
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, 

LONDÝNSKÁ 34 
IZO 047609737 

 

Výroční zpráva 

2011-2012 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2011/2012 

 
Strana 2 

 

 
 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti 
za školní rok 2011/2012 

 a o hospodaření školy 
za rok 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2011/2012 

 
Strana 3 

 

Výroční zprávu schválil dne 25. 9. 2012. 

 

Martin Ševčík 

ředitel školy 
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1. Název školy 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

IZO: 047609737  

Ředitel školy: Mgr. Bc. Martin Ševčík   

jmenován radou MČ Praha 2 21.5.2012 na základě výsledku konkurzního řízení. 

2. Zřizovatel školy 

Městská část Praha 2, náměstí Míru 15, Praha 2 

3. Zásadní změny v síti škol ve školním roce 2011/2012 

Nebyly provedeny žádné změny. 

4. Vzdělávací program školy 

Ve všech ročnících a ve všech třídách je realizován ŠVP Svobodná škola. Školní vzdělávací 

program je koncipován tak, aby na úrovni školy (dále ročníků a jednotlivých předmětů 

předmětů, které vznikly integrací vzdělávacích oborů) vytvářel co nejlepší předpoklady pro 

postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii.  

• Žákům je umožněno osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. 

• Žáci jsou podněcováni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů. 

• Jsou vedeni k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 

• Je rozvíjena schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 

• Žáci jsou připravováni  k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

odpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 
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• U žáků je vytvářena potřeba projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. 

• Učí se aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

zodpovědní. 

• Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učíme je žít společně s ostatními lidmi. 

O formální bezchybnosti ŠVP svědčí inspekční zprávy. Za nejdůležitější ovšem považujeme 

skutečnost, že vzdělávání podle našeho ŠVP žáky baví a je efektivní (např. závěry 

srovnávacích testů SCIO, mimo jiné - nejlepší výsledek několika žáků školy v rámci Prahy).  

Vynikajících výsledků dosáhli žáci 7. ročníku v testování klíčových kompetencí. Naše škola 

patří mezi 10% nejúspěšnějších testovaných škol. Nejlepších výsledků dosáhli žáci v 

kompetenci k učení a v kompetenci sociálně personální. Žáci 8. ročníku testovali naplnění 

očekávaných výstupů z angličtiny (kategorie A1). Více jak 90% žáků uspělo. V pátém 

ročníku proběhlo již tradičně testování žáků z českého jazyka a z matematiky. V obou 

případech byly výsledky nadprůměrné. Patříme mezi 20% nejúspěšnějších škol. Z testů také 

vyplynulo, že potenciál žáků je využíván optimálně a že výsledky odpovídají úrovni jejich 

studijních předpokladů. Ve čtvrtém ročníku jsme se zúčastnili testování čtenářské 

gramotnosti. Výsledky žáků jsou nadprůměrné. Patříme mezi 30% nejlepších testovaných 

škol. Výsledky testování přírodovědné gramotnosti v 8.ročníku jsou celkově průměrné. 

ŠVP je výrazným pozitivním profilačním prvkem školy, o čemž nejlépe svědčí zájem o přijetí 

žáků do naší školy, který daleko přesahuje naše kapacitní možnosti. Většina žáků má přitom 

trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy. 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Cizí jazyk 
Počet učitelů 

Fyzické osoby s odbornou 
kvalifikací 

Počet učitelů 
Fyzické osoby bez odborné 

kvalifikace 

Anglický jazyk 3 4 

Španělský jazyk 1 1 

Německý jazyk 0 1 
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Na škole působila paní učitelka Jennifer Ventimiglia v rámci výměnného pobytu Fulbrightovy 

nadace, kdy učila místo paní učitelky Zuzany Richtermocové, která strávila tento školní rok 

na stáži v USA. Paní učitelka Ventimiglia učila Anglický jazyk 6. - 9. třídu a Španělský jazyk 

7. a 8. třídu. 

 Žáci učící se cizí jazyk  
jako povinný předmět 

Žáci učící se 
cizí jazyk jako 

povinně 
volitelný 
předmět 

Žáci učící se cizí jazyk  
jako nepovinný předmět 

 1.  stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 

AJ 210 180 0 0 0 

NJ 0 37 0 0 0 

FJ 0 0 0 0 0 

ŠJ 0 90 0 0 0 

RJ 0 0 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 0 0 

 
Úspěchy v soutěžích AJ 

I v letošním roce slavila naše škola úspěch v soutěži v konverzaci v anglickém 

jazyce v Praze 2. Ve starší kategorii žáků 8. a 9. ročníků se účastnila Tereza 

Klučková, která se umístila na 3. místě, Maximilián Vajt a Albert Ruster. 

V kategorii mladších žáků 6. a 7. ročníků nás reprezentovala Barbora Kabátová 

(4. místo), Žaneta Míšková (5. místo) a Kristina Komissarová. V této kategorii 

se před nás dostali pouze žáci z víceletých gymnázií a ze školy s rozšířenou 

výukou jazyka.  

Výsledky žáků 8. ročníku v testování firmy SCIO 
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Kromě dvou žáků 8. ročníku splňují všichni žáci požadovanou úroveň A1 s tím 

že na škole se vzdělávají žáci 8. ročníku dosahující úrovně B1 i B2+(což je 

úroveň obtížnější části maturitní zkoušky) 

6. Údaje o pracovnících školy 

 Ped. pracovníci 
celkem 

Ped. pracovníci s 
odbornou 
kvalifikací 

[%] 

Ped. pracovníci bez 
odborné kvalifikace 

[%] 

k 31.12.2011 51 68,62 % 31,38 % 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12.2011 

věk 20 a méně 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více 

počet 0 23 13 10 3 3 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 

36,84 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název akce Počet pracovníků 
Časový rozsah na 

osobu 

Pedagogické pracovní dílny 45 6 

Den dyslexie 2 6 

Seminář pro učitele Fyziky na ZŠ 

v elektrárně Lipno 
1 8 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2011/2012 

 
Strana 8 

 

Seminář Kosmický výzkum – program 

NASA 
1 4 

Seminář pro budoucí žadatele o grant 

Comenius 
1 4 

Seminář: Porozvodová problematika 1 6 

Seminář: Aspergerův syndrom –módní 

diagnóza? 
1 8 

Seminář: Rozvoj jazykových dovedností 

v přípravných třídách u dětí se 

sociokulturním znevýhodněním 

2 4 

Seminář: Genetická metoda čtení 2 3 

Seminář: Problematika vzdělávání žáků 

cizinců 
2 4 

Školení BOZP vedoucích pracovníků 3 1 

Školení požární hlídky 4 1 

Psychologická péče o nadané žáky 2 8 

Nadané dítě 1 8 

Výuka fyziky v Indii 1 6 

Počet pedagogických pracovníků, kteří v tomto školním roce studují 

doplňující nebo rozšiřující studium vysokoškolského typu. 

13 
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9.  Výsledky zápisu do prvních tříd  

 
Počet dětí u zápisu 

do prvních tříd 
Počet přijatých dětí Počet odkladů  

Počet 167 65 7 

 

Počet přijatých žáků byl počítán na hranici kapacity školy. 

10. Školní družina - klub 

 Počet oddělení Počet žáků k 27. 6. 2012 

Školní družina 10 250 

Školní klub 2 77 

 

Činnost školní družiny a školního klubu 

Výroční zpráva ŠD a ŠK 11-12 
Činnost školní družiny a školního klubu byla zahájena 1. září 2011. Zapsaní žáci do školní 

družiny v počtu 248 byli rozděleni do deseti oddělení. Pro 80 přihlášených žáků IV. B , 5. a 

6. ročníku byla otevřena dvě oddělení školního klubu. 

V průběhu školního roku došlo se zdravotních důvodů postupně k personální výměně tří 

vychovatelek. Všechny nové kolegyně si bez jakýchkoli problémů se svými pracovními 

povinnostmi poradily.  

Při své zájmově vzdělávací činnosti spolupracovali vychovatelé s rodiči, garanty ročníků, 

třídními učiteli kmenových tříd i ostatními učiteli prvního a druhého stupně a snažili se 

naplňovat hlavní cíl činnosti – vytvářet bezpečné, podnětné a přátelské prostředí. 

Vychovatelky a vychovatelé připravovali činnost ŠD a ŠK ve čtvrtletních plánech a snažili se 

zajistit zajímavé a poutavé akce, které byly až na výjimky z důvodu nepříznivého počasí, 

uskutečněny. Pro zájmově vzdělávací činnost v budově školy měli vychovatelé možnost 

využívat přidělenou učebnu, aulu či tělocvičnu, keramickou dílnu, učebnu s počítači, mobilní 
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jednotku, učebny s interaktivními tabulemi a oba školní dvory. Získané finanční prostředky 

(úplata za zájmové vzdělávání) byly použity k nákupu hraček, materiálu potřebného pro 

pracovně výtvarné činnosti a cen na různé soutěže. 

Organizační záležitosti a přípravy společných akcí byly projednávány na pravidelných 

měsíčních poradách. Vedoucí vychovatelka se účastnila porad širšího vedení (setkání 

garantů). 

Tak jako v minulých letech se vychovatelé ve spolupráci s třídními učiteli kmenových tříd 

podíleli na realizaci ročníkových projektů, přípravě a uskutečnění programů na zotavovacích 

pobytech, přípravě dárků pro budoucí prvňáčky a výrobě předmětů na vánoční trhy. Při těchto 

činnostech si žáci vyzkoušeli práci s látkou, korálky, dřevem a dalšími materiály. 

Opakovaně přispěli svou pomocí někteří učitelé druhého stupně. Pan učitel Albl zajistil  

diplomy na některé hry a soutěže, paní učitelka Ševčíková pomohla se zajištěním potřebných 

sportovních potřeb a učitelé cizích jazyků (Martina Vondrová, Magdaléna Nováková a Radek 

Rukavička) se v  rolích Mikuláše, Čerta a Anděla podíleli na tradiční Mikulášské oslavě 

v kině Ládví. 

Ze vzájemné spolupráce vychovatelů školní družiny a školního klubu vyplynulo několik 

sportovních utkání, řada návštěv kulturních zařízení a rukodělná dílna pro žáky prvních a 

druhých tříd.  V průběhu školního roku děti několikrát navštívily kino Ládví, ověřily si své 

znalosti dopravních značek v Muzeu policie či běžných i méně známých rostlin v Botanické 

zahradě na Slupi. Se zájmem absolvovaly návštěvy Stanice mladých přírodovědců, Národního 

a Technického muzea i  interaktivní výstavu Merkur v Muzeu hl. města Prahy. Děvčata 

ocenila výstavu Barbie a chlapci výstavu lega  na Národní třídě. S odborným výkladem 

pracovníka Pražské informační služby se děti prošly po Karlově mostě a prohlédly si výstavu 

Pražská strašidla v Mostecké ulici.  Ve spolupráci s vodáckým oddílem ŠAN se žáci třetí a 

čtvrté třídy projeli na lodích po Vltavě a absolvovali základní výcvik pádlování. K běžným 

vycházkám využívaly vychovatelky okolní i vzdálenější hřiště. Nejčastěji si děti hrály 

v Apolinářské zahradě. V zimních měsících bruslily na hřišti na Gutovce.  Vycházky na hřiště 

Na Výtoni spojily s krmením racků a labutí. Na hřišti U Vodárny se seznámily s činností 

DDM Prahy 2. Na náměstí Míru se zúčastnily zábavně soutěžní akce pořádané společností 

Komwag. V Riegrových sadech oslavily Den dětí v rámci zábavného programu 

organizovaného MČ Prahy 2.  V předvánočním období byl uskutečněn pro všechna oddělení 

školní družiny výlet s mikulášskou tématikou do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami. 
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Se školním rokem se žáci ŠD a ŠK již tradičně rozloučili Družinovým zábavně soutěžním 

odpolednem. 

Činnost školní družiny a školního klubu byla ukončena 29. června 2012 s počtem 250 

zapsaných žáků ve školní družině a 77 zapsaných žáků ve školním klubu.  

11. Poradenské služby školy  

výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání 

Ve školním roce 2011/2012 ve škole nadále působili členové školního poradenského 

pracoviště, v rámci něhož své služby nabízí školní speciální pedagogové, školní psycholog, 

metodik prevence, výchovný poradce a kariérový poradce.  

Poradenské služby jsou již nedílnou součástí systému vzdělávání a výchovy ve škole. 

Poradenství k volbě povolání je zajišťováno nejen výchovným poradcem, ale i třídními učiteli 

8. a  9. ročníku v rámci třídnických hodin, průřezových témat a předmětu Svět práce.  

Pracoviště podporuje žáky v učení, zlepšování sociálních dovedností a při řešení vztahových a 

komunikačních problémů. Cílem je zlepšování klimatu školy, dobrého prožívání školní 

docházky a prevence problémů v osobnostním vývoji dětí. 

Nově byl vypracován systém vzájemného předávání informací mezi jednotlivými pracovníky 

poradenského pracoviště, který zajišťuje možnost sledování řešení daných problematik i v 

časové ose. 

Výchovné poradenství 

Výchovné poradenství je nadále zajišťováno dvěma výchovnými poradci – mužem a ženou. 

Tento model se v minulosti již osvědčil. Nadále též probíhá spolupráce s mimoškolními 

odbornými pracovišti (PPP, SPC, OSPOD městských částí, specializovanými organizacemi 

orientovanými na sociální pedagogiku). 

Obsahem činnosti výchovných poradců je poskytování konzultací žákům, pedagogům a 

zákonným zástupcům a dalším členům rodiny. Tento rok byl zahájen cyklus přednášek na 

téma zdravý osobnostní rozvoj pro zákonné zástupce. 

V situacích přesahujících kompetence výchovného poradce jsou zákonní zástupci 

informováni o dalších možnostech v rámci poradenské sítě a služeb nabízených 

zdravotnickým systémem. Škola pokračuje ve spolupráci s organizací Barevný svět dětí, 5P, s 
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Městskou policií HMP a dalšími organizacemi a institucemi cílenými na nespecifickou 

prevenci a zdravý osobnostní rozvoj. 

Volba školy, profesní poradenství 

Žáci byli informováni o současných možnostech středoškolského vzdělávání a vzdělávání 

v učňovských oborech v rámci individuálního poradenství i v předmětu Svět práce. Cílem je 

napomoci včasnému rozpoznání profesní orientace. Poradenství je sekundárně poskytováno 

též zákonným zástupcům žáků. 

Prevence sociálně patologických jevů 

Školní metodik primární prevence (dále ŠMPP) dokončoval specializační akreditované 

studium pro školní metodiky primární prevence v rozsahu 120 hodin v PPP, Francouzská 56, 

Praha 2, aby tak získal plnou požadovanou způsobilost k výkonu pracovního zařazení. ŠMPP 

dále pracoval se žáky školy formou individuálních konzultací a krizových intervencí i formou 

realizace programu ve třídě. Mimo jednorázové besedy a interaktivní programy realizoval se 

školním psychologem cyklus setkávání s osobnostně vzdělávací tématikou v 8. ročníku. 

V průběhu roku poskytoval metodickou podporu jednotlivým třídním učitelům a aktualizoval 

přístupy v oblasti specifické i nespecifické prevence. 

Nadále pokračuje implementace prevence sociálně patologických jevů do výuky na 1. a 2. 

stupni. Prevence je přirozeným způsobem realizována pomocí průřezových témat osobnostně 

sociální výchovy, mediální a výchovy komunikační. Metodik přináší aktualizace témat a 

zároveň pružně reaguje na potřeby jednotlivých tříd či žáků. 

Pracovníci školy se aktivně a pravidelně zapojují do jednání v rámci Systému včasné 

intervence vedeného ÚMČ Praha 2. 

Školní speciální pedagog a školní psycholog 

V průběhu tohoto školního roku navštěvovalo naši školu celkem 101 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Z toho bylo 57 žáků integrovaných (na základě odborného posudku), 

tedy s nárokem na vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). 

Převážná většina žáků byla integrována na základě diagnózy specifické poruchy učení, často v 

těžší formě a v kombinaci s poruchou pozornosti, hyperaktivitou či hypoaktiviou (ADHD, 

ADD). Dva žáci byli integrováni pro hraniční rozumové schopnosti nebo lehké mentální 
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postižení. V současné době se u nás vzdělává jeden žák s diagnózou Aspergerův syndrom, již 

druhým rokem jeden žák s diagnózou Downův syndrom a čtyři žáci s diagnózou poruchy 

chování. Pro mimořádné nadání byli v tomto školním roce integrováni dva žáci na prvním 

stupni. Bylo jim umožněno chodit na vybraný předmět do vyššího ročníku. Pro třináct žáků se 

závažnějším postižením bylo ve třídách k dispozici šest asistentů pedagoga, dle potřeby po 

celou dobu výuky či jenom na vybrané hodiny. 

Zařazení výše zmíněných žáků do výuky bylo realizováno na základě doporučení 

pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogických center formou IVP, na 

jehož vytvoření se podíleli učitelé (třídní učitel a učitelé předmětů, do nichž se porucha 

promítá), školní speciální pedagožky, případně další odborníci. Konečná podoba IVP byla 

konzultována s rodiči a žákem. Podle IVP se pracovalo s žáky po celý školní rok. 

Individuálně upravené očekávané výstupy žáků byly v případě potřeby i během roku 

pozměňovány.  

Žáci s IVP také pravidelně docházeli na reedukace ke školním speciálním pedagožkám. 

Speciálně pedagogická péče probíhala individuální či skupinovou formou v době vyučování 

mimo prostory třídy. Rozsah péče vycházel z doporučení odborného pracoviště a z plánu 

speciálně pedagogické péče stanoveného speciálními pedagožkami školy dle organizačních 

možností školy. Speciální pedagožky se dále v případě potřeby účastnily vyučování, kde se 

podílely na vytváření odpovídajících podmínek ve třídě.  

Nedílnou součástí speciálně pedagogické péče bylo poskytování poradenství, zejména 

ohledně problematiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků, formou konzultací s rodiči, 

pedagogy a asistenty pedagogů. Bylo-li třeba, byla doporučena další odborná vyšetření v 

relevantních spolupracujících odborných institucích. 

V rámci psychologické péče byla kromě individuální péče a konzultací s žáky, rodiči a učiteli 

prováděna i diagnostika třídních kolektivů a následná práce se třídou. V osmém ročníku 

proběhla každý měsíc dvouhodinová setkání zaměřená na rozvoj osobnosti, která vedl školní 

psycholog a metodik prevence. 

V tomto školním roce byla speciálně vzdělávací péče zajišťována dvěma speciálními 

pedagožkami v rámci 1,5 přepočteného pracovního úvazku, přičemž jedna zastává také funkci 

školního psychologa na 0,5 úvazku. 

Z důvodu zvyšování své kompetence a seznámení se s aktuálními trendy v oblasti 

inkluzivního vzdělávání se naši odborníci dále vzdělávali. Účastní se pravidelných 

tematických setkání s ostatními školními speciálními pedagogy a školními psychology, která 
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se konají v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4. Školní psycholog využil 

supervizí nabízených taktéž pedagogicko-psychologickou poradnou a vstoupil do výcviku 

poradenských a psychoterapeutických dovedností. Z dalšího vzdělávaní jmenujme semináře: 

Instrumentální obohacování Reuvena  Feuersteina zaštítěné katedrou pedagogické a školní 

psychologie Pedf UK, seminář pořádaný o.s. META o práci s žáky-cizinci, konference na 

téma Celostní vývoj dítěte s ADHD, klinicko-psychologické dny s tématy Psychologická péče 

o nadané žáky a Aspergerův syndrom. 

Spolupracovali jsme též s občanským sdružením Elio (práce se školním kolektivem), 

lektorem Vítem Hrbáčkem (práce se skupinovou dynamikou), s občanským sdružením 

Barevný svět dětí (projekt Kámoš, Mezioborová skupina) a Hanou Jelínkovou (videotrénink 

interakcí pro vybrané žáky). 

V tomto školním roce se naše škola pokračovala v zapojení do projektu Centra podpory 

inkluzivního vzdělávání. Jde o projekt financovaný z evropských fondů, který zaštiťuje 

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. Z výstupů projektu, jehož cílem bylo vytvořit školní podpůrný program, 

vyplývá, že Základní škola Londýnská by mohla být dávána v tomto směru v mnoha věcech 

za příklad dobré praxe. 

12. Přehled mimoškolních aktivit školy 

Zájmové kroužky na škole organizuje občanské sdružení Odpoledne o.s. Toto sdružení 

rozšířilo počet zájmových kroužků na 70 a dalších 5 kroužků anglického jazyka organizuje ve 

spolupráci s agenturou Wattsenglish, která zajišťuje výuku jazyka s rodilým mluvčím.  

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

V prvním pololetí letošního školního roku byla v německém Kasselu pořádána přípravná 

návštěva na pokračování projektu Comenius. Offene Schule Waldau hostila přípravnou 

návštěvu v týdnu od 14.12. do 18.12.2011, na které byly projednány následující body. Byly 

probrány vize i konkrétní cíle nového projektu. Byl vytvořen plán projektu s rozložením 

jednotlivých návštěv do partnerských zemí. Z různých nápadů byly vybrány výstupní 

produkty, které by mohly být s žáky vytvářeny. Byly stanoveny komunikační technologie, 

pomoci kterých bude zajištěna spolupráce, byl započat webový blog projektu, rozhraní pro 

komunikaci. Na závěr byla vyplněna většina částí žádosti o grant projektu. Po úspěšné 
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přípravné návštěvě byla v lednu 2012 podaná žádost o grant na projekt Comenius PV-COM-

2011-040. Tuto žádost podalo také zbylých osm škol účastnících se setkání v Německé škole. 

Mezi účastnícími se zeměmi jsou kromě školy z České republiky a Německa i škola z 

Rakouska, Belgie, Španělska, Švédska, Turecka, Maďarska a Anglie. Koncem června byl 

projek schválen a přislíben finanční grant ve výši 20000 EURO. V roce 2012/2013 můžeme 

tedy začít nový projekt s názvem European Tales and Treasures.  

Zájezd do Walesu 

Ve dnech 3. až 9. 6. 2012 se již tradičně uskutečnil poznávací zájezd do zahraničí. Tentokrát 

žáci navštívili oblast jihozápadní Anglie a Walesu. Pobyt byl koncipován a realizován jako 

kombinace poznávání kulturních a historických památek a zároveň poznávání lidského 

rozměru kultury. Žáci  byli ubytování v anglických rodinách a tak měli alespoň minimální 

možnost vyzkoušet si angličtinu v praxi. Mezi navštívenými místy byly město Bath založené 

na původních římských termálních lázních, pyramidový  a komorový hrob u Willsbury, 

jejichž vznik se datuje do hluboko předkřesťanského období 2 500 let. př.n.l.. Škola touto 

formou realizuje propojování výukových obsahů s reálným světem kolem nás. Vzhledem k 

úspěšně podanému projektu byl škole, resp. zákonným zástupcům poskytnut příspěvek ÚMČ 

Praha 2 na zájezd v celkové výši 100 000 Kč. 

Zájezd do Osvětimi 

Ve dnech 9. - 12. května 2012 jsme s žáky 9. ročníku navštívili koncentrační tábor na území 

Polska Auschwitz- Birkenau. Cílem exkurze bylo prohloubení a autentičnost témat, jakými 

jsou holocaust, antisemitismus a utrpení Židů za druhé světové války. Žáci měli možnost 

zhlédnout expozici předmětů, které se z tohoto koncentračního tábora dochovaly, ale také 

výstavu fotografií většiny Židů, jež zde za války přišli o život. Získané informace pak předali 

formou projektových aktivit mladším žákům. Ti je zužitkují příští školní rok, protože se naše 

škola zapojila do projektu MČ Praha 2 Stopy vinohradských Židů. 

14. Zkušenost s péčí o nadané žáky 

Zkušenosti s prací s nadanými žáky je více popsána v kapitole 11 činnost speciálních 

pedagogů a školního psychologa. Na škole byli integrováni dva nadaní žáci. Tito žáci se na 

část vyučovacích hodin účastnili výuky ve vyšším ročníku. 
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15. Polytechnická výchova 

Polytechnická výchova je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a to formou 

povinného předmětu v 6. ročníku - Svět práce - v časové dotaci 1 vyučovací hodinu týdně. 

Dále je uskutečňovaná formou volitelných předmětů Technické praktikum ve 4. ročníku a 

dále v 7. a  8. ročníku. V rámci volnočasových aktivit na škole je kroužek Práce se dřevem. 

Velmi hojně byly využívány stavebnice MERKUR a to žáky od 2. do 7. ročníku. 

16. Integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

V rámci zapojení do projektu CPIV (viz kapitola 11) jsme pracovali na vhodné metodice 

práce s dětmi se sociálně znevýhodněného prostředí. Naše poznatky a závěry byly v rámci 

tohoto projektu použity jako příklad dobré praxe.  

Přípravné třídy 

Škola nemá přípravné třídy 

17. Cizí státní příslušníci 

Státy EU Počet žáků 

Velká Británie 1 

Řecko 1 

Slovensko 6 

Norsko 1 

Maďarsko 1 

Celkem 10 

Státy mimo EU 

Chorvatsko 2 

Makedonie 1 

Rusko 4 

Ukrajina 4 

Srbsko 4 
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Státy EU Počet žáků 

Myanmar 1 

USA 1 

Celkem 17 
 

Cizí státní příslušníci jsou běžně zařazováni do tříd. V 1. pololetí se cizinci ze zemí mimo EU 

vzdělávali v jazyce českém ve speciálních hodinách, financovaných z rozvojového programu 

MŠMT, v době mimo jejich řádné vyučování. 

18. Enviromentální výchova 

Škola měla vypracován pro školní rok 2011/2012 Program EVVO, tento program vycházel 

z ŠVP Svobodná základní škola v platném znění. Environmentální vzdělávání, výchova a 

osvěta byly na naší škole realizovány pomocí rozvíjení klíčových kompetencí, zařazením 

průřezového tématu Environmentální výchova do předmětů a realizací různých dílčích aktivit 

– projekty, vycházky po okolí, pěstování rostlin atd. 

 

Environmentální výchova a její naplňování v rámci celé školy: 
 Třídění odpadu  

 Návštěvy ZOO 

 Projekt Běh pro Afriku (výstavba nové školy v Etiopii) 

 

Environmentální výchova a její naplňování v rámci jednotlivých 

ročníků: 
1. ročník 

 Tematické okruhy: 

o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření 

s odpady (odpady a příroda). 

o Vztah člověka k prostředí – náš životní styl (odpady, spotřeba věcí). 

 Další aktivity: 

o Vycházky do okolí školy a povídání si o životním prostředí. 
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2. ročník 

 Tematický okruhy:  

o Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam pro 

lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby 

šetření), ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany 

jednotlivých druhů), ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, 

ohrožování a ochrana biodiverzity ve světě a u nás). 

o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření 

s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, 

druhotné suroviny). 

o Vztah člověka k prostředí – náš životní styl, prostředí a zdraví. 

 Další aktivity: 

o Návštěva sdružení TEREZA (Výukový program: Očima, rukama a ušima 

v přírodě). 

o V rámci školy v přírodě pozorování přírody lupami a mikroskopy. 

o Pěstování rostliny od semínka (fazole a hrách). 

o Projekt společně s Jedličkovým ústavem -  zasázení jedlí před školou. 

3. ročník 

 Tematické okruhy: 

o Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční význam lesa), pole (změny 

okolní krajiny vlivem člověka), vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním 

hospodářstvím). 

o Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života), ovzduší 

(význam pro život na Zemi), půda (jako zdroj výživy). 

o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření 

s odpady (odpady a příroda), ochrana přírody a kulturních památek (význam 

ochrany přírody a kulturních památek). 

o Vztah člověka k prostředí – naše obec (příroda a kultura obce). 

 Další aktivity: 

o Ekocentrum Rýchory  - povídání o rostlinách a živočiších. 

o Vycházky v okolí školy- jak se chovat k životnímu prostředí. 

4. ročník 

 Tematické okruhy: 
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o Ekosystémy – les (les v našem prostředí), pole (způsoby hospodaření), město 

(umělý ekosystém), kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v 

průběhu civilizace až po dnešek). 

o Základní podmínky života – voda (význam vody pro lidské aktivity), ovzduší 

(význam pro život na Zemi), půda (zemědělství v krajině). 

o Vztah člověka k přírodě – náš životní styl (třídění odpadu). 

 Další aktivity: 

o Sdružení ABEL (výukový program Ovce). 

o V rámci školy v přírodě beseda s pracovníky KRNAPu na téma ochrany 

přírody v Krkonoších. 

o Adopce zvířete ze ZOO. 

5. ročník 

 Tematické okruhy: 

o Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy 

lesa), pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby 

hospodaření, pole a jejich okolí), tropický deštný les (porovnání, druhová 

rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás), lidské sídlo – 

město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na 

místní podmínky), kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody 

v průběhu vzniku civilizace až po dnešek). 

o Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam 

vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, 

způsoby šetření), ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a 

klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás), půda (propojenost 

složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí), 

ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých 

druhů). 

o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní 

prostředí, průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický 

vývoj, vlivy průmyslu na prostředí), odpady a hospodaření s odpady (odpady a 

příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady), ochrana přírody a 

kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, právní 
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řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí), změny v krajině (krajina dříve 

a dnes)ekologické vědomí veřejnosti (Den Země). 

o Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje), náš životní styl 

(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí), 

ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky souvislosti, 

možnosti a způsoby řešení hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a 

prezentace), prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví), 

nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný 

společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a 

principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás). 

 Další aktivity: 

o Pozorování zvířat. 

o Pěstování a přesazování rostlin. 

o V rámci vycházek povídání o životním prostředí. 

6. ročník 

 Tematické okruhy: 

o Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význam 

lesa), tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, 

globální význam a význam pro nás). 

o Základní podmínky života – ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování 

ovzduší a klimatické změny, čistota ovzduší u nás), přírodní zdroje (zdroje 

surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy 

hospodaření s přírodními zdroji). 

o Vztah člověka k prostředí – aktuální ekologický problém (příčina, důsledek, 

souvislosti a možnosti řešení), prostředí a zdraví (možnosti a způsoby ochrany 

zdraví). 

 Další aktivity: 

o Návštěva botanické zahrady. 

o V rámci vycházek do okolí školy povídání o životním prostředí. 

o Laboratorní práce – bylinky a jejich léčivá funkce. 

7. ročník 

 Tematické okruhy: 
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o Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význam 

lesa), pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby 

hospodaření, pole a jejich okolí), tropický deštný les (porovnání, druhová 

rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás), lidské sídlo – 

město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí), kulturní 

krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace 

až po dnešek). 

o Základní podmínky života – ekosystémy (funkce ekosystémů). 

o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní 

prostředí, ekologické zemědělství, doprava a životní prostředí, změny v krajině 

(krajina dnes a dříve, vliv lidských aktivit). 

o Vztah člověka k prostředí – náš životní styl (spotřeba věcí), nerovnoměrnost 

života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na 

Zemi). 

 Další aktivity: 

o Záměrné pozorování krajiny – výuka v krajině. 

8. ročník 

 Tematické okruhy:  

o Ekosystémy – pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby 

hospodaření, pole a jejich okolí), vodní zdroje (lidské aktivity spojené 

s vodním hospodářstvím), moře (význam pro biosféru), tropický deštný les 

(porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro 

nás), lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy 

k okolí, aplikace na místní podmínky), kulturní krajina (pochopení hlubokého 

ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek). 

o Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam 

vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty), ovzduší (význam pro život na 

Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny), půda (propojenost složek 

prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy), ochrana biologických druhů (důvody 

ochrany), energie (vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj) přírodní 

zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na 

prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby 

získávání a využívání přírodních zdrojů z okolí). 
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o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní 

prostředí, ekologické zemědělství, doprava a životní prostředí (doprava a vliv 

na prostředí), průmysl a životní prostředí (průmyslová evoluce a demografický 

vývoj, vlivy průmyslu na prostředí), změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv 

lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivisty). 

o Vztah člověka k prostředí – náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, 

způsoby jednání a vlivy na prostředí), lokální ekologický problém (příklad 

problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, 

hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace), prostředí a zdraví 

(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, 

možnosti a ochrany zdraví), nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné 

podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky 

zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich 

uplatňování ve světě, u nás). 

 Další aktivity: 

o Vycházky po okolí v rámci lokálních problémů. 

o V rámci předmětu Člověk a Svět práce přiblížení profesí vztahující se 

k životnímu prostředí. 

o V rámci předmětu Estetická výchova – krajina jako inspirace pro výtvarná díla. 

o Diskuze o ekologickém zemědělství – ekoznačky, biopotraviny. 

 

9. ročník 

 Tematické okruhy: 

o Základní podmínky života – energie (energie a život, využívání energie, 

možnosti a způsoby šetření energie), přírodní zdroje (zdroje surovinové a 

energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření 

s přírodními zdroji). 

o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – průmysl a životní prostředí 

(vlivy průmyslu na prostředí), odpady a hospodaření s odpady (odpady a 

příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady). 

o Vztah člověka k prostředí – náš životní styl (energie, odpady, spotřeba věcí), 

nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný 

společenský vývoj na Zemi, globalizace a principy udržitelnosti rozvoje). 
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 Další aktivity: 

o Recyklace odpadů. 

o Aktuální ekologický problém – kontejnery na Praze 2. 

 

Pozn.: Tematické okruhy Environmentální výchovy u 1. - 5. ročníku byly naplňovány 

především v hodinách Člověk a jeho svět, u 6. – 9. ročníku především v hodinách Svět 

přírody a Člověk a společnost.  

19. Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova je v naší škole realizována zejména naplňováním celého rozsahu 

průřezového tématu Multikulturní výchova RVP ZV na prvním i druhém stupni. Její 

podstatou je naučit se porozumět lidem s odlišností, jinakostí (která může být dána sociálně, 

rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženstvím, zkušeností, apod.) a vytvářet prostor pro 

tolerantní a vstřícné soužití s nimi.  

Využíváme též možností, které jsou dány tím, že školu v hojné míře navštěvují žáci jiné než 

české státní příslušnosti a žáci z bilingvních rodin. Děti se tak v multikulturním prostředí 

pohybují přirozeně. Učí se zdvořile a efektivně komunikovat, smysluplně diskutovat, 

konstruktivně spolupracovat. Pedagogové ve spolupráci s rodiči žáků aktivně vytvářejí 

možnosti k prezentaci národních tradic a zajímavostí všech národů a národností, které jsou ve 

škole zastoupeny. Multikulturní aspekty jsou zahrnuty také do řady celoškolních i 

ročníkových projektů, např.: Den jazyků, Běh pro Afriku, Comenius atd.  

20. Prevence rizikového chování 

Prevence je podrobněji rozepsána v kapitole 11. 
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21. Žáci s trvalým pobytem mimo území Prahy 
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počet žáků 
celkem 3 1     1 1   36   42 

z toho 
nově přijatí        1   1   2 

 

22. Počet tříd 

I. stupeň II. stupeň Celkem 

15 8 23 

23. Počet žáků 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30.6.2012 363 186 549 

 
Naplnění kapacity školy 98,03% 

24. Průměrný počet žáků na třídu 

I. stupeň II. stupeň Škola 

24,2 23,25 23,87 
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25. Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků 

Víceletá gymnázia 

 

 

4 leté střední školy 

Gymnázia 
Střední umělecké 

školy 
Odborná učiliště 

Ostatní střední 

školy s maturitou 
Celkem 

12 5 4 17 38 

 

26. Školská rada 

Školská rada se v průběhu školního roku scházela na svých pravidelných jednáních (viz 

zápisy zveřejněné na www.londynska.cz.). Byli dovoleni členové školské rady za zákonné 

zástupce a za pedagogické pracovníky. Předsedou školské rady byl zvolen pan Jan Zadražil. 

Členové školské rady: 

Složení Školské rady  

Za ÚMČ Praha 2:  

Eliška Zemanová  

Jan Payne 

Klára Laurenčíková 

 Za rodiče:  

Jan Zadražil 

Marcela Višňovská 

Michal Jirkovský 

 Za pedagogy:  

Eva Varhulíková 

Václav Nádvorník 

Martina Novotná 

 

z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

16 2 
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27. Školní stravování 

 

Počty strávníků 

Měsíc Počet porcí Žáci Zaměstnanci 

září 5374 451 46 

říjen 4790 430 48 

listopad 4346 431 48 

prosinec 4314 429 48 

leden 5431 416 46 

únor 6578 421 42 

březen 5937 415 43 

duben 4701 409 46 

květen 4503 403 45 

Červen 5058 391 45 

Celkem 51032 4196 457 

 

V tomto školním  roce jsme se pokusili přidat se k řadě ostatních pracovníků školních jídelen, 

které  se rozhodli pomocí zvýšeného množství čerstvého ovoce, zeleniny a potravin bohatých 

na vlákninu bojovat proti dětské obezitě a snižování imunity. Na skladbě jídelníčku se podílí i 

zástupci školního parlamentu (tři žákyně 6. ročníku, které pravidelně s vedením školy 

diskutují jednotlivé plánované pokrmy). Výdej obědů je zachován v době od 12:30 do 13:50 a 

objednávky pomocí terminálu je možné provádět do 14:50. Platby jsou možné provádět 

hotovostně, převodem z účtu nebo inkasem.  
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28. Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol 

Pražská správa sociálního zabezpečení 

Česká školní inspekce 

PKF audit s.r.o. 

 

Kontroly výše zmíněnými subjekty proběhly bez závad. Zprávy z těchto kontrol jsou 

k nahlédnutí v ředitelně školy. 

29. Školní informační systém 

• Školní www stránka byla využívána jako jeden ze základních zdrojů informací a to jak 

pro veřejnost, tak i v uzavřené části pro pedagogické pracovníky. 

• Ve školním roce 2011/2012 byla stránka navštívena 212 926 krát, což průměrně 

znamená 583 návštěv denně (včetně víkendů a prázdnin). Ve školním roce je to 

průměrně 650 přístupů denně. 

• Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2011/2012 umístili na webové stránky 

1735 příspěvků, což znamená průměrně 37 příspěvků týdně. 

•  Na stránkách se objevilo 342 fotogalerií s celkovým počtem fotografií cca  12 650. 

• Na stránkách školy bylo zveřejněno 32 videozáznamů z činnosti školy i jako výukové 

materiály. 

• V uzavřené části pro pedagogické pracovníky bylo zveřejněno 192 příspěvků. 

Vybrané informace jsou ve škole zveřejňovány na vývěsce (4 nástěnky) tak, aby byl zajištěn i 

řádný informační systém pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu. V prvním 

mezipodlaží na hlavním schodišti je umístěn interaktivní kiosek s přístupem na internet, kde 

je možné nahlédnout do všech zveřejněných dokumentů. 

V rámci komunikace škola – zákonný zástupce byly opakovaně vytvořeny Záznamníky 

z Londýnské a pokračovalo se v úspěšných tripartitních setkáních – třídní učitel, rodič, žák. 
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30. Školní parlament 

Školní parlament v roce 2011/2012 

Uplynulý školní rok žákovského parlamentu byl ve znamení pokračování úspěšně zavedeného 

turnaje LonCup z minulého roku, další novinkou se stalo zavedení „Sovíka“. Parlament se stal 

iniciátorem a duchem charitativní akce ve 2. pololetí. Samozřejmě se nepřestal věnovat 

aktuálním potřebám žáků sledováním dílčích problémů či zlepšování klimatu školy.  

Novinka z minulého roku - turnaj „LonCup“ pokračoval svým druhým ročníkem. Celá škola 

se utkala o poháry v jednotlivých kategoriích. Třídní kolektivy si prostřednictvím svých 

zástupců na začátku roku vybraly disciplíny, vytvořil se harmonogram soutěží spolu 

s jednotlivými kategoriemi a během školního roku nebylo o zajímavé sportovní výsledky a 

soutěživost nouze. V průběhu celého turnaje se pilně analyzovaly a přidělovaly, dle předem 

dohodnutých kritérií, jednotlivé body a 29. června proběhlo slavnostní vyhlášení spolu 

s předáním krásných putovních pohárů. Vítěznými třídními kolektivy se staly: I.C v nejmenší, 

III.A v té prostřední a IX.A v nejstarší kategorii. Pohár „LonCup“ má a bude mít v příštích 

letech pevné místo při plánování školního roku. 

Horkou novinkou tohoto školního roku se stal „Sovík“. Další 

nápad z řad dětí, který se ujal a zrealizoval prostřednictvím 

ŠP. Sovík má podobu kartičky s čtvrtletní platností. 

V podstatě jde o to, že pokud žák zapomene nějaký běžný 

domácí úkol, nebo se mu nepovede běžná písemná práce či 

ústní zkoušení, tak může použít Sovíka a nedostane žádný 

„postih“.  

Sovík je vytištěn každému žákovi jmenovitě, což je zároveň 

motivuje k odpovědnosti, protože ztráta Sovíka se nevyplatí :) 

Největší akcí, která se realizovala pod hlavičkou ŠP byl 

charitativní projekt Běh pro Afriku. Parlament navázal na charitativní činnost školy, mj. škola 

prostřednictvím ŠP věnovala nemalý výtěžek z vánočních trhů na sbírku pro organizaci 

Člověk v tísni. Organizaci ČvT zůstala věrná i ve zmíněném projektu.  

Začátkem budoucího školního roku je plán ŠP jasný - věnovat se standardním povinnostem, 

jako jsou: zvolit si své nové zástupce, svého předsedu, vymyslet další ročník celoškolního 

turnaje, pečovat o putovní poháry, věnovat se aktuálním potřebám a dění ve škole a ... kdo ví, 

čím nás ŠP překvapí. 
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31. Zajímavé akce školního roku 2011/2012  

Organizační záležitosti 
• ve dnech 23.8. – 25.8. 2011 výjezdní soustředění pedagogických pracovníků 

• nabídka návštěvy školy – během podzimu navštívili školu zákonní zástupci 

119 dětí, kteří měli zájem o přijetí dětí do 1. ročníku školy 

Vzdělávání 
• Návštěva kolegů v rámci jednání Rady Asociace profese učitelství 

• Návštěva dne dyslexie ve Veletržním paláci – pí Flousková, pí Radová 

• Seminář pro učitele Fyziky na ZŠ v elektrárně Lipno – pí Vavřinová  

• Seminář „Kosmický výzkum – program NASA“ 

• Seminář pro budoucí žadatele o grant Comenius 

• Konference Cesta ke kvalitě – p. Ševčík 

• Konference Dobrá škola 21. století – p. Nádvorník, pí Varhulíková 

• Seminář Porozvodová problematika – pí Vondrová 

• Seminář Aspergerův syndrom – módní diagnóza? – pí Flousková 

• Seminář Rozvoj jazykových dovedností v přípravných třídách u dětí se 

sociokulturním znevýhodněním – pí Flousková, pí Radová 

• Společné jednání pedagogických asociací: „Kvalita současného školství a navržení 

změn ke zvýšení kvality vzdělávání“ – p. Ševčík 

• Školení FRAUS – pí Varhulíková, pí Krakowitzerová 

• Konference v Senátu Parlamentu ČR – Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich 

důsledky – p. Ševčík 

• Seminář: Problematika vzdělávání žáků cizinců – pí Bromová, pí Flousková 

• Pedagogické dílny učitelů – pokusy z předmětu Člověk a jeho svět 

• Školení BOZP vedoucích pracovníků 

• Školení požární hlídky 

• Celodenní seminář v rámci 165. klinicko – psychologického dne: psychologická 

péče o nadané žáky – pí. Radová, pí. Flousková 

• Přednáška: Výuka Fyziky v Indii - pí uč. Vavřinová 

• Vlastní pedagogické dílny 

Spolupráce 
• Sdružení Elio 
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• Návštěva studentů Pedagogické fakulty UK 

• Český zelený kříž – prevence zubní hygieny 

• Centrum tvořivé dramatiky 

• MŠ Čtyřlístek – návštěva předškolních dětí 

• Člověk v tísni – projekt Běh pro Afriku 

• Návštěva pedagogů z Jižní Koree 

• Asociace aktivní škol 

• Asociace profese učitelství 

• Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 

• Centrum podpory inkluzivního vzdělávání 

Projekty a akce pro žáky 
• Divadelní představení – divadlo Vzlet, divadlo ABC, divadlo Minor, Národní 

divadlo, divadlo U Hasičů, divadlo Drak 

• Festival VyšeHRÁTKY 

• Exkurze do Ekotechnického muzea Praha 

• Prohlídka filmového studia Pokrok 

• Den s Karlem Čapkem 

• Základy první pomoci 

• Beseda o práci u Policie ČR 

• Exkurze do Geosvěta 

• Festival Jeden svět 

• Tvořivá spolupráce při příležitosti slavnostního otevření Galerie Umění pro děti 

• Návštěva výstavy Vynálezci a vynálezy 

• Recitační soutěž 

• Návštěva  Lidic, Osvětimi  

• Cyklo - turistický výlet na Lipno 

• Program s asistenčními psy 

• Přednášky bývalých žáků o studiu na středních školách a gymnáziích 

• Vánoční dílny s rodiči 

• Výtvarné dílny pro žáky školní družiny 

• Preventivní program – Jak si nenechat ublížit 

• Sportovní turnaje v rámci poháru LonCup 

• Interaktivní dílny od sdružení Ekodomov 
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• Návštěva planetária 

• Výjezd do zahraničí: Wales 

• Návštěva hvězdárny Ládví 

• Návštěva české televize 

 

Projekty s dlouhou tradicí: 
• Běh do Londýnských schodů 

• Londýnská laťka 

• Vánoční trhy 

• Velikonoční dílny 

• Akce projektového charakteru spojené s přespáváním žáků ve škole 

• Soutěž o nejlepší bramborový salát 

• Školní prázdninový tábor 

• Zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí pro všechny ročníky 

• Adopce zvířat z pražské ZOO 

• Rozloučení s devátým ročníkem 

• Setkání bývalých zaměstnanců školy 

• Projekt Malá maturita pro žáky 9.ročníku 

• Lyžařský a snowboardový kurz v Krkonoších 

• Srovnávací testy Scio 5. a 7. ročníku 

• Soustředění a koncerty školního pěveckého sboru 

• Pódiová vystoupení žáků na Náměstí Míru 

• „Atletický den“ 

• Sportovní družinové odpoledne – soutěže pro děti 

Projekty a akce k realizaci ročníkových projektů 
• Výpravy po pražských památkách v rámci celoročního projektu – 3.ročník 

• Pravidelné návštěvy knihovny – 1. stupeň 

• Dobrodružství se Čtyřlístkem – 1. ročník 

• Za tajemstvím Prahy – 3.ročník 

• Projektové aktivity na téma Jan Hus – 7.ročník 

• Přespávání ve škole 

• Návštěva Jedličkova ústavu v rámci celoročního projektu – 2. ročník 
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• Elektrické modely 

• Natáčení antické tragédie – 6. ročník 

• Laboratorní práce - mikroskopování 

• Česko plné kouzel – 4. ročník 

• „Barvy“ – projekt k výchově ke zdraví – 6. ročník 

• Literární život 19. století 

• Audiovizuálně o Osvětimi – 9. ročník 

• Projekt s tématikou manipulativní komunikace – 9. ročník 

• Svět přírody – 8. ročník 

• Aktivity v rámci prevence – klima ve třídě – 7. ročník 

• Natočení žákovské verze filmu Někdo to rád horké - 7. ročník 

Prezentace práce školy 
• Obvodní kolo ve florbale o pohár MŠMT 
• Obvodní kolo v košíkové 
• Obvodní kolo soutěže v anglické konverzaci 

Soutěže  
• Obvodní kolo pythagoriády 
• Pětiboj všestrannosti – 5.ročník 
• Matematický klokan – 2. – 9. ročník 
• AMOS Tour Prahy 2 

Zajímavosti 
• Burza učebnic anglického jazyka 

• Dílny pro rodiče na téma: Rozvoj osobnosti dítěte a rozvoj sebedůvěry dětí 

• Projekt „Běh pro Afriku“ ve spolupráci s nadací Člověk v tísni 

• Koncerty školní kapely EXIT 

• Vystoupení školního sboru v Malém Vinohradském divadle 

 

32. Charitativní akce Běh pro Afriku 

Charitativní akce „ Běh pro Afriku“ , která se konala 15. června 

v odpoledních hodinách na Vyšehradě,  vznikla ve spolupráci 
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s organizací Člověk v tísni a Správou národní kulturní památky Vyšehrad. Na její organizaci 

se podíleli žáci a pedagogové ZŠ Londýnské a rodiče a přátelé školy. Sponzorskými dary 

přispěly společnosti: Mladá fronta, Crocodille a KOMWAG. Současně s během dětí probíhaly 

výtvarné a hudební dílny. V doprovodném kulturním programu byla odehrána divadelní 

představení Pohádka sousedská a Cesta kolem světa, vystoupili  bubeníci Adrian Švec a Papis 

Nyass a kapely Yellow Sisters, Yetto Jed No a Strom stínu. Odpolednem provázeli Simona 

Babčáková s Jiřím Laštovkou. Celkový výtěžek z konání této akce byl předán organizaci 

Člověk v tísni a bude použit na podporu stavby školy v Africe.  

33. Sportovní úspěchy žáků 

Sportovní soutěž Kategorie Umístění 

Amos Tour krajské kolo 4.B, 6.B a 8.A 3. 

Mc. Donalds CUP 

Obvodní kolo fotbal 
Chlapci 2. - 3. třída 3. 

Obvodní kolo 

Preventan cup - vybíjená 

Chlapci 4. – 5. třída 

Dívky 4.  – 5. třída 

1. 

3. 

Obvodní kolo v přehazované Chlapci 6. – 7. třída 3. 

Obvodní kolo ve florbale Dívky 6. – 7. třída 1. 

Obvodní kolo ve vybíjené Dívky 5. - 6. třída 2. 

Obvodní kolo ve vybíjené Chlapci 5. – 6. třída 1. 

Amos Tour obvodní kolo 4.B, 6.B a 8.A 2. 

Závěrečný florbalový turnaj elévové 2. – 4. třída 3. 

Závěrečný florbalový turnaj 

Závěrečný florbalový turnaj 

mladší žáci 5. – 7. třída 

starší žáci 7. – 9. třída 

4. 

3. 

Mc. Donalds CUP 

Obvodní kolo fotbal 
Chlapci 4. – 5. třída 3. 

Obvodní kolo v basketbale Dívky 2. st. 3. 
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Sportovní soutěž Kategorie Umístění 

Obvodní kolo v odbíjené Dívky 2. st. 2. 

Obvodní kolo v přehazované Dívky 6. – 7. třída 1. 

Obvodní kolo ve florbale 

Obvodní kolo ve florbale 

Florbalový turnaj O pohár 

ministra školství - obvodní kolo 

Chlapci 6. – 7. třída 

Chlapci 8. – 9. třída 

Chlapci  

Dívky 

3. 

3. 

1. 

1. 

Obvodní kolo v odbíjené Chlapci 2. st. 2. 

Obvodní kolo v basketbale Chlapci 2. st. 2. 

Obvodní kolo ve stolním tenise Chlapci 6. – 7. třída 2. 

 

34. Realizované nákupy vybavení školy 

Celkové cena pořízeného majetku pro zlepšení provozu školy byla ve školním roce 2011/2012 

cca 702 000 Kč. Vybrané významnější položky jsou uvedeny v tabulce. 

 

Předmět nákupu Cena v tisících Kč 

2 x interaktivní tabule 267,2 

Kopírovací stroj 97,4 

Software  34,2 

Počítačová vybavení 118,5 

Vybavení učeben 90,4 

Sportovní vybavení 37,1 

Učební pomůcky 23,3 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2011/2012 

 
Strana 35 

 

 

 

35. Přehled o poskytnutých informací  

Ve školním roce 2011/2012 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. a podle směrnice 

ředitele k naplnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 1. 1. 

2000 vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo 

umístěním na webovou adresu www.londynska.cz. 

36. Prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a 

návazné kriminality na základních školách zřizovaných MČ 

Praha 2 

Název organizace 
provádějící 

prevenci 
- přednášku 

Název 
přednášky 

Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet 
vyuč. 

hodin) 

Ročník 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

Vyšehrátky Vyšehrátky 5.9.2011 5 3. 1 

ELIO 

Klima ve třídě, 

vztahy mezi 

dětmi 

Září 2011 4 IV.B 1 

Bezpečný kontakt se 

psy 

Bezpečný 

kontakt se psy 
Září 2011 1 3. 1 

Sportlines 
Adaptační 

pobyt 

11.- 16.9. 

2011 

týdenní 

pobyt 
6. 2 

ZŠ Londýnská 
Teambuildingo

vé aktivity 
12.9. 4 5.  

Taneční studio Light 

Divadelní 

představení - Po 

kapkách 

19. 9. 2011 2  1. 1 

Městská policie hl. Bezpečnost se září 2011 1 2. 3 
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Název organizace 
provádějící 

prevenci 
- přednášku 

Název 
přednášky 

Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet 
vyuč. 

hodin) 

Ročník 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

města Prahy psy 

ELIO 
Preventivní 

program I. 
26. 9. 2011 3 6. 2 

Cinema City Anděl 
Projekce filmu 

KATKA 
26..9. 2 9. 1 

ZŠ Londýnská  
Reflexe filmu 

KATKA 
29.9. 2 9.  

ZŠ Londýnská 

Bezpečné 

chování na 

internetu 

4.10. a 7.10. 

2011 
1 6.  

ZŠ Londýnská 

“Láska přes 

internet” – 

komunikace na 

soc. síti 

říjen 2011 4 7.  

Policie ČR 
Jak si nenechat 

ublížit 
17.10. 2011 2 7. 2 

Městská policie hl. 

města Prahy 

Nenechme si 

ublížit 
18. 10. 2011 2 6. 1 

Městská policie hl. 

města Prahy 

Mimořádné 

události 
18.10.2011 2 8. 1 

Městská policie hl. 

města Prahy 

Jak si nenechat 

ublížit 
19.10.2011 2 5. 1 

ZŠ Londýnská - ICT 
Hravě žij 

zdravě 
1.pol. 10 5.  

Ekodomov 
Kam dopadne 

odpad 
20. 10. 2011 1 1. 1 

Městská policie hl. 

města Prahy 

Bezpečné 

chování 
21. 10. 2011 1 1.  3 
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Název organizace 
provádějící 

prevenci 
- přednášku 

Název 
přednášky 

Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet 
vyuč. 

hodin) 

Ročník 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

v každém 

ročním období 

ELIO 
Preventivní 

progam II. 
31.10. 2011 3 6. 2 

ZŠ Londýnská  

školní psycholog 

Skupinová 

dynamika – 

prevence šikany 

3.11.2011 2 III.C  

ZŠ Londýnská  
Osobnostní a 

sociální vývoj 

9.11 – 6.12. 

2011 
20 8.  

Městská policie hl. 

města Prahy 

Malý 

kriminalista 
14. 11. 2011 2 6. 1 

ZŠ Londýnská 
Vánoční 

přespávání 
16.12. 1den a noc 5.  

ZŠ Londýnská 

Vánoční trhy,  

kooperace 

žáků,rodičů a 

ped. pracovníků 

Prosinec 

2011 
4 1. – 9.  

ZŠ Londýnská 
Tripartitní 

setkání 

Listopad, 

prosinec 

2011 

180 1. – 9.  

ELIO 
Preventivní 

progam III. 
20. 12. 2011 3 6. 1 

Vítek Hrbáček 

Skupinová 

dynamika – 

vztahy ve třídě 

Leden - 

únor 2012 
8 VII.A 2 

Vítek Hrbáček Klima třídy 
únor - 

březen 2012 
9 VII.B 2 

ZŠ Londýnská 
„Bastardi“ – 

projekce filmu, 
23.2. 2012 4 7.  
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Název organizace 
provádějící 

prevenci 
- přednášku 

Název 
přednášky 

Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet 
vyuč. 

hodin) 

Ročník 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

národnostní 

menšiny 

ZŠ Londýnská 

školní psycholog 

Prevence 

kriminality 

mládeže 

23.2.2012 2 III.C  

Aktuálně.cz 
Mediální 

výchova 
8.3.2012 4 7. 1 

ZŠ Londýnská 

školní psycholog 

Skupinová 

dynamika – 

prevence šikany 

13.3.2012 2 III.C  

ZŠ Londýnská 

 školní psycholog 

Vhodná 

komunikace v 

kolektivu 

29.3.2012 2 III.C  

ZŠ Londýnská Kyberšikana Duben 2012 2 4.  

ZŠ Londýnská 

Základní 

dovednosti a 

návyky 

související s 

podporou zdraví 

a jeho 

preventivní 

ochranou 

Květen 

2012 
2 4.  

Život v harmonii - 

Helena Komasová 

Zlobivé 

lopatičky 
2. 5. 2012 1 1.  2 

ZŠ Londýnská 
výlet do 

Osvětimi 

9. – 12. 5. 

2012 
5 9.  

Český olympijský 

výbor 

Každý může být 

vítězem 
10.5.2012 3 8. 1 
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Název organizace 
provádějící 

prevenci 
- přednášku 

Název 
přednášky 

Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet 
vyuč. 

hodin) 

Ročník 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

Městská část Praha 2 
Operace 

Anthropoid 
12.5.2012 1 5. 1 

Památník Lidic 
Beseda a 

prohlídka Lidic 
14.5.2012 4 5. 1 

ZŠ Londýnská 

školní psycholog 

Skupinová 

dynamika – 

prevence šikany 

24.5.2012 2 III.C  

ZŠ Londýnská 

Olympiáda 

skupin napříč 

ročníkem 

26.5.2012 5 5.  

ZŠ Londýnská 

projekce filmu 

Seznam se 

bezpečně 

12.6.2012 2 9.  

ZŠ Londýnská 
Formy a zásady 

komunikace 
14.6.2012 2 8.  

ZŠ Londýnská Běh pro Afriku 15.6.2012 10 1. – 9.  

Mudr. Radim Uzel 
Sexuální 

chování 
18.6.2012 2 

VII.A, 

8. a 9. 

roč. 

1 

Ministerstvo 

zdravotnictví a 

MŠMT 

Bezpečnost 

potravin a 

zdravý životní 

styl 

18.6.2012 2 8. 1 

Kolektiv herců a 

zdravotníků 

Už vím, jak na 

to. Nebojím se 

pomoci 

20. 6. 2012 1 1.  1 

ZŠ Londýnská 

školní psycholog 

Skupinová 

dynamika – 
25.6.2012 2 III.B  
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Název organizace 
provádějící 

prevenci 
- přednášku 

Název 
přednášky 

Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet 
vyuč. 

hodin) 

Ročník 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

prevence šikany 

ZŠ Londýnská 

Natáčení 

třídního filmu - 

zlepšení vztahů 

ve třídě 

leden - 

červen 2012 
50 VII.B  

ZŠ Londýnská 
Seznamte se 

bezpečně 2 
červen 2012 1 7.  

Miroslava Rattayová 
První pomoc – 

prevence úrazů 
červen 2012 1 2. 1 

Městská knihovna 

Záhřebská 

Nabídka 

volnočasové 

aktivity, 

seberealizace 

Každý 

měsíc 
10 4. 

 

1 

ZŠ Londýnská 

Besedy o volbě 

profese vedené 

rodiči žáků 

Každý 

měsíc 
10 IV.B  

ZŠ Londýnská  
Komunitní 

kruhy 
průběžně 4 1. – 5.  

Koncerty PKF 

Základy 

slušného 

chování a 

osobnostní 

rozvoj 

10 5 3. 1 

ZŠ Londýnská 

Ročníkový 

projekt Všichni 

jsme lidé – 

handicap a jeho 

vnímání, 

průběžně neurčeno 2.  
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Název organizace 
provádějící 

prevenci 
- přednášku 

Název 
přednášky 

Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet 
vyuč. 

hodin) 

Ročník 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

vzájemná 

pomoc a 

tolerance. 

ZŠ Londýnská 

Zotavovací 

pobyty ve 

zdravotně 

příznivém 

prostředí 

spolupráce 

v rámci ročníku 

průběžně týden 1. – 6.  

 

37. Výsledky testování žáků 

V tomto školním roce jsme se zúčastnili následujících srovnávacích a ověřovacích testování: 

 Pilotní testování 5. a 9. ročníků a příslušných tříd víceletých gymnázií v prosinci 2011 

 Generální zkoušky 5. a 9. ročníků a odpovídajících tříd víceletých gymnázií 

Testování firmy SCIO 

 Finanční gramotnost 3. ročník 

 Čtenář 4. ročník 

 Matematika, Český jazyk, obecné studijní předpoklady 5. ročník 

 Klíčové kompetence 7. ročník 

 Anglický jazyk 8. ročník 

 Kompletní zprávy z testování jsou k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. Zde 

uvádíme pouze několik souhrnných informací. 
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38. Ekonomická část výroční zprávy za rok 2011 

Rozbor hospodaření za rok 2011 

1.vyúčtování příspěvku od zřizovatele dotace:  

celkem    6 361  968,00 

 z toho na provoz  4 802  968,00 

 na údržbu  1 559  000,00 

   

 čerpání: celkem   6 352 292,13 

 z toho na provoz  4 703 152,13 

 na údržbu  1 649 140,00 

   

 hospodářský výsledek činí      9 675,87 

 

a) vyúčtování příspěvku od zřizovatele za výdejnu 

čerpání celkem    928 090,40 

  z toho na provoz    922 450,40 

  na údržbu        5 640,00 

b) vyúčtování příspěvku od zřizovatele za školu 

čerpání celkem  5 433 877,60 

  z toho na provoz  3 880 517,60 

  na údržbu  1 553 360,00 

 

2. vyúčtování prostředků na platy asistentů  

Celkem poskytnuto    872 700,00 

Celkem čerpáno    872 700,00 

 

3.vyúčtování doplňkové činnosti 

 Výnosy     715 345,15 

 náklady     459 092,00 

 hosp. výsledek     256 253,15 

 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2011/2012 

 
Strana 47 

 

4. vyúčtování odměn pro pracovníky školy z příspěvku zřizovatele 

 poskytnuto UZ 96  423 900,00 

 čerpáno UZ 96  423 900,00 

 

 poskytnuto UZ 61  220 000,00 

 čerpáno UZ 61  220 000,00 

 

 

rozpis tvorby hospodářského výsledku 

hospodářský výsledek od zřizovatele       9 675,87 

hospodářský výsledek doplňková činnost   256 253,15 

 

úroky    23 450,09 

celkem  289 379,11 

 

Zlepšený výsledek hospodaření celkem za rok 2011  289 379,11 

 

Škola předložila zřizovateli MČ Praha 2 následující návrh na rozdělení zlepšeného výsledku 

hospodaření: 

Fond odměn  130 000,00 

Fond rezerv  159 379,11 

 

Na základě usnesení Rady MČ Praha 2 došlo ke změně návrhu na rozdělení zlepšeného 

výsledku hospodaření, a to takto: 

Fond odměn    98 000,00 

Fond rezerv  191 379,11 
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Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT prostřednictvím MHMP v roce 

2011 

  

Dotace poskytnuté MŠMT 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2011 

Použito 

k 31. 12. 2011 
Vratka dotace 

a 1 2 3 

Dotace poskytnutá MŠMT celkem    19 191 258 19 191  258 0 

v tom:    

1. přímé výdaje na vzdělávání celkem 18 286 000   18 286 000 0 

v tom: 

a) platy 

 

13 218  000 

 

13 218 000 

 

0 

b) OPPP      110 000    110 000 0 

c) ostatní (pojistné+FKSP+ONIV) 4 958 000 4 958 000 0 

2. další jednotlivé tituly dotací celkem 905 258  905 258  0 

(uvedené v číselníku účelových znaků)     

v tom:    

33017      -       materiálové vybavení pro 1. ročník 52 000 52 000 0 

33024      -       bezplatná výuka ČJ 54 094 54 094 0 
33027      -       dotace na posílení platové úrovně 

pedagogoů s vysokoškolským vzděláním (563/2004 

Sb.) 

799 164 799 164 0 
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Rozbor mimorozpočtových zdrojů 

Doplňková činnost 

Příjmy na základě podnájmu prostor na základě smluv celkem 715 345,15 

Čerpání 459 092,00 

Zlepšený výsledek hospodaření 256 253,15 

 

„Školné“ 

Příjem 443 633,16 

Čerpání 367 676,64 

Zůstatek 75 956,52 

Zůstatek není zlepšený hospodářský výsledek, jedná se o nevyčerpanou úplatu za 

školské služby v roce 2011. 

 

Ostatní příjmy 

Zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí 

Příjmy 1 968 646,00 

Výdaje 1 968 646,00 

Zůstatek 0,00  

 

 

Úroky 

Příjmy                                                                                                              23 450,09 


