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1. Informace o škole 
 
 
Název školy 
Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 
Příspěvková organizace 
 
Sídlo školy 
Švehlova 2900/12, Praha 10, 106 00 
 
Zřizovatel 
Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 
 
Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol 
12. 6. 2007 
 

2. Charakteristika školy 
 

 
Škola se nachází v zeleni na severním okraji sídliště Zahradní Město. Je umístěna v 

klidném prostředí, je však snadno dostupná od hlavní komunikace, jež odděluje hustý pás 
zeleně, školní hřiště s umělým povrchem, běžeckým oválem a cvičnou tenisovou stěnou. 
Hlavní budovu s jednotlivými učebnami, sedmi odděleními školní družiny a kancelářemi 
doplňuje pavilon s halou, školní jídelnou a dvěma tělocvičnami (v tomto školním roce byly z 
důvodu špatného statického posudku uzavřeny a plánována rekonstrukce). Dále je k dispozici 
nově zrekonstruovaná keramická dílna. K slavnostním příležitostem a výuce v hudebních 
třídách slouží reprezentační místnost. Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami s 
přístupem na internet, jedna se stolními počítači - po rekonstrukci, druhá s tablety. Budova je 
zasíťována, má připojení na internet u UPC. Ve všech kmenových učebnách jsou interaktivní 
tabule. Jazykové učebny mají interaktivní dataprojektory. Škola má dále audiovizuální 
pracovnu s velkým plátnem, novou cvičnou kuchyňku, venkovní Zelenou učebnu a na terase 
školní družiny hřiště s herními prvky. Několik učeben v nejvyšším patře je vybaveno 
klimatizací. Budova je monitorována vnějším kamerovým systémem. 

Jsme škola s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tento dlouhodobý projekt 
realizujeme od školního roku 2009/2010. V hudebních třídách mají žáci 3 hodiny hudební 
výchovy týdně, navštěvují hudební cykly v Národním divadle a Rudolfinu, zúčastňují se 
veřejných vystoupení, soutěží a dosahují výborných výsledků. Tzv. hudební třídy vedou 
kvalifikované učitelky se zaměřením na sbormistrovství.  

Ve škole pracuje žákovský parlament. Tvoří ho zástupci 4. – 9. ročníků, schází se 
pravidelně jednou v měsíci se zástupcem pedagogů. V tomto školním roce se velmi často 
společných schůzek zúčastnil i předseda spolku rodičů. Žákovský parlament podporuje jednak 
zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy, také 
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pomáhá žákům pochopit principy zastupitelské demokracie a přispívá k prohloubení pocitu 
zodpovědnosti za školu, spolužáky i sebe sama.  

Ve škole pracujeme podle ŠVP ZV Moje škola, který je průběžně aktualizován. Výuka 
anglického jazyka probíhá od 1. do 9. ročníku. Od 7. ročníku žáci přibírají další cizí jazyk -
německý, ruský nebo francouzský. Od 1. ročníku nabízíme písmo Comenia Script. Ve 2. a 3. 
ročníku žáci absolvují plavecký výcvikový kurz. Jezdíme na školy v přírodě a lyžařský výcvikový 
kurz. Žáci se mohou stát členem knižního klubu Fragment, kde lze výhodně nakupovat knížky, 
i členem Klubu mladého diváka, s nímž můžou navštívit 4 - 5 x za rok divadelní představení v 
předních pražských divadlech za lukrativní cenu. 

Škola spolupracuje se školskou radou a spolkem rodičů. 

Od 1. 1. 1997 je škola právním subjektem. 

 

3. Údaje o vedení školy 
 
 

Personální složení ve školním roce 2017/2018 

Ředitelka školy: Mgr. Eva Čuříková 
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Štěpánka Tocauerová, Mgr. Lenka Přesličková 
Výchovný poradce: Mgr. Lenka Přesličková 
Školní speciální pedagog: Mgr. et Mgr. Andrea Schmalzová 
Metodik prevence: Mgr. Petr Přerovský 
Školní psycholog: Mgr. Naďa Landová 
Koordinátor ŠVP: Mgr. Renata Převrátilová 
I. stupeň třídní učitelé: 15 
II. stupeň třídní učitelé: 8 
Netřídní učitelé: 13 
Asistent pedagoga: 10 
Přípravné ročníky: 0 
Vedoucí ŠD: Mgr. Martina Žáčková 
Vychovatel/ky: 7  
Školní knihovna: Tereza Koutníková, DiS. 
Hospodářka školy: Ing. Radka Foltýnová 
Ekonom: Ing. Libuše Košťáková 
Mzdová účetní: Lidmila Marešová 
Školník: Pavel Listík 
Vrátný: 2 
Úklid: 5 
 

Webové stránky školy: www.zssvehlova.cz 

Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.): 
předseda: Renata Kuková 
členové:  Mgr. Zdeňka Kovaříková, Ing. Jan Šnajdr, Lenka Holubcová, Mgr. Soňa Koutníková, 
Mgr. Alžběta Suchanová 

http://www.zssvehlova.cz/
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Organizace školního roku 2017/2018 

Školní vyučování od pondělí 4. září 2017 
Vyučování v prvním pololetí ukončeno 31. ledna 2018, ve druhém pololetí ukončeno 29. 
června 2018 
Podzimní prázdniny 26. října a 27. října 2017 
Vánoční prázdniny od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018  
Jednodenní pololetní prázdniny 2. února 2018 
Jarní prázdniny 12. února – 18. února 2018 
Velikonoční prázdniny 29. března a 30. března 2018 
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních 
svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 
Hlavní prázdniny od 2. července 2018 do 31. srpna 2018 
Zápis do 1. ročníku: 4. a 5. dubna 2018 
Třídní schůzky: 13. 9. 2017, 10. 1. 2018, 6. 6. 2018 (I. stupeň od 17:30; II. stupeň od 18:00) 
Konzultační hodiny: 8. 11. 2017; 21. 3. 2018 (16:00 – 19:00) 
Pedagogické rady: 4. 9. 2017, 1. 11. 2017, 17. 1. 2018, 18. 4. 2018, 13. 6. 2018 
Den otevřených dveří: 7. 3. 2018 od 8:00 do 16:30  
 

4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
 

Školní vzdělávací program (ŠVP) Moje škola byl plněn podle stanovených kritérií. 
Dodržování bylo sledováno především při hospitacích, také v rámci metodických sdružení a 
předmětových komisí. Průřezová témata (PT) byla zpracovávána v tabulkové podobě pro 
přehlednou kontrolu jejich plnění. PT propojují vzájemně obsahy různých oborů, umožňují 
komplexnost, rozvíjí klíčové kompetence, otvírají možnosti získání nových zkušeností 
využitelných v praxi, reflektují problémy současného světa. Rozvíjejí spolupráci, 
komunikativní dovednosti, zodpovědnost, postoje a hodnoty. 

Dynamická práce na ŠVP je podporována. ŠVP byl dodržován, probírané učivo 
odpovídalo tematickým a časovým plánům, které si vyučující zpracovali na začátku školního 
roku. Časový a tematický plán byl dodržen a splněn. Většina učitelů při plnění školního 
vzdělávacího programu využívala krátkodobých i dlouhodobých projektů, které motivovaly 
žáky k samostatnosti a zodpovědnosti, rovněž propojovali teorii s praktickou stránkou výuky. 
Při hospitacích byla zaznamenána řada aktivizujících metod, při kterých byli žáci aktivními 
účastníky výuky. Tyto metody velice pozitivně přispívají k rozvíjení klíčových kompetencí. 
Práce s internetem či výukovými programy v počítačových učebnách a práce s interaktivními 
tabulemi byly pravidelně zařazovány do výuky. Na záznam hospitací byly použity jednotné 
záznamové archy, k hodnocení hodin měli prostor vyjádřit se i sami učitelé. Probíhaly dle 
organizačních možností vzájemné hospitace mezi pedagogy. Tato aktivita doplnila práci 
metodických sdružení a předmětových komisí, učitelé se vzájemně motivovali a inspirovali. 
Učivo doplňovaly nejrůznější akce – exkurze, kulturní pořady, divadlo, výstavy, výlety, 
sportovní akce, soutěže, olympiády. 

Pedagogický sbor se v posledních letech rozrostl, částečně obměnil a omladil. 
Vyučující byli akceschopní, samostatní a tvůrčí, měli dostatek prostoru pro kreativní práci i 
vlastní iniciativu, využíváme systém širšího vedení školy s delegovanými pravomocemi.               
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5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 
 
 žáci učící se cizí jazyk  

jako povinný předmět 

 žáci učící se 

cizí jazyk jako 

další cizí jazyk  

 

žáci učící se 

cizí jazyk  

jako 

nepovinný 

předmět 

žáci učící se 

cizí jazyk  

jako povinně 

volitelný 

předmět 

 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 

Aj 266 150 0 66 0 

Nj 0 0 55 0 0 

Fj 0 0 7 0 0 

Rj 0 0 40 0 0 

 

 
          Výuka angličtiny probíhá od 1. ročníku, kdy mají žáci 1 hodinu týdně a je vedena jako 
nepovinný předmět. Ve 2. ročníku mají žáci 2 hodiny týdně.  Výuku v těchto ročnících 
podporuje a financuje MČ Praha 10. Od 3. do 9. ročníku jsou zařazeny do výuky 4 hodiny Aj 
týdně.  

Výuka angličtiny mladších žáků, tj. 1. – 3. třída, je hodně specifická a odlišuje se od 
výuky starších žáků, kde se lze již opřít o elementární znalosti gramatických pojmů. Základem 
výuky v nižších ročnících je sluchové vnímání, seznámení se s cizím jazykem – výslovnost, 
intonace, melodie apod. Žáci hrají divadlo, zpívají, určité téma ztvární dramaticky, činnosti 
musí být pestré a zábavné, převládá hravá forma výuky. Žáci se postupně seznamují i s 
psanou podobou slov – začínají číst a psát. Ve 3. ročníku se již rozvíjejí všechny formy výuky 
cizího jazyka. Od 4. ročníku se značně zvyšují nároky. Začíná již poměrně obtížné učivo. Vedle 
základních konverzačních dovedností se zaměřujeme na psanou podobu slovní zásoby a čtení 
textů. Učebnice Happy Street obsahují mnoho podnětů a aktivit k procvičování a upevňování 
učiva. Jsou zde i stránky zaměřené na mezipředmětové vztahy a reálie a stránky od čtení k 
psaní. Na prvním stupni využíváme programy Angličtina s Bolkem a Lolkem, Moje první 
anglická slovíčka, AJ hrou, Dobrodružná Angličtina. Ve vyšších ročnících zařazujeme do výuky 
didaktické hry, brainstorming (myšlenkové mapy), inscenační metody, práci s interaktivní 
tabulí (youtube, video, online slovníky atd.) a práci na počítačích (prezentace v power pointu, 
aktivní vyhledávání aktualit na cizojazyčných serverech atd.), rovněž k výuce využíváme 
anglické časopisy. Internet se používá v hodinách převážně k dohledávání informací i jako 
slovník.  

Od 7. ročníku zařazujeme další cizí jazyk, nabízíme francouzský, německý nebo ruský 
jazyk. Učitelé se zúčastňují jazykových projektů a dále si prohlubují kvalifikaci.  
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6. Údaje o pedagogických pracovnících 
 
 

Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 
 
 

 

 

Personální zabezpečení 
 

pracovníci 
K 31. 12. 2016 
fyzické osoby 

K 31. 12. 2016 
přepočtení prac. 

K 31. 12. 2017 
fyzické osoby 

K 31. 12. 2017 
přepočtení prac. 

Pedagogičtí 
 46 40,72 50 42,645 

Nepedagogičtí 
 9 8,19 9 8,25 

Celkem 
 55 48,91 60 50,895 

 
 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 
Škola má pro každý školní rok vytvořen plán DVPP. Tento plán je organizován na 

základě následujících zásad: 

 

 ped. prac.  celkem 
 ped. prac. 
s odbornou 
kvalifikací 

 ped. prac. 
bez odborné 
kvalifikace 

počet (fyz. osoby) k 31. 12. 
2017 

50 46 4 

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

počet (fyz. osoby) k  
31. 12. 2017 

5 13 18 10 4 
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Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou 
možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a možností 
uvedených v tomto plánu. 

Vzdělávání celého pedagogického týmu má přednost před individuálním vzděláváním 
a jednorázovými akcemi. 

Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a 
rozpočet školy. 

Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pracovním 
zařazení podle § 317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, výchovného poradce, 
koordinátora informačních a komunikačních technologií, koordinátora školních vzdělávacích 
programů, metodika prevence sociálně patologických jevů, koordinátora environmentální 
výchovy, specialistu v oblasti prostorové orientace zrakově postižených) má přednost před 
dalším studiem. 

Mezi přednostní typy studia patří rovněž studium pro funkce uvedené  v nařízení vlády 
č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků 
(metodik informačních a komunikačních technologií). 

Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitelka škola, je pro 
pracovníky školy podle zákoníku práce povinná.  
 

Konkrétní formy a druhy DVPP: 
 

1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
Škola podporovala studium vedoucí k dosažení plné kvalifikace podle ZPP: 
- v bakalářských a magisterských studijních programech, 
- vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 
zaměřeném na přípravu učitelů základní školy,  
- studium pedagogiky 
Pedagogická fakulta UK - Studium jednooborové matematiky pro ZŠ, SŠ - 1 učitelka  
 

2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
Studium pro výchovné poradce – 1 učitelka 
 

3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
Sebezkušenostní výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů – metodik prevence 
 

4. Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky 
související s procesem vzdělávání a výchovy. Tématy průběžného vzdělávání byly 
např. Inkluze, Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Využití ICT ve 
výuce, Cizinci ve třídách, CO, BOZP, Čtenářské dílny jako prostředek rozvoje čtenářství 
a čtenářské gramotnosti, GDPR, EVVO, Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve 
výuce cizích jazyku na ZŠ A SŠ, Chemie kolem nás, Trénink jazykových schopností 
podle Elkonina – grafémová etapa, Prevence sociálně patologických jevů,        
Bezpečnost a ochrana zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 

Přehled vzdělávání ve školním roce 2017/2018 - příloha č. 1 
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9. Počet tříd 
 
 
Počet tříd 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

K 30. 6. 2017 15 8 23 

K 30. 6. 2018 15 8 23 

 

Z toho počet specializovaných tříd 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

K 30. 6. 2017 0 0 0 

K 30. 6. 2018 0 0 0 

 

Počet žáků 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

K 30. 6. 2017 312 129 441 

K 30. 6. 2018 332 150 482 

 
 

Z toho počet žáků ve specializovaných třídách 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

K 30. 6. 2017 0 0 0 

K 30. 6. 2018 0 0 0 

 

 

Průměrný počet žáků na třídu 

I. stupeň – 

běžné třídy 

I. stupeň 

specializované. 

třídy 

II. stupeň - 

běžné třídy 

 

II. stupeň – 

specializované 

třídy 

Průměr za I. a 

II. stupeň 

 

22,13 0 18,75 0 20,96 
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Zaměření tříd s rozšířenou výukou 

předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné 

Počet 

tříd 

   10    

Počet 

žáků 

   210    

 

Počet integrovaných dětí: 10 (= asistent pedagoga + IVP) 

 
Počet zapsaných dětí pro školní rok 2018/19 a odkladů školní docházky (z výkazů pro daný 
školní rok) 

 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky 
 

počet 96 85 10 
 

Výsledky přijímacího řízení 
 
a) na víceletá gymnázia přijato 

 Z 5. ročníku Ze 7. ročníku 

Gymnázia zřízená krajem 5 2 

Soukromá gymnázia 0 0 

Církevní gymnázia 3 0 

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní 
zkouškou z 9. ročníků přijato: 
 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

školy 

SOU celkem 

 

4 3 4 4 8 7 30 

 

c) na soukromé školy přijato 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

školy 

SOU celkem 

 

0 0 0 0 1 2 3 
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d) do učebních oborů přijato 

Z devátých ročníků Z nižších ročníků 

9 0 

 
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: 
- v 9. ročníku: 35 (z toho 2 žáci plnění PŠD podle § 38 odst. 1, pís. a ŠZ) 
- v nižším ročníku: 1 
 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 
 
 

Školní družina (kapacita) 210 

Školní klub (kapacita)  0 

 
 

Výchovně vzdělávací činnost probíhala v 7 odděleních školní družiny. Vychovatelky 
pracovaly podle Školního vzdělávacího programu školní družiny. Činnost probíhala podle 
ročního plánu - podrobněji rozpracovaného v jednotlivých měsíčních plánech. Měsíční plány 
byly uveřejňovány na webových stránkách školy. V tomto školním roce ve dvou odděleních 
pomáhaly i dvě asistentky pedagoga. Ve všech složkách výchovně-vzdělávacího programu 
vychovatelky přihlížely k individuálním schopnostem dětí a zároveň dodržování principu 
dobrovolnosti.  

Oddělení školní družiny se nacházejí v přízemí budovy s přístupem na terasu s herními 
prvky. Každé oddělení je vybaveno společenskými hrami a hračkami, DVD přehrávačem, 
televizí a CD přehrávačem. Vyzvedávání žáků/účastníků probíhá pomocí vnějšího 
kamerového systému a domácího telefonu. Školní družina má k dispozici svůj kabinet, kde má 
uložené nejen sportovní potřeby, ale i pomůcky k dalším činnostem.  Pro svou zájmovou 
činnost využívala prostory nejen určené pro družinu, ale i prostory školy, jako je školní hřiště, 
keramická dílna, počítačová učebna, jídelna i školní knihovna.  

Ve školní družině proběhly společné i jednotlivé akce. Za zmínku stojí například 
Malování hrnečků, Čarodějnický rej či Africká kultura. Mezi další pravidelně pořádané akce 
patří vánoční besídky, sportovní hry na hřišti či na terase, oslava ke Dni dětí. Hudební třída v 
7. oddělení připravila mikulášskou obchůzku, tříkrálové koledování a velikonoční koledování. 
Do domova důchodců připravili žáci/účastníci z III., V. a VI. oddělení přání k Vánocům. Třetí 
oddělení vystavovalo svoje výtvarné práce ve vestibulu školy a páté oddělení na nástěnce 
školní družiny. Paní vychovatelka I. oddělení se podílela na uspořádání akcí se zákonnými 
zástupci žáků. Akce: Deskohraní, Den naruby, turnaj v Pétanque. Akce byly zákonnými 
zástupci velmi chváleny. Pro budoucí prvňáčky a jejich seznámení se školou připravila 
program s kouzelnými obrázky. Účastníky I. a V. oddělení provázela celým školním rokem 
celoroční hra: Svět poníků, My Little Pony. Celoroční putování bylo ukončeno hledáním 
pokladu. Při volbě činností se muselo přihlížet i k uzavřeným tělocvičnám. Školní družina 
pravidelně přispívala k výzdobě budovy školy. 



 

Výroční zpráva; Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900; školní rok 2017/2018  

13 

 

Vychovatelky se ve školním roce účastnily škol v přírodě, výletů na kolech, jako 
doprovod na plavecký výcvik i jako doprovod na nejrůznější akce.  

Žáci/účastníci byli na začátku školního roku seznámeni s řádem školy, vnitřním řádem 
školní družiny, s řádem školní jídelny a s řády odborných učeben. Poučení bylo vždy zapsáno 
do Přehledu Výchovně-vzdělávací činnosti. Účastníci byli dále poučeni o bezpečném odchodu 
ze školní družiny.   

Školní družinu v září navštěvovalo 196 žáků/účastníků, v červnu počet klesl na 189. 
Osvobozeni od hrazení neinvestičního poplatku byli v říjnu 4 účastníci, od února 3.  

Neinvestiční poplatek školní družiny je stanoven na 400,- Kč měsíčně.  

Provoz školní družiny byl od 6:30 - 7:30 a od 11: 40 do 18:00 hodin. Školní družinu 
navštěvovali žáci prvních až čtvrtých ročníků. 
 

11. Poradenské služby školy a spolupráce s dalšími subjekty 

 

Výchovný poradce  
           
Volba povolání 
V říjnu zajištěny sady brožur s přehledem SŠ, SOU, SOU a gymnázií z Pražské 

pedagogické poradny v Ohradní, Praha 4.  
Každý žák 9. ročníku obdržel publikaci Atlas školství od Úřadu práce ČR.  
Do 5., 7. a 9. tříd rozdány informační brožury “Průvodce přípravou na státní přijímací 

řízení” (SCIO). 
Pravidelná aktualizace nástěnky v přízemí školy s informacemi a nabídkou SŠ. 
Prezentace SŠ 
23 . - 25. 11. 2017 Kongresové centrum - 8. a 9. ročníky navštívily akci Schola 

Pragensis. 
20. 11. 2017 rozdány informace do 8. a 9. ročníků o projektových dnech na SPŠ 

stavební Josefa Gočára, Praha 4. 
24. 11. 2017 předány informace o gymnáziu Jana Palacha, Praha 1 
18. 12. 2017 projektový den pro 8. ročníky na SŠES Jesenická, Praha 10 - “Technika 

není nuda” 
Akademie řemesel, Praha 4 - projektový den 
Na půdě naší školy proběhlo v průběhu školního roku několik prezentací SŠ určených 

žákům posledních ročníků: 

 SŠ gastronomická a hotelová Praha 4 – Braník (4. 10. 2017 předána nabídka) 

 SPŠ Na Třebešíně (7. 11. 217) 

 SPŠ elektrotechnická - Malešice (9.  11. 2017) 

 SŠES Jesenická, Praha 10 (6. 12. 2017) 
Rozmisťovací řízení 
Předání podrobných informací o způsobu podávání přihlášek na SŠ, OU a o státních 

přijímacích zkouškách CERMAT na SŠ a gymnázia bylo uskutečněno v rámci třídních schůzek 
9. ročníků i při individuálních konzultacích. Rodičům (zákonným zástupcům) 5. a 7. ročníků 
byly předány informace o víceletých gymnáziích. 
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Zkoušky nanečisto – nabídka podkladů předána žákům 5. 7. a 9. tříd v IX/2017 
III/2018 - předání zápisových lístků žákům (zákonným zástupcům). 
V rámci přijímacího řízení se umístili ve zvolených oborech všichni žáci 9. tříd.  
Na víceletá gymnázia byli přijati 2 žáci ze 7. ročníků a 8 žáků z 5. ročníků, celkem 10 

žáků. 
Profitesty 
Nabídka psychologického vyšetření zaměřeného na volbu povolání předána žákům 9. 

ročníků v X/2017. Zájemci se individuálně objednali na konkrétní termíny v PPP pro Prahu 10. 
Spolupráce s PPP 
Spolupráce s PPP Jabloňová, Praha 10  - Mgr. Anna Bárta Holdová a Mgr. Karolína 

Voldřichová.  
Konzultace se konaly pravidelně každý měsíc v úterý od 12:00 hodin (evidence žáků s 

SVP, metody výuky a spolupráce s učiteli, konzultování výchovných i vzdělávacích problémů) 
Aktualizace zpráv žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, informování 

vyučujících v daných třídách o podpůrných opatřeních žáků. 
Realizována depistáž ve 2. třídách (Mgr. Holdová, Mgr. Voldřichová) - 15. 11. 2017 (1. 

část), 8. 12 2017 (2. část). 
Přednášky a pravidelná setkání pro výchovné poradce na půdě PPP Praha 10. 
Spolupráce PPP a ZŠ v rámci legislativy. 
Spolupráce s pedagogy 
Aktualizace seznamu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, informování 

vyučujících v daných třídách o podpůrných opatřeních jednotlivých žáků a předávání 
informací o nově příchozích zprávách z poradenských pracovišť. V průběhu celého školního 
roku byly realizovány individuální i skupinové konzultace s pedagogy. 

     Spolupráce s rodiči žáků (zákonnými zástupci) 
Vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů s rodiči nad rámec tř. schůzek a      

konzultačních hodin, průběžná kontrola zápisů. 
Spolupráce s rodiči problémových žáků - výchovné komise. 
V průběhu školního roku se uskutečnilo 32 výchovných komisí - řešeny kázeňské 

problémy, zlepšení přípravy na vyučování. 
Individuální vzdělávací plán  
 Na základě doporučení poradenských pracovišť (PPP, SPC) bylo vypracováno 18 

individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Plány byly 
pravidelně konzultovány a vyhodnocovány. 

Spolupráce s jinými zařízeními 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Úřad městské části, Praha 10 
Středisko výchovné péče - Ostružinová, Praha 10 
META –sdružení pro příležitost mladých migrantů  
Spolupráce s PhDr. Jiřím Losem  - Ordinace klinické psychologie, Budínova 2, Praha 8 

Triadis - Děkanská vinice 16, Praha 4 
 
 Školní speciální pedagog 
 

Pedagogická činnost – probíhala pravidelná péče o žáky s SPU v rámci dopoledního 
vyučování, kdy docházeli na hodiny náprav. Činnost reedukační, stimulační a kompenzační 
v součinnosti s rodiči, třídními učiteli a učiteli ostatních předmětů. (38 žáků od 1. do 6. třídy, z 
toho 5 žáků 2x týdně na ČJ i M, v 10 skupinách.) 
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Konzultační činnosti – probíhala konzultační činnost pro žáky a jejich zákonné 
zástupce. Jednalo se zejména o vedení při domácí přípravě na vyučování, vysvětlování 
specifik jednotlivých žáků při jejich vzdělávání a praktického převedení do vyučování, čtení a 
osvětlování zpráv z PPP a SPC, podpora při výchově žáků se specifiky vzdělávání a chování.  

Konzultační činnost pro pedagogy v rámci školy. Průběžná podpora a pomoc při 
diagnostice dětí se specifiky ve vzdělávání a výchově, podpora při vytváření metodických 
postupů vzdělávání, vytváření a vyhledávání pomůcek a dalších materiálů při výuce, podpora 
při vytváření PLPP a IVP.  

Vedení asistentek pedagogů – podpora metodická a vzdělávací. Individuální 
konzultace. (10 asistentek pedagoga). 

Spolupráce v rámci ŠPP – průběžné konzultace s metodikem prevence, výchovnou 
poradkyní a školním psychologem. Vytváření návrhů postupů při řešení krizových intervencí, 
průběžná podpora při práci se třídami, žáky a pedagogy školy.  

Spolupráce s vedením školy – konzultace při řešení obtížných situací při vzdělávání 
žáků a při řešení výchovných obtíží.  

Spolupráce s dalšími odbornými institucemi – pracovník pro inkluzi – komunikace s 
PPP, SPC, logopedy, odbornými lékaři, klinickými psychology.  

Spolupráce s Integračním centrem Praha – podpora pro cizince vzdělávající se na naší 
škole. Účast a následná vyplývající spolupráce ze setkání pedagogů, zajišťujících oblast 
vzdělávání cizinců ve škole – ZŠ.  

Vedení praxí studentů VOŠ – spolupráce se VOŠ. Vytváření podmínek pro vykonávání 
praxe studentů – komunikace se zástupkyní VOŠ pro praxe studentů.  
 
Školní psycholog 

Ve školním roce 2017/2018 se stala členem pedagogického týmu nová psycholožka. 
Přehled činnosti školního psychologa:  

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, metodické a informační, 
pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy 
o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog 
spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. 
pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a 
sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.  
Hlavní oblast činnosti:     

1. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení). 
2. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání. 
3. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí. 
4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky. 
5. Skupinová a komunitní práce se žáky. 
6. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. 
7. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí. 
8. Pomoc při péči o integrované žáky. 
9. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 
10. Ankety a dotazníky ve škole.  

Další činnosti:         
- Sledování legislativy a všech aktuálních novinek či změn. 
- Účast na výchovných komisích a při jednání s rodiči. 
- Účast na pracovních poradách školy. 
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- Pravidelné konzultace každý čtvrtek od 7.30hod. do 16.00hod (nebo dle domluvy) a  
pátek od 7.30hod. do 11.30 hod. 

- Metodická pomoc třídním učitelům. 
- Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní 

metodik prevence, speciální pedagog, třídní učitelé). 
  

Metodik prevence 
 

Standardní činnost školního metodika prevence ve škole je stanovena MŠMT a 
obsahuje metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti. Metodik prevence je 
součástí školního poradenského pracoviště spolu se speciálním pedagogem, školním 
psychologem a výchovným poradcem. Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy 
zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, 
zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových 
projevů sebepoškozování, šikanování a dalších projevů rizikového chování. 

Provádí individuální a skupinovou práci se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se 
sociálně-vztahovými problémy, rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují 
vzdělávání. Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 
problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s 
poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti. 

Spolupráce s jinými zařízeními a dalšími subjekty: 

Spolupráce s PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGIKÁ PORADNA PRO PRAHU 10, Proxima Sociále 
o.p.s. 
Život bez závislostí z.s. 
Jeden svět na školách 
PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGIKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2, 4 
FÓRUM ZDRAVÉ PRAHY 10 
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s. 
            
Asistenti pedagoga 
 

Ve školním roce působilo ve škole celkem deset asistentek pedagoga. Asistentky 
hodnotily svou práci jako zajímavou i přínosnou, ale i často náročnou. Jejich práce spočívala 
především v dopomoci žákovi při práci v hodinách, postupném vedení k sebekontrole a 
seberegulaci, k samostatnosti, dohledu při sociálních interakcích o přestávkách. Dále ve 
vzdělávací a výchovné činnosti podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele zaměřená 
na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby žáka, každodenní činnosti ve třídách 
dle rozpisu týdenního rozvrhu, také v pomoci žákům při pěstování základních norem chování 
ve školním prostředí, ve spolupráci s učitelem ve vyučovacích předmětech, které byly náročné 
na organizaci, samotná práce se žáky v době vyučování, v zajišťování dozorů nad žáky během 
vyučování i v době přestávek a odchodů žáků ze školy, v doprovodu na akce mimo školu. 
Asistentky rovněž pomáhaly s přípravou pomůcek a materiálů k výuce dle pokynů učitelů. 
Účastnily se dle možností na vzdělávacích akcích a programů pro asistenty, zaměřenými na 
nové metody a formy výchovné práce, byly přítomny při jednání výchovných komisí. 
Spolupracovaly s výchovným poradcem školy, školním speciálním pedagogem a školním 
metodikem prevence i školním psychologem. 
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Spolupráce s policií 
 
V ranních hodinách v pracovním týdnu (ve většině dnů) je díky strážníkům Městské 

policie zabezpečen přechod pro chodce na křižovatce ulic Topolová, Macešková a 
Karafiátová. Strážníci Městské policie v Praze 10 rovněž obcházejí dle svých možností budovu 
a prostory areálu školy a pomáhají škole řešit různé problémy, nejčastěji problematiku 
rizikových osob v okolí školy. Při odjezdu žáků na školu v přírodě zajišťují dohled. V otázce 
problematiky rizikových osob byla navázána spolupráce s PČR. 

 

12. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci je pravidelná. Při škole pracuje spolek rodičů a 
pravidelně se schází s vedením školy před třídními schůzkami, popř. i v jiném čase, kde jsou 
rodiče informováni o akcích školy, rekonstrukcích, organizaci apod., rodiče konzultují s 
vedením školy drobné či větší problémy a aktuální situace. Třídní učitelé zvou rodiče na třídní 
besídky či workshopy a další akce. V tomto školním roce se také ve většině případů zúčastnil 
předseda spolku schůzek žákovského parlamentu. 

Vychovatelky školní družiny i učitelé připravují společné akce pro rodiče s dětmi. Díky 
neformálnosti akcí je pak spolupráce třídních učitelů, vychovatelů a rodičů velmi dobrá.  

Komunikačními kanály mezi rodiči a učiteli jsou telefon, email, www stránky, 
Facebook (do května 2018) a samozřejmě osobní setkání, 3x ročně třídní schůzky, 2x ročně 
konzultační hodiny. Rodičům (zákonným zástupcům) vycházíme vstříc různými hodinami 
začátků schůzek pro 1. a 2. stupeň. Během roku je kdykoli možné domluvit se na osobní 
schůzce s vedením školy i dalšími pedagogickými pracovníky. Pedagogičtí pracovníci si vedou 
písemné záznamy o jednání se zákonnými zástupci žáků nad rámec třídních schůzek a 
konzultačních hodin. Škola spolupracuje se zákonnými zástupci žáků i formou výchovných 
komisí, které řešily kázeňské problémy, nedostatečnou přípravu na vyučování apod.  

Školská rada, kde jsou rovněž zástupci rodičů, se ve školním roce sešla 2x k projednání 
rozpočtu, Výroční zprávy, Školního řádu aj. 
 
 

13. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 
 

V tomto školním roce se škola nezapojila do žádného mezinárodního programu. 
V minulých letech se v rámci celoevropského projektu Erasmus zúčastnila projektu 
„Rozhýbejme sebe a svět kolem nás – politika jako hra“.  Týkalo se žáků 8. a 9. ročníků. 
Projekt byl zaměřen na strukturovaný dialog - diskuze mladých lidí s osobami s rozhodovací 
pravomocí se záměrem získat výstupy využitelné pro tvorbu politiky mládeže - ve spolupráci s 
občanským sdružením Seppia (tento projekt byl hodnocen v rámci ČR jako velmi úspěšný). 
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14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

Nadaní žáci se projevují především v třídách s hudebním zaměřením, mají upravený 
učební plán, mají hudební výchovu tři hodiny týdně, učí se sborovému i sólovému zpěvu, hře 
na flétnu, hře na dětské bicí nástroje a pronikají do hudební nauky. Zaznamenáváme vždy 
pokrok v intonaci, rytmickém cítění a sólovém zpěvu. Vystupování na koncertech a soutěžích 
jim značně posiluje sebevědomí. V některých případech je tento úspěch kompenzací 
neúspěchu v jiných předmětech.  

Ve škole je řada žáků, kteří mají zájem o výuku, znalosti a dovednosti nad rámec 
školní výuky. Někteří navštěvují již od I. třídy další kurzy - Aj, sporty, počítače, fotografování 
aj. Tradičně posíláme nadané žáky do soutěží. Účast zajišťujeme v soutěžích pěveckých, 
výtvarných, sportovních, jazykových, vědomostních (olympiády) – výsledky jsou standardní i 
nadstandardní.  

Nadaní žáci také pomáhají slabším žákům, vysvětlují jim látku, jsou zaměstnáváni 
prací nad rámec školních povinností apod., ovšem většina nadaných žáků odchází na víceletá 
gymnázia či výběrové školy. Nadané žáky na základě zprávy z PPP nemáme. 

 
 

15. Polytechnická výchova 

 

Polytechnická výchova byla uskutečňována především v předmětu Člověk a svět 
práce. Byla zde patrná snaha o celkové zlepšení manuální činnosti žáků dle školních možností 
a to na obou stupních.  

V nejnižších ročnících byla polytechnická výchova zaměřena na manipulaci s 
předměty, modelování, stříhání, navlékání, skládání, trhání a práce s různými stavebnicemi, 
což rozvíjí jemnou motoriku ruky (důležitou i pro psaní), prostorovou představivost, 
(potřebnou v geometrii) a trénuje trpělivost a soustředění.  

Ve vyšších ročnících polytechnická výchova podporuje zájem žáků v oblasti řemesel - 
projektové dny žáků v Akademii řemesel v Praze 4, kde žáci navštívili řemeslné dílny a učili se 
manuální zručnosti, a projektové dny v SŠES, Jesenická, Praha 10 např. Technika není nuda. 

 

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 

Přípravné třídy nemáme, ale zavedli jsme v uplynulých letech tzv. Přípravná 
odpoledne pro žáky budoucích 1. ročníků. Děti mohly v jarních měsících několikrát přijít do 
školy odpoledne na přibližně 60 minut. Poznaly prostředí školy, svoje budoucí spolužáky a 
zkusily si školu nanečisto. Mohli být přítomni i rodiče/zákonní zástupci. I když všichni budoucí 
prvňáčci tuto možnost nevyužili, přesto měla přípravná odpoledne pozitivní ohlas u dětí i 
rodičů. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnováno více pozornosti a 
individuálního přístupu. Deset žáků se vzdělávalo za podpory asistenta pedagoga. Součástí je 



 

Výroční zpráva; Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900; školní rok 2017/2018  

19 

 

i komunikace a spolupráce s rodiči žáků (zákonnými zástupci) a školním speciálním 
pedagogem, který s žáky pracuje individuálně.  

Za žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely poskytování vyrovnávacích opatření 
považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému 
průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný 
nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.  

Do problematického, zátěžového či krizového stavu se v průběhu života dostane téměř 
každý člověk. Pro úspěšné zvládnutí situace ale každý volí rozdílné sociální strategie, 
individuální přístupy a způsoby využití nabízených možností. V případě žáků hraje velkou roli 
pedagog a jeho schopnost rozpoznat a správně interpretovat potenciální ohrožení. Důležitým 
úkolem pedagoga je správná volba intervence tak, aby daný jedinec byl schopen krizovou 
situaci úspěšně překonat. Aby pedagog, který obvykle provádí primární screening, dokázal 
odhalit skutečné příčiny vzdělávacích potíží žáka, musí nejprve rozpoznat projevy a dále 
posoudit jejich intenzitu a poté vyhodnocuje, zda dochází ke zmírnění či zhoršení projevů, 
případně v jaké situaci. Metody diagnostiky, které v naší pedagogické praxi používáme, jsou 
např. pozorování, rozhovor, analýza produktů apod. Podle závažnosti zmapovaných zjištění 
pedagog zvolí odpovídající podpůrná opatření. Včasná podpora a pomoc může těžkosti 
zmírnit nebo jim zamezit. Ve škole spolupracujeme na daném problému se školním 
poradenským pracovištěm i pedagogicko-psychologickou poradnou, popř. s dalšími 
odbornými institucemi. Do této kategorie často spadají i žáci cizinci, jejichž integrace probíhá 
již mnoho let. Jazyková bariéra je jasně daná specifická překážka, která vyžaduje konkrétní 
výukové postupy. Další komplikací ve vzdělávání bývají kulturní odlišnosti, jako je rozdílné 
chápání symbolů, norem a hodnot a ovlivňují úroveň soukromého i veřejného i školního 
života. V tomto školním roce jsme, mimo jiného, připravili projekt „Spolu“, jehož cílem bylo 
setkávání účastníků projektu a jejich vzájemné sdílení zkušeností, poznatků a pocitů. Dále 
podpora a rozvoj osobnosti - zvýšení sebedůvěry, asertivity, sebejistoty, interakce s druhými 
lidmi. Poznávání odlišných kultur a národností v bezpečném prostředí na půdě školy. Zapojení 
rodičů do života školy. Také celkové posílení koheze školy. Žáci cizinci jsou zvýhodňováni v 
českém jazyce i dalších předmětech v prvním roce školní docházky v ČR, v rámci „Šablon“ 
škola zajistila doučování zdarma. 

 

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí 
cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším 

začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

Ukrajina 26 
Rumunsko 5 
Vietnam 4 
Čína  2 
Moldavsko 2 
Mongolsko 2 
Slovensko 2 
Filipíny  1 
Rusko  1 
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Srbsko  1 
Sýrie  1 
 

             Integrace cizinců probíhá mnoho let, jsou zvýhodněni v českém jazyce i dalších 
předmětech v prvním roce školní docházky v ČR, většinou je jim na doporučení školy a žádost 
zákonného zástupce vystaveno slovní hodnocení. Někteří udělají obrovský pokrok, u 
některých problémy přetrvávají, někteří mají ambice rychle se naučit český jazyk a dosáhnout 
úspěchu, jiní o výuku nejeví přílišný zájem.  

V rámci „Šablon“ škola nabízela doučování, kterého někteří žáci využili. Škola 
spolupracuje s Integračním centrem Praha, které škole přeložilo do ukrajinštiny výpis ze 
Školního řádu a společností META.  

Problematikou se stává rozdílnost kultur a nepochopení českého školství ze strany 
cizinců. Škola připravila projekt Spolu, který byl financován MHMP. Ačkoliv byli rodiče žáků 
cizinců osloveni, aby se zapojili do projektu, který měl za cíl podpořit vytváření přátelského 
soužití migrantských komunit a zástupců majoritní společnosti v lokalitě naší školy, užší 
spolupráci rodičů se školou a minimalizaci sociokulturního znevýhodnění dětí z kulturně a 
jazykově odlišného prostředí, zájem ze strany rodičů žáků cizinců byl minimální. 

 

18. Environmentální výchova 

Žáci prostřednictvím poznávání přírody získávají pozitivní citový vztah k přírodě a 
životnímu prostředí. Žáci jsou vybavováni dovednostmi a znalostmi o rozmanitosti živých 
organismů a způsobu jejich života, o podmínkách lidské existence a dopadech lidské činnosti 
na životní prostředí. Žáci v průběhu školní docházky získávají také dovednosti a návyky 
potřebné z hlediska udržitelného rozvoje lidské civilizace. 

 
Základní cíl EVVO 

Základním cílem naší školy je přispět k takovým přístupům člověka k prostředí, které 
by vedly k udržitelnému rozvoji lidské civilizace. 

  
Hlavní cíle 

 naučit žáky pozitivnímu vztahu k přírodě a k životnímu prostředí, vytvářet v nich 
povědomí o možnostech dopadu lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec 

 vytvořit u žáků povědomí o udržitelné spotřebě, naučit se využívat dlouhodobě 
prověřených zkušeností našich předků 

 vytvořit společenství žáků, pracovníků školy, rodinných příslušníků a ostatních občanů, 
kterým záleží na životním prostředí v jejich obci a jejím okolí 

 naučit žáky vážit si každého člověka a výsledků jeho práce, umět na něm najít 
pozitivní stránky, pochopit, že každý jedinec má své místo a úkol na této Zemi 
 

Dílčí cíle 
 podporovat společné mimoškolní aktivity rodičů a dětí 
 seznamovat žáky s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků, vést žáky 

k pozitivnímu vztahu k vlastní rodině, rodu, obci a regionu 



 

Výroční zpráva; Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900; školní rok 2017/2018  

21 

 

 vytvářet u žáků potřebu smysluplného využití volného času 
 vytvářet ve škole zdravé, pozitivní prostředí, využívat prvků kooperativní výchovy a 

projektového učení 
 nacházet pozitivní prvky v každém člověku, naučit se komunikovat s ostatními lidmi, 

dokázat přesně formulovat své pocity, potřeby a přání 
 vést žáky k tomu, aby se dokázali svěřit se svými problémy rodičům a učitelům 
 podporovat vzájemnou komunikaci mezi mladšími a staršími žáky jako prostředek 

přirozeného předávání zkušeností v dobrém slova smyslu 
 vytvořit prostředí, v němž by mohl každý z žáků zdravým způsobem projevit kladné 

stránky své osobnosti 
 umožnit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami aktivní zapojení do všech 

školních i mimoškolních činností 
 umožňovat žákům uspokojení všech biologických a psychických potřeb 
 nenásilnou formou a vlastním příkladem vést žáky ke zdravému životnímu stylu, 

k pozitivnímu vztahu k přírodě, k toleranci, k úctě ke všemu živému, ke každému 
člověku a výsledkům jeho práce 

 
Realizace: 

 systematické vzdělávání v oblasti environmentální výchovy, mezipředmětová 
spolupráce 

 ověřování teoretických vědomostí, řešení krátkodobých i dlouhodobých projektů 
 komplexní exkurze, praktická cvičení, školy v přírodě, vycházky 
 ekologizace provozu školy – šetření energií, třídění odpadu 

 
Akce: 

 MFF Příběhy Země (filmový festival) 
 Toulcův dvůr (výukové programy) 
 PENTHEA (výukové programy 1. stupeň Lovci a jejich kořist, 2. stupeň Člověk a 

příroda) 
 Zdravé zuby (výživa) 
 Lesy hl. m. Prahy (sázení stromků) 
 Zasej si svou zahrádku! (Happysnack) 
 Diakonie Broumov (sběr textilu) 
 školy v přírodě (RS Růžená, RS Ostružná, penzion Lumka apod.)  

Plán EVVO 2017/2018 – hodnocení 

V tomto roce se podařilo splnit většinu plánovaných aktivit v souvislosti s EVVO, některé 
aktivity byly zařazeny i nad rámec plánu. (Zasej si svou zahrádku!) 
 

1. v jednotlivých předmětech: český jazyk, matematika, člověk a jeho svět, přírodopis, 
chemie, člověk a svět práce, výtvarná výchova (září – červen, všichni učitelé) – 
SPLNĚNO 

2. MFF Příběhy Země (říjen, dle výběru) – SPLNĚNO (3. - 5. ročníky) 
3. návštěvy Toulcova dvora (během celého školního roku, všichni učitelé) – SPLNĚNO 

(většina tříd 1. stupně, některé třídy ze 2. stupně) 
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4. programy středisek ekologické výchovy ze sdružení Pavučina – Koniklec, Ekocentrum 
Podhoubí, EKODOMOV, Sdružení SRAZ, TEREZA, Botič (během celého školního roku, 
dle výběru) – SPLNĚNO – sázení stromků pro Lesy hl. m. Prahy (3., 4. a 6. ročník) 

5. programy sdružení PENTHEA a ORNITA (2. pololetí, dle výběru) – SPLNĚNO částečně – 
výukové programy od sdružení PENTHEA (1. stupeň Lovci a jejich kořist, 2. stupeň 
Člověk a příroda); výukové programy od sdružení ORNITA v tomto roce realizovány 
nebyly 

6. sběr textilu pro Diakonii Broumov (během celého školního roku – spolupráce s rodiči) – 
SPLNĚNO  

7. podpora dalšího vzdělávání učitelů s tematikou zaměřenou na EVVO (během celého 
školního roku, dle výběru) – SPLNĚNO (školení na Toulcově dvoře) 

8. ekologizace provozu školy – šetření energií, sběr papíru, třídění odpadu (během 
celého roku, všichni zaměstnanci i žáci školy) – SPLNĚNO částečně – na šetření energií 
i třídění odpadu by se dalo zapracovat i více 

9. výbava školy učebními pomůckami potřebnými pro EVVO (během celého školního 
roku) – SPLNĚNO 

 

19. Multikulturní výchova 

 
Multikulturní výchova byla začleňována do výuky především v rámci průřezových 

témat. Vzhledem k velkému počtu cizinců (téměř 10 %) ve škole je tento fakt trvale 
praktickým námětem v různých předmětech, žáci s odlišným mateřským jazykem jsou téměř 
ve všech třídách. Pedagogové pozorovali, že často nemají mnoho povědomí o naší kultuře, 
ale někdy ani o své původní. 

Čeští žáci přijímali cizince již zcela samozřejmě. Nabízeli jim pomoc v komunikaci a 
orientaci ve škole a školním systému. Seznamovali se tak přirozeně s odlišnostmi jazykovými, 
kulturními, etnickými a pozorovali, co nás spojuje a odlišuje. V rámci třídních kolektivů se žáci  
vzájemně seznamovali se životem ve svých zemích a se zvyky ve svých rodinách, které se 
udržují i v naší republice. Žáci pracovali na projektech např. „Spolu“; „O životě lidí na 
jednotlivých kontinentech“; „Jeden svět na školách“… Žáci také navštívili Dům EU v Praze.   

 
 

20. Prevence rizikového chování 

 
Primární prevence sociálně patologických jevů na prvním stupni byla řešena plošně za 

pomoci organizace Proxima Sociále o.p.s. a v 6. a 7. ročníku organizací Život bez závislostí 

z.s. V 8. a 9. ročníku byla primární prevence realizována za přispění PEDAGOGICKO- 

PSYCHOLOGIKÉ PORADNY PRO PRAHU 10 a  PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGIKÉ 

PORADNY PRO PRAHU 1, 2, 4. Žáci druhého stupně se také zúčastnili projektu SPOLU. V 

letošním školním roce bylo opět rozšířeno školní poradenské pracoviště o pozici školního 

psychologa. 

Hlavní oblasti našeho zájmu bylo utužování přátelského kolektivu ve třídách, umění 

zdravé komunikace, spolupracující třída, stop posměchu, já a my ve světě, eliminace šikany a 
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kyberšikany, bezpečnost na internetu a celkově budování zdravého sociálního klimatu na naší 

škole. 

Zapojili jsme se do několika projektů např. DEMOKRATICKÁ ŠKOLA - kde jsme 

získali osvědčení „ŠKOLA PRO DEMOKRACII“. Spolupracovali jsme s projektem JEDEN 

SVĚT NA ŠKOLÁCH či SEZNAMSEBEZPEČNĚ.CZ.. Zástupci školního parlamentu se 

zúčastnili FÓRA ZDRAVÉ PRAHY 10. Žáci se také zúčastnili preventivní protidrogové 

filmové soutěže AntiFETfest. 

             Žáci cizinci ve škole - zapojení do projektu Slovo 21 : INSPIRACE PRO 

INKLUZI NA PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH Číslo projektu:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000032, 

kde jsme z nabídky vybrali přednášky multikulturní výchovy (MKV) s názvem OSTROV – 

Jedná se o Interaktivní hru s cizineckou tematikou na základě pětiminutového animovaného 

filmu. Cílem je, aby se děti vcítily do jiné role, kterou vyžaduje zadaná situace a aby si 

uvědomily závažnost procesu multikulturního dialogu stejně tak jako možnost vlastního podílu 

na tomto dialogu. Děti si vytváří vlastní názor na danou situaci, kterou se snaží v rámci 

diskuze obhájit před ostatními. Držíme se tak preventivní strategie proti šíření rasismu a 

xenofobie. Program probíhá ve dnech 7., 10., 24. 11. 2017 a účastní se jej všechny třídy 

druhého stupně. 

Zaměřili jsme se také na eliminaci výskytu šikany a kyberšikany, prevenci užívání 

návykových látek, a celkovém zlepšování klimatu ve třídách a v neposlední řadě zapojení 

rodičů a zákonných zástupců do života školy. Vycházíme tak ze šetření MČ Prahy 10, ve 

kterém vyšlo, že žáci 2. stupně tráví nezdravě dlouhý čas na elektronických médiích.  

Využili jsme finančních prostředků MČ Prahy 10 na projekt podpořený grantem s 

názvem BEZPEČNĚ NA INTERNETU. Projekt si klade za cíl poukázat na mnohá rizika 

spojená s užíváním internetu a na způsoby, jak se jim bránit. Projekt proběhl formou 

přednášek a workshopů, které vedla PaeDr. Lenka Marušková, metodik prevence rizikového 

chování z Pedagogicko - psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Cílovou skupinou byli 

mimo žáků 2. stupně také pedagogové školy. 

Škola spolupracuje s MČ Praha 10 (ta také pro školní rok poskytla prostředky na 

primární prevenci na prvním stupni, který realizovala Proxima Sociale o.p.s. ve dnech 5., 6., 

9., 10., 12., a 16. 10. 2017 a v některých třídách druhého stupně kde program realizuje 

organizace Život bez závislostí).  

Škola také spolupracuje dle potřeby s ICP - Integrační centrum Praha, Městskou 

policií a Policií ČR a OSPOD. V tomto roce také využíváme šablony MŠMT určené pro výuku 

češtiny pro znevýhodněné žáky. Pro sběr dalších informací používáme nestandardizované 

dotazníky, jako jsou Hádej kdo?, pyramida, apod., nebo spolupracujeme s PPP Prahy 10. 

Nedílnou součástí je také vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence, 

jako jsou pravidelná setkání metodiků prevence, dlouhodobý kurz zaměřený na vedení 

problémových třídních kolektivů - metodik prevence, seminářů pro práci s dětmi s ADHD 

apod. Celá škola také prošla školením první pomoci KIDS/SCHOOL. Chceme se také 

soustředit na pozitivní vztahy v učitelském kolektivu a na prevenci syndromu vyhoření. 

Existuje webová stránka školy a pro děti je přístupná schránka důvěry a informační 

nástěnky. Na škole funguje školní poradenské pracoviště. 

Pokračujeme také v akcích zaměřených na eliminaci rizika spojeného s dopravní 

situací (Bezpečně na kole, návštěvy dopravního hřiště, atd.). 

Akce: 

CO: Ochrana před povodněmi; Terorizmus, Anonymní oznámení; Biologické a chemické 
zbraně 

Selektivní prevence 8. r. - Proxima Sociale o. p. s. 

Setkávání školního poradenského pracoviště – vých. poradce + metodik prevence + speciální 

pedagog + školní psycholog 
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Zasedání žákovského parlamentu 

Rozbor klimatu třídy- Proxima Sociale , třídní učitel, školní poradenské pracoviště 

Pravidelné konzultace s PPP P-10 

Výchovné komise 

Den otevřených dveří 

Dotazníkové šetření 7. - 9. ročník 

Výjezdní seminář – metodik prevence 

Konzultační hodiny 

Beseda o Vietnamu- 7. r. 

Beseda o Asii 6. – 9. ročníky 

Blok primární prevence- Proxima Sociale- 3., 5. – 7. r. 

Přednáška - prevence dopravní výchovy- 1. – 3. ročník 

Dopravní hřiště 

Setkání metodiků dopravní výchovy 

Třídnické hodiny  

Mimořádná třídní schůzka v 5. r. 

Setkání s Policií ČR – vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence 

Mezinárodní konference- Blázníš? No a! – metodik prevence 

 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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22. Další údaje o ZŠ (prezentace na veřejnosti, výsledky kontrol ČŠI) 

 
         Škola se dlouhodobě zapojuje do celé řady různých projektů v oblasti vzdělávání, 
prevence a v minulosti i mezinárodní spolupráce. Spolupracuje na různých projektech v rámci 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Pravidelně se zapojuje do projektů dopravní 
výchovy. Účastní se projektu Rodiče vítáni. Mezi dlouhodobé aktivity školy patří projekt 
Zdravé zuby. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání žáků prvního stupně v oblasti dentální 
hygieny.  
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         Mezi hlavní dlouhodobé projekty školy patří projekt Třídy s rozšířenou výukou hudební 
výchovy, který se realizuje od září 2009. Žáci hudebních tříd reprezentují školu, veřejně 
vystupují a získali již mnohá ocenění.  

 Festival "Rolničkové svátky písní", sbory 1. B a 4. B + 6. B, Praha (2010, 2018) 

 Krajské kolo XXVI. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 3. B + 
4. B, Praha, zlaté pásmo (2013) 

 Soutěž "Praha 10 má talent" 1 žákyně, 3. místo (2013) 

 Soutěž "Praha 10 má talent", pěvecký sbor 4. B+5. B, 1. místo (2014) 

 Krajské kolo XXV. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 3. B, 
Praha, zlaté pásmo (2015) 

 Soutěž "Praha 10 má talent", 2 žáci, 1. místo (2015) 

 Krajské kolo XXVI. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 4. B, 
Praha, zlaté pásmo s postupem na celostátní přehlídku (2016) 

 XXVI. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Uničov, sbor 4. B, 
získání zvláštní ceny za provedení skladby M. Hyblera "Pavouk Petr" (2016) 

 Krajské kolo XXVIII. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 8. B + 
9. B, Praha, zlaté pásmo (2018) 

 

Výsledky kontrol ČŠI 

Poslední kontrola ČŠI proběhla v roce 2015. Výsledek: Standardní škola; výuka 
hudební výchovy a poradenské služby zabezpečovány nadstandardně. 

23. Hospodářský výsledek školy 

Hospodářský výsledek školy za rok 2017 byl 305 298,- Kč. 
 
 

24. Projekty školy financované z cizích zdrojů 
 
 

Intervenční program selektivní primární prevence – MČ Praha 10 
Projekt „Spolu“ - MHMP   
Operační program potravinové a materiální pomoci II. – EU, MPSV 
Projekt „Bezpečná škola i na internetu“ - MČ Praha 10 
Vzdělávání pedagogů a podpora žáků ZŠ Švehlova – MŠMT, EU 
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25. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého 
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 – 

2020 

 
V oblasti vzdělávání se zaměřujeme na priority (viz níže) vyplývající z Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 – 2020. Tyto priority a cíle 
jsou i součástí dlouhodobého záměru školy, který je zpracován v Dlouhodobém plánu – 
Koncepce rozvoje školy 2015 – 2020. Dlouhodobý záměr školy se nám v některých bodech 
daří naplňovat, v některých jen částečně. 
 

 Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání (modernizace učeben, zlepšování 
vybavenosti školy, zvyšování efektivity vzdělávání - zavádění nových forem a metod 
výuky) 

 Podpora výběru vzdělávání zejména ve vztahu k trhu práce (podpora odborného 
vzdělávání)  

 Zlepšení klimatu ve škole (prevence rizikového chování, podpora psychologa, větší 
zapojení rodičovské veřejnosti, zainteresování žáků do dění ve škole, podpora 
multikulturní výchovy…)  

 Zvyšování kompetencí žáků a jejich osobnostní rozvoj (jazykové vzdělávání, informační 
a finanční gramotnost, podpora nadaných žáků, zlepšování podmínek pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami – učební a kompenzační pomůcky, inkluze a 
integrace, asistenční služby, podpora volnočasových aktivit a sportu, zvyšování 
etického vědomí žáků, zvyšování polytechnických znalostí a dovedností u žáků) 

 Vzdělávání k udržitelnému rozvoji - systematické vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti EVVO 

 Podpora pedagogických pracovníků (další vzdělávání – zvyšování a prohlubování 
kvalifikace, spolupráce mezi školami, oceňování úspěšných pedagogů, odměňování, 
zkvalitňování pracovního prostředí) 

 Podpora integrace žáků s odlišným mateřským jazykem 
 Podpora výuky cizích jazyků 
 Péče o talentované žáky 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 3. 10. 2018 
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 10. 10. 2018 
 
 
 
V Praze dne 1. 10. 2018 
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Příloha č. 1  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Studium k doplnění kvalifikace, specializační studium: 

Učitelka  

Doba studia 

od - do 

Název instituce Název studijního programu 

2014 – 2017 Univerzita Karlova Jednooborová matematika pro ZŠ, 

SŠ 

 

Metodik prevence 

Doba studia 
od - do 

Název instituce Název studijního programu 

 
Celý rok 

Národní ústav pro vzdělávání, 
školské poradenské zařízení a 
zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Sebezkušenostní výcvik pro vedení 
problémových třídních kolektivů 

 
Výchovný poradce 

Doba studia od - 

do 

Název instituce Název studijního programu 

Celý rok Univerzita Karlova Studium pro výchovné poradce 

 
 
Akreditační školení a kurzy, vzdělávání 
 

30. 8. 2016 Lenka Hlaváčová Charvátová 

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně 

CO 

31. 8. 2016 BAS SCHOLA s.r.o. BOZP 

 

22.11. 2017 MŠMT  Ukázky náslechových 

vyučovacích hodin ve skupině 

žáků ČJ pro cizince se zapojením 

spec. pedagoga 

22.11. 

2017 

 ZŠ Na Marjánce Začleňování cizinců 
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4.10.2017 MŠMT pod 

č.j.: 

7262/2017-1-

518 

Zřetel, s.r.o. – 

Společnost pro 

vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků 

Drobné hry pro děti mladšího 

školního věku II., 8 hodin 

(Osvědčení) 

11.10.2017  SHOCK, s.r.o.- Školící 

centrum Prahy 10 

/ZŠ Švehlova/ 

Kurz první pomoci 

KIDS/SCHOOL, pro zaměstnance 

škol; splnění zákonných 

podmínek BOZP (Osvědčení) 

12.1.,24.1.,28

.2.2018 

MŠMT pod 

č.j.: 

32808/2016-

1-1020 

Vzdělávací institut 

Středočeského kraje 

Lektor: Mgr. Klára 

Smolíková /ZŠ 

Švehlova/ 

Čtenářské dílny jako prostředek 

rozvoje čtenářství a čtenářské 

gramotnosti, 16 hodin 

(Osvědčení) 

10.4.2018 MŠMT pod 

č.j.: 

14868/2016-

1-508 

Instituce: Mgr. 

Bohumila Toupalová 

Seminář o efektivních metodách 

ČJ na 1. stupni ZŠ aneb jak 

(ne)učit dyslektika, 4 hodiny 

10.-

12.11.2017 

 Česká orffova 

společnost 

U verpánku budem hrát a na 

zámku tancovat 

19.9.2017 MŠMT DYS centrum, Praha Žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami v uměleckém 

vzdělávání 

24. 3.2018 MŠMT NIPOS-ARTAMA Rozborový seminář – dětský 

sborový zpěv 

27. 9. 2017  Toulcův dvůr Možnosti a prostředky k 

uchopení EVVO. 

12. 10. 2017  Toulcův dvůr Setkání pedagogů MŠ a 1. 

stupně se zájmem o EVVO. 

27 11. 2017  Post Bellum PNS – dokumentaristika jako 

školní projekt 
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2. 10. 2017  Microsoft Roadshow pro školy  Microsoft 

 

18. 10. 2018  JSNS Konference Mediální vzdělávání 

 

18. 1. 2018  MAP Praha 12 Konference DigiMap 

19.1 – 21.1. 

23.3. – 25. 3. 

2018 

MŠMT 

1319/2017-1-

86 

Institut Tereziánské 

iniciativy 

Výchova k respektu a toleranci 

26.4.2018 MSMT 

38388/2014-

1-1025 

Obecně prospěšná 

společnost TERRA-

Klub ,o.p.s 

Dnešní svět v souvislostech 

23.5.2018 MSMST 

28341/2017-

1-11-32 

Contexta Atraktivní a efektvní vyučovací 

metody ve výuce cizích jazyku 

na ZŠ A SŠ I. 

 

10.10. 

2017 

 Tvořivá škola Prvouka činnostně v  1. ročníku 

13.10. 

2017 

 Davona Decoupage - kulatá krabice s 

krakelem a ozdoby z MDF 

 

Září – 

červen 

 Einstein English Anglický kurz 

3.11.2017  Pražské centrum 

primární prevence 

Třídnická hodina 

3.10.2017 MSMT-

1298/2016-1-

108 

NIDV Syndrom ADHD – jak pracovat 

s dítětem se syndromem ADHD 

ve školním prostředí 

4. 11. 2017 MŠMT 

7564/2015 – 1 - 

310 

ZŠ Karla Čapka, 

Kodaňská 16, 

Praha 10 

Využití her při výuce s 

integrovanými nadanými žáky 

23.1.2018  Proxima sociale 

o.p.s. 

Na tohohle si dávej pozor, aneb 

Předávání třídnictví 
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2.2. 2018  NIDV Organizace přijímacího řízení- 

fakultativní informační e-

learningové vzdělávání pro 

výchovné poradce ZŠ 

24.4.2018 

26.4.2018 

MŠMT VISK Herní činnosti k rozvoji 

čtenářské gramotnosti a její 

ověřování na 1. stupni 

31.10.2017 MŠMT DESCATES VV 76 Igelitart 

19.-

21.1.2018 

23.-25.2018 

MŠMT 

1319/2017-1-86 

Terezín studies Výchova k toleraci a respektu 

7.3.2017  Workmed s.r.o. Jak na správné stravování 

20.3.2018  EU- Národní institut 

pro další vzdělávání 

Informační seminář ke 

společnému vzdělávání  

23.11.2017 

31.5.2018 

MŠMT VŠCHT Chemie kolem nás 

 

jaro 2018 ZŠ Nad Vodovodem Stavebnice – fy a che 

12. 12. 

2017 

-- Škola online Školení GDPR pro ředitele 

12. – 13. 4. 

2018 

 MSMT - 

25288/2016-2-

673 

INFRA Matematická gramotnost – 

metody a formy efektivní práce 

8.12.  MŠMT DESCARTES Migrační krize a česká 

migrační a azylová politika 

3.3.-17.3. 

2018 

Evropská unie 

(Evropské 

strukturální a 

investiční fondy 

OP Praha – pól 

růstu ĆR  

Somatopedická 

společnosti, z.s. 

Postupy v začleňování žáků 

s odlišným mateřským jazykem 

do výuky v základní škole (v 

rozsahu 40 hodin) 
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11.3.2018 MŠMT ČR Wattsenglish Ltd. 

Czech Republic 

branch, organizační 

složka 

Na Okruhu 35 

460 01 Liberec 1 

 

Výuka anglického jazyka na 1. 

stupni ZŠ (v rozsahu 4 hodin) 

14.5.,15.5. 

2018 

MŠMT ČR AKCENT IH Prague, 

Bítovská 3, Praha 4 

Vyučování gramatiky, slovní 

zásoby a výslovnosti na ZŠ (v 

rozsahu 16 hodin) 

Celý rok Prev-centrum Praha Pravidelná setkání metodiků P-10 

12.2.2018 6515/2017-1-

388 

Výpomůcky.cz Netradiční pomůcky v hodinách 

matematiky a českého jazyka 

24.2.2018 1263/2017-1-

116 

Fakulta sociálních 

studií MU Brno 

Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina – grafémová 

etapa 

28.5.2018 391/2016-1-37 Dyscentrum Dyskalkulie - reedukace - mladší 

a starší školní věk  

8. 6. 2018 25368/2016-1-

704 

Kuprog  Kuprev – preventivní program 

pro děti 4 – 8 let 

11.11.2017 Ano MŠMT Bridge Publishing 

House 

Let’s Motivate 

   

2. 2. 62/2018 DVPP Národní institut pro 

další vzdělávání 

Celoroční hry, soutěže a projekty 

zájmového vzdělávání 

1. - 2. 6. R43-09-11-

181/169 

Národní institut pro 

další vzdělávání 

Motivace dětí ve školní družině, 

matematická a čtenářská 

gramotnost; 

Bádáme a přemýšlíme hrou 

4.10.  

2017 

 Seminaria, s.r.o. Ochrana osobních údajů ve 

školách nově podle GDPR 

http://www.dyscentrum.org/vse-o-spuch
http://www.dyscentrum.org/vse-o-spuch
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10. 1. 2018  MHMP Reforma financování školství 

29. 5. 2018  MAP MČ Praha 10 Ředitel jako klíčový aktér změny 

ajeho podpora I., II. 

29. 5. 2018  MAP MČ Praha 10 Kybernetická bezpečnost na 

školách 

21. 5. 2018 MŠMT Botič o.p.s. Současné dítě a kázeňské 

problémy – 4hod 

16. 5. 2018  Škola Školení GDPR 
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Příloha č. 2  Akce a soutěže 
 

 

I. A 

Datum Název akce 

8. 9. 2017 Fotografování žáků 

29. 9. 2017 Kino Hostivař - Zpívej 

6.11.2017 Fotografování – Vánoční sada 

8.11.2017 Konzultační hodiny 

9.11.2017 Toulcův dvůr – Hebká ouška, měkké tlapky 

19.12.2017 Kino Hostivař – Pedington 2 

21.12.2017 Strašnické divadlo - Andělé 

22.12.2017 Třídní vánoční besídka 

10.1.2018 Třídní schůzky 

15.1.2018 Planetárium – Anička a Nebešťánek 

5.3.2018 Odpoledne naruby – akce pro rodiče s dětmi 

7.3.2018 Den otevřených dveří 

8.3.2018 Bruslení ICERINK 

14.3.2018 Divadlo v Dlouhé – Kvak a Žbluňk 

15.3.2018 Toulcův dvůr – Velikonoce na statku 

22.3.2018 Lovci a kořist 

6.4.2018 Přednáška Městské policie – bezpečný pohyb chodců – přechod 

24.4.2018 Kino Hostivař - Ferdinand 

26.4.2018 Divadlo Minor - Nebojsa 

22.5.2018 Toulcův dvůr - Mláďata 

25.5.2018 ČAFC – Dětský sportovní den 

26.6.2018 Kino Hostivař – Králíček Petr 

 
I. B 

Datum Název akce 

29. 9. 2017 Premiere Cinemas Hostivař – film Zpívej 

16, 11, 2017 Toulcův dvůr – Měkké tlapky 

24. 11. 2017 Sbírka PESOS 
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Listopad 2018 Výtvarné práce na soutěž MČ Praha 10 – Svět kolem nás a vánoční 

čas 

4. 12. 2017 Toulcův dvůr – O beránkovi 

4. 12. 2018 Vystoupení na Vánočních trzích na Kubánském náměstí  

prosinec 2018 Mikulášská sbírka pro Dům seniorů Sněženková – dárkové balíčky 

5. 12. 2018 Mikulášská nadílka žáků 9. ročníků 

19. 12. 2017 Premiere Cinemas Hostivař – film  Paddington  

21. 12. 2017 Strašnické divadlo – Andělé ze zapomenuté skříňky 

22. 12. 2018  Třídní vánoční besídka 

5. 1. 2018 Zpívání v Domově seniorů 

15. 1. 2018  Planetarium Praha – Anička a Nebešťánek 

19. 1. 2018 Divadlo v Dlouhé – Jak jsem se ztratil  

7. 3. 2018 Den otevřených dveří 

14. 3. 2018 Divadlo v Dlouhé – Kvak a Žbluňk 

16. 3. 2018 Toulcův dvůr – Velikonoce  

22. 3. 2018 Merlin – Lovci a koříst 

6. 4. 2018 Přednáška Městské policie – dopravní výchova 

19. 4. 2018  Bruslení ICERINK 

24. 4. 2018 Premiere Cinemas Hostivař – film Ferdinand  

25. 5. 2018 Ples ZŠ Švehlova – vystou- pení dětí 

26. 4. 2018 Divadlo Minor - Nebojsa 

25. 5. 2018 Dětský den na ČAFCe 

5. 6. 2018 Colloredo-Mansfelský palác – galerie + workshop 

29. 5. 2018 Toulcův dvůr – Mláďata  

30. 5. 2018 Happysnack – Zasej si svoji zahrádku  

26. 6. 2018 Premiere Cinemas Hostivař – film Králíček Petr 

27. 6. 2018 Loučení se školním rokem – školní hřiště 

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

12/2018 
 

MČ Praha 10 – Svět kolem nás a vánoční čas  
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I. C 

Datum Název akce 

29.  9. 2017 kino Hostivař:  
„Zpívej“ 

31. 10. 2017 Toulcův dvůr:  
„Hebká ouška, měkké tlapky“ 

5. 12. 2017 Mikulášská nadílka 

8. 12. 2017 Toulcův dvůr:  
„Vánoce na statku“ 

19. 12. 2017 kino Hostivař:  
„Paddington 2“ 

21. 12. 2017 Strašnické divadlo:  
„Andělé ze zapomenuté skříňky“ 

22. 12. 2017 třídní vánoční besídka 

15. 1. 2018 Planetárium:  
„Anička a Nebešťánek - Vánoční příběh“ 

14. 3. 2018 Divadlo v Dlouhé:  
„Kvak a Žbluňk jsou kamarádi“ 

16. 3. 2018 Toulcův dvůr:  
„Velikonoce na statku“ 

22. 3. 2018 EVVO - sdružení PENTHEA: 
„Lovci a jejich kořist“ 

22. 3. 2018 PADOK - ICERINK:  
„Tělocvik na ledě“ 

24. 4. 2018 kino Hostivař: 
„Ferdinand“ 

26. 4. 2018 Divadlo Minor:  
„Nebojsa“ 

27. 4. 2018 Slet čarodějnic 

11. 5. 2018 Toulcův dvůr:  
„Mláďata na Toulcově dvoře“  

25. 5. 2018 Dětský sportovní den na Hamru 

26. 6. 2018 kino Hostivař: „Králíček Petr“ 

27. 6. 2018 Gutovka – sportovní park 

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

prosinec 
2017 
 

Výtvarná soutěž: „Svět kolem nás a vánoční čas“ Čestné uznání  
(4. místo) 

 
 
 



 

Výroční zpráva; Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900; školní rok 2017/2018  

36 

 

II. A 

Datum Název akce 

29.9. 2017 Film „ Zpívej“ 

10. 10. 2017 Program primární prevence 

11. 10. 2017 Výlet na Říp 

10. 11. 2017 Divadlo v Dlouhé 

13. 12. 2017 Výrobna svíček a mýdel 

19. 12. 2017 Film „ Paddington“ 

8. 2. 2018 Cesta kolem světa 

8. 3. 2018  Bruslení s trenéry 

20. 3. 2018  Velikonoce ve skanzenu 

23. 3. 2018  Program primární prevence 

6. 4. 2018  Dopravní výchova 

26. 4. 2018  Film „ Býk Ferdinand“ 

25. 5. 2018  Sportovní den k MDD 

18. 6. 2018  Návštěva ZOO - Praha 

25. 6. 2018  Film „ Králíček Petr“ 

7. 2. - 27. 6. Výuka plavání 

 Matematický Klokan 

 
II. B 

Datum Název akce 

13. 9. 2017 Teribear – charitativní akce 

29. 9. 2017 Kino 

19. 10. 2017 Pouštění draků 

20. 11. 2017 UMCULO – hudební program 

23. 11. 2017 Badminton  

13. 12. 2017 Svíčkárna RODAS 

19. 12. 2017 Kino – Paddington 2 

5.1. 2018 Vystoupení v domově seniorů 

12. 3. 2018 UMCULO – hudební program 
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22. 3. 2018 Lovci a jejich kořist 

5. 4. 2018 Bruslení 

6. 4. 2018 Dopravní škola – přednáška 

25. 4. 2018 Ples v Lucerně 

26. 4. 2018 Kino 

1.5. 2018 Divadlo „O líné babičce“ 

11. 5. 2018 Knižní veletrh – „Strašidýlko Stráša“ 

14. 5. 2018 UMCULO 

25. 5. 2018 Sportovní den 

11. – 15. 6. 2018 ŠVP RA Růžená 

Datum 
 

Název soutěže 

 
 

Reprezentace školy v miniházené 

 
 

Reprezentace školy ve florbale  

 
II. C 

Datum Název akce 

  

13. 9. 2017 Teribear:  

sportovně charitativní akce Nadace Terezy Maxové na pomoc 

znevýhodněným dětem (na Vítkově) 

13. 9. 2017 Třídní schůzky 

29. 9. 2017 Multikino Hostivař: film „Zpívej“ 

11. 10. 2017 Výlet na horu Říp s průvodcem 

11. 10. 2017 Bílá pastelka: charitativní akce na pomoc slabozrakým (formou 

zakoupení pastelky v budově školy) 

16. 10. 2017 Primární prevence nebezpečného chování: zaměřené na vztahy, 

kamarádství a konflikty 

30. 10. 2017 Zvířata v útulcích: charitativní akce na pomoc zvířatům formou sběru 

potravinových trvanlivých výrobků 

6. 11. 2017 Fotografování jednotlivců s tématikou vánoční 
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8. 11. 2017 Výlet na Vyšehrad 

8. 11. 2017 Konzultační hodiny 

15. 11. 2017 Depistáž PPP Prahy 10 

16. 11. 2017 Svět kolem nás a vánoční čas: účast ve výtvarné soutěži pořádané na 

Praze 10 

22. 11. 2017 Mistrovství Evropy v badmintonu do 17 let: sportovní hala Prahy 10 - 

Štěrboholy 

5. 12. 2017 Mikulášská nadílka: žáci 9. roč. - Mikuláš, čerti, andělé - předávali 

ovoce a sladkosti 

13. 12. 2017 Výstava Svět kolem nás a vánoční čas (ÚMČ Praha 10) 

19. 12. 2017 Multikino Hostivař 

20. 12. 2017 Divadlo Minaret: „Putování do Betléma“ 

22. 12. 2017 Vánoční besídka 

10. 1. 2018 Třídní schůzky 

16. 1. 2018 4 žáci ze třídy reprezentovali školu ve fotbalu 

7. 2. 2018 Žáci začali plavat v bazénu SPŠ Nad Třebešínem 

8. 2. 2018 Muzeum hudby: Cesta kolem světa (hudební program) 

27. 2. 2018 Toulcův dvůr (středisko ekologické výchovy): program Velikonoce na 

statku 

19. 3. 2018 Matematická soutěž Klokan, kategorie Cvrčci 

20. 3. 2018 Výlet do skanzenu v Kouřimi: téma Velikonoce 

21. 3. 2018 Konzultační hodiny 

22. 3. 2018 Pořad: Lovci a jejich kořist-Sdružení Penthea 

26. 3. 2018 Prevence kyberšikany 

6. 4. 2018 Přednáška: Dopravní výchova ( Policie MČ Prahy 10) 

12. 4. 2018 Bruslení: nový zimní stadion Škoda Icerink na Praze 10 

25. 4. 2018 Ples školy k  50. výročí vzniku ZŠ Švehlova 

26. 4. 2018 Multikino Hostivař:„Ferdinand“ 

11. 5. 2018 Svátek  matek (Neděle 13.5.) 

14. 5. 2018 Výlet lanovkou: Petřín,  návštěva zrcadlového bludiště 

18. 5. 2018 Fotografování třídy 
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25. 5. 2018 Fotbalové hřiště ČAFC Prahy 10 

1. 6. 2018 V rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol:Sázej si svou 

zahrádku 

6. 6. 2018 Třídní schůzky 

15. 6. 2018 Den otců (Neděle 17.6.) 

25. 6. 2018 Multikino Hostivař: „Králíček Petr“ 

29. 6. 2018 Poslední zvonění: celá škola vyprovází spolužáky z 9. ročníku na jejich 

poslední cestě základní školou 

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

13.12.2017 
 

Výtvarná soutěž – Svět kolem nás a vánoční čas (ÚMČ 
Prahy 10); 2 skupinové práce (chlapci, dívky) 

 

16.1.2018 
 

Turnaj ve fotbale (účast 4 žáků)  

 

III. A 

Datum Název akce 

13.9. – 31.1. Plavecký výcvik 

17.10. Hmyzí hotel 

6.11. Fotografování 

10.11. Divadlo v Dlouhé –  

O líné babičce 

24.11. Badminton 

19.12. Kino Hostivař - Zpívej 

20.12. Výstava Betlémů na Betlémském náměstí 

6.2. Planetárium 

15.3. Icerink - bruslení 

20.3. Matematická soutěž „Klokan“ 

5.4. Za tajemstvím Braillova písma 

6.4. Dopravní výchova  

přednáška ve spolupráci s dopravní  policií 

13.4. Primární prevence 
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26.4. Icerink - bruslení 

30.4. Vycházka do okolí školy - Čajs 

21. – 25.5. ŠvP – Písečné nad Dyjí 

25.6. Kino Hostivař – Králíček Petr 

27.6. Návštěva cukrárny – OC Cíl 

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

 
 

Účast v soutěži Eurorebus  

 
III. B 

Datum Název akce 

15.9.2017 Nadační běh Teribear 

29.9.2017 Kino Zpívej 

18.10.2017 Hmyzí budka 

23.10.2017 UMCULO workshop ČF 

11.12.2017 UMCULO workshop ČF 

21.12.2017 Kino – Paddington 2 

22.12.2017 Besídka 

6.2.2018 Planetárium - Vesmír kolem nás 

22.2.2018 Koncert- školní jídelna 

1.3.2018 Bruslení Icerink 

8.3.2018 Hudební vystoupení v DS Sněženková 

22.3.2018 Lovci a jejich kořist 

9.4.2018 UMCULO workshop ČF 

12.4.2018 Sázení pro Lesy hl.m.Prahy 

25.4.2018 Ples ZŠ Švehlova 

26.4.2018 Kino - Ferdinand 

30.5.2018 Pěv.vyst.v DS Zvonková 

31.5.2018 Turnaj v petanque 

1.6.2018 Program ke Dni dětí 

4.6.2018 UMCULO workshop ČF 
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11.-15.6.2018 Švp RS Růžená 

21.6.2018 Den hudby 

26.6.2018 Koncert 3.B + 7.B 

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

 
 

Turnaje v miniházené - účast 3 žáků  

 
 

Matematický klokan  

 
III. C 

10.10. Příběhy Zěmě 

24. 11. Badminton sport. odpoledne 

12. 12  Vánoce na zámku Stránov 

19. 12. Kino - Paddington 

22. 12.  Třídní besídka 

8. 2. Planetárium 

1.3. Bruslení - Icering 

26. 4.  Kino Ferdinand 

21. 5. – 25. 5.  ŠVP Rota Písečné nad Dyjí 

23. 5.  Slavonické podzemí 

23. 5. Věž - Slavonice 

23.5. Po stopách Grázla 

14. 6.  Divadlo – O líné babičce 

26. 6. Kralíček Petr - Kino 

27. 6. Zoo – Troja, Praha 

28. 6.  Piknik na školním hříšti 

 
IV. A 

Datum Název akce 
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29. 9. 2017 Kino – Zpívej - muzikál 

5. 10. 2017 Program prevence sociálně - patologických jevů – Konflikty a jejich 
řešení 

11. 10. 2017 Toulcův dvůr – Tajemství stromů 

16. 10. 2017 Hmyzí hotel 

14. 11. 2017 Dopravní hřiště - teorie 

30. 11. 2017 Toulcův dvůr - Hospodářská zvířata 

8. 12. 2017 Předvánoční výlet – zámek Stránov 

22. 2. 2018 Bruslení Icering – tělocvik na ledě 

21. 3. 2018 EVVO – Pořed Člověk a příroda 

26. 3. 2018 Velikonoční výlet – Čechova stodola 

5. 4. 2018 Pořad Šifra Mr. Brailla – život nevidomých a ukázky cvičení vodícího 
psa 

9. 4. 2018 Dopravní hřiště - teorie 

12. 4. 2018 Prevence sociálně – patologických jevů – Život v rozmanitosti 

26. 4. 2018 Kino - Ferdinand 

4. - 8.6.2018 Škola v přírodě – Jizerské hory - Zásada 

25. 6. 2018 Kino – Králíček Petr 

 
IV. B 

Datum Název akce  

15. 9. 2017 Nadační běh Teribear  

29. 9. 2017 Kino – Zpívej   

10. 10. 2017 MFF Příběhy Země  

18. 10. 2017 Hmyzí budka - hotel  

24. 10. 2017 Tučnáci v Rudolfinu  

14. 11. 2017 Dopravní hřiště  

23. 11. 2017 Badminton Štěrboholy  

24. 11. 2017 O líné babičce  

7. 12. 2017 Muzeum hudby – Cesta kolem světa  

20. 12. 2017 Adventní program  

21. 12. 2017 Kino – Paddington 2  

22. 12. 2017 Besídka  

18. 1. 2018 Bruslení Gutovka  

29. 1. 2018 Dopravní hřiště  

8. 2. 2018 Bruslení Icerink  
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23. 2. 2018 Olympijský den  

22. 3. 2018 Bruslení Icerink  

22. 3. 2018 Lovci a jejich kořist  

6. 4. 2018 Dopravní hřiště  

12. 4. 2018 Sázení pro Lesy hl. m. Prahy  

14. 4. 2018 Rolničkové svátky písní  

25. 4. 2018 Ples ZŠ Švehlova  

26. 4. 2018 Kino – Ferdinand   

25. 5. 2018 Dětský den  

11. - 15. 6. 2018 Škola v přírodě – RS Růžená  

18. 6. 2018 Dopravní hřiště  

27. 6. 2018 Piknik  

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

 
 

Házená – pravidelná účast některých žáků  

 
 

Badminton  

 
 

Matematický klokan  

 
 

Eurorebus – účast v celostátním kole  

 
IV. C 

Datum Název akce 

29.9.2017 Kino Zpívej 

6.10.2017 Primární prevence- Šikana 

17.10.2017 Hmyzí hotel – ve škole 

18.10.2017 Den stromů – Toulcův dvůr 

15.11.2017 Dopravní výchova- Veronské náměstí- teorie 

27.11.2017 Eurorébus – korespondenční kolo 

29.11.2017 Miniházená – 4 žáci 

5.12.2017 Mikulášská nadílka 

prosinec Na dárky pro Domov seniorů jsme vybrali 810Kč 
Charitativní sbírka pro zvířata společnosti PESOS 



 

Výroční zpráva; Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900; školní rok 2017/2018  

44 

 

 

19.12.2017 Kino – Medvídek Paddington 2 

22.12.2017 Třídní vánoční besídka s tombolou 

10.1.2018 Miniházená – 4 žáci 

30.1.2018 Dopravní výchova – teorie 

Veronské náměstí 

7.2.2018 Kámen, společník člověka- Toulcův dvůr 

8.3.2018 ICERINK - bruslení 

9.3.2018 Teče voda, teče – Toucův dvůr 

16.3.2018 Miniházená – 4 žáci 

20.3.2018 Matematický klokan 

22.3.2018 Lovci a jejich kořist – Penthea – ve škole 

9.4.2018 Dopravní výchova –teorie – Veronské náměstí 

10.4.2018 Šifra mistra Brailla – pořad o nevidomých – ve škole 

12.4.2018 Primární prevence – Komunikace,řešení konfliktů 

16.4.2018 VV- Multikultura - život lidí na různých kontinentech 

25.4.2018 Ples k 50.výročí ZŠ Švehlova 

26.4.2018 Kino - Ferdinand 

10.5.2018 Turnaj v badmintonu – 6 žáků 

18.5.2018 Fotografování tříd 

25.5.2018 Sportovní den – ČAFC Záběhlice 

29.5.2018 Meziškolní turnaj v badmintonu – 2žáci 

30.5.2018 Turnaj v miniházené – 3žáci 

31.5.2018 Zasej si svůj salát 

4.6.2018 Turnaj v badmintonu – 2žáci 

11.-15.6.2018 ŠVP Růžená 

20.6.2018 Dopravní hřiště – praxe – Veronské náměstí 

25.5.2018 Kino – Králíček Petříček 

26.6.2018 Kino Světozor – Planeta 3000 - Barma 

 

Datum Název soutěže Umístění 
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23.a30.10.2017 

Vánoční čas a svět kolen nás – MČ Praha 10  

20.3.2018 
 

Matematický klokan   

 
V. A 

Datum Název akce 

13. 9.  Teribear 

10. 10.  Dopravní hřiště 

13. 11.  Příběhy Země 

27. 11.  Beseda se zahraničním spisovatelem 

13. 12.  School floorbal cup 2018 

15. 12.  Galerie - WARHOUL 

31.1. Dopravní hřiště 

5. 4.  Velikonoční vystoupení  

10. 4.  Dopravní hřiště 

25. 4.  Ples k 50. výročí školy 

10. 5.  Badminton pro školy 

24. 5.  Divadlo – Hybernie - Annie 

 ICERINK 

 Vystoupení v domově důchodců 

29. 5.  Badminton pro školy  

4. – 8. 6. Škola v přírodě 

18. 6.  ZOO Troja 

21. 6.  Cyklovyjížďka – Prokopské údolí 

22. 6.  Dopravní hřiště 

25. 6.  Cyklovyjížďka – Prokopské údolí 

26. 6.  Planeta Země - Barma 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

6. 10.  Florbal (6. – 7. třída) 5. 

13. 10.  Florbal (8. 9. třída) 8. 

29. 11.  Miniházená 2. 
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10.1. Miniházená – II. kolo 2. 

9.3. Vybíjená – výběr žáků 4. a 5. tříd 
 

2. 

13.4. Softball 8. 

30. 5.  Miniházená - finále 4. 

 
V. B 

Datum Název akce 

25. 4. 2018 Ples v Lucerně 

Září - červen Dopravní hřiště 

4.– 8.6.2018 Škola v přírodě - Strážné 

18. 6. 2018 Zoo – Troja  

22. 6. 2018 Petřín 

26. 6. 2018 Myanmar - Světozor 

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

Leden 
 

Matematický Klokan 1. a  2. 
místo 

Červen 
 

Eurorébus 2. místo 

Duben až 
červen 

Miniházená 1. místo 

 
V. C 

Datum Název akce 

1.10.2017 Hmyzí hotely 

20.11.2017 Ježíškova vnoučata 

5.11.2017 Mikulášská nadílka 

18.12.2017 Vánoční besídka 

19.12. 2017 Paddington 2 – kino Hostivař 

23.1.2018 Zoo Praha 

23.4.2018 Emojive filmu– kino Hostivař 

25.2.2018 EVVO 

24.4.2018 Hybernia – Peter Pan 

12.6. 2018 Vyšehraní 
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Datum 
 

Název soutěže Umístění 

7.9.2017 Terry bear Charitat. běh 

 
12.11. 2017 

Mihiházená – turnaj 4. a 5. ročníků 2. místo 

8.11. 2017 vybíjená neumístěno 

 
14.3.2018 
 

Mihiházená – turnaj 4. a 5. ročníků 2. místo 

10.5..2018 
 

Badminton - turnaj Postup žáka - pro 
Švp nehráno 

finále 

 
VI. A 

Datum Název akce  

29.9.2017 Návštěva kina – Psí poslání  

9.10.2017 Planetárium Praha  

8.11.2017 Výlet na Vyšehrad  

13.12.2017 Vlnění 
v chrámu sv. Mikuláše 

 

22.12.2017 Návštěva kina – Přání k mání  

15.3.2018 Icering - bruslení  

12.4.2018 Sázení stromů  

19.4.2018 Icering - bruslení  

24.4.2018 Muzikál Petr Pan  

26.4.2018 Návštěva kina - Pračlověk  

24.5.2018 Muzikál Annie  

20.6.2018 Návštěva katedrály sv. Víta  

22.6.2018 Návštěva kina – Jurský svět: Zánik říše  

26.6.2018 Planeta Země 3000  

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

6. 10 2017 
 

Fotbal – McDonald's Cup – A. T, M. M. - 

6. 10. 2017 
 

Přehazovaná – N. CH., S. F. - 

10. 5. 2018 
 

Badminton – D. L., M. M., K. O., A. P., T. S., A. T. Postup A. T. 

29. 5. 2018 
 

Pythagoriáda – D. L., S. F. - 

 
VI. B 

Datum Název akce  

29.9.2017 Kino – Psí poslání  
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9.10.2017 Planetárium  

12.12.2017 O lidech dobré vůle  

13.12.2017 School match  

22.12.2017 Kino- Přání k mání  

29.1.2018 Školní projekt SPOLU  

15.3.2018 Bruslení ICERINK  

27.3.2018 Přednáška Asie  

5.4.2018 Bruslení ICERINK  

24.4.2018 Pop balet – Petr Pan  

26.4.2018 Kino – Králíček Petr  

24.5.2018 Muzikál - Annie  

20.6.2018 Návštěva Katedrály sv. Víta  

21.6.2018 Cyklovýlet  

22.6.2018 Kino – Jurský svět  

25.6.2018 Dětský den na SPŠ  

26.6.2018 Přednáška – Planeta Země  

6/2018 Škola v přírodě - Zásada  

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

8.11.2017 
 

MaSo – Matematická soutěž na MFF UK 70. a 84. místo 

16.5.2018 MaSo – Matematická soutěž na MFF UK 78. a 93. místo 

24.11.2017 
 

NÁBOJ – Mezinárodní matematická soutěž 10. místo 

16.3.2018 
 

Matematická soutěž KLOKAN  

29.5.2018 Matematická soutěž Pythagoriáda (obvodní kolo) 
 

7 úspěšných 
řešitelů 

17.4.2018 Matematická olympiáda (obvodní kolo) 2 úspěšní 
řešitelé 

 
VII. A 

Datum Název akce  

12. 9. 2017 Charitativní běh Teribear  

29. 9. 2017 Psí poslání (kino Hostivař)  

15. 11. 2017 Přednáška Zaniklý svět (cizinecká tematika)  
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20. 11. 2017 Dobrovolná sbírka pro Dům seniorů  

24. 11. 2017 Přednáška Slovo 21 – Ostrov (cizinecká tematika)  

5. 12. 2017 Přednáška Život bez závislosti: Nenechám se vyprovokovat  

13. 12. 2017 Florbalový zápas Scholl Match 2017  

19. 12. 2017 Advent v kostelích – chrám sv. Mikuláše  

22. 12. 2017 Přání k mání (kino Hostivař)  

29. 1. 2018 Projekt Spolu  

12. - 16. 3. 2018 Lyžařský výcvik (Strážný)  

21. 3. 2018 Přednáška Člověk a příroda  

26. 3. 2018 Beseda o Vietnamu  

27. 3. 2018 Beseda o Asii  

26. 4. 2018 Pračlověk (kino Hostivař)  

7. - 11. 5. 2018 Škola v přírodě (Zásada)  

15. 6. 2018 Preventivní program Spolupracující třída  

18. 6. 2018 Cyklovyjížďka (Divoká Šárka)  

22. 6. 2018 Jurský svět (kino Hostivař)  

26. 6. 2018 Planeta 3000 Barma (kino Světozor)  

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

21. 2. 2018 
 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce (ZŠ Nad 
Přehradou) 

7. místo – D. K. 
7. B 
7. místo – N. B. 
9. B 

 
VII. B 

Datum Název akce 

13. 9. 2017 Teribear 

5. 10. 2017 Koncert v Rudolfinu z cyklu „Čtyři kroky do nového světa“ 

19. 10. 2017 pouštění draků 

14. 11. 2017 Bruslení 

15. 11. 2017 Zaniklý svět 

24. 11. 2017 Vietnam 

9. 12. 2017 Game over 
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5. 12. 2017 Agresivita na internetu 

7. 12. 2017 Bowling Strašnice 

13. 12. 2017 School Match 

15. 12. 2017 Převzetí ceny v soutěži Hejtmanův pohár 

22. 12. 2017 filmové představení „Psí život“ 

29. 1. 2018 projekt „Spolu“ 

5. 2. 2018 Návštěva ZOO Praha 

12. – 16. 3. lyžařský výcvikový kurz (9 žáků) 

27. 3. 2018 beseda s cestovatelem o Asii 

12. 4. 2018 Koncert v Rudolfinu z cyklu „Čtyři kroky do nového světa“ 

26. 4. 2018 film. představení „Pračlověk“ 

30. 4. 2018 vycházka Staré Město 

2. 5. 2018 výstava „Mumie světa“ 

21. 5. 2018 program „Spolupracující třída“ 

24. 5. 2018 div. představení muzikálu „Annie jr.“ 

25. 5. 2018 program „Spolupracující třída“ 

11. – 15. 6. 2018 Švp Růžená 

21. 6. 2018 Koncert v Rudolfinu z cyklu „Čtyři kroky do nového světa“ 

22. 6. 2018 film. představení „Jurský svět: Zánik říše“ 

25. 6. 2018 workshop „Den, kdy se mlčelo“ 

26. 6. 2018 pořad z cyklu Planeta Země 3000: Barma 

 
VIII. A 

Datum Název akce 

4.9.2017 Festival vědy 

29.9.2017 Kino Hostivař, „Psí poslání“ 

11.10.2017 Pořad „Příběhy Země“ 

23.11.2017 Veletrh středních škol „Schola pragensis“ 

18. 12. 2017 Projektový den, Střední škola elektrotechniky a strojírenství v Praze 

19. 12.2017 Sportovní dopoledne „Freestyle Kolbenka“ 

22.12. 2017 Kino Hostivař,„Přání k mání“ 
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29.12.2017 Projektový den „Spolu“ 

21.2. 2018 Proxima Sociale o.p.s. Program selektivní prevence 

28.2.2018 Proxima Sociale o.p.s. Program selektivní prevence 

11.-17.3.2018 Ples školy, Lucerna 

16.4.2018 Taneční představení Petr Pan – divadlo Hybernia 

26.4.2018 Kino Hostivař, „Pračlověk“ 

10.5.2018 Vycházka Průhonický park 

14.5. 2018 Přednáška s režisérem Issou – téma Sýrie 

28.5.2018 Bowling na Ovčíně 

15.6.2018 Literárně historická vycházka, Pražský hrad 

18.-22.6.2018 Škola v přírodě, Ostružná, Jeseníky 

25.6.2018 Cyklovýlet, Prokopské údolí 

26.6.2018 Cestopisný pořad „Planeta Země“, Barma 

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

16.5.  MaSo – matematická soutěž 
 

 

 
VIII. B 

Datum Název akce  

4.9.2017 Festival vědy  

29.9.2017 Kino Hostivař, „Psí poslání“  

11.10.2017 Pořad „Příběhy Země“  

22.11.2017 Workshop „Den, kdy se mlčelo“  

23.11.2017 Veletrh středních škol „Schola pragensis“  

24. 11.2017 Program „Bezpečný internet“  

18. 12. 2017 Projektový den, Střední škola elektrotechniky a strojírenství v 

Praze 

 

19. 12.2017 Sportovní dopoledne „Freestyle Kolbenka“  

22.12. 2017 Kino Hostivař,„Přání k mání“  

11.-17.3.2018 Lyžařský výcvik  

25.4.2018 Ples školy, Lucerna  
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26.4.2018 Kino Hostivař, „Pračlověk“  

4.5.2018 Divadlo Na Fidlovačce, „Mezi nebem a zemí“  

6.6.2018 Projektový den na Střední průmyslové škole stavební Gočárova  

15.6.2018 Literárně historická vycházka, Pražský hrad  

18.-22.6.2018 Škola v přírodě, Ostružná, Jeseníky  

25.6.2018 Cyklovýlet, Prokopské údolí  

26.6.2018 Cestopisný pořad „Planeta Země“, Barma  

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

 
12.3.2018 

Příběhy našich sousedů Druhé místo 

24.3.2018 
 

Soutěžní krajské kolo XXVIII. Celostátní přehlídky školních 
dětských pěveckých sborů 

Zlaté pásmo 

12.6.2018 
 

Pythagoriáda Úspěšný řešitel 

 
IX. A 

Datum Název akce 

8.9.2017 Školní veletrh řemesel 

12.9.2017 Nadační běh Teribear 

29.9.2017 Cinema city  

11.10.2017 Příběhy Země 

17.10.2017 Divadelní představení Anne Frank 

3.11.2017 Beseda P. Koukala „ JSEM“ 

7.11.2017 Cizinecká tématika OSTROV 

14.11.2017 Hokej na Slávii- Rozhýbejme desítku 

23.11.2017 Schola Pragensis 

5.12.2017 Projekt Mikuláš 

15.12.2017 Galerie Goap Andy Warhol 

22.12.2017 Premiere cinema 

29.1.2018 Prezentace projektu SPOLU Rumunsko 

26.4.2018 Premiere cinema 

27.4.2018 Židovské muzeum pražské 



 

Výroční zpráva; Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900; školní rok 2017/2018  

53 

 

7.5.-11.5.2018 ŠVP Lumka Zásada ; Bio farma; Korálkárna a sklárna; Výstup na 

rozhlednu Černá studnice 

7.6.2018 Cyklo výlet 

15.6.2018 Úniková hra po stopách Harryho Poterra 

18.6.2018 ZOO 

19.6.2018 Sportovní festival na Letné 

20.6.2018 Arcibiskupský palác 

21.6.2018 Památník Terezín 

22.6.2018 Premiere cinema 

26.6.2018 Planeta 3000 

 
IX. B 

Datum Název akce 

8. 9. 2017 Veletrh řemesel 

12. 9. 2017 TeriBear – sportovně –charitativní akce 

29. 9. 2017 Filmové přestavení Psí život 

11. 10. 2017 Filmový festival Příběhy Země 

17. 10. 2017 Divadelní představení 

Anne beze strachu hledět na nebe 

3. 11. 2017 Prevence rakoviny mladých lidí 

23. 11. 2017 Schola pragensis ( volba povolání) 

5. 12. 2017 Projekt „ Mikuláš“ 

13. 12. 2017 Schoolmatch (florbal. turnaj) 

15. 12. 2017 Galerie COAP Andy Warhol 

19. 12. 2017 Advent v kostele – chrám sv. Mikoláše 

22. 12. 2017 Filmové představení  

Přání k mání 

29. 1. 2018 Projektový den „ Spolu “ 

11. 3. – 17. 3. 2018 LVK Strážné  

(7 žáků) 

21. 3. 2018 EVVO: Člověk a příroda 
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(PENTHEA) 

24. 3. 2018 Krajské soutěžní kolo XXVIII Celostátní přehlídky šk. pěveckých sborů 

25. 4. 2018   Vystoupení na plese k 50. výročí založení školy 

26. 4. 2018  Filmové představení: Opočlověk 

7. 5. – 11. 5. 2018 Škola v přírodě Penzion Lumka 

8. 5. 2018 Turistika – Červená studnice 

9. 5. 2018 Kozí farma Pěnčín 

10. 5. 2018 Korálková dílna a foukání skla 

17. 5. 2018 Exkurze: Josefov 

22. 5. 2018 Celodenní výlet do Lidic 

7. 6. 2018 Cyklovýlet 

18. 6. 2018 ZOO Praha 

19. 6. 2018 Pražský festival sportu a volného času 

20. 6. 2018 Arcibiskupský palác a Pražský hrad 

21. 6. 2018 Památník Terezín – celodenní výlet 

22. 6. 2018 Filmové představení – Jurský svět: Zánik říše 

26. 6. 2018 Planeta 3000 - Barma 

22. 11. 2017 Divadlo Hybernie – Romeo a Julie  

21. 1. 2018 Divadlo Kašpar Mikulášovy patálie 

14. 3. 2018 Studio Ypsilon – Drama v kostce2, Mystérium skutečnosti.   

18. 6 .2018 Národní divadlo- Sen čarovné noci 

 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

11. 4. 2018 Krajské kolo Eurorebus Junior   

 
5. 6. 2018 

Celostátní kolo Eurorebus Junior  
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