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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 

webová stránka školy: www.londynska.cz 

2. Zřizovatel školy 

Městská část Praha 2, náměstí Míru 15, Praha 2 

3. Zásadní změny v síti škol ve školním roce 2021/2022 

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 2021/2022 realizován ŠVP Svobodná 

základní škola, který byl vydán 31. 8. 2020 ve znění dodatku č. 2 ze dne 25. 8. 2021. Došlo 

k dalšímu rozšíření nabídky volitelných předmětů a k úpravě jejich výuky v rámci pouze 

jednoho ročníku. 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.  

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

dlouhodobý zájem o přijetí, resp. přestup žáků do naší školy, který stále daleko přesahuje naše 

kapacitní možnosti. Velmi pozitivního hodnocení způsobu naplňování našeho ŠVP se škole 

dostalo od inspektorů České školní inspekce v rámci komplexní inspekce, která proběhla 

v březnu 2022. 

Na základě rozhodnutí širšího vedení školy probíhaly ve školním roce intenzivní práce na 

úpravách ŠVP v souvislosti se zavedením vzdělávací oblasti Informatika. S platností od 1. 9. 

2022 dochází k úpravě školního učebního plánu, zakomponování digitálních kompetencí, 
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zavedení předmětu Informatika a k redukci vzdělávacího obsahu v některých předmětech, 

vypuštění vybraných očekávaných výstupů v souladu s RVP ZV.  

5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

 
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 179 267 0 

Německý jazyk 0 70 0 

Španělský jazyk 0 122 0 

Ruský jazyk 0 0 18 

 

Soutěže v anglickém jazyce 

Jako každoročně, tak i letos se naše škola zapojila do soutěže v konverzačních dovednostech 

v anglickém jazyce. Nejprve jsme organizovali školní kola pro zájemce a žáky nominované 

jejich učiteli, potom následovala kola obvodní. Z každé kategorie postupovali za školu dva žáci. 

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

se na 1. a 2. místě, čímž předstihli i starší a zkušenější soutěžící. Obvodní kolo se konalo 29. 3. 

2022.  

Mezi staršími žáky 8. a 9. ročníku se reprezentace ujali dva žáci, jeden z 8. a druhý z 9. ročníku. 

Reprezentant 8. ročníku obsadil 3. místo a žákyně 9. ročníku skončila na 5. místě. Soutěž se 

konala 8. 2. 2022 opět na ZŠ Botičská. 

Skupina 8. ročníku se také zúčastnila mezinárodní soutěže Project Challenge pořádané 

nakladatelstvím Oxford Publishing House. Ve dvou až tříčlenných skupinách vytvořili žáci 

reprezentativní postery, na nichž popsali některé současné globální problémy a předložili 

originální návrhy, jak je řešit. 
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Festival cizojazyčných divadel 

13. dubna 2022 se skupiny pátého, sedmého a osmého ročníku poprvé zúčastnily tradiční 

celopražské divadelní soutěže Come and Show. Žáci pátého ročníku předvedli hru Peddler 

Polly, v níž ukázali, jak by svět vypadal, kdyby z něj zloděj příběhů ukradl všechny pohádky. 

Za své výkony si ze soutěže odnesli zlato. Žáci sedmého a osmého ročníku se pak umístili na 

stříbrné příčce, a to ve hře Playground, v níž divákům předvedli, jak by mohli dopadnout žáci 

chovající se jako zvířata, když se v kouzelné zoo v taková zvířata promění. Druhým stříbrným 

výkonem pak byla dramatizace Farmy zvířat.  

6. Údaje o pracovnících školy 

 Ped. pracovníci 
celkem 

Ped. pracovníci 
s odbornou 
kvalifikací 

[%] 

Ped. pracovníci 
bez odborné 
kvalifikace 

[%] 

k 30. 6. 2022 62 89 % 11 % 

 

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 30. 6. 2022 

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

Počet 16 16 14 11 5 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 

42,02 roku 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a další vzdělávání 
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Název Počet 
účastníků Délka 

Letní škola digitální gramotnosti 1 22 

Veletoč legislativních změn v rámci inkluze 1 5 

Žák s vývojovou dysfázií v běžné ZŠ 1 8 

Mikrobiom - náš neviditelný orgán 1 4 

Jak přistupovat k dítěti s autismem 1 8 

Obtížná jednání s rodiči 1 1 

Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina - 
Basic 1. 1 80 

Práce s nadaným žákem v hodinách 2 3 

Témata nové informatiky - Informační systémy 1 1 

Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení 
efektivity učení v matematice na prvním stupni 3 1 

Otevíráme dveře pro mentory I. 1 40 

Oblastní workshop CJL 1 4 

Zdravotník zotavovacích pobytů - doškolení 7 8 

Zdravotník zotavovacích pobytů 4 40 

Řízení pedagogického procesu a kvality vzdělávání 1 48 

Fie I + Fie II 1 40 

Formativní hodnocení a sebohodnocení žáků 1 1 

Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení 1 1 

Competitions and Games in English Lessons 1 6 

Webinář Úvod do emoční sebeobrany pro pedagogické 
pracovníky 1 4 

Implementace adaptačního procesu začínajících 
učitelů 2 3 

Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni 
ZŠ 2 2 

Webinář k podpoře začínajících učitelů 2 2 

Quo vadis, kabinety? 1 1 

Letní škola Občankářů 2021 2 40 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2020/2021 

 
Strana 10 

 

Název Počet 
účastníků Délka 

Tvůrčí psaní napříč předměty 1 4 

Jak spolupracovat s asistentem pedagoga 1 7 

Konference Fraus pro učitele 1. stupně 3 6 

Neexistuje zdravá a nezdravá potravina 1 1 

A co informatika? 1 2 

Pokusy na doma 2 1 1 

Vedení rozhovoru mezi 4 očima 12 1,5 

Když nás baví matika 1 4,5 

Hravě v geometrii 1 4 

Jóga pro děti 1 8 

Základy psychologie 1 40 

Supervizní setkání 

týmová supervize  8 2 

individuální supervize 12 1 

Vlastní pedagogické dílny 

Metody RWCT 10 1,5 

Vedení rozhovoru mezi 4 očima  12 1,5 

Nové metody při vedení hodin tělesné výchovy 12 1 

 

Celková doba formálního vzdělávání byla 727 hodin, což odpovídá průměrnému počtu 12 hodin 

na účastníka. Alespoň jednoho vzdělávacího programu se zúčastnili všichni pedagogičtí 

pracovníci.  

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují, nebo rozšiřují 

kvalifikaci k 30. 6. 2022 

5 
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9.  Výsledky zápisu do prvních tříd  

 
Počet dětí u 

zápisu do prvních 
tříd 

Počet přijatých 
dětí 

Počet odkladů 
povinné školní 

docházky 

Počet dětí 120 62 5 

 

Počet přijatých žáků byl počítán na hranici kapacity školy. 

10. Školní družina – klub 

 Počet oddělení Počet žáků k 30. 6. 2022 

Školní družina 9 232 

Školní klub 0 0 

 

Činnost školní družiny a školního klubu 

Ve školním roce 2021/2022 bylo do školní družiny zapsáno 245 účastníků, kteří byli rozděleni 

do devíti oddělení. Úplata za družinu činila 150 Kč měsíčně. 

Činnost školní družiny připravovali vychovatelé ve čtvrtletních plánech a na svých 

pravidelných měsíčních schůzkách. Spolupracovali mezi sebou, s třídními učiteli i s rodiči.  

Společně sdíleli některé ze zajímavých akcí, z nichž některé také souvisely s ročníkovými 

projekty. Například v návaznosti na projekt 2. ročníku „Ten dělá to a ten zas tohle“ pomohla 

družina s uskutečněním prezentací různých zajímavých zaměstnání rodičů dětí. Účastníci 

z 3. ročníku v souvislosti s celoročním projektem „Praha magická“ absolvovali vycházky na 

Pražský hrad a Vyšehrad.  

V prvním pololetí školního roku byla možnost realizace plánovaných akcí často narušena 

vyhlašováním karantén jednotlivých tříd.  Zrušeny byly některé návštěvy kina, výstav a muzeí, 

tyto aktivity byly nahrazeny pobytem v okolních parcích či na hřištích. Ve druhém pololetí po 

ukončení omezení se provoz školní družiny postupně navracel k normálu. 

Činnosti ve školní družině probíhaly hlavně v budově školy. Ve dnech od pondělí do čtvrtka 

vzhledem k bohaté nabídce zájmových kroužků byly akce mimo školu organizovány jen 

výjimečně.  
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V odděleních ŠD s dětmi první až třetí třídy se paní vychovatelky pravidelně věnovaly rozvíjení 

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

vychovatelky často vytvářely vlastní pracovní listy či děti vytvářely k přečtenému textu plakáty 

a ilustrace. V době odpočinkových činností byli žáci též motivováni k samostatnému čtení 

knížek a časopisů.  Ve škole měli účastníci školní družiny možnost využívat kromě svých 

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

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

hrám, honičkám a skákání přes švihadlo. V tělocvičně či aule bylo zorganizováno několik 

turnajů ve vybíjené a přehazované, pro žáky 1. ročníku byla připravena opičí dráha. I ve 

spolupráci s rodiči byly uskutečněny výtvarné dílny zaměřené na roční období, Vánoce a 

Velikonoce a také pod vedením paní Vávrové si žáci vyzkoušeli výtvarnou techniku tečkování. 

S přispění paní učitelky Kühnové si žáci v keramické dílně vytvořili nápadité výrobky. 

Poděkování také patří panu učiteli Šalandovi za realizaci přírodovědných pokusů pro děti 2. 

ročníku. Tak jako v minulých letech připravil pan Voráč na školním dvoře alchymistickou 

show. V aule děti  shlédly program mobilního planetária Betlémská hvězda a tři králové i 

představení Kouzelník Kubula a Pejsek Eda. 

Při pátečních vycházkách mimo budovu školy žáci školní družiny kromě vycházek na hřiště a 

do parků navštívili mnoho míst a akcí. Ty nejzajímavější a nejúspěšnější byly: Festival vědy 

v Dejvicích, Muzeum lega, Národní muzeum, Muzeum čokolády, výstava motýlů v Botanické 

zahradě, skleník Fata Morgana, výstava Světy české animace, návštěvy továrny Rodas 

v Šestajovicích, akce DDM Prahy 2:  Dračí doupě a Vítání jara, bruslení v Grébovce a na 

Pankráci, minigolf, bowling, laser game či úniková hra Decoder. Žáci všech oddělení měli 

možnost účastnit se pravidelných návštěv kina Pilotů, kde také s přispěním žáků 9. ročníku a 

jejich učitelů proběhla Mikulášská nadílka. 

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

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

vychovatelé, paní učitelky Vlaďka Kočová, Jana Hanusová a bývalí žáci Lukáš a Matouš L. 

 Činnost školní družiny byla ukončena 30. 6. 2022 s 232 zapsanými účastníky. 
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11.  Poradenské služby školy, výchovné poradenství, poradenství 

k volbě povolání Poradenské služby školy, výchovné 

poradenství, poradenství k volbě povolání 

Ve školním roce 2021/2022 své služby opět nabízel celý tým školního poradenského 

pracoviště: dvě školní speciální pedagožky, školní psycholožka, dva školní výchovní 

poradci, 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 obtíží v jejich osobnostním vývoji. 

Výchovné poradenství 

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

význam. Kariérovým poradenstvím se prioritně zabývá Martin Ševčík, řešením individuálních, 

ale i skupinových jevů se zabývá 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 spolupracovala 

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

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

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

66 600,- Kč. 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2020/2021 

 
Strana 14 

 

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, na kterých byli 

seznámeni s administrací a postupy v rámci správního řízení při přijímacím řízení na střední 

školy a víceletá gymnázia.  

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 a školní psycholožkou. 

V průběhu roku navštěvovalo naši školu 99 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 

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.  Nadále byla v rámci podpůrných opatření žákům poskytována 

pedagogické intervence (PI). 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 
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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 i 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. Náplní PSPP byla jednak 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 přednáška na téma „Způsoby práce s žáky na začátku školní 

docházky“.  

V červnu proběhla online beseda se školní psycholožkou a ředitelem školy pro rodiče dětí 6.-

8. ročníku na téma aktuálního stavu duševního zdraví u dětí. Rodiče byli stručně seznámeni s 

duševními obtížemi, se kterými se děti mohou na druhém stupni potýkat (včetně problematiky 

sebepoškozování) a taktéž obdrželi kontakty na další odborníky z oblasti péče o duševní zdraví. 

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 

třídy a ve spolupráci s třídními učiteli průběžně reagovaly na potřeby žáků. Taktéž byl v prvním 

ročníku realizován screening rizika rozvoje SPU.  

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. Kurzy 

jsou zaměřeny jak na práci s jednotlivci, tak i třídními kolektivy (Jak mluvit s dětmi o válce, 
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Krizová intervence, LGBTQ+ ve školním prostředí, aj.). 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; další online kurzy zaměřené na práci se 

žáky se SVP). Odborný rozhled pracovníci prohlubují také formou účasti na seminářích 

a konferencích (Dyskorunka, Konference pro učitele 1. stupně, Veletoč legislativních změn v 

inkluzi na vaší škole), 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 se školskými poradenskými zařízením. Školní poradenské pracoviště je 

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

žákům s odlišným mateřským jazykem, aj. 

Člen školního poradenského pracoviště se též pravidelně účastnil jednání v rámci systému 

včasné intervence na ÚMČ Prahy 2. 

12. Přehled mimoškolních aktivit školy 

V tomto školním roce se opět rozběhly zájmové kroužky, kdy jejich organizace byla stále 

ovlivněna rozhodnutím školy, v maximální míře zachovávat homogenitu ročníků. Počet 

zájmových kroužků byl 37 a účastnilo se jich více jak 400 účastníků. 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

Projekt v rámci programu Šablony – Podpora školy III 

Ve školním roce 2021/2022 pokračoval 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. Konec projektu je plánován 

na 31. 3. 2023. 
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Projekt Erasmus+ Building Bridges 

Díky tomu, že jsme využili možnost prodloužení projektového období o 12 měsíců, jsme byli 

schopni uskutečnit plánované aktivity a mezinárodní setkání projektu Erasmus+ 

spolufinancovaného Evropskou Unií s názvem Building Bridges, které byly kvůli opatřením 

spojeným s pandemií nemoci SARS-CoV-2 v minulém školním roce zrušené.  

V prvním pololetí tohoto školního roku se uskutečnilo celkově druhé setkání, které mělo 

původně proběhnout v dubnu 2020, v tureckém Izmiru. Tomuto setkání předcházely práce 

spojené s tématem vzdálená minulost, během nichž žáci poznávali osobnosti vlastní historie, 

náboženské směry a umělecké metody používané na našem území v pravěku a středověku. 

Setkání samotné probíhalo od 4. do 8. října 2021 v turecké škole Kazımpaşa Secondary School 

v Torbali na předměstí Izmiru, během něho učitelé a žáci poznali město, pamětihodnosti v jeho 

okolí, zúčastnili se náslechů hodin, workshopů či úklidu pláže. Na toto setkání vyjelo 6 žáků a 

2 učitelé naší školy. Všechny aktivity byly v souladu s hlavním tématem projektu. Po návratu 

došlo k naplánování dalšího setkání, které ale muselo být kvůli zhoršené pandemické situaci 

přesunuto na jaro.  

V pořadí třetí projektové setkání proběhlo od 20. do 25. března 2022 ve španělském Madridu a 

ze ZŠ Londýnská vyjelo opět 6 žáků a 2 učitelé. Aktivity jemu předcházející i ty na místě byly 

všechny v souladu s cíli projektu i s tématem Současnost a výzvy naší doby. Kromě poznávání 

místní kultury pracovali žáci na zadaných úkolech v mezinárodních skupinách, rozvíjeli 

spolupráci, pracovní kompetence, IT dovednosti a dovednost domluvit se v anglickém jazyce. 

Ve skupinách například vytvořili evropské politické strany, vymysleli a prezentovali svůj 

program, došlo i na volbu samotnou.  

Závěrečné čtvrté mezinárodní projektové setkání se uskutečnilo od 15. do 20. května 2022 

v polském Lowiczi s tématem Budoucnost a co nás čeká. Toto poslední setkání bylo unikátní 

v tom, že žáci mohli být díky dobré zdravotní situaci ubytováni v hostitelských rodinách. 

Dohromady se tohoto výjezdu zúčastnilo 7 žáků a 3 učitelé naší školy. Žáci ze všech 

partnerských zemí představili mladé vynálezce a vyslechli prezentace svých zahraničních 

spolužáků. Zažili mši v historickém kostele, prohlédli si skanzen a porovnávali technické 

vymoženosti současnosti a historie, sami se pokusili vytvořit vlastní malý vynález užitečný do 

života.  

V případě všech aktivit a mezinárodních setkání byl kladený důraz na splnění projektových 

cílů; rozvíjení angličtiny, spolupráce, IT dovednosti a rozšiřování povědomí o evropské 

sounáležitosti a kultuře.  
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Národní plán obnovy 

Škola byla zapojena do aktivit Národního plánu obnovy. Čerpala prostředky na zajištění 

doučování žáků, které probíhalo od října 2021 do června 2022. Celkem bylo v rámci 

individuálního doučování podpořeno 8 žáků a v rámci skupinového doučování ve 4 skupinách 

14 žáků. 

Druhou podporou byla aktivita NPO na odstranění digitální propasti, kdy škola zakoupila 

počítačové vybavení určené pro zapůjčení žákům, kteří nemají doma potřebné vybavení. Dále 

škola získala prostředky na nákup pokročilých digitálních učebních pomůcek, kdy část byla 

nakoupena v tomto školním roce a část bude pořízena na podzim 2022. 

V rámci monitoringu aktivit Národního plánu obnovy navštívila školu delegace Evropské 

komise pod vedením Generální ředitelky pro obnovu a oživení Céline Gauerové a za účasti 

ministra školství mládeže a tělovýchovy pana Petra Gazdíka. V rámci této návštěvy byly 

pozitivně hodnoceny aktivity školy v rámci rozvoje digitálních kompetencí žáků, podpora žáků 

ohrožených digitální propastí a také strategie nákupu a využití digitálních učebních pomůcek  

14. Zkušenost s péčí o nadané žáky 

Žákům s mimořádným nadáním je umožněn rozvoj jejich schopností formou účasti ve 

vyučování vyšších ročníků nebo obohacováním učiva. Dále jsou standardně nabízeny 

různorodé zájmové kroužky. Nadaným žákům se také během vyučovacích hodin dostává 

individuální péče zadáváním úloh zaměřených na prohlubování specifického nadání. 

15. Polytechnická výchova 

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

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

byl žákům 7. ročníku nabídnut volitelný předmět Technické praktikum. V rámci volnočasových 

aktivit na škole je kroužek Práce se dřevem, kroužek společnosti Brics 4 Kids – práce se 

stavebnicí Lego Technik, kroužek 3D tisku. V praktických činnostech jsou využívány 

stavebnice MERKUR, Lego, Kapla a další kreativní stavebnice. Žáci 6. ročníku po vyzkoušení 

v rámci předmětu Člověk a svět práce společně s jejich rodiči vyráběli elektrické modely. Žáci 

7. ročníku tvořili modely za využití Pascalova zákona. Pan učitel Václav Nádvorník se účastnil 

aktivit IKAP Ústeckého kraje na pozici experta digitální gramotnosti. Učitelé dále používají 
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sadu robotů Ozobot Evo pro rozvíjení základů programování a robotiky mezi žáky. Škola 

zakoupila robotické stavebnice Micro:Bit a dále PASCO sady pro výuku přírodních věd. 

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. 

V letošním školním roce naše škola nově poskytovala podporu i žákům zasaženým rusko-

ukrajinským konfliktem. Dva žáci byli integrováni do příslušných ročníků a zároveň byla při 

škole zřízena adaptační skupina pro osmnáct ukrajinských dětí pod vedením dvou pedagožek z 

Ukrajiny. Tato skupina měla zajištěnu pravidelnou výuku českého jazyka v rozsahu jedna 

hodina denně, dále se účastnila školních projektů a družinových akcí.  

Škola nemá přípravné třídy. 

17. Cizí státní příslušníci 

Státy EU Počet žáků 

Slovensko 8 

Polsko 1 

Bulharsko 2 

Celkem 11 

Státy mimo EU 

Turecko 2 

Rusko 1 

Ukrajina 4 

Srbsko 1 

Vietnam 2 

Celkem 10 
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Cizí státní příslušníci jsou běžně zařazováni do tříd. 

18. Environmentální výchova 

Naše škola měla pro rok 2021/2022 vypracovaný Program EVVO, který vycházel ze ŠVP 

Svobodná základní škola v platném znění. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta byly 

realizovány rozvíjením klíčových kompetencí, zařazením průřezového tématu Environmentální 

výchova do předmětů a realizací různých dílčích aktivit – projekty, výukové programy, 

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 

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

přírodní zdroje, vlivy na prostředí 

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

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

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

přírody a kulturních památek, změny v krajině 

 

Další aktivity: 

Ø návštěvy městských parků (Grébovka, Gutovka, Riegerovy sady, …) – význam městské 

zeleně, chování v parcích (1. - 5. ročník) 

Ø divadelní představení „Kdo naslouchá, rozumí.“ (1. ročník) 

Ø komentovaná procházka po Praze 2 „Spolu hravě a zdravě.“ (1. ročník) 
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Ø projekt „Ten dělá to a ten zas tohle.“ (diskuse s rodiči) – povolání související s ochranou 

životního prostředí (2. ročník) 

Ø poznávání přírody v okolí Pluhova Žďáru v rámci školy v přírodě (vedení poznávacího 

deníku, určování rostlin, život na vesnici vs. ve městě apod.) (2. ročník) 

Ø návštěva skanzenu Přerov nad Labem (2. a 5. ročník) 

Ø malování krajiny na Petříně (funkce krajiny a její proměny) (3. ročník) 

Ø projektové pěstování pokojových rostlin, zeleniny – budování vztahu k živým 

organismům (3. a 5. ročník) 

Ø Návštěva hornického muzea, lesnického muzea Šindelka a včelí stezky v Harrachově 

(4. ročník) 

Ø Diskuse s pracovníky Krkonošského národního parku v rámci školy v přírodě (4. 

ročník) 

Ø projekce dokumentárních filmů o podnebných pásmech (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 projektová výuka – jehličnaté stromy a jejich význam v české přírodě, kůrovcová 

kalamita v ČR (6. ročník) 
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Ø sledování výukových videí – ochrana konkrétních druhů ptáků a savců (národní parky, 

pytláctví, fair trade, …) (6. ročník) 

Ø skupinová diskuse s výstupy – vývoj, přeměna a funkce krajiny, vliv člověka na vzhled 

krajiny, místo člověka v přírodě a jeho vztah k ŽP (6. a 8. ročník) 

Ø projektová výuka – ekosystém, potravní řetězec, vztah člověka a přírody (7. ročník) 

Ø projektová výuka – mikroklima ve městech, význam městské zeleně, návštěva 

botanické zahrady Přf UK Na Slupi (7. ročník) 

Ø tvorba informačních prezentací a demonstračních pokusů na téma „kyselé deště“ (8. 

ročník) 

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

plasty a plastový odpad (9. ročník) 

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

Ø sledování dokumentu o ekologickém zemědělství „Sustainable: potraviny v jiném 

světle“ (9. ročník) 

 

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

v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na II. Stupni zejména v rámci vzdělávacích 

oblastí 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. 
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20. Prevence rizikového chování 

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

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

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

vytváření a udržování dobrých mezilidských vztahů, osobního rozvoje, pozitivních životních 

pozic a upevňování proaktivního životního postoje. 

Škola je v oblasti realizace primární prevence podporována prostřednictvím grantu Magistrátu 

hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 2. V letošním roce byla škola podpořena z MHMP částkou 

66 600,- Kč, a může tak prostřednictvím organizace Život bez závislostí realizovat 52 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 zvládání stresu a přetrvává nebezpečí kyberprostředí.  Škola věnuje pozornost všem 

negativním projevům chování u žáků. Součástí prevence jsou i programy zaměřené na 

bezpečnost na internetu, sdílení fotek či osobních informací a komunikaci na sociálních sítí. 

Byly zařazeny osvědčené programy na prevenci závislostí (nikotin, alkohol, drogy, pc hry) a 

poruch přijmu potravy.  Nově byly realizovány programy na témata Mindfulness a 

Dezinformace. 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. Počet tříd 

I. stupeň II. stupeň Celkem 

12 11 23 

 

22. Počet žáků 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2022 283 275 558 
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Naplnění kapacity školy 99,65% 

Plánovaná naplněnost od 1. 9. 2022 100% 

Průměrný počet žáků na třídu 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2022 23,58 25 24,26 

23. Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků 

Víceletá gymnázia 

z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

7 1 

Konzervatoře 

z pátého ročníku z devátého ročníku 

0 0 

4 leté střední školy 

Gymnázia Střední 
umělecké školy 

Odborná 
učiliště 

Ostatní střední 
školy 

s maturitou 
Celkem 

16 11 1 20 48 

 

24. Školská rada 

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

zveřejněné na www.londynska.cz.).  

Členové školské rady 
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Za ÚMČ Praha 2:  

Lenka Maršálová 

Michal Orság 

Lucie Pechová 

 

 Za rodiče:  

Petr Chaluš 

Lucie Karásková 

Michal Hrubý 

 

Za pedagogy:  

Václav Nádvorník 

Martina Novotná 

Eva Varhulíková 

 

Ve školním roce se školská rada sešla ve dnech 4. 10. 2021 a 25. 4. 2022. Na prvním setkání 

proběhlo zvolení nového člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na základě 

doplňovacích voleb ze dne 4. 10. 2021. Důvodem k vyhlášení doplňovacích voleb byl zánik 

mandátu pana Lukáše Silného (zástupce za zákonné zástupce). Z těchto voleb byl do školské 

rady zvolen pan Michal Hrubý. Předsedkyní školské rady byla zvolena Lucie Karásková.  

Školská rada také schválila změnu ŠVP, a to rozšíření volitelných předmětů o předmět Ruský 

jazyk. 

V tomto školním roce proběhla na škole komplexní inspekce ČŠI. S jejími závěry byla školská 

rada seznámena a zároveň se ztotožnila s komentářem vedoucího inspekčního týmu, že 

Londýnská je v dobrých rukou pana ředitele. V případě použití škály hodnotí jeho práci 

nejvyšším možným stupněm (velmi kvalitní). 

Na základě podnětu školské rady proběhlo setkání s rodiči na téma Kybernetická bezpečnost 

organizačně zajištěné Václavem Nádvorníkem a vedené Jaroslavem Faltýnem. 

Stejně úspěšná byla i komunitní snídaně před školou pořádána členy školské rady Lucií 

Karáskovou, Michalem Hrubým a Petrem Chalušem.  

25. Školní stravování 

Školní stravování zajišťuje na základě smluvního vztahu Středisko praktického vyučování 

Vinohrady, s.r.o. 

Počty strávníků 

Měsíc Počet porcí Žáci Zaměstnanci 

Září 7682 428 51 
Říjen 6643 421 51 

Listopad  7841 407 51 
Prosinec 5365 402 51 
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Počty strávníků 

Měsíc Počet porcí Žáci Zaměstnanci 

Leden 8027 402 51 
Únor 7313 408 49 

Březen 6863 396 49 
Duben 6745 402 49 
Květen 7894 407 47 
Červen 8069 396 47  

Celkem 72442   

 

V tomto školním roce, opět proběhlo hodnocení jídel strávníky z řad žáků. Z výsledků 

vyplynulo, že strava dětem chutná, mají zájem o častější obměnu nápojů, více čerstvého ovoce 

a zeleniny, či ostatních příkrmů. To se stalo bohužel vzhledem k obrovskému nárůstu cen nejen 

potravin velkým problémem, který můžeme řešit jedinou cestou, a to je zvýšení stravného, ke 

kterému dojde v září 2022.  Také se vedení školy podařilo v jídelně obnovit vybavení novými 

stoly v patře jídelny a další budou následovat. V současné době opět nabízíme jídla 

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

dobu školního stravování. 

26. Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol 

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

Ø ČŠI – komplexní inspekční činnost (inspekční zpráva je přílohou této výroční 

zprávy) 

Ø VZP – kontrola odvodů za pojištěnce 

Ø MHMP – Veřejnosprávní finanční kontrola – komplexní program primární prevence 

pro 1. a 2. stupeň 

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

školy. 
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27. Školní parlament 

Ve školním roce 2021/2022 pracoval školní parlament bez větších omezení. V září 2021 si 

jednotlivé třídy 3. – 9. ročníku zvolili své zástupce školního parlamentu. 25. 9. 2022 proběhlo 

první zasedání školního parlamentu. Celkem se uskutečnilo 14 setkání. Školní parlament si 

zvolil své vedení, a to Františka P. a Šimona Č. Sestavil se program a pravidla soutěží Loncupu 

o putovní poháry školního parlamentu, které vyhrála v kategorii prvních tříd I.B, v kategorii 2. 

– 5. tříd III.B a v kategorii 2. stupně IX.B. Dále jsme na jednáních řešili organizaci sbírek pro 

Ukrajinu, rozhodovali, kam budou poukázány finanční prostředky z prodejní výstavy 

žákovských výrobků, vybírali PF 2022, řešili masky v rámci pozměněné (z důvodu 

protiepidemických opatření před šířením nemoci COVID19) Halloweenské párty, 

zorganizovali akci Den bez baťohů a další organizační věci. Jedna z největších akcí bylo 

hodnocení kvality jídla ve školní jídelně žáky a následná komunikace s dodavatelem obědů 

SPV J. Masaryka. Na svém posledním jednání členové školního parlamentu sepsali doporučení 

pro své následovníky, která by mohla vést k dalšímu zlepšení činnosti parlamentu. 

28. Úspěchy žáků ve sportovních soutěžích 

 

Sportovní a jiné soutěže Kategorie Umístění 

Obvodní kolo v malé kopané Dívky 8. - 9. třída 2. 

Obvodní kolo ve florbale 
Chlapci 6. - 7. třída 

Dívky 8. - 9. třída 

1. 

2. 

Obvodní kolo ve vybíjené Chlapci 4. třída 3. 

Střelba ze vzduchové pušky Mix 5. - 6. třída 3. 

Obvodní kolo v basketbale Dívky 8. - 9. třída 1. 

Obvodní kolo ve volejbalu 
Dívky 8. - 9. třída 

Chlapci 8. - 9. třída 

1. 

1. 
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Sportovní a jiné soutěže Kategorie Umístění 

Obvodní kolo v přehazované 

Dívky 8. - 9. třída 

Mix 4. - 5. třída 

Chlapci 6. - 7. třída 

2. 

1. 

2. 

 

29. Realizované nákupy vybavení školy a opravy a udržování. 

V říjnu 2021 byla dokončena kompletní výměna oken a oprava fasády budovy Londýnská 34. 

Dále byly provedeny zednické opravy s výmalbou v učebnách, kabinetech a na chodbách školy.   

 

Předmět nákupu Cena v tisících Kč 

Počítačové vybavení 666 

Software 41 

Vybavení učeben a kabinetů nábytkem 534 

Zlepšení technického vybavení školy 614 

Učební pomůcky 263 

 

30. Přehled o poskytnutých informacích a ochrana osobních 

údajů 

Ve školním roce 2021/2022 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 2021 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. 
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31. Prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů 

a návazné kriminality na základních školách zřizovaných MČ 

Praha 2 

Roč. Aktivity Realizátor Zpětná vazba k programu 

1. 

Výjezd budoucích 
prvňáků učitelé školy Tradiční akce která pomáhá překonat prvňákům příchod do školy. 

Program MP - 
informace o základech 
bezpečnosti BESIP, 
bezpečné osoby, 
telefonní čísla IZS, co 
dělat, když se ztratíme? 

Městská 
policie 

Dnešní program ok, pan Kačerovský je fajn, dopravní výchova a 
to, co dětem říkal, bylo přiměřené jejich věku. Já bych to pro 
prvňáčky nechala určitě :-) 

Průběžná spolupráce s 
ŠPP - mapování klimatu 
třídy 

ŠPP Průběžná spolupráce pomáhala řešit aktuální situace v rámci 
klimatu tříd. 

2. 

Program MP - 
informace o základech 
bezpečnosti BESIP, 
bezpečné osoby, 
telefonní čísla IZS, co 
dělat, když se ztratíme? 

Městská 
policie 

Pa Kačerovský byl milý, snažil se i o praktické ukázky.. To se 
dětem líbilo. Přišel ještě s jedním policistou Jiřím, který byl v 
uniformě, tudíž vzbuzoval respekt. Asi by to mohlo být ještě 
záživnější, ale oproti minulým přednáškám krok dopředu 😃. 

Preventivní program 
"Můj vztah k druhému" ŠPP 

2.A - Žáci měli prostřednictvím knihy ,,Tygr dělá uááá uááá" 
možnost získat jiný pohled na porušování pravidel a lépe 
pochopit, proč se ho někdo může dopouštět. Během diskuze v 
menších skupinách i s celou třídou dostali prostor vysvětlit, jak je 
různé nevhodné projevy chování ovlivňují a proč. Někteří v 
závěru sdíleli tipy na to, jak se uklidnit, když cítí negativní emoce 
nebo se v nich nahromadí energie. 
Ve II.B proběhl preventivní program určený k tmelení kolektivu 
Ostrov. Připravila ho Hanka Drtlilová a Ivetka Jakubčíková. Bylo 
to moc fajn, holky to měly krásně připravené. Obě působily velmi 
klidně a děti si to užily. Plakát ostrova jsme si vyvěsili do třídy a 
děti, které nebyly ve škole, si tam ještě něco mohly dokreslit, aby 
nebyly z činností vyčleněné. 
Stěžejním tématem programu byla spolupráce celé skupiny. Dobře 
se zde ukázalo, kdo usiluje o domluvu, nabídne druhým pomoc 
apod. Stejně tak vyšlo najevo, kde má třída v rámci týmové 
kooperace slabá místa, z čehož vyplynuly užitečné informace pro 
další práci s kolektivem. 

3. Preventivní program 
"Nikotin mě neláká" 

Život bez 
závislostí z.s. 

Odehrává se stále stejně tak, jak si ho pamatuji z minulých let, 
žádné inovace. Nejzajímavější částí je pokus s lahvemi vody. 
Povídání bylo fajn, příjemné. Možná by ale větší efekt měl pokus 
na úvod, který by rozproudil diskuzi a další aktivity. Pár kluků si 
do té doby (myšlen jen průběh semináře) dělalo legraci, že drží 
cigaretu atd. Nic dramatického, ale po tom pokusu, to docvaklo i 
těmhle dětem. Možná více zapojit prožitek a využít toho silného 
momentu z pokusu. 
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Roč. Aktivity Realizátor Zpětná vazba k programu 

Preventivní program 
"Neubližujme si" 

Spolek 2012, 
ŠPP 

Program mají paní promyšlený a rozhodně vtáhnou děti do děje. 
Nechají si to ovšem také dobře zaplatit. Je to v podstatě divadlo, 
rozbor si děláme sami jako škola. Cena 150 Kč nám všem přišla 
vysoká, ale nemám porovnání s ostatními organizacemi. 

Sexuální výchova externí lektor 

Paní Sovová dokázala děti skvěle zaujmout. Měla velké množství 
doprovodného materiálu. Některé děti se styděly, ale jiné naopak 
měly opravdu zajímavé dotazy, kterým se doma očividně 
vyhýbají. Trochu jsem se bála, že některý rodič bude volat, co 
jsme to těm dětem povídali, ale nic.. Pro některé děti to bylo 
možná brzy, ale pro některé akorát. Vycházela z toho, co děti 
znají. Bylo fajn, že se zmínila i o LGBT+ komunutě a vyprávěla 
příběh kamaráda.  
U Kačky to prý byla zase naopak se stejnou paní trochu anarchie, 
dala jim prostor, nemuseli se hlásit a to prý úplně neklaplo. Ale 
obsahově se to Kačce i Terezce také líbilo a byly spokojené. 

4. 

Preventivní program 
"Bavím se i bez 
alkoholu" 

Život bez 
závislostí z.s. 

Bavíme se i bez alkoholu - program lepší než v letech minulých. 
Lektorka příjemná a dokázala vhodně reagovat na děti. I když to 
většinou bylo povídání, tak uměla děti zaujmout. Děti byly 
spokojené.  

Program MP - Dopravní 
výchova - praktická část 

Městská 
policie 

Program splnil očekávání. Děti byly rozděliny na menší skupinky, 
takže si to více užily. 

Preventivní program 
zaměřený na 
kyberšikanu 
Jsi nula... 

Forum ppv 

Za mě byl program moc pěkný. Přizpůsobeny věku děti. Děti 
mohly zasahovat do situaci a měnit je. Skvělá komunikace s 
dětmi. Za mě to byl jeden z nejlepších programů, který jsem kdy 
měla. Monice i dětem se program také líbil, vůbec by nevadilo u 
tohoto typu programů, kdyby byly delší.  

Sexuální výchova externí lektor 
Sexuální výchova - výborná lektorka, zaujala děti a přiměřeně 
věku vše vysvětlovala. Pěkně postavený program. Měla s sebou i 
hodně materiálů a pomůcek, které dětem ukazovala.  

Práce se třídou - externí 
lektor Vít Hrbáček Vítek - skvělé v obou třídách. Výborně zvládl program přizpůsobit 

potřebám třídy.  

Internet bezpečně učitelé ICT V rámci hodin oboru informační a komunikační technologie byla 
řešena aktuální témata související s užíváním technologií žáky. 

5. 

Práce se třídou - externí 
lektor Vít Hrbáček 

Přívětivý, klidný a přátelský přístup schopnost udržet si klid, 
důslednost v dodržování pravidel laskavým způsobem schopnost 
naladit se na skupinu nebo konkrétního žáka vhodná volba aktivit 
a cílené řízení diskuze oceňujeme následnou reflexi s učitelem a 
spec. ped. 

Dopravní výchova třídní učitelé  Témata dopravní výchovy byla zapracována do jednotlivých 
aktivit předmětu Člověk a jeho svět. 

Preventivní program 
"Bavím se i bez 
alkoholu" 

Život bez 
závislostí z.s. 

Plusy  
schopnost lektorky reagovat na aktuální rozpoložení třídy 
výběr video ukázky 
zapojení dramatizace 
Minusy 
dlouhé sezení v kruhu, malá variabilita činností 
vyžadování dodržování pravidel způsobem neadekvátním věku 
dětí 
používání cizích slov vhodných spíše pro starší děti - občas příliš 
odborný a podrobný výklad 
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Roč. Aktivity Realizátor Zpětná vazba k programu 

málo interaktivní  
Program by formou více vyhovoval 2. stupni.  

Preventivní program 
zaměřený na přechod na 
2. stupeň 

ŠPP Pracovníci ŠPP pracovali s očekáváním budoucích žáků 6. 
ročníku a řešili jejich obavy. 

Internet bezpečně učitelé ICT V rámci hodin oboru informační a komunikační technologie byla 
řešena aktuální témata související s užíváním technologií žáky. 

Preventivní program 
„Co vše chceme sdílet“ ŽBZ 

5.B - Bylo to lepší než ten program k alkoholu - pro děti je tohle 
téma rozhodně lákavější a aktuálnější. Přišlo mi, že si lektorka 
více dává pozor na způsob, jakým s dětmi mluví - takže to bych 
řekla, že je pokrok od minule. Přesto nemůžu říct, že by to byl 
nějaký superprogram, který by děti uchvátil. Hodně povídání, 
jedna skupinová práce, jedno video, ale ok. Děti byly 
komunikativní, měly hodně co říct, takže to povídání bylo docela 
na místě. Na konci nabídla dětem i jednu internetovou hru, která 
děti učí o bezpečnosti na internetu. S lektorkou jsem se bavila o 
možnosti vylepšení přes jednu konkrétní aktivitu s lepícími 
lístečky se jmény a informacemi o dětech.  
PLUS  
téma, které je pro děti aktuální  
lektorka se snažila žáky aktivizovat otázkami k tématu  
profil dítěte na fb - zajímavý způsob, jak zjistit, co vše sdílíme 
(dobrý nápad)  
děti si uvědomily, co všechno se na internetu dá zjistit o osobních 
údajích  
video ukázka + google hra, to děti zaujalo  
MÍNUS  
profil dítěte na fb (pracovní list) není aktualizován vzhledem k 
aktuální době a potřebě dětí  
Závislost na PC hrách (video na závěr lekce) - mohlo mu být 
věnováno více času (možnost rozbor videa)  
závěru hodiny by mohlo být věnováno více času (rychlé 
zhodnocení)  
závěr?  
myslím, že by pro děti byly zajímavé skutečné příběhy dětí - co se 
jim stalo, kam to vedlo  
zaměřit se i na obsah sdílení v uzavřeném profilu - i když mě 
sledují jen moji kamarádi, stejně bych si měla/a rozmyslet, co na 
sítě vyvěsím (kyberšikana) 

6. 

Adaptační pobyt učitelé školy, 
ŠPP 

Pobyt pomáhající usnadnění přechodu na 2. stupeň za využití 
aktivit organizovanými externími lektory splnil účel. 

Preventivní program na 
téma nácvik odolávání 
tlaku 

Život bez 
závislostí z.s. 

Práce se třídou splnila naše očekávání. Lektor naplnil předem 
komunikovanou zakázku. Třída reagovala pozitivně. Lektorka 
zařadila skupinové aktivizační hry.  

Preventivní program pro 
6. ročník - adaptace na 
změnu, já a moje role v 
kolektivu 

externí lektor to bylo fajn, děti byly v pohodě, přineslo to to, co očekávali třídní. 
Nastavili si úkoly, co je potřeba dělat.  

Internet bezpečně učitelé ICT V rámci hodin oboru informační a komunikační technologie byla 
řešena aktuální témata související s užíváním technologií žáky. 
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Roč. Aktivity Realizátor Zpětná vazba k programu 

7. 

Práce se třídou - externí 
lektor externí lektor 

7.A - vše proběhlo po prvotní komplikaci v pohodě. Ze začátku 
žákům trvalo, než si uvědomili, že musí pracoval 
synchronizovaně, aby se jim dílo podařilo. Pak už bylo vše v 
pořádku. Podobně jako ve škole, se žáci snažili zprvu pracovat 
samostatně, až časem jim došlo, že skupinová domluvená práce 
nese lepší plody. 
7. B – Aktivita zaměřená na spolupráci celé třídy naprosto 
ukázkově odhalila značné slabiny v sociálních vazbách kolektivu 
třídy: dominantní jedinci ignorují submisivní děti, naprosté 
nerespektování vzájemných potřeb, bezohledné chování, tvoření 
skupinek apod. Program byl vhodně nastaven i veden, prospěl by 
mu delší čas na reflexi programu v rámci třídy. 
7.C - vše proběhlo v pořádku, třída spolupracuje i v běžných 
hodinách, komunikace tam je dobrá, děti se respektují, bezohledné 
chování řešíme ojediněle. Program byl vhodně nastaven, klasická 
akce s židlemi děti bavila (dostat se bez hlasu na druhou stranu).  

Preventivní program na 
téma poruchy příjmu 
potravy 

Život bez 
závislostí z.s. 

Lektorka byla připravena, měla svůj plán, kterým se řídila, jasně 
připravené činnosti (možná by bylo na místě ale občas reagovat 
interaktivně), třídy udržela v klidu a vcelku pozorné.  
Byly rozdíly v jednotlivých třídách, jelikož na doporučení věnovat 
se stravování a následně třeba více i skladbě jídelníčku (kofein 
atd.) reagovala až průběžně ve třídách B a A (v C, která byla na 
programu první, se tomu příliš nevěnovala, ač tam problémy se 
stravováním jsou).  
Rozdíly jsou také v reakcích žáků - C v anonymním dotazníku 
vyjádřilo celkem spokojenost, jen v druhé části jim to přišlo příliš 
monotónní a uvítali by více diskuze a ne tolik práci ve skupinách. 
B a A se vyjadřovalo více kriticky, program jim přišel málo 
interaktivní.  
O programu a souvisejícím počtem dětí s poruchou přijmu potravy 
a sebepoškozováním byli námi informováni i rodiče, aby s dětmi o 
daných věcech více hovořili. Jsme obeznámeni, že tyto věci naše 
děti řeší, dvě žákyně se dokonce po programu “zhroutily”, bylo 
nutné je omluvit z dalších hodin a dále s nimi a rodiči pracovala a 
je v kontaktu třídní učitelka.  

Sexuální výchova 
učitel x 

externista x 
špp 

Celkem dobré, ono to téma samo o sobě je samozřejmě atraktivní. 
Oceňujeme otevřenost lektorů hovořit i o těch více choulostivých 
tématech, množství názorných pomůcek, přirozenou komunikaci, 
nic násilného. Nepochopili jsme čtení pohádky o porodu, 
důležitosti bondingu apod., to asi nebylo úplně předmětem 
sexuální výchovy pro 12leté děti. Vhodné bylo rozdělení skupiny 
na chlapce a dívky, tato část programu by snesla delší časovou 
dotaci. Cena programu se jeví vysoká. 

Preventivní program 
"Emoce nejsou nemoce" 

Život bez 
závislostí z.s. 

Během dvou vyučovacích dnů proběhl pro 7. ročník další z řady 
preventivního programu, tentokrát pod názvem Emoce nejsou 
nemoce. Lektorka programu již s naším ročníkem měla zkušenost, 
tudíž tušila, co ji čeká, nevíme ale, zda to bylo vlastně dobře, 
někteří žáci měli právě pořád v mysli minulý program (pro některé 
ne zcela vyhovující) a možná předem předjímali. 
Téma se nám zdálo dobré, ale po prvním proběhlém cyklu v 7. A 
jsme konstatovali, že bychom nechtěli pouhou teorii, ale třeba se 
více zaměřit na strategie, jak danou emoci zvládat, konkrétně v 
našem ročníku přímo stres a vztek. Na naši prosbu lektorka 
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částečně reagovala. Chápeme samozřejmě, že asi vše nejde 
intuitivně, ale v tu danou chvíli nám to přišlo přínosnější. Sami 
žáci to pak zpětně také více kvitovali, jinak jim to přišlo hodně 
teoretické.  
Celkově hodnotíme program jako připravený, ale opravdu by 
možná bylo dobré více se zaměřit na aktuální nastavení třídy 
(často to vyplyne právě z jejich reakcí a otázek). 

Internet bezpečně učitelé ICT V rámci hodin oboru informační a komunikační technologie byla 
řešena aktuální témata související s užíváním technologií žáky. 

8. 

Preventivní program na 
téma právní vědomí 

Život bez 
závislostí z.s. 

Obsahově byl program dobrý, jen spoustu témat už znali ze SP. U 
béčka si lektorka nebyla úplně jistá a děti to bohužel vycítily. :) 
Pokud bych měla hodnotit celkovou atmosféru, tak bych dala 
2,5/5. Bohužel nedocházelo k otevřené debatě, až ke konci bylo 
pár dotazů. Paní lektorka stále opakovala, že není právník, tak si 
něčím nemusí být jistá, ale většinu dotazů zodpověděla. Celkové 
hodnocení programu 3/5. 
ještě doplním za Áčko, že je to moc nebavilo, nicméně se u 
některých zákonů či jejich sankcí zarazili a diskutovali o nich. 
Lektorka až zbytečně citovala zákony ze sbírek, což žákům nic 
moc neřeklo. Atmosféra ale byla příjemná, lektorka také a žáci 
poslouchali a zapojovali se, pokud bylo potřeba. 
za C: tak moje děti s tím byly celkem spokojené. Připadalo jim, že 
se něco nového dozvěděli, leccos je překvapilo, něco už věděly, 
ale atmosféra byla fajn. Někteří se hodně doptávali a většinou jim 
podala uspokojivé vysvětlení (občas nevěděla, tak vysvětlila, že 
není právník :D). 
Známka jako ve škole: 2. 

Práce se třídou Petr Švácha 

Tématem byly palčivé problémy teenagerů a drogová prevence.  
8.A. + 8.C 
Žáci pracovali ve skupinkách, téma je zajímalo, s lektorem 
spolupracovali, debatovali a ve třídě panovala příjemná a klidná 
atmosféra. PP byl ale spíše informační a výukový, zda pro žáky z 
témat vyplynul nějaký závěr si nejsem jistá. 
8.B 
Některé bloky PP (tvorba posterů a jejich prezentace) byly na 
žáky dle jejich reakce dlouhé, dle jednotlivců jim to nic nedalo a 
zrovna moc nespolupracovali. 

Sexuální výchova Zdravé 
dospívání 

holky 8.A Holky byly ze začátku trochu stydlivé, ale postupem 
času se některé osmělily a lektorky se ptaly na různé otázky k 
tématu i mimo. Lektorka byla velmi milá, reagovala na dotazy a 
upravovala průběh podle potřeby. Atmosféra byla moc příjemná. 
(Terka) holky 8.B Komunikovaly a nebály se projevit. Lektorka 
přišla o 15 min. pozdě (dopravní komplikace), takže byl program 
zkrácený, ale jinak bylo vše OK. Dvouhodinový program je 
krátký, nestihlo se probrat vše....holky by ocenily i delší besedu, 
ale je to moc drahé. Béčko by chtělo besedu dohromady v příštím 
roce. LEKTORKA - 10/10, HOLKY 10/10. (Nikča) holky 8.C 
Program byl fajn, ale holky byly dost zaražené, takže cca hodinu 
trvalo, než začaly spolupracovat, pak už ale dobrý...tématu se paní 
držela, osvěta proběhla, takže za mě ok. (Kačka) kluci Kluci se 
toho nebáli a ptali se, dozvěděli se i spoustu nových informací, 
takže určitě dobře využitý čas. Pan lektor byl super. Celkově bych 
hodnotil za jedna pro obě strany. (Lukáš Silný)  
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Roč. Aktivity Realizátor Zpětná vazba k programu 

Preventivní program 
"Mindfulness" 

Život bez 
závislostí z.s. 

8.A 
Preventivní program probíhal v relativně přátelské atmosféře. Žáci 
během programu spolupracovali a plnili zadané úkoly. 
Téma mohlo být zajímavé, ale z obsahu zcela nevyplynulo, co 
přesně Mindfulness znamená a jak s touto technikou mohou žáci 
pracovat v konkrétních situacích. Většina z nich při reflexi ve 
třídě řekla, že program nebyl úplně špatný, ale vlastně si z toho 
nic moc neodnesli a neví, proč některá cvičení dělali a ani jaký 
význam pro ně měla mít. Neodnesli si z něj ucelené a jasné 
informace. Lektorce jsem také půjčovala svůj vlastní notebook, na 
což jsem byla připravena jen díky informaci od paní učitelky 
Dvořáčkové. Příště bych upřednostnila včasnou prosbu o 
zapůjčení od lektorky (při emailové domluvě) nebo si donést svůj 
vlastní. 
8.B 
Preventivní program proběhl bez větších komplikací. Třída seděla 
v kroužku, ve kterém se příležitostně hlásili a odpovídali na 
dotazy lektorky. Lektorka volila špatnou komunikaci se žáky, 
teoretický výklad byl nezáživný a celý program mi přišel 
nepřipravený. Lektorce jsem půjčovala vlastní notebook, což mi 
přijde neobvyklé a myslím, že by bylo dobré dopředu napsat tento 
požadavek.  
Z třídní reflexe vyplynulo, že žáci nepochopili, co vlastně 
Mindfullness znamená a jak v praxi mohou využít různé 
antistresové techniky. Ocenili, že je to nové téma, se kterým se 
většina nesetkala.  
8.C 
Preventivní program proběhl v klidu a co se týče třídy v přátelské 
atmosféře. S lektorkou spolupracovala aktivně část dětí po celou 
dobu, některé naopak nepromluvily ani jednou. Paní lektorce jsem 
půjčovala vlastní notebook, což ji poněkud pozdrželo (než si našla 
všechna videa, apod.) 
Z následné reflexe vyplynulo, že některé děti se nezapojovaly, 
protože paní lektorka působila odměřeně a hned na začátku 
nereagovala úplně příjemně při nesprávně zodpovězené odpovědi 
na otázku “co si myslíte, že je Mindfulness”. Některým dětem se 
to líbilo, přišlo jim, že si odnesly něco nového. Větší část třídy ale 
odpověděla, že moc neví, co jim to mělo přinést a že si z 
programu nic nového neodnesla. Zároveň jim paní lektorka 
nepřišla příliš příjemná, resp. k takto zvolenému tématu by prý 
ocenili člověka, který jim připadá uvolněnější a přátelštější. 
Téma hodnotila třída pozitivně, jen po uvedení k tématu a 
vysvětlení pojmu čekala, že jim paní lektorka ukáže nějaké 
konkrétní rady, jak zvládat emoce apod. 

9. 

Sexuální výchova- Hrou 
proti AIDS Stupka 

Preventivní program proběhl naprosto v pořádku. Lektoři měli vše 
připravené, žáky uměli zaujmout. Zpětná vazba od dětí byla 
pozitivní. Doporučil bych pro příští školní rok počítat s větším 
prostorem (nejlépe tělocvična/aula), kde by se lépe rozmístila 
stanoviště. My jsme měli uč. 10 a zadní schodiště. 

Práce se třídou externí lektor Jsme spokojení, vše proběhlo, jak mělo. 

Preventivní program 
"Čelíme 
dezinformacím" 

Život bez 
závislostí z.s. 

Úroveň tak pro 6.-7. třídu, lektorka neměla kolektiv pod 
kontrolou, neuměla zaujmout. 
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Roč. Aktivity Realizátor Zpětná vazba k programu 

Preventivní program 
zaměřený na zvládání 
stresu před přijímacími 
zkouškami 

ŠPP 

Přihlášení žáci měli dvě setkání. V prvním setkání jim byl dán 
prostor především pro sdílení toho, co vnímají jako stres, co jim 
pomáhá a co naopak škodí v kontextu přijímaček (i na základě 
vyplněného online dotazníku). Při diskuzi aktivně zmiňovali 
strategie vyrovnávání se stresem, byly zmíněny i nevhodné 
strategie (např. sebepoškozování, energy drinky- toto bylo 
ošetřeno lektorkami). Při druhém setkání byli obeznámeni s 
krátkou teorií o stresu a dále již zkoušeli konkrétní doporučení 
jako např. relaxační techniky, katastrofický scénář atp. Zpětnou 
vazbu napsali dva lidé- příště ukázat příklady lidí kteří se 
nedostali a jak to s nimi dopadlo; ocenili teechniky dýchání.  
Žáci byli spokojení, hodně věcí věděli, ale bylo dobré si to 
zopakovat. Jelikož to byla dobrovolná aktivita, zúčastnila se jen 
část. Třídní učitelé přítomni nebyli. 

 

32. Výsledky testování žáků a jednotné přijímací zkoušky 

V tomto školním roce probíhalo exterrní 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. Žáci 5. ročníku se 

účastnili celoplošného testování z matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů, které 

organizovala Česká školní inspekce. 

Cermat – Jednotná přijímací zkouška na SŠ  

 
Žáci školy dosáhli jak v pátém, tak v devátém ročníku výrazně lepších výsledků v rámci 

jednotné přijímací zkoušky, než je průměr České republiky.  
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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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33. Nadační fond Puštík 

Nadační fond Puštík existuje již od dubna 2014. Jeho hlavní cíl spočívá ve snaze zmírnit 

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

rozvijí schopnost pomáhat. V letošním roce opětovně nadační fond nabízel pomoc rodinám 

postiženým okolnostmi spojenými s výskytem nemoci COVID-19, ale nejen jim. Stav účtu 

nadačního fondu k 30. 6. 2022 je 817.189,91 Kč. Pohledávky z půjček podpořeným osobám 

jsou ve výši 11.000 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 2021/2022 

poskytl Nadační fond Puštík podporu na základě 19 smluv (19 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, platby za zájmové kroužky. Dále byly 

podpořeny školní akce, a to školní tábor v roce 2021 a zahraniční výjezd žáků školy do Banátu 

v roce 2022. 

34. Ročníkové projekty 

Ročníkový projekt prvního ročníku - Tajemství kočičího deníku 

Projekt byl zahájen na konci měsíce září a probíhal v průběhu celého školního roku. Během 

prvního setkání žáci objevili kocouří deník se vzkazem od kocourků, kteří nás v průběhu celého 

roku provázeli a připravovali nelehké výzvy. Úkoly směřovaly k rozvíjení klíčových 

kompetencí a spolupráci mezi dětmi. V průběhu roku se střídaly tyto formy práce: práce s 

textem, hádanky, individuální a skupinové práce, dramatická realizace, hudební a pohybové 

aktivity, ale i praktické, například zavazování tkaniček na botách. 

Děti zažily například podzimní téma, čertovské a andělské úkoly a pro rodiče si připravily 

vánoční pásmo. Některé úkoly nám pomáhali plnit i deváťáci v rámci meziročníkové 

spolupráce. V prosinci pro prvňáčky připravili krásné Dárečkování inspirované kočičkami a v 

lednu s námi byli předávat pololetní vysvědčení na ledě. Po přečtení vysvědčení jsme si 

společně zabruslili. 

Kočičí deník společně s kočičkami z Londýnské se objevil i na zotavovacím pobytu. Zde děti 

v týmech získávaly jednotlivá klubíčka za různé dovednosti a hry. Od kočiček děti dostaly svá 

první psací pera.  
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Celý školní rok jsme spolupracovali s městskou knihovnou a chodili tam na besedy, v závěru 

školního roku byly děti pasovány na čtenáře. 

V červnu proběhlo společně s deváťáky přespávání prvňáčků a večerní dobrodružná cesta po 

škole plná úkolů, během které děti prokázaly svoji statečnost. Vysvědčení jsme předávali na 

lodi, během plavby nás provázel vodník, protože kočičky vodu nemají rády.   

Ročníkový projekt druhého ročníku – Ten dělá to a ten zas tohle 

Projekt byl rozdělen do čtyř etap. Snahou bylo provázat většinu činností s očekávanými výstupy 

čtrnáctidenního plánu, s vycházkami, výlety a se zotavovacím pobytem. Cílem bylo také 

rozvíjet stanovené klíčové kompetence.  

V první etapě (září - říjen) se žáci měli rozhlížet kolem sebe a přinášet na předem připraveném 

listu aktuality o povoláních, se kterými se běžně setkávají.  

Ve druhé etapě (říjen – leden) jsme se zabývali povoláními a řemesly, která existovala 

v minulosti. Cílem bylo uvědomit si, že potřeba určitých činností se mění s dobou, ale některá 

povolání jsou potřeba stále.  

Třetí etapa (únor – duben) byla pro žáky asi nejzajímavější. Každý si měl ve spolupráci s rodiči 

připravit, podle předem stanovených kritérií a s doprovodným programem, prezentaci povolání 

člena rodiny. Několik žáků jej prezentovalo zcela samostatně, ale většina přišla i s rodiči, 

prarodiči, tetami a strýčky. Podnětné byly prezentace, které si žáci s rodiči připravili přímo na 

pracovišti. Z této etapy postupně vznikl na nástěnce přehled, ke kterému žáci přidávali svá 

hodnocení a komentáře. 

Čtvrtá etapa (květen – červen) nesla název Mé vysněné povolání aneb co není, může být. Žáci 

se zamýšleli nad tím, jaký může být svět, až oni budou dospělí, a jak mohou vypadat povolání 

budoucnosti. Na základě toho si vytvořili krátkou prezentaci svého vysněného povolání. 

Podoba zpracování byla tentokrát nechána na nich a moc se jim to povedlo. 

V posledním týdnu jsme celý projekt zakončili piknikem na Vyšehradě a přespáváním ve škole, 

kde jsme zhodnotili, co si kdo z projektu odnesl. Zároveň jsme odstartovali projekt příštího 

školního roku. 

V průběhu projektu bylo uplatňováno mnoho metod a forem práce. Např. rozhovor, diskuze, 

prezentace, práce s textem, práce s encyklopedií, individuální a skupinová práce, dramatická 

realizace, výtvarné vyjádření, poslech čteného textu, beseda, exkurze. 
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Ročníkový projekt třetího ročníku – Praha magická 

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

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

Josefov, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí (Národní muzeum, Pomník sv. Václava), 

Karlův most, Hradčany. Všechny tyto návštěvy byly propojeny se čtením pověstí, které se 

k daným místům váží. Na četbu jednotlivých pověstí navazovaly různé aktivity, např. výtvarné 

zpracování, dramatické vyjádření, referáty vytvořené dětmi, poslech literárních děl, orientace 

v mapě, luštění zašifrovaných zpráv, slovní úlohy inspirované místem či postavou, záznam 

informací vlastními slovy atp.  

Projekt byl motivován osobním setkáním s druidem Tigernonosem (vystupuje v našem světě 

jako pastýř, je velice moudrý a ochraňuje pocestné) z bájné země Avalon, který se omylem 

dostal do naší doby a našeho času. Praha, jako místo se silnou duchovní energií, mu může 

poskytnout dostatek síly a vědomostí, aby mohl uskutečnit své přemístění zpátky. Protože se 

však obával přehnané pozornosti ze strany dnešních lidí, potřeboval, aby děti místo něj 

navštívily určitá místa ve městě a získaly o nich informace, které mu následně poskytly. Na 

základě těchto informací se druidovi (za pomoci jeho kouzelnického umění) vyjevily tajné šifry. 

S jejich pomocí se druid mohl odvážit na cestu zpět. 

Plnění úkolů se uskutečňovalo prostřednictvím celoročně stanovených mezitřídních skupin 

(děti ze III. A, III. B i III. C pracovaly společně).  

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

pozorování staveb a jejich okolí. V následujících dnech v týdnu pak proběhla prezentace, v níž 

jsme se snažili o kvalitní reflexi skupinové práce. Po tomto zhodnocení obdržely děti část šifry 

– její rozluštění je navedlo do závěrečné části projektu. 

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

každému místu obdržely děti obrázek. Ten si vlepily do záznamníku a připsaly si stručné 

informace o tom, co viděly, co je zaujalo, zmapovaly, co už věděly, co se dozvěděly nově. 

Ročníkový projekt čtvrtého ročníku – Pokladnice českého národa 

Celým čtvrtým ročníkem nás provázel projekt „Pokladnice českého národa“. Cílem projektu 

bylo poznat Českou republiku. Každý měsíc jsme plnili úkoly, které žákům pomáhaly získávat 

mince. Ty jsme na konci projektu vyměnili na středověkém tržišti za určité zboží. Jednotlivé 

úkoly byly zaměřené na poznávání pokladů naší země. Děti objevovaly nejrůznějších místa a 
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zajímavostí, které se nacházejí v České republice. Při zotavovacím pobytu jsme poznávali 

poklady Harrachova a Krkonošského národního parku. Pro mnohé děti to bylo i motivací k 

poznávání dalších památek. 

Ročníkový projekt pátého ročníku – Redakce Pětka  

Cílem ročníkového projektu bylo formou tvořivého psaní a tvořivé práce s textem seznámit 

žáky se stěžejním učivem Českého jazyka a literatury pro 5. ročník. Měl také za cíl seznámit je 

s různými typy textů a vyzkoušet si zajímavé metody práce s nimi. Otevřením našeho projektu 

bylo představení novin, se kterými se můžou na stáncích setkat. Ve skupinách poté hledali, na 

co se jednotlivé noviny zaměřují, jak jsou graficky zpracované a o čem jsou dané rubriky. Poté 

jsme společně porovnávali jednotlivé noviny a sdělovali si jejich specifika. V rámci tvořivého 

psaní si žáci vyzkoušeli psát vlastní příběh včetně postav, prostředí, zápletek a závěru. 

Několikrát také dokončovali předem daný příběh nebo psali text v zadaném žánru. Vrcholem 

projektu bylo vytvoření vlastních novin na ozdravném pobytu. V rámci jejich vytváření se žáci 

seznamovali s přírodovědnou reportáží, rozhovorem, zprávou, popisem, sportovní reportáží 

nebo popisem místa. Jako bonus také tvořili komiks, horoskop a křížovku. Jejich posledním 

úkolem bylo umístit vhodně jednotlivé rubriky a zkompletovat vlastní noviny. V rámci 

ročníkového projektu jsme se zaměřovali zejména na rozvoj a naplňování těchto klíčových 

kompetencí: kompetence k učení, kompetence sociální a personální, kompetence 

komunikativní, kompetence občanská, kompetence k řešení problému, kompetence pracovní a 

digitální.  

Ročníkový projekt šestého ročníku – Vítr do plachet 

Jak už název ročního projektu šestého ročníku „Vítr do plachet“ vyplývá, žáci se učili nastavit 

správně plachty, najít si to, co potřebují na cestu a jít směle k jednotlivým etapám tohoto 

školního roku, kdy bylo nejdůležitější zvládnout úskalí přestupu na druhý stupeň. 

V průběhu roku jsme několikrát zakotvili v neznámém prostředí, kde jsme zjišťovali různé 

jevy, které se v daném místě nebo čase vyskytují. Z každého takového dne si jednotlivé třídy 

vždy vyhodnotily pro ně nejpodstatnější situaci a debatovaly o slovu, věci, pocitu, heslu, které 

bylo pro ně důležité. To si pak „nalodily“ na své paluby a pluly společně dál k dalšímu přístavu 

objevování nových zákonitostí.  
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Začali jsme na adaptačním kurzu, kde se žáci seznámili nejen s novými kolektivy, ale také 

s vyučujícími. Poznali, že se dokážou spojit v mnoha činnostech, jako společně pomocí 

komunikace nakreslit jeden obrázek, najít ztracený poklad diamantů, střílet z luku, chodit na 

jedněch lyžích a mnohé další sportovní i jiné činnosti. Také zjistili, co mají ve třídě společné, 

co mají rádi, čím jsou ostatní výjimeční a čím sami mohou obohatit nově vzniklý kolektiv. 

Vytvořili si třídní vlajky a „nalodili“ hesla jako přátelství a spolupráce.  

Další zakotvení bylo v kouzelném světě, ve kterém žáci vařili lektvary, čarovali pomocí svých 

ze dřeva vyrobených a opracovaných hůlek. Ke kouzlům využívali zákonitostí fyzikálními jevů 

magnetismu, psali tajemným písmem a vykouzlili si kouzelného tvora, kterému nejen dali 

jméno, ale vše o něm zapsali do společných encyklopedií. V každé třídě si pak jednoho, toho 

nejpotřebnějšího a nejvzácnějšího, nalodili na své paluby a celý rok se o něj starali.  

Následovalo zakotvení v lidových a jiných tradicích s vlastní tvorbou ozdob a vznikem nových 

tradic, důležitých pro jednotlivé třídy. Zakotvení v technice, kdy své znalosti z elektřiny 

přenesli do propagace důležitého spotřebiče pomocí obalu a reklamy na něj, také vše sepsali 

v popisu daného výrobku. Opět s naloděním toho nejdůležitějšího pro plavbu lodí. Tady byl 

kladen důraz na debatu postavenou na zjištěných faktech z muzea či historických souvislostí, 

neboť výrobky byly z 60. – 80. let minulého století. Také si vytvořili svůj vlastní model a 

doplnili o jednoduchý elektrický obvod, který prezentovali před ostatními ročníky. 

Další zakotvení bylo v antickém Řecku, kde se stali filosofy a dokazovali matematické věty 

slavných Řeků, sepisovali jejich výroky, tančili, jedli a sehráli divadelní představení. Po 

vystoupení předřečníků a řečníků ohledně důležitosti jednotlivých věd proběhla demokratická 

volba v parlamentu, co je potřeba nalodit na společné paluby všech lodí. Vše se odehrálo ve 

vyzdobených místnostech, které si sami žáci vytvořili. V každé místnosti byla architektonická 

část, vyhrazený prostor pro faunu i flóru. Skupiny pak vytvořili řeckou hostinu a v poklidné 

atmosféře nad jídlem filozoficky rozmlouvali. V tomto zakotvení si hledali důvody, jak jsme 

nyní již vyspělá společnost, a proč je dobré podporovat handicapované. Vyzkoušeli si sportovat 

jako nevidomí. Srovnali život s handicapem dnes a v dobách antiky.  

Příští zakotvení bylo v přírodních vědách, kde zkoumali buňky, světlo, rostliny, hledali vztahy 

mezi fyzikálními vlastnostmi optických prostředí a přírodními zákonitostmi rostlin. Poučili i 

okolí a vytvořili přehled plakátů „Víte, že…“ aby těmito důležitými myšlenkami a jevy pro 

život na planetě obohatili i své okolí.  

Závěrem nelze jinak, než se plavit po Vltavě a naučit se všechna pravidla pro správného 

námořníka.  



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2021/2022 

 
Strana 44 

 

Společnými silami nalodili vše, co pro žáky bylo důležité, aby se vydali na další cestu do 

vyššího ročníku. V projektu byly zahrnuty a nejen v každé zastávce rozvíjeny všechny klíčové 

kompetence. Největší důraz byl kladen na vzájemný respekt, toleranci a zlepšení se 

v komunikačních dovednostech. Ale také rozvíjení osobnosti jako celku, hledání cest ke 

spolupráci. 

Ročníkový projekt sedmého ročníku – Agent 007 

V průběhu školního roku 2021/2022 žáci sedmého ročníku postupovali v úrovni svého 

„agentství“ – samostatně či v rámci různorodých skupin plnili úkoly, účastnili se kulturních, 

společenských či sportovních akcí a vše si následně zaznamenávali do vlastnoručně vyrobeného 

projektového deníku. S každou splněnou misí pak obdrželi titul Agent 001-007 a mohli si zvolit 

z nabídky krycích jmen, která si zapisovali na titulní stránku Záznamníku z Londýnské. 

Završením celoročního snažení bylo samotné vydávání vysvědčení a zvládnutí 7. ročníku, za 

něž obdrželi osvědčení o dosažení úrovně Agent 007.   

Agent 001 – absolvování třídenního putování Posázavím 

Agent 002 – plnění úkolů v rámci šifrovacího adventního kalendáře 

Agent 003 – reflektování estetických zážitků z různých kulturních oblastí 

Agent 004 – absolvování procházky po románských a gotických památkách Prahy 

Agent 005 – absolvování snb-lyžařského výcviku 

Agent 006 – návštěva divadelního představení a následného společenského oběda v gala 

oblečení, spojeno se základy etikety 

Agent 007 – úspěšné absolvování a zvládnutí 7. ročníku 

Ročníkový projekt osmého ročníku – Quo vadis? 

Žáci se v průběhu školního roku seznamovali s jednotlivými vzdělávacími směry a získali tak 

pojem o možnostech dalšího studia a následného výběru budoucího povolání. Setkali se s lidmi 

různorodých profesí, se kterými vedli rozhovory a debaty o možnostech a úskalích jejich práce.  

V úvodní fázi projektu si žáci vytvořili svůj vlastní přehled o tom, jaké předměty je baví či 

nebaví, které jim jdou nebo jsou pro ně obtížné, a také na jakou by chtěli směřovat střední školu 

a kde se vidí za pár let. Naučili se také, jak vhodně strukturovat a vést rozhovor, který pak vedli 

s vybranými jedinci v průběhu celého roku. 
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1. částí projektu byl nácvik rozhovoru a vytvoření podcastu s vylosovanou/vybranou osobností. 

Skupina na základě informací, které si z různých dostupných zdrojů dohledali, vytvořila 

podcast, který měl obsahovat veškeré podmínky pro kvalitně vedený rozhovor. 

2. část projektu se věnovala učňovským oborům. Úkolem skupině bylo vytvořit prezentaci na 

vybrané povolání na základě rozhovoru s člověkem vykonávající toto povolání. Žáci od jimi 

vybraných jedinců zjišťovali, jak začít hledat školu s oborem, kterému by se chtěli věnovat, 

jaké mohou být podmínky pro přijetí, na co při přípravě zaměřit, co je náplní studia a jak bude 

vypadat jeho zakončení. Zjišťovali také pracovní podmínky povolání a na závěr sepisovali 

pozitiva a negativa z jejich pohledu. Svůj výtvor následně prezentovali ostatním. 

3. část projektu se věnovala střednímu vzdělání s maturitní zkouškou. Teorie k této 

problematice proběhla pro celý ročník během projektového dne, kde byli žáci seznámeni s typy 

těchto škol, rozdílem mezi nimi, návazností na učňovské obory apod. Úkolem žáků pak bylo 

oslovit 2 studenty SŠ (jeden z gymnázia, druhý z odborné školy) a dva již pracující absolventy 

(jeden absolvent gymnázia, druhý absolvent odborné školy) a porovnat přípravu, obsah studia, 

nároky, spokojenost s výběrem a uplatnění po vystudování těchto škol s odborným nebo 

všeobecným zaměřením. 

Ve 4. části projektu se žáci seznámili s problematikou vysokých škol a navštívili i Úřad práce, 

nahlédli do fungování této instituce, zjistili nové informace problematice výběru zaměstnání, 

podmínek a další. 

Zakončení ročníkového projektu proběhlo ve Vindyšově továrně v Radotíně, kde měli žáci 

možnost vidět, jak v rámci celé firmy fungují všechna oddělení, čemu se věnují, kdo v nich 

pracuje i co je každodenní náplní. Se zaměstnanci vedli rozhovory a viděli chod firmy ze všech 

úhlů pohledu zaměstnaneckých i vedoucích pozic. 

Ročníkový projekt devátého ročníku – Retro 

Pod názvem našeho posledního ročníkového projektu si lze představit mnohé. Cílem nebylo ani 

tak poznání všeho možného, ale spíše přiblížení některých fenoménů československé kultury. 

V první fázi byli žáci seznámeni s vybranou hudbou, která se poslouchala v tzv. východním 

bloku. V druhé fázi jsme navštívili výstavu zaměřenou na neony, fenomén především 60. let. 

Na bleším trhu, kde se nacházelo mnoho věcí z let minulých, měli žáci možnost si vyzkoušet 

vše od psacího stroje, walkmanů, gramofonů, normalizačních toustovačů a rychlovarných 

tělísek či starých fotoaparátů a kamer. Na závěr projektu, který byl podobně jako ten loňský 
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poznamenán protiepidemiologickými opatřeními, proběhla diskuze o samizdatové literatuře s 

naší kolegyní a signatářkou Charty 77.   

35. Spolu, hravě a zdravě 

Také letos 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 divadelního představení.   

Interaktivní loutkové představení 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.  

36. Běh pro Paměť národa 

Od 1. do 30. května opět proběhla školní výzva Běhu pro Paměť národa, do které jsme se také 

zapojili. Za každý 1 uběhnutý kilometr věnovali partneři projektu 1 Kč tentokrát na pomoc 

Ukrajině.  Vzhledem ke krásnému počasí byla letos účast hojná, ač se spíše některá jména 

opakovala, každopádně účastnící z naší školy z řad žáků i učitelů a rodičů zaběhli 

neuvěřitelných 937,74 kilometry a umístili jsme se na 7. místě!  Takže příští rok zase!  

37. Shakespeare v Grébovce – divadlo v plenéru 

Pro velký úspěch loňským starých pověstí v řeckých, které jsme s ročníkem sehráli v Grébovce 

v červnu, jsme se letos rozhodli, že si to zopakujeme, jen s jiným tématem. A jelikož sedmička 

je dobou renesance a Shakespeara, téma bylo nasnadě. Romeo a Julie. Tentokrát každá třída 

měla vytvořit 4 skupiny, které byly namíchány z dívek a chlapců. Skupiny si vylosovaly úsek, 

jež měly upravit, a k němu vytvořit scénář. V rámci předmětů ČS, ČJ a EV naplánovaly nejen 

svůj divadelní kousek, ale i vytvořily kulisy a kostýmy. Dokonce se nacvičil renesanční tanec 

a 27. června došlo v Grottě k renesanční tragédii pod taktovkou sedmáků. Následoval společný 

piknik, jelikož takové emoční vypětí vyčerpá.  

38. The Glassroom - Misinformace 

V průběhu celého května probíhala na chodbě třetího patra výstava zapůjčená z Centra 

současného umění DOX. Na sedmi plakátech jsme se mohli seznámit s mnoha naléhavými 
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tématy. Například co je to „deepfake“ a jak ovlivňuje náš život, či jakými taktikami a triky si 

online prostor a mobilní telefon získává náš čas a pozornost. Součástí výstavy byla sada návodů 

Data Detox Kit. S jejich pomocí si děti mohli vyzkoušet, jak získat kontrolu nad 

svým soukromím v digitálním prostředí, digitální bezpečností a digitální rovnováhou. 

39. Klub mladých diváků  

V letošním roce fungoval Klub jen s drobným omezením a změnou, místo 4 představení byly 

v nabídce 3. Do Klubu se přihlásilo 23 žáků 8. a 9. ročníku, příležitostně se k nám ale připojili 

i žáci 7 ročníku. Představení jsme ale nakonec viděli čtyři, jelikož pro zájem z řad žáků bylo 

objednáno ještě představení Romeo, Julie a tma v Divadle v Dlouhé.  

40. Projekt 2. ročníku s ukrajinskou skupinkou dětí 

V týdnu 16. 5. – 20. 5. proběhl projekt, který si učitelé a žáci 2. ročníku připravili pro děti 

z Ukrajiny, které opustily svou zemi kvůli válečnému konfliktu. Skupinka ukrajinských dětí 

prvního stupně se dvěma učitelkami trávily v této době čas v naší škole. Cílem projektu bylo 

přiblížit dětem důležitá česká slova, seznámit je s výukou u nás a samozřejmě je i pobavit a 

povzbudit, aby přišly na veselejší myšlenky. Projekt byl rozložen třech dnů:  

1. den se všechny děti společně sešly v aule školy, kde proběhly seznamovací hry. Následně se 

děti z Ukrajiny rozdělily do dvojic, ve kterých si procházely stanoviště a plnily různé úkoly. 

Všemi stanovišti je provázely dvojice žáků z druhých tříd a pomáhaly jim. V jedné třídě se 

počítalo Hejného metodou na tabletech, ve druhé třídě se probírala čísla a základní české fráze. 

2. den se děti na stanovištích seznamovaly s barvami, zvířaty, oblečením a hračkami.  

3. den žáci druhých tříd připravili na dvoře školy různorodé sportovní aktivity, které si děti 

z Ukrajiny postupně zkoušely. Na závěr proběhlo hodnocení projektu a ukrajinským dětem 

předány drobné dárky, které si pro ně druháci připravili. 

41. Dějepisně-zeměpisná soutěž 

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

zeměpisná soutěž. Žáci plnili jednotlivé úkoly, které byly zadávány vždy na začátku měsíce 

pravidelně od října do června. Do soutěže se mohl zapojit jakýkoliv žák z prvního i druhého 

stupně a termín odevzdání byl vždy poslední den v měsíci. V rámci této soutěže žáci pracovali 
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s různými typy map, s fotografiemi významných historických osobností, poznávali zahraniční 

památky i pamětihodnosti České republiky, zaznačovali do slepé mapy kraje České republiky, 

vyhledávali souvislost mezi názvy různých souhvězdí a antickou mytologií, určovali 

historickou událost podle indicií, zakreslovali do mapy místa slavných vojenských střetnutí, 

pátrali po původu příjmení rodičů i svých vyučujících a zjišťovali, jací vynálezci přispěli 

k pokroku ve vědě a technice. První tři, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v daném měsíci, 

získali sladkou odměnu. Soutěž rozvíjela zábavnou formou dějepisné i zeměpisné dovednosti 

dětí, vedla je k práci s mapou, se slepou mapou, dobovou fotografií či s různými informacemi 

a jejich ověřováním. 

42. Soutěž v anglickém jazyce 

Každý měsíc se na nástěnce kabinetu anglického jazyka objevily dva nové obrázky – zadání 

nové soutěže. Žáci všech ročníků mohli soutěžit ve dvou disciplínách - k prvnímu obrázku 

vymyslet vtipný popisek a podle detailu na druhém obrázku uhodnout zobrazený předmět. Své 

odpovědi vkládali do připravené obálky. Na konci měsíce autoři nejvtipnějších 

popisků obrázku a všichni, kdo uhodli skrytý předmět, získali malou odměnu. Soutěže se 

průměrně účastnilo 20 - 30 žáků měsíčně, někteří z nich pravidelně.  

43. HistoryLab a projekt Dějepis+ 

V říjnu vybraní žáci 9. ročníku opět testovali pro Ústav pro studium totalitních režimů, 

tentokráte se sešli s Vojtěchem Ripkou a komentovali první verzi dotazníků určených pro 

studenty zapojené do projektu Dějepis+. Dějepis+ je projektem, který je jedním z nástrojů 

k naplňování cílů vytyčených MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jeho 

cílem je změnit výuku moderních dějin.   

44. Projekt Krokus 

Po roční přestávce se pro žáky 5. ročníku opět realizoval Projekt Krokus. Žáci si na podzim 

zasadili objednané cibulky krokusů a pak sledovali, jak jim rostou. Následně byl pro každou ze 

tříd uspořádán projekt Hanin kufřík, v němž paní učitelka Jančová pracuje s příběhem Hanky 

tak, aby dětem přiblížila atmosféru doby druhé světové války, události v naší zemi a také 

vysvětlila pojmy rasismus, tolerance, antisemitismus, holokaust aj. Žáci po čtyřech hodinách 
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zachytí ve skupinkách, ale i jako jednotlivci své dojmy na poster, který je pak vystaven 

v prostorách školy. Letos nám opět před školou vykvetly krokusy, které zasadili páťáci 

v dřívějších dobách.  

45. Jeden svět na školách – beseda a festival 

V letošním roce tedy proběhla opět jak beseda, tak film. V měsíci listopadu jsme se připojili 

k projektu Měsíc filmu na školách, který pořádá Člověk v tísni. Pro žáky 9. ročníku bylo 

zorganizováno promítání dokumentu o paní Dagmar Šimkové, jež byla jednou z obětí 

komunistického režimu 50. let. O jejím osudu vyprávěl jak film, tak návazně host online besedy, 

ke které jsme se připojili. Celý projekt byl uzavřen reflexí žáků a tvorbou životabásně.  

V březnu pak žáci 6. a 7. ročníku navštívili projekce dokumentů a besedy v kinech, které 

proběhly v době konání festivalu Jeden svět.  

46. Autorské čtení 

Konalo se již po deváté začátkem května, opět v čajovně “Jedna báseň” Pod Nuselskými 

schody. Sešli jsme se někteří z učitelů, žáci a žákyně v poněkud komornějším počtu než v letech 

minulých. Tentokrát bez prezentujících zástupců rodičů. Jako každoročně jsme slyšeli jak 

poezii, tak prózu a nutno říci, že opět kvalitní. Přibylo několik nových tváří, hlavně žákyň a 

žáků prvního stupně. Došlo ke generační výměně :). Odpolednem provázel již tradičně pan 

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

fotodokumentaci, kterou lze shlédnout na webu školy. Na housle nám zahrála jedna z účastnic. 

Setkání mělo jako obvykle příjemnou a neformálně přátelskou atmosféru. Je potěšující, že 

někteří z absolventů školy a bývalí účinkující na této naší akci již sami pořádají svá vlastní 

autorská čtení. Příští rok na slyšenou.  

47. Recitační soutěž 

Již tradiční akce "Londýnská recituje", vyhlášená ve spolupráci s pedagogy českého jazyka a 

jazyků cizích, proběhla v měsíci listopadu a měla opět poměrně vysokou úroveň. Děti 

přednášely jak básně a prózu našich i světových básníků, tak i svoje vlastní díla. Občas byla 

produkce obohacena sehranou scénkou či doplněna souvisejícími pomůckami a kostýmy. 

Navštívilo nás i několik rodičů. Porota byla složena z pedagogů jazyků a několika žáků. Celé 
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dopoledne moderoval pan školník a vychovatel Martin Voráč. Odměnou pro vítěze 

jednotlivých kategorií byly knižní poukázky. Každý účastník dostal certifikát o účasti. 

48. Střelecká soutěž 

Letos, po dvou letech přerušení soutěže kvůli tzv. pandemii jsme se opět jako školní družstvo 

zúčastnili 4. ročníku střelecké soutěže „O putovní pohár obvodního mysliveckého spolku“. 

Organizovaly ji MČ Prahy 2, DDM Prahy 2 a ČMMJ Praha 2. Záštitu nad akcí opět převzala 

radní městské části Praha 2, paní ministryně obrany Mgr. Jana Černochová. Naším letošním 

úkolem bylo obhájit tři předchozí prvenství. Přípravy smíšeného družstva složeného z dívek a 

chlapců 6. a 7. ročníku se ujal opět pan školník/vychovatel Martin Voráč. K tréninku jsme se 

sešli cca 5–6x. Vlastní sportovní odpoledne se vydařilo. Družstva všech škol byla celkem 

kvalitně připravena a více vyrovnaná než v předchozích letech. Naše družstvo, přestože bylo 

velmi silné, letos neobhájilo a skončili jsme celkově na třetím místě. Výherci obdrželi hodnotné 

ceny od zmíněných organizací. Ceny mj. předával i letos Dominik Hašek.  

49. Banát 

Výjezd do Banátu byl kdysi tradicí na naší škole. Dlouhá léta se však nejezdilo, proto se Petr 

Vorlíček s Lukášem Silným rozhodli, že tuto zajímavou zkušenost našim žákům 9. ročníku opět 

zprostředkují.  

Přestože v příštím kalendářním roce oslaví banátští Češi již 200 let od prvního osídlení této 

horské oblasti v jižním Rumunsku, udržují si stále své vlastní tradice, mateřský jazyk a 

zemědělský kolorit života. V kombinaci masové turistiky a nedostatku pracovních příležitostí, 

a tedy exodu “mladých”, však i zde dochází k proměně tradiční venkovské společnosti, proto 

bylo a snad chvíli ještě bude “za pět minut dvanáct” ukázat českým žákům tento kraj světa. 

Po dlouhé noční cestě z Prahy jsme si odpočinuli  v Temešváru, v centru této oblasti. Odtud 

jsme vyrazili dále směr jih do Svaté Heleny, první české vesnice na naší cestě. Domovskou obcí 

byl pro nás Gerník, proto jsme v odpoledních hodinách doplnili zásoby vody, vzali si batohy a 

vyzkoušeli jsme si několikahodinovým pěším přechodem fyzickou zdatnost naší i našich žáků. 

Zkouška zdárně vykonána. 

Další den jsme se vydali již s podstatně těžším vybavením do nejvýše položené banátské 

vesnice Rovenska. Náročný přechod hor nám zkomplikovalo nevyzpytatelné počasí, přesto se 

žáci nevzdali a bojovali až do konce s nástrahami hor. Po příchodu do vesnice následovala 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2021/2022 

 
Strana 51 

 

příprava nocležiště, zasloužená večeře a překvapení v podobě odvozu batohů zpět do Gerníku, 

kam jsme se druhý den měli vrátit. Dárek byl přijat se srdečnou vděčností. 

Po snídani jsme se vydali na poslední dlouhý pěší přechod. Bez stanů, spacáků a karimatek 

jsme měli zajištěný pohodlný návrat do Gerníku. Žáci chytli správné tempo a po pár pauzách 

jsme stáli “U mlýnků”. Jedno z největších dobrodružství právě začalo. Příkrý 

kopec,  podmáčený několikadenními dešti, se stal naším největším nepřítelem. Ruce, nohy, 

bláto všude, klouzačka, hlavně však vpřed. Nejhorší variantou byla cesta vzad. Po několika 

desítkách minut jsme byli nahoře, někteří to zvládli elegantněji, někteří méně, ale do Gerniku 

jsme se vrátili všichni. 

Následující den v Banátu byl ve znamení odpočinku. Nic podstatného se nestalo. Banátníci však 

ví své. 

Poslední den jsme se rozloučili a vydali se k autobusu, který na nás čekal u Dunaje. S tímto 

evropským veletokem máme spojený poslední společný zážitek - projížďka na člunu po 

přehradě Železná vrata. Hloubka pod námi, prý až 200 metrů, azurové nebe nad námi, pí. uč. 

Eliška za námi a to za volantem člunu. Vrátili jsme se všichni a to jak k autobusu, tak do Prahy. 

Tímto bychom chtěli poděkovat řediteli školy Martinu Ševčíkovi, že nás pustil a všemožně 

podpořil, dále gernické paní učitelce Kláře Jíchové, která nám pomohla s organizací, našim 

milým kolegyním Evě, Elišce a Nikče, že to s námi vydržely, a našim deváťákům, kteří nás 

velmi potěšili svým nasazením a optimismem i ve vypjatých situacích. 

50. Aktivity školy v rámci podpory Ukrajiny 

Škola se od prvních dní napadení Ukrajiny vojsky Ruska zapojila do různých charitativních 

činností. Proběhly dvě různé sbírky potřeb pro obyvatel Ukrajiny, které byly dopraveny přímo 

na zasažené území. Dále škola přijala 2 žáky se statusem uprchlíka, čímž naplnila svoji aktuální 

kapacitu na 560 žáků Další desítky zájemců bohužel nebylo z kapacitních důvodů možno 

přijmout.  

Ve spolupráci s ÚMČ Praha 2 škola zajistila činnost adaptační skupiny v počtu 18 žáků prvního 

stupně. Prostory byly nalezeny ve vedlejší budově Církve adventistů sedmého dne, které 

vlastník poskytl bezplatně. Činnost skupiny byla ukončena ke dni 30. 6. 2022. 
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51. Další zajímavé akce školního roku 2021 / 2022 

Spolupráce školy s okolím 

- Akce MP Prahy 2 - Buďme vidět 
- Jednání KVV Praha 2; p. uč. Ševčík 
- Návštěva generální ředitelky pracovní skupiny Evropské komise za přítomnosti ministra 

školství mládeže a tělovýchovy - aktivity Národního plánu obnovy. 
- Návštěva kariérových poradců základních škol z Moravy 
- Návštěva pedagoga ze ZŠ Weberova – Sdílení zkušeností pedagogů 
- Návštěva pedagogů ze ZŠ Mozartova, Olomouc ohledně integrovaných předmětů 
- Návštěva studentů oboru matematika z Jihočeské univerzity pod vedením paní děkanky H. 

Koldové 
- Návštěva učitelů z Turecka 
- Návštěva začínajících učitelů – projekt Zkus učit  
- Porotce Příběhů našich sousedů na Praze 8; pí. uč. Jančová 
- Praxe studentů PedF UK 
- Setkání škol sítě Paměti národa; pí. uč. Jančová 
- Stáže studentů Ped. fakulty JČU  
- Účast na jednání týmu SVI MČ Praha 2; p. uč. Ševčík 
- Zápis dětí z Ukrajiny  

Vzdělávání pedagogů 

- Den s instrumentálním obohacováním v rámci práce s FIE; pí. uč. Jakubčíková  
- Dílna předcházení špatným návykům při pohybových aktivitách a použití vybavení 

kabinetu 
- Dílna zaměřená na Digitální kompetence a aplikace 
- Jak spolupracovat s asistentem pedagoga; pí. uč. Rokosová 
- Jednání pracovní skupiny projektu SYPO - aktivita začínající učitel; p. uč. Ševčík, 

Nádvorník 
- Konference Dyskorunka; pí. uč. Tatarová, Jakubčíková 
- Konference Kompas vzdělávání pro 21. století; p. uč. Ševčík 
- Konference Veletoč legislativních změn v inkluzi ve vaší škole; pí. uč. Tatarová 
- Kurz Kid’s Skills v Olomouci; pí. uč. Drtilová 
- Kurz mentoringu I.; pí. uč. Kyznarová 
- Panelová diskuse MŠMT Prevence digitální propasti; p. uč. Nádvorník 
- Seminář FIE Basic; pí. uč. Jakubčíková 
- Seminář když nás baví matika; pí uč. Novotná M. 
- Seminář Novinky v ekonomické oblasti; p. uč. Ševčík 
- Seminář pro vedoucí pracovníky škol pořádaný ČŠI; p. uč. Ševčík 
- Setkání mezioborové skupiny BSD; pí.uč. Jakubčíková, Drtilová 
- Setkání speciálních pedagogů; pí. uč. Jakubčíková  
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- Setkání uvádějících a začínajících učitelů; pí. uč. Varhulíková, Novotná M., Jakubčíková, 
Tatarová, Dyršmídová, Echtnerová, Privarová 

- Schůzka se začínajícími asistenty; p. uč. Jakubčíková, Tatarová, Kordinová, Dyršmídová, 
Horáková 

- Stáž ředitelů škol v rámci funkčního studia 
- Supervize školního poradenského pracoviště 
- Školení BOZP a PO pro pedagogy 
- Účast na monitorovacím semináři projektů Partnerství škol – Erasmus +; pí. uč. 

Kyznarová 
- Účast na zasedání Národního kabinetu informatiky a ICT; p. uč. Nádvorník 
- Žák s vývojovou dysfázií v běžné ZŠ; pí. uč. Jakubčíková 

Zajímavé akce pro žáky 

- Výjezd do Banátu; 9. roč. 
- Setkání budoucích prvňáčků a rodičů 
- Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku na školním dvoře 
- Představení Putování ve větvích s následnou dílnou; 1.A 
- Návštěva výstavy R. Pilaře; 1.A 
- Besedy o povoláních; 1. roč. 
- Den bez batohů, piknik a čtení; 1. roč. 
- Interaktivní pořad Duo Dubnička Lahoda; 1.B 
- Vánoční příběh o Ježíškovi; 1.B 
- Komentovaná prohlídka v galerii Kooperativy+ dílna; 1.B 
- Předvánoční výtvarná dílna; 1. roč. 
- Ročníkový projekt Tajemství kočičího deníku; 1. roč. 
- Jeden ohyb stačí – tvoření s paní T. Hradilkovou; I. B 
- Velikonoční dílna; 1. roč. 
- Návštěva spisovatele J. Kreče se čtením Kdo krade dětem čtení; 1. roč. 
- Zpěv s p. Matáskem; 1. A 
- Dílna pro děti Vozovna Žižkov; I. B 
- Divadelní pohádka Kde budeme bydlet; 1. B 
- Svět knihy na Výstavišti – beseda se spisovatelkou T. Pařízkovou ke knize Jak se lemur 

odnaučil šťourat v nose 
- Zpěv s pí. Maršálek; 1. B 
- Divadelní představení Náš nový kamarád; 1. roč. 
- Beseda s p. Voráčem: Velikonoce – svátky jara, tradice a zvyky; I. B 
- Projekt Spolu a hravě, divadelní představení Kdo naslouchá, rozumí; 1. roč. 
- Alternativní hodina TV v Cirqeonu na P4; 1.B 
- Zotavovací pobyt; 1. roč. 
- Výstava Pro(č) umění?; 2.B 
- Vycházka do botanické zahrady na Albertově; 2. roč. 
- Divadelní představení Superkluk; 1. a 2. roč. 
- Projekt s dětmi z ukrajinské skupinky; 2. roč. 
- Vycházka se sportováním venku; 2.B 
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- Návštěva Národopisného muzea: Život našich praprapra… babiček a dědů; 2. ročník 
- Vánoční dílničky; 2. ročník 
- Návštěva stanice přírodovědců Vinohrady, DDM; 2. B 
- Program Z babiččiny a maminčiny aktovky Národního pedagogického muzea; 2. ročník 
- Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem; 2. ročník 
- Projekt Ten dělá to a ten zas tohle: prezentace povolání rodiče; 2. roč.  
- Projekt Abeceda peněz – finanční gramotnost; 2.B, 4. roč. 
- Tančíme srdcem v aule; 2., 3. roč. 
- Projektové aktivity na URU; 3. roč. 
- Vycházka na Vyšehrad – venkovní stopovací hra Jedličkova ústavu Vyšehradem pro 

kolíček; 3. roč. 
- Zotavovací pobyt pro 3. ročník 
- Výprava na Petřín v rámci projektu; 3. roč. 
- Prohlídka Pražského hradu s průvodcem; 3. roč. 
- Vycházka na Staroměstské náměstí; 3. roč. 
- Projektový den; 3. roč. 
- Taneční program; 3. roč. 
- Zimní výjezd s lyžemi v Jánských lázních; 3. roč. 
- Návštěva Imaginária; 3.A 
- Jak slavit Velikonoce ve Staré Praze – vycházka s komentářem; 3. roč. 
- Projektový den na URU; 3. roč. 
- Vycházka do Rajské zahrady; 3. C 
- Testování SCIO – čtenářská gramotnost; 4. roč. 
- Představení Divadlo fórum, představení Lipany v divadle Minor; 4. roč. 
- Dílna středověkého malíře v Anežském klášteře NG; 4.A 
- Speciální hodina tělocviku - bowling; 4. B 
- Žáci se účastnili výzkumu FSV (nová didaktická metoda); 4.B 
- Piknik v Grébovce; 4. B 
- Workshop ke knize Velký Bobek; 4. roč. 
- Program Krok za krokem pravěkem; 4. roč. 
- Komentovaná procházka Prahou 2 a 3 s externím lektorem; 4. roč. 
- Vycházka po okolí Botiče – Klíč od Prahy 2; 4. roč. 
- Návštěva dopravního hřiště; 4., 5. roč. 
- Vyšehrátky: Divadelní bojovka na Vyšehradě, téma středověk; 5. roč. 
- Výstava Sváteční umění v Atriu na Žižkově; 5. roč. 
- Dětské chuťovky; 5. roč. 
- Návštěva Národního filmového muzea s dílnou; 5.roč. 
- Návštěva skanzenu v Přerově nad Labem; 5. roč. 
- Workshop na téma reklama; 5. roč. 
- Projekt Krokus; 5. roč 
- Návštěva zpravodajství ČT na Kavčích horách; 5.A 
- Hudební program Za hudbou do Atria s Jiřím Pinkasem; 5. roč. 
- Zotavovací pobyt v Harrachově; 5. roč. 
- Ročníkový projekt Zakotvení v Bradavicích; 6. roč. 
- Adaptační kurz pro 6. roč. 
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- Zakotvení s mapou a piknik; 6. roč. 
- Vycházka na Nuselské schody; 6. roč. 
- Vycházka do centra Prahy po místech českých dějin; 6. roč. 
- Návštěva technického muzea a s tím spojený projekt; 6. roč. 
- Návštěva botanické zahrady na Slupi; 6. roč. 
- Prezentace elektrických modelů; 6. roč. 
- Projektový den: Zakotvíme ve světle; 6. roč. 
- Sexuální výchova s externími lektory; 7. roč 
- Přírodovědné praktikum v Botanické zahradě; 7. roč  
- Divadlo Modlitba za černé duše + diskuse; 6., 7. roč.  
- Výstava v Národním muzeu Zázraky evoluce; 6., 7. roč. 
- Návštěva Zoo, ukončení projektu Adopce zvířete; 7. roč. 
- Projekt Čtenářský klub; 7. roč. 
- Ročníkový projekt výroby deníku s profesionály; 7. roč. 
- Představení v divadle Minor; 7. roč. 
- Viva Espaňa, akce pro španělštináře zaměřená na výslovnost a gastronomií; 7. roč. 
- Projekt Agent 007 opět na scéně; 7. roč. 
- Jurský park, propojení předmětů ČP, SP, EV, MF; 7. roč. 
- Exkurze do Zemědělského muzea; 7. roč. 
- Halloweenský projekt; 7. roč. 
- Dokumentární divadlo Fialky a Mejdlíčka – dětství pod Rudou hvězdou, ve Werichově 

vile; 7., 8. roč. 
- Průvodcovské procházky DZ praktika (Vinohrady, Emauzy, Kinského zahrady, památník 

Heydrichády, Operace Anthropoid…); 7., 8. roč. 
- Projekt Národní obrození; 8. roč. 
- Vycházka Orientace ve městě podle mapy - cizí jazyk; 8. roč. 
- Výlet na Kokořínsko; 8. roč. 
- Beseda Buď toho součástí – podporuj muziku; 8. roč. 
- Základy ruského jazyka, návštěva ruského obchodu; 8. roč. 
- Projekt SKiBike Radotín; 8. roč. 
- Výuka volitelného předmětu Sport a pohybové aktivity na Folimance, Na Smetance nebo 

v Riegrových sadech, bruslení v Grébovce; 8. roč. 
- Projekt Quo vadis?; 8. roč. 
- Festival řemesel; 8. roč. 
- Lyžařsko-snowboardový kurz; 8. roč. 
- Návštěva Úřadu práce P3; 8. roč. 
- Projekt Rebelové přelomu století; 8. roč. 
- Testy SKATE z AJ; 8. roč. 
- Vycházka němčinářů na nám. Míru s tématem Ostern; 8. roč. 
- Návštěva národního muzea; 8. roč. 
- Exkurze do Terezína; 9. roč. 
- Informační schůzka k cestě do Polska; mezinárodní projekt Erasmus+ v Lowiczi; 9. roč. 
- Optika v praxi v optice Bělehradská; 9. roč. 
- Představení KDM – Kytice, Národní divadlo; 8. a 9. roč. 
- Workshop Slampoetry s Anatolem Svahilcem; 8., 9. roč. 
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- Uctění památky Václava Havla; 9.roč. 
- Divadelní představení II.B žákům z 9. ročníku 
- Ročníkový projekt Retro; 9. roč. 
- Ozdravný pobyt Pusté Žibřidovice; 9. roč. 
- Schůzka k mezinárodnímu setkání v Turecku, Erasmus+; 9. roč. 
- Kariérní poradenství v PPP; 9. roč. 
- Návštěva mexické restaurace španělštináři; 9. roč. 
- Projekt 1. světová válka komplexně; 9. roč. 
- Měsíc filmu na školách: dokument o Dagmar Šimkové + online debata pod záštitou 

Člověka v tísni a následná reflexe; 9. roč. 
- Připomenutí Dne veteránů na nám. Míru; vybraní žáci z 9. roč. 
- Předmět LJS navštívil výstavu Literatura proti režimu; 9. roč. 
- Badatelská hodina žáků DDS; 9. roč. 
- Malé maturity a alternativní varianta; 9. roč. 
- Medová snídaně před školou; pořádá p. uč. Voráč 
- Vysílání školního rozhlasu 
- Antigenní a PCR testování žáků 
- Klub mladého diváka: představení Sugar v Divadle Na Fidlovačce, Dva roky prázdnin 

v Divadle v Dlouhé, Romeo, Julie a tma; 7. – 9. roč. 
- Setkání účastníků výletu do Itálie a rodičů; exkurze do Itálie; 6. – 9. roč. 
- Den jazyků 
- Předání vysvědčení na kluzišti nebo bruslení v den vysvědčení; 1.roč., 6., 8. roč., 9. B  
- Přespávání ve škole; 4., 8. roč. 
- Dárečkování mezi deváťáky a prvňáky; Dárečkování a s tím spojené projekty 2., 6. - 8. 

roč. 
- Halloweenská akce společná pro školní parlament, 6. roč. a 1. stupeň 
- Návštěva Národního muzea; 2., 4. a 9. roč. 
- Divadelní představení dětí ze 6. roč. ve 2.B 
- Meziročníková spolupráce Marie Terezie a Josef II; 5.B + 8.B,C 
- Fotografování třídních kolektivů 

Soutěže a přehlídky 

- Anglická divadelní soutěž Come and Show v ZUŠ Ládví; 5., 7., 8. roč. 
- Běh paměti národa 
- Krajské kolo dívek ve volejbale; 8. – 9. roč. 
- Krajské kolo ve florbale – mladší žáci 
- Londýnská laťka 
- Londýnská recituje 
- Londýnské schody letos pouze v žákovských kategoriích 
- Matematická olympiáda; Theo z 5.B 
- Matematický klokan 
- Obvodní kolo v basketu (dívky i chlapci), Krajské kolo (dívky); 7.-9. roč. 
- Obvodní kolo v minifotbale; 7., 8., 9. roč. 
- Obvodní kolo v přehazované II. kategorie; 4. až 7. ročník  



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2021/2022 

 
Strana 57 

 

- Obvodní kolo v přehazované, dívky; 8. a 9. roč. 
- Obvodní kolo ve florbalu; vybraní žáci 5. – 9. roč. 
- Obvodní kolo ve volejbale; 8. a 9. roč. 
- Obvodní kolo ve vybíjené; 4. roč. 
- Okresní kolo McDonald’s Cup – fotbalový turnaj; 4. – 5. roč. 
- Orientační běh pro pedagogy školy v budově Londýnská 34 - výstup projektu Malá 

maturita žákyně 9.B 
- Plavání na Šutce; 2. roč. 
- Přebor Prahy školních družstev v šachu; 9. roč. 
- Přebor v orientační běhu v parku Folimanka; vybraní žáci 6., 7. a 8. roč. 
- Střelecký trénink družstva v aule a DDM, finále ve střelbě v Apolinářské zahradě; 6. – 7. 

roč. 
- Školní kolo soutěže v konverzaci v AJ, Obvodní kolo; 6., 7., 8., 9. roč. 
- Školní soutěž Boulder Pohár 2022 

Akce školní družiny 

- Akce DDM: Odpoledne plné pohybu v Riegrových sadech; 5. roč. 
- Alchymistická show na školním dvoře, p. uč. Voráč a Šalanda; 1. a 2. roč 
- Bezpečná dvojka – den s IZS, akce pořádaná MČ Praha 2; 1.-5. roč.  
- Bowling V továrně; 4. roč  
- Bruslení na kluzišti; 1., 2., 3., 4. roč. 
- Den Komwag; 5. roč. 
- Keramická dílna; 2. B 
- Laser Arena; 4. roč. 
- Lasergame; 4. roč. 
- Mikulášská dílna; 1.A 
- Minigolf Kotva; 5. roč. 
- Muzeum Lega; 2. roč. 
- Myslivecký den, akce MČ Prahy 2; vybraní žáci 3. a 4. roč. 
- Naučně zábavný program s pejskem Edou; 1.- 4. roč. 
- Návštěva bývalého bankovního trezoru na nám. Míru; 5. roč. 
- Návštěva Czech Press Photo; 5. roč. 
- Návštěva dobrovolných hasičů v Suchdole; 3. roč. 
- Návštěva Festivalu vědy na Vítězném náměstí; 5. roč., 
- Návštěva kina Pilotů, film Luca; všechny družiny 
- Návštěva kina Pilotů, film Myši patří do nebe; 3. a 4. roč. 
- Návštěva kina Pilotů, film Tajemství staré bambitky 2; 1., 2., 3., 4. roč. 
- Návštěva kina Pilotů, promítání Raya a drak; všechny družiny krom 3. roč. 
- Návštěva muzea čokolády; 5. roč. 
- Návštěva Muzea filmových legend; 5. roč. 
- Návštěva Novomlýnské vodárenské věže, expozice Praha hoří; 5. roč. 
- Návštěva sběrného dvora Komwag; 5. roč. 
- Návštěva výstavy maleb a grafik V. Lamra s biblickou tématikou; 5. roč. 
- Návštěva výstavy motýlů Fata Morgana; 5. roč. 
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- Pečení a zdobení vánočních perníčků; 3. roč. 
- Podzimní výtvarná dílna; 1. roč. 
- Pohybové a míčové hry v aule nebo tělocvičně; 1.A, 2.B, 3. roč., 5. roč.,  
- Procházka vánoční Prahou; 5. roč. 
- Přírodovědné pokusy; 2., 3. roč. 
- Putování Prahou 2 – za Josefem Ladou; 4. roč. 
- Putování Prahou za Betlémy; 5. roč. 
- Sportovní odpoledne v tělocvičně/aule; 1. roč., 2.B, 4., 5. roč. 
- Střelba ze vzduchovky; 5. roč. 
- Úniková hra DECODER; 4. roč  
- Vánoční tvoření v družině; 3., 4. roč. 
- Vánoční zpívání; 1. roč. 
- Vítání jara v DDM P2; 1. až 5. roč. 
- Vycházka do Kateřinské zahrady; 5. roč  
- Vycházka do Krčského lesa; 1.roč., 2.B, 4.A 
- Vycházka do Malešického lesa; 1. roč. 
- Vycházka do Michelského lesa; 2.B 
- Vycházka do parku Grébovka; 1., 2., 4., 5. roč.,   
- Vycházka do Riegrových sadů; 3. roč. 
- Vycházka k Vltavě + krmení labutí; 3. roč. 
- Vycházka na Dětské hřiště; 3. roč. 
- Vycházka na Dětský ostrov; 3., 5. roč. 
- Vycházka na Folimanku; 1., 2., 3., 5. roč., 
- Vycházka na hřiště Gutovka; 1., 3. roč. 
- Vycházka na hřiště na Vyšehradě; 5. roč. 
- Vycházka na hřiště na Výtoni; 5. roč. 
- Vycházka na hřiště U Vodárny; 2. roč. 
- Vycházka na Vyšehrad; 3. roč. 
- Vycházka na Ztracenku; 5. roč. 
- Výlet do Šestajovic a firmy Rodas; 2.A a 3. roč. 
- Výlet do továrny Rodas; 3. roč. 
- Výstava Bee Press Photo; 5. roč. 

Další zajímavosti 

- Setkání bývalých zaměstnanců školy 
- Setkání skupiny digitální kompetence v rámci revize RVPZV 
- Třídní schůzky s dílnou pro rodiče dětí z 1. roč. 
- Výzkum FSV – testování didaktické metody 
- Setkání rodičů 9. roč. ohledně přijímaček na SŠ 
- Hodnocení kvality jídla naší školní jídelny, organizuje školní parlament 
- Virtuální setkání s rodiči na téma kybernetická bezpečnost dětí 
- Virtuální setkání s rodiči na téma aktuální psychické problémy žáků 
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52. Vlastní hodnocení školy  

Autoevaluace - ročníkové schůzky 

Na naší škole probíhají pravidelné ročníkové schůzky. Těchto schůzek se vždy účastní celý tým 

pedagogických pracovníků, kteří v daném ročníku vykonávají pedagogickou činnost. Jejich 

primárním úkolem je plánování výuky a souvisejících akcí, získávání informací o vzdělávacích 

strategiích jednotlivých žáků, respektive tříd.  

Předmětem dotazníkového šetření bylo fungování, průběh, podoba zápisu a zjištění případných 

nápadů ke zlepšení, které by mohly být v následujícím období zapracovány.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 39 pedagogických pracovníků.  

Na ročníkových schůzkách se pedagogové schází většinou 1 za 14 dní. Délka schůzky vychází 

asi na 1,5 hodiny.  

 

Chcete změnit podobu ročníkové schůzky? 

 

  

 

Někteří pedagogové by se chtěli více věnovat propojování učiva, plánování výuky a raději by 

se scházeli v odpoledních hodinách. Bylo by potřeba, aby schůzky měly určitou strukturu a 

každý účastník by měl dopředu vědět, o čem potřebuje mluvit.  
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Co na ročníkových schůzkách probíráte? 

 
Z uvedeného grafu vyplývá, že primární úkol ročníkových schůzek je naplňován. Případné 

zlepšení někteří respondenti vidí v domluvení se na řešení situace, když se něco nestihne. 

Návrhy: Danou věc si vezme někdo z týmu na starosti a domluví se to emailem. Některé věci k 

řešení rozdělit do více schůzek. Dbát na pravidelné zapojení ročníkového projektu. 

 

Kdo určuje strukturu ročníkových schůzek? 

 
Strukturu ročníkových schůzek většinou určuje garant.  

 

Máte domluvený čas, kdy musí být všichni pedagogičtí pracovníci, kteří jsou v ročníku, 

přítomni na schůzce? 
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Kdo píše zápis z ročníkových schůzek? 

 
Zápis ze schůzek nejčastěji píše garant, někdy jiný učitel nebo záleží na domluvě.  

 

Čtete zápisy z ročníkových schůzek? 
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33 dotazovaných pedagogických pracovníků čte zápisy, 6 pracovníků jen někdy a 1 zápisy 

nečte. Následně bude zjištěn důvod a vyvození odpovídajícího řešení tak, aby zápisy četli 

všichni pedagogičtí pracovníci. 

 

Jste spokojeni s předáváním informací v rámci ročníkových schůzek? 

 
Většina pedagogických pracovníků je spokojena s předáváním informací v rámci ročníkových 

schůzek.  

 

Myslíte si, že by bylo dobré vymyslet nějaký vzor pro zápis ze schůzek? 

 
Forma zápisu vyhovuje většině pedagogických pracovníků. 

 

Z dotazníkového šetření nadále vyplynulo, že pedagogům ročníkové schůzky přináší přehled o 

činnostech dalších učitelů, možnost sdílení, konzultací, rozšíření obzoru o náhled druhých na 

nějaký problém. Je příjemné se sejít a volně pobavit o fungování ročníku. Všechna tato pozitiva 

vyvažují jediné negativum, a tím je čas, který jim tyto schůzky zabírají.  
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Doporučením pro další školní rok bylo zajištění možnosti účasti asistentů pedagoga. 

 

53. Ekonomická část výroční zprávy za rok 2020 

Vyúčtování hospodaření za rok 2020 

 

Vyúčtování hospodaření za rok 2021 
 

 

DOTACE ZE SR + MHMP*: 

 

      
 

PŘÍSPĚVEK OD MČ Praha 2: 

 

  Přidělen čerpání nedočerpán 

  UZ – 79 – provozní výdaje 5 737 200,00 5 673 928,20 63 271,80 

     53 – zahraniční pobyty 24 800,00 0,00 24 800,00 

                57 – psychologové  520.000,00 519 993,32 6,68 

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

Příspěvek MČ Praha 2 celkem: 6 282 000,00 6 193 921,52 88 078,48 

z toho vráceno UZ 53 xxx xxx 24 800,00 

 

 

Zůstatek příspěvku* : 63 278, 48 

    

Účelový
znak

Ukazatel Poskytnuto
k 31.12.2021

Použito
k 31.12.2021

Vratka dotace  
při finančním 
vypořádání

a b 1 2 3 = 1 - 2
Neinvestiční dotace celkem 43 478 055,00 43 413 533,00 64 522,00

33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 43 478 055,00 43 413 533,00 64 522,00

a) platy 30 855 437,00 30 855 437,00 0,00
b) OON 363 772,00 299 250,00 64 522,00
c) ostatní (odvody + FKSP + ONIV) 12 258 846,00 12 258 846,00 0,00

v tom:
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2. Mimorozpočtové zdroje od MČ  

      

UZ 96          v Kč 
 

Přiděleno čerpání z toho na platy 
z toho na 

odvody 
zůstatek 

931 700,00 931 700,00 686 100,00 245 600,00 0,00 

 

UZ 115                                 v Kč 

 

 přiděleno 
čerpaní 

2020 

čerpání 

2021 
zůstatek 

2020 58 700,00 15 600,00 43 100,00 0,00 

2021 66 600,00 0,00 0,00 66 600,00 

 

UZ 33063 Šablony I I        v Kč 
 

přiděleno 

2019 – 2021 

čerpání 

2019 

čerpání 

2020 

čerpání 

2021 

vratka 18. 8. 

2021 

1 811 268,00 613 806,47 794 171,56 306 574,97 96 715,00 

 

UZ 33063 Šablony I II        v Kč 

přiděleno 

2021 – 2023 

čerpání 

2021 

čerpání 

2022 

čerpání 

2023 
zůstatek 

1 003 871 377 606,20 0,00 0,00 626 264,80 

 

Erasmus Orj 419         v Kč 

Přiděleno 

2019 - 2022 

čerpání 

2019 

čerpání 

2020 

čerpání 

2021 

Zůstatek 

2021 

545 532,96 74 836,55 1 668,00 75 692,22 393 336,19 

 

UZ 61           v Kč 



Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 

Výroční zpráva 2021/2022 

 
Strana 65 

 

Přiděleno čerpání zůstatek  

262 200,- 262 000,00 0,00 

 

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

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:  

 

Výnosy:                   249 641,10 

Náklad:       188 069,78 

Daň ze zisku:                 0,00 

Zisk po zdanění:        61 576,32 

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

 D. OSTATNÍ PŘÍJMY: 

    Ostatní výnosy:     1 640 923,01 

z toho: 

úroky 5 393,01; plnění pojišťovny 18 814,00; zot. pobyty 1 321 379,00; použití fondů 41 547,00; úplata 

ŠD 253 790,00;     

     

Ostatní náklady:     1 617 740,59 

z toho:  

srážková daň 1 024,59 zot. pobyty 1 321 379,00; použití fondů 41 547,00; úplata ŠD 253 790,00     

Zůstatek:             23 182,42 

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

Zlepšený výsledek hospodaření :                   148 037,22 

Příspěvek MČ Praha 2: 63 278,48 DČ: 61 576,32 ostatní příjmy: 23 182,42     

Vyúčtování fondů za rok 2021 
 

I. FOND ODMĚN  

stav k 1. 1. 2021   845 504,90 Kč 

příděl ze zlepšeného výsledku  

hospodaření za 2020             0,00 Kč 

ostatní příjmy           0,00 Kč 

čerpání v roce 2021   - 41 547,00 Kč 

zůstatek k 31. 12. 2021  803 957,90 Kč 
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Komentář k čerpání:  

Prostředky fondu použity na chybějící část platu psychologa.  

  

II. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB  

stav k 1. 1. 2021   592 822,08 Kč 

základní příděl   659 001,26 Kč 

čerpání celkem v roce 20           - 564 743,00 Kč 

zůstatek k 31. 12. 2021  687 080,34 Kč 

  

Komentář k čerpání:  

Čerpání prostředků fondu probíhalo v souladu se schválenými zásadami pro čerpání  

fondu pro rok 2021.  

obědy 70.175,-; rekreace 24.000,-; občerstvení na kulturní akce 49.400,-; penzijní poj. 

261.900,-; životní poj. 17.500,-; zdr. program 125.833,-; kurzy 14.000,-; dary 1.935,- 

  

III. REZERVNÍ FOND 413 tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření  

stav k 1. 1. 2021   422 958,51 Kč 

příděl ze zlepšeného výsledku  

hospodaření za 2020   97 886,38 Kč 

ostatní příjmy             0,00 Kč 

čerpání v roce 2021             0,00 Kč 

zůstatek k 31. 12. 2021           520 844,89 Kč 

  

Komentář k čerpání:  

není  

  

IV. REZERVNÍ FOND 414 tvořený z ostatních titulů  

stav k 1. 1. 2021     543 740,96 Kč 

dary a ostatní příjmy       20 000,00 Kč 

ostatní příjmy     626 264,80 Kč 

čerpání v roce 2021 - Šablony, Erasmus+      - 403 289,97 Kč 

čerpání v roce 2021 – ostatní              0,00 Kč 

zůstatek k 31. 12. 2021    786 715,79 Kč 
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Komentář k čerpání:  

čerpání v rámci projektu Šablony II - ukončeno a vyúčtováno a Erasmus+ - prodlouženo do 

roku 2022  

  

 

V. REPRODUKCE MAJETKU - INVESTIČNÍ FOND  

stav k 1. 1. 2021    970 081,33 Kč 

převod z rezervního fondu   0,00 Kč 

odpisy dle plánu    294 203,00 Kč 

ostatní příjmy     0,00 Kč 

přijatá dotace     0,00 Kč 

čerpání v roce 2021    - 55 262,80 Kč 

zůstatek k 31. 12. 2021          1 209 021,53 Kč 

  

Komentář k čerpání:  

pořízení movité věcí I 130 skříň do kanceláře ekonoma školy  

  

 

 


