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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 2020/2021 

V tomto školním roce nenastaly žádné změny v síti škol. 

4. Vzdělávací program školy 

Ve všech ročnících a ve všech třídách byl i v roce 2020/2021 realizován ŠVP Svobodná 

základní škola, který byl 31. 8. 2020 vydán v aktualizované verzi. Došlo k rozšíření nabídky 

volitelných předmětů a k doplnění postupů v rámci distančního vzdělávání. 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, což bylo v uplynulém školním roce 

akcentováno vzhledem k distanční výuce. 

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 něj 

zodpovědní. 

Ø  Žáci jsou vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám 

a duchovním hodnotám, učí se žít společně s ostatními lidmi. 

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

a dlouhodobý zájem o přijetí žáků do naší školy, který daleko přesahuje naše kapacitní 

možnosti.  

V lednu 2021 byl školní vzdělávací program upraven dodatkem pro období 01-06/2021, a to 

vzhledem k dodržení homogenity tříd byla zrušena volitelnost předmětů v jednotlivých 

ročnících a ŠVP byl rozšířen o předmět Rozvoj komunikačních dovedností v 8. ročníku. 

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Cizí jazyk 
Počet učitelů 

Fyzické osoby s odbornou 
kvalifikací 

Počet učitelů 
Fyzické osoby bez odborné 

kvalifikace 

Anglický jazyk 7 3 

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. 
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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 185 245 0 

Německý jazyk 0 71 0 

Španělský jazyk 0 107 0 

 

Soutěže v anglickém jazyce 

I v letošním školním roce, poznamenaném koronavirovou pandemií, se naše škola tradičně 

zapojila do soutěže v konverzačních dovednostech v anglickém jazyce. Nejprve jsme 

organizovali školní kola pro zájemce a žáky nominované svými učiteli, potom následovala 

kola obvodní. Postupovali pouze dva žáci z každé kategorie.  

V kategorii mladších žáků, což je 6. a 7. ročník, nás reprezentovali dva žáci 7. ročníku. 

Umístili se na 1. a 4. místě s počtem 59 a 52 bodů z celkových 60. Soutěž se konala 

22. 4. 2021. 

Mezi staršími žáky 8. a 9. ročníku se reprezentace ujaly dvě žákyně 9. ročníku, které obsadily 

1. a 7. místo s počtem 57 a 52 bodů. Obvodní kolo se konalo 4. 3. 2021. 

Celá soutěž probíhala distanční formou. 

Někteří žáci se také zapojili do soutěže pro čtyřčlenné skupiny Project Challenge od Oxford 

Publishing House. Byla to tvorba plakátů o čtyřech slavných osobnostech, jejich popis 

a představení. Soutěž byla zaměřena především na dovednosti psaní.  

 

Festival cizojazyčných divadel 

V tomto školním roce se z pochopitelných důvodů festival cizojazyčných divadel nekonal. 

V malém rozsahu byl nahrazen online natáčenými videi v rámci hodin distanční výuky. 
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6. Údaje o pracovnících školy 

 Ped. pracovníci 
celkem 

Ped. pracovníci 
s odbornou 
kvalifikací 

[%] 

Ped. pracovníci 
bez odborné 
kvalifikace 

[%] 

k 31. 12. 2020 60 85 % 15 % 

 

Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace si většinou 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. 

2020 

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

Počet 18 14 15 9 5 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 

40,57 roku 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a další 

vzdělávání 

Název Počet 
účastníků Délka 

3D tisk jako prostředek podpory polytechnického 
vzdělávání a nadání 1 8 

Letní škola Občankářů 2020 1 40 

Angličtina pro Ty, které angličtina nebaví 1 6 

Včelka pro začátečníky 1 1 

Zábavné zapojení žáků pomocí LABů 1 1 
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Název Počet 
účastníků Délka 

Hry a kvízy pro výuku online i ve škole 1 1 

Včelka a její použití při distanční výuce 1 1 

SURPRISOLOGY - engineering the unexpected  
in the classroom 1 1 

Čeština na dálku - aneb sdílení zkušeností 1 1 

Kdo má mít jedničku z dějepis 1 2 

Jak vytvořit online únikovou hru 1 1,5 

Jak vyučovat dějepis distančně 1 2 

TOP aplikace a nástroje pro online výuku napříč 
předměty 1 2 

KidŚ Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda 
sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou 1 48 

Comfort and Joy 1 2 

SKETCHNOTING – ANEB JAK PODPOŘIT VIZUÁLNÍ 
PAMĚŤ 1 8 

Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné 
opatření 2 4 

Systémpéče pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami 1 4 

Úžásná fyzika pokusy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 1 4 

Diskorunka 1 6 

Jak naplno využívat hry ve výuce dějepisu 1 1 

Jak hodnotit bez písemek a zkoušení 1 1 

Motivace žáků při online výuce 1 6 

Konference pro učitele 1. stupeň 2 4 

Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci 4 48 

Práce s prameny v historickém vzdělávání 1 9 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a 
psaní 2 6 

Zvyšujeme dopad na vzdělávací výsledky našich žáků 
a studentů 1 80 

Studium pro asistenty 1 124 

Hodnocení při online výuce 1 1 
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Název Počet 
účastníků Délka 

Školní systematická konstelace - jak být autoritou 1 6 

Learn and Explore 1 2 

Jak na reflexi a sebereflexi žáků 1 4 

Bádáme o přírodě v přírodě 1 4 

Jak rozvíjet nadaného žáka v matematické gramotnosti 
a pregramotnosti 1 4 

Úkoly a testy v online výuce, které děti baví 1 1 

Hodnocení při online výuce 1 1 

Jak na tvorbu zábavných online cvičení v distanční 
výuce 1 2 

Aplikace kahoot: herní kvízy pro děti i dospělé 1 2 

Diagnostika matematických schopností a dovedností 1 6 

Jak udělat adapťák 1 10 

Jak chytit a udržet komunikaci na dálku 1 1 

Třídnická hodina 1 2 

Tělesná výchova distančně 1 2 

Duševní zdravověda 1 2 

Výcvik integrace v psychoterapii (Komplexní 
vzdělávací program) 1 213 

Sebepoškozování a sebevražedné jednání u 
dospívajících a jeho prevence 1 2 

Skandální literatura 1 1 

Zdravotník zotavovacích akcí - rekvalifikace 10 4 

Videohry ve výuce 1 2 

Aplikace ve výuce 1 2 

Reflexe na konec hodiny 1 2 

Jak na literaturu v distanční výuce 3 2 

Jak učit sloh bez nudy 1 2 

Záznamy z žákovské četby 1 2 
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Název Počet 
účastníků Délka 

Jak vyprávět příběhy 1 2 

Během příběhu 1 2 

HistoryLab - pilotáž nových cvičení 1 2 

Learner Agency: Strategies and ideas for the 
secondary and adult classroom 1 1 

Young Learner Agency in Action 1 1 

Getting students speaking when teaching remotely 1 1 

Sebepoškozování a sebevražedné jednání u 
dospívajících a jeho prevence 1 2 

Využití ABA při výuce dětí se speciálními potřebami 1 2 

Potřeby a motivace ve vaší práci 1 1 

Děti - svoboda a odpovědnost 1 1 

Distanční výuka žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 1 2 

Jak na kritické myšlení, aby nebylo prázdným pojmem, 
ale užitečným nástrojem pro život! 1 2 

Planning online lessons 1 1 

Fun with Grammar 1 1 

Form, Meaning and Use 1 1 

Reading, Writing, Fun 1 1 

Nová informatika, krajský workshop - práce s daty 1 4 

Nová informatika, krajský workshop - SCRATCH 1 4 

Formativní hodnocení: Úvod a praktické ukázky 1 1 

Jak jednoduše na online únikové hry 1 1 

Zdravé emoce 1 2 

Děti - svoboda a odpovědnost 1 2 

Rozvíjení čtenářské gramotnosti 1 2 

Hry - procvičení a zopakování učiva 1 2 

Nedirektivní komunikace aneb jak se domluvit s dětmi 1 2 
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Název Počet 
účastníků Délka 

7x týmová supervize (Lon), 3x týmová supervize 
(Zařízení pro děti cizince) 1 20 

Jak podpořit tvořivost dětí 1 2 

Reflexe na konec hodiny 6x jinak 1 2 

Jak pracovat s Metodikou dopravní výchovy pro ŠD a 
jiná mimoškolní zařízení 1 2 

K učení počítač nestačí 2 2 

Les ve škole 1 1 

Jak připravit žáky 1. stupně na porozumění rovnicím 1 1 

Vedení poradenského rozhovoru 1 16 

Objev místo, kde žiješ 1 1,5 

Zdravotník zotavovacích akcí 4 40 

Learn and Explore 1 4,5 

How to make English lessons more interesting 1 1 

How to bring the outside world into the classroom with 
video 1 1 

Supervizní setkání 

týmová supervize (4 různé týmy) 21 1,5 

individuální supervize 4 1 

Vlastní pedagogické dílny 

Práce v prostředí Google (Učebna a Jamboard) 57 1,5 

Práce s prostředím Google (Kalendář, organizace oken 
Meet) 50 1 

Sdílení zkušeností se sebehodnocením žáků 25 1,5 

Vazby slovní hodnocení a převody na klasifikační 
stupně 24 2 

Jiné kurzy 

Celostátní konference 1 8 

Školský zákon v praxi 1 6 
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V tomto roce se forma kurzů zásadně změnila. Převažovaly webináře, které jsou svojí 

podstatou kratší,  i proto se snížil proti loňskému roku počet hodin strávených vzděláváním na 

1432. Průměrný počet hodin na pedagogického pracovníka je stále velmi vysoký, a to 23,5. 

Alespoň jednoho vzdělávacího programu se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci.  

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují, nebo rozšiřují 

kvalifikaci k 31. 12. 2020 

8 

9.  Výsledky zápisu do prvních tříd  

 
Počet dětí u 

zápisu do prvních 
tříd 

Počet přijatých 
dětí 

Počet odkladů 
povinné školní 

docházky 

Počet dětí 102 49 3 

 

Počet přijatých žáků byl počítán na hranici kapacity školy. 

10. Školní družina – klub 

 Počet oddělení Počet žáků k 30. 6. 2021 

Školní družina 8 217 

Školní klub 1 58 

 

Činnost školní družiny a školního klubu 

Ve školním roce 2020/21 bylo do školní družiny zapsáno 220 účastníků, kteří byli rozděleni 

do osmi oddělení. Pro 6 přihlášených účastníků k pravidelné a 57 přihlášených účastníků 

k pravidelné denní docházce do školního klubu bylo zavedeno jedno oddělení. Úplata za 

činnost klubu byla stanovena 100 Kč, za družinu 150 Kč měsíčně. 
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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.  

Realizace naplánovaných činností byla významně omezena či znemožněna na základě 

narůstajících protipandemických opatřeních i následným uzavřením škol a přerušení činnosti 

školní družiny a školního klubu na základě rozhodnutí vlády, respektive ministerstva 

zdravotnictví.  

V období od 1. 9. do 13. 10., ve kterém ještě probíhala prezenční výuka, byly uskutečněny 

alespoň některé naplánované akce. V rámci školních šablon byly uspořádány projektové dny 

pro žáky 1. tříd na téma polytechnická výchova za využití stavebnice Lego technik. 

Projektové dny proběhly pod odborným vedením externího lektora Bricks 4 Kids. Již tradičně 

se konala v aule školy oblíbená alchymistická show, kterou tak jako v minulých letech 

připravil pan vychovatel školního klubu Martina Voráč a jeho syn Ben. Všechny děti 

navštěvující ŠD i ŠK měly možnost navštívit kino Pilotů a zhlédnout filmy Scoob a Křupaví 

mazlíčci. Účastníci školní družiny a školního klubu se také aktivně zúčastnili akce Den s IZS 

– Bezpečná dvojka organizované MČ Praha 2. Před uzavřením školního dvora, z důvodu 

stavebních prací, se účastníci ŠD a ŠK věnovali rozličným pohybovým aktivitám, ať už 

míčovým hrám, skákání gumy a přes švihadla či cvičení s obručemi. 

V období od 14. 10. do 29. 11 2020 došlo ke kompletnímu uzavření škol včetně přerušení 

činnosti  školní družiny a školního klubu. Všichni vychovatelé se zapojili do pomoci učitelům 

prvního stupně s přípravou distanční výuky. Věnovali se tvorbě a přípravě výukových 

materiálů, podíleli se na doučování žáků, pomáhali s vypracováním domácích úkolů a také 

vedli meety u přidělených skupin z některých tříd. Vzájemně se podporovali při osvojování 

potřebných dovedností potřebných ke smysluplnému vedení distančního vyučování.  

V období od 18. 11. do 29. 11. byla škola zpřístupněna žákům 1. a 2. ročníku. Činnost školní 

družiny probíhala převážně v přidělených učebnách. Paní vychovatelky zařazovaly aktivity 

napomáhající k rozvoji čtenářských dovedností. Ve všech čtyřech odděleních byly čteny 

knížky na pokračování a v návaznosti na přečtený text děti plnily různé úkoly. Kreslily, 

malovaly a modelovaly různé pohádkové postavy, samostatně domýšlely konec příběhu či 

plnily úkoly v připravených pracovních listech. Společně vytvářely nápadité stavby za použití 

stavebnic Lego a Kapla. Zdokonalovaly se ve hře různých deskových her. Pod vedením svých 

paní vychovatelek účastníci vytvořili nejeden hezký rukodělný výrobek. V návaznosti na 

projekt 1. ročníku „Pohádkové putování“ děti vyráběly brože Poťouchy z plsti, Poťouchy 
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loutky, sochy ze sádry či pohádková trička. Byly uspořádány dílničky s vyráběním placek 

a magnetů či se šitím soviček z filcu. Všechny paní vychovatelky alespoň jednou za týden 

uskutečnily vycházku do okolí školy či blízkého parku. Pro žáky 3. a 4. ročníku se konaly 

pravidelné družinové meety v odpoledních hodinách. Byla to pravidelná setkávání nad 

knihou, pyžamové povídání, online filmový/knižní klub, vyrábění hraček podle video návodu, 

poslech písniček, luštění morseovky, pokusy a jiné. 

V období od 30. 11. do 18. 12. byla družina otevřena pro všechny žáky 1. až 4. ročníku. 

V tomto období se děti hlavně věnovaly činnostem souvisejícím s blížícím se Mikulášem 

a Vánocemi.  

Zhlédly film: S čerty nejsou žerty. Byly uskutečněny dílničky, ve kterých žáci vyráběli 

vánoční ozdoby, dárečky a přání. Poslouchali vánoční koledy a vánočně si vyzdobili své 

učebny.  

Na pěší vycházce na náplavku nakrmili labutě, kachny i racky a prohlédli si vánoční výzdobu 

Prahy. 

V období od 4. 1. do 28. 2. 2021 mohli školní družinu opět navštěvovat pouze žáci 1. a 2. tříd. 

Kromě činností již výše zmíněných, chodily děti na vycházky na Folimanku, 

do Havlíčkových sadů, na Výtoň, do Kateřinské zahrady, na Ztracenku. Protože po letech 

v Praze napadl sníh, byly také několikrát bobovat do Riegrových sadů. Pro žáky 3. a 4. 

ročníku pokračovala družinová videosetkání. 

V období 1. 3. až 11. 4. byly školy opět zcela uzavřeny, a tak byla uskutečňována 

videosetkání pro všechny účastníky školní družiny. S pomocí kamery děti dle návodu 

vyráběly nespočet výrobků, měly možnost zúčastnit se společného vaření a připravit 

chlebíčky se salátem či pomazánkou. Byly realizovány velikonoční video dílny. 

Od 12. 4. do 14. 5. se škola opět otevřela a na základě rotačního vyučování se v družině po 

týdnu střídali žáci 2. a 4. ročníku se žáky 1. a 3. ročníku.  

Od 17. 5. až do konce školního roku se otevřel provoz školní družiny i školního klubu pro 

všechny účastníky. Vzhledem k již příznivějšímu počasí vychovatelé organizovali hlavně 

časté vycházky mimo budovu školy, zařazovali vhodné pohybové aktivity a snažili se tak 

u dětí o zlepšení fyzické kondice. 

Činnost školní družiny a školního klubu byla ukončena 25. 6. 2021 
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11.  Poradenské služby školy, výchovné poradenství, 

poradenství k volbě povolání 

Ve školním roce 2020/2021 své služby opět nabízel celý tým školního poradenského 

pracoviště: školní speciální pedagožky, školní psycholožky, školní výchovný poradce 

a etoped, metodička primární prevence 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. 

Vzhledem k pandemické situaci byla v letošním roce činnost ŠPP značně ztížena. Podpora 

žáků i jejich rodin probíhala nejčastěji online formou, prostřednictvím videohovorů, emailové 

či telefonické komunikace, případně formou individuálních konzultací ve škole. 

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 Petr Švácha. 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 

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 tento rok 

nemohla v důsledku protiepidemických opatření spolupracovat s Městskou policií HMP. 

V závěru školního roku se ovšem podařila spolupráce s dalšími organizacemi cílenými svou 
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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 58 700 Kč. 

Kariérové poradenství 

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

předmětu Člověk a svět práce v 8. ročníku. Dále jsou seznamováni s nabídkou vzdělávacích 

oborů jednotlivých škol na nástěnce v 1. patře školy před učebnou 12 a jsou jim předávány 

přehledy středních škol (např. Atlas škol, materiály PPP Praha). Jako efektivní metoda se též 

ukazuje prezentace vybraných středních škol přímo při vyučování. Žákům i zákonným 

zástupcům jsou kariérovým poradcem na základě jejich žádosti poskytovány individuální 

konzultace, které využívají žáci zejména 9. ročníku, ale již i 8. ročníku, případně rodičům 

uvažujícím o přechodu jejich dítěte na víceleté gymnázium. Samozřejmostí je oslovování 

žáků, kteří nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení na čtyřleté obory středních škol, 

s cílem jim pomoci s výběrem vhodné školy v kole druhém, včetně pomoci 

s potřebnou administrací. Byla realizována tradiční setkání zákonných zástupců a žáků 5., 7. 

a 9. tříd ve dnech 21. 1. a 28. 1. 2021, na kterých byli seznámeni s administrací a postupy 

v rámci správního řízení při přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia. Žáci 8. 

a 9. ročníku navštívili v listopadu 2020 pražský veletrh středních škol „Schola Pragensis“. Jak 

setkání v lednu 2021, tak návštěva Schola Pragensis byla vzhledem k protiepidemickým 

opatřením online. 

Kariérový poradce též zprostředkoval informace pro zájemce o testy profesní orientace, které 

byly realizovány ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4. 

Cílem práce s žáky je napomoci včasnému rozpoznání vhodné profesní orientace. 

Speciálně-pedagogická a psychologická péče 

V tomto školním roce byla speciálně pedagogická a 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 90 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Byli 

vzděláváni dle podpůrných opatření doporučených školskými poradenskými zařízeními, nebo 

ŠPP, 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). I nadále 

byl zachován systém plánů pedagogické podpory i nad rámec platné legislativy. Vznikaly tak 

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

obtíže zaznamenány poprvé.  V průběhu školního roku došlo na základě změny legislativy 

k poskytování pedagogické intervence (PI) výhradně školou. Všem žákům byla PI zachována 

a u několika nově poskytnuta. Čtrnácti žákům byla školským poradenským zařízením 

doporučena podpora 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. asistenti 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.  

Žákům byla podpora poskytována zejména v rámci předmětů speciálně-pedagogické péče, 

které vedly speciální pedagožky, nebo na pedagogických intervencích pod vedením pedagogů 

školy. Péče v průběhu prezenční i distanční výuky probíhala individuální či skupinovou 

formou v době vyučování mimo prostory třídy. Do této péče se v rámci distanční výuky ve 

větší míře zapojovali i asistenti pedagoga. Náplní těchto činností byla jedna výuka témat 

jednotlivých předmětů za využití speciálně-pedagogických metod, jednak systematický rozvoj 

dílčích funkcí, nutných pro nácvik správného čtení a psaní. Rozsah vycházel z doporučení 

školského poradenského zařízení a z plánu stanoveného speciálními pedagožkami školy dle 

organizačních možností. V případě potřeby se členové týmu ŠPP účastnili vyučování, kde se 

podíleli na vytváření odpovídajících podmínek ve třídě, a to i v rámci online výuky.  

Nedílnou součástí 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 online přednáška na téma „Způsoby práce s žáky na 

začátku školní docházky“.  

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 
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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 35.  

Pracovníci ŠPP se průběžně věnují vlastnímu profesnímu rozvoji, zejména soustavnému 

vzdělávání v psychoterapeutických přístupech a vzdělávání na krátkodobých kurzech. 

Vzhledem k  protiepidemickým opatřením v letošním školním roce většina těchto kurzů 

probíhala v online formě. Ty jsou zaměřeny jak na práci s jednotlivci, tak i třídními kolektivy 

(Jak vést předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky s speciálními 

vzdělávacími potřebami; Jak udělat adapťák). Některé jsou pak zacíleny na vzdělání 

v konkrétní metodě (Využití FIE pro rozvoj metakognitivních schopností žáků, Kids´Skills - 

na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou; Diagnostika matematických 

schopností a dovedností; Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní; další 

online kurzy zaměřené na práci se žáky s SVP). Odborný rozhled pracovníci prohlubují také 

formou účasti na seminářích a konferencích (Dyskorunka, Konference pro učitele 1. stupně), 

mezioborových setkáních (Barevný svět dětí) a pravidelných supervizích (kazuistických 

i týmových). ŠPP reaguje vstřícně na žádosti studentů vysokých či vyšších odborných škol 

o spolupráci a umožnění stáží, 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, nebo 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 probíhaly pouze do 12. 10. Poté byla jejich činnost přerušena 

a následně ukončena. Všem účastníkům, kteří o to projevili zájem, byla poměrná částka 

vrácena. Ve školním roce 2021/2022 se plánuje opětovné obnovení provozu kroužků. 
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13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních 

programech 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-33 014/2019  

Škola v rámci tohoto programu čerpala částku 112 404 Kč. Tato částka byla použita na 

nenárokové složky platu učitelů, kteří vyučují cizince, a tím je jejich práce náročnější na 

přípravu i realizaci. Dále byly financovány individuální kurzy českého jazyka pro žáky – 

cizince, kteří si takto rozšiřovali slovní zásobu a zaměřovali se na praktické osvojení českého 

jazyka.  

33077 Rozvojový program Podpora financování základních a středních škol 

při zavádění změny systému financování regionálního školství 

Škola v rámci tohoto programu čerpala v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021 částku 

378 860 Kč. Tato částka byla použita na financování tandemové výuky v 1. a 2. ročníku 

a tandemových hodin v rámci výuky cizích jazyků. Od 1. 1. 2021 je tato částka součástí 

rozpočtu školy. 

Projekt v rámci programu Šablony – Podpora školy II 

Ve školním roce 2020/2021 byl projekt Podpora školy II ukončen. Část šablon bude pro 

nevyčerpání vrácena. Jedná se o projektové dny v ŠD, Nové metody ve výuce a Vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Důvodem těchto vratek je, že v době distanční výuky jejich 

naplňování bylo organizačně obtížné. Projekt Podpora školy II byl na žádost školy prodloužen 

o jeden měsíc do 31. 3. 2021. Od 1. 4. 2021 navazuje projekt Šablony III. 

Projekt v rámci programu Šablony – Podpora školy III 

Ve školním roce 2020/2021 byl 1. 4. 2021 zahájen projekt Podpora školy III. V rámci tzv. 

šablon je však přidělena škole zásadně nižší částka, než v rámci projektu Podpora školy II. 

Toto bylo zapříčiněno celkovou částkou, kterou MŠMT na tyto projekty poskytlo. Škola tak 

místo 1,00 úvazku speciálního pedagoga může financovat pouze 0,7 úvazku. Také v rámci 

projektu již není možné hradit jazykové kurzy pedagogických pracovníků školy. Konec 

projektu je plánován na 31. 3. 2023. 
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Projekt Erasmus+ Building Bridges 

Ve školním roce 2020/2021 měl probíhat druhým rokem mezinárodní projekt Erasmus+, 

Building Bridges, spolufinancovaný ze zdrojů Evropské unie. V původním časovém 

harmonogramu bylo cílem pracovat na dvou tématech; Současnost a výzvy naší doby 

a Budoucnost a co nás čeká. Vyvrcholením projektových aktivit měla být setkání na školách 

ve Španělsku a Polsku. Kvůli opatřením spojeným s pandemií nemoci SARS-CoV-2 však 

nebylo možné plánované aktivity uskutečnit. Snažili jsme se některé činnosti převést do 

virtuální podoby, ale odlišná protipandemická opatření ve školách spojená s různou kvalitou 

internetového připojení spolupráci příliš neumožnila. Přesto jsme uskutečnili několik 

virtuálních aktivit pro žáky a pravidelně probíhala online setkání učitelů. 

Ze zmíněných důvodů jsme se s partnerskými týmy rozhodli zažádat o prodloužení 

projektového období o dvanáct měsíců, tedy do 1. srpna 2022. Věříme, že nám prodloužení 

umožní uskutečnit projektové aktivity, a dosáhnout tak cílů mezinárodního partnerství. 

I v případě, že by nebylo možné dodržet původní plán, máme zájem o přenesení projektu 

zcela do virtuálního prostředí a pokusíme se o projektová setkání na dálku. V následujícím 

školním roce by v partnerství měl pokračovat současný osmý ročník, který projekt začal. 

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 standardně nabízeny různorodé zájmové kroužky, 

jejichž činnost však byla v uplynulém roce z důvodu pandemie omezena. Nadaným žákům se 

také během vyučovacích hodin dostává individuální péče zadáváním problémových úloh. 

15. Polytechnická výchova 

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

povinného předmětu od 6. ročníku – Svět práce v časové dotaci 1 vyučovací hodina týdně. 

V rámci volnočasových aktivit na škole je kroužek Práce se dřevem, kroužek společnosti 

Brics 4 Kids – práce se stavebnicí Lego Technik, kroužek 3D tisku a kroužky zaměřené na 

Arduino a programovací jazyk Python. V praktických činnostech jsou využívány stavebnice 

MERKUR, Lego, Kapla a další kreativní stavebnice. Žáci 6. ročníku společně s jejich rodiči 

vyráběli elektrické modely. Pan učitel Václav Nádvorník se účastnil aktivit IKAP Ústeckého 

kraje na pozici experta digitální gramotnosti. Učitelé dále používají sadu robotů Ozobot Evo 
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pro rozvíjení základů programování a robotiky mezi žáky. Škola uvažuje o nákupu dalších 

robotických sad. 

16. Integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

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

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

úspěšně spolupracuje s organizacemi zaměřenými na tuto problematiku. Žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí finančně podporuje Nadační fond Puštík, například částečnými 

úhradami zotavovacích pobytů a lyžařsko-snowboardových kurzů, platbou obědů, případně 

bezúročnými půjčkami na školní vybavení. 

Přípravné třídy 

Škola nemá přípravné třídy. 

17. Cizí státní příslušníci 

Státy EU Počet žáků 

Slovensko 6 

Polsko 1 

Litva 1 

Bulharsko 2 

Celkem 10 

Státy mimo EU 

Turecko 1 

Austrálie 1 

Rusko 1 

Ukrajina 4 

Srbsko 2 

Vietnam 2 

Celkem 11 
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Cizí státní příslušníci jsou běžně zařazováni do tříd. 

V rámci podpory výuky cizích jazyků škola čerpala v roce 2020 rozvojový program MŠMT – 

Podpora výuky cizinců.  

18. Environmentální výchova 

Škola měla pro školní rok 2020/2021 vypracovaný Program EVVO. Tento program vycházel 

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

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

průřezového tématu Environmentální výchova do předmětů a realizací různých dílčích aktivit 

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

 

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 

 

Environmentální výchova a její naplňování v rámci jednotlivých stupňů: 

I. stupeň 

Tematické okruhy: 

Ø Ekosystémy – les, pole, louka, vodní ekosystémy (řeka, rybník, jezero), moře, tropický 

deštný les, lidské sídlo – město – vesnice, kulturní krajina 

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 – lidský životní styl (spotřeba, fair trade, energie, odpady), 

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

a ŽP, průmysl a ŽP, rovnováha v přírodě, CHKO a NP České republiky 

Ø Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s nimi, ochrana 

přírody a kulturních památek, změny v krajině 

 

Další aktivity: 

Ø pobyt v přírodě – pozorování rostlin a živočichů, interaktivní úkoly v pražských 

parcích (1.-5. ročník) 
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Ø zotavovací pobyt budoucích prvňáčků – poznávání přírody na lokalitě Žalý (1. ročník) 

Ø návštěva zámeckého parku Konopiště, botanického skleníku a růžové zahrady 

(1. ročník) 

Ø šetrný přístup a chování v přírodě v rámci zotavovacího pobytu (2. ročník) 

Ø online program na téma „ptáci“ organizovaná ZOO Praha (3. ročník) 

Ø den vody – šetrné využívání vody člověkem, seznámení s vodním domem v Hulicích 

(3. ročník) 

Ø exkurze do ZOO Praha – ohrožené druhy, význam ochrany ex situ (4. ročník) 

Ø pěstební pokusy s rostlinami (4. ročník) 

Ø beseda o významu včel v přírodě (4. ročník) 

Ø diskuse o přírodní rovnováze, vlivu jedince na životní prostředí, životním stylu lidské 

společnosti (5. ročník) 

 

II. stupeň 

Tematické okruhy: 

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

organismy, vliv člověka), moře, tropický deštný les 

Ø Základní podmínky života – voda (druhy vody, význam vody pro lidské aktivity, 

ochrana její čistoty), ovzduší (význam pro život na Zemi, znečišťování ovzduší 

a klimatické změny), půda (propojenost složek prostředí, zdroj potravin, ochrana 

půdy), energie (vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj), přírodní zdroje 

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

Ø Vztah člověka k prostředí – lidský životní styl (spotřeba, energie, odpady), 

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

a ŽP, průmysl a ŽP (mj. zaměření na americký kontinent) 

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

 

Další aktivity: 

Ø pozorování různých ekosystémů v rámci zotavovacích pobytů (6.–9. ročník) 

Ø sledování dokumentárních filmů Planeta Země D. Attenborougha (6.–8. ročník) 

Ø projektová výuka – jehličnaté stromy a jejich význam v české přírodě, kůrovcová 

kalamita v ČR (6. ročník) 

Ø online program ZOO Praha – etologie živočichů (6. ročník) 
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Ø projektová výuka – ekosystém, potravní řetězec, vztah člověka a přírody (7. ročník) 

Ø vliv různých chemických látek na životní prostředí – rozbor videí a novinových článků 

(8. a 9. ročník) 

Ø tvorba informačních posterů a demonstračních pokusů na téma „kyselé deště“ 

(8. ročník) 

Ø tvorba interaktivních prezentací – biomy světa a jejich životní prostředí (8. ročník) 

Ø návštěva výstavy „Udržitelná Praha 2021“ (8. ročník) 

Ø rozbor významných ekologických havárií souvisejících s fosilními palivy (9. ročník) 

Ø projektová výuka – chemická výroba halogenderivátů, vliv na ŽP (9. ročník) 

 

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

v rámci předmětu Člověk a jeho svět, na II. stupni zejména v rámci předmětů Svět přírody, 

Člověk a společnost.  

19. Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova 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, jejichž konání bylo ovšem vzhledem k distanční výuce 

tento školní rok omezeno. 

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 
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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 58 700,- Kč, a může tak prostřednictvím organizace Život bez závislostí realizovat 

46 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 nebezpečí kyberprostředí a sociální odloučení spojené s distanční výukou.  

Škola věnuje pozornost všem negativním projevům chování u žáků. Součástí prevence jsou 

i programy zaměřené na bezpečnost na internetu a sdílení fotek či osobních informací. Byla 

zorganizována i online přednáška pro rodiče žáků 3. ročníku na téma Bezpečnost na internetu 

s lektorem Martinem Kožíškem. Byly zařazeny i programy na vyrovnání se se samotou, 

samostatné učení, nastavení denního režimu a plánování domácí práce i odpočinku.  

V průběhu školního roku nastalé situace aktuálně řeší třídní učitelé, pracovníci školního 

poradenského pracoviště a externí lektoři ve třídách i s jednotlivci.  

Ředitel školy se pravidelně účastní jednání v rámci systému včasné intervence (SVI) 

MČ Praha 2. 

 

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

I. stupeň II. stupeň Celkem 

13 10 23 

 

23. Počet žáků 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2021 301 254 555 

 

Naplnění kapacity školy 99,11% 

Plánovaná naplněnost od 1. 9. 2021 99,82% 

Průměrný počet žáků na třídu 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2021 23,15 25,4 24,13 

24. Žáci s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke 

znalosti českého jazyka 

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 15 
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25. Problematika související s rozšířením nemoci  

COVID-19 na území České republiky  

Škola předpokládala, že se uzavření škol v tomto školním roce může opakovat a připravovala 

se na něj již v době přípravného týdne. V rámci něho učitelé pracovali na tématu „Co se 

v distanční výuce osvědčilo a co přenést do případné výuky prezenční“. Dále byl vytvořen 

pokyn k přechodu mezi prezenční a distanční výukou. V předstihu byly nakoupeny pomůcky 

pro distanční, případně hybridní, výuku jako jsou konferenční kamery, vizualizéry, grafické 

tablety a jiné. Tyto pomůcky byly využity již v září, kdy se jedna třída a několik učitelů 

dostalo do karantény. Jako extrémní případ hybridní výuky byla situace, kdy učitel učil 

z domova (z karantény), v IX.B bylo prezenčně ve třídě 9 žáků, kteří učitele sledovali na 

velkoplošné televizi a byli zároveň propojeni pomocí konferenční kamery se zbylými 

spolužáky, kteří stále byli v karanténě. Velký důraz byl kladen na osvojení prostředí Učebny 

Google ve 4.–6. ročníku. 

Od poloviny října docházelo ke střídavému omezování přítomnosti žáků školy ve škole. Na 

konci této kapitoly je přehledně zpracováno uzavírání a provoz jednotlivých částí školy. 

 Do distanční výuky se systematicky zapojili všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

Vychovatelé i asistenti pedagoga individuálně pracovali s menšími skupinkami žáků 

(případně s jednotlivci), v rámci výuky byly častěji využívány Meety v menších skupinkách. 

Od 4. ročníku bylo intenzivně využíváno prostředí Učebny Google, jakožto hlavního kanálu 

pro odevzdávání úkolů. Samozřejmostí byla synchronní výuka v prostředí Meet, kde škola 

dodržovala doporučení MŠMT o maximálním počtu synchronních hodin v průběhu dne. 

V druhém pololetí škola investovala do rozšířené licence Google Suite, která obsahuje 

možnost BreakOutRooms a dalších funkcionalit prostředí Meet.  

Zcela zásadní a inovativní akcí, která byla vynucena okolnostmi, byl online zápis do prvních 

tříd, který se neomezil jen na administrativní část, ale v rámci kterého došlo i na jeho 

motivační část. Budoucí žáci byli připojeni na individuální meety 

V rámci celého školního roku byly zintenzivněny schůzky ročníkových týmů, protože 

komunikace a kooperace v rámci změn byla obtížnější. V průběhu celého roku se učitelé 

vzájemně inspirovali v nových metodách výuky. 

Aby byla zajištěna určitá kontinuita „normální Londýnské“ byly organizovány následující 

akce:  

• Vánoční online dílny s rodiči  
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• Online třídní schůzky 

• Online pedagogické dílny pro pedagogické pracovníky 

• Online oslava Dne učitelů se společnou hrou Bingo a tombolou 

• Opakované offline dny, kdy žákům byly připravovány aktivity bez využití počítačů 

• Závěrečná online příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ 

• Online Londýnské schody bez Londýnských schodů 

I z tohoto školního roku se bude škola inspirovat takovými aktivitami, které je možné 

zakomponovat do běžného režimu školy. Jako příklad lze uvést hybridní setkání pedagogů, 

z nichž někteří jsou přítomni prezenčně a jiní prostřednictvím Google Meet. Využití Učebny 

a Kalendáře Google pro organizaci výuky od 4. ročníku, a jiné. 

Je velikým přáním všech pracovníků školy, aby se podobný školní rok již neopakoval, i když 

v něm, podle mnoha a mnoha zpětných vazeb, škola obstála se ctí. 

26. Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků 

Víceletá gymnázia 

z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

6 4 

Konzervatoře 

z pátého ročníku z devátého ročníku 

0 1 

4 leté střední školy 

Gymnázia Střední 
umělecké školy 

Odborná 
učiliště 

Ostatní střední 
školy 

s maturitou 
Celkem 

21 7 1 24 53 
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27. Školská rada 

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

zápisy zveřejněné na www.londynska.cz.). Prezenčně či online. 

 
Členové školské rady 

Za ÚMČ Praha 2:  

Lenka Maršálová 

Michal Orság 

Lucie Pechová 

 

 Za rodiče:  

Petr Chaluš 

Lucie Karásková 

Lukáš Silný 

 

Za pedagogy:  

Václav Nádvorník 

Martina Novotná 

Eva Varhulíková 

 

Vzhledem k distanční či rotační výuce a protiepidemickým opatřením téměř po celý školní 

rok se neuskutečnila žádná akce pořádaná rodiči. Na příští školní rok se však již nějaké 

plánují. 

19. 4. 2021 proběhlo setkání školské rady, na kterém Lukáš Silný odstoupil z funkce předsedy 

školské rady a přestal být jejím členem za rodiče, neboť se stal pedagogickým pracovníkem. 

Novou předsedkyní byla do další volby členů na začátku školního roku 2021/ 2022 zvolena 

Eva Varhulíková.  

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 8393 437 50 

Říjen 3597 408 45 

Listopad 1730 322 38 

Prosinec 4993 399 44 

Leden 2515 116 36 
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Počty strávníků 

Měsíc Počet porcí Žáci Zaměstnanci 

Únor 1986 114 32 

Březen 722 23 31 

Duben 2318 245 44 

Květen 6043 378 44 

Červen 6113 364 44 

Celkem 32297   

 

V tomto školním roce, se ukázalo, jak je důležitá spolupráce a pevné zázemí v dodavatelské 

firmě, která pro naše strávníky dodává obědy. Od poloviny října, kdy došlo k prvnímu 

uzavření škol pro všechny žáky, se SPV Jana Masaryka postaralo o stravování i ve velmi 

nízkém počtu strávníků. V té době to byli učitelé, kteří vyučovali online, a žáci, kteří měli 

zájem o obědy do donesených nádob, nebo ve vyhraněném čase v jídelně. Škola uzpůsobila 

počet stolů a židlí v jídelně tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi strávníky v prostorách 

společného stravování. Stejně tak byly dodržovány pokyny hygienické stanice i v době 

krátkého rozvolnění výuky až do konce školního roku. V současné době opět nabízíme jídla 

neobsahující lepek jako jednu z denních nabídek. Pitný režim byl dodržován prakticky po 

celou dobu školního stravování. 

29. Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol 

Ø ÚMČ Praha 2, odbor interního auditu a kontroly – Audit ověření účetní závěrky  

Ø ÚMČ Praha 2, odbor školství – Veřejnosprávní kontrola, dodržování účetních 

standardů, rozpočtových pravidel finanční kontroly v období 1. 3. 2021 – 31. 5. 

2021 

Ø Šetření ČŠI – Monitoring distančního vzdělávání 

Ø KHS Ústeckého kraje – dodržování zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví na zotavovacím pobytu ve zdravotně příznivém prostředí 
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Ze zpráv nevyplynula pro školu žádná nápravná opatření a zprávy jsou k nahlédnutí 

v ředitelně školy. 

30. Školní informační systém 

Efektivní distanční výuka není možná bez vhodně nastaveného informačního systému. Na 

škole se v tomto roce změnily základní informační kanály. Místo školní webové stránky, která 

byla stále zdrojem trvalejších informací, se aktivita přesunula na prostředí Učebny Google 

(pro žáky 4.–9. ročníku) a do emailové komunikace (pro žáky 1.–3. ročníku). Žáci ve stále 

větší míře využívali aplikací Google. V druhém pololetí škola rozšířila své učitelské licence 

na variantu Google Workspace for Education: Teaching and Learning Upgrade. Tato licence 

zefektivnila videohovory prostřednictvím Google Meet.  

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 (pouze 

v době prezenční výuky). V prvním mezipodlaží na hlavním schodišti je umístěn interaktivní 

kiosek s přístupem na internet, kde je možné nahlédnout do všech zveřejněných dokumentů, 

jako je školní vzdělávací program a školní řád. 

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, 

tentokráte online formou prostřednictvím Google Meet. 

Využití domény londynska.cz a aplikací Google 

V přiložených grafech je vidět velmi aktivní využívání aplikací Google v průběhu distanční 

výuky. V průběhu výuky bylo odesláno cca 7000 emailů denně, více jak 150 aktivních kurzů 

v Učebně Google a více jak 500 uživatelů denně využívalo Google Meet. Z grafů je i patrné 

menší užívání těchto přístupů v době víkendu a prázdnin, což je velmi pozitivní. 
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31. Školní parlament 

Stejně jako činnost celé školy, tak i činnost školního parlamentu, významně ovlivnila 

protiepidemická opatření vyhlášená v rámci předcházení onemocnění COVID-19. Školní 

parlament byl ve školním roce 2020/2021 řádně ustanoven z řad zástupců 3.–9. tříd a bylo 

zvoleno jeho vedení. Celkově se parlament sešel pouze na čtyřech jednáních. Usnesl se 

o způsobu udělení cen a putovních pohárů v rámci LonCupu a sestavil jeho náplň pro aktuální 

školní rok.  Bohužel bylo možno realizovat jedinou soutěž, a to ve střeleckých dovednostech, 

vše ostatní bylo zrušeno. V rámci distanční výuky školní parlament nezasedal a z důvodu 

dodržení homogenity ročníků a nepotkávání se žáků ani v období 05 – 06/2021. 

32. Úspěchy žáků ve sportovních a jiných soutěžích 

Z důvodu omezení sportování nebyly prakticky v průběhu celého roku organizovány 

sportovní soutěže. 

 

33. Realizované nákupy vybavení školy a opravy a 

udržování. 

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

školy. Výměna PVC v části učeben školy. Pokračuje rekonstrukce fasády a kompletní výměna 

plastových oken v Londýnské ulici (realizace do podzimu roku 2021). 

 

Předmět nákupu Cena v tisících Kč 

Počítačové vybavení 1 031 

Software 133 

Vybavení učeben a kabinetů nábytkem 382 

Zlepšení technického vybavení školy 673 

Učební pomůcky 55 
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34. Přehled o poskytnutých informacích  

Ve školním roce 2020/2021 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 2020 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 

ke GDPR a stávajícím zaměstnancům je dodržování pravidel připomínáno. 

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 Průběžně 40 1. 1 

ZŠ Londýnská 

Celoroční projekt „ 
Pohádkové putování“ 
(vztah ke knihám a 

ke čtení, spolupráce, 
vztahy ve skupině) 

průběžně 
během 

školního 
roku 

20 1. 1 

ZŠ Londýnská Pravidla silničního 
provozu pro chodce celý rok 10 1. 1 

ZŠ Londýnská 
Procházky do 

Grébovky – čtvero 
roční období 

4 x za rok 12 1. 1 

ZŠ Londýnská Spolupráce se ŠPP – 
mapování klimatu Průběžně 10 1. 1 

ZŠLondýnská Celodenní projekt 
v Riegrových sadech 

25. 11. 
2020 3 1. 1 

Spolu, hravě a zdravě 
Divadelní 

představení „Kdo 
naslouchá, rozumí“ 

18. 6. 2021 1 1. 1 

Spolu, hravě a zdravě Vycházka po 
Vinohradech 21. 6. 2021 2 1. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy 
3 x týdně 

v prezenční 
výuce 

50 2. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní setkání 
přes meet 

1 x týdně 
v on-line 

výuce 
14 2. 1 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2020/2021 

 
Strana 37 

 

Název organizace 
provádějící prevenci 

- přednášku 
Název přednášky Datum 

konání 

Délka 
přednášky 

(počet vyuč. 
hodin) 

Roč. 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

ZŠ Londýnská Pravidla silničního 
provozu pro chodce 

v průběhu 
roku 10 2. 1 

ZŠ Londýnská 

Vycházky do okolí 
školy se zaměřením 

na osobnostní a 
sociální hry a klima 

třídy 

1-2x týdně  30 2. 1 

ZŠ Londýnská Offline den 30. 3. 2021 4 2. 1 

ZŠ Londýnská 
Preventivní program 

zaměřený na 
kamarádské vztahy 

ve třídě 

10. 5. 2021 3 x 4 2. 1 

ZŠ Londýnská 

Celoroční projekt 
Záhada zámku v 

horách (spolupráce, 
vztahy ve skupině) 

Průběžně 15 2. 1 

ZŠ Londýnská 
Celodenní ročníkový 

výlet (povinnosti 
účastníků provozu) 

16. 6. 2021 2 2. 1 

ZŠ Londýnská 

Celoroční projekt 
"Odemykáme 

tajemství Prahy“ 
(spolupráce, vztahy 

ve skupině) 

1 x 
měsíčně 12 3. 1 

ZŠ Londýnská  
PP 

Preventivní program 
zaměřený na 

kamarádské vztahy 
ve třídě 

Září, 
prosinec 2. 3 1 

ZŠ Londýnská Bezpečně na 
internetu 

Průběžně 
celý rok 8 3 1 

ZŠ Londýnská PP Kyberšikana Březen 2 3 1 

Život bez závislostí Nikotin mě neláká 27. 11. 
2021 1 3. 1 

Spolek 2012 
program PP  Neubližujme si 31. 5. 2021 2 3 1 

ZŠ Londýnská 
Zakončení 

ročníkového projektu 
(spolupráce) 

23. 6. 2021 4 3 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy 1 x týdně 40 4. 1 

ZŠ Londýnská Celoroční projekt 
,,Záhada ztraceného 

průběžně 
během 20 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) 

deníku“ (zaměřeno 
na vztah k České 

republice a její 
poznávání) 

školního 
roku 

Život bez závislostí Jak se samostatně 
učit 

6. 4. a 7. 4. 
2021 2 4. 1 

ZŠ Londýnská Práce se třídou – 
externí lektor duben 2021 4 4. 1 

ZŠ Londýnská 
Spolupráce se ŠPP – 

mapování klimatu, 
pomoc v hodinách 

Průběžně 10 4. 1 

Eva Šimánková Sexuální výchova květen/červ
en 4 4. 1 

ZŠ Londýnská Internet bezpečně Průběžně 5 4. 1 
ZŠ Londýnská – 

učitelé ICT Internet bezpečně Průběžně 5 5. 1 

ZŠ Londýnská Celoroční projekt Ve 
šlépějích jedinečnosti Průběžně 20 5. 1 

ZŠ Londýnská Komunitní kruhy Průběžně 40 5. 1 

Vít Hrbáček Práce se třídou 1 x ročně 2 5. 1 

ŽBZ 
program PP 

Preventivní program 
s názvem "Jak se 
nestát závislým na 

počítačových hrách" 
Listopad 1 5. 1 

ZŠ Londýnská ŠPP 
Preventivní program 

zaměřený na 
přechod na 2. stupeň   

Červen 2 5. 1 

ŽBZ 
program PP 

Preventivní program 
s názvem "Co vše 

chceme sdílet" 
Únor 1 5. 1 

Život bez závislosti Být asertivní leden 2021 2 6. 3 

Život bez závislosti Co chci sdílet na 
internetu 

březen 
2021 2 6. 2 

Prev-centrum Je mi se mnou fajn květen, 
duben 2021  2 6. 3 

ZŠ Londýnská Internet bezpečně září 2020 1 7. 1 

Petr Švácha Nácvik odolávání 
tlaku 30.9.2020 2 7. 1 

Život bez závislostí Poruchy příjmu 
potravy 24.11.2020 1 7. 1 

ČSOB + Policie ČR Kyberbezpečnost 8.12.2020 1 7. 4 

Forum PPV 
Kyberšikana jako 
nová hrozba pro 

demokracii 

25.1.2021 
9.6.2021 4 7. 1 

z.s. projekt Zdravé 
dospívání Intimita v dospívání 9.6.2021 2 7. 1 

Život bez závislosti 
Preventivní program 

na téma právní 
vědomí 

21. 9. 2020 2 8. 3 
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Název organizace 
provádějící prevenci 

- přednášku 
Název přednášky Datum 

konání 

Délka 
přednášky 

(počet vyuč. 
hodin) 

Roč. 
Hodnocení 

(jako ve 
škole 1-5) 

Život bez závislosti Jak komunikovat s 
rodiči 8. 4. 2021 2 8. 2 

konsent.cz MPP POWER - 
prevence kybernásilí 

24.- 25. 5. 
2021 3 8. 2 

konsent.cz Bezpečný sexuální 
život 18. 6. 2021 3 8. 2 

Život bez závislosti Rizika pornografie 5.10.2021 3 9. 2 

Život bez závislosti Extremismus duben 2021 2 9. 2 

ZŠ Londýnská 
Jak zvládnout stres a 

poradit si u 
přijímaček (talentové 
i klasické zkoušky) 

duben 2021 3 9. 1 

konsent.cz Bezpečný sexuální 
život 

červen 
2021 3 9. 1 

 

36. Výsledky testování žáků a jednotné přijímací zkoušky 

V tomto školním roce jsme se vrátili k externímu testování firmou SCIO, a to ve 4. ročníku – 

test čtenářské gramotnosti, v 5. ročníku účastí v národním testování (Matematika, Český 

jazyk, Obecné studijní předpoklady) a v 8. ročníku standardizovaný test AJ SKATE. Dále 

jsou zde již tradičně úspěšné výsledky jednotné přijímací zkoušky žáků naší školy. 
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Cermat – Jednotná přijímací zkouška na SŠ  
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Scio – Národní testování 5. ročník 
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Ve všech částech testování žáci naší školy uspěli a jejich postavení odpovídá předpokladům. 

Scio – SKATE – anglický jazyk 8. ročník 

V rámci anglického jazyka v 8. ročníku téměř všichni žáci již splňují výstup základního 

vzdělávání – úroveň A2 a více jak polovina již i úroveň B1 a lepší. 
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Scio – Čtenářská gramotnost 4. ročník 

Jedná se o adaptivní test, který je shodný pro žáky 4. ročníku i pro žáky střední školy. 

Z výsledků je vidět vynikající čtenářská gramotnost našich žáků.  
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37. Nadační fond Puštík 

Nadační fond Puštík byl založen již v dubnu 2014. Jeho hlavní cíl spočívá ve snaze zmírnit 

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

rozvíjí schopnost pomáhat. V letošním roce nadační fond opakovaně nabízel pomoc i rodinám 

postiženým okolnostmi spojenými s výskytem nemoci COVID-19. Stav účtu nadačního fondu 

je k 30. 6. 2021 779.411,60 Kč. Pohledávky z půjček podpořeným osobám jsou ve 

výši 10.000 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 2020/2021 poskytl 

Nadační fond Puštík podporu na základě 10 smluv (10 podpořených osob), a to jak ve formě 

darů, tak ve formě půjček. Podpora směřovala nejčastěji na příspěvek na úhradu zotavovacího 

pobytu žáků dále na úhradu obědů, platba internetového připojení v době distanční 

výuky. Platby za zájmové kroužky dětí letos vzhledem k protiepidemickým opatřením 

neproběhly. 

Více informací o činnosti nadačního fondu najdete na www.pustikpomaha.cz.  

38. Ročníkové projekty 

Ročníkový projekt prvního ročníku - Pohádkové putování 

Projekt probíhal od začátku října do června. Každý měsíc (od října do května) žáci pracovali 

s jednou dětskou knihou. Každá kniha v sobě nesla jedno zásadní téma, se kterým se daný 

měsíc pracovalo ve třídách, v ročníku i ve družině. Úkoly směřovaly k rozvíjení klíčových 

kompetencí. Výstupy z projektových činností žáci shromažďovali ve „čtenářských deskách“. 

Některé knihy byly prozrazeny hned, jiné žáci odhalovali postupně. Na některých tématech 

spolupracovali i rodiče dětí. Původně se k tématům měly vázat i návštěvy výstav 

a divadelních představení, ale vzhledem k protiepidemickým opatřením to nebylo možné. 

Během roku se střídaly tyto formy práce: práce s textem, individuální a skupinová práce, 

dramatická realizace, výtvarné vyjádření, tvorba vlastního textu, diskuse. 

Při projektu jsme také spolupracovali s knihovnou v Záhřebské ulici. V únoru žáci dostali 

dopis od paní knihovnice s prosbou o pomoc rytíři Kaňkovi se záchranou Království fantazie. 

Museli splnit několik úkolů, které se týkaly čtených pohádkových knih, a vždy je přinesla 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2020/2021 

 
Strana 45 

 

sova Kulíšek. Projekt byl zakončen v červnu na parníku, kde vodník, vyslanec Království 

fantazie, poděkoval dětem za záchranu království a pasoval je na čtenáře.  

Ročníkový projekt druhého ročníku – Záhada zámku v horách 

Cílem ročního projektu byl rozvoj sociálně osobnostní stránky dětí a utváření kladných vztahů 

ve třídě, rozvoj kooperačních dovedností, rozvoj schopností a dovedností potřebných k řešení 

problémů a rozvoj čtenářské dovednosti. 

Základem ročního projektu byla četba pohádek a práce s nimi. Na četbu jednotlivých pohádek 

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

improvizace inspirované textem, získávání informací o autorovi, domýšlení děje apod.  

Projekt se uskutečňoval prostřednictvím celoročně stanovených skupin, které měly za úkol 

vysvobodit obyvatele zámku v horách od ohrožení drakem. Za úspěšné plnění úkolů, ke 

kterému je vybízel strůjce potíží (chamtivý kouzelník), získávali žáci „drahé kameny“. Pokud 

měli příslušný počet drahých kamenů, mohli je s kouzelníkem směnit za zázračné kouzlo. 

Toto kouzlo proměnilo část draka zpět na zámek. Obyvatelé vysvobozeného zámku si pak pro 

děti připravili odměnu a poděkování. Celý ročník navštívil zachráněný zámek osobně. 

 

Ročníkový projekt třetího ročníku – Odemykáme tajemství Prahy 

V průběhu třetího ročníku jsme postupně odemykali tajemná a zajímavá místa v Praze. Za 

každou památku jsme získali klíč. Seznamovali jsme se s pražskými pověstmi. Vzhledem 

k epidemiologické situaci, kdy jsme nemohli jezdit MHD, jsme výběr míst pozměnili na 

památky v okolí školy. První zastavení bylo u Národního muzea. Muzeum jsme navštívili 

online prohlídkou. V okolí Národního muzea jsme se posadili a kreslili jsme, jak muzeum 

vypadá našima očima. Další zastavení bylo u sv. Ludmily na náměstí Míru. Mezi další 

památky, které jsou spojené i s pražskými pověstmi, patřily Vyšehrad a Faustův dům. Většinu 

dalších památek (Staroměstský orloj, Vítkov, Čertovka a Národní divadlo) jsme poznávali při 

distanční výuce. Některá místa děti navštívily s rodiči a sdílely své fotografie ze zajímavých 

pražských míst. Pro mnohé děti to bylo i motivací k poznávání dalších památek. Po získání 

klíčů jsme ročníkový projekt ukončily na Vyšehradě, kde si děti ve skupinkách prošly trasu 

s deseti zastaveními, Na jednotlivých zastaveních děti plnily úkoly, které byly o Praze. Děti 

dokázaly, že si o pražských památkách něco pamatují. Všechny skupinky trasu zvládly a na 
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závěr obdržely placku s motivem lva ze Záznamníku z Londýnské a brožurku „Můj průvodce 

Prahou“.  

Ročníkový projekt čtvrtého ročníku – Záhada ztraceného deníku 

Cílem ročníkového projektu bylo seznámit žáky s historií a současností České republiky 

a vhodným způsobem v nich rozvíjet vztah k naší vlasti. Projekt nesl název ,,Záhada 

ztraceného deníku“. V rámci projektu se žáci seznámili s partou dětí, které cestovaly časem 

a poznávaly různá období a historická místa. Projekt začal na zotavovacím pobytu v Železné 

Rudě, kde žáci poprvé objevili deník dětí, který je přenesl do pravěku. Zde se setkali 

se životem, jídlem a jednotlivými historickými obdobími pravěkého člověka. V průběhu roku 

žáci poznávali jednotlivé kraje, studovali jejich polohu na mapě a objevovali významné 

památky. V rámci distanční výuky jsme využívali některé vzdělávací aplikace, ve kterých žáci 

trénovali práci s mapou. Také jsme poznávali jednotlivá historická období a některé důležité 

události jsme ve skupinách dramatizovali. Projekt vrcholil v červnu závěrečnou akcí, ve které 

žáci ve skupinách napříč ročníky plnili jednotlivé úkoly z různých oblastí. Závěrem projektu 

byla plavba na parníku, kde se žáci s tajemným deníkem rozloučili a dostali odměny za svoji 

práci ve skupině. V rámci ročníkového projektu jsme se zaměřovali zejména na rozvoj 

a naplňování veškerých klíčových kompetencí. 

Ročníkový projekt pátého ročníku – Ve šlépějích jedinečnosti 

Cílem projektu bylo seznámit žáky s významnými osobnostmi historie na poli vědy 

a techniky, umění, politiky, matematiky, astronomie a literatury. Dosáhnout lepší orientace na 

mapě Evropy. Poznávat různé úhly pohledu na jedinečnost a nevšednost myšlení a tvorby 

v každém období historie. Uvědomit si pozitiva i nesnáze na cestě za úspěchem a nutnost 

překonávání překážek. 

Na každé dva měsíce byla vyhlášena jedna z celkem pěti oblastí působení: umění; 

matematika, fyzika a astronomie; věda a technika; literatura a politika. Žáci z této oblasti 

vyhledávali a zpracovávali informace o jedné významné osobnosti, jejíž myšlení a činy byly 

ve své době jedinečné.  

O této osobě zpracovali buď sami nebo ve skupinách prezentaci (referát/ukázku 

práce/výtvarný či hudební úkol apod.). Následně ke každé osobnosti vznikla vizitka, která se 

připevnila na slepou mapu Evropy podle místa narození dané osobnosti. Na závěr školního 
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roku si žáci vytvořili svou „vizi budoucnosti“ – vizitku o sobě, jakožto další jedinečné 

a významné osobnosti budoucnosti. 

Ročníkový projekt šestého ročníku – Adopce zvířete ze ZOO Praha 

S ohledem na přechod výuky do distančního režimu jsme museli původní, na zářijovém 

zotavovacím pobytu zahájený, projekt Příběh v bedně zrušit, jeho realizace by v online formě 

nešla technicky realizovat, neboť byl založen především na fyzickém potkávání se žáků, 

společné tvorbě, vyrábění „příběhové bedny“ během projektových dnů i závěrečném finále, 

přehlídce divadelních představení vzniklých příběhů. 

Nápad podpořit pražskou zoo a adoptovat jako ročník některé ze zvířat se nakonec spontánně 

rozrostl v regulérní online projekt, který ten původní nahradil. Peníze na adopci jsme vydělali 

crowfundingovou akcí Hithit, při níž šesťáci nabízeli různé služby či výrobky za symbolické 

ceny. Podařilo se vybrat částku 10 000,-. Ve skupinách sestavených napříč ročníkem pak 

nominovali v této ceně svého zvířecího kandidáta k adopci. Tomu pak připravili volební 

kampaň se vším všudy (plakát, volební heslo, program, spot). V následné online dvoukolové 

volbě byl demokratickým hlasováním všech zúčastněných zvolen gibon stříbrný, kterého jsme 

nakonec za 6. ročník skutečně adoptovali. Popis průběhu projektu s konkrétními ukázkami 

a článkem byl zveřejněn i na webových stránkách pražské zoologické zahrady.   

Kromě naplňování a propojování mnohého učiva i kompetencí nám projekt často pomáhal 

udržovat sociální vazby v ročníku a poskytoval nám prostor ke společné zábavě. 

Ročníkový projekt sedmého ročníku – Na stopě aneb Výprava za poznáním 

Žáci v průběhu školního roku pracovali ve skupinkách napříč třídami na zadaných úkolech. 

Název projektu byl jedním z prvotních úkolů, který žáci vymýšleli. Každý měsíc byl věnován 

různým vzdělávacím oblastem – Měsíc pohybu byl věnován především outdoorovým 

aktivitám, při kterých tým společnými silami sbíral kilometry během či chůzí a připravoval 

posilovací trénink. 

Měsíc historie se nesl v duchu výprav na místa, která jsou spojena s nějakou významnou 

historickou událostí/významnou osobností z české historie. Fotky, obrázky a informace tým 

následně zpracovával do informačního posteru. 

Během Měsíce překvapení měli žáci připraven online adventní kalendář a každý den 

odkrývali jednoduché zábavné úkoly pro tým, jednotlivce i celou rodinu. 
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Měsíc objevování nenápadných krás byl zaměřen na krásné nebo zajímavé detaily, které by 

člověk na první pohled přehlédl. Během procházek po svém okolí tak žáci objevovali 

nenápadné objekty, které stojí za povšimnutí. 

V rámci Měsíce cestování si tým určil libovolnou zemi, oblast, kraj, město, obec, o kterém 

zjistil všechny potřebné informace a natáčel video na způsob televizních pořadů jako 

Objektiv, Koření či nahrával podcast. 

Měsíc nezapomenutelných rolí byl věnován Williamu Shakespearovi a jeho hře Romeo 

a Julie. Každý tým dostal za úkol nahrát mluvené slovo na vybraná jednání a scény z uvedené 

hry. Společně pak jako ročník vytvořili inscenaci celosvětově známé milostné tragédie. 

Měsíc s výzkumem byl ve znamení bádání a zkoumání. Žáci měli za úkol vymyslet si 

libovolné téma, provést výzkum, následně ho vyhodnotit a zpracovat ho do závěrečného 

posteru. Dotazníkové šetření a práce s grafy byly součástí úkolu. 

Měsíce i úkoly v nich byly různě náročné, od zjišťování informací přes pohybové aktivity 

a návštěvy různých míst a byly ohodnoceny určitým počtem dílků do skládačky, která na 

konci vytvořila nápovědu pro získání odměny na tajném místě. Body žáci získávali za splnění 

zadaných kritérií, spolupráci v týmu, kreativitu a originalitu. 

Cílem ročníkového projektu bylo rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence, vyzkoušet si různé 

formy práce, pracovní postupy, prohloubit si znalosti v mnohých předmětech. Klíčová byla 

také schopnost se domlouvat a kooperovat s celým týmem v nelehké době distanční výuky. 

Ročníkový projekt osmého ročníku – Cesta kolem světa s Phileasem 

„Willy“ Fogem 

Ročníkový projekt byl inspirován vědecko-fantastickým literárním dílem Cesta kolem světa 

za osmdesát dní francouzského spisovatele Julesa Verna. Děj románu se odehrává 

v 19. století, tedy v době, kdy se z evropské zemědělské společnosti stává společnost 

průmyslová, kdy se díky novým technologiím „zmenšuje svět“ a zrychlují vzdálenosti mezi 

místy, kdy cestování je mnohem snazší, než tomu bylo v předchozích staletích, a kdy se 

hlavní hrdina románu vydává na dobrodružnou cestu po zemích tehdejšího či bývalého 

Britského impéria. 

Toto historické období nabízí řadu možností k propojení vzdělávacích oblastí, které spolu 

snad ani na první pohled nesouvisí. Cílem letošního ročníkového projektu bylo ukázat žákům 

svět 19. století v jeho proměně z různých pohledů, které školní předměty umožňují. 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2020/2021 

 
Strana 49 

 

Jednoduše přiblížit dobu, v jejíž zatím poslední etapě žijeme i my, a nazýváme ji průmyslová 

revoluce. 

Jednotlivé fáze byly stanoveny podle zemí, kterými hlavní hrdina projížděl. Geograficky 

začínáme ve Velké Británii, v nejvyspělejší zemi světa. Pokračujeme přes Francii až do 

Suezského průplavu. Odtud se vydáváme na indický subkontinent a pak dále přes Indonésii na 

území Nového světa, tedy Ameriky. Naší cestu, stejně jako Willy Fog, zakončujeme plavbou 

směrem k Velké Británii. 

Samotný ročníkový projekt tvoří 7 fází. Velkou Británii a její kulturu zpracovávali žáci 

v hodinách AJ pomocí medailonků či referátů, které byly zaměřeny na významné osobnosti, 

ať už historické či současné, nebo na státy tehdejší britského Commonwealthu. Ve Francii se 

„potkaly“ předměty MF a ČS, ve kterých byl žákům představen vývoj technologií od jejich 

počátku až po současnost. Kromě zmíněného pracovali také ve skupinách, ve kterých se 

zabývali fungováním vybraných vynálezů, a to především z fyzikálního hlediska. V další 

etapě byl předmětem zájmu Suezský průplav, technické dílo, které změnilo lodní dopravu po 

světových mořích a oceánech. V Indii se žáci seznámili díky předmětu ČP s faunou a flórou, 

v hodinách EV s duchovním životem místních etnik a dějinami této země. S Indonésií je 

spjata aktivita batikování, ze které si naši žáci odnesli triko s vlastním vzorem. Ve snaze 

propojit předmět ŠJ s projektem jsme se vyhnuli cestě Spojenými státy a  americký kontinent 

jsme překonali přes Mexiko, které bylo ročníku přiblíženo ve dvou hodinách „por nuestros 

profesores”. 

Náš ročníkový projekt jsme zakončili na škole v přírodě v jižních Čechách tvorbou vorů, 

které žáci vyráběli pomocí nalezeného dřeva, provázku a pilky. Své výtvory následně 

symbolicky poslali po řece Lužnici, které snad, jako hlavní hrdina Willy Fog, dopluly šťastně 

do svého cíle.  

Ročníkový projekt devátého ročníku – Chill out 

Rozhodli jsme se realizovat projekt s názvem „Chill out“, jehož aktivity budou úzce souviset 

s psychickou a duševní pohodou našich deváťáků. Byl před nimi poslední rok povinné školní 

docházky, museli se rozhodovat o tom, kam se vydají na střední školu. Byli pod psychickým 

tlakem z různých strany, také měli oprávněný strach, zda v přijímacích zkouškách uspějí, či 

nikoliv. V rámci preventivního programu jsme s nimi pracovali právě na tom, aby uměli 

takovému stresu čelit. Poznali různé relaxační techniky, osvojili si dechová cvičení a nalezli 

i další možnosti, jak stresu a strachu čelit. 
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Druhou rovinou našeho Chill out projektu byl návrh místa, ve kterém by se cítili dobře. Šlo 

o vytvoření jakési relaxační zóny, místa pro chill out. Žáci pracovali ve skupinkách 

a v časovém rozmezí dvou měsíců přemýšleli o návrhu. Zamýšleli se nad vhodnosti použití 

různých materiálů, barev a vybavení atd. Cílem byl tento návrh realizovat ve tvůrčím objektu 

Bar/ák na Florenci, ve kterém nám jeho spolumajitel poskytnul prostor, se kterým se žáci na 

základě epidemiologické situace pracovat jen seznámili a vytvořili pouze předběžný návrh.  

Cílem další části ročního projektu Alternativní malá maturita bylo, aby žáci na základě svého 

zájmu a případného směřování v rámci dalšího studia navrhli, připravili, ve finále pak 

prezentovali vlastní projekt libovolného zaměření. V jednotlivých fázích projektu se mohli 

inspirovat již realizovanými počiny, posoudit své osobnostní předpoklady (silné a slabé 

stránky), zájmy, zohlednit své směřování v rámci výběru SŠ, navrhnout projekt, pokusit se jej 

realizovat až do finální podoby a následně svoji práci vysvětlit a prezentovat před porotou. 

Součástí Alternativní malé maturity bylo i vedení dokladového portfolia (skici, návrhy, 

komunikace s úřady…) a absolvování minimálně 3 konzultací s vybraným učitelem. Kromě 

samotného výstupu si žáci připravili prezentační poster, v němž měli popsat a doložit průběh 

svého počínání a práce na projektu. Nakonec bylo zrealizováno 15 projektů, mezi nimiž je 

např. výroba šperkovnice, tvorba videoklipu s vlastní písní, kuchařka, publikace různého 

zaměření, pohádkové a jiné knihy, brožura jak na stříhání videa, ušité plyšové hračky a další. 

Každý 9. ročník vždy ukončuje svoji “kariéru” Malou ústní maturitou. Výběr tématu je na 

žákovi samotném. Cílem je ukázat, jaké jsou žákovy kompetence a schopnosti prezentovat 

vybrané téma, obstát při dotazech poroty a vhodně nejen na ně reagovat. Žák tvoří prezentaci 

v prezentačním programu, která musí být zpracována dle přesných kritérií. Jeho samotný 

výstup je omezen časem a závěrečné shrnutí musí být v cizím jazyce. Následuje popis 

doprovodných materiálů, které si žák přinesl. V letošním roce byl záběr témat široký 

a jednotlivé výstupy velmi kvalitní. Tuto část absolvovali žáci, kteří se v průběhu roku 

nevěnovali alternativní části či ji z jakéhokoli důvodu nezvládli dokončit. 

39. Spolu, hravě a zdravě 

V červnu se žáci 1. ročníku zapojili do projektu Spolu, hravě a zdravě, jehož cílem je 

představit dětem rozmanitost různých kultur, zemí jejich spolužáků i spolužaček, a napomáhat 

tak k integraci dětí cizinců do vzdělávacího systému pomocí divadelních představení 

a komentovaných vycházek.   
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Interaktivní loutkové představení, které se odehrávalo v parku, představilo dětem Prahu jako 

město, kde se setkávají lidé z nejrůznějších zemí mluvící nejrůznějšími jazyky. Naučilo je, jak 

mohou překonat jazykovou bariéru a navázat hovor.  

Vycházka po Vinohradech také přispěla k budování základů vztahu k místu, ve kterém děti 

žijí nebo se vzdělávají. Prostřednictvím jednotlivých her se u dětí dále rozvíjely pohybové, 

společenské i komunikační schopnosti. 

40. Běh pro Paměť národa 

Tato doba si žádá improvizaci ve všech směrech, tedy i v těch sportovních... Nešlo ale o běh 

virtuální, naopak. Od 1. do 23. května proběhla školní výzva Běhu pro Paměť národa, do 

které jsme se také zapojili. Za každý 1 uběhnutý kilometr věnovali partneři projektu 1 Kč na 

natáčení pamětníků do sbírky Paměti národa. A účastnící z naší školy z řad žáků i učitelů 

zaběhli 438.685 km. Příští rok se určitě zapojíme znova.  

41. Střípky z Řecka – divadlo v plenéru 

V rámci návratu do školních lavic se tým 6. ročníku domluvil, že ověří nejen znalosti z řecké 

mytologie a dějin, ale zejména komunikační dovednosti žáků trochu jinak. V každé třídě 

6. ročníku vzniklo 5 divadelních skupin, které si v rámci předmětů ČS, ČJ a EV naplánovaly 

nejen svůj divadelní kousek, ale i vytvořily kulisy a kostýmy, napsaly scénář, nazkoušely a na 

začátku června v Grébovce v Grottě jej společně sehrály. Místo poskytlo opravdu příjemnou 

kulisu, kterou doplnila v závěru zatažená obloha a příchod bouřky, za kterou by se ani 

olympští bohové nemuseli stydět.  

42. Online přespávání 6. ročníku 

I během distanční výuky jsme chtěli zachovat některé tradiční akce z běžného průběhu výuky. 

Jednou z těchto akcí bylo společné přespávání. Online jsme spolu vařili, hráli hry, dělali 

módní přehlídku, sledovali film, povídali si, poslouchali pohádku... Všichni spolu, i když 

každý ze svého domova. 
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43. Klub mladých diváků  

Pátý rok fungování Klubu mladého diváka byl notně ovlivněn situací kolem koronaviru, kdy 

byla na podzim divadla uzavřena. Do Klubu se přihlásilo 23 žáků 8. a 9. ročníku a měli jsme 

zarezervováno několik představení. Ta se nakonec nekonala, ale bylo nám nabídnuto 

představení z portálu Film naživo, kde jsme v dubnu zvolili záznam představení Cirku La 

Putyka Roots a členům byly zaslány odkazy na toto představení, aby jej mohli z filmového 

záznamu zhlédnout. Pro nečleny pak bylo realizováno odpolední online čtení s Lukášem 

Hejlíkem. Příští rok snad bude situace pro milovníky divadla příznivější.  

44. Listování  

I v této na kulturu chudé době jsme se rozhodli nevynechat divadelní představení pro děti 

a spojili jsme se s Lukášem Hejlíkem a jeho projektem scénického online čtení. A tak na 

přelomu dubna a května proběhla představení v rámci Listování pro 1. stupeň O princi 

Čekankovi, pro 6. až 8. ročník Jak být klukem / holkou. Bonusem bylo představení pro rodiče 

našich žáků, jako poděkování za podporu při distančním vzdělávání. Listování pro ně 

odehrálo představení od Fredrika Backmana Co by měl můj syn vědět o světě. Z reakce žáků 

i rodičů bylo patrné, že jim toto kulturní zpestření přišlo vhod. 

45. Offline dny 6. ročníku 

Dny bez používání technologií jsme využili k poznávání Prahy, uspořádání malé masopustní 

akce či putování po místech Prahy 2, která souvisejí s literaturou. Všechny tři dny offline 

jsme si užili a v záplavě učení přes počítače je vnímali jako velmi vítané zpestření výuky. 

46. HistoryLab – práce s prameny v historickém vzdělávání 

Tentokrát byly do pilotáže zapojeny nižší ročníky 2. stupně, jelikož se samotný HistoryLab 

chce více zaměřit i na starší dějiny, ač nalézání pramenů pro tyto oblasti je samozřejmě 

složitější. Do testovaní se tedy ke konci května zapojili žáci 6. a 7. ročníku, kteří pod vedením 

paní učitelky Jančové otestovali 4 nová cvičení. Ta byla následně na základě poznatků od 

žáků podrobena revizi samotnými autory. 
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47. Projekty 9. ročníku zaměřené na 20. století 

V rámci propojení vzdělávacích oblastí Český jazyk a literatura s Člověkem a společností 

jsme v 9. ročníku realizovali několik projektů. Situaci ve světě před vypuknutím druhé 

světové války jsme si zopakovali pomocí tzv. crimeboardů. Žáci dostali jednoho pachatele 

vybrané události, např. Mussoliniho, Hitlera nebo Francesca Franca, a hledali k nim různé 

informace, souvislosti a propojení s touto dobou. Jiné skupiny dostaly téma, které musely 

zpracovat - např. architektura, divadelní scéna... Vznikly tak povedené kriminalistické tabule, 

kde bylo přehledně shrnuto, jak tyto osobnosti, instituce či události ovlivnily dějiny. Pomocí 

sbírek pamětníků a prací s dobovými materiály jsme deváťákům přiblížili atmosféru druhé 

světové války, života v Protektorátu Čechy a Morava nebo postavení židovských dětí v této 

době.  

Kromě toho děti pracovaly s texty umělecké literatury, které zobrazují tento úsek dějin. Ve 

skupinách pak podrobněji jednotlivé texty interpretovaly, hovořily o silných momentech, 

které je během četby zaujaly. A v květnu jsme dětem představili západní a východní svět 50. 

až 70. let. Mít kostým z tohoto období bylo samozřejmostí! V jedné třídě se mohly setkat se 

vším, co tehdejší západní svět nabízel – svobodu, barvy, rockovou muziku, ale také exilovou 

literaturu. Ve východním světě na ně naopak čekala profesorka ruštiny, socialistická hesla 

i literatura, ponurá atmosféra, pocit omezování, ale i samizdat a poslední "svobodné" 

novinové články. Mezi jednotlivými třídami jsme vytvořili železnou oponu. Žáci zejména na 

tuto diametrální odlišnost reagovali velmi pozitivně. Ti, co začínali s aktivitami v západním 

světě, by tam nejraději chtěli zůstat… Posledním ohlédnutím se za významnými mezníky 

našich dějin byla procházka Po stopách sametové revoluce. Tím jsme završili kulturně-

historická ohlédnutí za 20. stoletím. 

48. Vzájemné učení 6. a 9. ročník 

V rámci zopakování a prohloubení učiva ohledně dělitelnost si žáci 9. ročníku zkusili hodinu 

učit distančně šesťáky, kteří s tématem začínali. Deváťáci předem věděli, na čem mohou 

stavět, jaké základy mladší spolužáci mají, co je cílem tohoto dne. Na Meetu si prošli předem 

připravený pracovní list, připravili si Jamboardy, domluvili se ve skupinkách, která hodina 

jim vyhovuje a úkoly jednotlivců. Šesťáci i deváťáci ve zpětné vazbě den hodnotili pozitivně 

a oběma ročníkům přinesl něco pozitivního do budoucna. Pro devátý ročník bylo hlavním 
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cílem ujistit se, že tématu rozumí natolik, že jej mohou přednést někomu dalšímu 

a zopakovali si základy, na kterých je potřeba toto téma řešit.  

49. Další zajímavé akce školního roku 2020 / 2021 

Spolupráce školy s okolím 

- p. uč. Ševčík: porada ředitelů škol ZŠ A MŠ MČ P2 
- p. uč. Ševčík: online jednání KVV MČ P2, SVI MČ P2 
- veřejnosprávní kontrola OIK MČ Praha 2 

Vzdělávání pedagogů 

- Školení a pedagogické dílny v oblasti ICT – distanční vzdělávání (vede pí. uč. 
Vavřinová a p. uč. Nádvorník) 

- pí. uč. Dusová: psychoterapeutický výcvik 
- pí. uč. Novotná, M.: online Metodický kurz I. a II. 
- pí. uč. Vavřinová: účast na DVPP 
- pí. uč. Vavřinová: nabízí konzultace v oblasti IT, Google aplikací, práce v textovém 

dokumentu 
- p. uč. Ševčík: vzdělávací seminář ČŠI 
- p. uč. Ševčík: seminář k novele vyhlášky 27/2016 Sb. 
- pí. uč. Číhalová, Dvořáčková, Vavřinová, Mullerová: kurz Třídnické hodiny aneb 

Kuchařka na prevenci (v rámci DVPP) 
- nejen učitelé 2. stupně: online pedagogická dílna o hodnocení žáků (vede pí. uč. 

Kyznarová a p. uč. Nádvorník) 
- supervize školního poradenského pracoviště 
- dílna o úpravách videa pro učitele jazyků (vede pí. uč. Vavřinová) 
- pí. uč. Baxová, pí. uč. Hošková: online vzdělávací kurz 
- pí. uč. Baxová, pí. uč. Jakubčíková: účast na vzdělávacím semináři 

Zajímavé akce pro žáky 

- Vánoční tvoření na Londýnské - online 
- Vysílání školního rádia 
- Fotografování třídních kolektivů 
- Seminář Angličtina pro ty, které učení nebaví 
- 3.r. – 9.r.: Den OFFline + reflexe  
- 1.r., 2.r, 3.,B, 4.r, 5.B,C: vycházka po okolí školy 
- 1.r: výprava za Poťouchy do Riegrových sadů  
- 1.r: vycházka do parku 
- 1.r.: divadlo v Grébovce „Kdo naslouchá, rozumí“ 
- 1.r.: Jarní vycházka do parku 
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- 1. r.: celodenní výlet na Konopiště 
- 2.r.: celodenní výlet na zámek Potštejn 
- 2.r., 3.A,B, 5.r: vycházka po okolí školy se vzdělávacími aktivitami 
- 2.r.: Beseda o včelách + exkurze 
- 2.r.: Oslava dne dětí 
- 2.C: vycházka do Kateřinské zahrady 
- 2. r., 3. r.: online představení O princi Čekankovi 
- 3.r., 4.r: divadelní představení Golem 
- 3.r: projekt Odemykáme tajemství Prahy 
- 5.r: VyšeHrátky 
- 5.A,B: Nástrahy a pasti internetu – divadelní představení 
- 5.A: celodenní výlet do Botanicus 
- 5.A: Vyšehradem pro kolíček 
- 5.B,C: projekt Komunistické Československo v letech 1948-1968 
- 5.B: celodenní výlet do zoologické zahrady 
- 6.r.: divadlo v plenéru „Střípky z Řecka“ 
- 6.r., 7.r., 8.r.: online divadelní představení 
- 1.r., 2.r., 6.r., 7.r.: dárečkování 8.r: výuka mimo školu 
- 7.r.: vycházka vánoční Prahou 
- 7.r: TV na Folimance 
- 7.r: Hola Espaňa, společná hodina 
- 7.r, 8.r - skupina španělštinářů, němčinářů: pohyb po městě v praxi  
- 8.r: Barokní Praha 
- 8.r: TV mimo školu 
- 8.r.: vánoční besídka 
- 8.r.: procházka k uctění památky V. Havla 
- 9.B: testování k volbě povolání v PPP 
- 8.r.: výuka venku 
- 8.r.: projekt Běh pro Paměť národa 
- p. uč. Nádvorník a 4 vybraní žáci 8.r. vystoupili s příspěvkem Tvorba digitálního 

obsahu žáky na minikonferenci digitální gramotnosti pořádané NPI ČR  
- 9.r: výprava do Bar/áku na Florenci – projekt ChillOut 
- 9.r.: Štafetová projekt 
- 9.r.: projekt 50.-70. léta v Československé socialistické republice 
- 9.r.: výuka o mzdovém účetnictví 
- 9.r.: projekt Deváťák v atmosféře 2. světové války 
- 9.r.: virtuální prohlídka zdrojů el. Energie 
- 9.r.: virtuální prohlídka Malé pevnosti Terezín 
- 6.r: zotavovací pobyt v Dobronicích 
- 6.r: adaptační kurz 
- 7.r.: zotavovací pobyt v Hraběticích 
- 8.r: zotavovací pobyt v  kempu Cihelna 
- 9.r: zotavovací pobyt v RS Chřibská 
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Akce školní družiny 

- 1.A: výroba pohádkových triček 
- 1.A, 2.r, 3.r., 4.A,C: vycházka do Riegrových sadů 
- 1.r., 2.r, 3.r., 4.r, 5.r. : vycházka na Folimanku 
- 1.r., 2.r, 3.r., 4.r, 5.r. skupina IZS: Vycházka do Grébovky 
- 1.A, 2.r., 4.A,B: vycházka do parku Gutovka 
- 1.A, 2.A,C: vycházka na náplavku 
- 1.r., 2.r: Alchymistická show pana školníka a jeho syna 
- 1.r.: Zábavně naučné odpoledne s legem 
- 1.A: výroba loutek z papírových ruliček  
- 1.B: vycházka do parku Ztracenka 
- 1.A, 2.B: vycházka k Palackého mostu, krmení labutí  
- 2.C, 3.A, 4.r.: vycházka po okolí školy 
- 2.C: vycházka do Botanické zahrady 
- 4.r.: online Velikonoční dílna 
- Celá ŠD + klub: kino Pilotů – Křupaví mazlíčci, Psí kusy 
- Vycházka na Folimanku – Den s IZS 
- ŠK1: festival vědy online 
- ŠK1: výstava Vtipně o církvi 

Sportovní a další soutěže 

- Londýnské schody - online verze 
- Střelecké dovednosti 
- Obvodní kolo v konverzaci v anglickém jazyce (6. r., 7. r., 9. r.) 

Další zajímavosti 

- ŠPP: týmová supervize školního poradenského centra 
- p. uč. Ševčík: online konference Comenius Agensy  
- pí. uč.: Jakubčíková, Hošková, Baxová: pravidelná schůzka s kolegyní z PPP 
- p. uč. Nádvorník: konference NPI ČR – začínající učitel 
- 5.r. + p. uč. Ševčík: Dětské chuťovky 
- Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku 
- Galavečer v D21 
- 9.r.: Malé maturity 
- Online setkání s rodiči a následně s budoucími prvňáčky 
- Návštěva kolegů ze ZŠ Znojmo (systém kariérového poradenství) 
- P. uč. Nádvorník se účastnil jednání školského výboru Poslanecké sněmovny ČR na 

téma Revize RVP ZV 
- Online divadelní představení L. Hejlíka pro rodiče a učitele 
- 1.-9.r.: Online setkání s rodiči 
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- Online setkání s rodiči žáků, kteří mají zájem o podání přihlášky na víceletá 
gymnázia, k problematice přijímacího řízení 

Preventivní programy 

- 2.r., 3.r.: Kamarádské vztahy ve třídě 
- 3.r.: Nikotin mě neláká 
- 3.r.: Neubližujme si 
- 4.B, 5.A: Pozitivní klima ve třídě + reflexe 
- 4.r., 7.r.: Sexuální výchova 
- 4.r.: Jak se samostatně učit 
- 5.r: Jak se nestát závislým na počítačích  
- 5.r. : p.p. o přechodu na 2. stupeň 
- 5.r.: Co vše chceme sdílet 
- 6.r., 7.r: Nácvik odolávání tlaku 
- 6.r.: Je mi se mnou fajn 
- 6.r.: online program Co vše chceme dělat 
- 7.r: online seminář Kyberšikana 
- 7.r.: online divadlo Kyberšikana jako nová hrozba pro demokracii 
- 7.r: Poruchy příjmu potravy 
- 8.r: Právní vědomí 
- 8.r., 9.r.: beseda Bezpečný sexuální život 
- 8.A,B: Bezpečně na síti 
- 8.r.: Jak komunikovat s rodiči 
- 9.r: Rizika pornografie 
- 9.r: Jak zvládnout stres a poradit si u přijímaček (talentové i klasické zkoušky) 

50. Vlastní hodnocení školy  

Ve školním roce 2020/2021 proběhly tři aktivity autoevaluačních činností, které byly 

zaměřeny na témata: 

● Převod textu vysvědčení na známky  

● Nástroje pro sebehodnocení žáků používaných v prezenční i distanční výuce 

● Sdílení nástrojů používaných v distanční výuce 

Evaluační aktivity proběhly online z důvodu distančního vzdělávání. Společná setkání měla 

jasnou a předem známou strukturu a byla vedena zkušenými pedagogickými pracovníky 

školy. Sebrané materiály byly sdíleny pomocí Google Disku. Ze společných setkání byly 

pořízeny záznamy, které byly sdíleny i mezi pedagogické pracovníky, kteří se zúčastnit 

nemohli. 
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Společné evaluační setkání a aktivity byly ze stran pedagogických pracovníků velmi pozitivně 

hodnoceny, zvláště pak byla oceněna jejich aktuálnost a přínosnost pro další pedagogickou 

práci. 

Převod textu vysvědčení na známky 

Učitelé druhého stupně se v dubnu sešli, aby zrevidovali postup při převodu textu vysvědčení 

na známky pro potřeby přijímacích zkoušek na střední školy.  

V první části setkání se zopakovala a upevnila pravidla kdy, kdo, co a jak. V druhé části 

proběhla diskuze nad celkovým prospěchem a byly připomenuty závazné školské dokumenty, 

které se k celkovému hodnocení vztahují. Z toho vyplynuly zásady a postupy pro udělení 

vyznamenání či neprospěchu. 

Výstupem této schůzky je dokument, ve kterém jsou shrnuty pravidla, pokyny a postupy 

související s tématem převodu textu vysvědčení na známky. 

Nástroje pro sebehodnocení žáků používaných v prezenční i distanční výuce 

Sebehodnocení žáka je nedílnou součástí jeho hodnocení a zvláště v období distanční výuky 

byla pro učitele tato zpětná vazba velmi důležitá. Proto bylo dalším tématem zvoleno žákovo 

sebehodnocení. Všichni pedagogičtí pracovníci školy byli v březnu vyzváni k zaslání 

materiálů, pracovních listů či popsání aktivit, které během svých vzdělávacích aktivit 

používají k sebehodnocení žáka. 

Sešlo se velmi mnoho inspirativních materiálů, které byly sloučeny v jednu sbírku materiálů 

a ve formátu pdf byla tato sbírka, která má 206 stran, sdílena všem pedagogickým 

pracovníkům školy. Zároveň byly všechny materiály nahrány do sdílené složky na Google 

disku tak, aby byly materiály online k dispozici i v jiných formátech a bylo možné s nimi 

pracovat. 

 

V dubnu proběhlo pro zájemce setkání pedagogických pracovníků školy působících na 

prvním i druhém stupni. Tato schůzka byla vedena s cílem připomenout si závazné školské 

dokumenty, které se týkají sebehodnocení žáka, zrevidovat současný stav používaných 

postupů sebehodnocení žáků, zjistit jeho četnost a zároveň vzájemně sdílet zkušenosti ze své 

praxe. I samotná forma setkání byla pro zúčastněné inspirací pro práci s aplikací Google 

Jamboard a byly použity aktivity, které lze k sebehodnocení žáků také využít. 
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Níže jsou přiložené snímky z jednotlivých aktivit, které proběhly v rámci setkání i jejich 

vyhodnocení zpracované do grafů. Nad každým snímkem probíhala velmi obsáhlá diskuze, ve 

které padaly dotazy, vysvětlení, návrhy i doporučení od všech zúčastněných. 
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Sdílení nástrojů používaných v distanční výuce 

Na začátku března byli všichni pedagogičtí pracovníci školy vyzváni k vyplnění formuláře, ve 

kterém odpovídali na otázky týkající se nástrojů používaných během distanční výuky. 

Konkrétně šlo o nově objevené a ověřené aplikace či webové stránky. Měly být vynechány 

Google aplikace, protože ty pedagogové používali ve své výuce denně.  

Informace vyplňované do formuláře: 
1. Název aplikace 
2. Jak často ji používám? 
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3. K čemu ji používám? 
4. Odkaz na aplikaci 
5. Případné místo pro doplnění 

 

Tyto sebrané informace byly zpracovány do tabulky, která byla sdílena mezi všemi 

pedagogickými pracovníky školy, aby mohla sloužit k inspiraci a tím i zpestření výuky. Pro 

potřeby výroční zprávy byla data s názvy aplikací a četnosti jejich použití zpracována do 

grafů. 
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51. Ekonomická část výroční zprávy za rok 2020 

Vyúčtování hospodaření za rok 2020 

 
DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU: 
 

      
 
B. PŘÍSPĚVEK OD MČ Praha 2: 
 

  Přidělen čerpání nedočerpán 

  UZ – 79 – provozní výdaje 5.391.800,00 5.364.970,01 26.829,99 

     53 – zahraniční pobyty 30.200,00 0,00 30.200,00 

                57 – psychologové  520.000,00 520.000,00 0,00 

                51 – jmenovité akce 200.000,00 200.000,00 0,00 

Příspěvek MČ Praha 2 celkem: 6.142.000,00 6.084.970,01 57.029,99 

z toho vráceno 4. 9. 2020 UZ 53 xxx xxx 30.200,00 

 

Zůstatek příspěvku* : 26.829,99 
    

2. Mimorozpočtové zdroje od MČ  

UZ 96          v Kč 

přiděleno čerpání z toho na platy 
z toho na 
odvody 

zůstatek 

1.207.800,00 1.207.800,00 889,400,00 318.400,00 0,00 

Účelový
znak

Ukazatel Poskytnuto
k 31.12.2020

Použito
k 31.12.2020

Vratka dotace  
při finančním 
vypořádání

a b 1 2 3 = 1 - 2
Neinvestiční dotace celkem 38 378 104,00 38 378 104,00 0,00

33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 37 888 805,00 37 888 805,00 0,00

a) platy 26 804 810,00 26 804 810,00 0,00
b) OON 123 000,00 123 000,00 0,00
c) ostatní (odvody + FKSP + ONIV) 10 960 995,00 10 960 995,00 0,00

33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách 112 443,00 112 443,00 0,00

33079

Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do 
nároku PHmax v mateřských, základních, středních 
školách a konzervatořích 376 856,00 376 856,00 0,00

v tom:
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UZ 115             v Kč 

přiděleno čerpání zůstatek 

58.700,00 15.600,00 43.100,00 

 

UZ 33063 Šablony I I        v Kč 
přiděleno 

2019 - 2021 

čerpání 

2019 

čerpání 

2020 

zůstatek 

2021 

1.811.268,00 613.806,47 794.171,56 403.289,97 

 

Erasmus Orj 419         v Kč 
přiděleno 

2019 - 2021 
čerpání 
2019 

čerpání 
2020 

zůstatek 
2021 

545.532,96 74.836,55 1.668,00 469.028,41 

 

UZ 61           v Kč 

přiděleno čerpání zůstatek  

254.400,- 254.400,00 0,00 

 
 
DOPLŇKOVÁ ČINNOST:  
 
Výnosy:                   284.664,60 

Náklad:       217.554,14 

Daň ze zisku:                 0,00 

Zisk po zdanění:        67.110,46 

 

OSTATNÍ PŘÍJMY: 
 

Ostatní výnosy:                      1.385.289,32 

z toho: 

úroky 4871,32; plnění pojišťovny 0,00; zot. pobyty 1.016.861; použití fondů 141.707,00; 

úplata ŠD 221.850,00;     
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Ostatní náklady:     1.381.343.39 

z toho:  

srážková daň 925,39 zot. pobyty 1.381.343,39; použití fondů 141.770,00; úplata ŠD 

221.850,00     
Zůstatek:             3.945,93 

 

Zlepšený výsledek hospodaření :                   97.886,38 

 
Příspěvek MČ Praha 2: 26.829,99 DČ: 67.110,46 ostatní příjmy: 3.945,93     

 

Vyúčtování fondů za rok 2020 
 

I. FOND ODMĚN  
stav k 1. 1. 2020   704 211,90 Kč 

příděl ze zlepšeného výsledku  

hospodaření za 2019   200 000,00 Kč 

ostatní příjmy                          0,00 Kč 

čerpání v roce 2020       58 707,00 Kč 

zůstatek k 31. 12. 2020  845 504,90 Kč 

  

Komentář k čerpání:  

Prostředky fondu použity na chybějící část platu psychologa 

  

II. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB  
stav k 1. 1. 2020   443 705,66 Kč 

základní příděl   589 350,42 Kč 

čerpání v roce 2020   440 234,00 Kč 

zůstatek k 31. 12. 2020  592 822,08 Kč 

    

III. REZERVNÍ FOND 413 tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření  
stav k 1. 1. 2020   324 240,19 Kč 

příděl ze zlepšeného výsledku  

hospodaření za 2019                98 718,32 Kč 

ostatní příjmy                         0,00 Kč 

čerpání v roce 2020                        0,00 Kč 
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zůstatek k 31. 12. 2020          422 958,51 Kč 

  

IV. REZERVNÍ FOND 414 tvořený z ostatních titulů  
stav k 1. 1. 2020     196 230,99 Kč 

dary a ostatní příjmy        27 220,00 Kč 

ostatní příjmy                       1 197 461,53 Kč 

čerpání v roce 2020 – Šablony II   794 171,56 Kč 

čerpání v roce 2020 - ostatní      83 000,00 Kč 

zůstatek k 31. 12. 2020    543 740,96 Kč 

  

Komentář k čerpání:  

výdaje byly spojené se storno poplatky za zot. pobyty 63.500,- prostředků na OON 15.500,-; 

pronájem divadla na Festival divadel 5.500,-; Šablony II 794.171,56  

   

V. REPRODUKCE MAJETKU - INVESTIČNÍ FOND  
stav k 1. 1. 2020    826 304,53 Kč 

převod z rezervního fondu   0,00 Kč 

odpisy dle plánu   258 966,80 Kč 

ostatní příjmy     0,00 Kč 

přijatá dotace     0,00 Kč 

čerpání v roce 2020    115 190,00 Kč 

zůstatek k 31. 12. 2020            970 081,33 Kč 

  

Komentář k čerpání:  

pořízení movitých věcí I 128 - Macbook NB Apple 13 v ceně 48.990,- Kč a 

I 129 keramické pece v ceně 66.200,- Kč 

 

 


