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Výroční zprávu schválil dne 18. 9. 2018. 

 

Martin Ševčík 

ředitel školy 

 

 

 

Výroční zprávu projednala a schválila pedagogická rada 18. 9. 2018 

 

 

 

 

Výroční zprávu schválila školská rada na svém jednání dne 1. 10. 2018 

 

 

................................ 

za školskou radu 

 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2017/2018 

 
Strana 4 

 

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 2017/2018 

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. 2017 vydán v aktualizované verzi. Školní vzdělávací program je koncipován 

tak, aby na úrovni 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 2 
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 188 224 0 

Německý jazyk 0 68 0 

Španělský jazyk 0 98 0 
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Soutěže v AJ 

V letošním roce se naše škola opět zapojila do soutěží v konverzaci v anglickém jazyce. 

Zapojili jsme se do dvou kategorií, žáci 6. a 7. ročníku do kategorie mladších a 8. a 9. ročníku 

do kategorie starších žáků. Obvodní kolo pro 8. a 9. ročník se konalo 20. února 2018 na ZŠ 

Botičská. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola: Laura Rodrigo, Trin Alt a Julie 

Ježková, všichni z 9. ročníku. Laura Rodrigo se umístila na 4. místě, Trin Alt na 6. a Julie 

Ježková na 7. místě. 

     Soutěž v kategorii mladších žáků se konala 17. dubna 2018. Reprezentovaly nás žákyně: 

Anna Balcarová, Luna Djovčoš a Mia Vujovič. Luna Djovčoš se umístila na 1. místě, Mia 

Vujovič na 2. a Anna Balcarová na 4. místě.  

Výsledky žáků 8. ročníku v testování firmy SCIO 

I v letošním školním roce proběhlo testování anglického jazyka od firmy SCIO, SKATE, pro 

žáky osmého ročníku. Cílem tohoto testování, jež se konalo na jaře 2018, 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 celkem 57 žáků osmého 

ročníku. Výsledky testování dopadly pro naše žáky pozitivně. Většina žáků dosahuje nejméně 

požadované úrovně A2. Detailně z výsledků vyplynulo následující: 5 žáků dosahuje úrovně 

A0, 9 žáků úrovně A1, 24 žáků úrovně A2, 15 žáků úrovně B1 (kategorie, ze které vychází 

maturitní zkouška) a 4 žáci dokonce úrovně B2. 

Festival cizojazyčných divadel 

Festival cizojazyčných divadel proběhl letos 13. března. Místo jsme pro letošní školní rok 

změnili a festival se konal v divadle Mana ve Vršovicích. Přestože je divadlo od školy dál 

v porovnání s Barevnou kavárnou, kde se festival konal loni, zázemí bylo skvělé a kapacita 

hlediště větší. Celkem se na festivalu hrálo třináct anglických či španělských divadelních a 

hudebních představení ve čtyřech blocích. Představení byla následující:  

U každého představení je uvedena i učitelka či učitel, kteří vystoupení s žáky nacvičili. 

2.B Joseph has a little coat  – paní učitelka Veronika Kirschnerová 

2.A The Smartest Giant in Town – paní učitelka Veronika Kirschnerová 
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2.C The Very Hungry Caterpillar – paní učitelka Veronika Kirschnerová 

4. ročník 12 Months – paní učitelka Jaroslava Mikešová 

4. ročník There were ten in the bed – paní učitelka Magdaléna Kyznarová 

5. ročník Welcome to my house – paní učitelka Martina Vondrová 

3. ročník Room on the broom – paní učitelka Magdaléna Kyznarová 

4. ročník Little Red Riding Hood – paní učitelka Věra Rokosová 

4. ročník Ms Peregrine´s Home for Peculiar Children – paní učitelka Zuzana Richtermocová 

9. ročník La mascota perfekta – paní učitelka Michaela Jančová a pan učitel Radek Rukavička 

9. ročník Los huevos fritos – paní učitelka Michaela Jančová a pan učitel Radek Rukavička 

9. ročník Princess Bride – paní učitelka Zuzana Richtermocová.  

6. Údaje o pracovnících školy 

	
Ped. pracovníci 

celkem 

Ped. pracovníci 

s odbornou 

kvalifikací 
[%] 

Ped. pracovníci 

bez odborné 

kvalifikace 
[%] 

k 31. 12. 2017 55 86,3 % 12,7 % 

 

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. 2017 

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

Počet 17 12 15 7 4 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 

39,12 roku 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název akce Počet pracovníků Časový rozsah  
hodin na osobu 

Identita evropských Romů ve 20. 
století 1 20 

Angličtina - Strategie pro práci s 
dyslektiky 1 4 

Aktuální trendy ve výuce zeměpisu 
2017 1 8 

Metody RWCT 1 40 

Poruchy autistického spektra bez 
intelektového handicapu – Aspergerův 
syndrom, autismus, přístup a metody 

práce 

1 8 

Využití dynamického přístupu v praxi 1 72	

Pohybové hry pro děti školního věku 1 8 

Projektová výuka v praxi 1 4 

Holokaust ve vzdělávání 1 37 

Aktuální problémy životního prostředí 1 7 

Professional Development  
FOR SECONDARY TEACHERS 1 3 

Zdravotník zotavovacích akcí 4 40 

Zdravotník zotavovacích akcí -  
prodloužení  2 8 

Konference rodiče vítáni 2017 1 6 

Edukace AJ formou divadelního 
představení 1 4 

Zážitková pedagogika v praxi 1 18 

Příběhy Iráku 2 4 

Výchova k respektu a k toleranci 1 42 

Konference Dyskorunka - čtení na 
všechny způsoby 2 8 

Jak dnes učit antiku 1 8 
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Název akce Počet pracovníků Časový rozsah  
hodin na osobu 

Projektové aktivity KA 2 1 2 

inspirace pro zkvalitňování výuky  
přírodovědy a matematiky 1 7 

Náslechy v rámci projektu "Začít spolu" 1 4 

Evidence daňových dokladů v 
modulech KDF a KOF 1 4 

Odboj, odpor, disent – výuka sporných 
dějin 1 5 

Nucená práce 1939-1945. Příběhy 
pamětníků ve výuce 1  

Psychoterapeutický výcvik 1 136 

Indikace a kontraindikace metod výuky 
českého jazyka u žáků  

v počátečních ročnících základního 
vzdělávání, zejména u těch, kteří mají 

obtíže dyslektického charakteru 

2 3 

Jak vyučovat o holocaustu 1 24 

Zpracování závěrky roku 2017 1 4 

Učitelství pro I. stupeň ZŠ 1 200 

Efektivní strategie řešení 
problémových situací ve škole 1 8 

Odboj a odpor proti kom. režimu 1 8 

Dějepis – média – výročí 1 8 

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 1 5 

Setkání vedoucích praxí 1 6 

Práce s tabletovou učebnou – vlastní 
dílna 19 2 

Práce s interaktivní tabulí  - vlastní 
dílna 11 1 

Metody RVCT -  vlastní dílna 20 1,5 

Videotrénink interakcí 7 24 

Základní kurz mentoringu 1 48 
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Název akce Počet pracovníků Časový rozsah  
hodin na osobu 

Hodnotové vzdělávání 2 14 

Jak používat ve výuce Drumben 1 6 

Dílna pro začínající učitele 12 1,5 

Metoda rozvoje kognitivních funkcí 
Feuerstein 1 80 

Řešení nevhodného chování u žáků 
ADHD a s PAS 1 8 

Setkání s Hejného metodou 1 10 

Jak z nečtenáře udělat čtenáře 1 7 

Historická dílna dějiny v metru 2 7 

Profesní setkání pedagogů dané 
vzdělávací oblasti (EV, MF, TV, ČJ) 23 1,5 

Sandtray: Základní kurz práce s 
herním pískovištěm 1	 14	

Školení k problematice implementace 
GDPR 60 1 

Den se školní psychologií 1 6 

Setkání s didaktikou informatiky -  
výuka kyberbezpečnosti 1 7 

 

Celkem se pedagogičtí pracovníci účastnili 119 kurzů v úhrnné délce 1497 hodin 

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují, nebo rozšiřují 

kvalifikaci  

7 

9.  Výsledky zápisu do prvních tříd  

	
Počet dětí u 

zápisu do prvních 
tříd 

Počet přijatých 
dětí 

Počet odkladů 
povinné školní 

docházky 

Počet dětí 122 51 4 
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Počet přijatých žáků byl počítán na hranici kapacity školy. 

10. Školní družina - klub 

	 Počet oddělení Počet žáků k 30. 6. 2018 

Školní družina 9 248 

Školní klub 1 43 

 

Činnost školní družiny a školního klubu 

Činnost školní družiny a školního klubu byla zahájena 4. září 2017. Zapsaní žáci do školní 

družiny v počtu 249 byli rozděleni do devíti oddělení. Pro 49 přihlášených žáků 4., 5. a 6. 

ročníku bylo otevřeno jedno oddělení školního klubu. 

 

Podobně jako v minulých letech spolupracovali vychovatelé ŠD a ŠK s rodiči, garanty 

ročníků, třídními učiteli kmenových tříd, ostatními učiteli prvního stupně a v některých 

případech i s učiteli stupně druhého. Hlavním cílem jejich činnosti bylo vytvářet bezpečné, 

přátelské a podnětné prostředí.  

Vychovatelé připravovali činnost ŠD a ŠK ve čtvrtletních plánech a společně se snažili 

zajišťovat zajímavé a pro dětí přitažlivé akce, které byly také téměř všechny uskutečněny. Pro 

zájmově vzdělávací činnost v budově školy vychovatelé využívali svoji přidělenou učebnu, 

místnosti s interaktivními tabulemi, učebnu s počítači, keramickou dílnu, mobilní jednotku 

s tablety a pro pohybové aktivity aulu, tělocvičnu a oba školní dvory. Za peníze vybrané jako 

úplata za činnost byly nakoupeny do jednotlivých oddělení hry, hračky, sportovní potřeby a 

materiál potřebný pro pracovně výtvarné činnosti. Organizační záležitosti a přípravy 

společných akcí byly projednávány na pravidelných měsíčních poradách. Vedoucí 

vychovatelka se účastnila porad širšího vedení (setkání garantů).  

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

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

pobytech, aktivně se účastnili dílen konaných k 125. výročí školy. Nezanedbatelnou pomocí 

bylo i přispění některých pedagogů 1. a 2. stupně. Paní učitelka Rančáková obohatila 

zájmovou činnost v ŠD uskutečněním přírodovědných pokusů v několika odděleních. Paní 
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učitelka Ševčíková a žáci 9. ročníku se podíleli na realizaci Mikulášské nadílky v kině Pilotů, 

paní Vladimíra Kočová opět vedla několik dílen batikování, paní Jana Hanusová obohatila 

odbornými přednáškami prohlídky Tančícího domu a Kostela svatých Cyrila a Metoděje a 

paní učitelka Vavřinová vždy ochotně pomohla a poradila při nesnázích s výpočetní 

technikou. 

Ve škole byla uskutečněna řada výtvarných či rukodělných dílen ve vzájemné spolupráci 

vychovatelek či s přispěním třídních učitelek a rodičů. Byly to například: výtvarná dílna dětí 

1. ročníku na dvoře, výroba věnečků za pomoci paní Helclové, dílna ke Dni matek a 

předvánoční či velikonoční dílny. V aule školy byly zorganizovány v rámci ročníků turnaje ve 

vybíjené a fotbale a tamtéž děti shlédly i alchymistickou show vedenou panem Voráčem a 

jeho synem Benem. Všechny děti měly možnost zúčastnit se prezentace stavebnice Geomag. 

Také mimo školu byla uskutečněna řada zajímavých akcí. Kromě pravidelných vycházek na 

blízká i vzdálenější hřiště děti navštívily Divadlo v Celetné, galerii  Geosvět, mini zoo v 

Lublaňské ulici, přírodovědnou stanici na Smíchově, Trilopark v Nuslích, výstavu Josefa 

Lady v Tančícím domě, Muzeum lega, Muzeum pražského vodárenství a Muzeum 

historických nočníků a toalet. V NG ve Veletržním paláci si žáci vyzkoušeli sprejovou malbu 

a tvorbu předmětů z rozličných materiálů. V kině Pilotů, kde již tradičně byla též uskutečněna 

Mikulášská nadílka, děti zhlédli několik filmů. Opakovaně byly zrealizovány: návštěvy 

továrny na svíčky Rodas v Šestajovicích a tentokrát celodenní výlet do zábavního parku 

Mirákulum. Velmi zdařilá byla i návštěva hasičů v Suchdole a v Praze 2 v Sokolské ulici. Ve 

spolupráci s Červeným křížem Praha 1 děti absolvovaly poutavě vedený kurz první pomoci a 

zúčastnily se akce pořádané MČ Prahy 2 Myslivecký den v Apolinářské zahradě. Žáci 4. 

ročníku v zimních měsících opakovaně chodili bruslit na ledové kluziště na Arkádách.  

Ve školním klubu byla zorganizována soutěž ve hře Scrabble, střelecké odpoledne i návštěvy 

výstav: Hry a hlavolamy na Novoměstské radnici, Výprava za stříbrným nočníkem, Příběh 

nožů Mikov aneb od Rybičky k Predátoru v budově Senátu nebo výstavy orchidejí - Fata 

Morgana. 

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

odpolednem, na kterém se podíleli všichni vychovatelé. Poděkování za pomoc při jeho 

zajištění patří také žákům: Báře Novotné, Matoušovi Lempochnerovi a Anně Slavíkové. 

Činnost školní družiny a školního klubu byla ukončena 29. června 2018 s počtem 248 

zapsaných žáků ve školní družině a 43 zapsaných žáků ve školním klubu.  
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11. Poradenské služby školy, výchovné poradenství, 

poradenství k volbě povolání 

Ve školním roce 2017/2018 své služby opět nabízeli členové školního poradenského 

pracoviště: dva školní speciální pedagogové, školní psycholog, školní metodik prevence, 

etoped, výchovný poradce a kariérový poradce. 

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

Poradenství k volbě povolání je zajišťováno nejen kariérovým 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 podstatnou 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 

a 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 

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 Městskou policií HMP a dalšími organizacemi cílenými svou činností na 

nespecifickou primární prevenci a zdravý osobnostně sociální rozvoj žáků. Škola realizovala 

preventivní programy ve spolupráci se společností Život bez závislostí, na něž získala grant 

MHMP ve výši 33 700 Kč. Další prostředky ve výši 12 000 Kč byly poskytnuty na vzdělání 

preventisty sociálně patologických jevů. 
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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 8. ročníku se účastnili festivalu řemesel pořádaného na Novoměstské radnici. 

Školní speciální pedagog a školní psycholog 

V průběhu tohoto školního roku navštěvovalo naši školu 115 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. Sedmi žákům byla školským poradenským zařízením 

doporučena dopomoc asistenta pedagoga.  

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 ke 

školním speciálním pedagogům nebo na intervence vedené pedagogy školy. 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. 
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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). Pro 

rodiče žáků 1. ročníku byla Mgr. Bubeníčkovou uskutečněna přednáška na téma „Způsoby 

práce s žáky se specifickými poruchami učení“. Pracovníci ŠPP realizovali dílnu pro 

pedagogy školy na téma „Prvopočáteční psaní“ a „Specifický autodiktát”.  

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 i 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 pedagogicko-psychologická péče zajišťována dvěma školními 

speciálními pedagogy, školním psychologem a etopedem. 

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

vzdělávání v psychoterapeutických přístupech a vzdělávání na krátkodobých kurzech, 

zaměřených na vzdělání v konkrétní metodě či práci s konkrétním nástrojem (Práce s třídním 

kolektivem s prvky prevence rizikového chování, Využívání dynamicko-diagnostického 

přístupu v poradenské praxi, Feuersteinovo instrumentální obohacování, Sandtray: základní 

kurz práce s herním pískovištěm). Odborný rozhled prohlubují také formou účasti 

na konferencích (např. Dyskorunka), mezioborových setkáních (Barevný svět dětí) a 

pravidelných supervizích. 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 setkání 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 50 zájmových kroužků ze všech oblastí zájmového vzdělávání. Nové 

jsou kroužky včelaření nebo stavby z motorického lega. Kroužky jsou pozitivně hodnoceny 

rodiči i žáky.  
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č. Název Ročník Den Čas Místnost Vedoucí 

1 Kytara I 1. - 4. pondělí 8:00 - 8:45 37 pí uč. Bartusková 

2 Učíme se myslet I 6. - 9. pondělí 14:00 - 14:45 22 pí uč. Lucká 

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

4 Bezpečný youtubering 4. - 9. pondělí 14:00 - 15:00 11 pí uč. 
Richtermocová 

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

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

7 Kytara II 3. - 9. pondělí 14:00 - 15:00 36 pí uč. Bartusková 

8 Malá věda I 1. - 2. pondělí 14:00 - 15:00 34 pí uč. Bečvářová 

10 Včelaření 4. - 9. pondělí 15:10 - 16:10 ker/12 p. uč. Voráč 

11 Výtvarka I 1. - 2. pondělí 14:00 - 15:00 ker pí uč. Khanová 

12 Výtvarné hraní 1. - 3. pondělí 14:00 - 15:00 10 pí uč. Vovesná 

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

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

17 Malá věda II 1. - 2. pondělí 15:10 - 16:10 34 pí uč. Bečvářová 

19 Kytara IV 1. - 5. úterý 8:00 - 8:45 37 pí uč. Bartusková 

22 Práce se dřevem 4. - 6. úterý 14:00 - 15:00 dílny p. uč. Fára 

23 Sportovky I 3. - 5. úterý 14:00 - 15:00 aula p. uč. Krakowitzer 

24 Tvorba šperků a 
dekorací 1. - 5. úterý 14:00 - 15:00 34 pí uč. Bečvářová 

26 Korálkování I 1. - 9. úterý 14:00 - 15:30 36 pí uč. Bartusková 

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

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

29 Sportovky III 2. - 4. úterý 15:10 - 16:10 aula pí uč. Salvetrová 

30 Kytara V 1. - 5. středa 8:00 - 8:45 37 pí uč. Bartusková 

32 Dramaťák 2. - 3. středa 14:00 - 15:00 14 pí uč. Kočová M. 

33 Sportovky dívky 4. - 9. středa 14:00 - 15:00 těl. pí uč. Ševčíková 

34 Francouzština 1. - 6. středa 14:00 - 15:00 15 pí uč. Putníková 
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35 Pilates, joga pro děti 1. - 5. středa 14:00 - 15:00 aula pí uč. Krásová 

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

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

39 Filmové studio 6. - 9. středa 14:00 - 15:30 12 pí uč. 
Richtermocová 

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

42 Street dance - Free 
Motion 1. - 5. středa 15:10 - 16:10 aula pí uč. Čapková 

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 Basketbalová přípravka I 3. - 5. čtvrtek 14:00 - 15:00 těl. p. uč. Eichler 

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

48 Flétna I - začátečníci 1. - 4. čtvrtek 14:00 - 15:00 14 pí uč. Tůmová 

49 Kytara VI - začátečníci 1. - 4. čtvrtek 14:00 - 15:00 05 pí uč. Benešová 

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

52 Korálkování II 1. - 9. čtvrtek 14:00 - 15:30 36 pí uč. Bartusková 

53 Architektura pro děti 3. - 5. čtvrtek 14:00 - 15:00 15 pí uč. 
Dürrhammerová 

54 Angličtina - I can do it! 5. - 5. čtvrtek 14:00 - 15:00 22 pí uč. Vondrová 

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

56 Flétna II - pokročilí 1. - 5. čtvrtek 15:10 - 16:10 14 pí uč. Tůmová 

57 Kytara VII - pokročilí 2. - 4. čtvrtek 15:10 - 16:10 05 pí uč. Benešová 

59 Šachy II 2. - 7. čtvrtek 15:10 - 16:10 34 p. uč. Ambrož 

60 Sborový zpěv 1. - 9. úterý 14:00 - 15:00 26 pí uč. Hanychová 

61 Korálkování III 1. - 9. středa 14 - 15:30 36 pí uč. Bartusková 

62 Elektrické modely Lego 
motorics 3. - 4. středa 14:00 - 15:00 34 pí uč. Fojtů 

63 Elektrické modely Lego 
motorics 1. - 2. středa 15:10 - 16:10 34 pí uč. Fojtů 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2017/2018 

 
Strana 18 

 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních 

programech 

Výlet žáků devátého ročníku do Polska 

V termínu 18. - 20. září jel devátý ročník na výlet spojený s historickými událostmi v 

návaznosti na probírané učivo v předmětu ČS. První den žáci navštívili koncentrační tábor v 

Osvětimi-Březince, kde si rozšířili své znalosti o tématu Holocaustu. Prohlídka s výkladem je 

zaujala a po návratu do školy následovala zpětná vazba a diskuze o tomto tématu. Ve 

večerních hodinách proběhla pro odlehčení prohlídka solného dolu Wieliczka a nocleh. V 

úterý se žáci prošli Krakovem v komentované prohlídce, seznámili se s pamětihodnostmi, 

poobědvali v typicky polské restauraci a přesunuli se do Ostravy. Následující den se opět s 

průvodcem prošli centrem Ostravy a podívali se na interaktivní technickou výstavu do 

Techmánie v areálu dolní Vítkovice. Výlet se podařil jak ze vzdělávacího hlediska, tak i z 

pohledu utužování kolektivu třídy.  

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců 

z třetích zemí za rok 2017 (č. j.: MŠMT- 24632/2016) 

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 jazykové kurzy, kdy se podle věku žáků 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 ze třetích zemí.  

Projekt DROK (držíme krok) 

V roce 2018 se škola zapojila do přípravy projektu DROK, který realizovala Somatopedická 

společnost ČR. Pracovní skupina ve složení Václav Nádvorník, Martina Novotná a Martina 

Vondrová, spolupracovala na dvou základních aktivitách – rozvoji sociálních kompetencí 

žáků a strategickém plánu multikulturní výchovy na ZŠ. Projektové aktivity byly dokončeny 

k 30. 6. 2018.  
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14. Zkušenost s péčí o nadané žáky 

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

ve vyučování vyšších ročníků. Dále jsou nabízeny různorodé zájmové kroužky či využívání 

internetového programu MENTEM, který se zaměřuje  na rozvoj kognitivních funkcí. 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 hodina týdně. 

V rámci volnočasových aktivit na škole je kroužek Práce se dřevem a nově také kroužek 

společnosti Brics 4 Kidz – práce se stavebnicí Lego Mindstorm. V rámci praktických činností 

jsou využívány stavebnice MERKUR, Lego, Kapla 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, čtvrťáci vytvořili model středověkého města. Škola nově 

zakoupila 3D tiskárnu Průša i3 MK3, jako ukázku technologie 21. století. Tiskárna bude 

využívána jak v rámci výuky, tak volnočasových aktivit. 

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 organizacemi zaměřenými na tuto problematiku. 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. 
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17. Cizí státní příslušníci 

Státy EU Počet žáků 

Slovensko 6 

Řecko 1 

Bulharsko 2 

Celkem 9 

Státy mimo EU 

Austrálie 1 

Tunis 1 

Rusko 1 

Ukrajina 4 

Srbsko 3 

Vietnam 2 

Celkem 12 

 

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 2017. MŠMT-24632/2016. V rámci tohoto programu proběhly 

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

kompetencí. 

18. Environmentální výchova 

Škola měla vypracovaný pro školní rok 2017/2018 Program EVVO. Tento program vycházel 

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

a osvěta byly na naší škole realizovány rozvíjením klíčových kompetencí, zařazením 

průřezového tématu Environmentální výchova do předmětů a realizací různých dílčích aktivit 

– projekty, výukové programy, návštěvy ekocenter a vycházky do okolí školy atd. 

 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2017/2018 

 
Strana 21 

 

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 – voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, 

přírodní zdroje, vlivy na prostředí, hospodaření s přírodními zdroji 

Ø Ekosystémy – les, louka, pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka), 

lidské sídlo, vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím), 

tropický deštný les (druhová rozmanitost, ohrožování), kulturní krajina 

Ø Vztah člověka k prostředí – náš životní styl (spotřeba věcí, odpady), zemědělství a 

životní prostředí, ekologické zemědělství 

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

a příroda), ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině 

Další aktivity:  

Ø návštěva FARMAPARKU – domácí i lesní zvířata (1. ročník) 

Ø návštěva Krkonošského národního parku (1. ročník) 

Ø výstava „Grónsko – země ledu, života a zemědělství“ v NZM (1. ročník) 

Ø program „Příběh skřítka Plavuňky“ – průřez ekosystémy pomocí her (2. ročník) 

Ø Lesy hl. m. Prahy – program „Život lesa“ (2. ročník) 

Ø výtvarné činnosti – zpracování odpadu (2. ročník) 

Ø program třídění odpadu a recyklace (3. ročník) 

Ø pěstování bylinek v hydroponické pěstírně (3. ročník) 

Ø programy od společnosti Green Life (4. ročník) 

Ø CHKO a rezervace Libereckého kraje – v rámci zotavovacího pobytu (4. ročník) 

Ø program „Naše město“ od Nadace Proměny (4. ročník) 

Ø dendrologická procházka Grébovkou s průvodkyní MČ Praha 2 (4. ročník) 

Ø přednáška „Jak pomoci planetě od plastů“ v rámci zotavovacího pobytu (5. ročník) 

Ø Návštěva ZOO Dvůr Králové – savana a život ohrožených druhů (5. ročník) 

Ø Tvorba 3D modelů krajiny jednotlivých biotopů + prezentace (5. ročník) 
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2. stupeň  

Tematické okruhy:  

Ø Ekosystémy – les, pole, louka, vodní ekosystémy (společenstva, vztahy mezi 

organismy, vliv člověka), moře, tropický deštný les, lidské sídlo, 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) 

Ø Vztah člověka k prostředí - náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady), 

nerovnoměrnost života na Zemi, zemědělství a ŽP, ekologické zemědělství, 

doprava a ŽP, průmysl a ŽP 

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

Další aktivity:  

Ø přednáška společnosti Green Life (8. ročník) 

Ø naučná stezka o třídění odpadů – v rámci pobytu Stříbrný rybník (5. + 8. ročník) 

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

Ø aktivity spojené s tříděním odpadů a recyklace (PŘP – 5. a 6. ročník) 

Ø vytváření myšlenkových map různých ekosystémů (7. ročník)  

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 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 
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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. 

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 

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 byl při škole 

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

součástí povědomí dětí již od raného věku. 

V rámci oblasti Člověk a společnost a Svět práce jsou žáci také seznamováni s vertikálním 

pohybem sociálních pozic. Toto téma je aktuální v souvislosti s půjčkami, zadlužeností, 

neznalostí rozpočtových pravidel v domácnosti a následnými negativními sociálními dopady. 

V roce 2018 se škola zapojila do projektu DROK, který realizovala Somatopedická 

společnost ČR.  

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.  

Škola je v oblasti realizace primární prevence podporována prostřednictvím grantu Magistrátu 

hl.m. Prahy. V letošním roce byla škola podpořena částkou 40 800,-Kč a může tak 

prostřednictvím organizace Život bez závislostí realizovat 37 hodin s odbornými lektory. 

Magistrát hl.m. Prahy také podpořil dvouletý program studia metodika primární prevence 

částkou 12 000,-Kč. Díky tomu má škola v budoucích letech možnost dobrého pokrytí svých 

potřeb v oblasti kvalifikovanými pedagogy. 

V tomto smyslu proběhlo několik programů primární prevence (Jak říkat pravdu a nebýt za 

hlupáka, Co mne čeká na 2. stupni, Poznej svého tygra, Bezpečnější prázdniny).  

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 
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chování dostává kouření cigaret, marihuany a konzumace alkoholu a léků. Metodik prevence 

sledoval průniky negativních projevů chování u žáků včetně užití či užívání alkoholu a 

tabákových výrobků. V průběhu školního roku nastalé situace aktuálně řešil ve třídách i 

s jednotlivci. 

21. Žáci s trvalým pobytem mimo území Prahy 

22. Počet tříd 

I. stupeň II. stupeň Celkem 

14 9 23 

 

23. Počet žáků 

	 I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2018 331 228 559 

 

Naplnění kapacity školy 99,82% 

Plánovaná naplněnost od 1.9.2018 99,64% 
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Průměrný počet žáků na třídu 

	 I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2018 23,64 25,33 24,30 

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 14 

25. Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků 

Víceletá gymnázia 

z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

7 3 

Konzervatoře 

z pátého ročníku z devátého ročníku 

0 0 

4 leté střední školy 

Gymnázia Střední 
umělecké školy 

Odborná 
učiliště 

Ostatní střední 
školy 

s maturitou 
Celkem 

21 9 3 17 50 
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26.  Školská rada 

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

zápisy zveřejněné na www.londynska.cz.).  

 
Členové školské rady: 
Složení Školské rady  

Za ÚMČ Praha 2:  

Eliška Zemanová  

Milena Soperová 

Lenka Maršálová 

  

 Za rodiče:  

Jan Zadražil 

Petr Chaluš 

Lukáš Silný 

 

Za pedagogy:  

Eva Varhulíková 

Václav Nádvorník 

Martina Novotná 

 

Setkání rodičů s vedením školy  

Členové školské rady za rodiče pozvali rodiče školy na diskusní setkání rodičů 9. ledna 

v budově školy. Setkání bylo otevřené i dalším členům školské rady, učitelům a vedení školy.  

Hlavním tématem setkání byla komunikace rodičů a školy. Toto téma vyplynulo jako 

zajímavé z dotazníku pro rodiče z předchozího školního roku. Dále se přítomní rodiče mohli 

vyjádřit k vizi školy na příštích 6 let. Cílem akce bylo podpořit prostor pro dialog, vzájemné 

seznámení a rozvoj spolupráce rodiny a školy. 

Debaty se účastnilo cca 20 lidí a většinou probíhala v menších skupinkách, kde se vyváženě 

účastnili rodiče, členové rady a učitelé. Otevřeně byla diskutována i rizika, která při 

komunikaci rodičů a školy mohou vznikat. Účastníci se většinově shodli, že komunikace ve 

škole funguje velmi dobře. Je třeba dále hledat efektivní kanál, kterým se informace budou 

snadno dostávat oběma směry. Někteří přítomní rodiče přidali několik námětů k vizi školy a 

své náměty přidali dále i v průběhu tvorby vize po setkání.   

Na základě této pozitivní zkušenosti se školská rada shodla, že je přínosné pokračovat v 

těchto diskusních setkáních. 
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27. Školní stravování 

Počty strávníků 

Měsíc Počet porcí Žáci Zaměstnanci 

Září 7519	 460	 45	

Říjen 8461	 463	 47	

Listopad 9349	 466	 46	

Prosinec 6939	 448	 46	

Leden 8330	 460	 45	

Únor 5738	 434	 45	

Březen 8352	 451	 45	

Duben 7826	 435	 46	

Květen 7784	 449	 44	

Červen 7756	 438	 44	

Celkem 78054	 4504	 453	

Průměr	za	měsíc 7805	 450	 45	

 

V letošním školním roce požádala MČ Praha 2 o hodnocení jídel strávníky z řad našich žáků. 

V hodnocení jsme obstáli velmi dobře. Spolupráce mezi SPV Jana Masaryka a školou 

v tvorbě jídelníčku je úspěšná už jen vzhledem k tomu, že se poměrně často respektují reálná 

přání dětí. Na oběd stále nabízíme výběr ze dvou jídel, přičemž jedno jídlo je zcela bezmasé a 

druhé s masem. Pitný režim je i nadále plněn nápoji bez přidání cukrů, přírodními šťávami 

z citrusů s přidáním vhodných bylin. 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. V 

případě odhlašování obědů lze kromě osobního kontaktu také využít telefonního spojení, 

nechat vzkaz na záznamníku či napsat na Skype. 
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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 Hygienická stanice – Praha 

Ø Hygienická stanice – Jihlava 

Ø Hygienická stanice – České Budějovice 

Ø ČŠI – Výběrové testování čtenářské gramotnosti 9.r. 

Ø ČŠI – Testování PISA 2018 – čtenářská gramotnost 9.r. 

Ø ČŠI – Zjišťování TALIS – učitelé 2. stupně 

Ø ČŠI – Tematická inspekce – čtenářská gramotnost na 2. stupni. 

Ze zpráv nevyplynula pro školu žádná nápravná opatření a zprávy jsou k nahlédnutí 

v ředitelně školy. 

29. Školní informační systém 

Ø Školní webová 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 2017/2018 byla stránka navštívena 244 800 krát, což průměrně 

znamená 670 návštěv denně (včetně víkendů a prázdnin). Ve školním roce je to 

pak průměrně 816 přístupů denně. 

Ø Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2017/2018 umístili na webové 

stránky 2256 příspěvků, což znamená průměrně 56 příspěvků týdně (mimo 

prázdniny). 

Ø Na stránkách se objevilo 445 fotogalerií s celkovým počtem fotografií cca 18 000. 

Ø Na stránkách školy bylo zveřejněno 57 videozáznamů z činnosti školy i jako 

výukové materiály. 

Ø V uzavřené části pro pedagogické pracovníky bylo zveřejněno 46 příspěvků. Více 

bylo v tomto roce využíváno komunikace hromadným emailem, případně 

sdílených dokumentů. 

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 
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je možné nahlédnout do všech zveřejněných dokumentů jako je školní vzdělávací program 

a školní řád. 

V rámci komunikace mezi školou a zákonnými zástupci byly opět užívány Záznamníky 

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

30. Školní parlament 

Školní parlament byl i ve školním roce 2017/2018 tvořen zástupci tříd 3. - 9. ročníku.  

Celkově se sešel na sedmi jednáních, z nichž jsou ve většině případů zápisy na školních 

webových stránkách.  Programem bylo mimo jiné: herní systém letošního ročníku Loncupu 

(soutěže v kategorii 1. tříd, 2. - 5. ročníku a 6. - 9. ročníku) o putovní pohár školního 

parlamentu, podoba školních mikin, Halloweenská párty, čistota na WC, zkrácení front na 

obědy po 6. vyučovací hodině, obnovení vysílání školního rozhlasu (což se, ale nepovedlo), 

soutěž o vzhled školního PF, délka tréninku na Londýnskou laťku, zapojení se do Odznaku 

všestrannosti olympijských vítězů, forma celoškolního projektu ke 125. letům  založení školy, 

možnost využití školního dvora o velké přestávce nebo na jaký účel budou předány finanční 

prostředky získané jako dobrovolné vstupné na Kouzelný dům Vánoc na Londýnské. 

Vítěznými třídami v rámci Loncupu 2017/2018 se staly třídy I.B, III.A a IX.B. 

31. Úspěchy žáků ve sportovních a jiných soutěžích 

Sportovní a jiné soutěže Kategorie Umístění 

Mc. Donalds CUP 

Obvodní kolo fotbal 

Chlapci 4. - 5. třída 

Chlapci 1. – 3. třída 

4. 

5.-6. 

Obvodní kolo vybíjená 

Chlapci 4. – 5. třída 

Dívky 4. – 5. třída 

(postup do krajského kola) 

3. 

1. 

7.-9. v Praze 

Obvodní kolo v přehazované 

Chlapci 6. – 7. třída 

Dívky 6. - 7. třída 

(postup do krajského kola) 

Dívky 8. – 9. třída 

2. 

1. 

7.-9. v Praze 

2. 
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Sportovní a jiné soutěže Kategorie Umístění 

Obvodní kolo ve florbale 

Dívky 8. – 9. Třída 

(postup do krajského kola) 

Chlapci 4. – 5. Třída 

Chlapci 6. – 7. třída 

Chlapci 8. - 9. třída 

1. 

4. – 6. v Praze 

5. – 6. 

3. 

5. – 6. 

Závěrečný florbalový turnaj 

SOBOTA OPEN 

Přípravky 1. – 2. třída 

Elévové 3. – 4. třída 

Mladší žáci 5. - 7. třída 

Starší žáci 8. – 9. třída 

4. 

3. 

1. 

4. 

O Putovní pohár Obvodního 

mysliveckého spolku Praha 2 

(střelba ze vzduchovky) 

Dívky a chlapci 6. – 7. 

ročník 

 

 

1. 

 

Obvodní kolo v basketbale Chlapci 2. st. 3. 

Obvodní kolo v odbíjené 
Dívky 2. st. 

Chlapci 2. st. 

3. 

5. 

Obvodní kolo  - stolní tenis 

Starší žáci 

(postup do krajského kola) 

Mladší žákyně 

1. 

9. – 12. v Praze 

2. 

Basketbalový turnaj smíšených 

čtyřek 
Mix 2. stupeň 4. 

OVOV obvodní kolo Družstvo 5. – 8. ročník 3. 

Bouldering (lezení na stěně) 8. ročník 2. v České republice 

Freestyle 8. – 9. ročník 2. v Praze 

Obvodní kolo v nohejbale 6. – 9. ročník 1. 

Přebor Prahy v šachu  1. – 5. ročník 4. 

Obvodní kolo - Pythagoriáda Kategorie Z5 1. 

Obvodní kolo - Soutěž v 

anglickém jazyce 

Kategorie I.A 

Kategorie II.A 

1., 2. a 4. místo 

4. – 5. místo 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2017/2018 

 
Strana 31 

 

Sportovní a jiné soutěže Kategorie Umístění 

Obvodní kolo - Soutěž v 

německém jazyce 
Kategorie II.A 3. místo 

Obvodní kolo - Olympiáda v 

českém jazyce 
Kategorie I 4. místo 

Obvodní kolo - Matematická 

olympiáda 
Kategorie Z5 2. 

Soutěž v programování 6. – 9. ročník 1. 

 

32. Realizované nákupy vybavení školy 

Ze stavebních prací byly provedeny zednické opravy s výmalbou na chodbách školy a v 

sedmi učebnách. Proběhla výměna zábradlí na schodištích školy a úprava vestavěných pater 

v učebnách. 

 

Předmět nákupu Cena v tisících Kč 

Počítačové vybavení 308 

Mobilní tabletová učebna 348 

3D tiskárna 28 

Interaktivní tabule 135 

Software 2 

Vybavení učeben a kabinetů nábytkem 287 

Učební pomůcky 140 

Vybavení školní výdejny obědů 225 
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33. Přehled o poskytnutých informacích  

Ve školním roce 2017/2018 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 

nebyla vyžádána informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na 

webovou adresu www.londynska.cz. 

Byla vypracována směrnice zpracování osobních údajů (GDPR), a dále vytvořena analýza 

zpracovávaných údajů na škole. Za období 05 – 08/2018 nebyl zaznamenán žádný únik 

osobních údajů a nebyla podána subjektem údajů žádná žádost o informace o zpracování, 

opravu, výmaz a ani vznesení námitky proti zpracování osobních údajů. Všichni pracovníci 

školy byli poučeni o opatřeních, která vyplývají z výše uvedené směrnice. 

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 Komunitní kruhy 
"Kolečko přátelství" 1 x týdně 40 1. 1 

ZŠ Londýnská 
Celoroční projekt "Malí 

badatelé" aktivity v rámci 
ročníku 

1 x měsíčně 10 dní 1. 1 

Muzeum PČR 
"Pohádkový SEMAFOR" 
divadelní představení o 

BOZP 
21. 9. 2017 2 1. 1 

ZŠ Londýnská Kouzelný dům Vánoc - 
celoškolní projekt 12. 12. 2017 5 1. 1 

ZŠ Londýnská 

Netradiční předávání 
vysvědčení - bojovka pro 

1. ročník a přespávání 
na Londýnské 

30. 1. 2018 12 1. a 8. 1 

MPČR Preventivní program pro 
žáky 1. tříd 13. 4. 2018 2 1. 1 

ZŠ Londýnská Besedy o povolání rodičů 
žáků 1x měsíčně 10 1. 1 

ZŠ Londýnská Projekt "125 let 
LONDÝNSKÉ" 20. 4. 2018 5 1. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy 2 x týdně  2. 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 

Pravidla silničního 
provozu pro chodce, 

zásady komunikace na 
tísňových linkách, 
pravidla silničního 

provozu) 

celý rok  2. 1 

ZŠ Londýnská Kamarádi ze Sedmi 
Dubů – celoroční projekt celý rok  2. 1 

ZŠ Londýnská 
Preventivní program na 

téma "Kamarádské 
vztahy mezi spolužáky" 

Prosinec, 
květen 2 2. 1 

Muzeum Policie Preventivní divadlo 
Šikana  2 2. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy 1 x týdně  3. 1 

ZŠ Londýnská 
Celoroční projekt: 

Putování za tajemstvím 
Prahy 

2x měsíčně   3. 1 

Divadlo Minor Návštěva divadla Minor 
- Demokracie 1.11. 2 3. 1 

Městská policie 
Beseda o bezpečném 
chování v silničním 
provozu (BESIP) 

13.11. 1 3. 1 

Organizace: Život 
bez závislostí 

Preventivní program 
"Nikotin mě neláká" -  4.1. 2 3. 1 

Organizace 
Spolek 2012, 

ŠPP 

Preventivní program 
"Neubližujme si" 

(dramatizace a následný 
rozbor) 

20.2. 2 3. 1 

ZŠ Londýnská Rodinná a sexuální 
výchova jaro 6 3. 1 

Městská policie 
Prahy 2 

Návštěva Městské 
policie Prahy 2 spojená s 

prohlídkou služebny a 
přednáškou 

23.4. 1,5 3. 2 

ZŠ Londýnská 
Celoroční projekt – 
vztahy ve skupině, 

spolupráce. 
průběžně 30 4. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy průběžně 3 x měsíčně 4. 1 

Eva Šimánková 

Výukový program 
zaměřený na dospívání – 
vztahy a tolerance mezi 

chlapci a děvčaty 

6 x ročně 6 4. 1 

RACHOT 
Production s.r.o. 

Hudba z celého světa – 
multikulturita – prevence 

rasismu 
3 x ročně 3 4. 1 

Vít Hrbáček Klima třídy 2 x ročně  2 4. 1 
ŽBZ 

program PP 
Preventivní program 

s názvem "BAVÍME SE I leden 2 4. 1 
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Název 
organizace 
provádějící 
prevenci - 
přednášku 

Název přednášky Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet vyuč. 
hodin) 

Roč. 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

 BEZ ALKOHOLU" 

ZŠ Londýnská 

Meziročníkový projekt 
Karel IV. – prevence 
šikany, spolupráce 

starších a mladších žáků 

20. února 
2018 3 4. 1 

ZŠ Londýnská 

Meziročníkový projekt – 
Česko známé i neznámé 

– prevence šikany, 
spolupráce starších a 

mladších žáků 

březen, 
duben  3 4. 1 

Člověk v tísni 
Jeden svět na školách – 

projekce příběhů 
bezpráví 

15. března 
2018  2 4. 1 

Nadace Proměny Naše město – prevence 
vandalismu jaro 8 4. 1  

ZŠ Londýnská 
Celoškolní projekt 

Kouzelný dům Vánoc 

12. prosince 

2018 
3 1. – 9. 1 

ZŠ Londýnská 
Sýkorčino dobrodružství 

– bezpečnost na 
internetu 

září 3 4. 1 

ZŠ Londýnská Křečci v síti – 
bezpečnost na internetu září, říjen  3 4. 1 

Vít Hrbáček Klima ve třídě říjen 2017 2 5. 1 
Život bez 
závislostí Závislost na počítačích leden 2018 2 5. 1 

ZŠ Londýnská Seznam se bezpečně říjen 2017 1 5. 1 

ZŠ Londýnská Návykové látky červen 2018 1 5. 1 

ZŠ Londýnská Kabát – kulturní 
odlišnosti duben 2018 2 5. 1 

ZŠ Londýnská Přechod na druhý stupeň 
– jak na něj květen 2018 2 5. 1 

ZŠ Londýnská 

Dramatická výchova 
v prevenci sociálně 
patologických jevů – 
mezilidské vztahy ve 

třídě a mimo ni. 

květen 2018 2 5. 1 

ZŠ Londýnská Sexuální výchova květen 2018 2 5. 1 
Seznam se 
bezpečně 

Prevence počítačové 
kriminality září 1 6. 1 

ZŠ Londýnská Adaptační výjezd září  5 dní 6. 1 

ZŠ Londýnská „Volby“ aneb měníme 
svět kolem sebe říjen 2 6. 1 
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Název 
organizace 
provádějící 
prevenci - 
přednášku 

Název přednášky Datum 
konání 

Délka 
přednášky 

(počet vyuč. 
hodin) 

Roč. 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

Vít Hrbáček Vztahy ve třídě listopad 2 6. 1 
Život bez 
závislosti 

Co smím, nesmím a 
musím únor 1 6. 3 

Jeden svět na 
školách Projekce v kině Evald březen  2 6. 1 

ZŠ Londýnská  
Jak se stát dobrým 

člověkem a přitom nebýt 
za hlupáka 

květen 2 6. 1 

ZŠ Londýnská Křesťanství, jeho kořeny 
a historie  červen 1 6. 1 

Vít Hrbáček Klima třídy 16.10. 3 7. 1 
PPP pro Prahu 1, 

2 a 4  Já a prostor kolem mě 19. 10., 
22.11. 2 7. 4 

Život bez 
závislostí 

Nenechám se 
vyprovokovat 13.2. 2 7. 2 

Jeden svět Projekce pro školy 7.3. 2 7. 1 
Ústav 

zemědělské 
ekonomiky a 

informací 

Bezpečnost potravin 6.4. 2 7. 2 

ZŠ Londýnská Ročníkový projekt „Klíč k 
chronikonu“ Celý rok Každý měsíc 7. 1 

Česká hlava 

Celostátní setkání 
učňovské mládeže, 

představení řemesel na 
Palackého náměstí - 

akce Machři roku 

14.9. 2 8. 1 

ZŠ Londýnská 
Pilotáž pro Člověka 
v tísni – dokument 
Darované housle 

14.9. 1 8. 1 

ZŠ Londýnská Pilotáž výukové hry pro 
JSNS (Člověk v tísni) 2.10. 1 8. 1 

4+4 dny v pohybu Výstava 4+4 dny v 
pohybu 10.10. 3 8. 1 

Hlavní město 
Praha Magistrát 
hlavního města 
Prahy, odbor 
školství a 
mládeže 

Schola Pragensis 23.11. 3 8. 1 

CinEd 

Promítání filmu o 
problémovém chování 

mládeže 
Shelter/Podslona 

1.2. 2 8. 1 

Život bez 
závislostí 

Prožitkové zmapování 
rolí březen 3 8. 1 

Jeden svět 

Neslyšící syn + následná 
debata s autory a 
účinkujícími – film 

z festivalu 
dokumentárního filmu o 

12.3. 3 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) 

lidských právech Jeden 
svět 

ZŠ Londýnská Individuální návštěvy dětí 
v různých povolání 2. 4. – 13. 4. 4 8. 1 

Vojenský 
historický ústav 

Praha 

Návštěva památníku 
hrdinů Heydrichiády 1. 2. 2018 3 9. 1 

ZŠ Londýnská 
Workshop 

společenského tance a 
chování 

21. 6. 2018 2 9. 1 

CK Ing. Malíkové Zahraniční zájezd do 
Polska - Osvětim 

18. – 20. 
11.2017 3 dny 9. 1 

ZŠ Londýnská Ročníkový projekt 
DON´T PANIC Celý rok - 9. 1 

ZŠ Londýnská Přednášky o povolání 
rodičů Průběžně á 1 hod.  9. 1 

Hl. m. Praha Schola Pragensis 23.11-2017 2 9. 1 

ZŠ Londýnská Zájezd od Anglie – 
spolupráce mezi ročníky květen 7 dní 4. – 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. 

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 – 9. ročník 

o SKATE  - Anglický jazyk 8. ročník 

Ø Testování České školní inspekce 

o Čtenářská gramotnost 9. ročník 
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o PISA 2018 – čtenářská gramotnost 

o TALIS 2018 

Kompletní zprávy z testování (kromě PISA a TALIS) 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. 
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4. ročník – SCIO – Čtenář 
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5. ročník – SCIO – Národní testování 
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9. ročník – SCIO – Dovednosti pro život 
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9. ročník – výběrové testování ČŠI – čtenářská gramotnost 
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8. ročník – SCIO  –  SKATE – Anglický jazyk 

 
 
 

 
 

36. Nadační fond Puštík 

Nadační fond Puštík byl založen v dubnu 2015. Jeho hlavní cíl spočívá ve snaze zmírnit 

sociální a jiné rozdíly mezi žáky Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 a úspěšně mezi nimi 

rozvijí schopnost pomáhat. Stav účtu nadačního fondu je k 30. 6. 2018 368.399,83 Kč. 

Pohledávky z půjček podpořeným osobám jsou ve výši 42.000 Kč (Z toho po splatnosti 3.000 

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 2017/2018 poskytl Nadační fond Puštík podporu na 

základě 16 smluv (21 podpořených osob), 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 - Malí badatelé 

Základem projektu bylo seznámení se s českou abecedou a s čísly 0-20. Projekt probíhal od 

září 2017 do června 2018. Jednou měsíčně se konal tzv. projektový den, tedy školní akce pro 

celý ročník. Děti dostávaly různé badatelské úkoly, které společně plnily. Každý žák si vedl 

Badatelský deník. Cíle projektu jsme zaměřili na rozvoj sociálně osobnostní stránky dítěte a 

utváření kladných vztahů mezi dětmi, na vzdělávání v souvislostech a na motivaci pro 

každodenní práci. Projekt sloužil i k propojování předmětů zábavnou formou s touto 

tématikou a rozvíjel čtenářské dovednosti.  

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

kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, 

kompetence pracovní, kompetence k učení.  

Významnými akcemi našeho projektu bylo netradiční předávání vysvědčení. Pololetní 

proběhlo formou Bojové hry pro malé badatele, kterou pro nás připravili žáci 8. ročníku. Poté 

děti přespávaly ve škole. V červnu jsme celý projekt slavnostně zakončili v kavárně Pavilon 

Grébovka, kde jsme se sešli i s rodiči žáků. Zde jsme v rámci zábavného programu žákům 

rozdali závěrečné vysvědčení a děti nakonec odhalily název projektu pro 2. ročník. 

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

Environmentální výchova a Multikulturní výchova.  

Ročníkový projekt druhého ročníku - Kamarádi ze Sedmi Dubů 

Celoroční projekt druhých tříd probíhal od září do poloviny června. Zahájením projektu jsme 

zvolili společné přespávání druháčků ve škole. Napříč ročníkem děti plnily úkoly, hledaly 

mapy a zakládaly si svůj projektový sešit. Spolupráce probíhala i s družinou, ve které si 

například žáci na podzim vyzdobili dveře třídy stromem a barevnými listy. 

Hlavním úkolem projektu bylo představit dětem určité způsoby chování a jednání, která jsou 

jim známá a hledat možnosti řešení. Projekt učil odpovědnosti za vlastní činy, ukazoval sílu 

přátelství a spolupráce, představoval základy psychohygieny, finanční gramotnosti a řízení 

času. Projekt byl úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova a kladl 

si za cíl pozitivně působit na osobnostní, sociální a morální rozvoj žáka. Rozvíjel klíčové 

kompetence a tzv. měkké dovednosti. 
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Námětem je kniha 7 návyků šťastných dětí (Covey 2011). Je tvořena sedmi příběhy (tématy). 

Žáci se v průběhu projektu seznamují se sedmi kamarády. Každý kamarád je něčím specifický 

a otevírá vždy jedno z témat - návyků.  

V každé třídě byla vystavena mapa vesničky Sedm Dubů, která byla zároveň hracím plánem 

se sedmi políčky (cestou). Příběhy (témata) jsme otevírali postupně jeden po druhém. Po 

představení jednoho příběhu následovaly hry a aktivity pojící se k danému tématu. K tomu 

byly dětem nabídnuty dlouhodobé úkoly, které byly podle obtížnosti ohodnoceny fiktivní 

měnou tzv. Dubáky. Hodnoty Dubáků jsou: 1, 2, 5, 10 a 100. Abychom se však po herním 

plánu mohli posunout dál, museli žáci společně za celou třídu nasbírat 100 Dubáků. Za ty 

dostali „zlatý stodubák“, který se připevnil na hrací plán. Tím se dané téma uzavřelo a 

vyvodili jsme hlavní myšlenku. Potom se otevíralo nové téma a nový příběh.  

Jedním návykem bylo i plánování svého času, úkolů a akcí. Do záznamníku jsme proto ke 

každému měsíci nově vložili přehlednou tabulku, do které si děti všechno zapisovali.  

Projekt byl zakončen výletem do ZOO, ve které jsme měli společné aktivity a komentovanou 

prohlídku. 

Ročníkový projekt třetího ročníku – Putování za tajemstvím Prahy 

Základem celoročního projektu bylo poznávání významných, zajímavých a tajuplných míst 

v Praze, postupně tak, jak vznikaly v čase. Začali jsme v září misí Vyšehrad, v říjnu jsme dva 

dny věnovali prohlídce Pražského hradu, v listopadu jsme navštívili Muzeum pražských 

pověstí a strašidel, v prosinci jsme absolvovali dílnu středověkého malíře v Anežském 

klášteře, v lednu jsme se účastnili programu v Židovském muzeu – Golem, v únoru nás čekala 

návštěva Muzea hl. m. Prahy na Florenci - program Kalendář, v březnu jsme navštívili 

Muzeum Karlova mostu spojené s komentovanou prohlídkou a plavbou po Vltavě, v dubnu 

jsme poznali Muzeum alchymistů, v květnu jsme prozkoumávali Loretu, v červnu jsme 

zavítali do Národního divadla, kde jsme se dozvěděli mnohé o historii a viděli i běžně 

nepřístupná místa. V rámci projektu žáci pracovali individuálně i ve skupinách, vyhledávali 

informace, pracovali s různými druhy textů a dramatizovali je. Navštívená místa si 

zaznamenávali do mapy. Seznámili se i s mnoha pražskými pověstmi. Každý měsíc dostali 

jeden dlouhodobý domácí úkol, který byl s projektem svázán. Pro plnění skupinových úkolů 

byly vytvořeny smíšené mezitřídní skupiny žáků. Ke každému místu, které ukrývalo své 

tajemství, či se za tajemstvím skrývalo, dostali žáci pracovní list či jiný úkol. Úkoly byly 

zvoleny tak, aby se prolínaly všemi předměty. Hotové práce si žáci zakládali do svých 
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projektových složek. Na závěr byly tyto složky vystaveny a po té uschovány jako podpůrný 

materiál na příští rok. Završení projektu proběhlo na Petříně, kde se děti i jejich rodiče na 

Prahu a na všechna navštívená místa podívali z výšky Petřínské rozhledny a následně si o 

tom, co všechno zažili, mohli popovídat na společném pikniku. 

Ročníkový projekt čtvrtého ročníku - KudyKam 

Základem ročního projektu bylo poznávání krajů ČR. Prostřednictvím různých činností 

(vyhledávání informací, čtení s porozuměním, práce s internetem, četba literárních úryvků, 

dramatické/výtvarné zpracovávání života známých osobností, práce s mapou, tvorba 

společných plakátů a krátkých referátů, diskuse o životním prostředí) děti popisovaly přírodu, 

kulturu a život lidí postupně ve všech krajích v ČR. Zpracovávané informace děti 

zaznamenávaly do projektového sešitu. Na konci roku tedy vzniklo každému ucelené 

portfolio, týkající se České republiky. S tímto portfoliem děti pracovaly i v průběhu roku, 

bylo podkladem pro prezentace, inspirací pro plnění úkolů apod. 

Motivačně byl projekt rozdělen na část individuální a skupinovou. V individuální části každý 

sbíral za úspěšně splněné úkoly platidla, jichž v závěru projektu využil k nákupu ve 

fiktivní cestovní kanceláři KudyKam. Ve skupinové části bylo společným úkolem všech 

postupně vytvořit velkou mapu ve třídě, a to tak, že za splněné úkoly dostaly obrys kraje, o 

němž v daném období získávali informace. Tato mapa byla podmínkou pro to, aby na konci 

školního roku (začátek června) mohly děti navštívit cestovní kancelář a zakoupit si zde za 

získaná platidla společný zájezd. Společný dvoudenní výlet se uskutečnil na Horní Hrad u 

Stráže nad Ohří. 

Mezi cíle projektu patřilo: rozvoj sociálně osobnostní stránky dítěte – samostatnost, 

konstruktivní řešení problémů, vnímání účinnosti spolupráce v dosahování individuálních 

cílů, orientace na mapě ČR, poznávání krajů ČR, rozvoj schopností a dovedností potřebných 

k řešení problémů, rozvoj poznávání kulturního, historického a přírodního bohatství ČR, 

rozvoj čtenářské dovednosti, rozvoj finanční gramotnosti, umožnění porovnávat život 

obyvatel z různých míst ČR v závislosti na přírodních podmínkách a umožnění promýšlení 

vzájemného ovlivňování člověka a přírody (environmentální souvislosti). 

Každý měsíc byl projektu věnován ucelený blok 3 - 4  hodin. Dále pak v rámci některých 

hodin na něj navazovalo propojování vhodných témat - z oblasti historie a přírodovědy 

(ČSV), kultury (KDT) a matematiky (M).  
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Pro realizaci projektu byly využívány tyto formy práce: práce s informacemi, individuální 

práce (čtení v mapách, písemné plnění úkolů, vyhledávání informací na internetu a 

v průvodcích, encyklopediích, učebnicích), dramatická realizace, výtvarné vyjádření plošné i 

prostorové, skupinová práce. 

Ročníkový projekt pátého ročníku – Po stopách 

Cílem projektu bylo prohloubit znalosti žáků o české historii a situacích, kdy Češi výrazně 

ovlivnili dění nejen v Evropě. Projekt se zaměřil na několik „zastavení“ se zajímavými 

osobnostmi. Začal tvorbou novin a seznámení se s citáty a stopami slavných čechů.  Druhá 

část se zabývala českou stopou ve vesmíru, což se neomezilo pouze na Vladimíra Remka, ale 

i další aktivity. Třetím zastavením byla tvorba kuchařky a některých typických českých 

pokrmů. Ve čtvrtém zastavení se žáci zabývali stopami v rámci lékařství. V průběhu 

Velikonoc pak žáci řešili tradiční řemesla. Projekt vyvrcholil divadelním představením, kdy 

prošli všemi státními svátky a významnými dny České republiky. 

Ročníkový projekt šestého ročníku – Bobří řeka  

Ročníkový projekt měl dva hlavní cíle. V prvé řadě směřoval k seznámení se s 

kompetencemi, jejich prozkoumání a k praktickému budování. V druhé řadě umožňoval 

dětem poznání se navzájem i v jiných situacích, než jaké mohou zažívat v průběhu běžné 

výuky. Celý projekt byl rozčleněn do několika projektových aktivit, které byly zaměřeny na 

pracovní dovednosti, týmovou spolupráci, důvtip a odvahu žáků, ale i na koncentraci a píli. 

Děti mohly získávat „bobříky“ buď samy za sebe, nebo za výkon celého týmu. V rámci 

jednotlivých projektových aktivit docházelo k neustálému obměňování jednotlivých 

pracovních skupin tak, aby si pokud možno mohl každý vyzkoušet spolupráci s každým.  

Děti si v průběhu roku mohly zkusit netradiční aktivity v rámci bobříků zručnosti, odvahy, 

míření, ušlechtilosti, síly a zdraví, a jako bonus byl přidán iBobr v rámci ICT. Cílem aktivit, 

které byly inspirované klasickými bobříky, bylo přenést je do současnosti a umožnit každému, 

kdo se nevzdává, dosáhnout úspěchu. Celý projekt také naplňoval antickou podobu 

kalokagathie, neboť současně propojoval fyzické aktivity s rozvojem ducha.   
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Ročníkový projekt sedmého ročníku – Klíč k Chronikonu  

Letošní ročníkový projekt byl koncipovaný jako soutěžní hra devíti týmů žáků (a jednoho 

týmu učitelů). Cílem hry bylo postupně se propracovat až ke komnatě Chronikonu a získat od 

ní klíč. V první a nejdelší fázi projektu mohly jednotlivé skupiny za aktivity a úkoly různého 

druhu a zaměření získávat střípky skládanky portrétu jedné z významných osobností oblasti 

kultury, vědy, sportu aj.  Důraz při vymýšlení aktivit byl kladen na nutnost spolupráce dětí ve 

skupině, propojení s aktuální výukou či využitelností pro běžný život (děti navštěvovaly 

významná místa v Praze, společně pekly vánoční cukroví, vyhledávaly v katalozích Městské 

knihovny atd.). Úspěšnější skupiny se složením portrétu dozvěděly ze zadní strany 

sestaveného obrázku, že mají podle nápovědy ve škole najít svého patrona a sdělením 

specifického hesla od něj získat další pokyny. Skupiny, kterým se podařilo dostat se až 

k Chronikonu, získat k místnosti klíč od tajemného Anachrona, který s dětmi v průběhu roku 

prostřednictvím dopisů komunikoval, čekal závod o čas, kdy mohly otevřít až deset schránek 

se zážitkovými cenami a jednu z nich si vybrat, než se za nimi s posledním zrnkem písku 

v přesýpacích hodinách opět dveře Chronikonu zavřely. Projekt Klíč k Chronikonu měl být 

především zážitkovou hrou, během níž se žáci mohli učit nejrůznějším znalostem a 

dovednostem, především sociálním, aniž by si to mnohdy uvědomovaly. Projekt nebyl právě 

nejsnadnější na přípravu a organizaci, bylo třeba zapojit mnohé učitele nejen v ročníku, ale i 

další zaměstnance školy, rodiče či rodinné příslušníky. Nicméně jeho průběh se jevil jako 

příjemně strávený čas, který si všichni zapojení mohli užít. 

Ročníkový projekt osmého ročníku – ROZSVIŤ! 

Na začátku září jsme vyrazili poutní cestou do Hostivic, kde byl naším cílem klášter v Hájku. 

Tím jsme i symbolicky zakončili náš loňský projekt a plynule započali projekt nový.  

Projekt s názvem Rozsviť! navázal na předešlé projekty našeho ročníku. Ale v plánu nebylo 

završení nebo ukončení, spíše šlo o proces či posun. Cesta dále pokračovala, jen měla jiná 

zastavení a možná konkrétnější. Nabalovaly se na ni informace. Symbolem projektu byla 

žárovka, která zdobila i naše letošní záznamníky. Jde o minimalistické pojetí - jednoduchá 

kresba na bílém podkladu. Na konci roku si právě k ní děti dopsaly či dokreslily, co je vlastně 

během roku rozsvítilo, co je nějak posunulo či nasměrovalo. Závit žárovky má drážky 

symbolizující hlavní témata našeho projektu.  



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2017/2018 

 
Strana 50 

 

Projekt poskytnul dětem informace o povoláních, neboť se blíží doba, kdy se budou muset 

rozhodovat, kam povedou jejich další kroky. V rámci toho jsme jim dali možnost zjistit o 

některých povoláních více. Oslovili jsme rodiče, kteří naši školu navštívili s prezentacemi 

svých povolání, více je dětem přiblížili. Jiní zase byli ochotni ukázat žákům svá pracoviště 

(ve skupinách po dobu tří hodin se jim věnovali a začlenili je do svých prací). Samozřejmě 

jsme s dětmi navštívili i Scholu Pragensis (prezentaci středních škol a učilišť) a akci Machři 

roku, kde byla prezentována učiliště. 

V návaznosti na výše uvedené jsme se více věnovali vědě a technice, neboť probírané 19. 

století, století objevů a vynálezů, se k tomu přímo nabízí. Akcí s tím souvisejících bylo více, 

uveďme např. návštěvu Brna s komentovanou prohlídkou Science Center Vida. V rámci 

festivalu 4+4 jsme navštívili a prohlédli si také Kasárna Karlín, z nichž se od června 2017 

stává multikulturní prostor s kinem, výstavní síní a zázemím na setkávání nejen místních 

obyvatel.  

V 19. století se mění staké úloha ženy. Začínají se prosazovat v mnoha odvětvích, která do té 

doby byla spíše doménou mužů. Podmínky však stejné jako oni nemají. A to se nemění ani v 

dnešní době. Gender otázka je tedy dalším tématem, které jsme se dotkli.  

Naše společnost prochází vývojem. Je stále pestřejší, proto podstatným tématem byla i 

multikulturalita. V této oblasti jsme spolupracovali s organizacemi Jeden svět na školách a 

jejich projektovou výukou na téma Výchova k respektu a toleranci. Ta není jen o 

multikulturní výchově, ale zejména o hledání vlastní identity.  

Ročníkový projekt devátého ročníku - DON´T PANIC aneb Stopařův 

průvodce Londýnskou 

Žáci devátých ročníků již tradičně v posledním roce své docházky na základní školu pomáhají 

mladším ročníkům ve výuce. I v tomto roce tomu tak bylo. Jako rámec projektu sloužila kniha 

Douglase Adamse Stopařův průvodce galaxií a deváťáci se stali průvodci mladších žáků. 

Pomáhali páťákům při matematicko-fyzikálním projektu o planetách, čtvrťákům na 

konverzaci v anglickém jazyce a v prvních a druhých třídách s používáním mobilní 

počítačové učebny, se čtením, práci s portfolii a dalším.  

Stejně tak se sami seznámili se svou školou, v celoškolním projektu ke 125. výroční školy s 

její historií a v projektových dnech ročníkového projektu se formou "bojovky" podívali na 

všechna místa školy, i ta, která nejsou běžně přístupná. Ucelili si tak dojem z budovy, ve které 
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strávili devět let života. V této fázi byly zase třídní učitelky průvodkyněmi žáků. V průběhu 

projektu se žáci také seznamovali s literární i filmovou verzí příběhu.  

25. května, kdy se celosvětově koná den na počest díla Douglase Adamse - tzv. Ručníkový 

den, se bohužel konaly Malé maturity. Oslavili jsme jej tedy přesně o měsíc později, kdy jsme 

uskutečnili závěrečnou etapu projektu, na konci které každý žák dostal svůj ručník s logem 

stopařova průvodce na památku.   

Heslo DON´T PANIC souvisí i s obavami z přechodu na střední školy, z malých maturit a z 

ukončení školní docházky. Těmto tématům jsme se také velmi intenzivně věnovali.  

38. Projekt Krokus 

Už čtvrtým rokem se škola zapojuje do celosvětového projektu Krokus, který má 

připomenout dětské oběti holokaustu. Na podzim žáci 5. ročníku zasadili cibulky krokusů do 

květináčů a na zatravněné prostranství před školu, následně pak v únoru absolvovali 

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 

Dějepisně zeměpisné praktikum se tématu také věnovali, vypracovali několik referátů, které 

pak společně sdíleli a zhlédli několik dokumentů.  

39. Jeden svět na školách – příběhy bezpráví  

V září  2017 žáci 8. ročníku pod vedením paní uč. Jančové testovali pro Jeden svět na školách 

několik klíčových aktivit, které byly následně šířeny jako doprovodný materiál v balíčku 

společně s filmy, a na základě jejich komentářů byla i vytvořena metodika. V březnu pak 

stejní žáci navštívili projekce a debaty festivalu Jeden svět, které probíhaly v pražských 

kinech. K akci se připojili také žáci 4., 6. a 7. ročníku. Do budoucna míníme v těchto 

aktivitách pokračovat.  

40. Klub mladých diváků  

Již druhým rokem při škole funguje Klub mladých diváků. Jedná se o skupinu žáků, která 

společně s pí uč. Jančovou a Zýbalovou navštěvuje večerní divadelní představení v pražských 
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divadlech dle nabídky centrálního Klubu. V letošním roce se do klubu přihlásilo celkem 29 

žáků (26 žáků 8. ročníku, 2 žáci 7. ročníku, 1 žák 9. ročníku). Společně zhlédli několik 

činoherních představení (v Divadle na Vinohradech, Divadle Kašpar, v Divadle v Dlouhé a 

v Divadle ABC). V příštím roce zcela určitě chceme v tradici pokračovat, neboť již nyní 

budoucí žáci 9. ročníku projevili zájem o další představení.  

41. Post Bellum – Příběhy našich sousedů 

Praha 2 se letos poprvé zapojila do akce Post Bellum – Příběhy našich sousedů a my jsme se 

se třemi týmy také připojili. Pod vedením paní učitelky Jančové a Müllerové se 14 žáků 7. A 

8. ročníku pravidelně scházelo a následně vedlo rozhovor s třemi pamětníky, který 

zaznamenali na diktafon a kameru. Rozhovory pak upravili do rozhlasového scénáře, ten 

nahráli v březnu a v dubnu v nahrávacím studiu Českého rozhlasu a připravili k němu i 

doprovodné materiály. 21. května se pak v Gröbeho vile konala veřejná soutěžní prezentace 

všech zapojených týmů za účasti odborné poroty a pamětníků samých. Naši žáci díky svým 

zodpovědně a pečlivě připraveným prezentacím porotu zaujali a obsadili 1., 2. i 3. místo. 

Nejdůležitější však bylo, že si uvědomili provázanost velkých událostí 20. století s těmi 

všedními a měli možnost osobně se setkat s pamětníky a jejich vzpomínky zaznamenat.  

42. Autorské čtení 

Konalo se již po sedmé opět v čajovně “Jedna báseň” Pod Nuselskými schody. Sešli jsme se 

někteří z učitelů, žáci a žákyně včetně absolventů a též píšící rodiče. Jako každoročně jsme 

slyšeli jak poezii, tak prózu a nutno říci, že kvalitní. Dokonce i v anglickém jazyce. Jedna z 

bývalých žákyň pak jako minule své texty doprovázela svým specifickým projevem na 

kytaru. Jiná se pochlubila svým autorským tiskem, svojí první knihou. Též jedna maminka 

vydala již několikátou svojí knihu. Odpolednem provázel již tradičně pan školník Martin 

Voráč, sám aktivní básník, který každého obdaroval květinou. Pořídil i fotodokumentaci, 

kterou lze shlédnout na webu školy. Setkání mělo jako obvykle příjemnou a neformálně 

přátelskou atmosféru. Příští rok na slyšenou. 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2017/2018 

 
Strana 53 

 

43. Recitační soutěž 

Letos s mírně obměněnými pravidly. Již tradiční recitační soutěž měla opět vysokou úroveň. 

Děti přednášely jak básně a prózu našich i světových básníků, tak i svoje vlastní díla. 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 a vychovatel Martin Voráč, který pro povzbuzení účinkujících četl některé ze svých 

básní či básně jiných autorů. Byla pořízena fotodokumentace, která je k vidění na webových 

stránkách školy. Odměnou pro vítěze jednotlivých kategorií byly knižní poukázky. Další 

novinkou bylo, že jsme všem zúčastněným rozdali certifikáty o jejich úspěšné účasti. 

44. Střelecká soutěž 

Již podruhé jsme se jako škola 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. Naším letošním úkolem bylo obhájit 

loňské prvenství. Přípravy smíšeného družstva složeného z dívek a chlapců 6. a 7. ročníku se 

ujal opět pan školník/vychovatel Martin Voráč. Při přípravě se nám na jedno odpoledne 

podařilo získat i profesionálního instruktora střelectví, který se věnuje výuce převážně 

dětských závodníků. Vlastní sportovní odpoledne se velmi vydařilo a družstvo loňské první 

místo obhájilo. Výherci obdrželi hodnotné ceny od zmíněných organizací. Ceny mj. předával 

i letos Dominik Hašek. Tak příští rok „do třetice…“ Fotodokumentace je k vidění na webu 

školy. 

45. Projekt „Husovy stopy“ od středověku po současnost 

Projekt absolvovali žáci VII. ročníku pod vedením pana vychovatele Voráče po dohodě 

s třídními učiteli. Jan Hus zde zanechal stopy. Jsou to hodnoty, kterým věřil, o kterých 

mluvil/kázal a pro které zemřel. Projekt má za cíl motivovat účastníky, aby o nich nejen 

přemýšleli, ale rozhodli se podle nich i žít. Jde o hodnoty či charakterové vlastnosti, jako 

např. radost, pokora, odpuštění, úcta a láska, odvaha, svoboda, pravda a víra a další… Po 

individuální práci ve skupinkách s těmito pojmy následovaly veřejné diskuze na daná témata. 

Věříme, že tato zamyšlení dětí přispějí a pozitivně ovlivní jak jejich osobní život, tak i 

pozitivní klima ve třídách. Bližší informace o projektu lze najít na www.ceskestudny.cz 
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46. Kroužek „Včelaření“ 

Od druhého pololetí začal na škole pod patronací Odpoledne o.p.s. fungovat kroužek 

včelaření. Vede ho pan vychovatel Voráč, jehož med vloni obdržel titul „Med roku 2017“. 

Přihlásilo se osm žáků a žákyň, což je optimální počet. Probírali jsme základy včelaření, teorii 

i praxi na včelnici pana Voráče. Také jsme zařídili „kroužkový“ úl, tzv. japonský, kde 

účastníci mohli pozorovat tzv. divokou stavbu. Ochutnávali jsme různé druhy medů, shlédli 

několik naučných včelařských filmů, hráli hry atd. Dle dětí i rodičů byl ohlas velmi pozitivní 

a dětem se kroužek líbil. Děti na závěr obdržely certifikáty o absolvování „včelařské 

přípravky“ a malý dárek. Samy si též vytočily sklenici medu. Uvažujeme tedy o jeho 

pokračování i v příštím školním roce. 

47. Projekt Malý princ 

Projekt Malý princ v pátém ročníku byl zaměřen na čtenářskou dovednost a kreativní práci 

s textem. O přečtené knize a zejména o vybraných citátech, jsme nejprve společně diskutovali 

a pokusili se interpretovat jednotlivé kapitoly. Následně žáci vytvořili obrázek na motivy 

Malého prince s vybraným citátem a ve skupinách se pokusili napsat kapitolu, která by se 

mohla stát součástí knihy, a tak ji doplnit. Nakonec všechny skupiny svoje práce prezentovaly 

před svými spolužáky a zhlédly francouzskou adaptaci filmu Malý princ. 

48. Zeměpisná hra 

V tomto školním roce byla pro příznivce zeměpisu, map a zajímavostí ze světa poprvé 

vytvořena Zeměpisná hra. Tato celoroční soutěž spočívala v plnění jednotlivých úkolů, které 

byly zadávány pravidelně jednou za měsíc. Žáci napříč všemi ročníky měli možnost se do 

soutěže zapojit a během daného měsíce vždy splnit určený úkol. V rámci této hry tak 

pracovali např. se satelitními snímky, tematickými mapami, pátrali po původu tradičních 

pokrmů, měn a vlajek jednotlivých států či výskytu endemických živočišných druhů.  V rámci 

každého zadání bylo na konci měsíce vždy vyhlášeno několik nejlepších žáků, kteří dostali 

sladkou odměnu. V rámci hry se však žákům body také sčítaly a v červnu byli oceněni 

nejlepší celoroční řešitelé. Zeměpisná hra byla příjemnou možností, jak rozvíjet geografické 

dovednosti dětí a přivést je k práci s mapami a geografickými informacemi zábavnou formou. 

Vzhledem k úspěšnosti soutěže bychom ji rádi zařadili i v příštím školním roce.  
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49. Asistentské dny 

Během tohoto školního roku se nám podařilo zorganizovat tři asistentské dny. V rámci nich se 

naši žáci zúčastnili dvou výstav. Jednou jsme asistentský den využili i ke sportovním 

zážitkům.  

Již tradičně se první asistentský den pojil k adventu. S dětmi jsme se vypravili do Betlémské 

kaple na výstavu, kde se děti mohly dozvědět o staročeských tradicích, které se pojí s tímto 

obdobím i o životě našich předků. Druhý asistentský den jsme pojali sportovně a s dětmi jsme 

jeli vyzkoušet bruslařské dovednosti. Třetí z těchto dnů jsme využili k tomu, abychom se 

dozvěděli mnoho nového a zajímavého o barvách na výstavě, která se konala ve 

Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Všechny tři dny měly u dětí úspěch.   

50. Meziročníkový projekt - Karel IV. 

Meziročníkový projekt Karel IV. probíhal v průběhu jednoho dne mezi 4. a 7. ročníkem. 

Důvodem bylo probírání stejného tématu v oblasti českých dějin, kterým je období Karla IV. 

Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých zpracovávali jedno z připravených témat, např. život 

Karla IV. do jeho sedmi let, mládí, rodina, stavby. Výstupem pak byly prezentace 

jednotlivých skupin a plakát s informacemi o přínosu Karla IV. pro Český stát.  

51. Meziročníkový projekt - Česko známé i neznámé 

Meziročníkový projekt Česko známé i neznámé během dvou dnů (březen a duben) mezi 4. a 

6. ročníkem. Tématem projektu byla Česká republika, ale projekt byl zaměřen hlavně na 

znalosti pravopisu české gramatiky. Žáci byli rozděleni do pěti tříd, kde pracovali jak 

samostatně (diktát), tak ve skupině na různorodých úkolech. Žáci v závěrečné reflexi 

hodnotili znalosti své i svých spolužáků z druhého ročníku, vzájemná reflexe je vedla 

k zamyšlení nad vlastními dovednostmi a znalostmi. Při závěrečném hodnocení žáci projekt 

většinově hodnotili jako přínosný a zábavný. 
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Zajímavé akce školního roku 2017 / 2018  
Spolupráce 

• Návštěva studentů pedagogické fakulty UK v Praze a závěrečná reflexe 
• Návštěva studentů Filozofické fakulty UK v Praze 
• Návštěva studentů školského managementu UK v Praze na téma ICT ve škole 
• Náslechy studentů funkčního studia ped. fakulty JČU 
• Náslechy studentů CŽV – asistent pedagoga z ped. fakulty JČU 
• Návštěva španělských učitelů se zaměřením na hodiny AJ a ŠJ v rámci projektu 

Erasmus+  
• Návštěva Městské policie Prahy 2  
• Schůzky se speciální pedagožkou a psycholožkou PPP Praha 2 
• Návštěva tureckých studentek z Technické univerzity v Liberci – fakulta 

přírodovědně humanitní a pedagogická – katedra pedagogiky a psychologie 
• Návštěva ředitelů škol z Jižní Koreje 
• Náslechy studentů z Katedry dějin a didaktiky dějepisu z Pedf UK 
• Návštěva studentů pedagogiky z University of Leiden 

 

Projekty a akce pro žáky 

• Celoškolní projekt ke 125. výročí založení školy 
• Divadelní představení – divadla Hybernia, D21, Divadlo v Dlouhé, ABC, Minor, 

Divadlo v Celetné, Reduta, Minor 
• Kino Bio Oko, kino Pilotů – akce školní družiny 
• Návštěvy koncertů – Hurá do Opery, palác Akropolis 
• Klub mladého diváka 
• Exkurze do televize Nova – I.B  
• Projekt Příběhy našich sousedů – účast na workshopu nahrávání v rámci projektu 

Post Bellum v Českém rozhlase 7. a 8. roč 
• Meziročníkové projekty: např 4. a 6. roč téma Česko známé i neznámé a Karel IV. 

4. a 7. roč; projekt Kramářské balady 8. a 2. roč. 
• Pravidelné společné počteníčko – čtení rodičů s žáky 1. roč. 
• Akce ve školní družině – přírodovědné pokusy, sportovní odpoledne, vycházky, 

karneval, mikulášská, návštěva Červeného kříže – Kurz první pomoci 
• Badatelská výprava do Štefánikovy hvězdárny – 1. r.  
• Botanická zahrada Na Slupi, návštěva planetária 
• Halloweenská party 
• Návštěva virtuální reality v Goethe institutu – 8.roč 
• Návštěva dobrovolných hasičů – 1. a 2. roč 
• Projekt Krokus – 5. roč.  
• Návštěva brněnského science centra Vida! – 7. a 8.  roč.  
• Celostátní setkání učňovské mládeže – akce Machři roku – 8. a 9. roč. 
• Návštěva projektu 4+4 dny v pohybu 
• Workshop zaměřený na fotografii v rámci estetické výchovy – 9. roč 
• Beseda Knihožrouti se spisovatelkou Klárou Smolíkovou – 2. roč 
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• Návštěva výstavy oborů vzdělávání pražských SŠ Schola Pragensis – 8. a 9. roč 
• Vzdělávací programy – Naše město 4. roč, program zaměřený na dospívání a jeho 

biologické i psychické projevy 
• Projekt Dětská chuťovka – 5. roč 
• Festival Bookni si v MeetFactory – beseda Jak se dělá časopis a kniha pro děti 
• Aktivity pro 5. ročník – opakování pro účely přijímacího řízení 
• Návštěva programu Židovského muzea na téma Tradice a rituály v žid. kultuře – 5. 

a 6. roč 
• Projektový blok na téma Holocaust – 9. roč 
• „Volby“ aneb Měníme svět okolo sebe – 6. roč 
• Výstava Komunismus a jeho epocha - DZ praktikum  
• Vzpomínková akce na Václava Havla – 9. roč.  
• Beseda o bezpečném chování v silničním provozu (BESIP) – 3. roč 
• Návštěva projekce filmů v rámci FAMU festu 2017 – 7. roč 
• Výstava NaFilm spojená s dílnou animace a optických triků – 3.B 
• Návštěva festivalu Jeden svět – 8. roč 
• Beseda s Jiřím Lábusem – 4.C  
• Návštěva dopravního hřiště v Muzeu Policie ČR – 1. roč 
• Návštěva Národního památníku hrdinů heydrichiády – 9. roč  
• Návštěva 10. ročníku Vědohraní – 4. roč 
• Návštěva Mirákula – 3. roč 
• Dendrologická exkurze do parku na území městské části Praha 2 – 4. roč 
• Fotografický kurz pro žáky druhého ročníku 
• Výlety do Zoo a botanické zahrady 
• Vánoční tvořivé dílny a besídky 
• Netradiční předávání vysvědčení – přespávání, zimní stadion 
• Povídání o událostech listopadové revoluce 1989 s jejím přímým účastníkem 

panem Pánkem – 9. roč 
• Kouzelný	dům	Vánoc	na	Londýnské	
• Environmentální	program	Život	lesa	–	2.	roč	
• Program	společnosti	Green	Life	na	téma	„Severské	boreální	lesy“	

 

Projekty s dlouhou tradicí: 

• Běh do Londýnských schodů 
• Přespávání na Londýnské 
• Loncup  
• Recitační soutěž 
• Londýnská laťka 
• Autorské čtení žáků 
• Soutěž o nejlepší bramborový salát 
• Velikonoční dílny 
• Školní prázdninový tábor 
• Zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí pro všechny ročníky 
• Tvorba elektrických modelů a jejich prezentace 
• Pravidelné návštěvy knihovny 1. – 6. ročník 
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• Rozloučení s devátým ročníkem 
• Setkání bývalých zaměstnanců školy 
• Projekt Malá maturita pro žáky 9. ročníku 
• Matematický klokan 
• Lyžařské a snowboardové kurzy  
• Poznávací zájezdy do zahraničí (Anglie, Polsko - Osvětim) 
• Srovnávací testy SCIO 4., 5., 8. a 9. ročníku 
• Setkávání budoucích prvňáčků 
• Slavnostní	zahájení	školy	pro	žáky	1.	ročníku		

52. Vlastní hodnocení školy – SWOT analýza 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla autoevaluace školy formou SWOT analýzy.  

Cílem bylo zajistit podklady pro zpracování Koncepce rozvoje školy pro období 2018 – 2022.  

• V srpnu na výjezdu pedagogických pracovníků se vyplňoval dotazník (SWOT), kde 

účastníci uvedli silné a slabé stránky školy, její příležitosti a hrozby.  

• Z těchto podkladů se vytvořily 4 postery (září), kam se zapsaly všechny uvedené 

faktory.  

• Z každého posteru mohli pedagogové vybrat 3 pro ně nejdůležitější faktory.  

• Poté se vybraly faktory nejčastěji označené.  

• Na podzim se konala schůzka pedagogických pracovníků, kde se diskutovalo ve 

skupinách o vybraných faktorech na podkladě následujících otázek:  

S: Jak rozvíjet, posilovat či zlepšovat silné stránky školy? Jaké by měly být konkrétní kroky?  

W: Lze slabé stránky školy zlepšit, potlačit, odstranit? Jestliže ano, co skupinu napadlo, že by 

bylo vhodné dělat?  

O: Chceme tuto příležitost využít? Jestliže ano, jaké kroky máme společně dělat, abychom 

příležitost využili pro zlepšení fungování Londýnské?  

T: Jak hrozbám předcházet, jak se jim vyhnout?  Lze to?  Opět, jaké kroky máme společně 

udělat? 

• Každá skupina vzhledem k dvouhodinové časové dotaci stihla zapsat názory na 

alespoň dvě prostředí SWOT analýzy. V následné společné diskuzi se mohli všichni 

ještě jednou vyjádřit ke všem faktorům. Názory byly zaznamenávány. 

• Z výsledků schůzky byl sestaven sumář návrhů řešení jednotlivých faktorů, o kterém 

se diskutovalo na schůzce širšího vedení školy. Tam se rozhodlo o tom, čemu se 

budeme věnovat aktuálně a co zapracujeme do Koncepce rozvoje školy 2018 – 2022. 
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SWOT analýza  

Vybrané faktory k diskuzi a řešení 

Silné stránky S 

• Kvalitní vedení (osobnost ředitele, široká podpora, otevřenost k řešení problémů, 
jejich včasné řešení, celková vstřícnost, individuální přístup k učitelům, otevřenost 
k realizaci nápadů) 

• Klima ve škole, příjemná atmosféra (úroveň komunikace aktérů, projekt Rodiče vítáni, 
stálá snaha o zlepšování komunikace, příjemná komunikace mezi učiteli, dobré vztahy 
mezi pedagogy) 

• Příležitost pro osobní rozvoj učitelů (setkání nad portfoliem), podpora dalšího 
vzdělávání 
 

Slabé stránky W 

• Časové vytížení učitelů 
• Rodiče zasahující do kompetence učitelů – nutnost obhajování své práce a dokládání 

postupů, servilní přístup k rodičům 
• Nesamostatnost některých žáků  

 

Příležitosti O 

• Možnosti dalšího vzdělávání, možnost osobního rozvoje, sebehygiena pro pedagogy, 
supervize  

• Na část výuky prohození učitelů na výuce ČJ, MF, ČP, ČS, … 
• Menší počet žáků ve třídách i v odděleních ŠD 
• Zavedení metody CLIL 
• Osobní ohodnocení a transparentnost odměn 

Hrozby T 

• Vyčerpanost učitelů v některých obdobích 
• Agresivní chování žáků 

53. Hodnocení školní jídelny žáky školy 

Hodnocení školních jídelen, které organizoval Úřad městské části Praha 2, se zúčastnilo 

celkem 2315 žáků z 10-ti základních škol. 

Ze základní školy Londýnská vyplnilo dotazník 332 žáků. Z výsledků dotazníků vyplývá, že 

žáci vnímají celkově svojí školní jídelnu pozitivně, přičemž nejpozitivněji vnímají žáci této 

školy množství a nabídku jídel a nápojů. Průměrně hodnotí chuť a vzhled jídla, kvalitu 
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surovin, ze kterých se obědy připravují, vnímají jako dobrou. Celkově jsou žáci s jídelnou 

spokojeni. 
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nejlepší	 60	 56	 218	 98	 134	 171	 62	

2	 119	 115	 87	 155	 105	 84	 161	

3	 131	 130	 20	 55	 41	 36	 96	

4	 16	 26	 5	 21	 23	 16	 13	

Ne	
nejhorší	 6	 5	 2	 3	 29	 25	 0	

 

54. Zpětná vazba od začínajících učitelů 

V průběhu školního roku proběhla schůzka mezi vedením školy (zástupci ředitele) a 

začínajícími učiteli. Za začínajícího učitele byl z pohledu školy považován každý 

pedagogický pracovník, který na škole pracoval méně než 2 roky. 

Setkání se zúčastnilo 13 pracovníků. Na začátku měli odpovědět na 4 otázky z pohledu 

různých období. Otázky zněly:  

• Co jsem nejvíce potřeboval/a řešit?  

• Co bylo pro mne nejobtížnější?  

• Co mi nejvíce pomohlo?  

• Které informace byly pro mne zbytečné? 
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Časová období pak byla následující: 

• Srpen a září těsně po nástupu 

• Průběh 1. pololetí 

• Trvá do dnešního dne. 

 

Někteří pedagogičtí pracovníci nemohli odpovědět ve všech obdobích, neboť ještě nenastaly. 

(Pracovali na škole méně než půl roku) 

 

Po samostatném vyplnění otázek následovala velmi zajímavá diskuse, kde se všichni mohli 

navzájem doplňovat a ze které jsou vytvořeny následující závěry. 

• Pro začínajícího učitele je velmi důležitá osoba jmenovaného uvádějícího učitele. 

• Začínající učitel sbírá informace nejen od UU, ale i od ostatních kolegů v kabinetu atd. 

• Začínající učitelé uvítají možnost společných schůzek s vedením školy v následujících 

termínech: 

o V přípravném týdnu 

o V druhém týdnu září 

o Před prvním průběžným hodnocením (schody) 

o V prosinci, před prvním vysvědčením 

o V květnu, před druhým vysvědčením 

• Důvodem těchto schůzek je potřeba sdílet své informace od uvádějícího učitele a od 

neformálních rádců a případně upřesnit si zda všemu rozumí. Případná účast 

uvádějících učitelů je na zvážení podle probíraných témat. 

• Shrnutí jednotlivých otázek je v následujících tabulkách. 

 

Co mi nejvíce pomohlo 

  Srpen, září 
těsně po nástupu V průběhu 1. pololetí Stále 

1   Kurz pro asistenty 
pedagoga.   

2 

Informace a podpora od mé 
předchůdkyně. 

Informace od zkušenějších 
kolegyň (role mentorek). 

Navázání spolupráce s 
kolegy. 

Pokračování práce se 
zkušenějšími kolegyněmi. 

  

3 Ochota všech. 
Možnost se zeptat. Rady od zkušených kolegů. Videotrénink interakcí -

zprostředkováno školou. 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2017/2018 

 
Strana 62 

 

Co mi nejvíce pomohlo 

  Srpen, září 
těsně po nástupu V průběhu 1. pololetí Stále 

4 Ptát se. Najít Evičku V. Kontrola a konzultace mojí 
práce s interním mentorem. 

5 
Služebně starší kolegové a 

jejich rady. 
Vedení školy. 

Služebně starší kolegové a 
jejich rady. 

Vedení školy. 

Služebně starší kolegové a 
jejich rady. 

Vedení školy. 

6 

Tým 1. ročníku. 
Vedení školy. 

Že jsem odpoledne měla 
čas. 

Výjezd s budoucími 
prvňáky. 

Výjezd s učiteli. 

Pročíst si jiná vysvědčení, 
vzory, korektury, hospitace. 

Školní poradenské 
pracoviště. 

  

7 
Zeptat se vedení a ostatních 
pedagogů (většina z nich je 

velmi vstřícná). 

Zeptat se vedení a 
ostatních pedagogů.   

8 

Otázky na zkušenější 
kolegy. 

Uvádějící učitel. 
Vedení školy. 

Zpětně - že jsem nejdříve 
byla třídní v 5. ročníku a 

teprve poté šla na 2. stupeň. 

Povzbuzování a spolupráce 
v týmu ročníku. 

Rady zkušenějšího češtináře. 
Rady oborového učitele. 

9 Služebně starší speciální 
pedagog. 

Služebně starší speciální 
pedagog.   

10 
Holky v kabinetu. 

Evička Š. 
Ředitelna. 

Holky v kabinetu. 
Evička Š. 
Ředitelna. 

  

11 
Týden se svojí 

předchůdkyní, kdy jsme byly 
společně v družině. 

    

12 
Vlastní entuziazmus. 

Pomoc kolegů. 
Nechat si to ukázat. 

Vlastní entuziazmus. 
Pomoc kolegů. 

Nechat si to ukázat. 
  

Shrnutí při 
diskusi 

Klíčová je role kolegy, případně kolegů, kteří se stali průvodci. 
Všichni věděli, kdo je jejich uvádějícím učitelem. Využívaly jeho konzultací, ale také 

konzultací s dalšími kolegy. 
Ocenili také roli vedení školy. 

V rámci diskuse vyvstala nutnost jasněji deklarovat roli uvádějícího učitele a plán jak 
postupovat. 

 

Co bylo pro mne nejobtížnější 

  Srpen, září 
těsně po nástupu V průběhu 1. pololetí Stále 

1 

Zvyknout si na nové 
zaměstnání. 

Pochopit práci se žákem s 
diagnózou PAS. 

Vztah (spolupráce) učitel - 
asistent. 

    

2 
Množství informací, které 

bylo třeba poskládat. 
Ujasnění se, s kým a na čem 

spolupracovat. 

Koordinace a spolupráce 
(rodič - dítě - učitel - 

kolega). 
Poradenství - terapie - 
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Co bylo pro mne nejobtížnější 

  Srpen, září 
těsně po nástupu V průběhu 1. pololetí Stále 

pedagogická intervence. 

3 
Zorientovat se v aktuálních 

povinnostech. 
Najít si systém. 

Hodnocení. 
Zjednat si pořádek v 

hodinách. 
Poznat se s žáky - 
individuální přístup. 

Řád a systém v hodinách. 

4 

Zvyknout si  na hospitace. 
Odhalit, jak s dětmi 

komunikovat. 
Nebát se vlastně stále ptát. 

Sladit své studium a práci - 
abych ani jednomu 

nedávala málo. 
Hospitace. 

Profesní portfolio 
pedagoga. 

Jak zvládat všechno a na nic 
nezapomenout. 

5 První dva měsíce vyplňovat 
výkazy práce.   Občas složitá organizace 

pátečních družinových akcí. 

6 

Být si jistá, že informace 
(organizačního a režimového 
charakteru), které předávám 

dětem jsou správné. 
Na nic nezapomenout, 

myslet na vše. 

  
Na nic nezapomenout. 
Sledovat web školy a 
všechny informace. 

7 Vpadnout - začlenit se do 
procesu. 

Práce s profesním 
portfoliem.   

8 

Očekávání vs. realita - pro 
mě nízké pracovní tempo 

žáků. 
Obtížně možné "tvořit plán", 
když nevím, jak děti pracují. 

Roční plán, čtrnáctidenní 
plány, plán činnosti školy - 

vše sledovat. 

Vyžadování některých 
kompetencí a pravidel u 

žáků 9. ročníku (zkouší to na 
mne). 

9 
Poznat všechny lidi - Kdo je 

kdo, kde je najdu, jakým 
způsobem komunikují a to v 

krátkém čase. 

  

Časová náročnost práce 
spec. ped. Velké množství 

schůzek, udržet vše v mysli, 
seznámit se se všemi dětmi, 

vyznat se ve velkém 
množství akcí a 

přizpůsobovat tomu rozvrh, 
komunikace s některými 

učiteli. 

10 

Zpracovat velké množství 
informací z výjezdu. Všude 

nové a podstatné info k 
výuce. 

Vysvědčení - jak jej psát.   

11 
Zorientovat se, co vše mám 

za povinnosti, čeho se 
účastnit, atd. 

    

12 Roční plán výuky. 

Naplňovat plán a hodnotit 
dané výstupy. 

Přizpůsobovat výuku PLPP 
a IVP. 

Naplňovat plán a hodnotit 
dané výstupy. 

Přizpůsobovat výuku PLPP a 
IVP. 

Shrnutí při 
diskusi 

Jako nejobtížnější vnímali velké množství informací v prvních týdnech a to, že lidé 
kolem nich vše vědí a považují za samozřejmé, čímž jsou některé mechanismy a 

činnosti málo vysvětleny. 
Další obtížnou situací byla organizace času. 

Třetí obtížnou situací byla příprava na setkání nad profesním portfoliem. 
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Co jsem nejvíce potřebovala řešit? 

  Srpen, září 
těsně po nástupu V průběhu 1. pololetí Stále 

2 

Organizační záležitosti (co 
znamenají některé školní 

aktivity, projekty). 
Organizace vlastní práce 
(výkazy práce, souhlasy 

rodičů). 

    

3 
Roční plán. 

Ovládání Bakalářů. 
Tvorba PLPP. 

Pravidla práce ve třídě. 
Přípravy na výuku. 

Organizace hodiny z pohledu 
udržení pracovní atmosféry. 

Náročnost výuky - jaká 
úroveň stačí. 

Pracovní atmosféra v hodině - 
hladina hluku, pořádek. 

4 
Kde co ve škole je (učebny, 

tělocvičny, jídelna…). 
Koordinace mé práce s 

kolegy. 

Individualizaci výuky. 
Organizační věci - výkazy 

práce, třídnice, dokumenty. 

Jak pracovat s dětmi, které 
mají nějaký "problém". 

Tlak 

5 Organizace družiny (plán, 
třídnice...) 

Průběh setkání nad profesním 
portfoliem.   

6 

Režim školy (obědy, 
kopírování, Bakaláři, třídní 
schůzky, "papírování"...). 

Sledování nástěnky. 
Záznamníky z Londýnské 
(žákovská knížka), výkazy 
práce, systém hodnocení, 
žákovská portfolia, PLPP. 

Jak psát slovní a grafické 
hodnocení, sběr podkladů z 
testů (v závislosti na věku 

žáků). 

Tělocvik - individualizace 
výuky, aby se šikovné děti 

rozvíjely dále. 
Hodnocení testů, diktátů. 

7 

Pracovní náplň asistenta. 
Spolupráce učitel - asistent. 
Program výjezdu - co se vše 

bude řešit. 
Jak individuálně pracovat se 

žákem. 

Konzultace s různými učiteli 
na 2. stupni (Jak zasahovat, 
či nikoli do jejich hodin). 

Ovládání kopírky a sledování 
nástěnky. 

  

8 

Zjištění co nejvíce informací o 
budoucích dětech ve třídě 

Do jaké míry se připravit na 
výjezd pedagogů 

Celkové hodnocení - prospěl 
s vyznamenáním, prospěl - 

srovnání v rámci ročníku 

Znalosti žáků, na které je 
třeba navazovat - přebrání 

třídy 
Aktuálně řešení úvazků v 

rámci ročníku 

9 

Co se bude dít na výjezdu 
ped. pracovníků. 

Jak funguje školní jídelna. 
Organizace ve škole, rozvrh, 

učebny, suplování... 
Vyznat se ve škole. 

Týdenní plán - kdo, co, kdy, 
jak zapisuje. 

Co jsou a jak probíhají 
tripartity. 

Co znamenají školní projekty 
- Londýnské schody, LonCup 

(celoroční soutěže 
organizované školním 

žákovským parlamentem), 
Londýnská laťka (sportovní 

soutěž žáků)… 

  

10 

Celková organizace, 
orientace v třídnici, jak do ní 

zadávat. 
Školní jídelna. 

Zapamatovat, co kam psát 
(schody v Záznamníku z 

Londýnské - tzn. průběžné 
hodnocení v žákovské knížce, 

14-denní plán výuky, roční 
plán, třídnice...). 

Jak občas řešit problémy s 
dodržováním povinností žáků 

apod. 

11 

Organizační věci (výkazy, 
portfolio) 

Jak na děti, které nerespektují 
pravidla. 

    

12 
Jak se dělá roční plán, 

průběžné hodnocení metodou 
kulturní mezery (schody). 

Jak se zapisují 14 denní plány 
a třídní kniha. 

Práce se Záznamníkem z 
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Co jsem nejvíce potřebovala řešit? 

  Srpen, září 
těsně po nástupu V průběhu 1. pololetí Stále 

Londýnské (žákovská knížka). 

Shrnutí při 
diskusi 

Informace o výjezdu - co se od nově nastupujícího učitele očekává, co se na něm bude 
dít. 

Jak tvořit roční plán a grafické hodnocení v záznamníku. 
Jak se ovládají Bakaláři. 

Základní organizační informace - suplování, rozvrhy, orientace v budově. 
Tvorba PLPP - IVP. 

Jak funguje volba jídla v jídelně. 
Jak je organizováno předávání dětí mezi učiteli, vychovateli.  

Kopírování a ovládání kopírky. 
Třídní schůzky - program. 
Nástěnka před ředitelnou. 

 

55. Koncepce rozvoje školy 2018 – 2022 

Ve školním roce 2017/2018 vznikal dokument Koncepce rozvoje školy 2018 – 2022. Při jeho 

tvorbě jsme vycházeli z: 

• výsledků SWOT analýzy 

• závěrů dotazníku pro rodiče z loňského školního roku 

• schůzky školské rady s rodiči 

• vyhodnocení poslední koncepce rozvoje školy 

• dalších potřeb školy. 

Návrh koncepce rozvoje školy byl předložen členům školské rady a garantům jednotlivých 

ročníků k připomínkování. Po zapracování připomínek se zaslal k revizi všem ostatním 

pedagogům a následně byl vyvěšen na webových stránkách ZŠ Londýnské k připomínkování 

rodiči. 

Závěrečné schvalování dokumentu proběhne na školské radě a pedagogické radě v září 2018. 
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56. Ekonomická část výroční zprávy za rok 2017 

Rozbor hospodaření za rok 2017 

 

Finanční vypořádání dotací MŠMT v roce 2017 

  v Kč na dvě desetinná místa 

Účelov
ý 

znak 
Ukazatel Poskytnuto 

k 31. 12. 2017 
Použito 

k 31.12. 2017 

Vratka dotace   
při finančním  
vypořádání 

 Neinvestiční dotace celkem 24 680 872,00 24 680 
872,00 0,00 

 v tom: 

33353 Přímé náklady na vzdělávání 
celkem 24 094 384,00 24 094 

384,00 0,00 

 a) platy 17 126 552,00 17 126 
552,00 0,00 

 b) OON 207 000,00 207 000,00 0,00 

 
c) ostatní (odvody + FKSP + 

ONIV) 6 760 832,00 6 760 832,00 0,00 

33024 Rozvojový program MŠMT pro 
děti - cizince ze 3. zemí 22 000,00 22 000,00 0,00 

33052 Zvýšení platů pracovníků 
regionálního školství 503 987,00 503 987,00 0,00 

  
 a) platy 370 578,00 370 578,00 0,00 

 b) ostatní (odvody + FKSP) 133 409,00 133 409,00 0,00 

33073 Zvýšení platů nepedagogických 
zaměstnanců RgŠ. 60 501,00 60 501,00 0,00 

  
 a) platy 44 487,00 44 487,00 0,00 

 b) ostatní (odvody + FKSP) 16 014,00 16 014,00 0,00 
 
Příspěvek od zřizovatele Městské části Praha 2: 
 
  Přidělen čerpání nedočerpán 

  UZ – 79 – provozní výdaje 5.370.165,00 5.369.812,86 352,14 
     53 – zahraniční pobyty 66.476,00 66.476,00 0,00 

                57 – psychologové  386.000,00 386.000,00 0,00 
                51 – jmenovité akce 245.359,00 245.359,00 0,00 
Příspěvek  MČ Praha 2 celkem: 6.068.000,00 6.067.647,86 352,14 
 
Zůstatek příspěvku* : 352,14 Kč  
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   Mimorozpočtové zdroje od MČ celkem:  1.031.400,00 

     z toho: a) integrace UZ 91: 504.200,00 
 čerpání: 504.200,00 

 vráceno na účet UMČ: 0,00 

                 b) odměny UZ 96: 264.500,00 
 čerpání: 264.500,00 

 vráceno na účet UMČ: 0,00 

 c) prevence UZ 81: 30.000,00 
 čerpání: 30.000,00 

 vráceno na účet UMČ: 0,00 

 d) odměny UZ 61: 229.000,00 
 čerpání: 229.000,00 

 vráceno na účet UMČ: 0,00 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST: 
    Výnosy:         605.525,60 
    Náklady:         404.142,66 

    Daň ze zisku:                   0,00 

    Zisk po zdanění:       201.382,94 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 OSTATNÍ PŘÍJMY: 
    Ostatní výnosy:     2.785.258,85 

(úroky 2.872,80; plnění pojišťovny 30.000,00; zot. pobyty 2.055.440,00; použití fondů 

282.963,04; úplata ŠD 413.983,01)     

    Ostatní náklady:     2.752.587,81 

(srážková daň 545,77; zot. pobyty 2.055.440,00; použití fondů 282.963,04; úplata ŠD 

413.639,00) 

    Zůstatek:           32.671,04 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zlepšený výsledek hospodaření :     234.406,12 
z toho: příspěvek zřizovatele: 352,14 DČ: 201.382,94 ostatní příjmy: 32.671,04 
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Podán návrh na rozdělení výsledku hospodaření v následující struktuře: 
fond odměn:  100.000,- 

fond rezerv:    134.406,12 

 
Vyúčtování fondů za rok 2017 

I. FOND ODMĚN 
- stav k 1.1.2017:     527.632,90 Kč 

- příděl ze zlepš. VH za 2016:     90.000,00 Kč 

- ostatní příjmy:                0,00 Kč 

- čerpání v roce 2017:      54.378,00 Kč 

- zůstatek k 31.12.2016:    563,254,90 Kč 
Čerpání na navýšení prostředků na platy vyplacení odměn pracovníků školy.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 

- stav k 1.1.2017:     154.048,54 Kč 

- základní příděl:     388.797,04 Kč 

- ostatní příjmy:                0,00 Kč 

- čerpání v roce 2017:    256.110,00 Kč 

- nevyčerpaná částka na dary                  4.000,00 Kč 

- zůstatek k 31.12.2017:    286.735,58 Kč 
Čerpání dle schválených zásad pro rok 2017 a rozpočtu.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. REZERVNÍ FOND 413 tvořený ze zlepšeného VH 
- stav k 1.1.2017:     358.784,21 Kč 

- příděl ze zlepš. VH za 2016:   207.787,03 Kč 

- ostatní příjmy:                           0,00 Kč 

- čerpání v roce 2017:    150.000,00 Kč 

-z toho posílení IF     150.000,00 Kč 

- zůstatek k 31. 12. 2017:    416.571,24 Kč 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. FOND REZERV 414 z ostatních titulů 
- stav k 1. 1. 2017:     190.194,01 Kč 
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- dary a ostatní příjmy:               375.177,31 Kč 

 (z toho dary - 30.000,00; šablony - 345.177,31) 

- čerpání v roce 2017:       47.239,92 Kč 

- zůstatek k 31. 12. 2017:     518.131,40 Kč 
 (z toho šablony: 345.177,31 ostatní tituly: 172.954,09)  

Čerpání významné položky: 

ozvučení auly školní projekt              8.470,00 Kč 

překročení Erasmus    9.751,92  Kč 

Doplatek zot. pobyt + zahr. pobyt    27.418,00 Kč 

Přednáška pro zák. zástupce  1.600,00 Kč 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V. REPRODUKCE MAJETKU - INVESTIČNÍ   FOND  
- stav k 1.1.2017:      903.330,32 Kč 

- převod z rezervního fondu:                150.000,00 Kč 

- odpisy dle plánu      167.043,00 Kč 

- ostatní příjmy                                         0,00 Kč 

- přijatá dotace      0,00 Kč 

- čerpání v roce 2017:     853.350,79 Kč 

- zůstatek k 31.12.2017:     367.022,53 Kč 
Rekonstrukce wifi sítě 181.345,12 pořízení samostatných movitých věcí - interaktivní 

tabule I119 v pořizovací ceně 135.393,37 myčky průchozí I120 v pořizovací ceně 

188.374,30 Kč a mobilní tabletové učebny I121 v pořizovací ceně 348.238,00 Kč 

 


