stské �ásti. Škola organizuje kulturní 

a sportovní akce i pro ve�ejnost. Dobrá je i spolupráce s místní knihovnou a Pedagogicko 

psychologickou poradnou pro Prahu 10. 

Na škole p�sobí Sportovní klub Horizont Hornom�cholupská. Klub je svou �inností 

otev�en všech chlapc�m a d�v�at�m, kte�í mají zájem aktivn� trávit sv�j volný �as. Jsme rádi, 

že si �innost našeho klubu získává stále v�tší oblibu mezi chlapci a d�v�aty nejen z naší školy. 

D�kazem toho je i skute�nost, že neustále roste po�et oddíl� školního klubu i po�et �len�, 

kte�í v nich pracují.  
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Tak�ka všichni chlapci a d�v�ata na škole jsou zapojeni do hnutí „Pohyb je život“. 

Vedoucí oddíl� jsou zkušení organizáto�i zájmových aktivit na úseku masového rozvoje 

t�lovýchovy a sportu, což se pozitivn� odráží v �innosti jednotlivých oddíl�. 

Sportovní klub se podílí i na akcích organizovaných nap�íklad v rámci sportovních 

sout�ží O putovní pohár starosty Prahy 15 nebo akcích organizovaných v rámci sout�ží 

PRAHA – OPEN (sout�že p�ístupn� pro širokou ve�ejnost).  

Škola pronajímá od školního roku 2005/2006 �ást budovy St�ední odborné škole 

Futurum s.r.o., Hornom�cholupská 873, 102 00 Praha 10.  

V sou�asné dob� má SOŠ více než 140 žák�, 6 t�íd a tyto studijní obory: Ekonomika 

soukromého podnikání a Výchova d�tí p�edškolního a mladšího školního v�ku.  

Pronajaté prostory se nalézají ve 3. pat�e hlavní budovy školy a 2. pat�e správní 

budovy. Jedná se o 9 u�eben, 2 kancelá�e a 7 kabinet�. N�které odborné u�ebny a t�locvi�ny 

školy jsou využívány spole�n� základní školou a SOŠ. Škola zabezpe�uje i stravování 

student� a zam�stnanc� SOŠ.  

Pronájem je realizován tak, aby nenarušoval výchovn� vzd�lávací �innost školy.  

Hlavním d�vodem pronájmu je skute�nost, že ve spádové oblasti školy nebude 

dlouhodob� p�ibývat d�tí, které budou plnit základní školní docházku. Po�et žák� školy se 

bude pohybovat kolem 400 d�tí Zabezpe�ením pronájmu budou tedy optimáln� využity 

všechny prostory školy. Zárove� je obohacena nabídka st�edoškolského vzd�lávání v naší 

m�stské �ásti. 

 
 


