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1. Název školy 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

IZO: 047609737  

Obor vzdělávání: 79-01C/01 Základní škola 

Ředitel školy: Mgr. Bc. Martin Ševčík   

jmenován radou MČ Praha 2 21.5.2012 

2. Zřizovatel školy 

Městská část Praha 2, náměstí Míru 15, Praha 2 

3. Zásadní změny v síti škol ve školním roce 2012/2013 

Nebyly provedeny žádné změny. 

4. Vzdělávací program školy 

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

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

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

odpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 

• 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. 

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 4 2 

Španělský jazyk 1 1 

Německý jazyk 0 1 

    

 

 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 219 189 0 0 0 

NJ 0 37 0 0 0 
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FJ 0 0 0 0 0 

ŠJ 0 101 0 0 0 

RJ 0 0 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 0 0 

 

Úspěchy v soutěžích AJ 

Stejně jako v předchozích letech, i v letošním školním roce se naše škola 

účastnila soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. Nejprve probíhala školní 

kola a tři vítězové z každé kategorie postoupili do obvodního kola Prahy 2, které 

probíhalo na ZŠ Botičská.  

V kategorii mladších žáků se účastnili žáci 6. a 7. ročníků – Luka Miškovič, 

Alexander Sedláček a Andrija Peraica. 

Mezi staršími žáky z kategorie 8. a 9. ročníků nás reprezentovala Barbora 

Kabátová, Tereza Klučková a Albert Ruster. Barbora Kabátová zvítězila 

v obvodním kole a postoupila do kola krajského. Albert Ruster skončil 

v obvodním kole na 3. místě. Všem účastníkům soutěže děkujeme za 

reprezentaci a vítězům gratulujeme.  

Výsledky žáků 8. ročníku v testování firmy SCIO 

Žáci 8 ročníku se zúčastnili testování firmy SCIO - SKATE. Tento test nemá za 

cíl porovnávat znalosti žáků v rámci ČR, ale zjistit jejich úroveň v poslechové 

části a v práci s textem. 

 Kromě jednoho žáka se specifickými vzdělávacími potřebami všichni žáci 8. 

ročníku splňují požadovanou úroveň A1 s tím, že jeden žák dosahuje úrovně B2, 

11 žáků úrovně B1, 23 žáků úrovně A2 a 9 žáků úrovně A1. Jeden žák je na 

úrovni A0. 
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6. Údaje o pracovnících školy 

 Ped. pracovníci 
celkem 

Ped. pracovníci s 
odbornou 
kvalifikací 

[%] 

Ped. pracovníci bez 
odborné kvalifikace 

[%] 

k 31.12.2012 51 70,59 % 29,41 % 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12.2012 

věk do 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více 

počet 23 13 9 3 3 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 

36,08 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název akce Počet pracovníků Časový rozsah na 
osobu 

Studium pro asistenty pedagoga 1 80 

Improving schools and education system - 
Norway 1 40 

Dramatická výchova, ped dílny 20 2 

Smart notebook 4 2 

Smart notebook pro vychovatelky ŠD 10 2 

Matematické prostředí 2 12 
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Tělesná výchova 5 1 

Jak vyučovat o holokaustu 1 30 

Jak na výuku matematiky, když jedna 
metoda nefunguje 14 2 

Moderní trendy v didaktice fyziky 1 12 

Heuristická výuka fyziky prakticky I 1 36 

Heuristická výuka fyziky prakticky II 1 36 

Zdravotník zotavovacích akcí 6 40 

Metodika efektivního zapojení interaktivní 
tabule do výuky 2 8 

Letní škola anglického jazyka a metodiky 1 30 

Účast na kulatých stolech SKAV 9 2 

Česko mluví o vzdělání - konference 2 6 

Pracovní seminář k tvorbě standardů ZV 4 4 

Členové týmu připravující standardy ZV 
obor fyzika a ČSV 2 40 

Počet pedagogických pracovníků, kteří v tomto školním roce studují 

doplňující nebo rozšiřující studium vysokoškolského typu. 

9 

9.  Výsledky zápisu do prvních tříd  

 
Počet dětí u zápisu 

do prvních tříd 
Počet přijatých dětí Počet odkladů  

Počet 133 57 5 

 

Počet přijatých žáků byl počítán na hranici kapacity školy. 
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10. Školní družina - klub 

 Počet oddělení Počet žáků k 27. 6. 2013 

Školní družina 10 250 

Školní klub 2 80 

 

Činnost školní družiny a školního klubu 

Činnost školní družiny a školního klubu byla zahájena 3. září 2012. Zapsaní žáci do školní 

družiny v počtu 249 byli rozděleni do deseti oddělení. Pro 80 přihlášených žáků části IV. C,  

V. ročníku a VI. ročníku byla otevřena dvě oddělení školního klubu. 

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

třídními učiteli kmenových tříd i ostatními učiteli prvního 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 

zajišťovali zajímavé a poutavé akce, které byly též téměř všechny uskutečněny. Pro zájmově 

vzdělávací činnost v budově školy vychovatelé využívali přidělenou učebnu, aulu či 

tělocvičnu, učebnu s počítači, mobilní jednotku, učebny s interaktivními tabulemi a oba školní 

dvory. Za peníze vybrané v tzv. školném byly nakoupeny do jednotlivých oddělení hračky, 

materiál potřebný pro pracovně výtvarné činnosti a ceny na různé soutěže. 

Organizační záležitosti a přípravy společných akcí byly projednávány na pravidelných 

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

garantů). 

Velmi dobrá a smysluplná byla spolupráce vychovatelů s třídními učiteli kmenových tříd, 

která se nejvíce odvíjela při uskutečňování ročníkových projektů, plánováním a realizací 

programu na zotavovacích pobytech, společnými dílnami při přípravě výrobků na vánoční a 

velikonoční trhy a v neposlední řadě jednotným výchovným působením na svěřené žáky. 

Významným přínosem pro činnost školní družiny byla i pomoc některých učitelů druhého 

stupně. Žáci paní učitelky Vavřinové předvedli dětem z první třídy hry na počítači, které sami 

naprogramovali. Paní učitelka Ševčíková pomohla se zajištěním sportovních pomůcek 

k pohybovým aktivitám a učitelé cizích jazyků (Radek Rukavička, Magda Nováková a 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2012/2013 

 
Strana 10 

 

Zuzana Richtermocová) se opět jako představitelé Mikuláše, Čerta a Anděla podíleli na 

Mikulášské oslavě v kině Ládví.. 

Ze vzájemné spolupráce vychovatelů vyplynula řada návštěv kulturních zařízení a 

sportovních utkání či soutěží. 

V divadle D21 žáci viděli zajímavá představení: Pejsek a kočička, Tři veteráni a Kubula a 

Kuba Kubikula. V divadle Minor navštívili pohádku Ryba. Velmi byly oblíbené byly 

navštěvy kina Ládví, kde děti shlédly filmy: Doba ledová 4, Sammyho dobrodružství, 

Croodsovi, Smíšek bílý kožíšek a Kozí příběh. V továrně Rodas v Šestajovicích si žáci 

vyrobili vlastní svíčky a voskové pastelky. Vydali se po stopách Karla Maye a vytvořili si 

vlastní indiánské čelenky. Prohlédli si výstavu Dětský svět za císaře pána v Národním muzeu, 

zahráli si se stavebnicí v Prvním muzeu lega a se stolními hrami na Deskohraní v Tyršově 

domě. Seznámili se střípky historie při vycházce na Vyšehrad. Navštívili několikrát akce 

pořádané DDM Praha 2. Ve stanici přírodovědců se naučili jak sázet květiny do vlastnoručně 

ozdobených květináčů a v botanické zahradě si prohlédli exotické papoušky. Ve spolupráci 

s vodáckým oddílem Šán si žáci vyzkoušeli pádlování a svezli se na lodích po Vltavě. Ve 

Vánočním období byl uskutečněn celodružinový výlet na Karlštejn spojený s prohlídkou 

Betlémů. K odpočinkovým a pohybovým činnostem byly využívány okolní i vzdálenější  

parky a hřiště. Nejčastěji děti navštěvovaly Krčský les, Apolinářskou zahradu, hřiště U 

vodárny, Gutovka a Dětský ostrov. Velmi úspěšné bylo zimní bobování v Riegrových sadech. 

Na rozloučení se školním rokem bylo zorganizováno soutěžní odpoledne za aktivní účasti 

všech vychovatelů školní družiny i školního klubu. 

Činnost školní družiny a školního klubu byla ukončena 28. června 2013 s počtem 250 

zapsaných žáků ve školní družině a 80 zapsaných žáků ve školním klubu.  

11. Poradenské služby školy výchovné poradenství, poradenství 

k volbě povolání 

Ve školním roce 2012/2013 své služby opět nabízeli členové školního poradenského 

pracoviště: školní speciální pedagog, 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. Poradci 
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nadále působí v týmu školního poradenského pracoviště vedle školního psychologa, 

speciálního pedagoga a školního metodika primární prevence. 

Pracoviště podporuje žáky v učení, zlepšování sociálních dovedností a pomáhá jim řešit 

vztahové a komunikační problémy. Cílem je zlepšování klimatu školy, dobrého prožívání 

školní docházky a prevence problémů v osobnostním vývoji dětí. 

Výchovné poradenství 

Na škole působí dva výchovní poradci. Vzhledem k počtu žáků školy a s přihlédnutím ke 

generové problematice je jedním poradcem muž a jedním žena. Žáci mají též možnost sami 

vyhledat osobu, která se jim jeví v jejich pohledu vhodnější. 

Nadále probíhá spolupráce s mimoškolními odbornými pracovišti, která poskytují  potřebnou 

specializovanou péči (PPP, SPC, OSPOD jednotlivých městských částí, neziskové organizace 

poskytující služby v sociální i zdravotní oblasti). Škola již dlouhodobě spolupracuje 

s organizací Barevný svět dětí a to zejména prostřednictvím projektu Kámoš, dále s Městskou 

policií HMP a dalšími organizacemi cílenými na nespecifickou primární prevenci a zdravý 

osobnostně sociální rozvoj. 

Volba školy, profesní poradenství 

Žáci jsou každoročně informováni o aktuálních možnostech dalšího vzdělávání v rámci 

individuálního poradenství a prostřednictvím předmětu Svět práce. Žáci 8. ročníku navštívili 

pražský veletrh středních škol „Schola Pragensis“.  Cílem práce s dětmi je napomoci 

včasnému rozpoznání vhodné profesní orientace. 

Prevence sociálně patologických jevů 

Školní metodička  primární prevence sociálně patologických jevů (dále jen ŠMPP) pracovala 

se žáky jak formou organizovaných programů specifické i nespecifické prevence, tak formou 

individuálních konzultací a krizových intervencí. Poskytovala také konzultace rodičům. 

V průběhu roku poskytovala metodickou podporu třídním učitelům při organizaci a obsahové 

skladbě preventivních programů nebo při řešení problémových situací a aktualizovala 

přístupy a informace v oblasti prevence. Realizace programu utvořeného na základě poptávky 

potřeb třídy proběhla letos v 5. a v 8. ročníku jako série lekcí osobnostně sociální výchovy. 
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Primární prevence je součástí ŠVP a je přirozeným způsobem realizována pomocí 

průřezových témat. Ředitel školy a metodička prevence se pravidelně účastní setkávání SVI 

na úřadu městské části Praha 2. 

Školní speciální pedagog a školní psycholog 

V průběhu tohoto školního roku navštěvovalo naši školu celkem 110 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Z toho bylo 55 žáků integrovaných (z podnětu odborných 

pracovišť), 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 postižení. V tomto školní roce ve vzdělávání pokračoval na druhém stupni jeden žák 

s diagnózou Aspergerův syndrom, již třetím rokem školu navštěvoval žák s diagnózou 

Downův syndrom a tři žáci s diagnózou poruchy chování. Pro mimořádné nadání byli v tomto 

školním roce integrováni dva žáci na prvním stupni. Jednomu z nich bylo umožněno chodit na 

vybraný předmět do vyššího ročníku. Pro dvanáct žáků se závažnějším postižením bylo ve 

třídách k dispozici sedm asistentů pedagoga, dle potřeby po celou dobu výuky či jenom na 

vybrané hodiny. 

Podkladem pro vzdělávání výše uvedených žáků byla doporučení pedagogicko-

psychologických poraden nebo speciálně pedagogických center a vytvoření IVP, na němž se 

podíleli učitelé (třídní učitel a učitelé předmětů, do nichž se porucha promítá), školní speciální 

pedagogové, případně další odborníci. Konečná podoba IVP byla konzultována s rodiči a 

žákem. Podle IVP se pracovalo s žáky po celý školní rok a jeho naplňování bylo průběžně 

konzultováno se všemi zainteresovanými. 

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

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 pedagogy školy dle organizačních 

možností. V případě potřeby se speciální pedagogové účastnili vyučování, kde se podíleli na 

vytváření odpovídajících podmínek ve třídě.  

Nedílnou součástí speciálně pedagogické péče bylo poskytování poradenství (zejména k 

problematice speciálních vzdělávacích potřeb žáků) formou konzultací s rodiči, pedagogy a 

asistenty pedagogů. V případě potřeby byla doporučena další odborná vyšetření v 
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relevantních spolupracujících odborných institucích. Speciální pedagogové též pravidelně 

připravují dílny pro pedagogy školy na témata spojená se vzděláváním žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Letos poprvé jsme uspořádali dílnu pro zájemce z řad rodičů.   

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

učiteli prováděna i diagnostika třídních kolektivů a následná práce se třídou. V osmé třídě 

pravidelně probíhala dvouhodinová setkání zaměřená na osobnostní rozvoj, která vedl školní 

psycholog a metodik prevence. 

V tomto školním roce byla speciálně vzdělávací péče zajišťována dvěma speciálními 

pedagogy v rámci 1,5 přepočteného pracovního úvazku, přičemž jeden zastává též 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. Účastnili se pravidelných 

tematických setkání s ostatními školními speciálními pedagogy a školními psychology, která 

se konají v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4. Školní psycholog 

pokračoval ve výcviku poradenských a psychoterapeutických dovedností a speciální pedagog 

do něho nově vstoupil. Z dalšího vzdělávaní jmenujme semináře: Úvod do první pomoci při 

školní šikaně a kyberšikaně (přednášející Dr. M. Kolář), klinicko-psychologický den na téma 

Ochrana našich dětí v současné praxi: Interdisciplinární podhled na téma – ve vztahu k 

možnostem psychologů v této oblasti, cyklus seminářů věnovaných práci s žáky se 

zdravotním postižením, konference  Centra podpory inkluzivního vzdělávání na téma Inkluze 

není iluze. 

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

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

sdružením Barevný svět dětí (projekt Kámoš, Mezioborová skupina) a občanským sdružením 

Divadelta. 

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

inkluzivního vzdělávání. Odborníci z CPIV připravili pro 2. třídu program podporující 

pozitivní vztahy ve třídě. Projekt CPIV financovaný z evropských fondů zaštiťovaný 

Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy měl působnost do roku 2013.  
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12. Přehled mimoškolních aktivit školy 

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

ustálilo počet zájmových kroužků na 70 a další 3 kroužky anglického jazyka organizuje ve 

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

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

Projek Comenius 

Od začátku letošního školního roku se naše škola opět účastní mezinárodního projektu 

pořádaného Národní agenturou pro evropské vzdělávací projekty Comenius - European Tales 

and Treasures. Naší škole byl schválen grant, to znamená, že jsme se zavázali k splnění 24 

mobilit žáků a učitelů v průběhu dvou let. Vycestování žáků a učitelů je plně hrazeno 

z prostředků Evropské Unie. Počítáme s tím, že bude moci vycestovat více žáků a učitelů, než 

je povinné minimum. Partnerskými institucemi jsou: 

 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Pécs, Maďarsko 

 Offene Schule Waldau, Kassel, Německo 

 Institut Antoni Pous i Argila, Manlleu, Španělsko 

 Neue Mittelschule Puntigam, Graz, Rakousko 

 Pamukyazı Tamsa Seramik İlköğretim Okulu, Izmir, Turecko 

 WICO Campus Mater Dei, Overpelt, Belgie 

Projektu se měly dále účastnit základní školy z Velké Británie a Švédska, těm však nebyly 

žádosti schváleny.  

Projekt se týká rozvoje klíčových kompetencí u žáků, a díky návštěvám v jednotlivých 

školách budou mít také naši pedagogové možnost rozšířit si obzory ve své profesi, inspirovat 

se z chodu zahraničních škol a vyměnit si nápady s kolegy z jiného prostředí.  

Projekt je zaměřen na žáky, kteří si pomocí komunikace (elektronické a osobní) i 

vypracovávání výstupů k jednotlivým etapám projektu, uvědomují širší kontext Evropské 

unie. Žáci díky různým aktivitám prozkoumávají kulturní bohatství a tradice účastnících se 

zemí i své vlastní, porovnávají život svých vrstevníků a zamýšlí se nad nynější společensko-
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kulturní situací. Jazykem partnerství je angličtina, žáci tedy rozvíjí své komunikační 

dovednosti v jejich hlavním cizím jazyce, a to v konkrétních životních situacích.   

Tento projekt se zaměřuje na postupné představování pověstí a legend jednotlivých zemí a 

jejich poznávání. Po ukončení jednotlivého výstupu vždy vyjede skupina žáků v doprovodu 

učitelů do hostitelské školy a úkol prezentují ostatním.  

Konkrétní cíle jsou: 

 sledovat původ pověstí, zjistit společné hodnoty v nich obsažené a jejich vliv na náš 
svět   

 utvářet/posilovat toleranci k jiným tradicím a hodnotám  
 zlepšit čtení a psaní, jak v mateřském jazyce, tak v angličtině během studování a 

vytváření příběhů 
 rozvíjet komunikační dovednosti – prezentování, předvádění, dramatizace, vyprávění, 

improvizace 
 rozvíjet ICT dovednosti (multimediální prezentace: Powerpoint, Stop-motion software, 

Photoshop, Google docs, ...); komunikace pomocí e-mailů a sociálních sítí (e.g. 
Facebook, Skype, …) 

 poznávat přírodu a okolní prostřední skrze geocaching 
 rozvíjet kompetence a zodpovědnost za vlastní učení (plánování, hodnocení..) 

 zažívat různé vzdělávací metody a přístupy 
Ubytování žáků v zahraničí je zajištěno v rodinách navštívených žáků a strava částečně 

tamtéž a částečně v místní školní jídelně. Výjezd je spojen s kulturním programem a výlety do 

míst legend a příběhů. Kritérii pro výběr reprezentantů naší školy je bezproblémové chování 

během školního roku, plnění všech povinností a aktivní přístup k vytváření projektových 

výstupů.   

Jako kontaktní skupina byl již tradičně vybrán sedmý ročník. V uplynulém školním roce 

vycestovalo 13 žáků a 10 učitelů do tří partnerských škol. V pořadí první projektové setkání 

se konalo v listopadu 2012 v Maďarsku. Žáci si spolu se studenty ze všech partnerských škol 

prohlédli školu a seznámili se se školním systémem, shlédli divadelní představení maďarské 

legendy (The witch and the devil), které připravili žáci a učitelé místní školy, představili své 

komiksového ztvárnění maďarské pověsti, ohodnotili i díla partnerských škol a také převzali 

německou pověst, kterou jsme se zabývali následně. Navštívili kulturní čtvrť Zsolnay, 

účastnili se poznávací prohlídky města Pécs zahrnující geocaching. Dále pak vařili a 

ochutnávali místní speciality či navštívili místo legendy (vrch a lázně Nagyharsány). 

Další setkání se konalo na přelomu února a března v Německu, ve škole v Kasselu proběhly 

podobné aktivity jako v Maďarsku včetně prohlídky školy a města, divadelního představení 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2012/2013 

 
Strana 16 

 

pověsti o Rapunzel, výstavy plakátů přivezených školami znázorňující legendu či návštěva 

věže v Trendelburgu, kde byla uvězněná Rapunzel. Samozřejmě každá ze zemí slavnostně 

převzala španělskou pověst v projektové pokladnici.  

V pořadí třetí návštěva partnerské instituce se konala v dubnu ve španělském Manlleu. Žáci a 

učitelé se opět účastnili plánovaných aktivit, shlédli např. divadelní představení španělské 

legendy The Serpent of Manlleu a převzali rakouskou pověst The Aquarius in the Lurgrotte. 

Během pětidenní návštěvy se také podívali do nedaleké Barcelony. Další zajímavou činností, 

jež postupně vzniká, je projektová píseň. Na závěrečný večer ve škole v Manlleu se píseň 

poprvé hrála a zpívala. Každá sloka písně pojednává o jedné legendě, postupně se budou 

sloky přidávat.      

V uplynulých dnech proběhly na škole aktivity a projektové dny Comenius. Během nich jsme 

se seznámili s rakouskou legendou a vyráběli scény do krabic. V září nás čeká další část 

projektu, návštěva školy v Grazu.  

Poté ještě navštívíme školu v Turecku a začneme se připravovat na přivítání partnerských 

institucí – žáků a kolegů – v březnu 2014 v Praze. Do projektového setkání na naší škole se 

zapojí většina učitelů a žáků, půjde o jednu z hlavních akcí nadcházejícího školního roku. 

Projekt Comenius bude zakončen na návštěvě Belgie v květnu 2014. 

Projekt můžeme prozatím hodnotit jako velmi pozitivní zejména díky možnosti žáků 

komunikovat s vrstevníky z partnerských zemí. Po příjezdu z návštěv se děti rozmluvily a je 

zřejmé, že si jsou v jazyce nyní jistější a samostatnější.  

Webové stránky projektu, na nichž si také můžete prohlédnout fotky z jednotlivých akcí, naleznete 

na www.ettcomenius.blogspot.com.   

Žáci, kteří navštívili maďarskou školu, jsou Šimon Andráško, Natálie Buriánková, Jan Hubert 

a Johana Šafářová. 

Žáci, kteří se účastnili setkání v Německu, jsou Katarína Handlovičová, Johana Karbanová, 

Natálie Kuklíková, Adéla Rálišová a Tomáš Vepřek. 

Žáci, kteří navštívili partnerskou školu ve Španělsku, jsou Martin Hubáček, Aneta Hüblová, 

Magdalena Sobotková a Matěj Vaněk. 

Koordinátorkou projektu je Magdaléna Nováková, učitelé aktivně se účastnící projektu jsou 

Zuzana Richtermocová, Lenka Marková, Jana Vavřinová, Jan Chaluš a Hana Rančáková. 
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Zájezd do Španělska – Katalánska 

Ve dnech 27. 5. – 2. 6. 2013 se jako každý rok uskutečnil zájezd do zahraničí. Tentokrát žáci 

navštívili Španělsko, resp. oblast Katalánska. Poznávací pobyt byl koncipován a realizován 

jako poznání jiné kultury, její historie a seznámení se základními znaky sice evropské, ale 

přesto odlišné civilizace. K tomuto sloužili mnohé památky, které byly navštíveny. Mezi ně 

patří např. gotické město Besalú (které je do dnešní doby dochováno ve své (téměř) původní 

podobě); dále Girona se svou katedrálou; jedno z nejposvátnějších míst v Katalánsku, hrad 

Montserrat, či památky moderní doby v Barceloně. Během návštěvy těchto míst měly děti 

možnost vyzkoušet si dovednosti při používání španělského jazyka, který je na naší škole 

vyučován. V průběhu tohoto poznávacího pobytu si žáci mohli v praxi vyzkoušet obsah 

některých očekávaných výstupů. Vzhledem k úspěšně podanému projektu byl škole, resp. 

zákonným zástupcům poskytnut příspěvek ÚMČ Praha 2 v celkové výši 39 000,- Kč.   

Expedice Banát (14. – 23.6.2013) 

Hlavním z cílů expedice je ukázat specifické prostředí českých vesnic v rumunské oblasti 

Banát. České osídlení a způsob života je zde prakticky beze změn již od poloviny 19. století, 

vidět a především zažít si tento unikát je pro dnešního „moderního“ člověka neopakovatelným 

zážitkem.  

Účastníci expedice strávili osm dní bez signálu moderních technologií v přímém kontaktu se 

způsoby zdejšího života, stravovali se pouze z místních zdrojů (domácí chléb, maso, sýry, 

zelenina...), vydávali se po obtížně sjízdných cestách za místními přírodními unikáty (krasová 

jeskyně, výhledy na Dunaj či plavba po evropském veletoku), putovali zdejší krajinou 

s úchvatnými rozhledy po širokém okolí či přespávali pod širákem. 

Pobyt byl navíc provázen expediční hrou, během níž skupiny plnily nejrůznější úkoly a 

taktizovaly, aby získaly všechny části mapy banátské oblasti a „získanou“ oblast pak 

„osídlily“. 

Česko-banátské vztahy byly mj. podporovány pořádáním kulturních večerů volně přístupných 

jak pro členy expedice, tak pro místné obyvatele vesnice Eibentál. 

Závěrečná zpráva – hodnocení projektu Praha – Rottweil 

Myšlenka uskutečnit výměnný studentský projekt Praha – Rottweil vznikla v létě roku 2012, 

kdy se započala komunikace mezi ZŠ Londýnská, Praha 2 (zastoupenou panem učitelem 
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Robinem Janošem) a Leibniz Gymnasium, Rottweil (zastoupené panem učitelem Stefanem 

Naumannem). V průběhu školního roku 2012/2013 probíhaly patřičné přípravy pro výměnu, 

která se uskutečnila na jaře 2013 a to ve dvou fázích. Nejprve v termínu 11. 3. – 17. 3. 

navštívila rottweilská výprava Prahu. Recipročně pak pražská skupina zamířila na týden od 

15. 4. – 21. 4. do německého Rottweilu.  

Projektu se dohromady přímo zúčastnilo 44 osob, z toho vždy na každé straně 20 studentů ve 

věku 13 – 15 let a 2 dospělí jako učitelský doprovod. Jmenný seznam všech účastníků je 

v příloze. Nepřímo se pak na výměně podílela obě ředitelství škol a hlavně rodiny 

přihlášených dětí, ve kterých byli hosté ubytovávaní.  

Ke spokojenosti obou dvou stran se podařilo nejen dodržet plánované termíny výměny, ale i 

předem stanovený společný hlavní i doprovodný program akcí, který čítal návštěvy 

zajímavých českých i německých pamětihodností jako Pražský hrad, Novoměstská radnice, 

hrad Karlštejn, Terezínské ghetto, centra obou hostitelských měst, Rottweilská radnice, 

Pfahlbauten Unteruhldingen, Meersburg, Konstanz a Stuttgart. Doprovodný program 

zahrnoval akce jako vzájemná sportovní klání (kde v kopané jasně zvítězil tým Německa a 

v přehazované těsně tým českých dětí) či návštěvu aquaparku, skupinový vědomostní kvíz a 

výpravy po městě, jazykovou animaci nebo společnou snídani v budově školy. Program měl 

napomoci lepšímu poznání české a německé kultury, celkovému sblížení studentů i jejich 

rodin a navázání nových konekcí s výhledem do budoucna. Toto se povedlo, jak i vidno 

z dětmi vyplněných dotazníků po ukončení projektu, do značné míry naplnit.  

V současnosti s kolegou Naumannem uvažujeme o dalším ročníku naší výměny, jelikož 

naprostá většina všech zúčastněných studentů by si přála tuto akci zopakovat a projevili o ni 

zájem i studenti noví. Ředitelství obou škol jsou tomuto záměru taktéž nakloněna.  

Níže naleznete různé odkazy na informace o projektu Praha – Rottweil: 

z webu města Rottweil: http://www.rottweil.de/1983?view=publish&item=article&id=2072 

z místních novin: http://www.nrwz.de/nrwz/rottweil/00048450 

z archivu Českého rozhlasu: http://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/man-kann-neue-

freunde-finden-schueleraustausch-zwischen-prag-und-rottweil 

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 jsme pokračovali v práci  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 

Slovensko 6 

Maďarsko 2 

Chorvatsko 1 

Řecko 1 

Velká Británie 1 

Celkem 11 

Státy mimo EU 

Norsko 1 

Makedonie 1 

Rusko 3 

Ukrajina 3 

Srbsko 5 

Myanmar 1 

USA 1 
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Státy EU Počet žáků 

Celkem 15 
 

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 2012/2013 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, výukové programy v ekocentrech, vycházky po okolí atd. 

Environmentální výchova a její naplňování v rámci celé školy: 

 Třídění odpadu  

 Naučné procházky po okolí 

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), zemědělství a životní prostředí 

o Ekosystémy – les (les v našem prostředí), pole (význam, změny okolní krajiny 

vlivem člověka), lidské sídlo (vztahy k okolí)  

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

(příroda a kultura obce a její ochrana), prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů 

prostředí na zdraví) 

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

 Další aktivity: 
o Vycházky do okolí školy a povídání si o životním prostředí 
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o Měsíční projekt zaměřený na pozorování probouzení přírody na jaře  

o V rámci školy v přírodě pozorování rostlin a povídání si o ochraně životního 

prostředí 

o Návštěva muzea lesnictví v Harrachově  

2. ročník 

 Tematický okruhy:  
o Základní podmínky života – les (les v našem prostředí, produkční význam 

lesa), pole (změny okolní krajiny vlivem člověka) ochrana biologických druhů 

(důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů), ekosystémy – 

biodiverzita (funkce ekosystémů) 

o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření 

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

druhotné suroviny), změny v krajině (krajina dříve a dnes) 

 Další aktivity: 
o Návštěva sdružení Toulcův dvůr (Výukový program: Jako pilné včelky) 

o V rámci školy v přírodě pozorování rostlin a živočichů 

o Celoroční projekt - včely 

3. ročník 

 Tematické okruhy: 

o Ekosystémy – vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím), 

lidské sídlo – město – vesnice (funkce a vztahy k okolí), kulturní krajina  

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

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

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

ekologický problém (příčina a důsledek problému), prostředí a zdraví 

(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví) 

 Další aktivity: 

o Ekocentrum Koniklec – tři výukové programy (Lesem, nelesem Kunratickým 

lesem; Modřanská rokle; Ptačí svět na Císařském ostrově) 
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o Vycházky v okolí školy - jak se chovat k životnímu prostředí a pozorování 

krajiny (Vyšehrad, pražské parky) 

o Škola v přírodě  - pojata v duchu recyklace a ochrany přírody 

4. ročník 

 Tematické okruhy: 

o Ekosystémy – les (les v našem prostředí), pole (pole a jejich okolí), město 

(umělý ekosystém), vodní zdroje (důležitost pro krajinnou ekologii), tropický 

deštný les (druhová rozmanitost, ohrožování) 

o Lidské aktivity – odpady a hospodaření s odpady(odpady a příroda) 

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

způsoby jednání a vlivy na prostředí) 

 Další aktivity: 

o Návštěva ekocentra Čapí hnízdo (Výukový program: Voda) – pozorování 

hospodářských a handicapovaných zvířat 

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

přírody v Krkonoších 

o Projekt Green Live – nejbohatší ekosystémy Země 

5. ročník 

 Tematické okruhy: 

o Ekosystémy – les (les v našem prostředí), tropický deštný les (porovnání, 

druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás), vodní 

zdroje (důležitost pro krajinnou ekologii), 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 – přírodní zdroje (principy hospodaření s přírodními 

zdroji) 

o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní 

prostředí, průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický 

vývoj, vlivy průmyslu na prostředí), doprava a životní prostředí, odpady a 
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hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření 

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

kulturních památek, právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí), 

změny v krajině (krajina dříve a dnes) 

o  Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, řešení odpadového 

hospodářství), náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání 

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

 Další aktivity: 

o V rámci školy v přírodě pozorování krajiny, rostlin a živočichů 

o V rámci vycházek povídání o přírodě a kultuře obce 

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), pole (význam, pole a jejich okolí), moře 

(druhová odlišnost, význam pro biosféru), lidské sídlo – město – vesnice 

(umělý ekosystém), kulturní krajina  

o Základní podmínky života – přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, 

jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními 

zdroji), ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů) 

o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření 

s odpady (odpady a příroda) 

o Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, příroda a 

kultura obce), náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady) 

 Další aktivity: 
o Návštěva botanické zahrady  

o Terénní výuka – pozorování a funkce krajiny  

o Projekt Green Life – nejbohatší ekosystémy planety Země 

7. ročník 
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 Tematické okruhy: 

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), moře (druhová odlišnost, 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), kulturní krajina (pochopení 

hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek). 

o Základní podmínky života – ekosystémy (funkce ekosystémů), voda (význam 

vody pro lidské aktivity), ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování 

ovzduší a klimatické změny), půda (propojenost složek prostředí) 

o Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření 

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

druhotné suroviny), změny v krajině (krajina dříve a dnes) 

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

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

Zemi), naše obec (přírodní zdroje, příroda a kultura obce), aktuální ekologický 

problém (příklad problému, jeho příčina a důsledky, vlastní názor a jeho 

odůvodnění) 

 Další aktivity: 

o Exkurze do sběrného dvora KOMWAG 

o Návštěva botanické zahrady  

o Terénní výuka – pozorování a funkce krajiny  

o Projekt Green Life – nejbohatší ekosystémy planety Země 

8. ročník 

 Tematické okruhy:  
o Ekosystémy – vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím), 

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 
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(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) 

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, 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 Diskuze o ekologickém zemědělství – ekoznačky, biopotraviny; člověk a jeho 

životní prostředí 

o Diskuze na téma životní prostředí člověka (pozitivní a negativní ovlivňování; 

jak já sám mohu ovlivňovat životní prostředí; šetrnost vůči životnímu 

prostředí) 

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 
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s přírodními zdroji, význam a způsoby šetření), ovzduší (ohrožování 

chemickými produkty, čistota ovzduší) 

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), doprava a životní prostředí 

(energetické zdroje dopravy a jejich ekologická zátěž) 

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), 

prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby 

ochrany zdraví) 

 Další aktivity: 

o Diskuze o životním stylu, třídění odpadů 

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, Člověk a společnost a v rámci Přírodovědného praktika. 

19. Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova je oblastí vzdělávání, která má ve škole  významné postavení, jak už 

vyplývá z dokumentu o filosofii školy. S ohledem na rychle měnící se  demografické složení 

obyvatel v Evropě a v ČR a pohyb osob různých národností a kulturních hodnot a potřeb je 

velmi důležité, aby se žáci  orientovali v současném sociálně kulturním světě. Poznáváním 

odlišností jakéhokoli typu  (rasové, sociální, ekonomické, náboženské a jiné), syntézou 

informací z jednotlivých vzdělávacích oblastí a podporou rozvoje vlastního uvažování a 

osobní zodpovědnosti jsou žáci vedeni k poznávání vlastních názorů, jejich utváření či změně. 

Škola považuje diverzitu za významný moment v procesu učení a také jej využívá.  

Multikulturní výchova je realizována jak na 1., tak na 2. stupni v rámci většiny vzdělávacích 

oblastí. Je zároveň součástí i cílem mnoha ročníkových a celoškolních projektů (Den jazyků, 

projekty založené na poznání a kontaktu s minoritami, Londýnské schody, LonCup..). 
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20. Prevence rizikového chování 

Prevence je podrobněji rozepsána v kapitole 11 a v kapitole 36. 

21. Žáci s trvalým pobytem mimo území Prahy 
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počet žáků 
celkem 4     1 1 1   35   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 30.6.2013 360 194 554 

 
Naplnění kapacity školy 98,93% 
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24. Průměrný počet žáků na třídu 

I. stupeň II. stupeň Škola 

24,00 24,25 24,09 

25. Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků 

Víceletá gymnázia 

 

 

Konzervatoře 

 

 

 

4 leté střední školy 

Gymnázia Střední umělecké 
školy Odborná učiliště Ostatní střední 

školy s maturitou Celkem 

19 3 2 21 45 

 

z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

18 2 

z pátého ročníku 

1 
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26. Školská rada 

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

zápisy zveřejněné na www.londynska.cz.). Dále řešila na mimořádném veřejném jednání 

postoj k žádosti některých rodičů o nevyvěšování obrazu prezidenta republiky. Školská rada 

po zvážení okolností doporučila řediteli školy vyvěsit v učebnách školy místo obrazu 

prezidenta státní znak České republiky. 

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 

 

27. Školní stravování 

 

Počty strávníků 

Měsíc Počet porcí Žáci Zaměstnanci 

září 7980 455 48 

říjen 7927 451 45 

listopad 9448 450 46 

prosinec 6219 439 47 

leden 7880 441 45 

únor 5626 451 42 

březen 7255 443 43 

duben 8711 446 45 
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květen 7107 442 46 

červen 7368 439 41 

Celkem 75521 4457 448 

 

V letošním roce jsme podávali ve srovnatelné výši s ostatními členskými státy EU výživové 

normy nastavené pro potřeby předškolních a školních strávníků, jak na úrovni stravy vařené, 

tak dodávek čerstvého ovoce a zeleniny. Skladbě jídelníčku je věnována vysoká pozornost a 

k jídelníčku se mají možnost vyjadřovat i zástupci školního parlamentu. Zaměřili jsme se 

především na pitný program a to i pro děti navštěvující odpolední družinu, zejména v teplých 

dnech. Nadále nabízíme v průběhu všech dnů školního vyučování na výběr ze dvou jídel. 

Stravné hradí strávníci hotovostně, převodem z účtu a inkasem ze sporožirového účtu. Výdej 

obědů je zachován v čase 12:30 – 13:50. Odhlášky je možno provádět osobně, telefonicky, na 

záznamník a SKYPE. 

Nově byla pro rodiče zavedena možnost obsluhy osobních účtů strávníků přes www.strava.cz, 

kde mohou rodiče obědy odhlašovat a provádět volbu jídla z nabídky. 

 

28. Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol 

Úřad práce České republiky, krajská pobočka pro hl. m. Prahu - místní šetření 

ÚMČ Praha 2 - audit ověření účetní závěrky 

ÚMČ Praha 2, odbor školství - veřejnosprávní kontrola, využití provozní dotace MČ Praha 2, 

3. čtvrtletí 

 

Kontroly výše zmíněnými subjekty proběhly bez závad a nápravných opatření. 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. 
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• Ve školním roce 2012/2013 byla stránka navštívena 217 441 krát, což průměrně 

znamená 596 návštěv denně (včetně víkendů a prázdnin). Ve školním roce je to 

průměrně 680 přístupů denně. 

• Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2012/2013 umístili na webové stránky 

1803 příspěvků, což znamená průměrně 43 příspěvků týdně (mimo prázdniny). 

•  Na stránkách se objevilo 381 fotogalerií s celkovým počtem fotografií cca 17 145. 

• Na stránkách školy bylo zveřejněno 25 videozáznamů z činnosti školy i jako výukové 

materiály. 

• V uzavřené části pro pedagogické pracovníky bylo zveřejněno 187 příspěvků. 

• Svoji důležitost ukázala školní webová stránka v době povodní, kdy v pondělí 3.6. 

byla navštívena 3282 krát. 

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 opět užívány Záznamníky z Londýnské a 

pokračovalo se v úspěšných tripartitních setkáních – třídní učitel, rodič, žák. 

30. Školní parlament 

I v tomto roce zvolily všechny třídy od třetího ročníku výše své zástupce a jejich náhradníky. 

Školní parlament se scházel pravidelně, letos pod novým vedení z řad učitelů. Organizaci 

práce školního parlamentu převzali po Jiřím Alblovi Zuzana Richtermocová a Robin Janoš.  

Pokračovali jsme v organizaci celoškolního turnaje LonCup, ve kterém jsme soutěžili jak ve 

sportovních tak ve vědomostních disciplínách. Dle plánu z loňského roku jsme zápolili 

například v přehazované, ve fotbale, v originálních disciplínách jako je měření rychlosti 

odpálení florbalového míčku (Speed Shot Salming Contest), v šachách nebo karetní hře 

Bang!. Do výsledků poháru se započítávaly také body ze skoku do výšky v Londýnské laťce 

nebo Běhu do Londýnských schodů, ale také například z matematického Klokana. Vítězi se 

pro tento rok stali a putovní poháry získali: I.B, V.C, a IX.A. 
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Školní parlament se i nadále věnoval aktuálním problémům žáků, které jejich zástupci 

tlumočili na setkáních a společně navrhovali možná řešení. Snažili jsme se nalézt nového 

správce internetových stránek školního parlamentu, ale výraznější rozšíření webu plánujeme 

až na příští rok. 

Zástupci školního parlamentu také rozhodovali o naložení s prostředky získanými výtěžkem 

z Vánočních trhů školy. Po velmi napínavé a vášnivé debatě jsme vybrali nadaci Dobrý 

Anděl, která rozděluje prostředky rodinám, které se vlivem nemoci dostali do finanční tísně. 

Naše škola věnovala 10 780,- Kč a díky otevřenému systému nadace jsme se dozvěděli, 

kterým dvěma konkrétním rodinám byl náš příspěvek rozdělen.  

Poslední schůzka školního parlamentu se konala formou pikniku v Riegrových sadech, kde se 

rozhodovalo o disciplínách pro příští ročník LonCupu a rozloučili jsme se se zástupci 

z devátých a pátých ročníků, kteří odcházejí na střední školy či  víceletá gymnázia.  

31. Zajímavé akce školního roku 2012 / 2013 

Organizační záležitosti 
• ve dnech 28.8. – 30.8. 2012 výjezdní soustředění pedagogických pracovníků 

• nabídka návštěvy školy – během podzimu navštívili školu zákonní zástupci 112 

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

 

Vzdělávání 
• Kurz DVUF na Hvězdárně Ondřejov: pí.uč. Vavřinová 

• Seminář z cyklu integrace: pí.uč. Jakubíková 

• Zrcadlové sály MŠMT – program Creative Partnership: pí.uč.Varhulíková 

• Pedagogická dílna na téma: podoba elektronického portfolia pedagoga ZŠ 

Londýnská jako podpora profesního rozvoje 

• Školení Policie ČR k mimořádným událostem: pí.uč. Svobodová, pí.uč. Vacínová 

• Efektivní využití interaktivní tabule SMART Board ve výuce: pí.uč.Novotná 

• Seminář zaměřený na práci s matematickými prostředími dle prof. Hejného 

• Konference Asociace aktivních škol: p.uč. Ševčík 

• Konference „Vzdělávání dětí, žáků a studentů v problematice domácího násilí“: 

pí.uč. Fůsková 

• Konference CPIV – pí.uč Jakubíková, pí.uč Fůsková 
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• Seminář Vedení a řízení třídy: pí.uč.Novotná 

• Konference „Praha bezpečně online 2012“: p.uč. Albl 

• Seminář dr. Koláře „Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně“: 

pí.uč.Jakubčíková, pí.uč.Fůsková 

• Účast na klinicko – psychologickém dni: pí.uč Fůsková, pí.uč. Jakubčíková 

• Pedagogická dílna: prohlídka kabinetních sbírek a jejich využití 

• Kulaté stoly NIDV na téma evaluační standardy: p. uč. Ševčík, p. uč. Nádvorník 

• Seminář: Práce s žáky s řečovými a komunikačními poruchami: pí. uč. 

Jakubčíková 

• Seminář: Jak učit děti číst genetickou metodou: pí. uč. Bartusková a 

Lempochnerová 

• Seminář v Terezíně: „Jak učit o holocaustu“: pí. uč. Jančáková 

• Vzdělávací seminář „Děda Lesoň“: pí. uč. Lempochnerová, Bartusková  

• Pedagogická dílna k výuce matematiky na 1. stupni 

• Kurz Heuristická výuka fyziky prakticky II - pí uč. Vavřinová 

 

Spolupráce 
• Diskuze s členy týmu projektu International Cooperation for School Leadership 

• Návštěva studentů z VOŠ Pedagogické a sociální 

• Český zelený kříž – prevence zubní hygieny 

• Návštěva mezinárodní expertní skupiny na téma: „Kariérní systém a osobnostní 

rozvoj ředitele školy“ 

• Zdravé město Praha – firma Elio 

• Výměnný pobyt s žáky z Rottweilu 

• Pedagogická fakulta UK – náslechy studentů 

• 14 denní stáž studentů učitelství z Kazachstánu 

• DENTAL ALARM  (prevence zubního kazu) 

• Green Life Education 

• Projekt Comenius – mezinárodní setkání 

• Setkání ředitele školy s rodiči dětí v MŠ Koperníkova 

• Ekocentrum Koniklec 

 

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

divadlo, divadlo U Hasičů, divadlo Drak, Divadlo bez zábradlí, Divadlo Ponec 

• Muzeum hudby: Cesta kolem světa (Interaktivní program v rámci dne jazyků) 

• Exkurze do Ekotechnického muzea Praha 

• Malé Vinohradské divadlo: Fimfárum 

• Ekoprogram Kunratický les 

• Kurz vaření s CHEFPARADE 

• Návštěva Leteckého muzea Kbely 

• Základy první pomoci 

• „Řekni drogám NE“, DDM Slezská 

• Beseda o práci u Policie ČR 

• Návštěva ZOO Praha 

• Exkurze do Národního technického muzea 

• Přednáška „Pobavme se o alkoholu“ 

• Mikulášská nadílka v kině Ládví pro žáky ze Školní družiny 

• Výtvarné dílny pro žáky školní družiny 

• Celoroční projekt anglického jazyka (Jamajský den, Skotský den, Den 

Austrálie…) 

• Sportovní turnaje v rámci poháru Loncup 

• Mezinárodní projekt „Snail mail my email“ (korespondence do různých zemí) 

• Asistentský den: Návštěva Interaktivní výstavy „Igráček“ 

• Testování informační gramotnosti (SCIO Gepard) 

• Deskohrátky v Tyršově domě 

• Návštěva Scholy pragensia – přehlídka středních škol 

• Výtvarná dílna s rodiči – Tvoříme na vánoční trhy 

• Návštěva Neviditelné výstavy 

• Halloween na Londýnské 

• Školní sbor nahrál Vánoční CD  

• Mediální výchova – „Volíme prezidenta“ 

• Speed shot contest – rychlostní soutěž, ve spolupráci s Štěpánem Slaným 

• Přednáška o životě nevidomých 

• Muzeum Hudby  

• Návštěvy galerie DOX 
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• Outdoorový pobyt na Malé Skále 

• Galerie GUD – interaktivní výtvarná výstava 

• Návštěva redakce deníku Aktuálně.cz 

• Zahraniční zájezd do Banátu 

 

Projekty s dlouhou tradicí: 
• Běh do Londýnských schodů 

• Londýnská laťka 

• Vánoční trhy 

• Velikonoční trhy 

• Akce projektového charakteru spojené s přespáváním žáků ve škole 

• Soutěž o nejlepší bramborový salát 

• Školní prázdninový tábor 

• Zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí pro většinu ročníků 

• 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 8. ročníku 

• Soustředění a koncerty školního pěveckého sboru 

• Sportovní družinové odpoledne – soutěže pro děti 

 

Projekty a akce k realizaci ročníkových projektů 
• Návštěva Toulcova dvora – Jako včely v úle (ročníkový projekt 2. ročníku) 

• „Fotka“ (ročníkový projekt 8. ročníku) 

• Návštěva památníku Národního písemnictví 

• Návštěva Národní Galerie – „Poprvé v galerii“ (2. ročník) 

• Cyklus „Hurá do opery“ (4. ročník) 

• Výstava elektrických modelů (6. ročník) 

• Workshop pod vedením p. Cajthamla k projektu „Fotka“ 

• Výlet od Keltů po středověk do Benátek nad Jizerou (4. ročník) 

• Dušičkový karneval (1. ročník) 
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• Podzimní výtvarné tvoření (1. ročník) 

• Den tolerance (1..ročník) 

• Exkurze do Geosvěta (8. ročník) 

• 7 divů ČR (6. ročník) 

• „České děti“ – projekce filmu a následná debata s účastníkem v rámci festivalu  

• Příběhy bezpráví 

• Camera obscura - fotografování jako v 19. století (8. ročník) 

•  „Tvoříme stát“ – mezipředmětový projekt (7. a 9. ročník) 

• „Barevné čarování“ v Národní Galerii (2. ročník) 

• „Storytelling“ s australskou lektorkou (2. ročník) 

• Expedice Krumlov – Hluboká (6. ročník) 

 

Soutěže  
• Obvodní kolo ve florbale o pohár MŠMT 
• Obvodní kolo v košíkové 
• Orion Florbal Cup 
• Obvodní kolo v přehazované 
• Obvodní kolo soutěže v anglické konverzaci 
• Pětiboj všestrannosti – 5. ročník 
• Matematický klokan – 2. – 9. ročník 
• AMOS Tour Prahy 2 
• Přebor Prahy v šachu 
• Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce 
• Republikové finále Dětské Porty 
• Odznak všestrannosti 

 

Zajímavosti 
• Charitativní burza hraček 

• Dílny pro rodiče na téma: Jaká rizika hrozí dětem na internetu a možnost 

rodičovské kontroly 

• Koncerty školní kapely EXIT 

• Vystoupení školního sboru v kostele sv. Ludmily 
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• Oslavy 120.výročí založení školy 

• Projekt – „Škola – místo, kde se nebojím 

• Celovečerní film THE HOBBIT v anglickém jazyce od tvůrců z 9. ročníku 

32. 120 výročí založení školy 

V letošním roce uplynulo 120 let od položení základního kamene a od zahájení výuky na 

Vinohradském gymnáziu, které do roku 1961, kdy bylo zrušeno, sídlilo v budově nynější 

Základní školy. V pátek 22.2.2013 se proto v budově školy konala velká společenská a 

kulturní oslava, na kterou byli pozváni všichni současní žáci, jejich rodiče, absolventi školy a 

učitelé. Tomuto dni předcházely několikatýdenní přípravy, které byly koncipovány jako 

dlouhodobý celoškolní projekt, v němž každý ročník měl svoji funkci. Do projektu se kromě 

učitelů a žáků zapojilo i mnoho rodičů. Od pondělka 18.2. do čtvrtka 21.2. vysílaly děti ve 

školním rozhlase informace spojené s historií školy a následně kladly otázky do soutěží. 

Každý ročník se v rámci své výuky věnoval tomuto tématu různorodým způsobem. V každé 

třídě pak vznikal jeden díl mozaiky, která symbolizovala školu. 

V pátek 22.2. se oslavy začaly karnevalovým průvodem okolím školy. Každý ročník měl 

masky na příslušné téma. Průvod měl za cíl připomenout výročí i ostatním obyvatelům 

Vinohrad. Další program viz níže. Akce měla velký ohlas a rozhodně splnila svůj účel. 
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33. Sportovní úspěchy žáků 

Sportovní soutěž Kategorie Umístění 

Mc. Donalds CUP 

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

Obvodní kolo 

Preventan cup - vybíjená 
Chlapci 4. – 5. třída 2. 

Obvodní kolo v přehazované 
Chlapci 6. – 7. třída 

Dívky 8. – 9. třída 

2. 

1.  

Amos Tour obvodní kolo 4.A, 5.B a 8.B 5. 

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

Závěrečný florbalový turnaj 

Závěrečný florbalový turnaj 

Mladší žáci 5. – 7. třída 

Starší žáci 7. – 9. třída 

2. 

1. 

Mc. Donalds CUP 

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

Obvodní kolo v basketbale Dívky 2. st. 3. 

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 

Chlapci 6. – 7. třída 

Chlapci 8. – 9. třída 

5. - 6. 

5. - 6. 

Florbal Orion Cup 
Dívky 6. – 7. třída 

Dívky 8. – 9. třída 

2. 

1. 

Basketbalový turnaj smíšených 

čtyřek 
2. stupeň mix 1. 
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34. Realizované nákupy vybavení školy 

Celkové cena pořízeného majetku pro zlepšení provozu školy byla ve školním roce 2012/2013 

cca 1 086 000 Kč. Vybrané významnější položky jsou uvedeny v tabulce. 

 

Předmět nákupu Cena v tisících Kč 

Technické zhodnocení mobilní počítačové učebny 445,5 

Interaktivní tabule 125 

Software - objednávání stravy přes internet 14 

Další software (licence office, interaktivní učebnice, 
výukové programy) 70 

Vybavení učeben skříňkami s odkládacími boxy pro 
žáky 35 

Počítačové vybavení 196 

Školní lavice 110 

Sportovní vybavení 25 

Učební pomůcky 34 

 

35. Přehled o poskytnutých informací  

Ve školním roce 2012/2013 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. 
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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) 

Roč. 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

ZOO Praha Poznávání zvířat a 
jejich života 3.10. 2 1. 1 

Knihovna 
v Záhřebské ulici 

Poznávání 
knihovny a 
knihovní řád 

12.11. 1 1. 1 

Betlémská kaple Betlémy a vánoční 
zvyky 13.12. 2 1. 1 

Knihovna 
v Záhřebské ulici Advent 17.12. 1 1. 1 

Městská policie Bezpečný pohyb 
na ulici 6.3. 1 1. 1 

Studenti DAMU Loutkové divadlo 8.3. 1 1. 1 

Divadlo v Dlouhé Tatínek není k 
zahození 10.5. 1 1. 1 

Dental alarm Školení správného 
čištění zubů 16.5. 1 1. 1 

Muzeum Šindelka Ekosystém les 29.5. 1 1. 1 

Výrobna hraček 
Jiřetín pod Jedlovou 

Výroba hraček ze 
dřeva – prohlídka 
továrny 

30.5. 2 1. 1 

Galerie GUD Kdo se schová, 
neuteče 19.6. 2 1. 1 

Slovenský institut 

Rozprávajme si 
rozprávku –
povídejme si 
pohádku 

25.6. 1 1. 1 

ZŠ Londýnská Škola - místo, kde 
se nebojím 2.5. 3 1. 1 

Toulcův dvůr Jako včelky v úle 10.9. 2 2. 1 

Policie ČR Pravidla silničního 
provozu 31.1. 1 2. 3 
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Název organizace 
provádějící 

prevenci 
- přednášku 

Název přednášky Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet 
vyuč. 

hodin) 

Roč. 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

Green life 
Největší 
ekosystémy 
planety Země 

27.3. 2 2. 2 

Dental Alaram Ústní hygiena 18.4. 1 2. 3 

TyfloCentrum Život nevidomých 6.5. 1 2. 1 

ZŠ Londýnská Škola - místo, kde 
se nebojím 2.5. 3 2. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy celoroč-
ně 20 3. 1 

ZŠ Londýnská Škola - místo, kde 
se nebojím 2.5. 4 3. 1 

ZŠ Londýnská Sexuální výchova duben 
červen 6 3. 1 

Vítek Hrbáček Třídní klima 10.9. 3 4. 1 

Vítek Hrbáček Třídní klima 18.9. 3 4. 1 

Vítek Hrbáček Třídní klima 2.10. 3 4. 1 

Školní psycholog Vztahy mezi 
dívkami a chlapci 11.10. 2 4. 1 

Školní psycholog 

Skupinová 
dynamika – 
prevence 
kyberšikany 

15.11. 2 4. 1 

Školní psycholog Vztahy mezi 
dívkami a chlapci 15.11. 2 4. 1 

„Nechte mě bejt“ Preventivní akce 20.11. 1 4. 1 

Vítek Hrbáček Třídní klima 6.12. 3 4. 1 

Divadelta 
Trest (zpracování 
problematiky 
agresivity) 

20.12. 2 4. 1 

Školní psycholog 

Skupinová 
dynamika – 
prevence 
kyberšikany 

25.3. 2 4. 1 
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Název organizace 
provádějící 

prevenci 
- přednášku 

Název přednášky Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet 
vyuč. 

hodin) 

Roč. 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

Školní psycholog 
Skupinová 
dynamika – 
prevence šikany 

11.4. 2 4. 1 

Síť bezpečí Pocit bezpečí ve 
škole 2.5. 4 4. 1 

Paní Rattayová První pomoc při 
drobných úrazech 22.5. 3 4. 1 

Koncerty Hurá do 
opery 

Základy slušného 
chování a 
osobnostní rozvoj 

7 x ročně 14 4. 1 

ZŠ Londýnská 
Komunitní kruhy, 
třídnické hodiny 
 

1x týdně 1h 5. 1 

ZŠ Londýnská Klima ve třídě, 
vztahy mezi dětmi 12.10. 3 h 5. 1 

ZŠ Londýnská 

Celoroční projekt s 
názvem 
„Nastupovat , 
odlétáme“ 

1x 
měsíčně 10 h 5. 1 

Policie ČR 
"Základy trestní 
odpovědnosti dětí 
a mládeže". 

22.11. 3x 1h 5. 1 

ZŠ Londýnská Kyberšikana – já a 
virtuální svět září 2012 3x 1h 5. 1 

ZŠ Londýnská Čajovna 1x 
měsíčně 1h 5. 1 

ZŠ Londýnská  Škola - místo, kde 
se nebojím 2. 5. 3 5. 1 

ZŠ Londýnská – 
třídní učitelé 6. 
ročníku 

adaptační kurz v 
Jedlové 

13.–16. 
9. 4 dny 6. 1 

ELIO 
blok setkání na 
sociální vztahy ve 
třídě 

30.10. 3 6. 1 

ELIO 
blok setkání na 
sociální vztahy ve 
třídě 

27.11. 3 6. 1 

ELIO 
blok setkání na 
sociální vztahy ve 
třídě 

17.12. 3 6. 1 
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Název organizace 
provádějící 

prevenci 
- přednášku 

Název přednášky Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet 
vyuč. 

hodin) 

Roč. 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

ZŠ Londýnská – 
celý kolektiv 
pedagogů, asistentů, 
poradců 

Škola - místo, kde 
se nebojím 2.5. 3 6. 1 

Jiří Albl Nebezpečí 
Internetu 5.9. 1 7. 1 

Pobavme se o 
alkoholu 
 

Pobavme se o 
alkoholu 30.11. 2 7. 2 

GREEN LIFE Vliv člověka na 
životní prostředí 7.11. 2 7. 2 

Martina Vondrová Škola - místo, kde 
se nebojím 2.5. 3 7. 1 

Hana Rančáková Sexuální výchova červen 2 7. 1 

ÚMČ Praha 2 Řekni drogám ne červen 
2013 2 7. 1 

ZŠ Londýnská Klima třídy VIII.B 4 sezení 8 8. 1 

ZŠ Londýnská Škola – místo, kde 
se nebojím 2.5. 3 8. 1 

Pobavme se o 
alkoholu 
 

Pobavme se o 
alkoholu 30.11. 2 8. 2 

ÚMČ Praha 2 Řekni drogám ne červen 
2013 2 8. 1 

Divadelta, o.s. „Co by, kdyby“ 10.12. 2 9. 1 

ZŠ Londýnská  Umění zabíjet 28.2. 1 9. 2 

Člověk v tísni „Duhový 
šampionát“ 4.3. 2 9. 1 

ZŠ Londýnská Památník Vojna 7.3. 3 9. 1 

ZŠ Londýnská  Sexuální výchova 2.6. 2 9. 1 

Aktuálně.cz  Návštěva redakce 20.6. 2 9. 1 

ZŠ Londýnská  Sekty a jejich vliv 21.6. 1 9. 2 
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Ve všech ročnících byly pořádány zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí, 

případně zahraniční zájezdy nebo lyžařsko-snowboardové kurzy. Na nich se v rámci 

programu naplňoval minimální preventivní program. Přesná časová dotace v tomto případě 

nelze určit. 

37. Výsledky testování žáků 

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

 Druhá generální zkouška 5. a 9. ročníků a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 

organizováno ČŠI. 

Testování firmy SCIO 

 Čtenář 4. 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. Vlastní hodnocení školy - konstruktivistická pedagogika 

KONSTRUKTIVISTICKÝ POSTUP 

TVRZENÍ V ŠVP 

Konstruktivistický postup 

S problémovým vyučováním souvisí využívání postupů konstruktivistické pedagogiky. Ta 

spočívá v tom, že aktivně využívá představ, které žáci o probíraném jevu získali ve svém 

dosavadním životě, tedy dříve než je systematicky probírán ve škole. Samotné kompetence si 

zde buduje sám žák, učitel mu svou činností vytváří bezpečné „lešení“. Úlohou učitele při 

tomto postupu je mimo jiné navozovat takové situace, ve kterých si žák uvědomuje nejen to, 

co již ví, ale také to, co ještě neví, a je motivován k tomu, aby si vědomosti, dovednosti 

doplnil, případně upravil.  

MONITORING 

Abychom zjistili, zda jsou využívány metody konstruktivistické pedagogiky na naší škole, 

byla vytvořena tabulka nejznámějších i méně známých metod této pedagogiky. V rámci 

našeho šetření nebyly nabídnuty všechny metody. Učitelé však měli možnost doplnit tabulku 

dalšími využívanými metodami, které v tabulce nejsou uvedené. Monitoring proběhl 

v jednom týdnu 1. pololetí a v jednom delším časovém období 2. pololetí. 

Využívané metody na 1. stupni 

Nejvíce využívané metody jsou zvýrazněny červeně. 

Diskuzní metody  
 sokratický rozhovor 

 diskuze 
o řetězová diskuze, debata, metoda sněhové koule, panelová diskuze 

Situační metody  

 rozborová metoda,  
 řešení konfliktních situací 

Problémové metody  
 metoda řešení problémů  
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o problémová otázka, identifikace problému, analýza, hypotéza, verifikace 
hypotéz, brainstorming, brainwriting 

Inscenační metody  
 metody dramatické výchovy 

Didaktické hry 
Práce s textem 
Metody kritického myšlení  

 volné psaní, pětilístek, klíčová slova, zpřeházené věty, kostka, podvojný deník, řízené 
čtení, párové čtení, I.N.S.E.R.T., Vennův diagram, skládankové učení 

Mentální mapování  
 myšlenková mapa 

Skupinové metody 
 práce ve dvojicích 

 práce ve skupině 
 kooperativní učení 

Projektové vyučování 
Další varianty  

 metoda černé skříňky, metoda konfrontace, metoda lodní dopravy, Gordonova metoda, 
Philips 66, hobo metoda, synektika 

Další v tabulce neuvedené metody 
 Komunitní kruhy 

 Ranní čtení 
 Párové a skupinové sdílení 

 Čtení s předvídáním 
 Referát 

 
Z nabízených metod nebyly využity tyto metody: 

 Delfská metoda, metoda černé skříňky, metoda lodní porady, gordonova metoda, 
philips 66, hobo metoda, synektika 

Nejvíce využívané metody na 2. stupni 
Diskuzní metody  

 sokratický rozhovor 

 diskuze 
o řetězová diskuze, debata, metoda sněhové koule, panelová diskuze 

Situační metody  
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 rozborová metoda,  

 řešení konfliktních situací 
Problémové metody  

 metoda řešení problémů  
o problémová otázka, identifikace problému, analýza, hypotéza, verifikace 

hypotéz, brainstorming, brainwriting 
 delfská metoda 

Inscenační metody  
 metody dramatické výchovy 

Didaktické hry 
Práce s textem 
Metody kritického myšlení  

 EUR - volné psaní, pětilístek, klíčová slova, zpřeházené věty, kostka, podvojný deník, 
řízené čtení, párové čtení, I.N.S.E.R.T., Vennův diagram, skládankové učení 

Mentální mapování  
 myšlenková mapa 

Skupinové metody 
 práce ve dvojicích 
 práce ve skupině 

 kooperativní učení 
Projektové vyučování 

Závěr 

Ve škole je používána široká škála metod konstruktivistické pedagogiky a tyto metody jsou 

používány v souladu s deklarací v ŠVP jak na prvním, tak i na druhém stupni školy. Na 

prvním stupni tyto metody mírně převažují. 

39. Vlastní hodnocení školy - bezpečí ve škole 

Na základě požadavku vyplývajícího z loňského mapování žákovských postojů, kdy 

nezanedbatelná část žáků v dotazníku odpověděla, že se ve škole cítí bezpečně pouze 

většinou,  byl uskutečněn projekt „Síť bezpečí“. Cílem projektu byla nejprve snaha o odkrytí 

konkrétních situací, ve kterých se děti cítí nejisté či se dokonce bojí. Ve druhé části pak byla 

k těmto situacím hledána řešení. 
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Projekt probíhal v průběhu jednoho dne s časovou dotací tří hodin a byl rozdělen do tří 

věkových kategorií. První skupinou byli žáci 1. až 3. ročníku, druhou skupinou 4. až 6. 

ročníku, třetí skupinu tvořili žáci 7. a 8. ročníku. 

1.skupina 

V první skupině žáci všech tříd nejprve vyplňovali pracovní listy. Nejčastěji zmiňovanými 

věcmi, které děti potřebují, aby se ve škole cítily bezpečně, jsou hodní učitelé, hodní 

spolužáci a potřeba dodržování pravidel. Jen ojediněle se děti zmiňovaly o strachu před 

staršími spolužáky. 

V další části se žáci věnovali hledání řešení vzniklých problémů při rozebírání různých 

modelových témat s následnou dramatizací konkrétních situací. Těchto aktivit se žáci 

účastnily s chutí a nápaditě.  

Na otázku koho by v případě potřeby nejspíš požádali o pomoc, nejčastěji jmenovali třídní 

učitelku, spolužáky, rodiče či sourozence. Někteří též zmínili ředitele a školníka. 

2. skupina  

V této skupině žáci nejdříve vytvářeli myšlenkové mapy, kde vyjadřovali vše, co by 

bezpečnost ve škole mohlo narušit. Opakovaně se objevovaly tyto pojmy: strach ze starších 

spolužáků ve škole i před školou, řvoucí učitel, šikana, krádeže, kyberšikana, posměch, 

ponižování a nedostatek světla. Je zarážející, že stížnost na nedostatek světla se objevila 

opakovaně ve více třídách a tak je zřejmé, že dětem světlo opravdu chybí. Otázkou je, zda tato 

skutečnost byla vyvolána rekordně malým počtem slunečných dní v předjarním a jarním 

období, nebo nedostatečným svícením v učebnách. 

Ve druhé části žáci pak již hledali řešení k modelovým situacím a pojmenovali toho, na koho 

by se v případě potřeby obrátili. Jsou to: ředitel, třídní učitel, učitel, rodinný příslušník, 

výchovný poradce, školní speciální pedagogové a školník. 

3. skupina 

Žáci sedmých a osmých tříd nejčastěji vyjadřovali obavy z posměchu spolužáků, z neúspěchu 

při testech a zveřejňování špatných výsledků před ostatními. Opakovaně jako nebezpečí 

uváděli starší, ale i mladší žáky a strach z krádeží. Občas byla zmiňována šikana či příliš 

mnoho domácích úkolů, dozor na chodbě a také obava z vyčlenění z kolektivu.  V 

myšlenkových mapách pak též uváděli na koho se v případě nutnosti obrátit. Nejvíce se 

objevoval učitel, třídní učitel, rodiče, výchovný poradce a speciální pedagogové. Velmi 
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kladným zjištěním je skutečnost, že když mají děti problém s konkrétním učitelem, chtějí to 

samy řešit přímo s ním. 

Celkově vyplynulo, že si děti těchto ročníků přesně uvědomují, které faktory jsou pro bezpečí 

důležité obecně, při čemž často do pocitu bezpečí zahrnují psychickou pohodu, která je 

závislá na jejich vztahu s dospělými, vrstevníky a v neposlední řadě se staršími spolužáky. 

Žáci téměř vždy věděli, jak se v určitých situacích zachovat a na koho se obrátit. Nicméně 

bude přínosné, pokud se s tímto tématem bude nadále průběžně pracovat.  

Závěr 

V rámci projektu došlo ke zpřesnění závěrů autoevaluační zprávy za školní rok 2012/2013.  

 

40. Vlastní hodnocení školy - monitoring práce garanta ročníku 

Cíl: Zjistit reálnou činnost garanta ročníku, jejich časovou náročnost a smyslupnost z pohledu 

garantů. 

Metoda: Záznamový list časového období 14 dní a řízený rozhovor garanta a zástupce 

ředitele. 

Základní okruhy 

 Hospitační činnost v rámci ročníku 

 Vyřizování administrativy 

 Řešení ročníkových problémů 

 Schůzky vedení školy 

 Činnost garanta při vysvědčení 

 Úvaha nad posílením kompetencí 

Hospitační činnost v rámci ročníku 

Množství hospitovaných hodin se v rámci jednotlivých ročníků poměrně odlišuje. Někteří 

garanti viděli učitele svého týmu i vícekrát za rok, někteří však hospitační činnost 

nevykonávali. Všichni garanti však činnost učitelů ve svých týmech monitorovali jinými 

způsoby, například rozhovory s kolegy, žáky, kontrolou portfolií atd. 

Závěr 

Garant bude mít za povinnost minimálně 1 x ročně hospitaci u všech učitelů zásadních 

předmětů ve svém týmu. Na jednání garantů a v rámci portfolií budou garanti dotazováni, jak 
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hospitace probíhají. Zápis z hospitace bude předán řediteli školy a dále uložen v portfoliu 

garanta ročníku. 

Vyřizování administrativy 

V rámci vyřizování administrativy převažuje většinově práce na začátku školního roku, kdy 

garant ročníku koordinuje tvorbu ročního plánu, zapracování minimálního preventivního 

programu a vytváření Záznamníku z Londýnské. V průběhu školního roku poté převažuje 

činnost související se čtrnáctidenními plány. Kontrola třídních knih v ročníku probíhá 

neformálně. 

Závěr 

Administrativní činnosti garanta nejsou zásadně zatěžující a předimenzované. 

Ročníkové problémy 

Garant převážně koordinuje činnost ročníku a připomíná jednotlivým členům závěry ze 

schůzek garantů a snaží se zajistit dodržení termínů splnění jednotlivých úkolů. Většinou se 

toto děje na pravidelných schůzkách ročníku, kde je většinou pořizován stručný zápis a také 

při neformálních setkáních s kolegy. Právě varianta neformálního rozhovoru byla často 

zmíněna jako pozitivní. V malé míře řeší garant kázeňské problémy žáků ze svého ročníku. 

Většinou je toto řešeno postupně učitelem předmětu, třídním učitelem, případně členem 

užšího vedení školy. Garant ročníku se v tomto angažuje minimálně. 

Závěr 

Stávající stav garantům vyhovuje a není jej třeba měnit. 

Schůzky vedení školy 

Schůzky širšího vedení školy se konají cca 1 x za měsíc. Schůzky mají za cíl jednak předání 

informací od užšího vedení školy (ředitel, zástupci ředitele) dalším členů pedagogického 

sboru právě skrz garanty. Dalším cílem je i obrácený tok informací, kdy jednotliví garanti 

seznamují širší vedení školy s činností a případnými problémy v rámci ročníku. Zde je prostor 

i pro podávání podnětů. Třetím cílem je rozhodovací pravomoc širšího vedení školy, kdy je v 

některých případech dáván prostor pro rozhodnutí právě na tomto fóru. Tato skutečnost byla 

některými garanty vnímána pozitivně, jinými mírně negativně. 

Závěr 

Stávající stav většinově garantům vyhovuje a  není jej třeba měnit. 
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Vysvědčení 

Při psaní slovního hodnocení je role garanta zcela zásadní. Garant plní funkci koordinátora 

vytváření vzorů vysvědčení, při kterých se tým domlouvá na hodnocených očekávaných 

výstupech a diskutuje o používaných formulacích. V průběhu psaní garant působí jako rádce a 

konzultant ostatním kolegům z týmu. Garant po napsání všech vysvědčení namátkově 

kontroluje texty vysvědčení jednotlivých žáků v rozsahu cca 5 vysvědčení na třídu. Výsledky 

své kontroly konzultuje s autory hodnocení. 

Závěr 

Stávající stav většinově garantům vyhovuje a  není jej třeba měnit. 

Úvaha nad posílením kompetencí 

V tomto bodu není mezi garanty shoda. Někteří by preferovali posílení jejich pravomocí ve 

vztahu k členům týmu, jiní považují stávající stav za odpovídající. Vyskytly se i názory, že již 

nyní má garant pravomoci příliš silné, které vedou k vnitřnímu dělení týmu pedagogických 

pracovníků na různé úrovně.  

Závěr 

Kompetence garantů budou ponechány na stávající úrovni s tím, že v rámci jednotlivých 

ročníků se bude i nadále přistupovat k řešení situací individuálně.  
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41. Ekonomická část výroční zprávy za rok 2012 

Rozbor hospodaření za rok 2012 

1.vyúčtování příspěvku od zřizovatele dotace:  

celkem    6 244  000,00 

 z toho na provoz  4 963  000,00 

 na údržbu  1 281  000,00 

   

 čerpání: celkem   6 238 197,37 

 z toho na provoz  4 910 029,17 

 na údržbu  1 328 168,20 

   

 hospodářský výsledek činí      5 802,63 

 

a) vyúčtování příspěvku od zřizovatele za výdejnu 

čerpání celkem    960 153,37 

  z toho na provoz    960 153,37 

  na údržbu               0,00 

b) vyúčtování příspěvku od zřizovatele za školu 

čerpání celkem  5 278 044,00 

  z toho na provoz  3 949 875,80 

  na údržbu  1 328 168,20 

 

2. vyúčtování prostředků na platy asistentů  

Celkem poskytnuto   1 069 200,00 

Celkem čerpáno   1 069 200,00 

 

3.vyúčtování doplňkové činnosti 

 Výnosy     630 271,60 

 náklady     427 955,00 

 hosp. výsledek     202 316,60 
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4. Amos Tour soutěž MČ Praha 2 za celkové 3. místo 

 Výnosy  246.000,00 

 Náklady   246.000,00 

 (zotavovací pobyt á 216.000,00 a nákup sportovních dresů za 30.000,00Kč) 

 

5. vyúčtování odměn pro pracovníky školy z příspěvku zřizovatele 

 poskytnuto UZ 96  321 700,00 

 čerpáno UZ 96  321 700,00 

 

 poskytnuto UZ 61  295 000,00 

 čerpáno UZ 61  295 000,00 

 

 

rozpis tvorby hospodářského výsledku 

hospodářský výsledek od zřizovatele       5 802,63 

hospodářský výsledek doplňková činnost   202 316,60 

 

úroky    22 793,55 

ostatní    31.226,39 

(plnění pojistných událostí, zůstatek Comenia) 

celkem  262 139,17 

 

Zlepšený výsledek hospodaření celkem za rok 2011  262 139,17 

 

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

hospodaření: 

Fond odměn  162 139,17 

Fond rezerv  100 000,00 
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Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT prostřednictvím MHMP v roce 

2012 

  

Dotace poskytnuté MŠMT 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2012 

Použito 

k 31. 12. 2012 
Vratka dotace 

a 1 2 3 

Dotace poskytnutá MŠMT celkem    18 874 185 18 874 185 0 

v tom:    

1. přímé výdaje na vzdělávání celkem 18 575 000   18 575 000 0 

v tom: 

a) platy 

 

13 477 000 

 

13 477 000 

 

0 

b) OPPP      140 000    140 000 0 

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

2. další jednotlivé tituly dotací celkem 299 185  299 185  0 

(uvedené v číselníku účelových znaků)     

v tom:    

33021      -       zkvalitnění vzdělávání na ZŠ v Praze 272 745 272 745 0 

33024      -       bezplatná výuka ČJ 26 440 26 440 0 
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Rozbor mimorozpočtových zdrojů 

Doplňková činnost 

Příjmy na základě podnájmu prostor na základě smluv celkem 630 271,60 

Čerpání 427 955,00 

Zlepšený výsledek hospodaření 202 316,60 

 

„Školné“ 

Příjem 491 756,52 

Čerpání 405 597,75 

Zůstatek 86 158,77 

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

školské služby v roce 2012. 

 

Ostatní příjmy 

Zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí 

Příjmy 2 109 067,00 

Výdaje 2 109 067,00 

Zůstatek 0,00  

 

 

Úroky 

Příjmy                                                                                                              22 793,55 

 


