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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 2016/2017 

V tomto školním roce nenastaly žádné změny v síti škol. 

4. Vzdělávací program školy 

Ve všech ročnících a ve všech třídách je i nadále realizován ŠVP Svobodná základní škola, 

který byl 31. 8. 2016 vydán v aktualizované verzi. V ní se z důvodu změny RVP zásadně 

promítla změna vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. 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.  

Ø Žákům je umožněno osvojit si strategie učení. 

Ø Žáci jsou motivováni pro celoživotní učení. 

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

problémů. 

Ø Žáci jsou vedeni k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 

Ø U žáků je rozvíjena schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 

i druhých. 
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Ø Žáci jsou připravováni k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné 

a odpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva, plnili své povinnosti a byli všestranně 

kompetentní. 

Ø 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. 

Ø Žáci se učí aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

zodpovědní. 

Ø Žáci jsou vedeni 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.  

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Cizí jazyk 
Počet učitelů 

Fyzické osoby s odbornou 

kvalifikací 

Počet učitelů 
Fyzické osoby bez odborné 

kvalifikace 

Anglický jazyk 5 1 
Španělský jazyk 2 0 
Německý jazyk 0 2 

 

Učitelé bez odborné kvalifikace jsou učitelé, kteří si nyní požadované vzdělání dokončují, 

případně splňují požadavky zákona o ped. pracovnících. 

 

	
Žáci učící se cizí jazyk  
jako povinný předmět 

Žáci učící se cizí jazyk  
jako volitelný předmět 

	 1. stupeň 2. stupeň 1. a 2. stupeň 

Anglický jazyk 190 220 0 

Německý jazyk 0 75 0 

Španělský jazyk 0 92 0 
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Soutěže v AJ 
Jako každý rok, i letos se naše škola zapojila do soutěží v anglickém jazyce. V lednu jsme 

uspořádali školní kolo pro žáky 8. a 9. ročníku. Tři vítězové postoupili do obvodního kola 

Prahy 2, které se konalo 13. 2. 2017 na ZŠ Botičská. Naši školu v tomto roce reprezentovali – 

Michaela Kunc, Elizabeth Stefanidisová a Trin Alt. Michaela Kunc získala 2. místo, Trin Alt 

5. – 6. a Elizabeth Stefanidisová 13. místo. 

Kategorie I. A – mladších žáků, která se konala 27. 3. 2017, byla zastoupena Hung Vung 

Sian, která získala 5. místo, Klárou Jeřábkovou a Benjaminem Mrázikem, kteří se podělili 

o 9. a 10. místo v této kategorii.  

Výsledky žáků 8. ročníku v testování firmy SCIO 

Opět, stejně jako v loňském školním roce, proběhlo testování anglického jazyka od firmy 

SCIO – SKATE pro žáky osmého ročníku. Cílem tohoto testování, jež se konalo na jaře 2017, 

bylo zjistit úroveň poslechových a čtenářských dovedností v anglickém jazyce v kontextu 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání předpokládá, že žáci na konci 5. ročníku budou dosahovat úrovně A1 

a žáci na konci 9. ročníku budou mít úroveň A2. Testování se zúčastnilo 48 z celkového počtu 

51 žáků osmého ročníku. Výsledky testování dopadly pro naše žáky velmi pozitivně. Většina 

žáků dosahuje nejméně požadované úrovně A2. Detailně z výsledků vyplynulo následující; 

jeden žák dosahuje úrovně A0, 10 žáků úrovně A1, 16 žáků úrovně A2, 14 žáků úrovně B1 

(kategorie, ze které vychází maturitní zkouška), a 7 žáků dokonce úrovně B2. 

Festival cizojazyčných divadel 

V dubnu letošního školního roku proběhl opakovaně festival divadel v Barevné kavárně. 

Místo jsme vybrali zejména kvůli vzdálenosti od budovy školy, která je pár metrů. Původní 

název Festival anglických divadel jsme změnili, jelikož se letos do programu zapojila 

i španělská představení. Celkem se na festivalu hrálo deset divadelních představení z pěti 

ročníků školy. Představení byla následující. 

2.C THE SMARTEST GIANT IN TOWN – připraveno s Veronikou Kirschnerovou 

2.B JOSEPH HAS A LITTLE COAT – připraveno s Veronikou Kirschnerovou 

3. r.  THE BEST PIZZA – připraveno s Magdalénou Novákovou 

5.r. 12 MONTHS – připraveno s Jaroslavou Mikešovou   
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THE GRUFFALO – připraveno se Zuzanou Richtermocovou 

HARRY POTTER – připraveno s Věrou Rokosovou 

SHORT SKETCHES – připraveno s Magdalénou Novákovou 

8. r. ALVAROS SOLER - SOFIA – připraveno s Michaelou Jančovou a Radkem 

Rukavičkou 

LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF – připraveno se Zuzanou 

Richtermocovou 

6. Údaje o pracovnících školy 

	
Ped. pracovníci 

celkem 

Ped. pracovníci 

s odbornou 

kvalifikací 
[%] 

Ped. pracovníci 

bez odborné 

kvalifikace 
[%] 

k 31.12.2016 52 87 % 13 % 

 

Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace si doplňují potřebné vzdělání dle požadavků 

zákona o ped. pracovnících, nebo je na ně uplatněna výjimka z tohoto zákona. 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12.2016 

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

Počet 20 13 10 4 5 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 

38,03 roku 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název akce Počet pracovníků Časový rozsah  
hodin na osobu 

Studium pro koordinátory ŠVP 1 250 

Využívání dynamicko-diagnostického 
přístupu v poradenské praxi 2 72 

Problematika integrace dítěte 
s poruchou autistického spektra 1 5 

Soudobé dějiny: co, jak a proč učit 1 10 

Tvůrčí psaní jako nástroj motivace a 
sebereflexe 1 6 

Pedagogická dílna: Rodiče, nečekaní 
spojenci 12 12 

Pedagogická dílna:Využití dramatické 
výchovy při výuce 12 2 

Pedagogická dílna: Google dokumenty 
v praxi, začátečníci 14 3 

Pedagogická dílna: Google aplikace 
v praxi, pokročilí 7 2 

Pedagogická dílna: Klíčové 
kompetence jako přirozená součást 

výukového procesu 
22 2 

Pedagogická dílna: Poznejme styly 
učení našich žáků 11 2 

Zdravotník zotavovacích akcí 3 40 

Odstranění nebo zmírnění 
grafomotorických obtíží u dětí 
předškolního a školního věku 

2 8 

Watch, regarde, mira, sieh, smatri! – 
nakladatelství Fraus 1 4 

Respektovat a být respektován 2 32 

Klíčové události českých a 
československých dějin 20. století 1 6 

Historická dílna: Dějiny hravě 1 10 

Digitální technologie a média ve výuce 
o minulosti 1 3 

Národní identity ve škole 1 5 

Matematika názorně nejen pro žáky s 
dyskalkulií 1 8 
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Název akce Počet pracovníků Časový rozsah  
hodin na osobu 

Společné vzdělávání – zkušenosti a 
pohledy z praxe, celostátní konference 1 8 

Konference Dyskorunka 2016 – 
dyslexie nás nezastaví 1 9 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a 
školských řízení 1 124 

Na svatého Martina husa nejlíp 
zazpívá a po tom pění přijde vánočnění 1 20 

Příprava občanů k obraně státu pro 
učitele základních škol 1 4 

DIDIFO 2017 – mezinárodní 
konference didaktiky informatiky v 

Bánské Bystrici. 
1 9 

Kurz základů mentoringu v rámci 
projektu Učitel na živo 1 24 

Angličtina pro SŠ a SOU- III. 1 3 

Svět v otázkách: Globální rozvojové 
vzdělávání prostřednictvím filozofie pro 

děti 
2 8 

Velké otázky o světě prostřednictvím 
filozofie pro děti 2 2 8 

Angličtina pro 2. stupeň ZŠ – V. 1 3 

Diagnostika schopností a dovedností 
v oblasti čtení a psaní, varianta pro 
školská poradenská zařízení 

s rozšířeným rozborem 
psychometrických vlastností textu 

1 8 

Diagnostika školní připravenosti, 
varianta pro školská poradenská 

zařízení 
1 6 

Setkání učitelů vedoucích praxi 1 7 

 

Celkem se pedagogičtí pracovníci účastnili 113 kurzů v úhrnné délce 1150 hodin 

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují, nebo rozšiřují 

kvalifikaci  

6 
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9.  Výsledky zápisu do prvních tříd  

	
Počet dětí u 

zápisu do prvních 
tříd 

Počet přijatých 
dětí 

Počet odkladů 
povinné školní 

docházky 

Počet dětí 183 68 2 

 

Počet přijatých žáků byl počítán na hranici kapacity školy. 

10. Školní družina - klub 

	 Počet oddělení Počet žáků k 30. 6. 2017 

Školní družina 9 244 

Školní klub 1 39 

 

Činnost školní družiny a školního klubu 

Činnost školní družiny a školního klubu byla zahájena 5. září 2016. Zapsaní žáci do školní 

družiny v počtu 248 byli rozděleni do devíti oddělení. Ve školním klubu bylo otevřeno jedno 

oddělení, do kterého bylo přijato 60 žáků. 

Vychovatelé školní družiny a školního klubu směřovali svoji činnost k naplnění hlavního cíle, 

vytvářet bezpečné, vlídné, přátelské a podnětné prostředí. Ve své práci, tak jako i v minulých 

letech, spolupracovali s třídními učiteli kmenových tříd, se kterými převážně sdíleli tutéž 

učebnu, s rodiči, garanty jednotlivých ročníků a dalšími učiteli prvního i druhého stupně. 

Vychovatelé ŠD a ŠK na pravidelných měsíčních poradách společně plánovali řadu 

společných akcí konaných v budově školy i mimo ni. Ke své práci využívávali vstřícného 

zázemí, které jim škola mohla poskytnout. Kromě kmenové učebny měli možnost používat 

místnosti s interaktivními tabulemi, keramickou dílnu, mobilní jednotku s počítači a pro 

míčové i jiné pohybové aktivity aulu, tělocvičnu a oba školní dvory. Za peníze vybrané v tzv. 

školném byly nakoupeny do jednotlivých oddělení hry, hračky, sportovní potřeby i materiál 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2016/2017 

 
Strana 11 

 

potřebný pro pracovně výtvarné činnosti. Vedoucí vychovatelka se účastnila porad širšího 

vedení (setkání garantů).  

Spolupráce vychovatelů s třídními učiteli kmenových tříd nejčastěji probíhala při 

uskutečňování ročníkových projektů, plánováním a realizací programu na zotavovacích 

pobytech a také společnými dílnami při přípravě výrobků na vánoční trhy, které byly často 

realizovány s pomocí rodičů. Již tradičně se podíleli na některých akcích i učitelé 2. stupně. 

Garant 9. ročníku Vojtěch Krakowitzer se podílel se svými žáky na zajištění Mikulášské 

oslavy v kině Pilotů a paní učitelka Hana Rančáková připravila pro žáky první třídy 

přírodovědné pokusy. Stejně jako v minulosti paní učitelka Eva Ševčíková pomohla se 

zajištěním sportovních potřeb pro pohybové aktivity. V keramické dílně, s odborným 

přispěním paní učitelky Libuše Kühnové, si žáci 1., 2. a 3. ročníku vyzkoušeli práci s hlínou. 

Poděkování patří též paní učitelce Vladimíře Kočové za vedení dílny batikování triček 

v několika odděleních. 

V průběhu školního roku bylo uskutečněno mnoho společných akcí mimo budovu školy. Děti 

několikrát navštívily kino Pilotů, kde zhlédly filmy: Obr Dobr, Lichožrouti, Až na severní 

pól, Anděl páně 2, Odvážná Vaina, Zpívej, Balerína a Já padouch 3. V aule školy žáci viděli 

představení Kašpárkova dobrodružství inscenované divadelní společností Kasperle i ukázku 

dravců a jiných ptáků s odborným výkladem o jejich životě. Byla zrealizována řada návštěv 

muzeí a výstav. V Náprstkově muzeu se děti seznámily s historií života Lovců lebek, ve 

Veletržním paláci si prošly výstavu U,M,Ě,N,Í – Písmenka v obrazech a zúčastnily se 

workshopu na výstavě Dotek doby. Žáci si prohlédli slavné osobnosti v Muzeu voskových 

figurín a trochu se báli v Muzeu pražských pověstí a strašidel. V Botanické zahradě Na Slupi 

navštívili prodejní výstavu kaktusů a v galerii Geosvět expozici minerálů. V předvánočním 

období se prošli po nádvoří Pražského hradu a obdivovali vánoční výzdobu. Opakovaně byly 

uskutečněny návštěvy továrny Rodas v Šestajovicích, nově byl zorganizován výlet do parku 

Mirákulum v Milovicích. Polytechnické dovednosti si žáci rozvíjeli také v rámci 4 dílen 

zaměřených na práci se stavebnicí Lego. 

Již tradičně se děti zúčastnily některých akcí pořádaných DDM Prahy 2, velmi úspěšně si 

vedly v přírodovědné soutěži pořádané MČ Prahy 2 v Apolinářské zahradě. Bylo pořádáno 

mnoho vycházek do blízkých i vzdálenějších zahrad a parků. Na hřištích a v tělocvičně školy 
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byly organizovány různé pohybové aktivity a soutěže, při kterých pomáhali i žáci z vyšších 

ročníků.  

V rámci školního klubu žáci navštívili výstavy Retro a Hry a hlavolamy. Dvakrát se zúčastnili 

soutěže Střelecké odpoledne. Aktivně se podíleli na jarní a podzimní burze oblečení a hraček. 

Se školním rokem se žáci ŠD a ŠK již tradičně rozloučili Družinovým zábavně soutěžním 

odpolednem.  

Činnost školní družiny a školního klubu byla ukončena 30. června 2017 s počtem 

244 zapsaných žáků ve školní družině a 39 zapsaných žáků ve školním klubu. 

11. Poradenské služby školy, výchovné poradenství, poradenství 

k volbě povolání 

Ve školním roce 2016/2017 své služby opět nabízeli členové školního poradenského 

pracoviště: dva školní speciální pedagogové, školní psycholog, školní 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, tripartitních setkání, průřezových témat a předmětu 

Svět práce. 

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

vztahové a komunikační problémy. Cílem je zlepšování klimatu školy, posilování pozitivního 

postoje žáků ke školní docházce a prevence problémů v jejich osobnostním vývoji. 

Výchovné poradenství 

I nadále je výchovné poradenství významnou oblastí a službou, které škola připisuje velký 

význam. Kariérovým poradenstvím se prioritně zabývá Martin Ševčík, řešením 

individuálních, ale i skupinových jevů se zabývá Martina Vondrová. Oba výchovní poradci 

pracují v úzké součinnosti a zároveň jsou členy celého školního poradenského pracoviště. 

Výchovný poradce nabízí podporu při řešení obtíží jak v osobním prožívání školní docházky, 

ve vztazích mezi žáky, tak i při řešení problémů skupinové/třídní dynamiky. Výchovný 

poradce se snaží nabídnout pomoc vždy, když se objeví signály problémové situace 
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a podporuje žáka či žáky i jejich rodiče ve zdravém řešení či rozhodování. Filosofie práce 

výchovného poradce vychází z faktu, že žák či žákyně vždy jedná v kontextu a na ten reaguje, 

proto je důležité podporovat ve vhodném řešení i širší systém, jehož je žák či žákyně součástí. 

Výchovný poradce doporučuje spolupráci s navazujícími odbornými pracovišti, která 

poskytují potřebnou specializovanou péči (PPP, SPC, OSPOD jednotlivých městských částí, 

neziskové organizace poskytující služby v sociální i zdravotní oblasti). Škola i tento rok 

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

dále s Městskou policií HMP a dalšími organizacemi cílenými svou činností na nespecifickou 

primární prevenci a zdravý osobnostně sociální rozvoj žáků. Škola získala grant MHMP na 

realizaci preventivních programů ve spolupráci se společností Život bez závislostí ve výši 

30 000 Kč. 

Volba školy, profesní poradenství 

Žáci jsou každoročně informováni o aktuálních možnostech další vzdělávací cesty v rámci 

předmětu Člověk a svět práce. Dále jsou žáci seznamováni s nabídkou vzdělávacích oborů 

jednotlivých škol na nástěnce v 1. patře školy a předávanými přehledy středních škol. Žákům 

i zákonným zástupcům jsou kariérovým poradcem na základě jejich žádosti poskytovány 

individuální konzultace. Bylo realizováno setkání zákonných zástupců žáků 5., 7. a 9. tříd, na 

kterém byli seznámeni s administrací a postupy při přijímacím řízení na střední školy 

a víceletá gymnázia. Žáci 8. a 9. ročníku navštívili pražský veletrh středních škol „Schola 

Pragensis“. Cílem práce s dětmi je napomoci včasnému rozpoznání vhodné profesní 

orientace. Žáci 7. a 8. ročníku se účastnili festivalu řemesel pořádaného na Novoměstské 

radnici. 

Školní speciální pedagog a školní psycholog 

V průběhu tohoto školního roku navštěvovalo naši školu 117 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Byli vzděláváni dle podpůrných opatření doporučených školským 

poradenským zařízením a stanoveného stupně podpory. Podpůrná opatření pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami byla zakomponována dle závěru školského poradenského 

zařízení do Plánu pedagogické podpory, nebo byl žákům vytvořen Individuální vzdělávací 

plán. Vznikaly také Plány pedagogické podpory přiznané školou pro ty žáky, u nichž byly 

výukové obtíže zaznamenány poprvé. Deseti žákům byla školským poradenským zařízením 

doporučena dopomoc asistenta pedagoga.  
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Podkladem pro vzdělávání výše uvedených žáků byla doporučení pedagogicko-

psychologických poraden nebo speciálně pedagogických center a vytvoření IVP či PLPP, na 

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

speciální pedagogové, případně další odborníci. Konečná podoba IVP či PLPP byla 

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

naplňování bylo průběžně konzultováno se všemi zainteresovanými.  

Žáci s IVP či PLPP také pravidelně docházeli na předměty speciálně pedagogické péče nebo 

pedagogické intervence ke školním speciálním pedagogům. Speciálně pedagogická péče 

probíhala individuální či skupinovou formou v době vyučování mimo prostory třídy. Rozsah 

péče vycházel z doporučení školského poradenského zařízení 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 relevantních spolupracujících odborných institucích (školská poradenská zařízení, Barevný 

svět dětí). Speciální pedagogové zprostředkovali dílnu navazující na program PaedDr. 

Drahomíry Jucovičové realizovaný v minulém školním roce. Tématem dílny byly „Metody 

vedení žáků s ADHD“. Pracovníci ŠPP realizovali dílnu pro pedagogy školy na téma „Styly 

učení“.  

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

a učiteli prováděna i diagnostika klimatu třídních kolektivů a následná práce se třídou.  

V prvním ročníku školní speciální pedagog a školní psycholog pravidelně navštěvovali 

všechny třídy a ve spolupráci s třídními učiteli průběžně reagovali na potřeby žáků.  

V jednotlivých ročnících se uskutečnily různé typy preventivních programů, které jsou 

zmíněny v tabulce v kapitole 34.  

V tomto školním roce byla speciálně pedagogická péče zajišťována dvěma školními 

speciálními pedagogy a školním psychologem. 

Pracovníci ŠPP se průběžně věnují vlastnímu profesnímu rozvoji, zejména: soustavnému 

vzdělávání v psychoterapeutických přístupech a účastí na krátkodobých kurzech, zaměřených 

na vzdělání v konkrétní metodě či práci s konkrétním nástrojem (Matematika názorně nejen 

pro žáky s dyskalkulií, Rozvoj grafomotorických obtíží, Využití dynamického přístupu 
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v poradenských službách, Feuersteinovo instrumentální obohacování, LPAD – Learning 

Propensity Assesment Device, Respektovat a být respektován). Odborný rozhled prohlubují 

také formou účasti na konferencích (např. Dyskorunka) a mezioborových setkáních (Barevný 

svět dětí). ŠPP reaguje vstřícně na žádosti studentů vysokých škol o spolupráci a podporuje 

tak rozvoj oboru psychologie a speciální pedagogiky. 

V průběhu celého školního roku se pracovníci ŠPP pravidelně setkávali. Tato setkávání byla 

věnována řešení aktuálních situací, ať u jednotlivců či třídních kolektivů. Velmi dobrá a úzká 

spolupráce pokračuje i s kolegyněmi z PPP pro Prahu 1, 2 a 4. 

12. Přehled mimoškolních aktivit školy 

Zájmové kroužky na škole organizovala obecně prospěšná společnost Odpoledne o.p.s., 

v nabídce bylo více jak 51 zájmových kroužků ze všech oblastí zájmového vzdělávání. 

Kroužky jsou pozitivně hodnoceny rodiči i žáky. Nově byl zaveden přihlašovací systém pro 

zájmové kroužky, kde byla zohledněna přednostní možnost přihlášení na dva kroužky. Tento 

systém byl většinově přijat s pozitivní zpětnou vazbou.  

 

č. Název Ročník Den Čas Místnost Vedoucí 

1 Kytara I 1. - 5. pondělí 8:00 - 8:45 37 pí uč. Bartusková 

2 Fit dance 1 3. - 7. pondělí 14:00 - 15:00 aula pí uč. Krásová 

3 Florbal chlapci I 6. - 9. pondělí 14:00 - 15:00 těl. p. uč. Maudr 

4 Korálkování I 1. - 9. pondělí 14:00 - 15:00 32 pí uč. Bartusková 

6 Tvorba šperků a 
dekorací 1. - 5. pondělí 14:00 - 15:00 26 pí uč. Bečvářová 

7 Angličtina pro nejmenší 1. - 2. pondělí 14:00 - 15:00 5 p. uč. Dušek 

8 Florbal chlapci II 1. - 2. pondělí 15:10 - 16:10 těl. p. uč. Maudr 

10 Florbal chlapci III 3. - 5. pondělí 15:10 - 16:10 aula p. uč. Vorlíček 

11 Tvorba šperků a 
dekorací 1. - 5. pondělí 15:10 - 16:10 26 pí uč. Bečvářová 

13 Tvořivá dramatika I 1. - 1. úterý 14:00 - 15:00 26 pí uč. Uhlířová 

14 Korálkování III 1. - 9. úterý 14:00 - 15:00 32 pí uč. Bartusková 

15 Práce se dřevem 4. - 7. úterý 14:00 - 15:00 dílny p. uč. Fára 

16 Sportovky I 3. - 5. úterý 14:00 - 15:00 aula p. uč. Krakowitzer 
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19 Malá věda II 3. - 5. úterý 14:00 - 15:00 5 pí uč. Kolmanová 

20 Šikovné ručičky I 1. - 6. úterý 15:00 - 16:30 2 pí uč. Winterová 

22 Sportovky II 1. - 2. úterý 15:10 - 16:10 těl. p. uč. Krakowitzer 

24 Kytara III 1. - 5. středa 8:00 - 8:45 37 pí uč. Bartusková 

25 Čtenářský klub pro 
prvňáčky, kteří umí číst 1. - 1. středa 14:00 - 15:00 32 pí uč. Uhlířová 

27 Flétna I - začátečníci 1. - 2. středa 14:00 - 15:00 5 pí uč. Tůmová 

28 Floorbal dívky 5. - 9. středa 14:00 - 15:00 těl. pí uč. Ševčíková 

29 Pilates, joga pro děti 1. - 5. středa 14:00 - 15:00 aula pí uč. Krásová 

31 Francouzština 1. - 6. středa 14:00 - 15:00 15 pí uč. Putníková 

32 Výtvarně keramický 
kroužek I 3. - 6. středa 14:00 - 15:00 ker pí uč. Kuhnová 

33 Učíme se myslet I 6. - 7. středa 14:00 - 14:45 14 pí uč. Neuwirthová 

35 Tvorba komixů I 3. - 6. středa 14:00 - 15:00 13 p. uč. Novák 

37 Zábavná logika a 
deskové hry 2. - 5. středa 14:00 - 15:00 34 pí uč Havlová 

38 Učíme se myslet III 4. - 5. středa 15:00 - 15:45 14 pí uč. Neuwirthová 

39 Tvorba komixů II 2. - 6. středa 15:00 - 16:00 13 p. uč. Novák 

40 Šikovné ručičky II 1. - 6. středa 15:00 - 16:30 2 pí uč. Winterová 

42 Mažoretky 2. - 4. středa 15:10 - 16:10 aula pí uč. Johánková 

43 Španělština pro 
nejmenší 1. - 5. středa 15:10 - 16:10 15 pí uč. Putníková 

44 Výtvarně keramický 
kroužek II 1. - 3. středa 15:10 - 16:10 ker pí uč. Kuhnová 

46 Fit dance II 1. - 5. čtvrtek 14:00 - 15:00 aula pí uč. Krásová 

47 Kytara IV 3. - 9. čtvrtek 14:00 - 15:00 32 pí uč. Bartusková 

48 Šachy 2. - 7. čtvrtek 14:00 - 15:00 34 p. uč. Ambrož 

49 Kytara V 2. - 3. čtvrtek 14:00 - 15:00 5 pí uč. Benešová 

51 Filmové studio 5. - 8. čtvrtek 14:00 - 15:30 12 pí uč. 
Richtermocová 

52 Basketbalová přípravka 
II 1. - 2. čtvrtek 15:10 - 16:10 těl. p. uč. Eichler 

53 Kytara VI 2. - 3. čtvrtek 15:10 - 16:10 5 pí uč. Benešová 

55 Sportovky III 3. - 5. čtvrtek 15:10 - 16:10 aula pí uč. Ševčíková 
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58 Hudební improvizace 1. - 5. pondělí 14:00 - 15:00 14 pí uč. Mlinariková 

60 Toulky historií 2. - 4. pondělí 14:00 - 15:30 15 pí uč. Hanusová 

61 Malá věda III 1. - 2. úterý 15:10 - 16:10 34 pí uč. Bečvářová 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

Projekt Erasmus+  

Během školního roku 2016/2017 proběhla na naší škole druhá fáze mezinárodního projektu 

Erasmus+, Play, be free!. Díky tomuto projektu měli žáci školy možnost spolupracovat se 

studenty z polské, bulharské a italské základní školy a pracovat na pěti projektových 

tématech. V září se žáci osmého ročníku věnovali tématu Jídlo a zdravý životní styl, a poté 

vyrazila vybraná skupina sedmi žáků a čtyř učitelů na projektové setkání v italské škole 

Scuola secondaria di 1° grado, PADRE PIO z Altamury. Během týdne si všichni zúčastnění 

vyzkoušeli, jak se vyrábí sýr na kozí farmě, navštívili pekárnu a dozvěděli se více o výrobě 

pečiva. Dále se žáci učili, jak sestavit zdravý jídelníček, vyzkoušeli si výrobu domácích 

těstovin za pomoci členů rodin žáků. Studenti také společnými silami tvořili mezinárodní 

kuchařku. 

Čtvrté setkání proběhlo v listopadu na bulharské škole St. Cyril a Methodius ve Smolyanu. 

Před setkáním jsme se připravovali na poslední projektové téma Hudba a vypracovávali 

potřebné úkoly. Přímo do místa vyjelo opět 7 žáků a 4 učitelé. Prohlédli jsme si školu a její 

okolí, vyzkoušeli jsme si hru na dudy a skládali písně. Navštívili jsme uměleckou školu 

a na závěr jsme vyslechli koncert, který společnými silami připravili studenti.  

Závěrečné setkání projektové skupiny se konalo v květnu na naší základní škole a jeho téma 

byla Kniha. Zapojení žáci se podívali po místech v Praze, spjatých s knihami nebo se 

známými spisovateli, sami si vytvořili vlastní notes v knihařské dílně. Psali příběhy 

a vytvářeli z nich audioknihy, poznávali rozdíly mezi jednotlivými jazyky. Během tohoto 

setkání učitelé vyhodnotili, zda byly cíle projektu splněny, a jeho celkovou úspěšnost. Nyní 

probíhá hodnocení projektu studenty ze všech participujících škol formou elektronického 

dotazníku. Během podzimu 2017 dojde k vyhodnocení této zpětné vazby. 
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Expedice Banát 2017 

Do prostředí českých vesnic v rumunské oblasti Banát jsme se vypravili již po čtvrté. Jako při 

minulých výjezdech, i tentokrát bylo hlavním cílem zprostředkovat našim žákům a dalším 

případným zájemcům možnost vidět způsob života v českých vesnicích, kde se víceméně 

zastavil čas, kde lze vidět tradiční zemědělství, zažít způsob života tak, jak se zde předává 

z generace na generaci od osídlení v polovině 19. století. Součástí expedice je poznávání 

českých vesnic a přechody mezi nimi krajinou, která je v podhůří Karpat velmi specifická, 

kopcovitá, lesy se střídají s rozsáhlými loukami a pastvinami. Navštívili jsme Rovensko, 

Gernic, Svatou Helenu a Eibentál, kde byla i naše základna, nachodili jsme zhruba 80 km. 

Také tentokrát jsme vyrazili do unikátní krasové jeskyně Ponicova, jíž se dá projít až 

k hladině Dunaje, tam jsme se nalodili na loďky a vydali se na projížďku soutěskou, kde 

Dunaj tvoří hranici mezi Rumunskem a Srbskem. Vydrápali jsme se na některé místní kopce, 

odkud byly překrásné a neopakovatelné výhledy po okolí, přespávali jsme pod širákem na 

salaši, kde jsme grilovali místní speciality. Součástí pobytu byla i expediční hra 

„O dobyvatele Banátu“, při níž skupiny získávaly herní peníze banáty a za ně nakupovaly 

území Banátu a potřebné suroviny pro jejich osídlení. V oblasti českých vesnic v Rumunsku 

jsme strávili osm dní plných zážitků a neopakovatelných výhledů.  

Panometer Dresden  

Dne 6. 6. 2017 navštívil devátý ročník interaktivní expozici Asisi Panometer Dresden, 

věnující se kontroverznímu náletu spojeneckých bombardérů na Drážďany dne 14. 2. 1945. 

Samotná výstava je koncipována jako postupný posun po časové ose, seznamování se s fakty 

– od Versailleské smlouvy přes nástup nacismu až po účel bombardování – a příprava na silný 

emocionální zážitek. Tato osa návštěvníky dovede do centrální haly, kde je po obvodových 

stěnách obří reprodukce vybombardovaných Drážďan a uprostřed malá vyhlídková věž. Zde 

se odehrává to hlavní – v nekonečné smyčce se místnost stylizuje do oné osudné noci. Od 

setmění, přes zvuky bombardérů, výbuchy bomb, požár až po rozednění do následné 

apokalypsy. Zde je prostor pro silnou introspekci, pro kladení otázek a pro zamyšlení se nad 

absurditou války a podobných událostí, jakou bylo například toto bombardování.   



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2016/2017 

 
Strana 19 

 

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců 

z třetích zemí za rok 2016 (č. j.: MŠMT- 4100/2016-2) 

Již tradičně je škola zapojena do rozvojového programu MŠMT, kde je podporováno 

vzdělávání žáků – cizinců ze třetích zemí. Náplní programu na škole jsou různé formy 

podpory jejich vzdělávání. První jsou intenzivní individuální jazykové kurzy, kdy podle věku 

žáků se v malých skupinkách, případně individuálně, věnují žáci výuce českého jazyka. Tyto 

kurzy jsou velmi pozitivně hodnoceny žáky, jejich rodiči i učiteli českého jazyka. Druhá 

forma je podpora dalších žáků přímo ve výuce formou nákupu individuálních učebnic a 

pracovních materiálů, které jsou přizpůsobeny právě cizincům z třetích zemí.  

Na rok 2017 byla podána žádost o zařazení do programu Podpora vzdělávání cizinců na 

školách, č.j. MSMT-24632/2016. 

14. Zkušenost s péčí o nadané žáky 

Na škole byl integrován jeden žák druhého stupně s mimořádným nadáním. Žákům 

s mimořádným nadáním je nabízena možnost rozvoje jejich schopností formou účasti ve 

vyučování vyšších ročníků. Dále je nabízen zájmový kroužek Zábavná logika a deskové hry. 

Žáci školy se pravidelně účastní Logické olympiády organizované společností Menza. 

Nadaným žákům se během vyučovacích hodin dostává individuální péče zadáváním 

problémových úloh. 

15. Polytechnická výchova 

Polytechnická výchova je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu, a to formou 

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

V rámci volnočasových aktivit na škole je kroužek Práce se dřevem. V rámci praktických 

činností jsou využívány stavebnice MERKUR, Lego a další kreativní stavebnice. Žáci 1. a 2. 

ročníku prošli částí programu Malé technické univerzity. Žáci 6. ročníku společně s jejich 

rodiči vyráběli elektrické modely a žáci 7. ročníku měli celoroční projekt, kde se seznamovali 

mimo jiné s různými řemesly.   
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16. Integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Ve škole pracují pedagogové také s žáky, kteří jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Dostává se jim péče třídních učitelů i školního poradenského pracoviště. Škola v tomto směru 

úspěšně spolupracuje s organizací Barevný svět dětí. Žáky ze sociálně znevýhodněného 

prostředí finančně podporuje Nadační fond Puštík, například částečnými úhradami 

zotavovacích pobytů a lyžařsko snowboardových kurzů, platbou obědů, případně 

bezúročnými půjčkami na školní vybavení. 

Přípravné třídy 

Škola nemá přípravné třídy. 

17. Cizí státní příslušníci 

Státy EU Počet žáků 

Slovensko 3 

Maďarsko 1 

Řecko 1 

Nizozemí 1 

Bulharsko 2 

Celkem 8 

Státy mimo EU 

Rusko 3 

Ukrajina 3 

Srbsko 3 

USA 1 

Vietnam 2 

Celkem 12 
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Cizí státní příslušníci jsou běžně zařazováni do tříd. Škola čerpala prostředky v rámci 

rozvojového programu Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žákům – 

cizincům z třetích zemí na rok 2016. MŠMT-4100/2016-2. V rámci tohoto programu proběhly 

4 intenzivní jazykové kurzy, které pomohly žákům – cizincům s rozvojem jejich jazykových 

kompetencí. Ve školním roce 2017/2018 budou tyto kurzy pokračovat. 

18. Environmentální výchova 

Škola měla vypracovaný pro školní rok 2016/2017 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 excentrech a komunitních zahradách, vycházky do okolí 

školy atd. 

 

Environmentální výchova a její naplňování v rámci celé školy:  

Ø Třídění odpadu 

Ø Naučné procházky v okolí školy 

Ø Poznávání přírody a ekosystémů v rámci ozdravných pobytů 

 

Environmentální výchova a její naplňování v rámci jednotlivých ročníků:  

1. stupeň 

Tematické okruhy:  

Ø Základní podmínky života – ochrana biologických druhů 

Ø Ekosystémy – les (les v našem prostředí), louka, pole (význam, změny okolní 

krajiny vlivem člověka), lidské sídlo (vztahy k okolí), vodní zdroje (lidské aktivity 

spojené s vodním hospodářstvím), tropický deštný les (druhová rozmanitost, 

ohrožování), kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu 

vzniku civilizace až po dnešek) 

Ø Lidské aktivity a problémy ŽP – odpady a hospodaření s odpady (odpady 

a příroda), náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy 

na prostředí), ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině (krajina dříve 

a dnes) 
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Další aktivity:  

Ø návštěva ekocentra Toulcův Dvůr  - programy:  „Co mi vyprávěla sýkora“ 

a „Odpad, nebo poklad?“ (1. ročník) 

Ø v rámci zotavovacích pobytů pozorování rostlin, hub a živočichů, průzkum 

jednotlivých ekosystémů (1. – 5. ročník) 

Ø hudební ekodivadlo v D21 – „Prozření mladého Horáčka“ (1. ročník) 

Ø návštěva komunitní zahrady Kuchyňka v Tróji (1. a 4. ročník) 

Ø návštěva ekocentra Koniklec – program: „Lesem, nelesem“ (2. ročník) 

Ø projekt s žáky 9. ročníku – třídění odpadů (2. ročník) 

Ø projekt NEPZ – společnost Green Life (3. ročník) 

Ø návštěva Divoké Šárky - hmyz, poznávání stromů, keřů a bylin (4. ročník) 

Ø domácí pěstování řasokoule zelené a monitoring (4. ročník) 

Ø práce s knihou ohrožených zvířat (5. ročník) 

Ø čištění lesa v rámci ozdravného pobytu (5. ročník) 

 

2. stupeň  

Tematické okruhy:  

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

vlivem člověka, způsoby hospodaření, pole a jejich okolí), louka, vodní 

ekosystémy (společenstva, vztahy mezi organismy), 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, pobřežní 

biotopy (druhová rozmanitost, význam, problémy)  

Ø Základní podmínky života – voda (druhy vody, 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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Ø Vztah člověka k prostředí - náš životní styl (spotřeba věcí, fair trade, energie, 

odpady), nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný 

společenský vývoj na Zemi), zemědělství a ŽP, ekologické zemědělství, doprava 

a ŽP (doprava a vliv na prostředí), průmysl a ŽP 

Ø Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady 

(odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny) 

Další aktivity:  

Ø projekt Green Life – Bažiny a mokřady (6. a 7. ročník) 

Ø exkurze do komunitní zahrady Kuchyňka v Tróji – ukázka pěstování 

a kompostování v městské krajině (6. ročník) 

Ø v rámci ozdravných pobytů a výletů sledování různých ekosystémů (6. – 9. ročník) 

Ø pěstování rostlin v hydroponické pěstírně (6. ročník) 

Ø výpomoc s podzimními pracemi ve Stanici přírodovědců (7. ročník) 

Ø průzkum druhové rozmanitosti městského parku (Přp – 5. – 8. ročník) 

Ø vytváření myšlenkových map a diskuze na téma: Vliv člověka na životní prostředí  

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

především v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, u 6. – 9. ročníku především v rámci 

vzdělávacích oblastí Svět přírody, Člověk a společnost, Přírodovědné praktikum 

a Přírodovědný seminář. 

19. Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova je oblastí vzdělávání, která má v obsahu vzdělávání již své stálé 

postavení, jak vyplývá z dokumentu o filosofii školy. S ohledem na rychle se měnící 

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 a aby byli aktuální demografické události schopni objektivně pozorovat. 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. Vzdělávání a informování v oblasti multikulturní výchovy je zároveň součástí i cílem 
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mnoha ročníkových a celoškolních projektů (Den jazyků, projekty založené na poznání 

a kontaktu s minoritami, Londýnské schody, LonCup atd.). 

Žáci, jejich zákonní zástupci i pedagogové se stále více setkávají s fenoménem 

sociokulturních odlišností a odlišné ekonomické situace v rodinách. I proto při škole pracuje 

Puštík – nadační fond, aby se vnímání této skutečnosti a potřeba pomoci stala součástí 

povědomí dětí již od raného věku. 

Škola se zapojila do přípravy projektu DROK, kdy pracovní skupina složená z pedagogů 

školy připravuje koncepci rozvoje multikulturní výchovy na škole. 

20. Prevence rizikového chování 

Prevence rizikového chování je prováděna vyváženě jak v oblasti specifické, tak nespecifické 

prevence. Preventivní aktivity jsou cíleně součástí vzdělávacích témat a činností a zaměřují se 

zejména na oblasti osobnostní a sociální výchovy, a to podle vývojových potřeb a rizik. Jedná 

se zejména o tematiku mezilidských vztahů, osobního rozvoje, pozitivních životních pozic 

a upevňování proaktivního životního postoje. 

Specifická prevence se zaměřuje na konkrétní témata, případně na práci s konkrétní skupinou 

(dle věku a míry ohrožení rizikovými jevy). V současné době se do popředí rizikového 

chování dostává kouření cigaret, marihuany a konzumace alkoholu a léků. Na základě 

výsledků šetření Pražského centra primární prevence a dalších signálů byly programy 

primární prevence (včetně indikovaných) zaměřeny více na tuto oblast. V tomto trendu bude 

metodik prevence a s ním i třídní učitelé nadále pokračovat i v příštím školním roce. 

21. Žáci s trvalým pobytem mimo území Prahy 
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22. Počet tříd 

I. stupeň II. stupeň Celkem 

14 9 23 

 

23. Počet žáků 

	 I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2017 330 226 556 

 

Naplnění kapacity školy 99,28% 

Plánovaná naplněnost od 1.9.2017 99,64% 

Průměrný počet žáků na třídu 

	 I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2017 23,57 25,11 24,17 

24. Žáci s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti 

českého jazyky 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet žáků 

Úplná neznalost ČJ 0 

Nedostatečná znalost ČJ 0 

Znalost ČJ s potřebou doučování 17 
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25. Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků 

Víceletá gymnázia 

z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

10 6 

Konzervatoře 

z pátého ročníku z devátého ročníku 

1 0 

4 leté střední školy 

Gymnázia Střední 
umělecké školy 

Odborná 
učiliště 

Ostatní střední 
školy 

s maturitou 
Celkem 

20 11 5 15 51 

 

26.  Školská rada 

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

zápisy zveřejněné na www.londynska.cz.). Petr Chaluš ve spolupráci se zástupci rodičů 

vyhodnotil dotazník pro zákonné zástupce, který byl distribuován emailem přes třídní učitele. 

Výsledky tohoto šetření jsou prezentovány v kapitole vlastní hodnocení školy.  

 
Členové školské rady: 
Složení Školské rady  

Za ÚMČ Praha 2:  

Eliška Zemanová  

Milena Soperová 

Lenka Maršálová 

  

 Za rodiče:  

Jan Zadražil 

Petr Chaluš 

Alena Laláková 

 

Za pedagogy:  

Eva Varhulíková 

Václav Nádvorník 

Martina Novotná 
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27. Školní stravování 

Počty strávníků 

Měsíc Počet porcí Žáci Zaměstnanci 

Září 7684	 449	 40	

Říjen 7631	 441	 39	

Listopad 8740	 439	 39	

Prosinec 6058	 422	 39	

Leden 8351	 433	 40	

Únor 7237	 422	 41	

Březen 7013	 433	 38	

Duben 6833	 427	 42	

Květen 7320	 420	 40	

Červen 7617	 404	 37	

Celkem 74484	 4290	 395	

Průměr	za	měsíc 7448,4	 429	 39,5	

 

Dodavatelem obědů bylo Středisko praktického vyučování Vinohrady s.r.o. Také 

v letošním školním roce jsme požádali o pomoc při hodnocení kvality jídla rodiče našich 

žáků, resp. jejich zástupce. Přestože v některých rodinách existují rozdílné stravovací 

návyky (vegetariáni, vegani, apod.), v hodnocení jsme obstáli velmi dobře. Výjimkou byly 

jen situace, kdy hodnotitelé nezohlednili cenu oběda a naplňování spotřebního koše. Na 

oběd i nadále nabízíme výběr ze dvou jídel, přičemž jedno jídlo je zcela bezmasé a druhé 

s masem. Pitný režim jsme obohatili o nápoje, které jsou vyrobené z čerstvých 

citrusových plodů, máty atd. Platbu za stravné lze provést hotovostně v kanceláři, 

převodem z účtu nebo formou inkasa. Výdej obědů probíhá v době od 12:30 do 13:50. 
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V případě odhlašování obědů lze kromě osobního kontaktu také využít telefonního 

spojení, nechat vzkaz na záznamníku či napsat na Skype. Žáci, resp. jejich zákonní 

zástupci, mají možnost správy svého účtu přes webové rozhraní www.strava.cz. 

28. Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol 

Ø ÚMČ Praha 2, odbor interního auditu a kontroly - audit ověření účetní závěrky.  

Ø ÚMČ Praha 2, odbor školství  - veřejnosprávní kontrola 

Ø Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Ø Pražská správa sociálního zabezpečení 

Ø Hygienická stanice – Semily 

Ø Hygienická stanice – Hradec Králové 

Ze zpráv nevyplynula pro školu žádná nápravná opatření a jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. 

29. Školní informační systém 

Ø Školní www stránka byla využívána jako jeden ze základních zdrojů informací, 

a to jak pro veřejnost, tak i v uzavřené části pro pedagogické pracovníky. 

Ø Ve školním roce 2016/2017 byla stránka navštívena 231 200 krát, což průměrně 

znamená 633 návštěv denně (včetně víkendů a prázdnin). Ve školním roce je to 

průměrně 720 přístupů denně. 

Ø Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2016/2017 umístili na webové 

stránky 2130 příspěvků, což znamená průměrně 49 příspěvků týdně (mimo 

prázdniny). 

Ø Na stránkách se objevilo 387 fotogalerií s celkovým počtem fotografií cca 16 000. 

Ø Na stránkách školy bylo zveřejněno 63 videozáznamů z činnosti školy i jako 

výukové materiály. 

Ø V uzavřené části pro pedagogické pracovníky bylo zveřejněno 64 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 jako je školní vzdělávací program 

a školní řád. 
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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 

V tomto školním roce se školní parlament opět scházel podle potřeby, obvykle jednou za 

měsíc. Garanty parlamentu z řad pedagogických pracovníků byli Martina Vondrová a  Martin 

Ševčík. Své zástupce pravidelně vysílaly třídy 3. - 9. ročníku. Třídy 1. a 2. ročníku byly 

informovány přes třídní učitele. Vedením parlamentu byly zvoleny slečny Kateřina Přibylová 

z V.A a Michaela Kunc z IX.V. Na schůzkách se pravidelně diskutovaly otázky spojené s 

fungováním školy. Žáci například rozhodovali o využití peněz získaných prodejem výrobků 

na vánočních trzích, řešili podobu soutěží o putovní poháry školního parlamentu v LonCupu, 

podobu školních mikin, organizaci sbírky víček od PET lahví, podobu PF školy, rozšíření 

školního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a mnoho dalšího. Vítězi LonCupu 

se v tomto školním roce staly třídy: I.A, III.C a VIII.B. Zápisy z jednání školního parlamentu 

jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

31. Úspěchy žáků ve sportovních a jiných soutěžích 

Sportovní soutěž Kategorie Umístění 

McDonalds CUP 

Obvodní kolo fotbal 

Chlapci 4. - 5. třída 

(postup na krajské kolo) 
2. 

Obvodní kolo vybíjená 

Chlapci 4. – 5. třída 

Postup do krajského finále 

Dívky 4.  – 5. třída 

(postup do krajského kola) 

1. 

3. 

1. 

9.-12. 

Obvodní kolo v přehazované 

Chlapci 6. – 7. třída 

Dívky 6. - 7. třída 

Dívky 8. - 9. třída 

5.-6. 

2. 

2. 

Obvodní kolo ve florbale 

Dívky 6. – 7. třída 

(postup do krajského kola) 

Chlapci 4. - 5. třída 

Dívky 8. – 9. třída 

Chlapci 8. - 9. třída 

1. 

 

1. 

3. 

5.-6. 
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Sportovní soutěž Kategorie Umístění 

Závěrečný florbalový turnaj-SOBOTA 

OPEN 

Elévové 2. - 4. třída 

mladší žáci 5. – 7. třída 

starší žáci 8. – 9. třída 

3. 

3. 

2. 

Obvodní kolo v basketbale 
Dívky 2. st. 

Chlapci 2. st. 

2. 

3. 

Obvodní kolo basketbal – smíšené 

čtyřky 
Mix – 2. stupeň 3. 

Obvodní kolo v odbíjené 
Dívky 2. st. 

Chlapci 2. st. 

3. 

3. 

Obvodní kolo  - stolní tenis 
Mladší žákyně 

Mladší žáci 

1. 

1. 

Přebor Prahy v šachu družstev Chlapci 1. stupeň 7. 

Střelba ze vzduchovky Dívky a chlapci 6.-7. třída 1. 

OVOV obvodní kolo 

Družstva 

Kilián Marques soutěž 

jednotlivců 

 

3. 

2. 

Matematický klokan 
4. - 5. ročník 

celostátní kolo 
1. 

Obvodní kolo Pythagoriáda 5. ročník 2 x 1. 

 

32. Realizované nákupy vybavení školy 

Byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce rozvodů vody, odpadů a kotelny včetně renovace 

radiátorů. Provedly se zednické opravy s výmalbou na chodbách školy a v pěti učebnách. 

Dále byla provedena výměna plošiny pro imobilní občany. 
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Předmět nákupu Cena v tisících Kč 

Počítačové vybavení 237 

Interaktivní tabule 114 

Software 3 

Vybavení učeben nábytkem 336 

Učební pomůcky 153 

 

33. Přehled o poskytnutých informacích  

Ve školním roce 2016/2017 byly 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 dvě informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na 

webovou adresu www.londynska.cz. Těmto žádostem bylo vyhověno. 

34. 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) 

Odpoledne 
o.p.s. 

Výjezd budoucích 
prvňáčků Srpen  5 dní 1. 1 

ZŠ Londýnská 
Zotavovací pobyt - 

klima 
třídy a ročníku 

Květen  6 dnů 1. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy 1 x týdně  1. 1 

ZŠ Londýnská 
Celoroční projekt Na 
vlnách s písmenky- 

aktivity v rámci ročníku 
1 x týdně  1. 1 

Městská Policie Program BESIP Červen  1 1. 1 

Městská Policie Návštěva služebny MP Jaro  1 1. 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 
Zotavovací pobyt - 

klima 
třídy a ročníku 

Květen  6 dnů 2. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy 2 x týdně  2. 1 

ZŠ Londýnská 

Zásady bezpečnosti - 
video výuka (pravidla 
silničního provozu pro 

chodce, zásady 
komunikace na 

tísňových linkách, 
pravidla silničního 

provozu) 

Květen  4 2. 1 

ZŠ Londýnská S indiány za pokladem 
– celoroční projekt Celý rok 35 2. 1 

ZŠ Londýnská 

Preventivní program 
na téma "Kamarádské 

vztahy mezi 
spolužáky" 

Prosinec  2 2. 1 

Škola Cyril Hodnotové vzdělávání Duben 2 2. 1 – 2 

ZŠ Londýnská 

V průběhu roku 
besedy s rodiči na 

téma povolání: Člověk 
v tísni, sociální 

pracovník, rektor VŠ, 
atd. 

Průběh 
školní roku 

1 beseda 
cca 2 hod. 2. 1 

Městská policie BESIP – bezpečný 
pohyb na ulici Podzim  1 2. 1 

Městská Policie Návštěva služebny MP Jaro  1 2. 1 
Divadlo v 
Dlouhé 

Tatínek není k 
zahození Říjen  1 3. 1 

Muzeum policie 
ČR Dopravní hřiště Květen  3 3. 1 

 
Spolek 2012 

ŠPP 
 

Neubližujme si! Říjen 6 3. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy, 
třídnické hodiny 

Každý 
týden 1x týdně 3. 1 

ZŠ Londýnská Klima ve třídě, vztahy 
mezi dětmi 

Každý 
měsíc 1x měsíčně 3. 1 

ZŠ Londýnská Zotavovací pobyt - 
klima třídy Květen  1 týden 3. 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 Vítej ve staré Praze! 
ročníkový projekt Celý rok 

Vycházka 
1x měsíčně 
Projektové 

hodiny 
3x měsíčně 

3. 1 

ŽBZ Nikotin mě neláká Březen  1 3. 1 

ZŠ Londýnská 
Celoškolní projekt 

v rámci Erasmus+ 
Květen 2 3. 1 

ZŠ Londýnská 
Lyžařský výcvik 

Duncan 
Zima týden 3. 1 

Městská Policie Návštěva služebny MP Jaro  1 3 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy, 
třídnické hodiny 

1x za 14 
dní 1h 4. 1 

Vít Hrbáček 
„Klima ve třídě, vztahy 

mezi dětmi“ 
preventivní program 

28. 4. 2017 3 h IV.B 1 

ZŠ Londýnská 
Celoroční projekt s 
názvem „Krabička 

kouzel" 
1x měsíčně 10 h 4. 1 

ZŠ Londýnská 

Práce s knihou 
„Chameleon Leon" 
vhodnou na rozvoj 
emoční inteligence 

2017 2 IV.B 1 

ŽBZ 
program PP, 

lektorka: 
pí Široká 

 

Preventivní program 
s názvem "BAVÍME 

SE I BEZ ALKOHOLU" 
27. 3. 2017 2 x 2h 4. 1 

ZŠ Londýnská Ozdravný pobyt 
hotel Žalý Jaro 5 dní 4. 1 

Škola Cyril 
Mooney 

lektorka: Dana 
Hádková 

Hodnotové vzdělávání, 
osobnostní výuka 

na téma "Jsem divný" 
a "Jak na vztek" 

11. 1. 2017 2 x 2h IV.B 1 

Všeobecná 
zdravotní 
pojišťovna 

"VZPoura úrazům" - 
projekt VZP zaměřený 

na prevenci úrazů a 
nehod u dětí 

23. 11. 
2016 3h 4. 1 

ZŠ Londýnská Internet bezpečně Jaro  3 4 1 
Život bez 
závislosti 

Prevence závislosti na 
počítačích Prosinec 2 4 1 

Život bez 
závislosti 

Jak se nestát závislým 
na počítači Listopad  2 5. 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) 

ZŠ Londýnská Internet bezpečně Říjen 3 5. 1 

Vít Hrbáček Každý se může 
rozhodnout Březen 2 5. 1 

Vít Hrbáček 

Adaptace na změny 
související s 

přechodem na 2. 
stupeň 

Květen  2 5. 1 

ZŠ Londýnská Není droga jako droga Červen 2 5. 1 
ZŠ Londýnská a 

Parks.cz 
Zážitkový adrenalinový 

kurz Květen 5 dní 5. 1 

ZŠ Londýnská Adaptační pobyt Září 5 dní 6. 1 

Vít Hrbáček 
Komunikace, třídní 
kolektiv a vztahy ve 

třídě 
1. 11. 2016 3 6. 1 

ZŠ Londýnská 
Pozitivní klima ve 

třídě, komunikativní 
dovednosti 

29. 11. 
2016 2 6. 1 

Vít Hrbáček Klima třídy, pravidla 8. 12. 2016 3 6. 1 
Člověk v tísni, 

o.p.s. Jeden svět dětem 8. 3. 2017 3 6. 1 

Agentura J&L 
Šikana, kyberšikana a 
sociálně patologické 

jevy ohrožující mládež 
17. 5. 2017 2 6. 1 

Rostislav Novák Život ve Rwandě 8. 6. 2017 2 6. 1 

ZŠ Londýnská Bezpečný internet Září 1 6. 1 

ZŠ Londýnská Bezpečný internet Září 1 7. 1 

Městská policie 

Základy chování v 
nebezpečných, 

krizových a 
ohrožujících situacích - 

sebeobrana, ukázka 

Říjen 1 7. 1 

Agentura J&L Drogová kriminalita 9. 11. 2016 2 7. 1 
Klub 

přírodovědců Práce na zahradě 14. 11. 
2016 2 7. 1 

Život bez 
závislostí 

Co smím, co nesmím 
a co musím 2. 12. 2016 3 7. 3 

Jeden svět Dokumentární filmy 9. 3. 2017 3 7. 1 

ZŠ Londýnská Výlet Malá Skála 29. 5.-
2. 6. 2017 4 dny 7. 1 

Agentura JaL Drogová kriminalita a 
my v roce 2016 

21. 10. 
2016 2 8. 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) 

Vít Hrbáček Beseda na téma klima 
ve třídě 8. 11. 2016 2 8. 1 

ZŠ Londýnská 
+ Člověk v tísni 

Jeden svět: Beseda o 
emigraci v dobách 

totality 
9. 11. 2016 1 8. 1 

Vít Hrbáček Beseda - klima třídy 1. 12. 2016 2 8. 1 

ZŠ Londýnská Teambuilding - Laser 
Arena 31. 1. 2017 3 8. 1 

Člověk v tísni Jeden svět: Děti online 
- film s diskuzí 8. 3. 2017 2 8. 1 

Alena Srbová Přednáška o 
manipulaci 24. 3. 2017 1 8. 1 

Agentura JaL Zločin kolem nás - 
přednáška 20. 4. 2017 2 8. 1 

ZŠ Londýnská Celoroční projekt 
Nebuď ovce průběžně 15 8. 2 

ZŠ Londýnská 
+ EU 

Mezinárodní projekt 
Erasmus+ Play be 

free! 
průběžně 

3 týdny 
(mezinárod
ní návštěvy 
a průběžně 

během 
roku) 

8. 1 

Nadační fond 
Nové Česko Revolution train 29. 9. 2016 2 9. 1 

ZŠ Londýnská Armádní muzeum 
Vítkov 6. 10. 2016 2 9. 1 

Agentura JaL 
mjr. JUDr. 

Jaromír Badin 

Drogová kriminalita a 
my v roce 2016 

21. 10. 
2016 2 9. 1 

NIDV Kariérové poradenství 19. 1. 2017 1 9. 2 

ZŠ Londýnská Manipulativní 
komunikace 18. 5. 2017 4 9. 1 

ZŠ Londýnská Exkurze do Památníku 
Terezín 30. 5. 2017 5 9. 1 

ZŠ Londýnská Asisi Panometer 
Dresden 6. 6. 2017 2 9. 1 

 
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. Přesnou časovou dotaci v těchto 

případech nelze určit. 
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35. Výsledky testování žáků 

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

Ø Testování firmy SCIO 

o Čtenář 4. ročník 

o Národní testování (dříve Stonožka) – testování 5. ročníku Matematika, Český 

jazyk, Obecné studijní předpoklady 

o Dovednosti pro život – 7. ročník 

o SKATE  - Anglický jazyk 8. ročník 

Ø Testování České školní inspekce 

o 9. ročník Matematika a její aplikace, Fyzika, Anglický jazyk 

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

pouze několik souhrnných informací. Na základě dobrých komunikačních dovedností 

a kvalitního kritického myšlení jsou žáci naší školy firmou SCIO využíváni i jako testeři pro 

nově vznikající projekty. 

4. ročník – SCIO – Čtenář 
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5. ročník – SCIO – Národní testování 
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7. ročník – SCIO – Dovednosti pro život 
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8. ročník – SCIO  –  SKATE – Anglický jazyk 

 

 

 

9. ročník – Česká školní inspekce – výběrové testování – Matematika 
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9. ročník – Česká školní inspekce – výběrové testování – Fyzika 
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9. ročník – Česká školní inspekce – výběrové testování – Anglický jazyk 

 

 

36. Nadační fond Puštík 

Nadační fond Puštík byl založen v dubnu 2015, jehož hlavní cíl spočívá ve snaze 

o zmírňování sociálních a jiných rozdílů mezi žáky Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 

úspěšně rozvijí svou schopnost pomáhat. Stav účtu nadačního fondu je k 30. 6. 2017 

298.307,56 Kč. Nadační fond i nadále spravuje správní rada ve složení Martin Ševčík, 

Martina Vondrová a Klára Králíčková. Dozorčí rada pracuje ve složení Martin Voráč, 

Marcela Višňovská a Šimon Pánek. Během školního roku 2016/2017 poskytl Nadační fond 

Puštík podporu na základě 16 smluv, a to jak ve formě darů, tak ve formě půjček. Podpora 

směřovala zejména na úhradu obědů, zotavovacích pobytů žáků a kroužků. 

Veškeré informace o činnosti nadačního fondu najdete na www.pustikpomaha.cz.  
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37. Ročníkové projekty 

Ročníkový projekt prvního ročníku - Na vlnách s písmenky 

Základem projektu bylo v prvním pololetí seznámení se všemi písmeny české abecedy. 

Projektem nás provázela kouzelná Zlatá rybka, která se potřebovala naučit psát, aby nám 

mohla předávat tajuplné vzkazy v druhém pololetí. Do projektového sešitu jsme si postupně 

zapisovali písmenka, tvořili k nim obrázky, stříhali písmenka z papíru a učili se k nim 

básničky. V druhém pololetí nám Zlatá rybka posílala vzkazy a úkoly, které jsme nadšeně 

plnili. Za správně splněný úkol jsme si vybarvili šupinku, na začátku června se v našem 

školním akváriu opravdu jedna nová rybička objevila. 

Během projektu byly naplňovány tyto kompetence: kompetence k řešení problémů, 

kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, 

kompetence pracovní, kompetence k učení. 

V průběhu projektu byla uplatňována průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, 

Environmentální výchova, Multikulturní výchova.  

Ročníkový projekt druhého ročníku - S indiány za pokladem 

Celoroční projekt druhých tříd probíhal od poloviny září do poloviny června. Děti se pomocí 

něho seznámily se základy indiánské kultury pomocí různých aktivit. Za tyto aktivity 

získávaly pera do své indiánské čelenky a tím si otevřely cestu k pokladu. Každé pero 

symbolizovalo pokrok dítěte v určité oblasti. Aktivity byly rozmanité. Jednalo se o práci 

s textem a encyklopediemi, výtvarné tvoření, jak klasické, tak tvoření v keramické dílně, 

diskuzi, dramatické vyjádření, plavání a podobně. Pomocí aktivit děti rozvíjely nejrůznější 

klíčové kompetence. V průběhu tohoto projektu byla uplatňována i průřezová témata: 

Osobností a sociální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. 

Projekt probíhal samozřejmě i po dobu trvání ozdravného pobytu, kde všechny aktivity byly 

s projektem velmi propojené. Vyvrcholil však červnovou návštěvou Divoké Šárky, kde byla 

pro děti připravena indiánská stezka odvahy. Na konci na ně čekal slibovaný poklad ukrytý 

v jeskyni. 

Celoroční projekt S indiány za pokladem splnil svůj cíl. Rozvíjel osobnostně sociální stránky 

dětí, utvářel kladné vztahy ve třídě i mezi třídami, napomohl rozvoji čtenářské gramotnosti, 

kooperačních dovedností a jemné motoriky i tvořivosti. 
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Ročníkový projekt třetího ročníku - Vítej ve staré Praze!  

Základem ročního projektu bylo poznávání významných míst v Praze, spjatých s vybranými 

pověstmi. V rámci projektu jsme navštívili tato místa: Vyšehrad, Hladovou zeď (Petřín), 

Židovské město, orloj na Staroměstském náměstí, Václavské náměstí (sousoší sv. Václava), 

Faustův dům, Karlův most, Loretu, Karlov, Chrám svatého Víta. Všechny tyto návštěvy byly 

propojeny se čtením pověstí, které se k daným místům váží. Na četbu jednotlivých pověstí 

navazovaly různé aktivity, např. výtvarné zpracování, dramatické vyjádření, referáty 

vytvořené dětmi, poslech literárních děl, orientace v mapě, luštění zašifrovaných zpráv, slovní 

úlohy inspirované místem či postavou, záznam informací vlastními slovy atd.  

Poslední etapa – vycházka k Hladové zdi – byla zároveň meziročníkovým propojením, a to 

3. a 8. ročníku, kdy oba ročníky spojily své síly, a v deseti skupinách plnily zadané úkoly. 

Tato etapa byla velmi kladně ohodnocena oběma ročníky. 

Projekt byl motivován dopisem od magistra Kellyho, kde stojí, že je možné za určitých 

podmínek najít jeho tajemnou komnatu. Plnění úkolů se uskutečňovalo prostřednictvím 

celoročně stanovených mezitřídních skupin (děti ze III.A, III.B i III.C pracovaly společně). 

Skupin bylo 10, stejně jako míst, která jsme navštívili.  

Při každé vycházce plnily skupiny určité úkoly, které vycházely z vyhledávání informací 

a pozorování stavby a jejího okolí. Následně proběhla prezentace, při níž byl posouzen 

výsledek skupinové práce. Po správném splnění úkolů dostala každá skupina 1 dílek 

skládanky. Postupně se tak ve třídě objevovala stavba, v níž je ukrytá komnata magistra 

Kellyho. Do ní se děti vypravily v červnu, proběhlo zde slavnostní zakončení projektu a bylo 

rozdáno vysvědčení. 

Součástí projektu bylo i vedení stručného deníku (obsažen v Záznamníku z Londýnské) – na 

každé vycházce obdržely děti obrázek dané stavby/místa. Ten si vlepily do záznamníku 

a připsaly si stručné informace o tom, co viděly nebo co je zaujalo. 

Ročníkový projekt čtvrtého ročníku - Krabička kouzel 

Projekt byl věnovaný České republice, zaměřil se nejen na její historický vývoj, ale i na 

současnost, na významné české osobnosti z různých oblastí života a na základní znalost 

geografických poznatků o naší zemi. 
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Měl motivační charakter pro každodenní práci dítěte, třídy a ročníku. Důležité bylo spojení sil 

k dosažení společného cíle, a to poznání naší vlasti a vybudování si kladného vztahu k rodné 

zemi. Celý školní rok plnili žáci úkoly, získávali poznatky a navštěvovali zajímavá místa ČR. 

Do našeho projektu jsme také zapojili rodiče dětí (výtvarné dílny, společné akce mimo školu, 

projekty, prezentace o krajích ČR, atd.)  

Jednou měsíčně byl tzv. projektový den, kdy žáci pracovali po šesti žácích v devíti skupinách. 

Témata projektu si žáci losovali z krabičky kouzel. Zde jsou jejich názvy: 

1. Jednotlivé kraje ČR 

2. Hrady a zámky v ČR 

3. Významné osobnosti ČR 

4. Státní symboly ČR 

5. Lidové písně a tance 

6. Průmysl a zemědělství ČR 

7. Divadlo a film 

Pololetní vysvědčení bylo v rámci našeho projektu předáváno v salonku Tomáše Garrigue 

Masaryka, kudy kráčela historie, a který se dodnes používá pro významné mezinárodní 

návštěvy státníků. 

Slavnostní zakončení projektu  proběhlo v muzeu a automobilce ŠKODA v Mladé Boleslavi, 

kam jsme si udělali výlet vlakem. Zde se žáci seznámili s automobilovým průmyslem na 

vlastní oči, a kde se také dozvěděli o historii výroby aut. 

Ročníkový projekt pátého ročníku – Čas kolem nás 

V rámci ročníkového projektu s názvem Čas kolem nás se žáci seznamovali s významnými 

událostmi z českých i světových dějin. První částí projektu byla tvorba kalendáře, ve kterém 

měli za úkol zpracovat vybrané významné dny či státní svátky daného měsíce. Děti byly 

rozděleny do několika skupin, z nichž každá zpracovávala zvolený měsíc. Kalendář museli 

nejen graficky vytvořit, ale také vyhledat informace o vybraných stěžejních dnech. Během 

roku, v konkrétním měsíci, poté představovali jednotlivé události. Zvolit si mohli nejrůznější 

metody od prezentace až po dramatizaci. Kromě výše uvedených činností se téma času 

objevovalo napříč většiny předmětů, ať už se jednalo o jeho vznik, dnešní pojetí času či 

časovost z hlediska dějinných událostí a jejich přesahem do současnosti. Vyvrcholením 

ročníkového projektu bylo divadelní představení, v němž děti nacvičily a sehrály důležité 
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historické události od počátku českého národa až po sametovou revoluci. Představení se 

odehrálo v divadle Mana za hojné účasti rodičů a přátel školy. 

Ročníkový projekt šestého ročníku - Zpátky ke kořenům  

Ročníkový projekt směřoval k praktickému zaměření žáků, k vykonávání činností spojených 

s různými odvětvími lidské činnosti (práce, kultura, ekologie aj.). Žáci se v rámci projektu 

věnovali různým aktivitám, navštěvovali komunitní centra a zabývali se tématy, která jsou 

aktuálně zajímavá. Snahou projektu bylo upozornit děti na to, že mnohé věci, události a 

zážitky mají svoji hodnotu, že se nedějí samy od sebe a že stojí za to jim věnovat pozornost a 

úctu, neplýtvat jimi, zacházet s nimi šetrně. Recyklovali jsme desky portfolií bývalých 

deváťáků a našli pro ně nové využití. Příkladem další aktivity byl dílčí projekt Cesta knihy, 

při němž si žáci prošli jednotlivé fáze vzniku a výroby knihy, sami se podíleli na přípravě 

knihy Rozmanitý svět kariérového poradenství (EKS 2017), kterou ve spolupráci s některými 

rodiči vytvářeli. Navštívili jsme komunitní zahradu Kuchyňka, kde si šesťáci vyzkoušeli 

kompostování a práci na zahradě. Součástí projektu byla i beseda o životě lidí v současné 

Rwandě, kterou pro nás uspořádal další z rodičů. O jednotlivých aktivitách si žáci vedli 

záznamy do vlastnoručně vyrobeného projektového sešitu. 

Ročníkový projekt sedmého ročníku - VADE, COGNOSCE ET LABORA 

"Jdi, poznávej a pracuj" toto byl název projektu našeho 7. ročníku pro školní rok 2016/17. 

Každý putujeme po cestě, ta cesta je nekonečná a nacházíme na ní spoustu míst. Zastavení 

u každého z nich představuje novou zkušenost. A ta je přenositelná. Naši předci také takto 

kráčeli a svůj odkaz nám zanechali. Zanechali jej v rodině, v místě, kde žili či pracovali, ve 

věcech, co vytvořili. Zanechali jej v nás samých. 

V rámci letošního projektu se žáci vydali na takovou pouť, kterou symbolicky začali na hoře 

Říp. Poznávali jsme nejen staré časy a památky, které nám tyto časy zanechaly, ale zároveň 

okusili, jaké to tehdy bylo. A v tomto ohledu se nám nabízí stará řemesla. Propojili jsme tedy 

nové vědomosti ducha s prací vlastních rukou. Vyzkoušeli jsme si práci na zahradě a vyrobili 

vlastní poznámkové bloky. O Vánocích jsme upekli pár druhů cukroví.  

Od určitého dějinného období je s životem člověka na jeho cestě velmi úzce spjata technika, 

proto jsme se v hodinách MF a ICT zaobírali vynálezy a jednoduchými stroji, v SP si sami 

sestavili vlastní modely strojů a neopomněli ani návštěvu expozic Technického muzea.  
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Ročníkový projekt osmého ročníku - Nebuď ovce 

„Nebuď ovce.“ je věta, která by měla nabádat k tomu, aby žáci nedělali určité věci jen proto, 

že je dělají ostatní. Nejde o to, za každou cenu se vymezit oproti většině, ale spíše o to, 

uvědomit si, že ne vždy je žádoucí být součástí davu, přejímat většinový názor nebo se nechat 

nadmíru ovlivňovat veřejným míněním a očekáváním společnosti.  

Projekt proběhl v rámci několika třídnických hodin a v návaznosti i v několika hodinách 

českého jazyka a literatury, kdy se žáci zamýšleli nad tím, co to znamená "být ovcí", jak 

v tomto ohledu funguje lidská mysl a v jakých situacích se do této pozice člověk dostává. 

V předmětu Svět práce i během dalších mimoškolních akcí se žáci seznamovali s různými 

povoláními a díky vyprávění mnoha rodičů žáků se dozvěděli, jakým způsobem se může 

člověk ke svému povolání dostat, a že kariérová cesta nemusí být vždy jednoznačná 

nebo přesně naplánovaná. Žáci také navštívili workshopy řemesel, přehlídku středních škol 

Schola Pragensis a Střední školu dopravní v Masné ulici.  

Vzhledem k tomu, že se osmý ročník zabýval především mezinárodním projektem partnerství 

škol Erasmus+, směřovaly k ročníkovému projektu spíše doprovodné akce jako například 

beseda na téma klima třídy, přednášky na téma kriminality, drogové problematiky 

nebo manipulace.   

Ročníkový projekt devátého ročníku - Musíme si pomáhat 

Jak je již na naší škole zvykem, devátý rok studia dětí patřil meziročníkové spolupráci. Žáci 

devátého ročníku, kteří již mají dostatek zkušeností a vědomostí, se v průběhu celého roku 

stali průvodci vzdělávání svých mladších spolužáků.  

V průběhu celého roku se v odstupu cca 6 týdnů jednotlivé týmy vypravily do různých tříd 

1. - 6. ročníku, kde se po dobu dvou vyučovacích hodin věnovaly výuce svých mladších 

spolužáků.  

V počáteční fázi, kdy se děti s jednotlivými částmi projektu teprve seznamovaly, fungovali 

třídní učitelé jako mentoři, postupem času, kdy děti získávaly zkušenosti, již byla organizace 

projektu plně v jejich režii.   

Celý ročník byl rozdělen do 7 týmů, v nichž se v průběhu roku střídaly jednotlivé role členů 

týmu. Děti měly možnost vyzkoušet si různé formy komunikace s různými věkovými 

skupinami, plánování výuky, měly možnost poznat radosti a strasti organizování jednotlivých 

projektových dnů a v neposlední řadě si vyzkoušely, jak to vypadá na „druhé straně“.  
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Jelikož se děti setkaly s některými třídami vícekrát, vznikla mezi mnoha dětmi poměrně silná 

vazba a došlo k úspěšnému nabourání stereotypů o mladších a starších žácích. Některé třídy si 

dokonce některé skupiny opakovaně žádaly, neboť s nimi byly děti spokojeny.  

Z pozice třídních učitelů bylo příjemné pozorovat, jak deváťáci získávají jistotu a sebedůvěru, 

jak jsou schopni si mnohé věci vykomunikovat a jak sebejistě v závěru roku před své mladší 

spolužáky předstupují. Konec konců, učily se vlastně obě strany.  

38. Instrumentální obohacování 

Ve škole je využíván při individuální i skupinové práci (formou odpoledních kroužků) 

ucelený program Feuersteinova instrumentálního obohacování. V průběhu školního roku 

s ním pracovalo 35 žáků 2. – 8. ročníku. Během společných lekcí se děti při řešení pracovních 

listů učí, jak čelit obtížné úkolové situaci, jak naplánovat jednotlivé kroky řešení, jak si 

následně kontrolovat vlastní práci. Jsou vedeny k tomu, aby si svou práci nejprve promyslely 

a až poté realizovaly. Během společných diskuzí nad možnými řešeními děti rozvíjejí slovní 

zásobu a učí se klást otázky, zároveň se učí vnímat názory druhých. Tak rozvíjejí také sociální 

dovednosti a toleranci k druhým. Každý sešit (instrument) zároveň pomáhá dětem při 

rozvíjení konkrétní myšlenkové operace – např. porovnávání, analýzy a syntézy a dalších. 

Použití metody je přínosem pro každého žáka, protože pomáhá rozvoji dovedností k učení 

i sociálních kompetencí. Specificky se pak doporučuje zejména pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami (poruchy učení, poruchy pozornosti, řečové obtíže, děti mimořádně 

nadané aj.) 

39. Projekt Krokus 

Již potřetí se škola zapojila do celosvětového projektu Krokus, který má připomenout dětské 

oběti holokaustu. Na podzim žáci 5. ročníku zasadili cibulky krokusů do květináčů a následně 

pak absolvovali v lednu, konkrétně ve dnech 30. ledna a 1. února několikahodinový blok 

s pí uč. Jančovou vztahující se právě k dějinám Židů za druhé světové války. V rámci něj 

pracovali skupinově i individuálně s úryvky z knihy Hanin kufřík, sami vyhledávali 

informace, mluvili o židovských tradicích, o druhé světové válce, jejích příčinách 

a důsledcích. Vypracovali postery, které pak byly k vidění v jejich třídách. Žáci předmětu 

Dějiny 20. století se ve svém semináři tématu také věnovali, vypracovali několik referátů, 

které pak společně sdíleli, seznámili se s historií památníku v Yad Vashem a zhlédli několik 
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dokumentů. Do budoucna bude jen potřeba vybrat vhodnější místo, kde budou krokusy na 

očích a budou mít prostor k růstu.  

40. Jeden svět na školách – příběhy bezpráví  

V listopadu 2016 proběhla beseda žáků 8. ročníku naší školy s paní Jitkou van Pomeren, 

pamětnicí, která po roce 1968 opustila naši zemi a dodnes žije v Holandsku. Touto besedou 

a promítáním dokumentu na téma Emigrace se škola připojila k projektu Příběhy bezpráví. 

Tento projekt organizace Člověk v tísni přibližuje žákům a studentům prostřednictvím 

dokumentárních i hraných filmů moderní československé dějiny. Žáci se mají možnost po 

projekci setkat s pamětníky totalitního bezpráví, různých událostí našich dějin a klást jim 

dotazy na témata, jež je zajímají. Beseda byla organizována pí uč. Jančovou a panem 

M. Voráčem, rodinným přítelem paní van Pomeren. V březnu pak stejní žáci navštívili 

projekce festivalu Jeden svět, které probíhaly v pražských kinech. K akci se připojili také žáci 

6. a 7. ročníku. Do budoucna míníme v těchto aktivitách pokračovat a rozšířit spolupráci 

s organizací Člověk v tísni i v jiných směrech.  

41. Klub mladých diváků  

V letošním roce začal při škole fungovat Klub mladých diváků. Jedná se o skupinu žáků, 

které společně s pí uč. Jančovou a Zýbalovou navštěvují večerní divadelní představení 

v pražských divadlech dle nabídky centrálního Klubu. V letošním roce se do klubu přihlásilo 

celkem 17 žáků (9 žáků 7. ročníku, 4 žáci 8. ročníku, 4 žáci 9. ročníku). Společně zhlédli balet 

Čarodějův učeň, činohru W. Shakespeare ve 120 minutách a Amadeus a muzikál Mýdlový 

princ, přičemž největší ohlas mělo představení Čarodějův učeň v Národním divadle, nejen pro 

výborné zpracování staré lužické legendy, ale jistě i jedním z důvodů byla možnost noční 

prohlídky střechy divadla.  

42. Seminář Dějiny 20. století, žáci 7. ročníku a jejich zapojení 

do projektu HistoryLab 

V listopadu a prosinci se žáci některých tříd intenzivně zapojili do testování aplikace pro práci 

s historickými prameny ve výuce dějepisu, která probíhala pod vedením pí uč. Jančové a ve 

spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Cílem projektu, jenž byl podpořen 
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v rámci veřejné soutěže programu Omega Technologické agentury ČR, je vytvoření 

jednoduchého online prostředí, které by učitelům umožnilo pracovat ve výuce dějepisu přímo 

s prameny. Na vývoji aplikace spolupracuje ÚSTR s dalšími partnery (České vysoké učení 

technické, Nakladatelství Fraus, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Pedagogická fakulta UK, 

Ústav soudobých dějin Akademie věd ČR, Židovské muzeum Praha). Výstupy z testování pak 

byly hodnoceny na několika setkáních expertní skupiny a naše škola byla požádána o další 

spolupráci.  

43.  Za krásami Krkonoš – environmentální projekt 3. ročníku 

Zotavovací pobyt v Krkonoších byl zaměřen na environmentální výchovu a výstupy 

související s přírodou. Každý den se děti věnovaly určitému ekosystému (tekoucí vody, 

stojaté vody, louka, les, tundra). Dopolední aktivity byly zaměřeny na aktivní seznamování 

a poznávání daného ekosystému a odpolední aktivity pak na upevňování získaných znalostí 

formou různých didaktických her, poznávaček, kvízů, výtvarného zpracování. Toto vše bylo 

zařazeno v rámci stopované, procházky po okolí, polodenního výletu do blízkého okolí, apod. 

Děti využily jak práci ve skupinách či ve dvojicích, tak měly možnost pracovat individuálně. 

Děti měly k dispozici sešit s názvem Příroda Krkonoš s informacemi a obrázky, který mohly 

využít v průběhu celého dne. Výstupem tohoto projektu bylo seznámení dětí s faunou a flórou 

Krkonoš, což se úspěšně zdařilo. 

44. Cesta z pekla do nebe – spolupráce 5. a 2. ročníku 

Cesta z pekla do nebe byl projekt, kdy 5. ročník připravil večerní program přespávání ve 

škole pro ročník druhý. Jelikož toto přespávání mělo probíhat ještě před dnem sv. Mikuláše, 

byla zvolena tématika pekla a nebe. Každé dítě 2. ročníku dostalo kartičku s názvy všech 

úkolů, které musí na své cestě za vrchním andělem splnit. Procházeli třemi úrovněmi. Žáci 

pátého ročníku se převlékli za čerty a anděly, ve skupinách se domluvili na různých úkolech. 

Poté si rozdělili práci, úkoly si připravili, domluvili se na potřebných pomůckách, co který 

žák bude říkat či dělat. Každý si mohl najít svou roli – buď byl u úkolu, který musel 

druhákům vysvětlit, nebo jen doplňoval potřebný materiál tak, aby i poslední druhák měl 

stejné podmínky. Také mohl být při vstupu do jednotlivých „úrovní“ cesty, kdy komunikoval 

s žáky druhého ročníku. Další z rolí mohl být čert, který cestu druhákům znepříjemnil či 

anděl, který naopak cestu zjednodušil. Také mohli být andělem, který „zaletěl do pekla“, aby 
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pomohl a provázel druháka na cestě, pokud druhák neměl dost odvahy. Cesta měla tři úrovně 

– nejhorší peklo, ve kterém byly úkoly postaveny tak, že musí druháci pomoci těmto čertům 

uklidit a „vykoupit se tak“, aby mohli v cestě pokračovat dále. Druhá úroveň bylo „lepší 

peklo“ – kde již na druháky čekali čerti „hodnější a méně líní“. Druháci jim měli pomoci číst 

a počítat. Třetí úroveň již bylo nebe, kde na druháky čekaly nejjednodušší úkoly s odměnami 

zaměřené hlavně na sportovní výkony.  

Žáci pátého ročníku se zlepšili v komunikaci, v práci ve skupině. Také v přípravě místa pro 

úkol, nachystání si pomůcek a naučili se, že mohou přijít i různé problémy, které je potřeba co 

nejrychleji vyřešit. Odměnou za časově náročnou práci jim byla spokojenost žáků z druhého 

ročníku.  

45. Gotická Praha objektivem sedmáků 

I přes nepřízeň počasí se vydali sedmáci jednu dubnovou středu do ulic hlavního města Prahy, 

aby poznali krásy tamního gotického slohu. Zakladatelská činnost českého krále a římského 

císaře Karla IV. se stala důležitou nitkou propojující v projektu několik školních předmětů 

(ČJ, ČS, MF, EV). V projektovém sešitě měli za úkol splnit v pětičlenných skupinách úkoly 

z nejrůznějších oblastí. Každá z třinácti skupin měla také k dispozici jednorázový fotoaparát, 

se kterým se pokoušela o co nejoriginálnější snímek. Ten byl vybrán hlasováním žáků samých 

i jejich učitelů. Většina fotografií se vydařila, proto byl projekt sedmičky zakončen výstavou 

a vernisáží pro rodiče ke konci školního roku. 

46. Práce a řemesla 

V návaznosti na ročníkový projekt sedmičky získali sedmáci i další zkušenosti s řemesly, 

např. během výtvarné dílny 4+4 dny v pohybu, při které se pracovalo s netradičními 

materiály. V předvánočním období zavítaly děti do skanzenu v Přerově nad Labem, kde měly 

možnost nahlédnout do adventních a vánočních příprav v historii. V březnu navštívily 

Festival řemesel na Novoměstské radnici a vyzkoušely si výrobu pečeti, zdobení šperků aj.  

47. Autorské čtení 

Tento rok již po šesté, ne však v Barevné kavárně, ale v čajovně “Jedna báseň” Pod 

Nuselskými schody. Opět se sešli někteří z učitelů, žáci a žákyně včetně absolventů a též 
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píšící rodiče. Jako každoročně jsme slyšeli jak poezii, tak prózu a nutno říci, že kvalitní. Jedna 

z bývalých žákyň pak své texty doprovázela na kytaru a má nesporný talent. Odpoledne 

provázel již tradičně pan školník, který každého obdaroval snítkou rozkvetlého keře. Pořídili 

jsme i fotodokumentaci, kterou lze shlédnout na webu školy. Setkání mělo jako obvykle 

příjemnou a neformálně přátelskou atmosféru. Příští rok na slyšenou. 

48. Recitační soutěž 

Již tradiční recitační soutěž se konala i letos a opět měla vysokou úroveň. Děti přednášely jak 

básně a prózu našich i světových básníků, tak i svoje vlastní dílka. Občas byla produkce 

obohacena i sehranou scénkou. Navštívilo nás i několik rodičů. Porota byla složena 

z pedagogů českého jazyka a několika žáků. Celé dopoledne odmoderoval pan školník, který 

pro povzbuzení účinkujících četl některé ze svých básní. Byla pořízena fotodokumentace, 

která je k vidění na webových stránkách školy. Odměnou pro vítěze jednotlivých kategorií 

byly knižní poukázky. 

49. Jarní a podzimní burza oblečení, hraček a sportovních 

potřeb. 

Je to pravidelná akce se střídavě menší či větší účastí. Letos se podzimní burza nekonala pro 

neúčast prodejců. Cílem je umožnit sociálně slabším rodinám získat levněji potřebné, ale 

i zbytečné věci. Také umožnit dětem vyzkoušet si v praxi prodej, ocenění zboží, reklamu atd.  

Peníze získané z pronájmu místa jdou na účet naší školní nadace Puštík. Organizuje pan 

školník Martin Voráč s pomocí žáků nebo žákyň navštěvujících školní klub.  

50. Střelecká soutěž 

Jako škola jsme se poprvé zúčastnili střelecké soutěže „O putovní pohár obvodního 

mysliveckého spolku“. Organizovaly ji MČ Prahy 2, DDM Prahy 2 a ČMMJ Praha 2. Záštitu 

nad akcí převzala paní starostka Mgr. Jana Černochová. Přípravy smíšeného družstva 

složeného z dívek a chlapců 6. a 7. ročníku se ujal pan školník a družstvo dovedl na stupínek 

nejvyšší. Závodníci obdrželi hodnotné ceny od zmíněných organizací. Sportovní odpoledne se 

velmi vydařilo. Ceny mj. předával Dominik Hašek, který se podílel na části doprovodného 
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programu. Příští školní rok od druhého pololetí v případě zájmu povede pan školník, sám 

aktivní střelec, střelecký kroužek s cílem letošní vítězství obhájit. 

51. Výuka předmětu Člověk a svět práce trochu jinak. 

Ve školním roce 2016/2017 jsme s žáky 8. ročníku v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět 

práce nahlédli pod pokličku mnoha profesí. Dospěláci, převážně z řad rodičů žáků tohoto 

ročníku, byli ochotni a schopni předstoupit před osmáky a povídat jim o tom, jak se stalo, že 

pracují tak, jak pracují. V průběhu ledna až června 2017 jsme se tedy seznámili s prací tatéra, 

dobrovolníka UNICEF, psycholožky, nakladatele, investigativní redaktorky ČT, IT technika, 

školníka, českého vědce, který působil na Newyorské univerzitě, policistky, zaměstnance 

telekomunikací a architekta.  

Osmáci sice moc zvědaví nebyli, takže se našich hostů takřka na nic neptali, při zpětné vazbě 

na tyto besedy ale vyšlo najevo, že je většina besed zaujala a že se těší na další, které jsou 

naplánované na 1. pololetí příštího školního roku. 

52. Projekt Živá knihovna. 

Celoroční projekt 8. ročníku "Nebuď ovce" byl 14. 6. 2017 zakončen programem "Živá 

knihovna", který na naší škole zrealizovala společnost Amnesty International. Tento 

vzdělávací program je zaměřený na prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu. 

V rámci Živé knihovny si žáci místo klasických knížek "vypůjčili" lidi a prostřednictvím 

rozhovorů se seznamovali s jejich příběhy. Živé knížky jsou lidé patřící k různým menšinám 

žijícím v ČR (národnostním, náboženským, sexuálním, atd.). Žáci 8. ročníku tak měli 

možnost povídat si s uprchlíkem ze Somálska, s mužem, který se narodil jako žena, s 

aromantickou a asexuální ženou a s homosexuálem. Na konci celého projektového dne měli 

možnost živým knížkám poslat písemný vzkaz. Řada žáků této možnosti využila. Projekt byl 

žáky i pedagogy hodnocen kladně. Byl pro všechny zúčastněné zajímavý, poučný i zábavný. 

 

53. Celoroční projekt KoLondýnská 

Ve školním roce 2015/2106 probíhal na naší škole celoškolní projekt KoLondýnská, který 

vyvrcholil ve školním roce 2016/2017. Tento projekt měl mnoho cílů, které se ubíraly 
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různými směry. Jeho hlavním cílem byla popularizace cyklistiky jako sportu, a to buď pro již 

aktivní cyklisty, tak i pro ty, kteří se cyklistice věnují okrajově, či vůbec. Dalším cílem bylo 

umožnit sdílení zážitků mezi dětmi naší školy či jejich rodiči. V průběhu roku totiž měli 

registrovaní cyklisté možnost sdílet své cyklovýlety prostřednictvím sociální sítě twitter. Tyto 

příspěvky byly průběžně publikovány na školním webu. Zároveň se ujeté kilometry 

jednotlivých cyklovýletů sčítaly, což byla jakási forma soutěže pro soutěživé cyklisty.  

Vedlejším cílem bylo umožnit rodinám trávit čas společně na kolech, ať již výletech 

samostatně vymyšlených, či inspirovaných od ostatních cyklistů. Tento cíl se podařilo celkem 

slušně naplnit, neboť v průběhu školního roku účastníci přibývali.  

Jako určitá motivace na závěrečné setkání se krátce před koncem školního roku odehrála dvě 

malá setkání s názvem Piknik s KoLondýnskou – jeden pro výletníky v prostorách minizoo 

v Chuchelském háji, druhá i pro longboardisty a skateboardisty v parku na Ladronce. 

Velký podíl příspěvků byl publikován také o školních prázdninách, a to prakticky z celé 

republiky. Zde bylo příjemné pozorovat, kam jednotliví účastníci jezdí na dovolenou.  

Samotný závěr projektu byl pojat jako celospolečenské setkání spojené s vyhlášením 

výsledků cyklistické soutěže. Ve státní svátek dne 28. 9. 2016 se v prostotách Národní 

kulturní památky Vyšehrad konal závěrečný happening s mnoha dílčími aktivitami – např. 

trialová exhibice, kurzy bezpečné jízdy, koloběžkové závody, prezentace sportovního oddílu 

hendikepovaných, dílničky či občerstvení. Součástí tohoto happeningu byla i sbírka formou 

sponzorských darů pro Nadační fond Puštík, kde se podařilo vybrat více než 40 000,- Kč.  

V průběhu závěrečné akce byly vyhlášeny výsledky jednotlivých kategorií – děti, muži 

a ženy. Jelikož se s blížícím koncem sčítání kilometrů množily příspěvky a zvětšovaly se 

vzdálenosti, bylo vidět, že tato forma motivace měla svůj smysl. Celkem jednotliví účastníci 

najeli 18 002 km.  

Po ukončení tohoto projektu se nám dostalo mnoha pozitivních zpětných vazeb, z nichž bylo 

patrné, že mnohé děti tento projekt pojaly jako obrovskou motivaci pro jízdu na kole, 

případně pro jednotlivé výlety.  
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54. Zajímavé akce školního roku 2016/2017 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

• V přípravném týdnu – poslední týden srpna proběhlo tradiční výjezdní soustředění 

pedagogických pracovníků 

• Seminář v Oxford University Press – pí uč. Rokosová 

• Zácvik k vyhodnocování diagnostických baterií – pí uč. Jakubčíková 

• Účast na konferenci Primární prevence rizikového chování – pí uč. Vondrová 

• Účast na konferenci Research of Children, Youth and Media – pí uč. Neuwirthová 

• Seminář týkající se inkluzivních šablon a jejich financování – p. uč. Nádvorník 

• Vzdělávací program v užívání dynamického přístupu k diagnostice v prostředí 

vzdělávacího poradenství – pí uč. Przeczková 

• Kurz Zaškolení do užívání metody ACFS – pí uč. Neuwirthová 

• Kurz Kreativita a její rozvoj – použití mentálních map ve výuce – pí uč. Marková, 

Novotná K. 

• Sebezkušenostní výcvik – pí uč. Jakubčíková 

• Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování – pí uč. Neuwirthová 

• Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních v rámci 

společného vzdělávání – p. uč. Nádvorník 

• Workshop na téma Charta 77 – pí uč. Jančová 

• Seminář supervize v PPP Praha 2 – pí uč. Uhlířová 

• Seminář Učitel a žák – řešení konfliktních pedagogických situací – pí uč. 

Vavřinová 

• Seminář Metoda Hejného v matematice na 2. stupni – pí uč. Kolmanová 

• Seminář koordinátorů ekologické výuky – pí. uč. Rančáková 

• Kurz LPAD – kurz dynamického vyšetření – pí uč. Neuwirthová 

• Workshop „Učitelé, čtete dětem?“ – pí uč. Uhlířová 

Spolupráce 

• Náslechy studentů Teologické a Pedagogické fakulty UK v Praze 

• Nadace Depositum Bonum v rámci projektu Učitel na živo – tandemová výuka  

• pí uč. Novotná M. a p. uč. Nádvorník vedli seminář na téma Otevřená škola 

v rámci setkání ředitelů regionu Jilemnicko   
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• Návštěva studentů pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 

• Návštěva ukrajinských učitelů historie oceněných Asociací pro mezinárodní 

otázky 

• Návštěva studentů z PedF UK v rámci Učitelského praktika pod vedením pí 

Vondříčkové 

• Náslech studentů PedF UK – dramatická výchova 

• Návštěva učitelů z Jižní Koreje 

• Návštěva žáků v SPŠD  

• Programy realizované ve spolupráci s organizací Člověk v tísni  

• Návštěva žáků a učitelů ze ZŠ v Jičíně 

• Stáž studentky školského managementu v rámci studia na vzdělávacím institutu 

středočeského kraje 

• Ústav pro studium totalitních režimů – účast pí uč. Jančové na setkání expertní 

skupiny učitelů ZŠ a SŠ  

• Městská policie Praha – besedy pro žáky včetně prohlídky služebny 

• Spolupráce s Tichým světem o.p.s. 

• Spolupráce se společností Green Life v rámci projektu NEPZ 

• Návštěva studentů pedagogických oborů ze Španělska 

• Amnesty Internetional – projekt Živá knihovna 

• Žáci 5. ročníku se účastnili projektu Dětská chuťovka  

• Profi testování žáků 9. ročníku v PPP Praha 2 

Projekty a akce pro žáky 

• Divadelní představení – divadlo Minor, Reduta, Kasperle, Ponec, ABC, 

Broadway, Divadlo v Dlouhé, Národní divadlo, Stavovské divadlo, Divadlo 21 aj. 

• Výstava kaktusů v Botanické zahradě Na Slupi 

• Vycházka za historií na Pražský hrad 

• Výlety – hora Říp, park Mirákulum, továrna na svíčky Rodas aj. 

• Návštěva dopravního hřiště Pražačka 

• Návštěva výstavy Šaty dělají člověka 

• Návštěva „Stříbrného vlaku“ v Dejvicích 

• Multimediální výstava Vzdorovali zlu – dva příběhy českého 20. století 

• Výstava 4+4 dny v pohybu 
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• Neubližujme si – interaktivní divadlo v rámci minimálního preventivního 

programu 

• Přírodovědné odpoledne pořádané ÚMČ Praha 2 

• Návštěva technického muzea spojená s edukačním programem Technika 

v domácnosti, návštěva Armádního muzea a řady dalších 

• Beseda v divadle U Hasičů na téma Drogová kriminalita a my v roce 2016 

• Výstava Retro 70. a 80. let v galerii Tančící dům 

• Návštěvy komunitních zahrad 

• Přednáška a beseda ke Dni válečných veteránů s historikem Mgr. Zdenko 

Maršálkem PhD. 

• Přednáška mjr. JUDr. Jaromíra Badina na téma drogové kriminality 

• Pilotáž projektu Práce s historickými prameny 

• Exkurze do skanzenu v Přerově nad Labem 

• VZPoura úrazům – projekt zaměřený na prevenci úrazů a nehod u dětí 

• Návštěva veletrhu středních škol Schola Pragensis 

• Návštěva planetária s názvem Vesmír kolem nás 

• Program Co smím, nesmím a co musím realizovaný Životem bez závislostí 

• Beseda o životě českých vojáků v Afghánistánu s editorkou expres.cz paní 

Koukalovou, psaní dopisů pro vojáky 

• Lekce hodnotového vzdělávání – kamarádství, pomoc druhému, žádost o pomoc 

• Přednáška Národního informačního centra pro mládež v rámci kariérního 

poradenství 

• Školení dentální hygieny 

• Návštěva klauzur na UMPRUM 

• Workshop k projektu Krokus a připomenutí Dne památky obětí holocaustu a 

předcházením zločinů proti lidskosti 

• Návštěva Geosvěta 

• Environmentální program „Co mi vyprávěla sýkora“ a „Odpad nebo poklad?“ 

v Toulcově dvoře 

• Škola mladých archeologů v Muzeu hl. m. Prahy 

• Festival řemesel na Novoměstské radnici 

• Výstava NAFILM 
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• Jeden svět na školách 

• Návštěva Stanice malých přírodovědců 

• Program „Jak se vyrovnat s ublížením“ 

• Strukturální drama na téma Dětská opera Brundibár pod vedením pí Pajkrtové 

• Dílna osobnostního rozvoje na téma „Jak rostu“ 

• Program primární prevence „Bavíme se i bez alkoholu“ a „Nikotin mě neláká“ 

• World music concert v Paláci Akropolis 

• Výstava Františka Skály „Na stopě Kulérovi“ ve Valdštejnské jízdárně 

• Taneční a pohybová výchova ve spolupráci s Tancem do škol – 1. ročník 

• Setkávání budoucích prvňáčků 

• Dílna práce s Lego technik 

• Projekt na téma Manipulativní komunikace – 9. ročník 

• Výlet k památníku Terezín a návštěva expozice Panometer Drážďany – 9. ročník 

• Projekt Kanada – 4. ročník 

• Návštěva Českého Rozhlasu a filmových studií na Barrandově – 1. ročník 

• Beseda o Rwandě – 6. ročník 

Projekty s dlouhou tradicí: 

• Pohár školního parlamentu LonCup - Běh do Londýnských schodů, Londýnská 

laťka, Soutěž o nejlepší bramborový salát 

• Recitační soutěž 

• Vánoční dílny (společné tvoření dětí a rodičů) na Vánoční trhy 

• Velikonoční dílny 

• Zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí realizované pro všechny 

ročníky 

• Lyžařský a snowboardový kurz 3., 4. a 7. ročníku 

• Setkání bývalých zaměstnanců školy 

• Rozloučení s devátým ročníkem 

• Srovnávací testy Scio 4., 5.,7. a 8. ročníku 

• Autorské čtení žáků, rodičů a zaměstnanců školy 

• Festival anglických a španělských divadel v Barevné kavárně  

• Projekt Malá maturita pro žáky 9. ročníku 
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• Školní prázdninový tábor 

Projekty a akce k realizaci ročníkových projektů 

• Vycházky s komentovanými prohlídkami po Praze – 3. ročník 

• Realizace projektu Hurá do opery – 3. ročník 

• Projektový den „Čas kolem nás“ aneb Významné a sváteční dny – 5. ročník 

• Pravidelné návštěvy knihovny – 1. stupeň 

• Projektové aktivity „Šesťáci v pravěku“ a „Šesťáci v Egyptě“ – 6. ročník 

• Návštěva Veletržního paláce na téma ročníkového projektu Písmenka v obrazech 

– 1. ročník 

• Řada tříd přespávala ve škole, což bylo spojeno s projektovými aktivitami 

• Den s Karlem Čapkem – 9. ročník 

• Sestavování funkčních elektrických modelů a jejich vystavení 

• Výroba vlastního sešitu pod vedením profesionálů ze SKOBY – 7. ročník 

• 14 krajů ČR v rámci projektu Krabička kouzel – 4. ročník 

• V rámci kariérového poradenství a poznávání profesí řada rodičů 2., 3., 5, a 8. 

ročníků prezentovala žákům své profesní působení, respektive profesní dráhu 

• Projektový den „Od uhlí až do vesmíru, Hirošima je přes míru“ aneb 

Mezioborová spolupráce jinak 

• Projekt „Gotická Praha“ zakončený vernisáží fotek – 7. ročník 

Prezentace práce školy 

• Piknik s KoLondýnskou na Vyšehradě 

• Vystoupení na konferenci DIDINFO v Bánské Bystrici s příspěvkem Výuka ICT 

pomocí videonávodů – p. uč. Nádvorník 

• Zapojení do projektu Držíme krok 

• Konference Národní cena kariérového poradenství 2016 NTK 

• Říjen 2016 – duben 2017 probíhala 3x týdně setkání s rodiči budoucích prvňáčků, 

kterého se účastnilo cca 120 rodičů 

Soutěže  

• Obvodní kolo v minifotbale 

• Olympiáda v českém jazyce a v matematice 

• Volejbalová liga učitelů 
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• Obvodní turnaj smíšených čtyřek v basketbale 

• Obvodní kolo soutěže v konverzaci v AJ 

• Krajské kolo Poháru základních škol 

• OVOV – obvodní a krajské kolo 

• Obvodní kolo ve stolním tenise 

• Obvodní kolo v přehazované 

• Obvodní kolo ve florbale o pohár MŠMT 

• Obvodní a krajské kolo ve florbale 

• Matematický KLOKAN 

• Nohejbalový turnaj 

• Obvodní a krajské kolo ve vybíjené 

• McDonald's cup v malé kopané 

• Střelecká soutěž o putovní pohár mysliveckého spolku Prahy 2 

• Účast na branném dni Prahy 2 

• Florbalový turnaj Sobota open 

• Obvodní kolo v Pythagoriádě 

Zajímavosti 2016/2017 

• Puštíkův Strom splněných přání 

• Podzimní a jarní burza oděvů a sportovních potřeb 

• Dílna pro rodiče 1. ročníku: setkání nad matematikou podle profesora Hejného 

• Dílna pro rodiče: děti na sociálních sítích 
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55. Vlastní hodnocení školy – dotazníkové šetření školské rady 

Ve školním roce 2015/2016 zahájila školská rada dotazníkové šetření mezi rodiči žáků školy. 

Jeho cílem bylo zjistit, jaké jsou pohledy rodičů na školu a způsob vzdělávání na škole. 

Dotazník byl koncipován jako kvalitativní s mnoha otevřenými otázkami. Ve výroční zprávě 

zveřejňujeme finální dokument školské rady, kde jsou výsledky tohoto dotazníku shrnuty 

a dále vyjádření vedení školy.  

Souhrn z dotazníku školské rady rodičům  

Ke konci školního roku 2015/2016 dotazník vyplnilo 97 rodičů školy. Online anonymní 

dotazník zjišťoval otevřenými otázkami, co rodiče na škole oceňují, co navrhují zlepšit, jak se 

zapojují nebo chtějí zapojit do života školy.  

Co rodiče na škole oceňují  

Rodiče oceňují zejména otevřenou a přátelskou atmosféru, dobrou komunikaci se školou, 

dobrý vztah učitelů a dalších pracovníků školy k dětem. Partnerský přístup k dětem i rodičům. 

Důležitá je pro rodiče vstřícnost učitelů, jejich respekt a individuální přístup k dětem. Dále 

zmiňují i význam svobody nebo prostředí bez stresu.  

Rodiče si také váží kvality výuky, přejí dětem pestré a zajímavé učení. Mnoho rodičů oceňuje 

slovní hodnocení. Dále kreativitu, akce, projekty, důraz na rozvoj dovedností důležitých pro 

život. Někteří rodiče také vedení dětí k hodnotám, spolupráci a vzájemné toleranci.  

Pro rodiče je důležitý profesionální přístup učitelů, jejich nadšení, citlivost a respekt k dětem. 

Nezapomínají ani na sympatického školníka, otevřenou ředitelnu nebo schopnost školy řešit 

problémy.   

Výzvy pro školu  

Rodiče kladou důraz na informovanost rodičů o podstatných věcech týkajících se jejich dětí 

i školy. Také rodiče dětí na druhém stupni stojí o intenzivní komunikaci s učiteli.  

Rodičům záleží na dobrých vztazích s učiteli, na kvalitě a jejich podpoře.  
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Zapojení rodičů do života školy 

Je mnoho rodičů, kteří se zapojují. Někteří rodiče se chtějí zapojovat do života školy více 

a potřebují, aby jim škola více nabízela spolupráci a konkrétní nabídky zapojení. Od školské 

rady pak někteří rodiče potřebují více informací o její činnosti.  

Vyjádření školské rady k výsledkům dotazníku  

• Školská rada se seznámila s výsledky dotazníku. Projednala nejvíce zastoupené 

podněty a diskutovala o jejich využití ve prospěch školy, rodičů a dětí.  

 

• Školská rada bude podporovat udržování kvalit, kterých si rodiče na škole nejvíce váží 

- otevřená, přátelská atmosféra, dobré vztahy a komunikace mezi rodiči a učiteli. Dále 

pak kvalitu a přístup k výuce, např. projekty, slovní hodnocení, zaměření na 

dovednosti užitečné pro život, apod.  

 

• Dotazník ukázal, že významní jsou pro rodiče učitelé. Rodiče oceňují například jejich 

profesionalitu, citlivost, nadšení, dobré vztahy s dětmi. Rodičům záleží na kvalitě 

učitelů. Školská rada projednala s ředitelem školy téma podpory učitelů v jejich 

kvalitní práci.  

 

• V oblasti informovanosti rodičů se objevily v dotazníku nejčastěji náměty na zlepšení. 

Školská rada bude podporovat informovanost rodičů, učitelů i žáků. Vyzývá učitele 

i rodiče, aby se snažili o dostatečnou vzájemnou informovanost, která je základem 

dobrých vztahů. 

 

• Školská rada doporučuje rodičům i učitelům inspirovat se způsoby zapojení aktivních 

rodičů ve škole. Vedení školy uvítá a podpoří nápady jak dále rozvíjet zapojení rodičů 

do života školy. 

 

• Školská rada oceňuje, že vedení školy projednává všechny náměty z dotazníku, na 

některé již reaguje, a o dalších krocích bude rodiče informovat.  
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Vyjádření vedení školy k podnětům, které vyplynuly z dotazníkového 

šetření Školské rady konaného v roce 2016 

Není možné se vyjádřit ke všem jednotlivým podnětům, a proto se pokusíme reagovat vždy 

na určitou oblast, ve shodě jak byl výstup z dotazníku zpracován školskou radou. Nejprve ale 

chceme velmi poděkovat za účast v dotazníkovém šetření všem respondentům, že vyjádřili 

svůj názor a tím dali najevo, že jim naše škola není lhostejná. Vyjádření typu "navrhuji tuto 

instituci naklonovat a její kmenové buňky implementovat do základních škol v ČR" se pro nás 

stala obrovskou motivací v tom, že naše práce má smysl a i v tom hledat cesty k dalšímu 

zlepšování našeho školního společenství. 

Informovanost rodičů 

Někteří rodiče vyjádřili přání mít možnost tripartitních setkávání i ve druhém pololetí 

školního roku nebo na 2. stupni s vícero učiteli. Toto není vzhledem k časovému vytížení 

učitelů zvládnutelné. Ale pro zlepšení vzájemné informovanosti učitel - rodič jsme obnovili 

tradici třídních schůzek i ve druhém pololetí školního roku s možností konzultací 

s jednotlivými učiteli daných předmětů. Rádi bychom připomněli, že možnost konzultací 

s jednotlivými pedagogy byla a je vždy po předchozí domluvě možná. Je ale možné, že pro 

mnohé rodiče je organizovanost tím důležitým impulsem. 

Prioritou naší školy je předávání informací přes školní webové stránky, na kterých rodiče 

naleznou čtrnáctidenní plány, roční plány učiva, informace o významných testech 

a dlouhodobých domácích úkolech dětí. Dle Vašich reakcí není dobré Vás příliš zatěžovat 

emaily, a proto bude dobré se soustředit na jeden informační kanál, a tím by měl být právě 

školní web, který byl i upraven tak, aby se zobrazoval správně na chytrých telefonech. 

Kvalita a podpora učitelům 

Co pro nás bylo velmi příjemné, že často byl rodiči oceňován přístup pedagogů k žákům, ale 

i k rodičům. Vyskytl se postesk, že občas dochází k obměně učitelů. Tento fakt nás 

samozřejmě netěší. Převážná většina odchodů je ovlivněna odchodem kolegyň na mateřskou 

a následnou rodičovskou dovolenou nebo odchodem mimo Prahu, kde je zejména bydlení pro 

mladé rodiny mnohem dostupnější. Dále je nutno si uvědomit, že učitelé na naší škole mají 

v mnohém vícero povinností než učitelé na okolních školách, což představuje pro učitele 

velkou zátěž: psaní slovního hodnocení, zpracování průběžného hodnocení, příprava na 

vyučování tak, aby došlo k propojování témat, realizování mnoha a mnoha mimoškolních 
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akcí, což někdy některé učitele odradí. Od vedení školy se jim za to dostává podpory v rámci 

jejich profesního rozvoje v podobě setkání nad portfoliem, možnost rozvoje v rámci dalšího 

vzdělávání a podpory speciálními pedagogy nebo školním psychologem. Finanční ocenění je 

ale vzhledem k systému financování obdobné jako na ostatních veřejných základních školách 

v Praze.  

Velmi přínosné by bylo, kdyby bylo možno naplnit podnět jednoho z rodičů, aby v každé 

třídě byla realizována tzv. párová výuka dvěma učiteli nebo učitelem a asistentem. Je 

neoddiskutovatelným faktem, že by to mělo obrovský přínos pro žáky, ale ve sféře veřejného 

školství, bez finanční zátěže pro rodiče, to vidíme jako hudbu budoucnosti. 

Více prostoru pro žáky, učitele a výuku v přírodě 

Toto je asi nejpalčivější problém naší školy, který se pokoušelo vyřešit i stávající vedení 

Městské části Praha 2, konkrétně paní starostka Černochová, přidělením další budovy, což ale 

ztroskotalo na nevhodnosti docházkově přijatelných prostor pro výuku v majetku Městské 

části Praha 2. Druhou cestou by bylo snížení počtu tříd, což by ale znamenalo například pro 

příští školní rok přijímat výhradně děti ze spádové oblasti a jen pár vylosovaných sourozenců 

žáků I. stupně. Toto nám připadá nevhodné, a proto se snažíme smysluplně udržet stávající 

počet 23 tříd s průměrnou naplněností 24 dětí ve třídě. Což není ideální, ale je určitou 

rovnováhou. 

Výuka v přírodě například v okolních parcích není podle našeho názoru tou správnou cestou 

zejména vzhledem k hygienickým podmínkám v nich. Psí výkaly, bezdomovci, injekční 

stříkačky... Považujeme však za podnětné, abychom zotavovací pobyty žáků prodloužili na 

minimálně šest dní. Budeme velmi rádi, když budete učitelům nápomocni ve vyhledávání 

vhodných objektů, což není tak úplně jednoduché. Potřebujeme například dostatečnou 

ubytovací kapacitu, možnost hřiště, společenské místnosti, možnost odděleného stravování, 

dopravní dostupnost apod. 

Velkým problémem je možnost odkládání kol a koloběžek mimo stojan před školou. Pokud 

chceme zachovat využití dvora pro jednotlivá oddělení školní družiny, a je dobře, že dvůr je 

mnohem více využíván, opravdu nejsme schopni nalézt prostor, kam by bylo možno kola 

a koloběžky bezpečně odkládat. Ani smysluplný podnět týkající se vybavení školy 

samostatnými šatními skříňkami není bohužel realizovatelný vzhledem k prostorovým 

a bezpečnostním možnostem školních chodeb. 
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Zapojení rodičů do dění školy 

Velmi oceňujeme nápad školské rady na zpracování možných podnětů, jak se rodiče mohou 

zapojit do dění ve škole. V tomto školním roce se povedlo, že mnoho rodičů bylo dětem 

povídat o svém povolání a o své profesní cestě, což může být pro řadu dětí inspirativní. Velmi 

si vážíme toho, že se řada rodičů zapojila do vedení zájmových kroužků pořádaných 

Odpolednem o.p.s.  

Dále jsme se pustili do realizace společných besed s rodiči například na téma sociální sítě, 

výuka matematiky podle metody prof. Hejného, tradiční setkání k problematice přijímacího 

řízení a ještě bychom chtěli zvládnout besedu na téma společného stravování ve školní 

jídelně, kde je jistě stále co zlepšovat, ale podle ohlasů dětí došlo v tomto školním roce ke 

zlepšení jak v kvalitě, tak například v teplotě vydávaného jídla. 

Záměrně se zde nevyjadřujeme k systému hodnocení žáků naší školy, protože v dotazníku 

školské rady se objevilo pár drobných podnětů, které však byli v rámci samostatného 

evaluačního procesu ve školním roce 2015/2016 většinově odmítnuty rodiči. Stejně se 

nedomníváme, že by bylo správné se vydat cestou vícero domácích úkolů, což byl požadavek 

několika rodičů. Současný stav považujeme i díky většinovým reakcím za vyvážený. 

 

Závěrem bychom rádi ubezpečili Vás rodiče, že jsme stále připraveni se zamýšlet nad podněty 

ke zlepšení činnosti naší Londýnské. Jenom, prosím, mějme vždy na paměti, že ideální forma 

je předem dohodnuté osobní setkání, to z naší zkušenosti přináší nejvíce všem zúčastněným. 

 

56. Vlastní hodnocení školy - Hodnocení setkávání nad portfoliem 

pedagogů školy 

Jeho cílem bylo ověřit, zda jsou v relaci očekávání vedení školy a jednotlivých 

pedagogických pracovníků školy. Z 48 pedagogických pracovníků využilo možnosti se 

účastnit anonymního zjišťování formou elektronického dotazníku 32 respondentů. 

Otázka č. 1 - V čem spatřujete největší význam setkání nad portfoliem? 

Tato otázka cílila na to, jak vnímají pedagogičtí pracovníci vlastní setkání s členem vedení 

školy. Z odpovědí jednotlivých respondentů jsou uvedeny ty odpovědi, které jsou považovány 
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za výstižní, protože vyjadřují samotnou podstatu. U dalších respondentů se odpovědi 

opakovali, resp. jinými slovy bylo konstatováno obdobné. Mezi odpověďmi není žádná, kdy 

by autor považoval setkání nad portfoliem za ztrátu, která mu nic nepřináší. Níže uvedené 

odpovědi dokazují velký význam setkání nad portfoliem jako nedílnou součást profesního 

rozvoje pedagogických pracovníků: 

Zpětná vazba na práci za dané období, leccos si člověk zrekapituluje, aniž by si dříve 

uvědomil, co vlastně dokázal, co se mu podařilo, nepodařilo, na co by se vlastně měl ještě 

více zaměřit. Můžu se pochválit, mohu být pochválena, ale mělo by hlavně dojít k otevřené 

kritice, člověk by se měl naučit přijímat, že tohle a tohle není vhodné, tohle a tohle by měl 

dělat jinak.  

Máme možnost a čas říci věci, které potřebujeme. 

Mohu říct svůj názor a v klidu jej vysvětlit. Před ním se donutím dotáhnout některé věci, na 

které je "vždy čas". Zamyslím se nad některými otázkami, které beru automaticky, mnohdy si 

pojmenuji věci, které běžně dělám. 

Člověk si dá dohromady všechny materiály, má je utřídění a seřazené. Zamyslí se nad svou 

prací a jak se v nějaké činnosti zlepšit. 

Možnost zhodnocení své práce z mého pohledu i z pohledu vedení. Neformální rozhovor 

s členem vedení, sdělení případných osobních věcí. 

Osobní setkání s členem vedení a debata nad proběhlým rokem. Možnost sdělit své myšlenky, 

zamyšlení nad tím, co se povedlo a na čem ještě zapracovat.  

Člověk si ještě sám může pro sebe zrekapitulovat své působení na škole, při přípravě na 

portfolio, nad čímž v běžném čase ne vždy přemýšlí. 

popovídání si o přáních, potřebách 

Komunikace s vedením jako při čaji o páté./ rodinné klima/ 

V osobním klidném a neuspěchaném setkání věnovaném profesnímu rozvoji, zhodnocení 

dosavadní práce a plánů do budoucna.  

Je to další způsob, jak lze odbourat "komunikační šum", lze si mnohé vysvětlit, zmizí pak 

nejasnosti, lze tak zabránit spekulacím. Oceňuji přímý individuální kontakt. Vedení 

pořádáním setkání nad portfoliem také projevuje, že chce "slyšet" na naše prosby. Je to 

prostor pro otevřenou komunikaci a to je vždy přínos ve spolupráci. 
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V tom, že musím strukturovat myšlenky týkající se mého ped. působení. A v tom, že někdo 

z vedení má čas jenom pro mě. 

Osobní individuální setkání s členem vedení školy; možnost prohovořit to, co se mi ve vztahu 

ke škole a k mé práci honí hlavou; příležitost najít cestu jak naplnit vlastní nápady. 

Možnost "upustit" páru nahromaděnou za delší část. 

Otázka č. 2- Jak vnímáte smysl dokladového portfolia, které předkládáte 

členu vedení školy při společném setkání? 

Opět jsou uvedeny významné odpovědi, které dokládají různé úhly pohledu na význam 

dokladového portfolia: 

Dokladové portfolio mě donutí zamyslet se nad mou prací, nad výukovými metodami, které 

používám naprosto automaticky a často si neuvědomuji, co vlastně právě používám za 

strategii, metodu, styl učení. Upozorní mě na to, co vlastně dalšího využívat mám, mohu, měla 

bych, dále na to, jak pracovat s dětmi, spolupracovat s kolegy, rodiči, atd....Donutí mě 

k rekapitulaci mých dovedností, zkušeností, nových poznatků ať už z pedagogických dílen či 

seminářů v rámci DVPP. Inspiruje mě v mnohém, co bych mohla/měla změnit, na co bych se 

mohla/měla zaměřit. 

Dokladové portfolio beru, jako částečnou ukázku své práce. 

Jako důvod si udělat pořádek v papírech :-) Ale také projít si své materiály, udělit si 

sebehodnocení - pochválit se i najít chyby. Po několika letech se vrátit a třeba použít 

materiály znovu, zlepšit je atd. 

Myslím si, že nemá zásadní význam. 

- ukládání důležitých dokumentů, které si chci uchovat - mé vytvořené, získané, kterými se 

mohu nechat inspirovat, doklady o absolvování kurzů apod.  

- někdy je hezké si projít, co jsem dělala, podívat se na fotky, ale zatím nevnímám, že by mě 

někam posouvalo 

Jako soubor prací a nástroj pro ukládání a následné dohledání např. příkladových 

metod/aktivit. 

Vnímám dokladové portfolio jako důležité, protože obsahuje konkrétní výstupy mé práce = 

vyhovuje mi, popovídat si o zkušenostech z praxe. 
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1. Ve zkratce seznámit vedení s vlastní prací (která nemusí být vždycky vidět). 2. Motivace 

sebe samého při jeho tvorbě (co všechno už člověk zvládl, což si mnohdy člověk v průběhu 

roku neuvědomuje) 3. Má smysl i při porovnání s předchozími roky. 

Smysl je pro mě v tom, že když pak budu potřebovat nějakou inspiraci, pracovní listy, 

přehledy, hry pro děti, stačí portfolio otevřít. 

spíše formalita 

Sledovat svůj posun v rámci profese. Když má člověk "den blbec", může se pozitivně naladit, 

pokud tam má založeny pozitivní zpětné vazby z průběhu let. Vědomí, že to zas nedělám tak 

špatně, když se mi "tohle" povedlo.  

Stejně z toho nikdy nic nevznikne. Tak si to vybírejte, až se bude někdo nudit, může z toho 

udělat sborníček (jakousi KPZ) a koněčně vznikne podkladová databanka (budou-li lidé 

ochotni do ní něco navíc nasypat). Na druhou stranu - cca 30 učitelů x 5-10 papírů od 

každého.... to už něco hodí. 

Z výše uvedeného vyplývá, že na vedení dokladového portfolia převládá pozitivní odezva 

pedagogů. Většina pedagogů vnímá smysl dokladového portfolia jak způsob prezentace svého 

pedagogického působení, ale je zřejmé, že úkolem vedení školy je i nadále vysvětlovat 

význam dokladového portfolia. Zejména jako příležitost pro doložení rozvoje vlastních 

profesních kompetencí.  

Otázka č. 3 - Do osnovy setkání bych doplnil následující: 

Většina respondentů se v odpovědích na tuto otázku shodla, že nenavrhuje žádné změny, resp. 

že je nic zásadního nenapadá: 

Nic mě nenapadá, ale již řadu let se mi nelíbí "rubrika" s kým se mi dobře spolupracuje na 

škole. Přijde mi diskrimanační, moc se mi nechce vyplňovat seznam všech zaměstnanců, 

nechci konkrétně uvádět jména konkrétních osob a jiná ne.  

Nevím, myslím, že některé věci se objeví individuálně při setkání. 

Setkání nad portfoliem považuji za dostačující. 

Zachovala bych to ve stávající podobě. 

Nic. Vyhovuje tak jak je. 
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Nic, vždy jsem měla možnost na konci setkání otevřít i témata, která nebyla do osnovy 

zahrnuta. 

Možná nějaký bod směřující k tomu, na co se ve své práci chci zaměřit v nastávajícím období 

- tedy něco ve smyslu profesních závazků, ale ne pouze jako budoucí vzdělávání nebo IT 

dovednost - spíše ve smyslu "do své práce bych chtěla do budoucna více zařadit XY a udělám 

pro to..." 

Co mě nejvíce trápí a vysiluje 

Možná jedna věc mě časem napadla - "v čem spočívají silné stránky školního společenství 

Londýnské pro mne". - alias Kennedy naruby - "Neptej se, co můžeš udělat pro Ameriku, ale 

co může udělat Amerika pro Tebe." 

Otázka č. 4 - Přál bych si mít možnost se více zapojit do přípravy podoby 

osnovy setkání?  

Pokud jste na otázku odpověděli ano, napište, jak byste se chtěli do přípravy zapojit. 

ANO 0  NE 32 

Odpovědi na čtvrtou otázku korelují s odpověďmi na otázku třetí. Nastavené mechanismy dle 

respondentů poskytují dostatečné záruky ovlivnit podobu osnovy rozhovoru s vedením školy 

v rámci stávajících mechanismů. 

Otázka č. 5 - Dostáváte dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů? 
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Velmi pozitivně vnímám zpětnou vazbu, kterou získáváme odpovědí účastníků šetření na 

výše zmíněnou otázku. Je zjevné, že se podařilo vytvořit bezpečné prostředí pro pedagogy 

školy, kdy mají možnost prezentovat své názory, připomínky a podněty. 

Otázka č. 6 - Vnímáte nějaká negativa setkání nad portfoliem, resp. 

v oblasti profesního rozvoje? 

 
Komentáře k negativům setkání nad portfoliem: 

Nemohu se ve svém věku neustále profesně rozvíjet. Chodím na hospitace, tam sbírám 

nápady, vedu praxe studentů, od nich kradu nápady, ale nejsem si jista, že to je profesní 

rozvoj. Občas jdu na dílnu nebo na seminář, ale semináře jsou časově náročné a už dlouho se 

mi nestalo, že by mě nějaký zaujal natolik, že bych se posunula někam dál. Jako pro mě 

dostačující vnímám dílny organizované školou, hospitace, náslechy. 

Osobně nevnímám jako příliš důležitý tlak na IT dovednosti - cítím potřebu rozvíjet se spíše 

v jiných oblastech, osvojení nějakých nových technických dovedností pro mne není prioritou, 

ale není to ale vlastní přání a potřeba. 

Někdy chybí osobní zpětná vazba, jak to dopadlo. 

První rozšiřující odpověď uvádí, v podstatě nejistotu respondenta, zda se v jeho případě jedná 

o dostatečný profesní rozvoj. Z výčtu prvků ale vyplývá, že se jedná o pedagoga, který 

v žádném případě nerezignoval na rozvoj svých kompetencí. Druhá odpověď je buď o rozporu 

priorit školy a konkrétního pedagoga nebo o nedostatečné schopnosti motivace kolegy 
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v oblasti rozvoje informačních technologií. Třetí rozšířenou odpověď nelze interpretovat, 

protože zde chybí konkrétnější vyjádření, o jakou zpětnou vazbu se respondentovi jedná.  

Celkově je ale opět setkání nad portfoliem respondenty vnímáno velmi pozitivně.  

Otázka č. 7 - Uvítali byste dílnu na téma "Jak si vést profesní portfolio"? 

 
Odpovědi na tuto otázku vyjadřují zájem pedagogů o práci s profesním portfoliem a je pro 

vedení školy námětem na organizaci pedagogické dílny v nadcházejícím školním roce. 

Otázka č. 8 - Vyhovuje Vám četnost setkání nad portfoliem? 
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Opět velmi výrazně převažuje pozitivní hodnocení. Je otázkou, zda nezvýšit četnost setkávání 

pro nově nastupující pedagogy do Základní školy, Praha 2, Londýnská 34.  

Otázka č. 9 - Vyhovuje Vám časový prostor cca 60 minut věnovaný setkání 

nad portfoliem? 

 
I závěrečná otázka dokládá, že systém je nastaven pro pedagogy vstřícně a ve velké většině 

jim vyhovuje. Délka setkání je individuální a je možné ji po vzájemné dohodě pedagoga 

a člena vedení aktuálně prodloužit dle potřeby. 

Závěr 

Odpovědi na otázky ukázaly, že pedagogičtí pracovníci ve velké míře přijali setkání nad 

portfoliem a se stávající podobou jsou spokojeni. Jako námět se jeví další práce se smyslem 

dokladového portfolia. 
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57. Ekonomická část výroční zprávy za rok 2016 

Rozbor hospodaření za rok 2016 

 

v Kč na dvě  desetinná místa

Účelový
znak

Ukazatel
Poskytnuto

k 31.12.2016
Použito

k 31.12.2016

Vratka dotace  
při finančním 
vypořádání

a b 1 2 3 = 1 - 2

Neinvestiční dotace celkem 22 076 992,00 22 076 992,00 0,00

33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 21 440 000,00 21 440 000,00 0,00

a) platy 15 363 000,00 15 363 000,00 0,00
b) OON 146 000,00 146 000,00 0,00
c) ostatní (odvody + FKSP + ONIV) 5 931 000,00 5 931 000,00 0,00

33024 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 30 000,00 30 000,00 0,00
33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 606 992,00 606 992,00 0,00

a) platy 447 965,00 447 965,00 0,00
b) ostatní (odvody + FKSP) 159 027,00 159 027,00 0,00

                Finanční vypořádání dotací MŠMT v roce 2016

0

 
 

Příspěvek od zřizovatele Městské části Praha 2: 

 

  Přidělen čerpání rozdíl 

Výše příspěvku:    

  UZ – 79 – provozní výdaje 5.341.275,00 5.340.083,19 1.191,81 

     53 – zahraniční pobyty 33.200,00 33.168,00 32,00 

                57 – psychologové  429.000,00 429.000,00 0,00 

                51 – jmenovité akce 184.525,00 184.525,00 0,00 

Příspěvek na provoz celkem: 5.988.000,00 5.986.776,19 1.223,81 

 

 

Zůstatek příspěvku: 1.223,81 Kč  

 

Mimorozpočtové zdroje od MČ celkem:   1.244.700,00 

     z toho: a) integrace UZ 91:                 711.000,00 

         čerpání:        711.000,00 

          vráceno na účet UMČ:                 0,00 
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       b) odměny UZ 96:                 269.500,00 

         čerpání:        269.500,00 

          vráceno na účet UMČ:                 0,00 

 

       c) primární prevence UZ 81:                  30.000,00 

         čerpání:          30.000,00 

          vráceno na účet UMČ:                 0,00 

 

      d) odměny UZ 61:                 234.200,00 

         čerpání:        234.200,00 

          vráceno na účet UMČ:                 0,00 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST: 

    Výnosy:         591.796,60 

    Náklady:         310.919,69 

    Daň ze zisku:                   0,00 

    Zisk po zdanění:        280.876,91 

  

OSTATNÍ PŘÍJMY: 

    Ostatní výnosy:     2.385.751,63 

(úroky 19.365,83; zot. pobyty 1.858.730,00; použití fondů 119.776,00; úplata ŠD 387.879,80 

    Ostatní náklady:     2.370.065,32 

(srážková daň 3.659,52; zot. pobyty 1.858.730,00; použití fondů 119.776,00; úplata ŠD 

387.879,80) 

    Zůstatek:           15.686,31 

  

Zlepšený výsledek hospodaření:         297.787,03 

 

příspěvek zřizovatele: 1.223,81 Kč; DČ: 280.876,91 Kč; ostatní příjmy: 15.686,31 Kč 
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Vyúčtování fondů 

I. FOND ODMĚN 
 
- stav k 1.1.2016:     581.400,90 Kč 
- příděl ze zlepš. VH za 2015:     41.000,00 Kč 
- ostatní příjmy:                0,00 Kč 
- čerpání v roce 2016:      94.768,00 Kč 
- zůstatek k 31.12.2016:    527.632,90 Kč 
 
Čerpání na navýšení prostředků na platy psychologa UZ 057 a pracovníků školy UZ 33353.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 
 
- stav k 1.1.2016:       85.419,46 Kč 
- základní příděl:     262.173,08 Kč 
- ostatní příjmy:                0,00 Kč 
- čerpání v roce 2016:    193.544,00 Kč 
- nevyčerpaná částka na dary                  6.090,00 Kč 
- zůstatek k 31.12.2016:    154.048,54 Kč 
 
Čerpání dle schválených zásad pro rok 2016 a rozpočtu.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. REZERVNÍ FOND 413 tvořený ze zlepšeného VH 
 
- stav k 1.1.2016:     317.297,88 Kč 
- příděl ze zlepš. VH za 2016:   241.486,33 Kč 
- ostatní příjmy:                           0,00 Kč 
- čerpání v roce 2016:    200.000,00 Kč 
-z toho posílení IF     200.000,00 Kč 
- zůstatek k 31.12.2016:    358.784,21 Kč 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV. FOND REZERV 414 z ostatních titulů 
 
- stav k 1.1.2016:      178.202,01 Kč 
- dary a ostatní příjmy:                  37.000,00 Kč 
- čerpání v roce 2016:       25.008,00 Kč 
- zůstatek k 31.12.2016:     190.194,01 Kč 
 
Příjmy: 
účelově neurčené dary fyzických  a právnických osob 37.000,- Kč 
Čerpání významné položky: 
Kariérové poradenství 6. roč.           17.000,- Kč 
Doprava zot. pobyt    2.275,- Kč 
Doplatek zot. pobyt   4.733,- Kč 
Přednáška pro zák. zástupce  1.000,- Kč 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. REPRODUKCE MAJETKU - INVESTIČNÍ FOND  
 
- stav k 1.1.2016:      650.381,42 Kč 
- převod z rezervního fondu:                200.000,00 Kč 
- odpisy        247.794,60 Kč 
- ostatní příjmy                                         0,00 Kč 
- přijatá dotace      0,00 Kč 
- čerpání v roce 2016:     194.845,70 Kč 
- zůstatek k 31.12.2016:     903.330,32 Kč 
 
Pořízení samostatné movitých věcí - kopírovacího stroje I 117 interaktivní tabule I 118 
v pořizovací ceně 116.639,16 Kč  
 

 


