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1. Název školy 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

IZO: 047609737  

Obor vzdělávání: 79-01C/01 Základní škola 

Ředitel školy: Mgr. Bc. Martin Ševčík   

jmenován radou MČ Praha 2: 21. 5. 2012, opětovně potvrzen v roce 2018 

2. Zřizovatel školy 

Městská část Praha 2, náměstí Míru 15, Praha 2 

3. Zásadní změny v síti škol ve školním roce 2018/2019 

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. 2018 vydán v aktualizované verzi. Došlo k rozšíření nabídky volitelných 

předmětů a profilových předmětů studijního zájmu. 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 dlouhodobý 

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 1 1 

 

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 206 225 0 

Německý jazyk 0 72 0 

Španělský jazyk 0 99 0 
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Soutěže v AJ 

Tak jako každým rokem, i letos se naše škola zapojila do soutěží v anglickém jazyce. Nejprve 

jsme organizovali školní kola pro nominované žáky, tři vítězové těchto kol postoupili 

a účastnili se obvodního kola Prahy 2 na Základní škole, Praha 2, Botičská 8.  

V kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník) nás 23. 4. 2019 reprezentovaly dvě žákyně 

7. ročníku Mia Vujovič a Anna Balcarová. Mia Vujovič se umístila na druhém a Anna 

Balcarová na třetím místě.  

Do kategorie starších žáků se probojovali žáci 9. ročníku, Agáta Mančušková, Klára 

Jeřábková a Pavel Hesoun. Obvodní kolo se konalo 19. 2. 2019. Klára Jeřábková získala 

druhé místo, Pavel Hesoun sedmé a Agáta Mančušková třinácté místo.  

V tomto roce se naše škola ještě zapojila do jarní soutěže „Můj hrdina“, kterou organizovalo 

nakladatelství Fraus. Sešlo se neuvěřitelných 294 příspěvků a naše dvě žákyně, které se do 

soutěže přihlásily, získaly druhé místo. Byly to dívky z 8. ročníku Anežka Marešová a Hung 

Vung Sian. 

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 2019, 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: 1 žák dosahuje úrovně 

A0, 8 žáků úrovně A1, 25 žáků úrovně A2, 9 žáků úrovně B1 (kategorie, ze které vychází 

maturitní zkouška), 3 žáci úrovně B2 a 1 žák úrovně C1. 

Festival cizojazyčných divadel 

Festival cizojazyčných divadel proběhl v tomto školním roce, stejně jako v loňském, 

v divadle Mana 13. března 2019. Divadlo Mana nám poskytlo skvělé zázemí pro herce 

i dostatečně velké hlediště pro diváky. Letos se podařilo připravit představení ve všech třech 

cizích jazycích, které se na naší škole vyučují. Diváci mohli zhlédnout představení 
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v anglickém, německém a španělském jazyce. Celkem se na festivalu hrálo dvanáct 

divadelních či hudebních představení v šesti blocích. Vystoupení byla následující. U každého 

představení jsou uvedena jména učitelek a učitelů, kteří vystoupení s žáky nacvičili. 

Ø Amrita and the Trees (3. ročník) – paní učitelka Magdaléna Kyznarová 

Ø Mary Poppins (4. ročník) – paní učitelka Zuzana Richtermocová 

Ø Goldilocks and the Three Bears (4. ročník) – paní učitelka Jaroslava Mikešová 

Ø King Arthur and the Sword (4. ročník) – paní učitelka Magdaléna Kyznarová 

Ø English rhymes (4. ročník) – paní učitelka Věra Rokosová 

Ø Harry Potter (5. ročník) – paní učitelka Magdaléna Kyznarová 

Ø Pinocchio (8. ročník) – paní učitelka Martina Vondrová 

Ø 12 Months (8. ročník) – paní učitelka Jana Müllerová 

Ø Die Schneekönigin (9. ročník) – paní učitelka Kateřina Hamerníková a pan učitel Petr 

Vorlíček 

Ø La Casa de Enanos (9. ročník) – paní učitelka Michaela Jančová a pan učitel Radek 

Rukavička 

Ø La Sirenita (9. ročník) – paní učitelka Michaela Jančová a pan učitel Radek Rukavička 

Ø Grease (9. ročník) – 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. 2018 54 87,1% 12,9 % 

 

Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace si doplňují potřebné vzdělání dle požadavků 

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

7. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2018 

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

Počet 20 12 12 5 5 
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Průměrný věk pedagogických pracovníků: 

39,37 roku 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a další vzdělávání 

Název akce Počet pracovníků Časový rozsah  
hodin na osobu 

Základy dramatické výchovy 
 Od startovací čáry až k první zatáčce 1 55 

Školení 3D tisku 1 8 

Letní škola občankářů 2 40 

Metodik prevence sociálně 
patologických jevů 1 120 

Getting to grips with Grammar, 
Learning through songs 1 3 

Strategie pro práci s dyslektiky a 
aktivity 

 pro správnou výslovnost v AJ II. St. 
1 8 

Jak postupovat, aby naši studenti 
hovořili a psali 1 6,5 

Zábavné pokusy v chemii II 1 5 

Zaniklé muzeum: Práce s ideologií ve 
vzdělávání 1 6 

Roller CORE Training 1 7 

Holocaust ve vzdělávání 1 37 

Prevence úrazů a otrav u dětí a 
dospívajících 1 4 

Animovaný film ve vzdělávání 1 16 

Podpora kvality pregraduální přípravy 
ped. pracovníků 1 6 

3. metodická akreditovaná konference 1 5 

Školní třída jako komunita 1 7 

První pomoc 1 4 

Seminář pro vedoucí včelařských 
kroužků 1 4 
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Název akce Počet pracovníků Časový rozsah  
hodin na osobu 

Práce s tablety 9 2 

Drobné hry pro děti mladšího školního 
věku II 1 8 

Datové schránky a autorizovaná 
konverze dokumentů - Noveko96 1 6 

Seminář o obalech a odpadech 1 6 

Dějiny hravě 1 5 

Veletrh gramotností ve vzdělávání 1 6 

Dějiny hravě 1 5 

Konference Dyskorunka 2 7 

Let it Be Christmas 3 1,5 

Žáci jako vlastníci svého učení 1 1 

Otevíráme dveře pro mentory II 1 40 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 40 

Čtení o páté 1 3 

Jak být laskavým a efektivním učitelem 1 5 

Reflektivní setkání interních a 
externích mentorů zakončené 

zkouškou 
1 6 

Zdravotník zotavovacích akcí 
doškolení 3 8 

Instruktor školního lyžování 1 40 

Emoční sebeobrana pro učitele 1 8 

Konference pro učitele 1. stupně 6 8 

Řešení problémů ve třídě 1 7 

Příběhy porozumění - tvůrčí psaní 1 64 

Dílny šablony 4 10 
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Název akce Počet pracovníků Časový rozsah  
hodin na osobu 

Pedagogická intervence 15 1,5 

Genetická metoda 17 4 

Přírodovědné pokusy 14 2 

Konference vzdělávání pro budoucnost 1 14 

Kompetence pro demokratickou kulturu 1 112 

Lidi to tak nenechaj 1 4 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů ZŠ  

Umění úspěšné komunikace učitele se 
žáky 

7 56 

Výuka matematiky Hejného metodou 
 po deseti letech 2 3 

Zpracování účetní závěrky 1 5 

Letní škola nástavkového včelaření 1 20 

Kurzy všímavosti mindfulness 7 14 

Výcvik integrace v psychoterapii 1 165 

Úvod do terapeutické práce s využitím 
pískoviště 1 16 

Základy dramatické výchovy 1 420 

 

Celkem se pedagogičtí pracovníci účastnili 132 kurzů v úhrnné délce 1636 hodin 

Videotrénink interakcí 

V rámci dalšího vzdělávání proběhla druhý běh aktivity s názvem Osobnostně sociální 

a profesní rozvoj pedagogů ZŠ - Umění úspěšné komunikace učitele se žáky. V jeho rámci 

proběhl řízený videotrénink s externími lektory. Tato aktivita je učiteli velmi pozitivně 

vnímána a na školní rok 2019/2020 je na základě jejich doporučení objednáno pokračování. 

Na konci příštího roku tak polovina učitelů projde tímto výcvikem. 
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Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují, nebo rozšiřují 

kvalifikaci  

4 

9.  Výsledky zápisu do prvních tříd  

	
Počet dětí u 

zápisu do prvních 
tříd 

Počet přijatých 
dětí 

Počet odkladů 
povinné školní 

docházky 

Počet dětí 150 63 3 

 

Počet přijatých žáků byl počítán na hranici kapacity školy. 

10. Školní družina - klub 

	 Počet oddělení Počet žáků k 30. 6. 2019 

Školní družina 9 246 

Školní klub 1 31 

 

Činnost školní družiny a školního klubu 

Ve školním roce 2018/19 bylo do školní družiny zapsáno 248 žáků, kteří byli rozděleni do 

devíti oddělení. Pro 50 přihlášených žáků do školního klubu bylo zavedeno jedno oddělení. 

Úplata za klub byla stanovena 100 Kč, za družinu 150 Kč. 

Činnost školní družiny a školního klubu připravovali vychovatelé ve čtvrtletních plánech a na 

svých pravidelných měsíčních schůzkách. Spolupracovali mezi sebou, s třídními učiteli 

i rodiči. Vzájemně si doporučovali zajímavé akce, které mnohdy souvisely s ročníkovým 

projektem.  

V rámci projektu 2. ročníku „Indiánským krokem celým školním rokem“ připravily paní 

vychovatelky nemálo zajímavých činností. Byly to například: výroba indiánských triček či 

bizoních zubů, ve II.A děti vytvořily indiánský totem a týpí, ve II.B žáci navštívili výstavu 

„Indiáni“ v Náprstkově muzeu, ve II.C byly organizovány čtenářské dílny s indiánskou 
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tématikou a po celý školní rok probíhal družinový projekt „Hledání indiánského pokladu“. 

V souvislosti s projektem 3. ročníku „Putování za tajemstvím Prahy“ se děti zúčastnily 

vycházek na Petřín, Vyšehrad a Pražský hrad. Ve III.B ve spolupráci s výukou vyrobily 

Karlův most a hliněné sochy. Na projekt 4. ročníku „Ve stopách Kuliferdy Neposedného“ 

věnovaný poznávání historie České republiky navázala družina výletem do Dalejského údolí 

s úspěšným hledáním trilobitů a na základě „archeologického nálezu“ se žáci věnovali 

slepování keramických misek. 

V odděleních ŠD s dětmi první až třetí třídy se pí vychovatelky pravidelně věnovaly rozvíjení 

čtenářských dovedností. Ve všech oddělení byly čteny knížky na pokračování, ke kterým 

pí vychovatelky nezřídka vytvářely vlastní pracovní listy, také byli žáci v době 

odpočinkových činností povzbuzováni k četbě vlastních knížek a časopisů.  

Činnosti ve školní družině probíhaly hlavně v budově školy. Vzhledem k bohaté nabídce 

zájmových kroužků od pondělí do čtvrtka byly v tyto dny akce mimo školu organizovány jen 

výjimečně.  

Ve škole měli žáci školní družiny a školního klubu možnost využívat kromě svých 

kmenových tříd oba školní dvory, aulu a tělocvičnu, keramickou dílnu a počítačovou učebnu. 

Hojně děti trávily čas věnovaný pohybu na školním dvoře, kde se ponejvíc věnovaly 

míčovým hrám. V tělocvičně či aule bylo zorganizováno několik turnajů ve vybíjené 

a přehazované, pro žáky 1. ročníku byla připravena opičí dráha a za pomoci žáků osmé 

a deváté třídy zápasy ve florbalu. Ve spolupráci s paní učitelkou Kühnovou si děti z 1. tříd 

v keramické dílně vyrobily z hlíny sluníčka. Ve třídách byly uskutečněny vánoční, 

velikonoční i jiné výtvarné dílny. Za pomoci paní učitelky Vlaďky Kočové si děti vyzkoušely 

techniku batikování triček a plátěných pytlíků. Všechna oddělení se zúčastnila aktivit 

s magnetickou stavebnicí Geomag. S přispěním paní učitelek druhého stupně Hany 

Rančákové a Veroniky Nádvorníkové proběhly chemické a tajemné pokusy. Ve školním 

klubu byl uskutečněn turnaj ve stolním fotbale a soutěž ve vytvoření a délky doletu 

papírových vlaštovek. 

Při pátečních vycházkách mimo budovu školy žáci školní družiny navštívili mnoho 

zajímavých míst a akcí. Ty nejzajímavější a nejúspěšnější byly: Festival vědy v Dejvicích, 

Geosvět – galerie minerálů a fosílií, muzeum Karla Zemana, Muzeum lega, Myslivecký den 

v Apolinářské zahradě pořádaný MČ Praha 2, návštěvy továrny Rodas v Šestajovicích, 

několik akcí DDM Prahy 2, akce zabývající se inkluzí -  Apa pro družiny na UK FTVS, 

výroba a pečení v pekařské dílně OU Vratislavova. Děti ze všech oddělení ŠD i ŠK 
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absolvovaly kurz první pomoci v Koubkově ulici i pravidelné návštěvy kina Pilotů, kde také 

s přispěním žáků 9. ročníku a jejich učitelů proběhla Mikulášská nadílka. 

Tak jako v předešlých letech se děti rozloučily s uplynulým školním rokem celodružinovou 

soutěžně zábavnou akcí „Družinové odpoledne“. Na jeho zdárném průběhu se podíleli všichni 

vychovatelé, paní učitelka Kateřina Novotná, paní asistentka Lucie Vencová a žáci 6. ročníku: 

Martina Kolaříková, Františka Durdilová a Vilém Chmelík. 

Školní rok 2018/19 byl ukončen 28. 6. 2019 s 246 žáky zapsanými ve školní družině a s 31 

žáky zapsanými ve školním klubu. 

11. Poradenské služby školy, výchovné poradenství, poradenství 

k volbě povolání 

Ve školním roce 2018/2019 své služby opět nabízeli členové školního poradenského 

pracoviště: školní speciální pedagožky, školní psycholožky, školní výchovná poradkyně 

a metodička primární prevence, etoped 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, výuky 

v rámci předmětu Svět práce a v rámci ročníkových projektů. 

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. Snaží se 

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 
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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 40 800 Kč. 

Volba školy, profesní poradenství 

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

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

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

i zákonným zástupcům jsou kariérovým poradcem na základě jejich žádosti poskytovány 

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

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

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

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

orientace. Žáci 8. ročníku byli zapojeni do celoročního projektu zaměřeného právě na 

poznávání jednotlivých profesí z různých úhlů pohledu. Vzdělání, předpoklady pro výkon 

profese, společenská prestiž, negativa výkonu dané profese např. v podobě zdravotní zátěže. 

Výsledky práce žáků 8. ročníku byly panem učitelem Janem Chalušem prezentovány na 

konferencích v Brně a v Bělehradě. 

Speciálně-pedagogická a psychologická péče 

V tomto školním roce byla pedagogicko-psychologická péče zajištěna dvěma školními 

speciálními pedagožkami, dvěma školními psycholožkami (z nichž jedna měla částečný 

speciálně-pedagogický úvazek) a etopedem. 

V průběhu roku navštěvovalo naši školu 110 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Byli vzděláváni dle podpůrných opatření doporučených školskými poradenskými zařízeními 

a stanoveného stupně podpory. Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami byla zakomponována dle závěru školských poradenských zařízení do Plánu 
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pedagogické podpory, nebo byl žákům vytvořen Individuální vzdělávací plán (IVP). Vznikaly 

také Plány pedagogické podpory (PLPP) přiznané školou pro ty žáky, u nichž byly výukové 

obtíže zaznamenány poprvé. Devíti 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 vytvořené IVP či PLPP, na 

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

resp. asistenty pedagoga), školní speciální pedagožky, 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 pedagožkám nebo na intervence vedené pedagogy školy. Speciálně 

pedagogická péče probíhala individuální či skupinovou formou v době vyučování mimo 

prostory třídy. Náplní těchto činností byla výuka témat jednotlivých předmětů za využití 

metod speciálně pedagogické péče. Rozsah péče vycházel z doporučení školského 

poradenského zařízení a z plánu péče stanoveného speciálními pedagožkami školy dle 

organizačních možností. V případě potřeby se speciální pedagožky účastnily vyučování, kde 

se podílely na vytváření odpovídajících podmínek ve třídě. 

Nedílnou součástí speciálně pedagogické péče bylo poskytování poradenství (zejména 

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

a asistenty pedagogů. V případě potřeby byla doporučena další odborná vyšetření 

v relevantních spolupracujících odborných institucích (školská poradenská zařízení). Pro 

rodiče žáků 1. ročníku byla PaedDr. Jucovičovou uskutečněna přednáška na téma „Způsoby 

práce s žáky na začátku školní docházky“. Pracovníci ŠPP realizovali dílnu pro pedagogy 

školy na téma „Prvopočáteční psaní“.  

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 pedagožka i školní psycholožka pravidelně navštěvovaly 

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

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

zmíněny v tabulce v kapitole 34.  
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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 (Feuersteinovo 

instrumentální obohacování, Úvod do terapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště 

pro školní psychology). Odborný rozhled prohlubují také formou účasti na seminářích 

a konferencích (Dyskorunka, Konference pro učitele na 1. stupni, Roots and Gifts of 

Integrative Psychotherapy, Seminář o vzdělávání žáků cizinců), mezioborových setkáních 

(Barevný svět dětí, setkání Společenství praxe v rámci NÚV) 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 úzká 

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

je rovněž v pravidelném kontaktu s organizacemi Prahy 2, které pomáhají ohroženým 

rodinám. 

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 Základů architektury, 3D tisku a hry na ukulele. Kroužky jsou pozitivně 

hodnoceny rodiči i žáky.  

 

č. Název Ročník Den Čas Místnost Vedoucí 

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

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

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

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

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

6 Kytara II 3. - 9. pondělí 14:00 - 15:00 26 pí uč. Bartusková 

7 Malá věda I 1. - 2. pondělí 14:00 - 15:00 34 p. uč. Kouďa 

8 Výtvarka I 1. - 2. pondělí 14:00 - 15:00 keramika pí uč. Horáková 
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9 Výtvarné hraní 2. - 4. pondělí 14:00 - 15:00 15 pí uč. Vovesná 

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

11 Florbal chlapci II 1. - 2. pondělí 15:10 - 16:10 aula p. uč. Vorlíček 

12 Florbal chlapci III 3. - 5. pondělí 15:10 - 16:10 těl. p. uč. Maudr 

13 Malá věda II 1. - 2. pondělí 15:10 - 16:10 34 p. uč. Kouďa 

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

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

16 Sportovky I 3. - 5. úterý 14:00 - 15:00 aula p. uč. Vorlíček 

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

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

19 Sborový zpěv 1. - 9. úterý 14:00 - 15:00 23 pí uč. Hanychová 
a pí uč. Novotná 

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

21 Sportovky II 1. - 2. úterý 15:10 - 16:10 těl. p. uč. Vorlíček 

22 Stolní tenis 3. - 8. úterý 15:10 - 16:10 aula p. uč. Fára 

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

25 Učíme se myslet I 6. - 9. středa 14:00 - 14:45 23 pí uč. Lucká 

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

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

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

30 Výtvarně keramický 
kroužek I 3. - 7. středa 14:00 - 15:00 ker pí uč. Kuhnová 

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

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

33 Korálkování II 1. - 9. středa 14:00 - 15:30 26 pí uč. Bartusková 

34 Učíme se myslet II 3. - 5. středa 15:00 - 15:45 23 pí uč. Lucká 

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

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

38 Výtvarně keramický 
kroužek II 1. - 2. středa 15:10 - 16:10 ker pí uč. Kuhnová 

39 Elektrické modely 
Lego motorics II 1. - 2. středa 15:10 - 16:10 34 pí uč. Fojtů 
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40 Šikovné ručičky II 1. - 6. středa 15:00 - 16:30 2 pí uč. Winterová 

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

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

44 Kytara VI - mírně 
pokročilí 2. - 5. čtvrtek 14:00 - 15:00 5 pí uč. Benešová 

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

46 Zvídavé děti 1. - 2. čtvrtek 14:00 - 15:00 Keramika pí uč. Hanusová 

47 Korálkování III 1. - 9. čtvrtek 14:00 - 15:30 26 pí uč. Bartusková 

48 Basketbalová 
přípravka II 1. - 2. čtvrtek 15:10 - 16:10 těl. p. uč. Kološ 

49 Kytara VII - pokročilí 2. - 5. čtvrtek 15:10 - 16:10 5 pí uč. Benešová 

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

52 Ukulele Gang 6. - 6. úterý 14:00 - 15:00 URU 1 pí uč. 
Richtermocová 

53 3D tisk a modelování 5. - 8. středa 14:00 - 15:00 14 p. uč. Jiruš 

54 Hravá architektura 4. - 6. středa 15:10 - 16:10 14 p. uč Olšavský 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

Zahraniční výjezdy podpořené zřizovatelem školy – Městskou částí Praha 2 

Zahraniční výjezd žáků devátého ročníku do Polska 

V termínu 4. 6.-7. 6. jel devátý ročník na výlet spojený s historickými událostmi v návaznosti 

na probírané učivo v předmětu ČS. První den žáci navštívili spolu s průvodcem industriální 

část Ostravy. Druhý den si prohlídli 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. Ve čtvrtek se žáci prošli Krakovem při 

komentované prohlídce, seznámili se s pamětihodnostmi, židovskou čtvrtí Kaziměř, 

poobědvali v typicky polské restauraci a večer se přesunuli zpět do Prahy.  
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Zahraniční výjezd žáků pátého až devátého ročníku do Nizozemí 

V termínu 19. 5.-23. 5. jeli žáci 5.-9. ročníku na poznávací zájezd do Nizozemí. Tento výlet 

byl spojen s historickými událostmi, procvičením cizích jazyků a navázání a upevnění vztahů 

napříč ročníky. První den žáci navštívili spolu s průvodcem městečko Delft, přímořské lázně 

Scheveningen, kde navštívili Madurodam, zmenšený model významných staveb Nizozemska, 

a Haag sídlo vlády a parlamentu Nizozemska a Mezinárodního soudního dvoru a večer se 

ubytovali v Rotterdamu. Další den vyjeli do skanzenu Zaanse Schans, kde viděli výrobu 

dřeváků, prohlédli si pravý větrný mlýn a další stavby typické pro Nizozemsko. Další 

zastávkou bylo městečko Naarden - působiště Jana Amose Komenského. Navštívili muzeum 

J. A. Komenského a sousední valonský kostelík (upravený na mauzoleum), kde je Komenský 

pohřben. Odpoledne se přesunuli do přímořského letoviska Volendam. Nejprve navštívili 

místní sýrárnu a vaflárnu, poté absolvovali příjemnou procházku po pobřeží Severního moře. 

Poslední den přejeli žáci do Amsterdamu, kde je čekala celodenní prohlídka této nizozemské 

metropole. Viděli nejvýznamnější zajímavosti a památky - Královský palác a okolí, starý 

kostel Oude Kerk, nové tržiště, Rembrandtův dům a náměstí Leidseplein. Prohlédli si 

Rijksmuseum - nejnavštěvovanější muzeum v Nizozemsku se souborem dvaceti 

Rembrandtových obrazů (např. Noční hlídka, Židovská nevěsta, Portrét matky). Nakonec si 

dopřáli i projížďku lodí po grachtech. Večer odjeli zpět do České republiky. 

Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů 

Škola byla zapojena do projektu Kolegiální podpory ve spolupráci s Fakultní základní školou 

a mateřskou školou Barandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V remízku 7/919 

a splečností H-Mat, o.p.s. Za ZŠ Londýnská se projektu aktivně účastnili paní učitelky 

Magdalena Lempochnerová a Veronika Kubenková. Náplní projektu bylo sdílení zkušeností 

a partnerská výuka v oboru Matematika a její aplikace v prvním ročníku. 

Projekt v rámci programu Šablony I a Šablony II 

Ve školním roce 2018/2091 byl k 28. 2. 2019 ukončen projekt Podpora školy v rámci tzv. 

Šablon. V tomto projektu byla převážná část finančních prostředků čerpána na zajištění 

školního speciálního pedagoga a dále na vzdělávání v oblasti mentoringu a nové metody ve 

výuce. Od 1. 3. 2019 začal projekt Podpora školy II, v rámci tzv. Šablon II. V tomto projektu 

je i nadále využívána podpora v činnosti školního speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogů 
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v oblasti cizích jazyků a mentoringu, projektové dny ve školní družině, nové metody ve výuce 

a semináře s rodiči. Projekt Podpora školy II skončí k 28. 2. 2021. 

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. 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 

a v profilovém předmětu studijního zájmu pro žáky 9. ročníku – Materiály a technologie též 

s hodinovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. V rámci volnočasových aktivit na škole je 

kroužek Práce se dřevem, kroužek společnosti Brics 4 Kidz – práce se stavebnicí Lego 

Technik a nově probíhal kroužek 3D tisku. 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. Pan učitel Václav Nádvorník se účastní aktivit IKAP Ústeckého kraje na 

pozici experta digitální gramotnosti. Škola se připravuje na zapojení do projektu IKAP Praha 

realizovaný Hospodářskou komorou hl. města Prahy - Polytechnická hnízda, kde ve školním 

roce 2019/2020 budou žáci navštěvovat učební bloky mechanika a robotika. Škola zakoupila 

sadu robotů Ozobot Evo pro rozvíjení základů programování a robotiky mezi žáky. 

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. 
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Přípravné třídy 

Škola nemá přípravné třídy. 

17. Cizí státní příslušníci 

Státy EU Počet žáků 

Slovensko 6 

Polsko 1 

Bulharsko 2 

Celkem 9 

Státy mimo EU 

Turecko 1 

Austrálie 1 

Rusko 1 

Ukrajina 5 

Srbsko 2 

Vietnam 2 

Celkem 12 

 

Cizí státní příslušníci jsou běžně zařazováni do tříd. 

18. Environmentální výchova 

Škola měla vypracovaný pro školní rok 2018/2019 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, celoškolní akcí Den Země, návštěvy ekocenter a vycházky do 

okolí školy atd. 
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Environmentální výchova a její naplňování v rámci celé školy:  

Ø Naplňování průřezového tématu 

Ø Třídění odpadu (plast, papír, nápojové kartony, kovy, baterie) 

Ø Naučné procházky v okolí školy i jinde v terénu 

Ø Poznávání přírody a ekosystémů v rámci ozdravných pobytů 

Ø Zasazení školní lípy v rámci projektu ke 100. výročí vzniku Československa 

Ø Celoškolní projekt „Den Země s Londýnskou“ – dílny s ekologickou tématikou 
 

Environmentální výchova a její naplňování v rámci jednotlivých stupňů:  

I. stupeň 

Tematické okruhy:  

Ø Ekosystémy – les, louka, pole, vodní ekosystémy, lidské sídlo (město – vesnice), 

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

Ø Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, 

energie, přírodní zdroje, vlivy na prostředí, hospodaření s přírodními zdroji 

Ø Vztah člověka k prostředí – náš životní styl (spotřeba věcí, fair trade, energie, 

odpady), nerovnoměrnost života na Zemi, zemědělství a životní prostředí, doprava 

a ŽP, průmysl a ŽP, rovnováha v přírodě 

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 Návštěvnické centrum Srní – téma „Šelmy“ + přednáška o životě vlků (1. ročník) 

Ø Energeticky pasivní dům s rekuperací vzduchu a technologiemi příznivými k ŽP, 

energie získávaná z obnovitelných zdrojů (1. ročník) 

Ø Procházka po naučné stezce s úkoly pro děti - ekosystém lesa (1. ročník) 

Ø Seznámení s životem kapičky – koloběh vody v přírodě (1. ročník) 

Ø zkoumání ekosystému LES a LOUKA – v rámci ozdravného pobytu (2. ročník) 

Ø pěstování bylinek a dalších rostlin v hydroponické pěstírně i mimo ni (2. ročník) 

Ø Expozice Šindelka – lesnictví a myslivectví, Naučná včelí stezka, zkoumání rostlin 

a živočichů – v rámci zotavovacího pobytu (3. ročník) 

Ø Organizace Bluelife a její fungování (3. ročník) 

Ø Muzeum přírody v Třeboni, Dům Štěpána Netolického, rybník Svět (ekosystém 

rybník a řeka), hry s ekologickou tématikou - zotavovací pobyt (4. ročník) 
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Ø Klíč od Prahy 2 – náplavka Vltavy – plavení dřeva, Vltava dříve a nyní (4. ročník) 

Ø Bobřík květin – praktické poznávání 20 druhů rostlin (5. ročník) 

Ø Ekosystémy (les a louka) – ochrana a pohyb v těchto krajinách (5. ročník) 

Ø Adopce tučňáka v pražské ZOO spojen s návštěvou (5. A) 

Ø Příspěvek organizaci Chráníme mořské želvy z.s. z projektu Abeceda peněz (5. B) 
 

II. 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 pěstování rostlin v hydroponické pěstírně (6. ročník) 

Ø vytváření posterů o jednotlivých biomech (6. ročník) 

Ø Ekocentrum Koniklec – Zachraňte mokřad a vodní ekosystém, Voda a krajina 

aneb povodně (7. ročník) 

Ø ročníkový projekt „Voda“ (7. ročník) 

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

Ø aktivity spojené s tříděním odpadů, recyklací, ochranou ŽP apod.  (Den Země na 

Vyšehradě) 
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Pozn.: Tematické okruhy Environmentální výchovy na I. stupni byly naplňovány především 

v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na II. stupni především v rámci vzdělávacích 

oblastí Svět přírody, Člověk a společnost. 

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 různých odlišností 

 (rasové, sociální, ekonomické, náboženské a jiné), syntézou informací z jednotlivých 

vzdělávacích oblastí a podporou rozvoje vlastního uvažování jsou žáci vedeni k poznávání 

vlastních názorů, jejich utváření či změně. 

Multikulturní výchova je realizována na 1. a 2. stupni v rámci většiny vzdělávacích oblastí. 

Vzdělávání a informování v oblasti multikulturní výchovy je zároveň součástí i cílem mnoha 

ročníkových a celoškolních projektů (projekty založené na poznání a kontaktu s minoritami, 

Londýnské schody, LonCup atd.).  

20. Prevence rizikového chování 

Prevenci rizikového chování realizujeme jak v oblasti specifické, tak nespecifické prevence. 

Preventivní aktivity jsou cíleně součástí vzdělávacích činností a zaměřují se zejména na 

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

o oblast vytváření a udržování dobrých 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 a Městskou částí Praha 2. V letošním roce byla škola podpořena z MHMP 

částkou 40 800,- Kč, a může tak prostřednictvím organizace Život bez závislostí realizovat 

37 hodin s odbornými lektory.  

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

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

chování dostává kouření cigaret, marihuany a konzumace alkoholu a léků. Škola věnuje 

pozornost všem negativním projevům chování u žáků včetně užití či užívání alkoholu 
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a tabákových výrobků. V průběhu školního roku nastalé situace aktuálně řeší třídní učitelé, 

metodik prevence i externí lektoři 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. 2019 327 231 558 

 

Naplnění kapacity školy 99,64% 

Plánovaná naplněnost od 1.9.2019 99,64% 

Průměrný počet žáků na třídu 

	 I. stupeň II. stupeň Celkem 
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k 30. 6. 2019 23,35 25,66 24,26 

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 9 

25. Informace o využití mzdových prostředků dle usnesení 

RHMP č. 950 ze dne 20.5.2019 

Mzdové prostředky schválené Radou hlavního města Prahy č. 950 ze dne 20. 5. 2019 

a zastupitelstvem hlavního města Prahy číslo 7/36 ze dne 24. 5. 2019 ve výši 2 108 000 Kč 

s UZ00096 budou využity ve druhé polovině roku 2019 jako zdroj mimořádných odměn pro 

pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. 

26. Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků 

Víceletá gymnázia 

z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

8 2 

Konzervatoře 

z pátého ročníku z devátého ročníku 

1 0 
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4 leté střední školy 

Gymnázia Střední 
umělecké školy 

Odborná 
učiliště 

Ostatní střední 
školy 

s maturitou 
Celkem 

24 11 4 24 63 

27.  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  

Školská rada uspořádala 25. 3. 2019 diskusní setkání otevřené rodičům a učitelům 

v Londýnské. Setkání se konalo již tradičně na téma, které rodiče zajímá. Tématem tohoto 

setkání bylo hodnocení žáků ZŠ Londýnská. Zúčastnilo se ho okolo 20 účastníků včetně členů 

školské rady a ředitele školy. Cílem setkání bylo, aby členové školské rady byli v kontaktu 

s rodiči, kteří mohli během setkání vznést jakékoli dotazy a náměty k tématu hodnocení. 

Vedení školy se mohlo následně k těmto otázkám vyjádřit.  

Setkání moderoval Petr Chaluš, člen školské rady za rodiče. Diskuse probíhala ve večerním 

čase vhodném pro rodiče - v rozsahu přibližně dvě a půl hodiny, ve formátu diskusního kruhu, 

v neformální a přátelské atmosféře. Ohledně tématu hodnocení bylo diskutováno jak dále 

rozvíjet všechny formy hodnocení, slovní hodnocení, dobrou informovanost rodičů. Celkově 

však rodiče způsob hodnocení ocenili a uvědomovali si jeho význam a časovou náročnost. 

Jedním z výsledků schůzky bylo například lepší porozumění rodičů tomu, jak je chápáno 

a využíváno vyznamenání na vysvědčení. Účastníci se shodli na významu těchto akcí 

a v příštím školním roce bude opět naplánováno diskusní setkání na aktuální téma, které 
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rodiče zajímá. Rodiče se mohou na členy školské rady obracet i kdykoli během školního roku 

emailem. 

28. Školní stravování 

Školní stravování zajišťuje na základě smluvního vztahu Středisko praktického vyučování 

Vinohrady, s.r.o. 

Počty strávníků 

Měsíc Počet porcí Žáci Zaměstnanci 

Září 7696	 443	 45	

Říjen 8160	 447	 43	

Listopad 9505	 448	 46	

Prosinec 6353	 437	 45	

Leden 8331	 432	 45	

Únor 5749	 422	 44	

Březen 8345	 427	 42	

Duben 7824	 421	 42	

Květen 7533	 421	 42	

Červen 6284	 394	 42	

Celkem 75780	 4292	 436	

Průměr	za	měsíc 7578	 429	 44	

 

Tento školní rok, jsme tvorbu jídelníčku podřídili novým potřebám dětí, které trpí 

nesnášenlivostí lepku, a to každý den. Strava se tedy skládá ne nutně z bezmasého a masitého 

pokrmu, z toho jedna nabídka je bezpečně bezlepková. I u polévky se nám to daří alespoň 

1x týdně. Pitný režim plníme stále nabídkou nápoje bez přidání cukru s přírodní citrusovou 

šťávou a v době sezóny i s vhodnými bylinami. Spolupráce mezi SPV Jana Masaryka 
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a školou v tvorbě jídelníčku je stále velmi úspěšná s ohledem na přání dětí. Platbu za stravné 

lze provést hotovostně v kanceláři, převodem z účtu nebo formou inkasa. Výdej obědů 

probíhá v době od 12:30 do 14:10. V případě odhlašování obědů lze kromě osobního kontaktu 

také využít telefonního spojení, nechat vzkaz na záznamníku či napsat na Skype. 

29. Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol 

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

Ø Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy 

Ø Hygienická stanice – Praha 

Ø Hygienická stanice – České Budějovice 

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

v ředitelně školy. 

30. 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 2018/2019 byla stránka navštívena 301 830 krát, což průměrně 

znamená 826 návštěv denně (včetně víkendů a prázdnin). Ve školním roce je to 

pak průměrně 1026 přístupů denně. 

Ø Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2018/2019 umístili na webové 

stránky 1839 příspěvků, což znamená průměrně 45 příspěvků týdně (mimo 

prázdniny). 

Ø Na stránkách se objevilo 256 fotogalerií s celkovým počtem fotografií cca 14 500. 

Ø Na stránkách školy bylo zveřejněno 43 videozáznamů z činnosti školy i jako 

výukové materiály. 

Ø V uzavřené části pro pedagogické pracovníky bylo zveřejněno 36 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. 

31. Školní parlament 

Školní parlament byl i ve školním roce 2018/2019 tvořen zástupci tříd 3.-9. ročníku. Celkově 

se sešel na osmi jednáních, z nichž jsou ve většině případů zápisy na školních webových 

stránkách. V začátku školního roku byla řešena podoba letošního ročníku LonCupu (soutěže 

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

zvoleno vedení školního parlamentu a zapojení do parlamentu dětí a mládeže Prahy 2. Dále 

byla mimo jiné řešena soutěž o školní PF2019, podoba Hallowenské párty, oslav Dne Země 

na Starém Purkrabství na Vyšehradě. Nepodařilo se dořešit možnost využití školního dvora 

v době přestávky mezi druhou a třetí vyučovací hodinou. Vítěznými třídami v rámci LonCupu 

2018/2019 se staly třídy I.A, V.C a VII.A. 

32. Úspěchy žáků ve sportovních a jiných soutěžích 

Sportovní a jiné soutěže Kategorie Umístění 

Obvodní kolo vybíjená 
Chlapci 4.-5. třída 

Dívky 4.-5. třída 

6. 

2. 

Obvodní kolo ve florbale 

Dívky 8.-9. Třída 

(postup do krajského kola) 

Mix 4.-5. Třída 

(postup do krajského kola) 

Chlapci 6.-7. Třída 

(postup do krajského kola) 

Chlapci 8.-9. třída 

1. 

4. – 6. v Praze 

1. 

4.-6. v Praze 

1. 

8.-10. v Praze 

5.-6. 

Závěrečný florbalový turnaj 

SOBOTA OPEN 

Přípravky 1.-2. třída 

Elévové 3.-4. třída 

Mladší žáci 5.-7. třída 

3. 

4. 

1. 
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Sportovní a jiné soutěže Kategorie Umístění 

O Putovní pohár Obvodního 

mysliveckého spolku Praha 2 

(střelba ze vzduchovky) 

Dívky a chlapci 6.-7. 

ročník 

 

 

1. 

 

Obvodní kolo v malé kopané 

Starší žáci 

Mladší žáci 

1.-3. ročník 

4.-5. ročník 

5.-6. 

2. 

5. 

5.-6. 

Obvodní kolo v odbíjené 
Dívky 2. st. 

Chlapci 2. st. 

4. 

4. 

Obvodní kolo - stolní tenis 

Starší žáci 

(postup do krajského kola) 

Starší žákyně 

Mladší žáci 

1. 

9.–12. v Praze 

4. 

4. 

Basketbalový turnaj smíšených 

čtyřek 
Mix 2. stupeň 3. 

OVOV obvodní kolo 
Družstvo 5.-8. ročník 

(postup do krajského kola) 

2. 

16. 

Bouldering (lezení na stěně) 
9. ročník 

Jonáš Kopecký 
1. v České republice 

Florbal ČEBS pohár – krajské 

kolo 
4.-5. ročník 5. 

Obvodní kolo v přehazované 8.-9. ročník dívky 5. 

Přebor Prahy v šachu  1.-5. ročník 16. 

Obvodní kolo - Pythagoriáda Kategorie Z5 6. 

Obvodní kolo - Soutěž v 

anglickém jazyce 

Kategorie I.A 

Kategorie II.A 

2. a 3.  

2.  
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33. Realizované nákupy vybavení školy 

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

školy. Výměna PVC v části učeben školy. Proběhlo dokončení výměny zábradlí na 

schodištích, rozšíření topného systému, výměna kuchyňské linky ve výdejně obědů.  

 

Předmět nákupu Cena v tisících Kč 

Počítačové vybavení 276 

Interaktivní tabule 144 

Software 32 

Vybavení učeben a kabinetů nábytkem 207 

Další vybavení 133 

Kancelářské vybavení 37 

Klec na popelnice 42 

Učební pomůcky 41 

 

34. Přehled o poskytnutých informacích  

Ve školním roce 2018/2019 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. 

Za období roku 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. Noví zaměstnanci školy jsou poučeni o směrnici 

k GDPR a stávajícím zaměstnancům je dodržování pravidel připomínáno. 
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35. 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) 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy 2 x týdně  1. 1 

ZŠ Londýnská 

Celoroční projekt "Po 
stopách vlčí smečky" 

(spolupráce, vztahy ve 
skupině) 

1 x měsíčně  1. 1 

ZŠ Londýnská 

Hudební pořad s 
přispěním rodičů “Jak 

vzniká písnička” 
(spolupráce) 

18. 10. 2018 2 1. 1 

ZŠ Londýnská 
Český rozhlas 

Netradiční předávání 
vysvědčení - návštěva 
českého rozhlasu a čtení 

vysvědčení žáky 9. 
ročníku 

31. 1. 2019 4 1. a 9. 1 

ZŠ Londýnská Pravidla silničního 
provozu pro chodce celý rok  1. 1 

Divadlo v Korunní 
Kocourek Modroočko 
(vztahy ve skupině, 

vztahy lidé a zvířata) 
27. 5. 2019 2 1. 1 

ZŠ Londýnská Besedy o povolání rodičů 
žáků průběžně 10 2. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy 
"Kolečko přátelství" 1 x za 14 dní 20 2. 1 

ZŠ Londýnská 

Celoroční projekt 
"Indiánským krokem 

celým školním rokem" 
aktivity v rámci ročníku 

1 x měsíčně 10 dní 2. 1 

ZŠ Londýnská 

Pravidla silničního 
provozu pro chodce, 

zásady komunikace na 
tísňových linkách, 
pravidla silničního 

provozu 

celý rok  2. 1 

ZŠ Londýnská Vánoční trhy na 
Londýnské 11. 12. 2018 5 1.-9. 1 

ZŠ Londýnská 

Netradiční předávání 
vysvědčení „Indiánská 

stezka plná úkolů“ - 
bojovka pro 2. ročník a 

přespávání na 
Londýnské 

30. 1. 2019 12 2. 1 

Policie ČR Preventivní program pro 
žáky 2. tříd. Druhy 12. 3. 2019 2 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) 

policie, jejich význam a 
zaměření. Nebezpečné 
situace a jejich řešení. 
Důležitá telefonní čísla. 

ZŠ Londýnská 
Preventivní program 

zaměřený na pozitivní 
klima ve třídě 

11. 4. 2019 2 2. 1 

ZŠ Londýnská 

OP Sedmihorky, Český 
ráj – aktivity s indiánskou 
tématikou, hry v přírodě, 

turistika a sportování. 

3. 6.-7. 6. 
2019 6 dní 2. 1 

ZŠ Londýnská Celoroční projekt: 
Záhada Z měsíčně 2 3. 1 

Muzeum Policie 
Dopravní divadelní 

představení Kolo tety 
Berty 

14. 3. 2019 2 3. 1 

Městská policie 
Beseda o bezpečném 

chování v silničním 
provozu (BESIP) 

4. 4. 2019 1 3. 1 

Organizace: Život 
bez závislostí 

Preventivní program 
"Nikotin mě neláká"  28. 2. 2019 2 3. 1 

ŽBZ 
program PP 

Preventivní program 
"Neubližujme si" 

(dramatizace a následný 
rozbor) 

19. 2. 2019 2 3. 1 

ZŠ Londýnská Rodinná a sexuální 
výchova květen 6 3. 1 

ZŠ Londýnská, 8. 
ročník 

Preventivní program 
nemoci a úrazy, 

otěhotnění, kyberšikana, 
krádež 

květen 3 3. 1 

ZŠ Londýnská 

Celoroční projekt „Ve 
stopách Kuliferdy 
Neposedného“ –

spolupráce třídy, ročníku, 
popřípadě prolnutých 
skupin (různá témata) 

průběžně 30 4. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy průběžně 2 x týdně 4. 1 
Muzeum policie 

ČR Dopravní hřiště září 2 4. 1 

Vít Hrbáček Klima třídy 2 x ročně 2 4. 1 

ZŠ Londýnská 

Přespávání ve škole – 
muzejní noc (Národní 
muzeum – výstavy ke 

100let ČR) 

8. 11. 2019 přes noc 4. 1 

ŽBZ 
program PP 

 

Preventivní program 
s názvem "Bavíme se i 

bez alkoholu" 
únor 3 4. 2 

ZŠ Londýnská Seznam se bezpečně – 
bezpečný internet květen 3 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) 

ZŠ Londýnská 

Zotavovací pobyt – 
zaměření na zlepšení 

vztahů dětí napříč 
ročníkem (prolínání) 

červen 6 dnů 4. 1 

ZŠ Londýnská 

Pravidla silničního 
provozu pro chodce, 

zásady komunikace na 
tísňových linkách, 
pravidla silničního 

provozu 

průběžně 
celý rok  4. 1 

ZŠ Londýnská Sportovní den 
v Riegrových sadech 

26. 6. 2019 4 4. 1 

FTVS Pohyb pro inkluzi 2. pololetí 5 setkání 4.C 1 

FTVS 

Pohyb pro inkluzi - 
návštěva interaktivního 

programu (teambuilding, 
sportovní hry, lanové 

centrum). 

červen 5 4.C 1 

Odpoledne o.p.s. Výjezd budoucích 
prvňáčků srpen 5 dní 1. 1 

ZŠ Londýnská Třídnická hodina 1 x týdně 1 5. 1 

ZŠ Londýnská 

Pravidla silničního 
provozu pro chodce, 

zásady komunikace na 
tísňových linkách, 
pravidla silničního 

provozu 

průběžně 
celý rok  5. 1 

ZŠ Londýnská 
Preventivní program na 

téma "Přechod na 2. 
stupeň" 

červen 2 5. 1 

Česká spořitelna Abeceda peněz leden - 
květen 15 5. 1 

ZŠ Londýnská Rafty červen 25 5. 1 

ZŠ Londýnská 
Celoroční projekt – 
vztahy ve skupině, 

spolupráce. 
průběžně 60 5. 1 

ZŠ Londýnská 

Preventivní program proti 
obezitě, bulimii a anorexii 

připravený žáky 8. 
ročníku 

13. 5. 2019 1 5. 2 

RACHOT 
Production s.r.o. 

Koncert v Paláci 
Akropolis - skupina The 
Pyramids – multikulturita 

– prevence rasismu 

22. 11. 2019 2 5. 1 

Vít Hrbáček Klima třídy 2 x ročně 2 5. 1 
ŽBZ 

program PP 
 

Preventivní program 
s názvem "Jak se nestát 
závislým na počítačích" 

březen 2 5. 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) 

Lékařská fakulta První pomoc březen 2 5. 1 

ZŠ Londýnská 

Preventivní program 
zaměřený na 

poskytování zpětné 
vazby "Umíme druhému 
sdělit, co se nám v jeho 
chování líbí a co nelíbí" 

leden 2 5. 1 

Člověk v tísni 
Jeden svět na školách – 

projekce příběhů 
bezpráví 

12. 3. 2019 2 5. 1 

ZŠ Londýnská Projekt Krokus leden 4 5. 1 

ZŠ Londýnská Seznam se bezpečně říjen 2018 1 5. 1 

ZŠ Londýnská Adaptační kurz 22.-27. září 6 dní 6. 1 

Vít Hrbáček Klima třídy 7. 11. 2019 2 6. 1 

ZŠ Londýnská Uctění památky Václava 
Havla 18. 12. 2019 celodenní 6. 1 

Vít Hrbáček Klima třídy 27. 2. 2019 2 6. 1 
Život bez 
závislostí 

Když to nezkusíš, 
nepatříš mezi nás 4. 3. 2019 2 6. 4 

ZŠ Londýnská Klady a zápory 
sociálních sítí 19. 6. 2019 2 6. 2 

ZŠ Londýnská Kurz etikety 19. 3. 2019 2 6. 1 

ZŠ Londýnská Internet bezpečně září 2019 1 7. 1 

Vít Hrbáček Pozitivní klima ve třídě 8. 10. 2019 2 7. 1 

Vít Hrbáček Pozitivní klima ve třídě 7. 5. 2019 2 7. 1 
Vodní záchranná 

služba ČČK 
První pomoc při tonutí a 

chování na vodě červen 2019 3 7. 1 

Život bez 
závislosti Poruchy příjmu potravy červen 2019 2 7. 1 

Presat s.r.o. Sexuální výchova červen 2019 2 7. 1 

V. Hrbáček Pozitivní klima ve třídě 1. 10. 2018 2 8. 1 

V. Hrbáček Pozitivní klima ve třídě 7. 11. 2018 2 8. 1 

 Živá knihovna 14. 11. 2018 6 8. 1 

 Schola Pragensis 22. 11. 2018 2 8. 1 
Nár. informační 

centrum pro 
mládež 

Jak vybrat SŠ 30. 1. 2019 1 8. 2 

 Projekce filmu Planeta 
Česko v kinu Světozor 31. 1. 2019 4 8. 1 

 Práva a povinnosti 
s dosažením věku 15 let 1. 3. 2019 3 8. 2 
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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) 

Člověk v tísni 

Projekce dokument. filmů 
v rámci festivalu o 

lidských právech Jeden 
svět 

7. 3. 2019 4 8. 1 

ZŠ Londýnská 
Beseda se zahraničními 

studenty o kulturních 
zajímavostech 

20. 3. 2019 2 8. 1 

D21 
Návštěva div. 

představení Trnová 
koruna K. H. Borovského 

17. 4. 2019 4 8. 1 

Světozor Projekce filmu King 
Skate v kinu Světozor 23. 5. 2019 4 8. 1 

ZŠ Londýnská Výjezd k Máchovu jezeru 23. 5.-25. 5. 
2019 3 dny 8 1 

ZŠ Londýnská Výjezd na Kokořínsko 17. 5.-19. 5. 
2019 3 dny 8 1 

ZŠ Londýnská Výjezd na Malou Skálu 24. 6.-26. 6. 
2019 3 dny 8 1 

ZŠ Londýnská Ročníkový projekt 
Labyrintem povolání 

09-2018/06-
2019  8 1 

Jsns.cz FollowMe (sociální sítě) 14. 3. 2019 2 8. 1 

ZŠ Londýnská Den Země 26. 4. 2019 6 1.-9. 1 

ZŠ Londýnská 
Workshop 

společenského tance a 
chování 

16. 5. 2019 2 9. 1 

CK Ing. Malíkové Zahraniční zájezd do 
Polska – Osvětim 

4. 6.-7. 6. 
2019 4 dny 9. 2 

Život bez 
závislosti 

Stejní, nebo jiní. 
(Extrémismus) 3. 6. 2019 2 9. 1 

 
IFMSA 

 
Pohlavní choroby 3. 6. 2019 2 9. 1 

Hl. m. Praha Schola Pragensis 22. 11. 2018 2 9. 1 

ZŠ Londýnská Zájezd od Holandsko – 
spolupráce mezi ročníky květen 7 dní 5. – 9. 1 

 
Ve všech ročnících byly pořádány zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí, 

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

programu naplňoval minimální preventivní program. Přesnou časovou dotaci v těchto 

případech nelze určit. 
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36. Výsledky testování žáků a jednotné přijímací zkoušky 

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

Ø Testování firmy Kaibro 

o Matematická gramotnost – 3. ročník 

Ø Testování firmy SCIO 

o Čtenář – 4. ročník 

o Národní testování – testování 5. ročníku Matematika, Český jazyk, Obecné 

studijní předpoklady 

o SKATE  - Anglický jazyk 8. ročník 

o Dovednosti pro život – 9. ročník 

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

pouze několik souhrnných informací. Na základě dobrých komunikačních dovedností 

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

nově vznikající projekty. 

Cermat – Jednotná přijímací zkouška na SŠ 
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4. ročník – SCIO – Čtenář 

 
 

CFGM
Základní škola, Londýnská 34/782
Praha 2

Součástí zprávy jsou i výsledky jednotlivých žáků a souhrny pro jednotlivé třídy. 

Škola:
Název:

CFGM
Základní škola, Londýnská 34/782

Ve vaší škole se zapojilo 62 žáků ze 3 tříd. 
Celkem se testování zúčastnilo 8 282 žáků z celé České republiky.

Následující graf zobrazuje dosažené úrovně testovaných žáků v jednotlivých ročnících vaší školy.
Pro porovnání jsou zde zobrazeny také dosažené úrovně všech testovaných žáků stejného ročníku
v celé České republice.

Praha 2Obec:
Typ: ZŠ

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

všechny ZŠ (454)

V#1 – 4. A (19)

V#1 – 4. B (22)

V#1 – 4. C (21)

4.
 ro

čn
ík

specialista profík objevitel průzkumník začátečník nečtenář

Svět gramotnosti 2018/2019

M = Test čtenářské úrovně 1. - 3. třída ZŠ #1 = 1. pokus
V  = Test čtenářské úrovně 3. třída ZŠ až 1. ročník SŠ #2 = 2. pokus

Vaše škola se zapojila do testování čtenářské gramotnosti v rámci projektu Svět gramotnosti 
(www.svetgramotnosti.cz).  
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5. ročník – SCIO – Národní testování 
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9. ročník – SCIO – Dovednosti pro život 

 
 

CFGM
Základní škola, Londýnská 34/782
Praha 2

Součástí zprávy jsou i výsledky jednotlivých žáků a souhrny pro jednotlivé třídy. 

Škola:
Název:

CFGM

Základní škola, Londýnská 34/782

Ve vaší škole se zapojilo 62 žáků ze 3 tříd. 
Celkem se testování zúčastnilo 3 075 žáků z České republiky.

Následující graf zobrazuje dosažené úrovně testovaných žáků v jednotlivých ročnících vaší školy.
Pro porovnání jsou zde zobrazeny také dosažené úrovně všech testovaných žáků stejného ročníku
v České republice.

Praha 2Obec:
Typ: ZŠ a gym.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

všechny ZŠ a VG (151)

9. A (20)

9. B (21)

9. C (21)

9.
 ro

čn
ík

specialista profík objevitel průzkumník začátečník

Dovednosti pro život 2018/2019 - vztahy a komunikace
Vaše škola se zúčastnila testování zaměřeného na řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní 
dovednosti a práci s informacemi v rámci projektu Dovednosti pro život. Testování proběhlo na jaře 2018 
a připravila ho společnost www.scio.cz, s.r.o. pro 5. až 9. ročníky základních škol a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií.  
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CFGM
Základní škola, Londýnská 34/782
Praha 2

Součástí zprávy jsou i výsledky jednotlivých žáků a souhrny pro jednotlivé třídy. 

Škola:
Název:

CFGM
Základní škola, Londýnská 34/782

Ve vaší škole se zapojilo 62 žáků ze 3 tříd. 
Celkem se testování zúčastnilo 3 075 žáků z České republiky.

Následující graf zobrazuje dosažené úrovně testovaných žáků v jednotlivých ročnících vaší školy.
Pro porovnání jsou zde zobrazeny také dosažené úrovně všech testovaných žáků stejného ročníku
v České republice.

Praha 2Obec:
Typ: ZŠ a gym.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

všechny ZŠ a VG (151)

9. A (20)

9. B (21)

9. C (21)

9.
 ro

čn
ík

specialista profík objevitel průzkumník začátečník

Dovednosti pro život 2018/2019 - práce s informacemi
Vaše škola se zúčastnila testování zaměřeného na řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní 
dovednosti a práci s informacemi v rámci projektu Dovednosti pro život. Testování proběhlo na jaře 2018 
a připravila ho společnost www.scio.cz, s.r.o. pro 5. až 9. ročníky základních škol a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií.  
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CFGM
Základní škola, Londýnská 34/782
Praha 2

Součástí zprávy jsou i výsledky jednotlivých žáků a souhrny pro jednotlivé třídy. 

Škola:
Název:

CFGM
Základní škola, Londýnská 34/782

Ve vaší škole se zapojilo 62 žáků ze 3 tříd. 
Celkem se testování zúčastnilo 3 075 žáků z České republiky.

Následující graf zobrazuje dosažené úrovně testovaných žáků v jednotlivých ročnících vaší školy.
Pro porovnání jsou zde zobrazeny také dosažené úrovně všech testovaných žáků stejného ročníku
v České republice.

Praha 2Obec:
Typ: ZŠ a gym.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

všechny ZŠ a VG (150)

9. A (20)

9. B (21)

9. C (21)

9.
 ro

čn
ík

specialista profík objevitel průzkumník začátečník

Dovednosti pro život 2018/2019 - řešení problémů
Vaše škola se zúčastnila testování zaměřeného na řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní 
dovednosti a práci s informacemi v rámci projektu Dovednosti pro život. Testování proběhlo na jaře 2018 
a připravila ho společnost www.scio.cz, s.r.o. pro 5. až 9. ročníky základních škol a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií.  
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8. ročník – SCIO  –  SKATE – Anglický jazyk 

 

 

Kalibro 3. ročník matematika 

V rámci projektu Kalibro byly zpracovány individuální zprávy pro žáky a četnosti odpovědí 

na jednotlivé otázky v rámci tříd a školy. Nebylo však poskytnuto srovnání s jinými školami, 

což je pro další pokračování externího testování našich žáků žádoucí. V příštím roce 

neplánujeme využít služeb společnosti Kalibro. 

 

37. 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. 2019 493.495,99 Kč. 

Pohledávky z půjček podpořeným osobám jsou ve výši 46.000 Kč (z toho po splatnosti 0 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 2018/2019 poskytl Nadační fond Puštík podporu 
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na základě 18 smluv (15 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.  

38. Ročníkové projekty 

Ročníkový projekt prvního ročníku – Po stopách vlčí smečky 

Celoroční projekt prvních tříd probíhal od poloviny září do poloviny června. Pro zahájení 

projektu jsme zvolili společné setkání ročníku, kde jsme si povídali a hráli hry o zvířatech. 

Cílem prvního setkání bylo poznávání nových spolužáků. Každý živý tvor může žít v nějakém 

společenstvu a každý může něčím přispět. Prvními měsíci žáky provázela kniha Rudyarda 

Kiplinga – Mauglí (i v angl. verzi). Postupně se z knihy dozvídali o životě ve smečce. 

Z různých zpráv zjišťovali základní informace o vlcích. Jeden z projektových dnů byl plný 

kvízů, křížovek a osmisměrek, kde znalosti o vlcích uplatnili. Ve druhém pololetí se 

seznamovali s vlkem v příbězích, pohádkách, bajkách a básničkách. Zjistili, že se v nich 

většinou objevuje zlý vlk. Zkoušeli vymýšlet nové příběhy ze života vlčí smečky. Skupiny 

zvládly vyrobit i stolní hry, ve kterých vystupovali vlci. Vyvrcholením projektu byla návštěva 

centra v Srní, kde žáci slyšeli povídání o chování jednotlivců ve smečce. Dozvěděli se, že 

každý člen smečky je důležitý. Viděli záběry z kamer v různých situacích života smečky. 

Vlky bylo možné sledovat z vyvýšené lávky. 

Důraz byl kladen na život vlků ve smečce a jejich starost nejen o mláďata, ale i o staré 

a nemocné členy smečky. Velká provázanost i s tématem rodiny. Spolupráce probíhala 

i s družinou, ve které se děti podívaly do různých přírodovědných center v Praze. 

Projekt „Po stopách vlčí smečky“ byl úzce propojen s Enviromentální výchovou 

i 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 interpersonální 

dovednosti. 

Ročníkový projekt druhého ročníku – Indiánským krokem celým školním 

rokem 

Projekt měl funkci motivační. Propojoval učivo jednotlivých předmětů v ucelený celek. 

Základem byla spolupráce žáků napříč celým ročníkem. V jeho průběhu byla uplatňována 
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průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova a Multikulturní 

výchova.  

Zahájení projektu jsme uskutečnili v Náprstkově muzeu. Poté následovaly akce pro celý 

ročník a také 1 x měsíčně projektové dny. Opět jsme pro děti připravili netradiční předávání 

pololetního vysvědčení. Tentokrát to byla bojová hra s názvem „Indiánská stezka plná úkolů“. 

Tato akce byla spojená s přespáváním ve škole. 

Zakončení projektu jsme zrealizovali v rámci našeho zotavovacího pobytu v Sedmihorkách 

v Českém ráji. Zde jsme zkoumali zajímavosti ze světa indiánů. Zaměřili jsme se na způsob 

života jiných kultur a na znalost přírody i jejich sounáležitost. Nechyběly indiánské hry 

v terénu, výtvarná tvoření z přírodnin a zpěv písní za doprovodu bubnů. Také jsme rozvíjeli 

v dětech pocit soudržnosti se světem, přírodou a lidmi. Podporovali jsme kladný vztah 

k přírodě. Významná byla i naše účast na celoškolní akci Den Země, která se konala na 

Starém purkrabství na Vyšehradě.  

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

kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, 

kompetence pracovní, kompetence k učení.  

Ročníkový projekt třetího ročníku – Záhada Z 

Úkolem projektu bylo dětem představit památky Prahy a seznámit je s její stručnou historií. 

V září nám neznámý policista přinesl starý kufr, který obsahoval kus první stránky 

záznamníku z Londýnské, zápisník a mapu. Ze zápisníku jsme se dozvěděli, že budeme řešit 

Záhadu Z. Naše první kroky směřovaly na Vyšehrad, kde jsme se seznámili s tamními 

pověstmi a zhlédli jsme divadelní představení o Golemovi. Tímto jsme se přenesli do 

židovské části Prahy. Pomocí dramatické výchovy jsme se seznámili s některými pověstmi, 

objevili jsme předměty, které se týkají židovského náboženství. Vysvědčení za první pololetí 

jsme si předávali na Střeleckém ostrově, kde jsme nejprve vyluštili záhadu všech pražských 

ostrovů. K rozluštění bylo potřeba porozumět textu, mapce a obrázkům. Ze Střeleckého 

ostrova jsme si prohlídli Karlův most, Vyšehrad, Národní divadlo a Pražský hrad. V druhém 

pololetí jsme si připravili informace ke kostelu svatého Mikuláše, pomníku Jana Husa, Domu 

U Kamenného zvonu, Ungeltu, Staroměstské radnici a Pražskému orloji. Při důkladné 

prohlídce náměstí děti objevily Pražský poledník a 27 bílých křížů. Ve skupinkách napříč 

ročníkem si u každé památky děti předaly informace a učily se navzájem mezi sebou. Po práci 

děti získaly pomyslný klíč k dalšímu objevování a do tříd jim byla zapůjčena stavebnice 
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Merkur. Nejprve jsme si stroj nakreslili pomocí jednoduchého plánku a své fantazie. Potom 

každá třída postavila svůj malý stroj. V propojení s českým jazykem a s použitím vhodných 

tvarů slov jsme pracovali s pověstí O Turkovi z Ungeltu. Další dopis nás nasměroval na 

Pražský hrad, kde jsme z pověsti o zvonu rozluštili záhadu Z. Byl to zvon Zikmund, pro který 

podle pověsti dcera habsburského krále sestavila jedinečný stroj, který vytáhl zvon na jeho 

místo. V areálu Pražského hradu děti luštily šifry. Prohlédli jsme si Pražské arcibiskupství.  

Ročníkový projekt čtvrtého ročníku - Ve stopách Kuliferdy Neposedného 

Základem projektu bylo především poznávání historie a současnosti České republiky, ale 

velký důraz byl kladen i na rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí.  

Prostřednictvím dopisů od cestovatele Ferdinanda (Kuliferdy) Neposedného byly dětem 

zadávány různé úkoly (vyhledávání informací z naučné literatury, čtení příběhů, práce 

s internetem, dramatické/výtvarné zpracovávání témat, práce s mapou, tvorba společných 

plakátů, prezentací i krátkých referátů, diskuse o životním prostředí atd.), jejichž splněním mu 

děti pomáhaly vypořádat se s nástrahami, které ho po cestě Českou republikou potkaly. 

Důležité byly i samotné odpovědi na dopisy – různá forma komunikace, formulace závěrů, 

fotodokumentace.  

Každý měsíc děti dostaly jeden dopis. Na jeho základě bylo několik hodin věnováno řešení 

problému, který z dopisu vyplynul. Vše bylo propojováno vhodnými tématy z oblasti historie 

a přírodovědy (ČSV), kultury (KDT), matematiky, českého jazyka i angličtiny (v rámci 

konverzace). V průběhu projektu děti navštívily muzea, galerie a vyrážely na výlety po Praze.  

Zpracovávané a získané informace děti zaznamenávaly do projektových desek. S tímto 

portfoliem pracovaly v průběhu celého roku – podklad pro prezentace, inspirace pro plnění 

úkolů, sebehodnocení apod.  

Hlavní cíle projektu: Rozvoj sociálně osobnostní stránky dítěte – samostatnost, konstruktivní 

řešení problémů, vnímání účinnosti spolupráce v dosahování individuálních cílů. Orientace 

v mapě ČR. Rozvoj poznávání kulturního, historického a přírodního bohatství ČR. Poznávání 

povrchu a jednotlivých území ČR. Rozvoj čtenářské dovednosti. Rozvoj finanční gramotnosti. 

Umožnění porovnávat život obyvatel z různých míst ČR v závislosti na přírodních 

podmínkách. Umožnění promýšlení vzájemného ovlivňování člověka a přírody 

(environmentální souvislosti).  
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Ročníkový projekt pátého ročníku – Po stopách bobříků 

Základem ročního projektu bylo poznávání sebe sama jako součást lidské společnosti. Důraz 

byl kladen na pojmenování hodnot, jako např. práce lidských rukou, odvaha, překonání sebe 

sama, odpovědnost, cílevědomost apod. Jako motivace sloužila kniha Jaroslava Foglara Hoši 

od bobří řeky. Prostřednictvím lovu bobříků (knoflíků) se děti zaobíraly výše zmíněnými 

tématy. Na ulovení bobříka měly vždy jeden měsíc. Bobříka ulovily poté, co splnily různé 

úkoly, zadané vždy na začátku daného měsíce.  

Projekt byl rozdělen na část individuální, ve které za úspěšně splněné úkoly mohl každý 

získat pro sebe bobříka (knoflík). Doplňující činností pro tuto část byl tzv. „Modrý život“.  

Každý žák měl možnost vybarvit si v Záznamníku z Londýnské jedno políčko v připravené 

čtvercové síti, pokud se mu podařilo splnit úkol zadaný na měsíc. Modrý život pak sloužil 

jako podklad pro získání bobříka ušlechtilosti (děti jej mohly získat v červnu). 

Druhá část projektu byla skupinová.  Děti byly rozděleny do stálých skupin po celý školní 

rok. Do skupiny získávaly razítka. Skupina, která měla na konci měsíce nejvíce razítek, 

přebrala na jeden den roli učitele. 

Každý měsíc probíhala jedna etapa projektu, a to s časovou dotací 4–5 hodin měsíčně. Dále 

pak v rámci některých hodin na něj navazovalo propojování vhodných témat - z oblasti 

historie a přírodovědy (ČSV), kultury, sportu, pracovních činností (KDT), matematiky, 

českého jazyka, etické výchovy. Časová dotace těchto navazujících hodin byla volena 

vyučujícími v souvislosti se čtrnáctidenními plány. 

Ročníkový projekt šestého ročníku – Evoluce 

Projekt šestého ročníku Evoluce byl zaměřen na vznik velkých civilizací a vývoj lidstva. 

Učitelé různých předmětů si vzali na starosti jednotlivé etapy. Projekt byl zahájen na 

adaptačním kurzu, kde byli žáci rozděleni do kmenů, aby byly vyvážené síly, ale také aby se 

naučili pracovat i se spolužáky, se kterými se doposud ještě moc neznali. Kmeny si vytvořily 

názvy, vlajky, maskoty a legendu o svém vzniku. Dále zápolily ve sportovních 

i vědomostních disciplínách. V dalších etapách se zabývaly dějinami, pravidly slušného 

chování, na různých stanovištích si prošly různé aktivity spojené s jednotlivými starověkými 

civilizacemi a na letním ozdravném pobytu se uskutečnily antické olympijské hry. Jednotlivé 

kmeny sbíraly body a postupně se „vyvíjely“ od pravěku, přes Mezopotámii, Egypt, 

starověkou Čínu a Indii až do antického Řecka a Říma. Poslední etapa zamíchala s výsledky 
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tím, že kmeny nezískávaly body dle umístění v soutěžích, ale podle toho, kolik bodů si na své 

dovednosti vsadily. Úrovně kmenů se sledovaly na projektové stránce v Záznamníku, kam si 

jednotlivé týmy (kmeny) lepily nálepky dosažených úrovní. Na závěr byly kmeny oceněny 

předměty vztahujícími se k historickým etapám. Cílem projektu bylo motivovat děti, aby se 

dozvídaly o vývojových etapách lidstva v souvislostech, a rozšířit jejich znalosti o zajímavosti 

i na základě jejich zájmu. v projektu intenzivně pracovaly v týmech, společně hledaly řešení 

různých problémů a organizovaly si vlastní práci, čímž rozvíjely klíčové kompetence. 

Ročníkový projekt sedmého ročníku - Voda 

Celoroční projekt sedmého ročníku měl jednoduchý název Voda. Celý rok žáci zjišťovali, kde 

je obecně kolem nás, jak se s ní setkávají každý den, ať už formou tekutiny potřebné pro 

lidské tělo nebo jako součást věcí nutných pro naše fungování. Cílem projektu bylo zábavnou 

a vzdělávací formou seznámit žáky s významem vody pro lidskou společnost, upozornit na 

její zbytečné plýtvání, úbytkem pitné vody a způsoby, jak krizi s vodou řešit, a vytvářet tak 

lepší podmínky pro život. 

Projekt jsme odstartovali exkurzí do Muzea pražského vodárenství, kde žáci získali v rámci 

prohlídky povědomí o čištění vody, jejím stavu v Praze, o procesu, díky kterému nám doma 

teče pitná a nezávadná voda. Také zjistili, jaká je spotřeba Prahy za týden, den či minutu. Zde 

se poprvé setkali s číslem, které je provázelo celý rok.  

Další etapou bylo zjišťování objemu různých nádob, aby zjistili jednotku celého projektu – 

kapky vody, která má sice malý objem, ale každá kapka zbytečné spotřeby může vytvořit 

objem dostatečný pro jeden život. 

Třetí bodem bylo zjistit, která oblast je žákovi nejbližší a které by se chtěl v celkovém tématu 

věnovat. Zde bylo hlavním cílem rozvíjet personální a osobnostní kompetenci a komunikační 

kompetenci. Zvolili si důležitý obor pro jejich vzdělávání a několika slovy měli vysvětlit, 

proč chtějí zrovna v tomto oboru přispět skupině. Většině skupin se po krátkém rozhovoru 

podařilo obsadit potřebné posty v soutěži „Riskuj“ ve všech oblastech.  

Čtvrtou etapou měli ve zvolených skupinách vytvořit plakát s problémem, který ovlivňuje 

život a množství spotřebované vody v běžných situacích. Tento plakát měl upoutat ostatní 

kolemjdoucí a na konci období vznikla debata, proč jsou některá témata důležitá, zda i tento 
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plakát ovlivnil je samotné k přemýšlení o vlastní spotřebě. Žáci se také zamysleli, jak je 

možné změnit své chování, aby množství sladké vody bylo v přírodě nezměněno. Zde byly 

nejvíce rozvíjeny komunikativní kompetence, řešení problému i k učení.  

V závěrečných fázích žáci navštívili mokřady. Ve skupinách lovili vzorek vody, zjišťovali tak 

její čistotu podle přítomných živočichů, které poznávali pomocí klíčů. Na základě 

dramatických her zpracovali nejpalčivější problémy vodních živočichů a navrhli způsoby, jak 

jim pomoci a jak je možné změnit či podpořit ráz krajiny při povodních.  

Žáci 7. ročníku se 18. 6. zúčastnili kurzu Vodní záchrany tonoucího, který pro nás připravil 

tým Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Akce proběhla v rámci prevence před 

plánovaným jednodenním splutím Sázavy. Žáci se dozvěděli o nebezpečí neznámé vody, 

vyzkoušeli si základy resuscitace, osvojili si některé rady a tipy, jak pomoci tonoucímu a jak 

se v létě u vody chovat.  

Závěrem našeho celoročního projektu byl jednodenní výlet na Sázavu, který se uskutečnil 21. 

června. Vlakem jsme se s žáky přemístili z Prahy do Čerčan, kde jsme nasedli na kánoe, 

a poté jsme zdolali čtrnácti kilometrovou vodní trasu.  

Projekt rozvíjel všechny klíčové kompetence, které jsme v závěru zhodnotili formou 

nasbíraných kapek a debaty vedené nad důležitostí vody a zamýšlením se nad vlastním 

chováním. Žáci provedli také sebehodnocení, kde poukázali na to, jak již přemýšlejí 

o ostatních životech v různých částech světa a jak i malé množství vody, pomyslná kapka, je 

důležitá. 

Ročníkový projekt osmého ročníku – Labyrintem povolání 

Cílem projektu bylo, aby děti získaly určité povědomí o pracovním trhu, mohly si učinit 

představu o vztahu úrovně vzdělání a možných profesích, které lze v návaznosti na dosažené 

vzdělání vykonávat. Kromě vytvoření zmíněného přehledu (zpracovaného formou artefaktu) 

si děti měly některá vybraná povolání vyzkoušet, setkat a pobavit se s lidmi, kteří se danými 

profesemi zabývají, živí apod. 

Děti se rozdělily do „pracovních týmů“, které splňovaly určité náležitosti.  

Projekt se následně odehrával ve třech rovinách: 
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LABYRINTEM POVOLÁNÍ 

Každý tým měl za úkol projít labyrintem úrovní vzdělávání (od MŠ po nejvyšší stupeň 

vysokoškolského vzdělání). Na každé úrovni si vylosoval daný počet profesí, jež s dosaženým 

vzděláním lze vykonávat. O profesích mají zjistit požadované náležitosti a zpracovat artefakt, 

dílek do mozaiky povolání. Za zpracovaný artefakt a splnění kritérií dostane skupina herní 

žetony. 

MOZAIKA 

V rámci projektu se jednotlivé skupiny různými formami zaobíraly vybranými profesemi, 

zjišťovaly informace, setkávaly se s jejich představiteli, besedovaly, zkoušely si samy práci 

vykonávat atp. Následně vytvořily o každé profesi šestiúhelník na karton, dílek do ročníkové 

mozaiky povolání. Tento postupně se rozšiřující artefakt visící ve veřejném prostoru školy 

měl i ostatním žákům nabídnout jakýsi přehled o tom, jaké profese lze vykonávat a co 

konkrétně obnášejí. 

STRATEGICKÁ HRA 

Za každý vytvořený díl do mozaiky šlo získat šestiúhelníkové žetony v barvě dané skupiny. 

Ty pak žáci uplatnili při strategické hře, obsadili co největší oblast „pracovního trhu“ v České 

republice (resp. v Evropě), tedy umístili své žetony na herní pole – mapu ČR (Evropy) tak, 

aby obsadili co největší prostor.  

V rámci projektu se tradičně počítalo s aktivním zapojením nejen žáků a celého týmu učitelů, 

ale i rodičů a různých externistů. 

 

Ročníkový projekt devátého ročníku - Prožít Československo 

Dne 28. října 2018 uběhlo sto let od založení československého státu. K tomuto významnému 

jubileu se vázal ročníkový projekt 9. ročníku s názvem „Prožít Československo“. Ten si vzal 

za svůj hlavní cíl přiblížit žákům životy a osudy předků v průběhu stoletých dějin našeho 

státu. Formou krátkých sond se žáci seznámili nejen s významnými kulturními fenomény 

českých moderních dějin, jakými jsou 30. a 60. léta, ale nahlédli také do kapitol temnějších, 

totalitních, které převážně vyplnily dlouhé 20. století a ovlivnily naši současnost. Proto se 

vedle společenských témat projekt věnoval tématům environmentálním, proměně krajiny 

a znečišťování životního prostředí, nebo technickým, na která byl v minulém režimu kladen 

velký důraz. V rámci projektu jsme navštívili např. výstavy prvorepublikové módní návrhářky 
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Hany Podolské, fotografa Josefa Koudelky nazvanou Invaze 68, dále důlní muzeum 

v Landeku, oblast Dolních Vítkovic, pracovní tábor Vojna u Příbrami či nacistický 

koncentrační tábor v Osvětimi. Vedle toho jsme organizovali také promítání filmu pro 

pamětníky, jmenovitě Eva tropí hlouposti. 

39. Pohyb pro inkluzi ve spolupráci s FTVS 

Cílem projektu bylo zvýšit podporu účasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

v pohybových aktivitách realizovaných školou. Do projektu se v průběhu roku zapojila jedna 

žákyně z druhého ročníku a jedna žákyně ze čtvrtého ročníku. Se žáky i jejich pedagogy 

pracovali odborní konzultanti a metodici, kteří diagnostikovali jak motorické kompetence dětí 

se SVP, tak průběh inkluze ve školní tělesné výchově a celkové potřeby pedagogů i školy 

samotné.  

Nastavovali také možnosti podpůrných opatření, organizovali osvětové akce (např. 

Paralympijský školní den, Pápá hrátky) a připravovali pro třídní kolektivy teambuildingové 

akce. Pro pedagogy podpořené projektem organizovali pravidelné workshopy na zajímavá 

témata. Jeden pedagog ze školy se navíc mohl účastnit zahraniční stáže v partnerské instituci 

ve Finsku, kde mají s inkluzí bohaté zkušenosti. Celkově se projektový tým snažil 

vytvořit vhodné proinkluzivní postupy (včetně metodických materiálů), aby byl u žáků se 

SVP podpořen stejný rozvoj jako u jejich vrstevníků. 

40. Projekt Den Země se ZŠ Londýnská na Starém purkrabství 

Již tradičně se děti ze ZŠ Londýnská, učitelé, rodiče a jejich přátelé sešli na Starém 

purkrabství na Vyšehradě, aby zde strávili odpoledne. Dne 26. 4. 2019 zde společnými silami 

uspořádali akci, která se tentokrát vztahovala hlavně k oslavě mezinárodního Dne Země, 

a zároveň si na ní připomněli 5. výročí Nadačního fondu ZŠ Londýnská - Puštík. 

 

Na venkovním prostranství si všichni zúčastnění mohli projít množství dílen, věnovaných 

ekologickým tématům:  

• Cenia: Trvale udržitelný rozvoj - infostánek, dílna 
• Stánek s medovými produkty a prezentace včelařského kroužku s výtvarnou dílničkou 
• Poznávací hra pro děti 1. stupně - Země, vesmír, příroda 
• Jak funguje elektroautomobil a solární panel - praktické ukázky 
• Výzdoba látkových pytlíčků na ovoce, zeleninu  
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• Stolní hra s ekologickou tematikou 
• Ekohra na stanovištích 
• Sázení květin a bylinek do květináčků 
• Výroba ze zbytkových materiálů, kresba na látkové šaty – tvořivá dílna 
• Dílna na výrobu květů z barevných pet lahví 
• Fair & Bio: Workshop na téma potraviny a klima a prezentace fairtrade výrobků 
• Projížďka na koloběžce 
• GoodFood4All: Kvízy - problematika potravin, globálních souvislostí a dopadu pro 

planetu 
• Scavenger hunt - netradiční týmová hra s podtitulem „Chraňme přírodu a naši planetu“ 
• Bezobalu: Workshop Zero Waste 
• Výroba domácího ekologického gelu na praní 
• Výroba ptačích budek z krabic od mléka 
• Arnika: Dílna k tématice odpadů a toxických látek 

 

Na venkovním pódiu proběhlo hudební vystoupení několika kapel (Jan P. Muchow a Bára 

Poláková spolu se Šimonem Havelkou, Moje řeč, Ukulele Gang a hosté, JUMO) a školního 

sboru ZŠ Londýnská.  

Uvnitř budovy Starého purkrabství mohli návštěvníci zhlédnout spoty s ekologickou 

a společenskou problematikou a několik divadelních a tanečních představení, ve kterých se 

představili žáci školy (muzikál dětí z I.B: „O dvanácti měsíčkách“, hudební vystoupení dětí ze 

III.C, hARanTi na prknech, co znamenají svět: „Sen noci svatojánské", L.A. – tanec 

7. ročníku a workshop didgeridoo). 

Vynikající občerstvení na akci zajišťovali výhradně rodiče. Vstupné na akci bylo dobrovolné 

a výtěžek putoval organizaci Blue Life, která se věnuje čištění oceánů, což si odhlasovali žáci 

v rámci školního parlamentu. 

41. Projekt Krokus 

Celosvětový projekt Krokus, který má připomenout dětské oběti holocaustu, je již pátým 

rokem nedílnou součástí našich 5. ročníků. I letos naši páťáci nasadili na podzim cibulky 

krokusů do truhlíků a květináčů a čekali, co vyroste. V lednu a únoru pak 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 a následně také o současné uprchlické krizi. Vypracovali postery, které pak byly 
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k vidění v jejich třídách a na chodbách. Také pro ně byla paní knihovnicí uspořádána beseda 

o knihách vtahujících se k tomuto smutnému tématu v pobočce Městské knihovny - 

Záhřebská. Žáci předmětu Dějepisně zeměpisné praktikum 7.-8. ročníku a profilového 

předmětu DDS se tématu také věnovali, vypracovali několik referátů, které pak společně 

sdíleli a zhlédli několik dokumentů. A jako velké překvapení v březnu na travnatém 

prostranství před školou rozkvetlo několik krokusů zasazených v minulém roce.  

42. Jeden svět na školách – příběhy bezpráví  

V listopadu 2019 žáci 9. ročníku pod vedením paní uč. Jančové uspořádali debatu 

s pamětníkem panem Jaromírem Dusem, který jim vyprávěl o poměrech v době 50.-80. let. 

Vycházel z vlastní zkušenosti, jelikož byl minulým režimem i několikrát vyslýchán a vězněn. 

Debatu moderovaly žákyně 9. ročníku, které právě s tímto pamětníkem měly zkušenost 

v rámci loňské akce Příběhy našich sousedů, kterou pořádá Post Bellum. V březnu pak stejní 

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

K akci se připojili také žáci prvního stupně a 8. ročníku. Do budoucna míníme v těchto 

aktivitách pokračovat.  

43. Klub mladých diváků  

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

společně s pí uč. Jančovou a v letošním roce i Müllerovou navštěvuje odpolední a večerní 

divadelní představení v pražských divadlech dle nabídky centrálního Klubu. V letošním roce 

se do klubu přihlásilo celkem 29 žáků (27 žáků 9. ročníku, 2 žáci 8. ročníku). Společně 

zhlédli několik činoherních a jedno taneční představení (v divadle La Fabrika, Divadle 

Kašpar, v Divadle v Dlouhé a v Národním divadle). V příštím roce zcela určitě chceme 

v tradici pokračovat, neboť se již ptají mladší ročníky a odcházející deváťáci si tuto aktivitu 

velmi cenili.  

44. Post Bellum – Příběhy našich sousedů 

V letošním roce jsme se do Příběhů jako takových samostatně nezapojili vzhledem k velké 

vytíženosti paní učitelek Jančové a Müllerové, ale jako výherci minulého ročníku jsme byli 

pozváni na Festival 4 + 4 dny v pohybu, který se konal v říjnu v Desfourském paláci. 
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Organizátoři festivalu zhlédli v loňském roce (jako rodiče našich žáků) naše prezentace ve 

Gröbeho vile a natolik je celá akce zaujala, že zařadili do programu festivalu právě 

představení tohoto projektu. Zúčastnilo se několik týmů z celé Prahy, mezi nimi i naši žáci se 

svými třemi pamětníky. Nešlo ale o soutěž, spíše o přátelské setkání, mírně divadelní 

workshop a sdílení zkušeností.  

45. HistoryLab – práce s prameny v historickém vzdělávání 

Po roční přestávce se naše škola opět zapojila do pilotáže programů HistoryLabu. Jde 

o aplikaci, která funguje jako dílna pro práci s historickou fotografií. Celou akci zaštiťuje 

Pedagogické oddělení Ústavu pro studium totalitních režimů, se kterým již dlouhodobě 

spolupracuje paní učitelka Jančová. Žáci 9. ročníku v několika hodinách pilotovali 

a komentovali cvičení, která se tématem vztahují k dějinám 20. století (např. deník Julia 

Fučíka, výstavba pražského metra). Cílem je posílit nejen kompetence ohledně hledání 

příslušné informace, ale zejména rozvíjení kritického myšlení. Při těchto činnostech žáci 

pracovali ve dvojicích či menších skupinách a na závěr vyplňovali krátké dotazníky. 

46. Vrstevnické učení „Nechte mě být, jaká jsem - životní příběh 

Anne Frankové“ 

V letošním roce se naši deváťáci pod vedením paní učitelky Jančové zapojili do ojedinělého 

projektu – vrstevnického učení spojeného s výstavou. Šlo o putovní vzdělávací výstavu 

Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh Anny Frankové, kterou zhotovil Anne Frank House 

a kterou v ČR koordinuje Institut Terezínské iniciativy, s nímž paní učitelka dlouhodobě 

spolupracuje. Výstava nám byla zapůjčena na dva týdny v průběhu měsíce listopadu. Panely 

byly umístěny ve 2. a 3. patře naší školy. Přihlášení žáci (21) se zúčastnili semináře, kde jim 

byly představeny principy vrstevnického učení, prošli si společně výstavu a připravili 

podklady na moderování. Následně jejich spolužáci vyrobili v hodinách Estetické výchovy 

plakáty a pozvánky zvoucí na výstavu. V průběhu pěti dnů v dopoledních hodinách 

průvodcovské dvojice či trojice výstavou provedly své mladší spolužáky. Šlo vždy o hodinu 

průvodcovské činnosti, při které nejen předávali informace o životě Anne Frank a holocaustu 

obecně, ale vzhledem ke koncepci výstavy se dotýkali i tématu jinakosti. Výstavou prošla 

většina tříd 2. stupně a děti 1. stupně se zapojily od třetích tříd. Měli jsme mírné obavy z tak 
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mladých posluchačů a jejich reakcí, ale naši průvodci to zvládli skvěle, přizpůsobili své 

povídání jejich věku a dle ohlasů od třídních učitelů měli velký úspěch.  

Vrstevnické vyučování rozvíjí klíčové kompetence, především dovednost spolupracovat, která 

jde napříč klíčovými kompetencemi. Práce s výstavou „Nechte mě být, jaká jsem – životní 

příběh Anne Frankové“ také rozvíjí prezentační a moderátorské dovednosti, schopnost 

rozvrhnout si čas, ale i reagovat na skupinu, odhalovat její dynamiku a pracovat s ní. 

Vrstevnické vzdělávání aktivizuje žáky a studenty, aby se aktivně zúčastnili výstavy 

a zároveň motivovali ostatní, aby ji také navštívili. Zároveň vede průvodce i prováděné 

k promýšlení toho, co to znamená být ve společnosti aktivní a proč je to důležité. A to vše se 

podařilo.  

Ve dvou odpoledních pak byla výstava otevřena i veřejnosti. Většinou ji navštívili příbuzní 

průvodců samých.  

Většina průvodců se ještě dobrovolně zapojila do veřejného čtení jmen obětí holokaustu, které 

se konalo v odpoledních hodinách 2. května na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

47. Živá knihovna – Amnesty International 

Tato metoda umožňuje lidem osobní rozhovor se zástupci skupin, se kterými by se jinak 

osobně pravděpodobně nesetkali nebo nebavili. Naše škola se do akce zapojuje druhým 

rokem, v letošním roce setkání proběhla na podzim v 7. a 8. ročníku a v červnu v 9. ročníku.  

Lektoři nejprve na workshopu představí organizaci Amnesty International a její aktivity 

a následně aktéry připraví na setkání se „živými knížkami“, což jsou lidé se zajímavým 

osobním příběhem, často zástupci menšin, kteří čelí nejrůznějším předsudkům nebo formám 

diskriminace či sociálního vyloučení. Živé knížky vypráví svůj příběh, sdílí zkušenosti, 

odpovídají na otázky, ale také se samy ptají. Vstupují do otevřeného dialogu, pomáhají zvýšit 

porozumění pro odlišnost a rozmanitost. Dle ohlasů měla tato akce úspěch a určitě stojí za to 

ji zopakovat, ale spíše s vyšším ročníkem.  

48. Celoškolní projekt ke 100. výroční založení ČSR 

Připomenutí stoletého výročí republiky a významné roky našich dějin žáci sedmého ročníku 

pojali velmi zodpovědně. Od září si rozdělily významné letopočty a z různých oborů 

vyhledávali informace o daném roce, které zpracovali formou novin. Vytvářeli společný 

dokument v programu google dokument, který upravovali a formátovali. Jednoduchou formou 
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pak seznamovali ostatní v ročníku s důležitými pojmy a osobnostmi dané doby. Dva týdny 

před samotným celoškolním projektovým dnem si žáci „hráli“ na kameloty a rozdávali tištěné 

noviny rodičům a ostatním žákům školy vždy mezi 7:45 a 8:00, pak od 8:45 do 9:00.  Na 

každý den připadl vždy jeden letopočet. Tato činnost a práce s informacemi byla podpořena 

i školním rádiem. Zde společně s učiteli dvě žákyně vysílali vybrané články a také chodbami 

zazněla Modlitba pro Martu, písně Oldřicha Nového nebo Karla Kryla a jiné výjimečné písně, 

které se opět vztahovali k letopočtu.  

Samotný celoškolní projektový den provázela zapůjčená putovní výstava o českých vědcích 

a mnoho dílen, které si žáci školy mohli zvolit. V tento den si žáci například uvařili 

borůvkové knedlíky, které měl rád TGM, lepili leporelo s díly Karla Čapka, nacvičili 

spartakiádu v aule školy, zkoumali kontaktní čočky pana Wichterleho nebo zvonili klíči 

v rámci Sametové revoluce. Dílen bylo celkem 25 a vedli ji všichni pedagogičtí pracovníci 

naší školy.  

49. Autorské čtení 

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

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

každoročně jsme slyšeli jak poezii, tak prózu a nutno říci, že kvalitní. Přibylo i několik 

nových tváří, rodiče i děti vč. žákyň a žáků prvního stupně. Naopak píšících z pracovníků 

školy ubylo. Jedna z bývalých žákyň pak jako minule své texty doprovázela svým 

specifickým projevem na kytaru. Odpolednem provázel již tradičně pan školník Martin 

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

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

přátelskou atmosféru. Je potěšující, že někteří z absolventů školy a bývalí účinkující na této 

naší akci již sami pořádají svá vlastní autorská čtení. Příští rok na slyšenou. 

50. Recitační soutěž 

Již tradiční recitační soutěž byla vyhlášená ve spolupráci s pedagogy českého jazyka a jazyků 

cizích a měla opět poměrně 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 jazyků a několika 

žáků. Celé dopoledne moderoval pan školník a vychovatel Martin Voráč. Byla pořízena 
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fotodokumentace, která je k vidění na webových stránkách školy. Odměnou pro vítěze 

jednotlivých kategorií byly knižní poukázky. Opět každý účastník dostal certifikát o účasti. 

51. Střelecká soutěž 

Letos třetím rokem 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 a předloňské prvenství. Přípravy smíšeného družstva složeného 

z dívek a chlapců 6. a 7. ročníku se ujal opět pan školník/vychovatel Martin Voráč. 

K tréninku jsme se sešli cca 5-6x. Vlastní sportovní odpoledne se vydařilo a družstvo obě 

předchozí vítězství obhájilo. Výherci obdrželi hodnotné ceny od zmíněných organizací. Ceny 

mj. předával i letos Dominik Hašek. Fotodokumentace je k vidění na webu školy. 

52. Kroužek „Včelaření“ 

V prvním i druhém pololetí pokračoval na škole pod patronací Odpoledne o.p.s. kroužek 

včelaření. Vede ho pan vychovatel Voráč, jehož med předloni a vloni obdržel v soutěži „Med 

roku 2017 a 2018“  2. a 3. místo v ČR. Přihlásilo se více žáků a žákyň, než jsme mohli 

přijmout, kroužek pracuje se 12 dětmi. Probírali jsme základy včelaření, teorii i praxi na 

včelnici pana Voráče. Letos jsme pořídili díky o.p.s Odpoledne jedno vyzimované včelstvo za 

uhynulé, šestirámkový prosklený úl a potřeby pro mikroskopování (zvětšovací brýle – lupy). 

Ochutnávali jsme různé druhy medů, zhlédli několik naučných včelařských filmů, hráli hry 

atd. Navštívili jsme výstavu v Senátu ČR věnovanou včelaření. Na dni Země jsme měli stánek 

s ochutnávkou medu, výrobou svíček a mnoho dalších činností. Podobně proběhla i podzimní 

Slavnost medu. Společně s rodiči jsme absolvovali krásný naučný výlet do Hulic do Včelího 

světa a Vodního světa. Také jsme se vysportovali na hřišti ve Zruči nad Sázavou. Věnovali 

jsme průběžně pozornost i bezpečnosti práce. Dle dětí i rodičů je ohlas pozitivní a dětem se 

kroužek líbí. Děti na závěr obdržely certifikáty o absolvování „včelařské přípravky“. Samy si 

též vytočily sklenici medu. Na pokračování v příštím školním roce se těší Vaši Včelaříci. 
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53. Projekt „Staleté kořeny.cz“  

V rámci celoškolního projektu ke stému výročí založení Československé republiky jsme se 

podíleli na Interaktivním vzdělávacím programu ke 100. výročí založení Československé 

republiky „Staleté kořeny“. Projekt vedli: pí. uč. Polívková a p. uč. Voráč. Projektu se 

účastnily děti ze všech ročníků. Český národ zde byl reprezentován stromem. Ten má kořeny, 

větve a listy. Vše je propojeno. Kořeny – to jsou hodnoty našich předků, kmen tvoří silné 

osobnosti naší minulosti, které podpírají korunu, jež se skládá z větví současné republiky. 

Listy stromu představují jednotlivé občany republiky. Masaryk prohlásil: „Státy se udržují 

těmi ideály, z nichž se zrodily.“ Zábavnou a interaktivní formou byl tak předán odkaz našich 

národních dějin. Jako jeden z výstupů vznikl plakát národního stromu – lípy, na té se program 

realizoval. V závěru si děti nalepily svůj lipový lístek se svým jménem na větve stromu, a tím 

se hrdě přihlásily ke svému národu a jeho hodnotovým kořenům – pravdě, víře, svobodě 

a důstojnosti. Součástí projektu, ve spolupráci s MČ Praha 2 a místní církví, byla výroční 

slavnost s výsadbou památné lípy století ke dni výročí vyhlášení nezávislosti 28. 10. 2018 

v parku Folimanka. Proslov zde měl p. uč. Voráč. Více informací najdete na adrese 

www.staletekoreny.cz 

54. Minikurz přežití 

Novinkou v tomto školním roce byl Minikurz přežití. Pro většinou žáky devátého ročníku, pár 

mladších a několik absolventů, celkem 16 žákyň a žáků, ho připravili: pí uč. Číhalová 

a p. uč Voráč. Akce se konala v září o prodlouženém víkendu v Hornopožárských lesích 

a blízkém okolí. Rodič bývalé žákyně nám připravil orientační závod dvojic. Dále jsme se 

učili rozdělávat oheň, stavět přístřešky, přespat „pod širákem“, získávat vodu, maskováni 

projít nepozorovaně cizím územím a další činnosti. Zakončili jsme návštěvou místní střelnice, 

kde jsme si vyzkoušeli střelbu z různých druhů ručních zbraní. Sešla se skvělá parta a celá 

akce byla velmi vydařená. Již se těšíme na další ročník. Foto z minikurzu najdete na 

webových stránkách školy. 

55. Dějepisně zeměpisná soutěž 

V tomto školním roce byla pro příznivce dějepisu a zeměpisu opět připravena Dějepisně 

zeměpisná soutěž.  Žáci plnili jednotlivé úkoly, které byly zadávány vždy na začátku měsíce 
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pravidelně od října do června. Do soutěže se mohl zapojit jakýkoliv žák z prvního i druhého 

stupně a termín odevzdání byl poslední den v měsíci. V rámci této soutěže žáci pracovali 

s různými typy map, s fotografiemi významných historických osobností, poznávali zahraniční 

památky i památky České republiky, zakreslovali plavby mořeplavců, zaznačovali do slepé 

mapy kraje České republiky a krajská města, vyhledávali kolonie evropských států, určovali 

historickou událost podle indicií, hledali římské protějšky řeckých bohů či zodpovídali otázky 

k Evropské unii. První tři, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v daném měsíci, získali 

sladkou odměnu. V rámci soutěže se ale žákům také body za každý měsíc sčítaly a na konci 

června tak byli odměněni i nejlepší celoroční řešitelé. Soutěž rozvíjela zábavnou formou 

dějepisné i zeměpisné dovednosti dětí, vedla je k práci s mapou, se slepou mapou 

či s dobovou fotografií. Rádi bychom v ní tedy pokračovali i v dalším roce. 

56. Asistentské dny 

28. října 2018 uplynulo 100 let od vzniku Československé republiky. Toto významné výročí 

si připomněli i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nejen celoškolním projektem, ale 

i 7. listopadu 2019 návštěvou výstavy „28. říjen“ v Obecním domě. 

Tato výstava nebyla vybrána náhodou. Žáci si mohli s průvodcem prohlédnout spolkové 

místnosti Českého panského klubu, které od léta 1918 využíval Národní výbor 

československý, jehož členy byli Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný 

a Vavro Šrobár. Tito „Muži 28. října“ zde podepsali zákon o vzniku samostatného 

Československého státu. 

V pravé poledne jsme se před návratem do školy podívali na opravený Staroměstský orloj. 

57. Projekt Evropská unie 

Společný projekt 7. a 8. ročníku na téma Evropská unie se konal 9. května, kdy EU slaví tzv. 

Den Evropy. Cílem čtyřhodinových projektových aktivit bylo přiblížit žákům fungování 

a význam Evropské unie. Žáci byli rozděleni do osmi expertních skupin, každá skupina 

dostala ke zpracování jedno téma, jako např. Vznik EU, Práva občanů EU, Vstup České 

republiky do EU nebo Symboly EU. Po zjištění informací a splnění úkolů se žáci vrátili do 

svých tříd a tam společně napříč všemi tématy vyplňovali pracovní list, který byl jakýmsi 

shrnutím celého projektu.  
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58. Projekt Jan Hus – 7. ročník 

Výročí upálení Jana Husa jsme si připomněli ročníkovým projektem, který propojil předměty 

Člověk a společnost s Českým jazykem a literaturou. Žáci ve vybraných skupinkách pracovali 

na zvolených tématech, která se všechna týkala Jana Husa. Pomocí různých informačních 

zdrojů a vzájemné spolupráce se tak v prezentacích navzájem mohli obohatit. V pracovních 

skupinkách například vytvářeli rodokmen vládnoucí rodiny, přemýšleli nad tím, jak by 

vypadalo Husovo kázání dnes, jaké právní možnosti by měl Hus v současnosti, nebo kdo 

v naší české historii byl také ochoten zemřít za pravdu atd. Ve zkrácené podobě pak 

s příběhem Jana Husa byli seznámení i ostatní návštěvníci školy formou komiksů a dalších 

posterů rozvěšených na chodbách. 

59. Učíme se navzájem (meziročníkový projekt 6. a 7. ročníku) 

Projekt se věnoval tématu vztahů větných členů a byl vystaven na spolupráci žáků 6. a 7. 

ročníku. Studenti 7. ročníku za pomoci připraveného pracovního listu vedli dvouhodinovou 

výuku žáků 6. ročníku a to ve dvou či tříčlenných skupinkách. Pracovní tým byl předem 

vytvořen učitelem, aby se snížila případná možnost, že by v tématu nejistý žák měl sám vést 

mladšího žáka. Do tohoto projektu vstupovali žáci 6. ročníku se základní představou toho, co 

je větný člen, jak se zakresluje, a znali příklad přívlastku. Zbytek pak již bylo v režii starších 

spolužáků. Velkým přínosem celé aktivity bylo, že se 7. ročník musel naučit látku 

srozumitelně vysvětlit, případně přeformulovat odpovědi na některé otázky, uvádět vlastní 

další příklady. Někteří z žáků dokonce fungovali jako rádci a pomocníci ve chvílích, kdy si 

opravdu někdo nebyl jist. Po ukončení projektu došlo k reflexi, kdy obě strany dokázaly 

pojmenovat klady i případné nedostatky takové spolupráce. Nicméně všichni se shodli, že 

projekt byl velmi povedený a 6. ročník by rád podobnou aktivitu uspořádal také. 

60. Zajímavé akce školního roku 2018 / 2019  

Vzdělávání 

• Konference v rámci projektu SYPO realizovaného NIDV – p. uč. Ševčík 
• Sebezkušenostní terapeutický výcvik – pí uč. Keřkovská 
• Účast na semináři FIE II – pí uč. Jakubčíková 
• Účast na mentorském kurzu – pí uč. M. Novotná 
• Účast na Roller Core Training na UK FTVS – pí uč. K. Novotná  
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• Účast na semináři Drobné hry pro děti mladšího školního věku II – pí uč. M. 
Holíková 

• Metodický seminář pořádaný Oxford University Press – pí uč. V. Rokosová 
• Účast na semináři o vzdělávání cizinců v podmínkách českých škol – pí uč. 

Jakubčíková 
• Seminář Strategie pro práci s dyslektiky a aktivity pro správnou výslovnost na 2. 

stupni (Descartes) – pí uč.  V. Rokosová 
• Účast na Klett metodické konferenci pro učitele němčiny – pí uč. Hamerníková 
• Účast na semináři o rozvoji čtenářské gramotnosti na NÚV – pí uč. Hanychová, 

Jakubčíková 
• Účast na semináři o obalech a odpadech na PedF UK – pí uč. Rančáková, 

Müllerová 
• Účast na kurzu DVPP „Zábavné pokusy a hry do hodin chemie II“ od vzdělávací 

instituce Marstafit – pí uč. Rančáková 
• Seminář Let it be Christmas – Oxford University Press – pí uč. Rokosová 
• Dvoudenní seminář Animovaný film ve vzdělávání – pí uč. Richtermocová 
• Seminář Čtení o páté – pí uč. Uhlířová 
• Vzdělávací kurz DVPP „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího 

psaní.“ – pí uč. Peštálová 
• Účast na setkání mezioborové skupiny v BSD – pí uč. Jakubčíková 
• Dílna „Metody vyučování čtení“ s Olgou Zelinkovou – pedagogové 1. stupně 
• Výuka matematiky Hejného metodou po deseti letech – seminář pořádaný 

nakladatelstvím FRAUS – pí uč. Novotná M., Benešová 
 

Spolupráce 

• Náslechy studentů CŽV PedF JčU – funkční studium pro ředitele 
• Návštěva karierních poradců z Děčínska 
• Účast na jednání zástupců vybraných škol Českou školní inspekcí - „Příklad dobré 

praxe“ realizace školního vzdělávacího programu s ministrem školství Robertem 
Plagou – p. uč. Ševčík 

• Výzkum realizovaný s přihlášenými žáky 8.- 9. ročníku ve spolupráci 
s pedagogickou fakultou v Chile 

• Návštěva pedagogů z Litvy 
• Návštěva pedagogů ZŠ v Mníšku pod Brdy 
• Pedagogická fakulta UK v Praze 

- náslechy studentů a následná beseda 
- návštěva studentů studujících v rámci programu Erasmus+ 
- manažerská praxe studentů Školského managementu zaměřená na ICT 
- konverzační aktivity našich žáků a amerických studentů v rámci projektu  
- souvislá měsíční praxe studentek Pedagogické fakulty  

• Návštěva amerických studentů na AJ v 6. roč. 
• Návštěva dětí z MŠ Slovenská v 1. roč. – pí uč. Lempocherová, Kubenková 
• Návštěva studentů češtiny pro cizince z bývalých sovětských asijských republik – 

8. roč. 
• Hodina moderní chemie pořádaná VŠCHT – 8. roč., pí uč. Rančáková 
• Program studentů Lékařské fakulty - První pomoc, 5. roč. 
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• Návštěva studentů Jihočeské univerzity katedry matematiky spolu s děkankou doc. 
RNDr. Helenou Koldovou, Ph.D., pí uč. Vavřinová 

• Návštěva dětí z MŠ Čtyřlístek v prvních třídách 
• Návštěva učitelů ze ZŠ Rokycany 
• Reciproční výměna žáků ze ZŠ Frýdlant nad Ostravicí 
• Dopravní výchova ve spolupráci s Městskou policií 

 

Projekty 

• Celoškolní projekty 
- K výročí 100 let od vzniku Československa 
- Den Země s Londýnskou na Vyšehradě 

• Vyučování venku, netradiční výuka  
- užitečně orientované ročníkové projekty  
- 4. roč. proměny přírody na podzim 
- 4 roč. ekosystém lesa a louky 
- 9. roč. projekt prožít Československo: exkurze po Praze 
- 7. roč. poznání gotických staveb, 5. roč. vycházka za románskou 

architekturou, vycházka po domovních znamení staré Prahy 5. a 6. roč. 
- návštěvy výstav v rámci EV, malování venku 
- sport a pohybové aktivity venku – atletické stadiony, parky 
- netradiční předávání vysvědčení (v Českém rozhlase, bruslení, 

dobrodružná indiánská stezka, bowling…) 
• Výstava o Anně Frank na naší škole – následná reflexe s lektory ITI  
• Pilotní ověřování testů matematické gramotnosti SCIO 
• Návštěva pobočky České spořitelny v rámci programu Abeceda peněz - 5. roč. 
• Pravidelné návštěvy Městské knihovny pro 1.-5. roč. a doprovodné aktivity 
• Den romské kultury 9. ročník 
• Včelařský kroužek 
• Projekt Krokus 5. roč. 
• školní pohár LonCup 
• Tančíme!!! – Projekt pro žáky 9. roč. 
• Meziročníkové spolupráce aneb Učíme se navzájem - např. „Historie EU a 

nadcházející volby do Evropského parlamentu“ - projekt žáků 7. a 8. ročníku 
• Preventivní programy pro žáky 1.- 9. ročníku 

- zaměřené na pozitivní klima ve třídě 
- zaměřené na poskytování zpětné vazby 
- zaměřené na obezitu, bulimii a anorexii připravený žáky 8. ročníku pro 5.r 
- zaměřené na prevenci pohlavních chorob 
- zaměřené na prevenci extremismu 
- zaměřený na přechod na druhý stupeň 
- „Nikotin mě neláká“ – 3. roč. 
- „Právní vědomí“ – 8. roč. 
- „Neubližujeme si“ – 3. roč. 
- „Bavím se i bez alkoholu“ – 4. roč. 
- „Jak se nestát závislým na počítačích“ -5. roč. 

• Živá knihovna od Amnesty International 
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• Klub mladého diváka  
• Programy společnosti Green Life 
• Jeden svět na školách 
• Vysílání školního rádia + doprovodné aktivity (exkurze do Českého rozhlasu, 

návštěva moderátorů z Českého rozhlasu a beseda s žáky) 
 

Akce pro žáky 

• Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku 
• Výzkumný projekt Fakulty sociálních věd UK - vybraní žáci 4.,5. a 6. ročníku 
• Exkurze do Památníku Vojna u Příbrami – 9. roč. 
• Beseda s účastníkem afghánské mise mjr. Michalem Hodkem – 9. ročník  
• Prohlídka redakce internetového deníku Aktuálně.cz v rámci LJS – 9. ročník 
• Interaktivní přednáška cestovatele T. Vejmoly z programu „Tomík na cestách“ – 

5. ročník 
• Exkurze do archivu bezpečnostních složek v Bráníku a semináře pod vedení 

pracovníků ÚSTRU – 8. a 9. ročníku 
• Kurz vodní záchranné služby ČČK – první pomoc při tonutí, rady a tipy, jak se 

chovat v blízkosti vody – 7. ročník 
• Prezentace různých SŠ pro žáky 9. ročníku 
• BOOKni si – knižní festival pro děti – 3. roč. 
• Monitorování dopravní situace v ul. Legerova v rámci studie o znečištění ovzduší 

emisemi – 8. ročník  
• Návštěva Národního památníku hrdinů Heydrichiády a komentovaná prohlídka  
• „Zachraňme mokřad“ exkurze do mokřadu Na Beránku – 7. roč. 
• Dětská chuťovka 
• Miniprojekt Dnes jím jako Angolan pro žáky DZ praktika 7. a 8. ročník 
• Návštěva výstavy studia Pixar – 8. roč. 
• Návštěva veletrhu vědy v Letňanech 5. a 6.roč 
• Camera Obscura s p. uč. Nádvorníkem  
• Anglická představení žáků ZŠ pro rodiče a ostatní žáky školy 
• Návštěva stanice dobrovolných hasičů v Suchdole 
• Zahraniční výlety v rámci výuky jazyka, ozdravné a sportovní pobyty 
• Workshop ve Veletržním paláci v rámci dne architektury, kávový workshop 5. roč. 
• Školní halloweenská párty 
• Týden vědy a techniky – účast na únikové hře, Science Show 
• Přespávání ve škole spojené s dalšími aktivitami 
• Vánoční a Velikonoční či jiné výtvarné dílny s učiteli a externími lektory (výroba 

loutek, indiánského totemu, dílna s Petrou Goldflamovou atd.) 
• Los días de los Muertos v Institutu Cervantes pro španělštináře 
• Schola Pragensis, besedy o SŠ 8. a 9. roč. 
• Koncert školního pěveckého sboru v kostele sv. Klimenta 
• Návštěvy hvězdáren, planetárií 
• Návštěva IQlandie v Liberci – 9. roč. 
• Návštěva Stanice přírodovědců, návštěvy botanických zahrad, zoologické 
• Návštěva České pojišťovny v rámci finanční gramotnosti – 3. roč. 
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• Seminář – Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně 
• Návštěvy divadelních představení- Divadlo v Dlouhé, PONEC, Divadlo Na 

Jezerce, Divadlo Korunní, divadlo na Fidlovačce, i cizojazyčných představení – 
Reduta 

• Návštěvy kin – Kino Pilotů, Kino Lucerna, Světozor 
• Návštěvy muzeí a výstav – Muzeum pražského vodárenství, Muzeum hl. města 

Prahy, Národní muzeum, Illusion Art Museum Prague, muzeum Karla Zemana, 
výstava retro hraček, Geosvět, Muzeum Policie; Národní galerie  

• Akce ŠD – hledání trilobitů, chemické a přírodovědné pokusy, práce 
s mikroskopem, karneval, tematicky zaměřená odpoledne, promítání, práce 
s počítači/tablety, návštěvy dětských hřišť, divadel, muzeí, sportovní turnaje, 
bruslení, kurz zdravotníka pro děti 

 

Projekty s dlouhou tradicí: 

• Londýnské schody 
• Soutěž o nejlepší bramborový salát 
• Londýnská laťka 
• Autorské čtení 

 

Soutěže  

• OK v malé kopané 6.- 9. ročník 
• OK ve vybíjené 4.-5. ročník 
• LonCup 
• Londýnská recituje 
• Florbalový turnaj čeps cup – 4. a 5. ročník 
• OK McDonalds Cup v kopané 2.-3. a 4.-5. ročník 
• OK ve stolním tenise 6.-9. ročník 
• OK ve florbale 4.-9. roč., krajské kolo a finále ve florbale 4.-6.; 6.-7; 8.-9. ročník 
• OK smíšených čtyřek v basketbale, OK v basketbale – 7. až 9. ročník 
• OK ve volejbale dětí - 7.-9. ročník 
• OK v přehazované – 5. a 9. ročník krajské kolo 5. ročník 
• Boulder Pohár 2019 – 6.-9. ročník 
• OK v německém jazyce, OK v anglickém jazyce 
• OK Olympiády v českém jazyce 9. ročník 
• OK Olympiády v matematice 5. a 9. ročník 
• Přebor Prahy družstev v šachu - 1. stupeň 
• Školní kolo soutěže Matematický klokan 
• OVOV krajské kolo – 6.-8. ročník 
• Florbalový turnaj Sobota Open 2.-9. ročník 
• OK Phytagoriády – 8. ročník 
• Finále střelecké soutěže družstva 6.-7. ročník 
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61. Vlastní hodnocení školy – Využití digitálních technologií ve 

výuce 

V naší škole učitelé ve výuce využívají digitální technologie. Jako škola usilujeme o to, aby 

učitel měl všechny nástroje a kompetence pro to, aby mohl digitální technologie začleňovat 

do své výuky. 

Dotazníkové šetření mělo za cíl zjistit míru využívání digitálních technologií, příležitosti 

a způsoby jejich využití a zjištění případných nedostatků, které by mohly mít negativní dopad 

na jejich použití ve výuce. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 41 pedagogických pracovníků. Složení pracovníků je na 

grafu. 

 
Učitelé mají pro výuku k dispozici interaktivní tabuli, projekční plochu (projektor či televizi), 

počítačovou učebnu, mobilní počítačovou učebnu, tablety a učitelské notebooky. Všechna 

tato zařízení jsou využívána. 

 
Četnost využití byla jedním z důležitých informací, kvůli případnému plánování navýšení 

digitálních technologií. Většina respondentů využívá zařízení minimálně jednou za týden. 
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Blíže pak pedagogičtí pracovníci specifikovali využití podle jednotlivých druhů digitálních 

technologií. 

Tablety učitelé využívají příležitostně, 39% z dotazovaných je zatím do své výuky nezačlenila 

vůbec.  

 
Převážně jsou tablety využívány k vyhledávání informací a na procvičování učiva pomocí 

instalovaných aplikací. 

 
Mobilní počítačová učebna  

Příležitostně je využívána mobilní počítačová učebna. Téměř 36% učitelů ji ve výuce vůbec 

nepoužívá. 

 
Kromě vyhledávání informací a interaktivních programů pro děti je mobilní počítačová 

učebna využívána i pro tvorbu prezentací a referátů, záznamu a úpravu zvuku či videí. 
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Interaktivní tabule 

Interaktivní tabuli využívá alespoň jednou za týden 27% dotazovaných. Vůbec ji nevyužívá 

29%.  

 
Nejčastější využití interaktivní tabule je při pouštění prezentací a videí či hudby nebo 

interaktivních programů. 31% respondentů pracuje s programy pro interaktivní tabuli nebo si 

je sám vytváří. 

 
 

Projekční plocha 

Projekční plochu využívá alespoň 1 krát do týdne 56% pedagogických pracovníků školy. 
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Zpravidla je využívána na pouštění prezentací, videí, hudby a ukázky obrázků. 

 
V další části se zaměřujeme na to, zda jsou pro žáky z pohledu učitele digitální technologie 

přínosné a čím. 

Pro pedagogické pracovníky naší školy jsou digitální technologie přínosné a jsou pro žáky 

motivací. 

 

 
Konkrétně pak jednotliví pedagogičtí pracovníci specifikovali, v čem jsou pro ně digitální 

technologie přínosné. 

• Názorná ukázka věci, které do hodiny nemohu vzít + zábavné procvičování pro děti. 
• Motivace pro žáky, zpestření výuky. 
• Zpestří hodinu, danou látku probereme s žáky i z jiného úhlu pohledu, obohatí výuku, 

pomohou mi, nejsem-li si jistá, vyzkoušela jsem si bananahunt, a to děti moc bavilo, 
žáci díky nim zpracují různá témata,..... 

• Větší motivace a zpestření výuky. Možnost kdykoliv doplnit povídání promítáním 
obrázků... 

• S dětmi se díváme na videa, fotografie, prezentace, na ukázky filmů. 
• ulehčení práce (docházku a omluvenky rovnou zapisuji); předání informace jinou 

formou; propojování informací do širších souvislostí, ... 
• Sdílení dokumentů; online komunikace; zdroj informací; IT gramotnost 
• Rychlejší a názornější výuka, možnost hned dětem odpovědět na otázky 
• Aktivní zapojení více žáků najednou, názorná ukázka, spestření výuky. 
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• Vizuální pomůcka, atraktivita, kreativnější hodina, pro žáky je velmi dobré, když s 
technologiemi umí zacházet 

• Jiný zdroj informací než jen studijní materiály  
• Jedná se o další z efektivních metod 
• Usnadňují přípravu (procvičování pravopisu např.); lze je využívat jak k samostatné 

práci, tak k práci ve skupinách; různorodost nabízených možností (programy, videa, 
informace...); usnadňují přípravu pro suplující učitele 

• Žákům usnadňují práci, umožňují jiný způsob práce, případně u některých prací 
pomáhají dosáhnout lepších výsledků (EV - práce s grafickými programy, programy 
na tvorbu hudby, vyhledávání informací), žáci ji berou jako zpestření výuky a baví je 
to. Mně usnadňují práci (prezentace obrázků při zadávání nových úkolů atd.) 

• Vyhledávání informací, procvičování, ozvláštnění výuky, 
• Hodiny jsou více zábavné. Propojení obrazu s výukou  
• Jiný styl práce 
• Ulehčují výuku, je to jedna z dalších kvalitních pomůcek, nabízí různé formy práce.  
• Zjednodušují práci, když chci dětem ukázat obrázky, krátké video. Některé materiály 

jen ukážu na tv/ interaktivce a nemusím kopírovat - šetřím papíry :) 
• V rámci speciálně pedagogické péče využívám pracovní notebook na vyhledávání 

cvičení na trénink oslabených oblastí u konkrétních dětí. 
• V rámci psychologické péče - např. práce se třídou, využívám projektor na promítnutí 

prezentace k tématu, přehrání videa apod." 
• Programy - geogebra, matika in, pořady, filmy atd. 
• Rychlý zdroj málo dostupných informací (např. místo vyhledávání v encyklopediích), 

oživení výuky, lepší zapamatování látky pro žáky, názornost, možnost využít výuková 
videa, ... 

• Zpestření výuky, nemusí se tolik kopírovat materiály - např. obrázky, chytré aplikace 
na rýsování atd. 

• Názornost, motivace 
• Jiný způsob předávání informací, možnost indiv. přístupu - u výuk.programů se děti 

snaží stále zlepšovat... 
• Zaujetí dětí, méně práce s psaním na tabuli, lepší prezentace, ucelenější informace, 

forma hry 
• Názorná ukázka, komunikace s žáky, přístup k materiálům... 
• Možnost zpestřit témata z výuky jinými zdroji informací a obrazovým doprovodem.  
• Využití výukových programů k procvičení daných témat.... 
• Slouží k lepšímu pochopení učiva,názornost. 
• Některé věci vysvětlí lépe než já.  
• K rozšíření / ujasnění informací 
• Velice dobry je výukový program včelka 
• Zpestření hodiny, aktivizace žáků 
• Žáci na na nich mnohdy pracují s větším zaujetím. 
• Děti si samy mohou dohledávat informace a vytvářet prezentace, referáty přímo při 

výuce; mohu dětem ukázat audio, video příklady právě probírané látky, aby se jim 
lépe osvojila 

• Usnadňují nebo zpřesňují, pomáhají znázornit učivo. 
• Snadné vyhledávání informací, hry, procvičování, ukázky z dokumentů a filmů 
• Větší možnost získávání informací, multisenzoriální přístup 
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Následující část šetření se věnuje zjišťováním případných komplikací při používání 

digitálních technologií. 

Nejdříve zjišťujeme, zda učitelů něco nebrání v jejich využívání. Většina respondentů 

odpověděla, že ne, nicméně 20 dotazovaným něco ve využívání brání. 

 

 
Nejvíce učitelům brání to, že neučí v učebně s interaktivní tabulí. Dále pak časová náročnost 

probíraných témat, to, že nejsou digitální technologie k dispozici, nestihnout hodinu připravit, 

a nebo neví, jak je efektivně využít. Kromě výše uvedeného brání učitelům dále: 

• Děti jsou malé viz I. třída 
• Mám raději přímou výuku, bez nadužívání "techniky". 
• Moje lenost vyměnit si s někým hodinu, abych byla na interaktivce 
• Osvětlení - učebna 03, hlídám počasí 
• Preferuji jiný styl práce 
• Prvním rokem na škole jsem se spíš rozkoukávala, občas je to také nedostatkem času 
• Učím první ročník a děti se teprve učí číst apod.. 
• Vytvařme výrobky i výzdobu školy, vytvářím s Deckmantel k ročníkovému projektu, 

chodíme ven na školní dvorek, čteme 
Nejčastější problémy, které pedagogičtí pracovníci řeší, jsou s propojením zařízení, to, že si 

nestihnou digitální technologie včas zamluvit nebo si vyměnit učebnu a nebo, že tablety 

nejsou nabité. 
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Všichni respondenti vědí, na koho se mohou v případě problému obrátit. 

 
V poslední části jsme zjišťovali, zda je současné online zamlouvání tabletů a mobilní 

počítačové učebny vyhovující nebo zda chtějí učitelé tento způsob změnit. Většina se 

vyslovila pro zachování současného systému rezervování těchto zařízení. 

 
Závěr 

Z tohoto šetření vyplynulo, že digitální technologie jsou v naší škole hojně využívány napříč 

všemi předměty. Dle mínění pedagogických pracovníků školy jsou pro naše žáky digitální 

technologie motivací a jsou velmi přínosné. Použití technologií není přehnané, je vyvážené 

a slouží převážně k doplnění, názornosti a zpestření výuky. S dotazy či problémy se učitelé 

mohou obracet na povolané osoby, a tak se daří jednotlivé nedostatky napravovat. Online 

objednávání tabletů a mobilní počítačové učebny bude pokračovat i příští školní rok. 
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62. Ekonomická část výroční zprávy za rok 2018 

Transfer ze státního rozpočtu 
 
 Ukazatel Poskytnuto 

 

Použito 

 

Vratka 

dotace 

 Neinvestiční dotace celkem 27 995 682,00 27 995 682,00 0,00 

 v tom:    

33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 27 995 682,00 27 995 682,00 0,00 

     

 a) platy 20 046 283,00 20 046 283,00 0,00 

 b) OON 158 000,00 158 000,00 0,00 

 c) ostatní (odvody + FKSP + ONIV) 7 791 399,00 7 791 399,00 0,00 

 
Příspěvek na činnost od zřizovatele Městské části Praha 2 
 

  Poskytnuto Použito Zůstatek 

  UZ – 79 – provozní výdaje 5.496.328,00 5.495.890,10 437,90 

     53 – zahraniční pobyty 35.672,00 35.672,00 0,00 

                57 – psychologové  480.000,00 472.154,46 7.845,54 

                51 – jmenovité akce 0,00 0,00 0,00 

Příspěvek MČ Praha 2 celkem: 6.012.000,00 6.003.716,56 8.283,44 

 

Zůstatek příspěvku* : 8.283,44 Kč  
 
Mimorozpočtové zdroje od MČ celkem:   1.276.100,00 

     z toho: a) integrace UZ 91:                  118.000,00 
         čerpání:        118.000,00 

          vráceno na účet UMČ:                 0,00 

                 b) odměny UZ 96:                  872.900,00 
         čerpání:        872.900,00 

          vráceno na účet UMČ:                 0,00 

       c) prevence UZ 115:                    52.800,00 
         čerpání:          52.800,00 
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          vráceno na účet UMČ:                 0,00 

      d) odměny UZ 61:                  232.400,00 
         čerpání:        232.400,00 

          vráceno na účet UMČ:                 0,00 

 
DOPLŇKOVÁ ČINNOST: 
    Výnosy:         583.578,60 
    Náklady:         328.521,64 

    Daň ze zisku:                   0,00 

    Zisk po zdanění:       255.056,96 

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

 OSTATNÍ PŘÍJMY: 
    Ostatní výnosy:     2.803.940,75 

z toho: 

úroky 2.879,37; plnění pojišťovny 7.590,00; zot. pobyty 2.210.176,00; použití fondů 

163.874,38; úplata ŠD 419.421,00     

    Ostatní náklady:     2.794.018,32 

z toho:  

srážková daň 546,94; zot. pobyty 2.210.176,00; použití fondů 163.874,38; úplata ŠD 

419.421,00 

    Zůstatek:           9.922,83 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Šablony I 
Celkové příjmy:             1.380.692,00  
 z toho příjmy roku 2017    828.415,20 roku 2018     897.454,11 

Celkové náklady:             1.184.465,35  
 z toho náklady roku 2017  483.237,89 roku 2018 701.227,46 

Zůstatek pro rok 2019 a pro vratku   196.226,65 

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

Zlepšený výsledek hospodaření :             273.262,83 
 

Podán návrh na rozdělení výsledku hospodaření v následující struktuře: 
fond odměn:  100.000,00 
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fond rezerv:     173.262,83  z toho převod do investičního fondu 100.000,00 Kč 

 
Vyúčtování fondů za rok 2018 

 

I. FOND ODMĚN 
 

- stav k 1.1.2018:     563.254,90 Kč 

- příděl ze zlepš. VH za 2017:   100.000,00 Kč 

- ostatní příjmy:                0,00 Kč 

- čerpání v roce 2018:      50.000,00 Kč 

- zůstatek k 31.12.2018:    613,254,90 Kč 
 
Čerpání na navýšení prostředků na platy vyplacení odměn pracovníků školy.  

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

II. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 

 

- stav k 1.1.2018:     286.735,58 Kč 

- základní příděl:     443.688,06 Kč 

- ostatní příjmy:                0,00 Kč 

- čerpání v roce 2018:    371.195,00 Kč 

(nevyčerpaná částka na dary                  2.000,00 Kč) 

- zůstatek k 31.12.2018:    359.228,64 Kč 
 

Čerpání dle schválených zásad pro rok 2018 a rozpočtu fondu 2018.  

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

III. REZERVNÍ FOND 413 tvořený ze zlepšeného VH 
 

- stav k 1.1.2018:     416.571,24 Kč 

- příděl ze zlepš. VH za 2017:   134.406,12 Kč 

- ostatní příjmy:                           0,00 Kč 

- čerpání v roce 2018:    300.000,00 Kč 

      z toho posílení IF    300.000,00 Kč 
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- zůstatek k 31.12.2018:    250.977,36 Kč 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. FOND REZERV 414 z ostatních titulů 
 

- stav k 1.1.2018:     518.131,40 Kč 

- dary a ostatní příjmy:               300.130,18 Kč 

  z toho dary - 101.500,00; šablony - 196.226,65, projekt Kolegiální podpory 

2.403,53 ) 

- čerpání v roce 2018:    432.351,69 Kč 

 z toho šablony 345.177,31  

- zůstatek k 31.12.2018:     385.909,89 Kč 
 z toho šablony 196.226,65  

 

Čerpání významné položky: 

oprava osvětlení - výměna diodových trubic               70.083,00 Kč 

dovybavení tříd nábytkem         7.941,00 Kč 

divadelní představení v rámci projektu k výročí        5.660,00 Kč  

100 let Československa 

doplatek zot. pobyt doprava                 2.740,00 Kč 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
V. REPRODUKCE MAJETKU - INVESTIČNÍ   FOND  
 

- stav k 1.1.2018:      367.022,53 Kč 

- převod z rezervního fondu:               300.000,00 Kč 

- odpisy dle plánu      253.246,00 Kč 

- ostatní příjmy                                         0,00 Kč 

- přijatá dotace      0,00 Kč 

- čerpání v roce 2018:     144.420,76 Kč 

- zůstatek k 31.12.2018:     775.847,77 Kč 
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pořízení samostatné movité věcí - interaktivní tabule I 122 v pořizovací ceně 

144.420,76. 

 

 


