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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 klidném prostředí Zahradního Města, obklopena 

bohatou zelení, přesto snadno dostupná. Má své školní hřiště s umělým povrchem, 
běžeckým oválem a cvičnou tenisovou stěnou. V budově je kromě učeben i sedm 
oddělení školní družiny, kanceláře, pavilon s halou, školní jídelnou a dvěma 
tělocvičnami, které v tomto školním roce prošly rekonstrukcí.  

Škola vlastní keramickou dílnu, reprezentační místnost, počítačovou 
učebnu s přístupem na internet (stolní počítače, tablety), také nově virtuální 
učebnu. 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, cvičnou 
kuchyň, venkovní Zelenou učebnu a na terase školní družiny hřiště s herními 
prvky. Čtyři učebny v nejvyšším patře a dvě odborné pracovny jsou vybaveny 
klimatizací. Budova je monitorována vnějším kamerovým systémem. 

Od školního roku 2009/2010 realizujeme projekt tříd s rozšířenou hudební 
výchovou.  Žáci navštěvují různé hudební cykly v Národním divadle a Rudolfinu, 
veřejně vystupují, účastní se soutěží, ve kterých dosahují výborných výsledků.   
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Ve škole pracuje žákovský parlament, který se pravidelně schází pod 
vedením pedagoga. Tvoří ho zástupci 4. – 9. ročníků. Žákovský parlament 
podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl 
na chodu školy, také pomáhá žákům pochopit principy zastupitelské demokracie.  

Ve škole pracujeme podle ŠVP ZV Moje škola, který je podle potřeby 
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 několikrát 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 2018/2019 

Ředitelka školy: Mgr. Eva Čuříková 
Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Lenka Přesličková 
Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Štěpánka Tocauerová 
Výchovný poradce: Mgr. Alžběta Suchanová 
Školní speciální pedagog: Mgr. et Mgr. Andrea Schmalzová (1. pol.) 
                                      Bc. Lada Jiskrová (2. pol.) 
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: 14 
Asistent pedagoga: 10 
Vedoucí ŠD: Mgr. Martina Žáčková 
Vychovatel/ky: 7  
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Hospodářka školy: Ing. Radka Foltýnová 
Ekonom: Ing. Libuše Košťáková 
Mzdová účetní: Lidmila Marešová (do 31. 12. 2018);  
                        Ing. Radka Foltýnová (od 1. 1. 2019) 
Školní knihovna: Tereza Koutníková, DiS. 
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:  PaedDr. Martin Sekal, Jiří Komrska, Lenka Holubcová, Mgr. Soňa 
Koutníková, Mgr. Alžběta Suchanová 
 
 
Organizace školního roku 2018/2019 
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 od 3. září 2018. 
Vyučování v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí ukončeno v pátek 28. června 2019. 
Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 
Vánoční prázdniny zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a ukončeny ve středu 2. 
ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. 
Jednodenní pololetní prázdniny v pátek 1. února 2019. 
Jarní prázdniny 18. 2. - 24. 2. 2019 
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je 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 soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 
Zápis do 1. ročníku: 2. a 3. dubna 2019 
Třídní schůzky: 26. 9. 2018, 16. 1. 2019, 5. 6. 2019 (I. stupeň od 17:30; II. stupeň 
od 18:00) 
Konzultační hodiny: 14. 11. 2018; 27. 3. 2019 (16:00 – 19:00) 
Pedagogické rady: 3. 9. 2018, 7. 11. 2018, 23. 1. 2019, 10. 4. 2019, 19. 6. 2019 
Den otevřených dveří: 13. 3. 2019 od 8:00 do 16:00 
 

 

 

http://www.zssvehlova.cz/
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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 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. Proběhl pilotní 
projekt Virtuální učebny v 8. a 9. ročnících (spolupráce s Univerzitou Karlovou a 
firmou Corinth), který byl úspěšný a škole bude zapůjčena virtuální učebna na 
další školní rok.  

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, 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 333 164 0 69 0 

Nj 0 0 62 0 0 

Fj 0 0 10 0 0 

Rj 0 0 35 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 a ve 3. ročníku 3 
hodiny Aj týdně. Od 4. 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 
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anglické časopisy. Internet se používá v hodinách převážně k dohledávání 
informací i jako slovník.  

Od 7. ročníku zařazujeme další cizí jazyk, nabízíme francouzský, německý 
a ruský. Učitelé se zúčastňují jazykových projektů a dále si prohlubují 
kvalifikaci.  

 
 

 

6. Údaje o pedagogických pracovnících 
 

 

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

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

ped. prac. 
bez odborné 
kvalifikace 

počet (fyz. osoby) 
k 31. 12. 2018 

50 40 10 

 
 
 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

Personální zabezpečení 

pracovníci 

K 31. 12. 2017 

fyzické osoby 

K 31. 12. 2017 

přepočtení 

prac. 

K 31. 12. 2018 

fyzické osoby 

K 31. 12. 2018 

přepočtení 

prac. 

Pedagogičtí 50 42,645 50 45,621 

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

počet (fyz. osoby) k  
31. 12. 2018 

14 11 14 9 2 
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Nepedagogičtí 

 9 8,25 9 9,000 

Celkem 

 59 50,895 59 54,621 

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Škola má pro každý školní rok vytvořen plán DVPP. Tento plán je 
organizován na základě následujících zásad: 

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) má přednost 
před dalším studiem. 

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

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

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

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 jazyků, 
Chemie kolem nás, Prevence sociálně patologických jevů, Refinancování 
školství, Moderní přístupy ve výuce jazyků, Ředitel ve víru nových 
povinností… 

 
 
 
Přehled vzdělávání ve školním roce 2018/2019 - příloha č. 1 
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9. Počet tříd 
 

 
Počet tříd 
 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 
K 30. 6. 2018 15 8 23 

K 30. 6. 2019 15 8 23 
 

Z toho počet specializovaných tříd 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

K 30. 6. 2018 0 0 0 

K 30. 6. 2019 0 0 0 

 

Počet žáků 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

K 30. 6. 2018 332 150 482 
K 30. 6. 2019 333 164 497 

 

Z toho počet žáků ve specializovaných třídách 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

K 30. 6. 2018 0 0 0 
K 30. 6. 2019 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 

 

22,2 0 20,5 0 21,61 
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Zaměření tříd s rozšířenou výukou 

předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné 

Počet tříd    9    

Počet žáků    196    

 

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

 
Počet zapsaných dětí pro školní rok 2019/20 a odkladů školní docházky (z výkazů 
pro daný školní rok) 
 

 zapsané děti přijaté děti odklady školní docházky 
 

počet 107 71 17 
 
 
Výsledky přijímacího řízení 
 

a) na víceletá gymnázia přijato 

 Z 5. ročníku Ze 7. ročníku 

Gymnázia zřízená krajem 5 3 

Soukromá gymnázia 0 0 

Církevní gymnázia 2 0 

 

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

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslov

é 

školy 

ostatní 

školy 

SOU celkem 

 

6 7 2 6 5 4 30 
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c) na soukromé školy přijato 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslov

é 

školy 

ostatní 

školy 

SOU celkem 

 

0 0 0 0 2 1 3 

 

d) do učebních oborů přijato 

Z devátých ročníků Z nižších ročníků 

4 0 
 
 
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: 
- v 9. ročníku: 32  
- v nižším ročníku: 1 
 

 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 
 

 

Školní družina (kapacita) 210 

Školní klub (kapacita)  0 
 

Počet oddělení 7 

Počet účastníků – září 2018 197 
Počet účastníků – červen 2019 198 

 
 

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. 
I v tomto školním roce pomáhaly ve školní družině asistentky pedagoga i 
studentky z Vyšší odborné školy sociálně-právní v Jasmínové ulici.  
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Ve všech složkách výchovně-vzdělávacího programu vychovatelky přihlížely 
k individuálním schopnostem dětí a zároveň dodržování principu dobrovolnosti.  

Všechna oddělení školní družiny se nacházejí v přízemí budovy s přístupem 
na terasu s herními prvky. Každé oddělení je vybaveno společenskými a 
vzdělávacími hrami a hračkami, DVD přehrávačem, televizí a CD přehrávačem. 
Vyzvedávání žáků/účastníků probíhá pomocí vnějšího kamerového systému a 
domácího telefonu. Školní družina pro svou zájmovou činnost využívá prostory 
nejen určené pro družinu, ale i prostory školy, jako je školní hřiště, tělocvičny, 
keramická dílna, počítačová učebna, jídelna, Zelená učebna i školní knihovna. Do 
všech oddělení bylo nakoupeno mnoho nových, především vzdělávacích a naučných 
her. Také se pořídilo nové sportovní náčiní, spotřební materiál a nábytek.  

Paní vychovatelky společně s třídními učitelkami připravily pro zákonné 
zástupce z 1. ročníků a jejich děti akci Kuličkový turnaj v parku v Malinové ulici v 
Praze 10. Ve školní družině proběhly celodružinové akce i akce jednotlivých 
oddělení. Za zmínku stojí například Podzimní jednohubka aneb podzimní skotačení 
ve školní družině, Čarodějnické MYŠ AND MAŠ. Mezi další pravidelně pořádající 
akce patří vánoční besídky, sportovní hry na hřišti či na školní terase. Účastníci 
jednotlivých oddělení svými výtvarnými pracemi přispívali k výzdobě školy a 
vestibulu školy. 

Vychovatelky doprovázely žáky na nejrůznější školní akce, např. na hudební 
pořady, na vystoupení hudebních tříd, na plavecký výcvik, na třídní výlety, na 
školy v přírodě, i do nově otevřeného DDM v Jasmínové ulici a na vzdělávací 
programy konané v Toulcově dvoře. V rámci tematického bloku Člověk a svět 
práce účastníci ŠD připravili dárky pro sdružení Metoděj a pro budoucí žáky naší 
školy. U příležitosti stého výročí republiky byla v družině vyrobena „100 letá lípa 
ČR“, na které se podíleli všichni účastníci družiny. V září u stejné příležitosti se 
školní družina zúčastnila sázení stromu v rámci projektu MČ Prahy 10 ,,Stromy 
svobody”. 

              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.  V jednotlivých 
odděleních školní družiny nacházeli žáci po celý školní rok nejen odpočinek po 
dopoledním vyučování, zázemí při odchodech či návratech ze zájmových útvarů, 
klid, pohodu, ale i nenásilné rozšiřování získaných vědomostí z vyučování. Učili se 
vzájemnému soužití v kolektivu svých vrstevníků, empatii i toleranci. 

Neinvestiční poplatek za školní družinu byl 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. 
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11. Poradenské služby školy a spolupráce s dalšími subjekty 

 

Výchovný poradce  
 
1/Volba povolání: 
 

 V říjnu zajištěny pro žáky 9. tříd sady brožur s přehledem SŠ, SOU, SOU 
a gymnázií  

 Prezentace SŠ 
 8. a 9. ročníky navštívily akci Schola Pragensia 
 Průběžně byly rozdávány letáky a brožury k jednotlivým SŠ, SOŠ apod. 
 Podrobné předání informací o způsobu podávání přihlášek na SŠ a OU  na 

tř. schůzkách rodičům/zákonným zástupcům žákům 9. ročníků ve třídách 
třídními učiteli i výchovným poradcem.  

 Předán podrobný manuál k vyplnění přihlášek 
 Na víceletá gymnázia byli přijati ze 7. ročníků 3 žáci, z 5. ročníků celkem 

11 žáků 
 Profitesty – psychologické vyšetření zaměřené na volbu povolání v PPP pro 

Prahu 10 Realizace ve škole – listopad 2018 pro 9. ročník 
 Realizace na PPP Jabloňová květen 2019 pro 8. ročník 

 
2/Spolupráce s PPP 

 Spolupráce s PPP Jabloňová   
 Konzultace se konají pravidelně každý měsíc v pondělí od 12:00 (evidence 

žáků s SVP, metody výuky a spolupráce s pedagogy, konzultování 
výchovných i vzdělávacích problémů) 

 
 Aktualizace seznamu žáků s SVP, informování vyučujících v daných třídách 

o PO 
 V průběhu roku realizovány depistáže v jednotlivých třídách tříd ze strany 

PPP 
 
 3/Spolupráce s rodiči: 

 Vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů se zákonnými zástupci 
nad rámec třídních schůzek a konzultačních hodin, průběžná kontrola 
zápisů 

 Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků - výchovné komise řešeny 
kázeňské problémy, vzdělávací problémy 

 
5/ Spolupráce s jinými zařízeními: 

 SPC Zlíchov 
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 SVP Klíčov (2 měsíční pobyt žáka 6. ročníku) 
 Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Úřad městské části, Praha 10 
 META – sdružení pro příležitost mladých migrantů 

 
6/ Individuální plán + PLPP 

 14 žáků na základě doporučení PPP 
 1 žák bez IVP na žádost rodičů 
 4 žáci PLPP 
 plány byly pravidelně konzultovány a vyhodnocovány 

 
7/ Vedení agendy asistentů pedagoga  

 pravidelné schůzky 
 zaveden deník asistenta pedagoga 
 pravidelná kontrola 
 konzultace ohledně SPU u jednotlivců 

 
8/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  

 realizace individuálních i skupinových konzultací s pedagogy 
 
Školní speciální pedagog 
 

Pedagogická činnost – probíhala pravidelná péče o žáky s SPU v rámci 
dopoledního vyučování, kdy docházeli na hodiny výuky, rovněž činnost reedukační, 
stimulační a kompenzační v součinnosti s rodiči/zákonnými zástupci, třídními 
učiteli a učiteli ostatních předmětů.  

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.  

Spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště – průběžné 
konzultace s metodikem prevence, výchovnou poradkyní a školním psychologem.  
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Spolupráce s vedením školy – konzultace při řešení obtížných situací při 
vzdělávání žáků a při řešení výchovných obtíží.  
 
Školní psycholog 
 
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:     

 Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, 
vedení) 

 Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a 
vzdělávání 

 Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech 
dětí 

 Krizová intervence a zpracování krize pro žáky 
 Skupinová a komunitní práce se žáky 
 Podpora spolupráce třídy a třídního učitele 
 Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí 
 Pomoc při péči o integrované žáky 
 Zjišťování sociálního klimatu ve třídě 
 Ankety a dotazníky ve škole  

Další činnosti:         
 Sledování legislativy a všech aktuálních novinek či změn 
 Účast na výchovných komisích a při jednání s rodiči 
 Pravidelné konzultace čtvrtek a pátek 
 Konzultace s vedením školy  
 Metodická pomoc třídním učitelům 
 Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný 

poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, třídní učitelé) 
 Příprava projektu „Kdo si hrajenezlobí“ 
 Příprava manuálu pro podporu začínajících pedagogů a pedagogů s praxí 

 
 
 
 



 

Výroční zpráva                       Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900                     Školní rok 2018/2019  

19 

 

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 
 Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov 
 Policie ČR 
 Pražské centrum primární prevence 
 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. 
 META o.p.s. 
 Dětské krizové centrum 

 

Prevence sociálně patologických jevů 
 

 Nebezpečí sociálních sítí a skrytá reklama na internetu – NICM -  4. až 9. 
ročníky 

 Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s. (2. - 5. ročníky)  
 Všeobecná primární prevence- Život bez závislosti (6. - 8. ročníky) 
 Selektivní primární prevence- Proxima Sociale o.p.s – (4. ročník) 
 Dopravní výchova, dopravní hřiště (3. – 5. ročníky) 
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 Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s. (2. – 5. ročníky) 
 Všeobecná primární prevence- Život bez závislosti (6. – 8. ročníky) 
 Děti a zdravý životní styl (8. ročník)y 
 Finanční gramotnost- blok (4. – 9. ročníky) 

 
Asistenti pedagoga 
 

Ve školním roce působilo ve škole celkem deset asistentů pedagoga, kteří 
hodnotili 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. 

 Asistenti pedagoga rovněž pomáhali s přípravou pomůcek a materiálů k 
výuce dle pokynů učitelů. Účastnili se na vzdělávacích akcích zaměřenými na nové 
metody a formy výchovné práce, byli přítomni při jednání výchovných komisí i na 
pedagogických radách. Spolupracovali se školním poradenským pracovištěm. Při 
práci se žáky se snažili uplatňovat klidný přístup a empatii. 

 
Spolupráce s policií 

 
V ranních hodinách ve většině pracovních dní 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 škola spolupracuje i 
s PČR. 
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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., a zároveň probíhají vzájemné konzultace o aktuální situaci. 
Třídní učitelé zvou rodiče na třídní besídky či workshopy a další akce.  

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, osobní jednání, 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.  

 

 

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). 

Připravujeme zapojení do Výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s 
odlišným mateřským jazykem, jejíž součástí je návštěva a možnost navázání 
spolupráce se základními školami v různých zemích EU. 

Škole byla nabídnuta v příštím školním roce mezinárodní spolupráce se 
školou v Lotyšsku v rámci výměnného pobytu. 
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          Škola také v tomto školním roce spolupracovala s taneční skupinou 
DIVADLA TANCE FRESKI z centra mimoškolní činnosti "Kontakt" z Minska. 
Představení naplněná hudbou, tancem a množstvím krásných barevných kostýmů 
žáky velmi zaujala a zároveň umožnila blíže poznat tamní kulturu. 

 

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

Nadaní žáci se projevují především ve 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 v daném školním roce škola neměla. 

 
 

 

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  
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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 – např. 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. Také byla zprovozněna školní dílna, kde žáci manuálně 
pracovali. 

 

 

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

 
Přípravné třídy nemáme, ale pořádáme 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 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 
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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.  

Žáky se sociálním znevýhodněním ve škole máme. Někteří se začlenili do 
kolektivu bez problémů, mají v kolektivu kamarády a přístup k učení je kladný. 
Komplikovanější to je s omlouváním absencí. Zákonní zástupci často žáka neomluví 
za dobu nepřítomnosti i přes upozornění třídního učitele. Někteří se však do 
kolektivu začleňují obtížně a kolektivem nejsou zcela přijati. Důvodem bývají i 
jejich časté absence, nepřipravenost na vyučování včetně chybějících pomůcek. 
Do kategorie žáků se sociálním znevýhodněním 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, které ovlivňují úroveň soukromého, veřejného i školního života. 
Pedagogové se snaží o podporu a rozvoj osobnosti žáků se sociálním 
znevýhodněním - zvýšení sebedůvěry, asertivity, sebejistoty, interakce s druhými 
lidmi; pomocí her a skupinových forem vyučování, informacemi k lepšímu 
pochopení chování žáka z tohoto prostředí. Zařazováním tohoto tématu v 
třídnických hodinách i ve výuce. Poznáváním odlišných kultur a národností v 
bezpečném prostředí školy. Zapojením rodičů do života školy. Také celkovým 
posílením 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                                         25 Slovenská republika             3 
Rumunsko                                          5  Filipínská republika                     1 

Vietnamská social. republika            4 Ruská federace                       1 
Čínská lidová republika             2 Republika Srbsko                       1 
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Bývalá jugosl. republika Makedonie      2 Syrská arabská republika             1                          
Mongolsko                                         2 Indická republika                         1 

Polská republika                                   1 Irsko                                            1 
 

 
             Integrace cizinců probíhá již 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 a společností META.  

Problematikou se stává rozdílnost kultur a nepochopení českého školství ze 
strany cizinců. Škola v minulosti 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. 

Od března 2019 působí ve škole dvojjazyčný asistent (dotace EU, OP Praha – pól 
růstu ČR), který mimo jiné pomáhá žákům s odlišným mateřským jazykem při 
výuce, při zvládání úkolů, přeformulovává či zjednodušuje zadání, sleduje 
zapojení všech žáků do výuky a v případě potřeby zasahuje. Podporuje žáky, aby 
se zmírnily případné obtíže, které by mohly vyplynout ze zhoršené adaptace na 
režim školy. Asistuje při komunikaci se zákonným zástupcem žáka s odlišným 
mateřským jazykem. Asistuje pedagogům. 

 

 

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. 
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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 
 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 
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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: 

 Toulcův dvůr (výukové programy) 
 Krokodýlí ZOO Praha (výukové programy 1. stupeň) 
 PENTHEA (výukové programy 1. stupeň Člověk a příroda) 
 EKODOMOV (výukové programy 2. stupeň Půda je živá) 
 Zdravé zuby (výživa) 
 Sázení stromků (BETREE) 
 Zasej si svou zahrádku! (Happysnack) 
 Diakonie Broumov (sběr textilu) 
 Školy v přírodě (RS Růžená, Horský hotel Černá hora)  

 

 Plán EVVO 2018/2019 – hodnocení 

V tomto školním 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. návštěvy Toulcova dvora (zejména třídy prvního stupně) – SPLNĚNO  
    3. programy středisek ekologické výchovy – SPLNĚNO  
    4. programy Krokodýlí ZOO Praha (třídy prvního stupně) – SPLNĚNO  
    5. programy sdružení PENTHEA (výukový program Člověk a příroda – třídy 
prvního stupně) 
    6. programy sdružení EKODOMOV (výukový program Půda je živá – třídy 
druhého stupně) 
    7. sběr textilu pro Diakonii Broumov (během celého školního roku – spolupráce 
s rodiči) – SPLNĚNO  
    8. podpora dalšího vzdělávání učitelů s tematikou zaměřenou na EVVO (během 
celého školního roku, dle výběru) – SPLNĚNO (školení na Toulcově dvoře) 
    9. sázení lesních dřevin (osmé ročníky) – SPLNĚNO částečně, sázení 
neproběhlo ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, ale ve spolupráci s BETREE 
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    10. ekologizace provozu školy – šetření energií, sběr papíru, třídění odpadu 
(během celého roku, všichni zaměstnanci i žáci školy) – SPLNĚNO částečně  
    11. výbava školy učebními pomůckami potřebnými pro EVVO (během celého 
školního roku) – SPLNĚNO 
+ Zasej si svou zahrádku (Happy snack) – 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. V rámci 
výuky také proběhly různé třídní projekty na dané téma, např. Rozdílné kultury“. 
Multikulturní výchova je dnes běžnou součástí života školy i výuky. Je součástí 
programu primární prevence. 

Čeští žáci přijímají cizince již zcela samozřejmě. Nabízejí jim pomoc v 
komunikaci a orientaci ve škole a školním systému. Společně se tak přirozenou 
cestou seznamují s odlišnostmi jazykovými, kulturními, etnickými a pozorují, co 
nás spojuje a odlišuje. V rámci třídních kolektivů poznávají život ve svých zemích 
a zvyky ve svých rodinách, které se udržují i v naší republice.  

Žáci se zúčastnili projektu „Jeden svět na školách“. Také navštívili Dům EU 
v Praze.   

 
 
 

20. Prevence rizikového chování 

 
             Primární prevence sociálně patologických jevů na prvním stupni byla 
řešena plošně za pomoci organizací Proxima Sociále o.p.s. a Život bez závislostí 
z.s., také jsme navázali bližší spolupráci s SVP KLÍČOV. Hlavní oblasti našeho 
zájmu bylo utužování přátelského kolektivu ve třídách, umění zdravé komunikace, 
spolupracující třída, stop posměchu, já a my ve světě, řešení konfliktů, kouření a 
jiných ohrožujících látek, eliminace šikany a kyberšikany, bezpečnost na 
internetu a celkově budování zdravého sociálního klimatu na naší škole.  
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Zapojili jsme se do několika projektů např. DEMOKRATICKÁ ŠKOLA - kde 
máme osvědčení „ŠKOLA PRO DEMOKRACII“. Spolupracovali jsme s projektem 
JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH a SEZNAMSEBEZPEČNĚ.CZ. Zástupci školního 
parlamentu se zúčastnili MOJE STOPA- PRAHA 10. Žáci druhého stupně se také 
zúčastnili projektu NICM- Nebezpečí na soc. sítích a skrytá reklama na 
Instagramu, a také seminářů (NE)sledujeme všechna vaše kliknutí - IT. A 
uceleného E-learningu a online soutěžního kvízu v oblasti bezpečnosti na 
internetu - KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET. 
             Pro žáky s odlišným mateřským jazykem jsme vytvořili pozici 
dvojjazyčné asistentky. Držíme se také preventivní strategie proti šíření rasismu 
a xenofobie. Poskytujeme kontakty na další specializované instituce (např. 
INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA nebo META). 

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, 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.  

Škola spolupracuje s MHMP a MČ Praha 10 (ta také pro školní rok poskytla 
prostředky na primární prevenci na prvním stupni, který realizovala PROXIMA 
SOCIALE o.p.s. a ve třídách druhého stupně, kde program realizuje organizace 
ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ z. s.). Školní poradenské pracoviště realizovalo 
ADAPTAČNÍ DNY pro 6. ročníky. 

Škola také spolupracuje dle potřeby s ICP - Integrační centrum Praha, 
Městskou policií a Policií ČR a OSPOD. V tomto roce jsme také využívali „šablony“ 
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 a problematiky INKLUZE. 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.). 
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VÝBĚR PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

13.9. Adaptační den 6. roč.- TU, Šk. psych., ŠMP 
13. 9. Seminář- Nadaný žák- Spec. ped., VP 
14.9. Adaptační den 6. roč.- TU, Šk. psych., ŠMP 
19. 9. Seminář- Inkuze- pedagogové 
8. 10. Setkání metodiků prevence Prahy 10- ŠMP 
24.10. Setkání pedagogů- Problematika SPU 
25.10. Setkání zástupců SVP Klíčov s ŘŠ, ŠMP, VP 
1.11. Práce s třídním kolektivem 2. roč.-  Šk. psych., ŠMP 
2.11. Práce s třídním kolektivem 2. roč -  Šk. psych., ŠMP 
 
5.-10.11. Vzdělávání NÚV- Práce s třídními kolektivy- ŠMP 
5.11. Konzultace, PPP Praha 10 
6.11. Konzultace, SVP Klíčov 
9.11. Přednáška- Děti a zdravý životní styl- 7. roč., 8. roč. 
12. 11. Setkání metodiků prevence Prahy 10- ŠMP 
19.11. Seminář- Spec. Ped. 
22.11. Konference- Dyskorunka- Spec. ped. 
22.11. Schůzka SVP Klíčov, rodičů 2. roč, TU, ŘŠ, ŠMP, VP 
28.11. NICM- Nebezpečí na soc. sítích a skrytá reklama na Instagramu- 5. roč. 
29.11. NICM- Nebezpečí na soc. sítích a skrytá reklama na Instagramu- 4. roč. 
3.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Úvodní seznamovací- 
2. roč 
3.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Úvodní seznamovací- 
2. roč 
4.12. NICM- Nebezpečí na soc. sítích a skrytá reklama na Instagramu- 5. roč., 4. 
roč. 
4.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Úvodní seznamovací- 
2. roč 
4.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Komunikace, konflikty 
a jejich řešení-4.roč. 
5.12. Seminář- Inkluze- pedagogové 
6.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Ohrožující látky kolem 
nás- 3. roč. 
6.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Kouření- 4. roč. 
6.12. Přednáška- SVP Klíčov pro rodiče ZŠ 
7.12. NICM- Nebezpečí na soc. sítích a skrytá reklama na Instagramu- 9. roč. 
7.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Komunikace, konflikty 
a jejich řešení-4. roč. 
7.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s- Vztahy ve třídě- 5. 
roč. 
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10.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s- Digitální gramotnost-
5. roč. 
10.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s- Šikana a agresivita-5. 
roč. 
11.12. NICM- Nebezpečí na soc. sítích a skrytá reklama na Instagramu- 6. roč. 
12.12. NICM- Nebezpečí na soc. sítích a skrytá reklama na Instagramu- 7. roč. 
12.12. Seminář- Inkluze- pedagogové 
13.12. NICM- Nebezpečí na soc. sítích a skrytá reklama na Instagramu- 8. roč. 
14.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Já a my spolu ve 
světě- 3. roč. 
14.12. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Já a my spolu ve 
světě- 3. roč. 
18.12. Všeobecná primární prevence- Život bez závislostí- Spolupracující třída-6. 
roč. 
20.12. Všeobecná primární prevence- Život bez závislostí- Stop posměchu a 
šikaně- 7. roč. 
21.12. Všeobecná primární prevence- Život bez závislostí- Stop posměchu a 
šikaně- 8. roč. 
21.12. Všeobecná primární prevence- Život bez závislostí- Třída třídní jeden tým- 
8. roč. 
9.1. Přednáška- SVP Klíčov pro rodiče pedagogické pracovníky 
28. 1. Setkání metodiků prevence Prahy 10- ŠMP 
1.-3.2. Vzdělávání NÚV- Práce s třídními kolektivy- ŠMP 
4.2. Konzultace, PPP Praha 10 
15.2. Program selektivní prevence- Proxima Sociale o.p.s.- 4. roč. 
26.2. Seminář- (NE)sledujeme všechna vaše kliknutí- IT 
28.2. Program selektivní prevence- Proxima Sociale o.p.s.- 4. roč. 
4.3. Konzultace, PPP Praha 10 
8.3. Program selektivní prevence- Proxima Sociale o.p.s.- 4. roč. 
19.3. Program selektivní prevence- Proxima Sociale o.p.s.- 4. roč. 
8.4. Konzultace, PPP Praha 10 
8.4. Přednáška- Finanční gramotnost- 8. roč. 
24.4. Konference ADHD- Asistentky pedagoga 
29.4.-3.5. Vzdělávání NÚV- Práce s třídními kolektivy- ŠMP 
30.4. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Jak být zdravý- 3. 
roč. 
30.4. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Ohrožující látky 
kolem nás- 3. roč. 
2.5. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s- Vztahy k ostatním- 
kamarádství respekt-2. roč 
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2.5. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s- Vztahy k ostatním- 
kamarádství respekt-2. roč 
3.5. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s- Vztahy k ostatním- 
kamarádství respekt-2. roč 
3.5. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s- Digitální gramotnost-5. 
roč. 
6.5. Konzultace, PPP Praha 10 
6.5. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Vztahy ve třídě I- 4. 
roč. 
6.5. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Abychom si 
neubližovali- 4. roč. 
6.5. Všeobecná primární prevence- Život bez závislostí- „Jsem jaký jsem- 
sebevědomí“- 4. roč. 
6.5. Všeobecná primární prevence- Život bez závislostí- Stinné stránky 
internetu- 6. roč. 
6.5. Všeobecná primární prevence- Život bez závislostí- Počátky intimního života- 
8. roč. 
7.5. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Vztahy ve třídě I- 4. 
roč. 
7.5. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Ohrožující látky kolem 
nás- 3. roč. 
7.5. Všeobecná primární prevence- Život bez závislostí- Vztahy ve třídě- 7. roč. 
7.5. Všeobecná primární prevence- Život bez závislostí- Stinné stránky 
internetu- 7. roč. 
7.5. Všeobecná primární prevence- Život bez závislostí- Počátky intimního života- 
8. roč. 
13.5. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale o.p.s.- Vztahy ve třídě I- 5. 
roč. 
13.5. Všeobecná primární prevence- Proxima Sociale 
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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.  

         Mezi hlavní dlouhodobé projekty školy patří projekt Třídy s rozšířenou 
výukou hudební výchovy, který se realizuje od září 2009. Žáci tzv. hudebních 
tříd reprezentují školu, veřejně vystupují a získali již mnohá významná ocenění.  
Úspěchy Hv tříd 
Festival "Rolničkové svátky písní", (2010, 2018) 
Krajské kolo XXVI. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, 
zlaté pásmo (2013) 
Krajské kolo XXV. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, 
Praha, zlaté pásmo (2015) 
Krajské kolo XXVI. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, 
Praha, zlaté pásmo s postupem na celostátní přehlídku (2016) 
Krajské kolo XXVIII. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, 
Praha, zlaté pásmo (2018) 
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Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Uničov, získání zvláštní 
ceny za provedení skladby M. Hyblera "Pavouk Petr" (2016) 
Soutěž "Praha 10 má talent", 3. místo (2013) 
Soutěž "Praha 10 má talent", 1. místo (2014) 
Soutěž "Praha 10 má talent“, 1. místo (2015) 
Veřejná vystoupení Hv tříd 
Vystoupení vítězů soutěže Praha 10 má talent na Májových slavnostech Prahy 10 
Vystoupení v domově seniorů Praha 10 
Koncerty v Modlitebně ČCE v Praze 2 
Koncerty v Salesiánském divadle 
Koncerty na Staroměstském náměstí v rámci velikonočního programu 
Vánoční trhy u OC Eden 
Nahrávání ve studiu „Ořechovka“ 
Koncert v sále Sboru bratrské jednoty baptistů v Praze 3 
Koncerty v sále ZŠ U Vršovického nádraží 
Vánoční koncerty 
Novoroční koncerty 
Vystoupení na plese školy v Lucerně 
 
Žáci školy dosáhli ve školním roce 2018/2019 úspěchů i v dalších oblastech: 

PŘESPOLNÍ BĚH - obvodní kolo, v lesoparku Hostivař, v kategorii starší žáci – 3. 
místo  
TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem, sportovně – charitativní 
akce, 385 účastníků naší školy (3428,4 km) 11. místo z cca 600 týmů - přispěli 
Nadaci Terezy Maxové částkou 102 852 Kč. 
ÚŽLABINSKÁ INFORMATIKA - 2. místo v práci s prezenčním programem + 3. 
místo v kategorii jednotlivců (celkem 33 účastníků) 
VÁNOČNÍ ČAS A SVĚT KOLEM NÁS – Vv sotěž, 1. místo „Vánoční baňka“ + 
Ocenění ZŠ Švehlova za „Strom přání“ 
TURNAJ V BADMINTONU mezi školami Prahy 10 - 2. místo 
PRAŽSKÝ PŘEBOR ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV V ŠACHU – 1. místo 
Soutěž "GATE COMEDIANS of 2019" - vítězství v soutěži "Gate Comedians of 
2019" vyhlášenou časopisem Gate, (video v angličtině s názvem "Caviar"). 
Informace o úspěchu byla zveřejněna v nejnovějším čísle časopisu 
„PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ PRAHA 10“, 1. místo 
MATEMATICKÁ SOUTĚŽ MaSo - I když se v silné konkurenci nejlepších 
gymnázií v České republice naší škole nepodařilo získat medailové místo, 
zasloužila se o historický úspěch školy – žáci porazili až 50 jiných týmů ze 
základních škol a 42 týmů z gymnázií, dokonce i tým žáků Mensa gymnázia.  
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PYTHAGORIÁDA - naše škola měla zastoupení v každé kategorii a dva naši žáci 
se stali úspěšnými řešiteli i obvodního kola 
 
Mediální vystoupení 
Pražský deník - tabla 1. ročníků 
Program ČT Déčko - rozhovor s týmem školy do reportáže z průběhu prezentací 
projektu „Příběhy našich sousedů Praha 10“ 
Program ČT Déčko - zprávičky – rozhovor ve 4. ročníku v rámci velikonoční 
dílničky v Muzeu hl. m. Prahy 
 

Výsledky kontrol ČŠI 

Poslední kontrola ČŠI proběhla v roce 2015. Výsledek: Standardní škola; 
výuka hudební výchovy a poradenské služby zabezpečovány nadstandardně. 
 
Výsledky kontrol z Odboru kontroly a komunikace, MČ Praha 10 

Poslední kontrola ve školním roce 2018/2019. Výsledek: Bez závad 
 

23. Hospodářský výsledek školy 

Hospodářský výsledek školy za rok 2018 byl 192 409,- Kč. 
 

 

24. Projekty školy financované z cizích zdrojů 
 

Intervenční program selektivní primární prevence – MČ Praha 10 
Operační program potravinové a materiální pomoci III. – EU, MPSV 
Projekt „Bezpečná škola i na internetu“ - MČ Praha 10 
„Vzdělávání pedagogů a podpora žáků ZŠ Švehlova“ – MŠMT, EU 
"Společně si rozumíme ZŠŠ" – EU, OP Praha – pól růstu ČR 
Zdravý rozvoj žáků (primární a selektivní prevence, učebnice, učební pomůcky) - 
MČ Praha 10 
Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10 (Revitalizace části pozemku) - MČ 
Praha 10 
Primární prevence – MHMP 
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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 
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Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 25. 9. 2019 
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 8. 10. 2019 
 
 
 
 
 
V Praze dne 20. 9. 2019 
 
Zpracovala: Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy 
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Příloha č. 1  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Studium k doplnění kvalifikace, specializační studium: 

 

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 

 
Učitelka 
Doba studia od - 
do 

Název instituce Název studijního programu 

14. 2. – 11. 5. 2019 Masarykova univerzita, 
Pedagogická fakulta 

Rozdílový kurz speciální 
pedagogiky pro pedagogické 
obory 

 
Učitel 
Od 1. 10. 2017 Přírodovědecká fakulta UK Doplňující pedagogické 

studium pro studenty PřF UK - 
biologie - učitelství pro SŠ a 
ZŠ(#1DPSPRB), Program CŽV 
- zájmový 
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Akreditační školení a kurzy, vzdělávání 
 
Srpen 2018 Lenka Hlaváčová Charvátová 

Odborně způsobilá osoba v požární 
ochraně 

BOZP + PO 

Srpen 2018 BAS SCHOLA s.r.o. CO 
 

Leden 2019 Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů: Ing. Kamil Vašák, MBA 

GDPR 
 

 

Září 2018     NIDV Spolupráce asistenta 

pedagoga a učitele 

Říjen 2018 Microsoft Roadshow pro 

školy  Microsoft 

Říjen 2018 DAVONA Enkaustika pro 

začátečníky 

Říjen 2018 DESCARTES Pohybové hry a cvičení v 

přírodě 

Říjen 2018  

Květen 2019 

Tereziánský institut Kompetence pro 

demokratickou kulturu (112 

hodin) 

Říjen 2018  

Květen 2019 

JSNŠ Mediální výchova (70 

hodin) 

Říjen 2018 OLYMP Praha Pořádání sportovních 

soutěží 

Listopad 2018 Vzdělávací institut Středočeského 

kraje 

Čtenářské dílny jako 

prostředek rozvoje 

čtenářství a čtenářské 

gramotnosti 

Listopad 2018 NIDV Praha a střední Čechy První republika 
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Listopad 2018 Česká Orffova společnost Zpívat, tančit bez hranice, 

100 let naší republiky 

Listopad 2018 Vzdělávací institut Středočeského 

kraje 

Čteme a učíme se 

porozumět textu na 1. 

stupni ZŠ 

Listopad 2018 DESCARTES Právní minimum pedagoga 

Listopad 2018 SEMINARIA Rizikové chování ve škole 

Prosinec 2018 Akcent International House 

Prague 

Výuka řečových dovedností 

při výuce AJ na 2. stupni 

Prosinec 2018 NIDV Praha a střední Čechy Syndrom ADHD - jak 

pracovat s dítětem se 

syndromem ADHD ve 

školním prostředí 

Prosinec 2018 Nakladatelství Forum Jak řídit školu v roce 2019 

a nezešílet 

Leden 2019 SVP Klíčov Poruchy chování 

Leden 2019 Mgr. et Mgr. A.Schmalzová  Žáci se spec. vzděl. 

potřebami 

Leden 2019 PřF-UK 3D pomůcky ve výuce 

(virtuální brýle, čidla, 

software) 

Únor 2019 Vzdělávací institut Středočeského 

kraje 

Exkurze do moderní 

literatury pro děti a 

mládež 

Březen 2019 Česká Orffova společnost Bez vody sucho, bez 

muziky smutno 

Březen 2019 Asociace jazykových škol Mezinárodní konference 
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 AJŠ: Moderní přístupy ve 

výuce jazyků 

Březen 2019 

Duben 2019 

VISK Praha Didaktika anglického 

jazyka prakticky 

Březen 2019 

 

Škola Online a.s. Školení administrátorů 

systému Škola OnLine/dm 

Software 

Březen 2019 

 

CSMMA Rozvoj bojových sportů 

mezi mládeží 

Duben 2019 ČŠI Inspirace pro zkvalitňování 

výuky čtení a podpoře 

čtenářské gramotnosti 

Duben 2019 Červený kříž Školení zdravotníka 

zotavovacích akcí  

Duben 2019 Nakladatelství Forum Ředitel ve víru nových 

povinností 2019 

Duben 2019 Nemocnice  

Na Karlově 

Vzácné nemoci vzácných 

dětí 

Květen 2019 IREAS Problémová třída 

Květen 2019 Výluka, z.s. 

Kampus Hybernská 

Efektivní jednání s rodiči 

Květen 2019 ZŠ U Roháčových kasáren Rozvoj kreativity v 

přírodovědných 

předmětech 

Květen 2019 Academia IREAS Problémová třída 

Červen 2019 Pražské centrum Komunikace školy s rodiči 

žáka 
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Červen 2019 Místní akční plán vzdělávání II na 

území MČ Praha 10 

Spolupráce škol, školských 

zařízení a orgánu sociálně 

právní ochrany dětí ve 

prospěch vzdělávání dětí a 

žáků. 

Červen 2019 MAP II Workshop 

Celý škol. rok Jipka a Tutor Speciální semináře pro 

lektory fj a nj v rámci 

jazykové školy, vše 

zaměřeno na didaktiku 

cizích jazyků 

Celý škol. rok Česká odborná společnost pro 

inkluzivní vzdělávání 

Monitoring 1x měsíčně 

Průběžná písemná 

komunikace a dotazy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva                       Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900                     Školní rok 2018/2019  

43 

 

Příloha č. 2   Akce  (záznamy třídních učitelů) 
 

 

I. A 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

13. 9. 2018 Krokodýli  – pořad ve škole doporučuji 

Září, říjen 
2018 

Projekt 100 let vzniku 
republiky 

 

6. 11.2018 Toulcův dvůr – Máme rádi 
zvířata 

Velmi pěkné 

Listopad 
.2018 

 Vánoční čas a svět kolem 
nás – výtvarná soutěž P 10 

 

4.12.2018 Toulcův dvůr – Vánoce na 
statku 

Velmi pěkné 

5.12.2018 Mikulášská nadílka  

19.12.2018 Vánoční besídka s dárky a 
tombolou 

 

20.12.2018 Kino VIVO - Yetti  
21.12.2018 Divadlo v Dlouhé – O líné 

babičce 
doporučujeme 

15.2.2019 Zdravé zuby – prac. list  

20.3.2019 BESIP – beseda 
s dopravním policistou 

 

28.3.2019 Třídní kolo recitační 
soutěže 

 

1.4.2019 EVVO – Člověk a příroda – 
pořad ve škole 

doporučujeme 

3.4.2019 Projekt Zasaď si svá 
rajčátka 

 

11.4.2019 Školní kolo recitační 
soutěže 

 

11.4.2019 Toulcův dvůr - Velikonoce Velmi pěkné  

24.4.2019  Projekt Sýrový boxík  
- zdravá svačina 

 

9.5.2019 DDM – Malování na 
hrnečky 

doporučujeme 

14.5.2019 Dentální prevence  

31.5.2019 Sportovní den na ČAFC doporučujeme 
3.6.2019 Štafetový běh 1. místo mezi 1. třídami 

21.6.2019 Kino – Tajný život zvířat  
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25.6.2019 Vycházka do lesoparku 
Hostivař 

 

 
I. B 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

1.12. 2018 Koncert pro sdružení 
Metoděj 

 

5.12.2018 Toulcův dvůr - Vánoce na 
statku 

 

5.12.2018 Pěvecké vystoupení na 
Kubánském nám. 

 

19.12.2018 Vánoční besídka  
20.12.2018 Kino Hostivař „Yeti“  

21.12.2018 Divadlo V Dlouhé „Jak 
jsem se ztratil“ 

 

18.1.2019 Rudolfinum „Královna 
harfa“ workshop ČF 

 

24.1.2019 Koncert hudebních tříd, 
Korunní 60 

 

20.3.2019 Dopravní výchova  
10.4.2019 Toulcův dvůr „Velikonoce 

na statku“ 
 

17.4.2019 Aj divadlo ve školní jídelně  
23.4.2019 Dům UM – výtvarná dílna  

22.5.2019 Kuličkový turnaj  
4.6.2019 Koncert hudebních tříd, U 

Vršovického nádr. 
 

26.6.2019 Třídní výlet  

 
I. C 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

13.9.2018 Plazi – přednáška ve škole s 
ukázkami 

 

23.10.2018 Toulcův dvůr – Máme rádi 
zvířata 

Velmi pěkné 

21.11.2018 Toulcův dvůr – Vánoce na 
statku 

Velmi pěkné 

19.12.2018 Vánoční třídní besídka  
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20.12.2018 Kino Hostivař - Yetty  
21.12.2018 Divadlo v Dlouhé – Jak 

jsem se ztratil 
Velmi pěkné 

13.3.2019 Den otevřených dveří  

21.3.2019 Beseda EVVO - Zvířata  
10.4.2019 Toulcův dvůr – Velikonoce 

na statku 
Velmi pěkné 

30.4.2019 Dům UM Jahodová – 
malování na hrnky 

Úžasné 

9.5.2019 Dentální hygiena Přínosné, více takových akcí 
13.5.2019 Ukázková hodina pro MŠ  

22.5.2019 Kuličkový turnaj – 
odpolední akce s rodiči a 
dětmi 

Úžasné 

31.5.2019 ČAFC – dětský sportovní 
den 

Velmi pěkné 

3.6.2019 Štafetový běh Velmi pěkné 
6.6.2019 Vycházka na zmrzlinu k 

MDD 
 

21.6.2019 Kino Hostivař – Tajný život 
mazlíčků 

 

25.6.2019 Vycházka do Lesoparku 
Hostivař se sportovními 
aktivitami 

Velmi pěkné 

 
II. A 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

12. 9. 2018 Teribear – sportovně-
charitativní akce 

Vzhledem k charitativnímu 
účelu považuji akci za 
přínosnou, děti běhání docela 
bavilo a byly nadšené 
z hezkých odměn, které 
dostaly. 

13. 9. 2018 Plazi – vzdělávací program  Moc pěkná akce, lektoři 
profesionální, nadšení pro svůj 
obor, nadšení přenášejí i na své 
posluchače. 

28. 11. 2018 Výlet na zámek 
Libochovice, program 
Když v pekle sněžilo 

Bohužel velmi nezdařilá akce, 
veliká časová prodleva před 
předpokládaným zahájením, 
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neprofesionální a nezáživné, 
kýčovité zpracování. 

3. 12. 2018 Úvodní beseda k primární 
prevenci patologických 
jevů ve třídě 

Nedokážu zcela posoudit 
profesionalitu lektorek, mně 
ale beseda nepřišla příliš 
vydařená, lektorky si děti moc 
nedokázaly získat pro 
spolupráci. 

5. 12. 2018 Mikulášská nadílka Akce deváťáků, pěkně 
připravená, vtipná. 

21. 12. 2018 Třídní vánoční besídka Hezká akce s vánoční 
atmosférou, hrami, cukrovím a 
dárečky… 

19. 3. 2018 Přednáška o dopravní 
bezpečnosti s MP 

Zábavná a opravdu poučná 
přednáška, pan policista to 
s dětmi umí a zábavnou formou 
s názornými ukázkami je 
dokáže přimět přemýšlet o 
důležitosti bezpečného 
dopravního chování. 

22. 3. 2019 Matematický klokan  
3. 5. 2019 Primární prevence – 

vztahy ve třídě 
 

15. 5. 2019  Dentální hygiena – 
přednáška 

Příjemná, užitečná přednáška. 

31. 5. 2019 Dětský den na hřišti 
ČAFC 

Hezká akce s  pro věc 
zapálenými a obětavými 
trenéry, děti ve většině 
případů bavila. 

3. 6. 2019 Toulcův dvůr – program 
Lesní království 

 

12. 6. 2019 Divadlo v Dlouhé – 
představení Nebe – Peklo 

Publikum bylo nadšené. 

17. 6. 2019 Divadlo Zdeňka Polácha Veselé a docela vtipné 
představení ve školní jídelně, 
děti se dobře bavily. 

26. 6. 2019 Výlet do Hostivařského 
lesoparku a Petrovic 
(náhrada za přeloženou 
návštěvu History Parku 
v Ledčicích) 

Výlet jsme zvolili „tak akorát“ 
–chvíli procházka, chvíli zábava 
v petrovické fontáně s herními 
vodními prvky, dětem se akce 
moc líbila. 
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27. 6. 2019 Rozloučení se žáky 9. tříd  
 
II. B 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

11. 9. 2018 Teribear +++ 
13. 9. 2018 Krokodýli ++ 

24. 9. 2019 sázení Stromu svobody +++ 
1. 10. 2018 Hudební kulinárium +++ 

19. 11. 2019 Hudební kulinárium +++ 
4. 12. 2018 Přednáška  primární 

prevence  
+++ 

20. 12. 2018 Vánoční třídní besídka +++ 

21. 12. 2018 Kino Hostivař – Čertí brko ++ 
7. 2. 2019 Koncert hudebních tříd +++ 

4. 3. 2019 Hudební kulinárium +++ 
14. 3. 2019 Muzeum policie – Kolo tety 

Bety 
+++ 

20. 3. 2019 Přednáška Besip – dopravní 
výchova 

+++ 

22. 3. 2019 Matematický klokan ++ 

1. 4. 2019 Přednáška EVVO- Člověk a 
příroda 

++ 

4. 4. 2019 Výtvarná dílna DDM – 
tašky 

+++ 

10. 4. 2019 Přerovský skanzen – výlet +++ 

17. 4. 2019 Divadlo v Aj Z. Polacha +++ 

29. 4. 2019 Hudební kulinárium +++ 
2. 5. 2019 Přednáška primární 

prevence 
+++ 

9. 5. 2019 Přednáška Dentální hygieny 
+ workshop 

++ 

15. 5. 2019 NG – Veletržní palác +++ 
23. 5. 2019 Výtvarná dílna v DDM – 

teč. obrázek, Trosečník 
+++ 

28. 5. 2019 Koncert hudebních tříd +++ 

31. 5. 2019 Dětský sportovní den 
ČAFC 

++ 

3. 6. 2019 Štafetový běh +++ 
12. 6. 2019 Divadlo v Dlouhé – Nebe +++ 
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peklo 
19. 6. 2019 Toulcův dvůr – Lesní 

království 
+++ 

21. 6. 2019 Divadlo Minor - Pinokio +++ 

25. 6. 2019 Loučení se školním rokem – 
akce pro rodiče a děti 

+++ 

26. 6. 2019  Výlet to Hostivařského 
leso-parku  

+++ 

 
II. C 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

12.9.2018 Teribear Super akce 

16.9.2018 Třídní schůzky  
10.10.2018 Hudební workshop – Music  

city 
Velmi příjemná akce – dětem 
se líbila 

16.11.2018 Fotografování žáků – 
Vánoční sada 

 

 Krokodýlí ZOO Zajímavé, poučné 
28.1.2019 Zámek Libochovice – Když 

v pekle  sněžilo 
Velice nepovedené,  
nesrozumitelná  pohádka, 
nevstřícný personál, komerčně 
zaměřené  stánky s cílem  
utržit co nejvíce, bez ohledu  
na děti, nevhodný sortiment.. 
NEDOPORUČUJI 

 Kino  Hostivař – pohádka 
Čertí brko 

pěkné 

1.4.2019 EVVO  Člověk  příroda - 
beseda 

Dětem se líbila 
 

 Beseda  Policie ČR  
2.5.2019 Přednáška primární 

prevence 
Zábavná forma, dětem se líbila 

3.5..2019 Prohlídka Karolína, 
Staroměstský orloj 

Zajímavé 

   

15.5.2019 Přednáška dentální 
prevence 

Poučné 

30.5.2019 Fotografování  tříd  

31.5.2019 ČAFC – sportovní den Děti to moc nenadchlo 
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10.6.2019 ZOO Praha – s průvodcem Zajímavé, vyprávění 
11.6.2019 Dětský podnik Koala Děti nadšené 

12.6.2019 Divadlo v Dlouhé – nebe, 
peklo 

Netradiční pojetí, zajímavé, 
dětem se líbilo 

17.6.2019 Divadlo vZ. Polacha Super 
19.6.2019 Toulcův dvůr – Žabí 

putování 
Pěkné 

21.6.2019 Kino Hostivař – Tajnosti 
domácích mazlíčků 

Pěkné 

26.6.2019 Vycházka  lesoparkem v 
Hostivaři,  piknik u fontány 
v Petrovicích 
 

Pěkné 

11.4.2019 DDM Jahodová – výtvarná 
dílna 

super 

20.12.2018 Vánoční  besídka  

   
   

 
III. A 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

13.9.2018 Plazi - vzdělávací program 
(ve škole)  

 

16.11.2018 Fotografování  

23.11.2018 Dům čtení (Ruská ul.) - 
“Seznámení s knihovnou”  

 

28.11.2018 Výlet - zámek Libochovice 
- “Když v pekle sněžilo” 

 

5.12.2018 Mikulášská nadílka  
6.12.2018 Primární prevence - 

“Ohrožující látky kolem 
nás - 1. část” (ve škole) 

 

7.12.2018 Divadlo v Dlouhé - “Jak 
jsem se ztratil” 

 

20.12.2018 Vánoční besídka  

21.12.2018 Kino Hostivař - “Čertí 
brko” 

 

8.3.2019 Dům čtení (Ruská ul.) - 
“Astrid Lindgrenová” 
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20.3.2019 
 

Černé divadlo (divadlo 
Metro) - “Ulice plná 
kouzel” 
____________________
__ 
Matematický klokan 

Pro děti zajímavé, netradiční 
forma 

29.3.2019 Planetárium Holešovice - 
“Anička a Nebešťánek” 
(Jarní příběh) 

 

1.4.2019 “Člověk a příroda” - beseda 
(ve škole) 

 

2.4.2019 
 
 
-------------- 
10.4.2019 

“Namaluji si hrníček” - 
tvořivé dílny (Dům dětí a 
mládeže) 
------------------------------ 
Výlet - skanzen v Přerově 
nad Labem a svíčkárna v 
Šestajovicích 

 

17.4.2019 Divadlo Zdeňka Polacha (ve 
škole) 

 

30.4.2019 Primární prevence - 
“Ohrožující látky kolem 
nás - 2. část (ve škole) 

 

3.5.2019 Dům čtení (Ruská ul.) - “Z 
pohádky do pohádky” 

 

15.5.2019 Dentální hygiena – beseda 
(ve škole) 

 

21.5.2019 “Trosečník” - divadelní 
dílny (Dům dětí a mládeže) 

 

28.5.2019 
 
_________
__30.5.2019 

“ARA - KAKADU” - výlet 
na papouščí farmu  
____________________
__ 
Fotografování tříd 

Netradiční, zajímavé 

31.5.2019 Sportovní dopoledne - 
ČAFC Záběhlice 

 

3.6.2019 Závody štafet (ve škole)  

7.6.2019 Dům čtení (Ruská ul.) - 
shrnutí celoroční 
spolupráce s knihovnou 

 

17.6.2019 Divadlo Zdeňka Polacha (ve  
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škole) 
18.6.2019 Výlet - Strančice  

27.6.2019 Rozloučení se žáky 9. tříd  
   

 
III. B 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

10. 9.  Běh Teribear Celá třída se aktivně zapojila 
do běhu, akce se velmi 
vydařila. 

13. 9. Přednáška Plazi – Krokodýlí 
zoo 

Žáci se zájmem objevovali svět 
plazů. Nejvíce nadšení vzbudily 
živé exempláře. 

26. 9. Třídní schůzky Třídních schůzek se zúčastnili 
všichni rodiče. Byl představen 
plán na nový školní rok. 
Spolupráce proběhla na velmi 
dobré úrovni. 

31. 10. Rudolfinum – Devatero 
hudebních řemesel 

Program byl velmi pěkně 
připravený. 

14. 11. Návštěva Zoologické 
zahrady 

Cílem návštěvy bylo seznámení 
s některými živočichy, o 
kterých jsme si povídali na 
hodině Čajs. Tento cíl byl 
splněn. 

14. 11. Konzultační hodiny Konzultací se zúčastnilo 15 
rodičů. Spolupráce proběhla na 
velmi dobré úrovni. 

7. 12. Návštěva Divadla V Dlouhé Představení se dětem velmi 
líbilo. 

14. 12. Primární prevence – Já a 
my spolu ve světě 

Velmi dobře připravený 
program, který všechny žáky 
zaujal. 

20. 12. Kino Akce se vydařila 

16. 1.  Třídní schůzky Rodiče byli informováni o 
akcích a byly jim předány 
důležité organizační 
informace. Zúčastnila se 
většina rodičů. Spolupráce 
proběhla na velmi dobré úrovni. 
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7. 2. Koncert hudebních tříd Žáci předvedli pod vedením 
paní učitelky Tylšarové velmi 
kvalitní pěvecké vystoupení na 
základě znalostí a dovedností 
z hodin hudební výchovy. 

1. 3.  Rudolfinum – Orchestr na 
kusy – Sdružení hlubokých 
žesťů 

Velmi pěkně připravená akce, 
která žáky zaujala. 

5. 3.  Divadlo Minaret – 
Kominíkovo štěstí 

Relativně pěkně připravený 
pohádkový příběh, ale ne 
všechny zaujal. 

27. 3.  Konzultační hodiny Konzultací využilo 13 rodičů. 
Komunikace proběhla na velmi 
dobré úrovni. 

10. 4.  Divadlo Spejbla a Hurvínka 
– Jak s Máničkou šili 
všichni čerti 

Velmi pěkné představení, které 
se všem žákům líbilo. 

17. 4. Návštěva Národopisného 
muzea Přerov nad Labem 

Žáci si mohli na začátku 
vyrobit velikonoční ozdobu, a 
poté jsme absolvovali 
komentovanou prohlídku po 
areálu skanzenu. Dětem se celý 
pěkně připravený program 
velmi líbil. 

30. 4. Primární prevence – 
Ohrožující látky kolem nás 

Kvalitně připravený program, 
který dokázal děti oslovit a 
zaujmout. 

14. 5.  Dentální prevence Velmi dobře připravený 
program, který většinu žáků 
zaujal. 

15. 5.  Divadlo Spejbla a Hurvínka 
– Hurvínkova nebesíčka 

Žáci mají tato představení 
velmi rádi, takže i toto je 
velmi zaujalo. 

28. 5.  Koncert hudebních tříd Žáci předvedli pod vedením 
paní učitelky Tylšarové velmi 
kvalitní pěvecké vystoupení na 
základě znalostí a dovedností 
z hodin hudební výchovy. 

30. 5.  Fotografování třídy Relativně dlouho se čekalo na 
školním hřišti na fotografování 
zájmových skupinek a 
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jednotlivců. Jinak vše proběhlo 
dobře. 

31. 5.  Sportovní den ČAFC Děti se aktivně zúčastnily 
různých sportovních disciplín. 
Žáky to velmi bavilo. 

5. 6.  Třídní schůzky Rodiče byli informováni o 
akcích a byly jim předány 
důležité organizační 
informace. Zúčastnila se 
většina rodičů. Spolupráce 
proběhla na velmi dobré úrovni. 

 
III. C 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

10. 9. 2018 Teribear hýbe Prahou Akce proběhla v pořádku, 
hodnotím kladně.  

9. 11. 2018 Zdravotnická záchranná 
služba – návštěva 
pracovníka ZZS 

Akce proběhla v pořádku, děti 
se naučily jak se zachovat, 
pokud se blízké osobě něco 
stane- zkusily si telefonát 
s dispečerem ZZS. 

7. 12. 2018 Divadlo v Dlouhé: Jak jsem 
se ztratil aneb Malá 
vánoční povídka 

Dětem se divadlo velmi líbilo. 
Pokud bude v příštím roce 
možnost, Divadlo v Dlouhé opět 
navštívíme. 

4.2. 2019 Šachový turnaj Hodnotím velmi pozitivně- 
žákyně V. S. se umístila na 
prvním místě v turnaji za 
mladší skupinu dětí - byla ji 
udělena pochvala 

10. 4. 2019 Divadlo Spejbla a 
Hurvínka: Jak s Máničkou 
šili všichni čerti 

Divadlo bylo hezké, ale pro 
žáky třetího ročníku už příliš 
dětské. 

15. 5. 2019 Divadlo Spejbla a 
Hurvínka: Hurvínkova 
nebesíčka 

 

14. 6. – 21.6. 
2019 

Škola v přírodě Akci hodnotím kladně. Třída 
byla na ŠvP poprvé. Dětem 
chvíli trvalo, než se zapojily a 
dostatečné srovnaly 
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s prostředím tábora.  
27. 6. 2019 Lesní divadlo Řevnice Akce proběhla v pořádku. Děti 

měly možnost vidět nejstarší 
amfiteátr ve střední Evropě. 
Výlet byl hezký a vedl k 
utužení kolektivu 

prosinec Třída se zapojila do sbírky 
pro lidi v domově 
důchodců. 

 

červen Třída s e zapojila do 
soutěže štafet při ZŠ. 

 

 
IV. A 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

10.9.2018 Běh Teribear Velice vydařená akce, která se 
žákům velice líbila. 

16.10.2018 Ať žije republika Velice pěkná akce, která žáky 
obohatila o informace týkající 
se založení 1. republiky. 

27.11.2018 Divadlo v Dlouhé Tatínek 
002 

Představení bych zhodnotila 
negativně.  

3.12.2019 Divadlo Zdeňka Polacha Představení břichomluvce 
Zdeňka Polacha v anglickém 
jazyce. Výborné představení 

31.1.2019 Premiere cinemas 
Čarodějovy hodiny 

 

6.3.2019 Muzeum Hlavního města 
Prahy  
Období pravěku na území 
Prahy  

Výborně připravená 
interaktivní prohlídka muzea.  

15.3.2019 Dopravní výchova  
19.3. 2019 Dopravní výchova  

22.3.2019 Přednáška Besip  
28.3.2019 Dílničky pro děti- výroba 

hrníčku 
Velice vydařená akce, která se 
žákům velice líbila. Žáci si 
mohli svůj výrobek odnést 
domů. 

1.4.2019 EVVO   
10.4.2019 Muzeum hlavního města 

Prahy  
Pečlivě připravené dílny, kde si 
žáci mohli vyrobit několik 
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Velikonoční dílny  velikonočních výrobků 
tradičním způsobem. 

17.4.2019 Představení Zděňka 
Polacha v anglickém jazyce  

Velice vydařené představení. 

6.5.2019 Primární prevence Proxima  

14.5. 2019 Dopravní výchova jízdy  
15.5.2019  Divadlo S+H  Tradiční divadlo Spejbla a 

Hurvínka.  
22.5.2019 Finanční gramotnost od 

ČSOB  
Velice přínosná přednáška, 
v příštích letech bych uvítala 
pokračování.  

22.5.2019 Muzeum hlavního města 
Prahy  
Po stopách Karla IV. 

Interaktivní výstava, která 
žákům přiblížila život ve 
středověku. Velice pečlivě 
připravená akce, kterou 
doprovázela publikace Po 
stopách Karla IV.  

31.5.2019 Dětský den Čafka Akce se mi moc nelíbila, byla 
však pořádaná pro velký počet 
žáků, tudíž na akci vládl chaos. 

7.6.-14.6. 
2019  

ŠVP  Černá hora  Děti se ze ŠvP vrátily plné 
zážitků.  

17.6.2019 Divadlo Zdeňka Polacha 
v anglickém jazyce 

Již třetí představení v tomto 
školním roce. Představení bych 
doporučila.  

21.6.2019  Kino Premiere cinema  Tajný život mazlíčků 

25.6.2019 Dětské hřiště Gutovka   
 
IV. B 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

10.9.2018 Charitativní běh –Taribear charitativní akce celé ZŠ, 
hodnotím velmi pozitivně 

13.9.2018 Krokodýlí ZOO v rámci předmětu Čajs, 
hodnotím velmi pozitivně 

16.10.2018 Výstava Ať žije republika v rámci předmětu Čajs, 
hodnotím velmi pozitivně, žáci 
měli možnost získat informace 
o vzniku ČSR 

31.10.2018 Rudolfinum – Devatero 
hudebních řemesel 

v rámci předmětu HV, jedná se 
o třídu s rozšířenou výukou 



 

Výroční zpráva                       Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900                     Školní rok 2018/2019  

56 

 

hudební výchovy 
14.11.2018 Návštěva ZOO Praha v rámci předmětu Čajs, 

hodnotím velmi pozitivně 

27.11.2018 Divadlo v Dlouhé – Tatínek 
002 

kulturní akce, doporučuji pro 
nižší ročníky 

3.12.2018 Anglické divadlo – Matýsek kulturní akce, u žáků postava 
„Matýska“ velmi populární 

19.12.2018 Výstava Betlémská kaple v rámci adventu, akci 
doporučuji k návštěvě 

20.12.2018 Kino – Čarodějovy hodiny  
24.1.2019 Koncert hudebních tříd kulturní akce 

31.1.2019 Kino – Ledové 
dobrodružství 

 

4.2.2019 Výstava – Sto let 
československé republiky 

kulturní akce na Pražském 
hradě, žáci pracovali ve 
skupinkách a snažili se najít 
odpovědi na otázky 
v pracovních listech, akci 
doporučuji a hodnotím velmi 
kladně 

25.2.2019 Dopravní výchova – teorie 
I. 

 

1.3.2019 Česká filharmonie – 
V hlubinách žesťů 

v rámci předmětu HV, jedná se 
o třídu s rozšířenou výukou 
hudební výchovy 

20.3.2019 Dopravní výchova – teorie 
II. 

 

1.4.2019 Přednáška – enviromentální 
výchova – Člověk a příroda 

v rámci předmětu Čajs, 
přednáška žáky příliš nezaujala 

9.4.2019 Planetárium – Letíme na 
Mars 

kulturní akce, doporučuji 

10.4.2019 Divadlo Spejbla a Hurvínka 
– Jak s Máničkou šili 
všichni čerti 

kulturní akce, doporučuji pro 
nižší ročníky 

17.4.2019 Výlet – skanzen Přerov nad 
Labem 

kulturní akce, zaměřeno na 
tradiční velikonoční řemesla, 
součástí byla i tvořivá dílna, 
žáci si odnesli své výrobky, 
akci doporučuji a hodnotím 
velmi kladně 

14.5.2019 Dopravní hřiště – jízdy u žáků velmi oblíbené 
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15.5.2019 Divadlo Spejbla a Hurvínka 
– Hurvínkova nebesíčka 

kulturní akce, doporučuji pro 
nižší ročníky 

17.5.2019 Výstava NTM – Made in 
czechoslovakia aneb 
průmysl který dobyl svět 

kulturní akce v Národním 
technickém muzeu, žáci 
pracovali ve skupinkách a 
snažili se najít odpovědi na 
otázky v pracovních listech, 
akci doporučuji a hodnotím 
velmi kladně 

31.5.2019 Dětský sportovní den  

4.6.2019 Planetárium – Svět kolem 
nás 

 

4.6.2019 Koncert hudebních tříd  
7.-14.6.2019 Škola v přírodě – Černá 

hora 
u žáků velmi oblíbená akce 

21.6.2019 Kino – Tajný život mazlíčků 
2 

 

 
IV. C 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

11.9.2018 Teribear hýbe Prahou 2018 Dětem se akce líbila. 
16.10.2018 Ať žije republika! Skvělá inscenace s přímým 

zapojením žáků. Dětem se akce 
velmi líbila. 

27.11.2018 Divadlo: Tatínek 002 Hezké. 

5.12.2018  Anglické divadlo Skvělé představení.  
31.1.2019 Kino Dětem se akce líbila. 

26.2.2019 Dopravní výchova. Poučné. 
19.3.2019 Praha v pravěku Skvělá akce k doplnění výuky. 

20.3.2019 Dopravní výchova Poučné. 
22.3.2019 Dopravní výchova Poučné. 

1.4.2019 Člověk a příroda. Dobrá přednáška. 
10.4.2019 Divadlo S+H Hezké představení. 

17.4.2019 Anglické divadlo. Skvělé představení.  

7.5.2019 Primární prevence  Užitečné a zábavné pro děti. 
14.5.2019 Dopravní hřiště Užitečné a zábavné pro děti. 

15.5.2019 Divadlo S+H Hezké představení. 
16.5.2019 Výtvarná dílna Výborné. 

22.5.2019  Finanční gramotnost Zábavnou formou. 
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28.5.2019 Mezinárodní den dětí 
v Senátu ČR 

Skvělá akce, dětem se líbila. 
 

29.5.2019 Dopravní hřiště Užitečné a zábavné pro děti. 

31.5.2019 Dětský sportovní den Dobrá akce. 

7.-14.6.2019 Škola v přírodě Dětem se škola v přírodě líbila. 
21.6.2019 Kino Zábavné. 

25.6.2019 Dopravní hřiště Užitečné a zábavné pro děti. 
26.6.2019 Hřiště Malinovka Osvěžující a zábavné pro děti. 

 
V. A 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

23. 10. 2019 Výstava 100 let ČSR Výstava v Obecním domě byla 
pro žáky přitažlivá. Dozvěděli 
se mnoho zajímavých informací 
na místě, kde se republika 
zakládala. 

14. 11., 29. 1., 
2. 4., 7. 6., 
19. 6., 20. 6.  

Dopravní hřiště Při návštěvách byly informace 
poskytovány pomocí her. Žáci 
se dozvěděli vše potřebné pro 
účast v silničním provozu. Žáky 
není kvůli disciplíně, která je 
po nich požadována, dopravní 
hřiště příliš oblíbeno. 

18. 12. Advent v kostelech Příjemnou formou 
prezentovány vánoční zvyky. 
Pěkné provedení. 

21. 12. Kino – Čertí brko Jednalo se o návštěvu nové 
vánoční pohádky před 
prázdninami. Žáci byli nadšeni. 

31. 1 Kino – Čarodějovy hodiny Jednalo se o návštěvu kina za 
odměnu k pololetnímu 
vysvědčení. Žáci byli 
spokojeni. 

1. 3. – 8. 
3. 

LVK LVK navštívilo 16 z 19 žáků 
třídy. Účastníci byli nadšeni. 
Všichni hory hodnotili kladně. 

16. 4.  ZOO Praha Návštěva ZOO byla žáky 
hodnocena jako nejlepší výlet.  

26. 3.  Dům EU Velmi milá lektorka. Detailnější 
vhled do tématu EU pěkně 
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uzpůsobenou hravou formou 
pro páté třídy. 

13. 5. Kompost – základ života Pěkné představení tématu. 
Některé sdělené informace 
byly moc detailní. Byla 
zařazena i velmi zajímavá 
praktická ukázka a zkoumání 
živočichů v kompostu. 

20. 5. Finanční gramotnost Dětem byly sděleny hravou 
formou všechny informace. Na 
jednu hodinu bylo aktivit plno, 
příště by bylo asi efektivnější, 
kdyby to bylo rozděleno do 
dvou hodin, aby se vše pořádně 
stihlo. 

3. 6. Štafety Žáky velmi štafety bavily. 

17. 6. Anglické divadlo Velmi milé a příjemné. Žáci se 
zasmáli. 

21. 6. Muži v černém - kino Žáci byli spokojeni. 
24. 6 Muzeum iluzí Velmi pěkné a pro žáky 

zajímavé. Velmi kladně bylo 
hodnoceno i to, že mohli celou 
dobu používat mobilní telefony. 

 
V. B 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

10. 9. 2018 Teribear ++ 
17. 10. 2018 Výstava Doteky státnosti ++ 

15. 11. 2018 Dopravní hřiště + 
27. 11. 2018 Ježíšova vnoučata ++ 

20. 12. 2018 Kino ++ 
21. 12. 2018 Besídka ++ 

29. 1. 2019 Dopravní hřiště + 
7. 2. 2019 Koncert + 

7. 2. 2019 Kdo se bojí České 
filharmonie? 

- 

1 - 8. 3. 2019 Lyžařský výcvik + 
5. 3. 2019 Vyšehrad + CatCafé ++ 

1. 4. 2019 Člověk a příroda ++ 
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2. 4. 2019 Dopravní hřiště + 
13. 5. 2019 Prevence - Alkohol + 

15. 5. 2019 Dům EU ++ 
20. 5. 2019 Finanční vzdělávání + 

21. 5. 2019 Rom n´Roll ++ 
21. 5. 2019 Koncert + 

3. 6. 2019 Štafety ++ 
7. 6. 2019 Dopravní hřiště + 

12. 6. 2019 Dopravní hřiště + 
14.- 21.6. 2019 Škola v přírodě - Růžená +++ 

 
V. C 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

11. 9. 2018 Teribear sportovně 
charitativní akce 

výborné 

23.10. 2018 Vycházka ke 100. výročí 
založení ČSR 

výborné 

15.11. 2018 Dopravní hřiště Praha 15 dobré 

23.11. -
30.11.2018 

Škola v přírodě 
Horský hotel 

dobré 
 

14. 12. 2018 Návštěva HZS Praha 10 výborné 
18. 12. 2018 Advent v kostelích výborné 

21.12.  2018 Filmové představení výborné 
30. 1. 2019 Dopravní hřiště Praha 15 dobré 

31.1. 2019 Filmové představení dobré 
1.3.–8.3.2019 LVK  z 5.C 4 žáci výborné 

19. 3. 2019 Dům EU  
2. 4 .2019 Dopravní hřiště Praha 15  

2. 5. 2019 Planeta 3000 Kolumbie výborné 
7. 6. 2019 Dopravní hřiště Praha 10  

17. 6. 2019 Představení v AJ  
19. 6. 2019 Dopravní hřiště Praha 15  

20. 6. 2019 Dopravní hřiště Praha 10  

21. 6. 2019 Filmové představení  
24. 6. 2019 Vycházka na Letenskou 

pláň  
 

11. 11. 2018 Trhák divadlo Brodway výborné 
5. 2. 2019 Jak je důležité býti  (s) 

Filipem – Divadlo pod 
výborné 
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Palmovkou  
21. 3. 2019 Mnoho povyku pro nic 

Divadlo v Dlouhé 
dobré 

30. 4. 2019 Pygmalion Divadlo na 
Vinohradech 

výborné 

 
VI. A 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

11.9.2018 
6.A 

Teribear Velmi zdařilá akce 

13.9. 2018 
6.A 

Adaptační program Žáci se prostřednictvím her 
adaptovali na sloučení tříd 

2.11.2018 
6.A. 

Planetarium Povedená akce 

23.-30.11 
2018 
6.A 

ŠvP Povedená akce 

20.12.2019 
6.A 

Kino (Yetti) Povedená akce 

26.2.2019 Tělocirque Velmi zdařilá akce spojená s 
procházkou, pozitivní vliv na 
klima ve třídě 

12.4.2019 Zasaď strom (Hostivařská 
přehrada) 

Povedená akce 

23.4.2019 Muzeum hl.m. Prahy - 
Chudá Praha 

Žáci se na výstavě chovali 
neukázněně, nicméně následné 
občerstvení a společné focení 
na nábřeží se povedlo. 

 
VI. B 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

7. 9. 2018 Adaptační dny v ZŠ 
Rybníčky 

Pro učitele i žáky to byl moc 
příjemný den na rozjezd 
školního roku. 

13. 9. 2018 Nadační běh Terezy 
Maxové 

Výchova ke zdraví a pomoci 
druhým, vždy povedené.  

listopad ŠVP Horský hotel Čerstvý vzduch, turistika, 
výuka jinak, krásné místo. 
Náročný, ale super týden. 



 

Výroční zpráva                       Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900                     Školní rok 2018/2019  

62 

 

2. 11. 2018 Planetarium Praha  Návaznost na výuku zeměpisu. 
Doplnění si informací pomocí 
promítací kopule. Doporučuji.  

listopad Preventivní program Potřebná sebereflexe žáků. 
Výborné. 

12. 12. 2018 ČVUT – Architektura a 
stavitelství 

Podpora polytechnické výchovy 
od odborníků na ČVUT. Velice 
přínosné pro žáky.  

20. 12. 2018 Třídní Vánoční besídka Jazyková podpora a 
multikulturní – vyprávění si o 
tradicích. Poznávání se. 

21. 12. 2018 Školní akce – kino – 
Vánoční pohádka – Čertí 
brko 

Vánoční česká pohádka. 
Krásné, doporučuji. 

31. 1. 2019 Třídnický den s výletem po 
zahradním městě 

Podpora výchovy ke zdraví a 
k environmentální. Poznávání 
okolí svého bydliště. Žákům se 
moc líbilo, někteří tam sami 
ještě nebyli.  

7. 2. 2019 Hudební koncert 6. B Organizačně náročná práce. 
Žáci se zde učí trpělivosti, aby 
mohli předvést půlroční práci. 

1. - 8. 3.  LVK  Týden na výbornou, ale 
náročný. 

25. 3. 2019 Vystoupení tanečního 
souboru z Běloruska.  

Ukázka národní hrdosti a 
pokory, kterou současná 
generace českých žáků 
nedokázala ocenit.  

3. 6.2019 Školní štafety Super akce. Pro příště se může 
udělat doprovodný program 
pro nesoutěžící.  

10. 4. 2019 Hejtmanův Pohár Organizačně náročné. Výchova 
ke zdraví.  

17. 4. 2019  Písničky hudebních divadel 
a kabaretů 

Provedení i výběr písniček byl 
nešťastně zvolený. 
Nedoporučila bych.  
 

2.5. 2019 Světozor - Kolumbie Doporučuji i pro další roky. 
6. 5. 2019 Preventivní program Sebereflexe podruhé. Super. 

13. 5. 2019  Taneční tělocvik Dívky si to moc chválily. Super. 
15.5. 2019 Linec – Moderní galerie Nevyšlo počasí a galerie byla 
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v provozu pouze z 1/3.  
květen Enviromentální výchova - 

Kompost 
Nebyla jsem na celém 
dvojbloku. Poučné. 

23. 5. 2019 Muzeum smyslů a návštěva 
Pražského hradu 

Super. Vřele doporučuji všem. 

28. 5. 2019 Koncert hudebních tříd Organizačně náročná práce. 
Žáci se zde učí trpělivosti, aby 
mohli předvést půlroční práci. 

29. 5.  Finanční gramotnost Velice povedené, promyšlené.  
Rozhodně bych doporučila 
další pokračování.  

12. 6. 2019 Muzikál Pravá blondýnka Moc krásné.  

 Terénní exkurze Divoká 
Šárka 

Interakce žáků s místem a 
uplatnění vědomostí z výkladu. 
Super.  

20. 6. 2019 Třídní akce – Hry ve 
Stromovce 

Podpora výchovy ke zdraví a 
k environmentální. Poznávání 
Prahy. Žákům se moc líbilo, 
někteří tam sami ještě nebyli. 
Žákům se moc líbilo. 

21. 6. 2019  Školní akce – kino – Muži v 
černém 

Kulturní den. Žáci spokojení. 

24. 6. 2019 Cyklovyjížďka na Zbraslav Podpora výchovy ke zdraví a 
environmentální výchovy. 
Poznávání blízkého i 
vzdáleného okolí na kole. Super 
akce.  

 
VII. A 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

13. 9. 2018 Teribear Velmi pěkná sportovní akce, 
která žáky bavila a přispěla 
na dobrou věc. 

20. 11. 2018 Návštěva HS – 5, Praha 10 Velmi pěkná akce, žáci se 
seznámili s prací hasičů, 
hasičskou technikou. 

18. 12. 2018 Výstava 28. říjen  Krásná výstava v Obecním 
domě k příležitosti oslav 
100. výročí od založení ČSR. 

19. 12. 2018 Hana Podolská, legenda Krásná a velmi zajímavá 
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české módy výstava. 
21. 12. 2018 Návštěva kina – Čertí brko Pěkná pohádka pro děti 

2. 5. 2019 Planeta Země 3000 Zajímavý zeměpisný pořad 
2. 5. 2019 Česko – slovenská výstava Velmi zajímavá výstava 

k příležitosti oslav 100. výročí 
od založení ČSR. 

5. 6. 2019 Návštěva ZOO Praha Velmi hezká akce 

7. 6. - 14. 6. 
2019 

ŠVP Černá hora Výuka, sport a zábava 
za pěkného počasí a v krásné 
přírodě 

18. 6. 2019 Návštěva Botanické 
zahrady v Tróji 

Velmi pěkná a poučná akce 

21. 6. 2019 Návštěva kina – Muži 
v černém 

Film se žákům líbil. 

 
VII. B 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

13.9.2018 Teribear Výborná akce, doufáme, že se 
opět zapojíme. 

8.10.2018 Beseda – Jindřich Waldes Dobrá akce. 
9.11.2018 Přednáška Zdravý životní 

styl 
Děti moc zaujala, byla přínosná. 

12.12.2018 Přednáška – Nebezpečí na 
sociálních sítích 

Děti moc zaujala, byla přínosná. 

17.12.2018 Exkurze HS Modřany Doporučuji. 
18.12.2018 Výstava 28. října – Obecný 

dům 
Moc hezká výstava. 

19.12.2018 Výstava UPRUM Průměrná akce, bohužel moc 
nezaujala. 

20.12.2018 Primární program Stop 
posměchu 

Přínosná akce, doporučuji. 

21.12.2018 Kino - Čertí brko Doporučuji. 
7.2.2019 Hudební vystoupení - 

Církev Českobratrská 
Evangelická 

Moc vydařený koncert. 

1.3-8.3. 2019 LVK – Horský hotel Veliký úspěch u dětí. 
20.3.2019 Exkurze – Museum hygieny 

Dresden 
Veliký úspěch u dětí. 

16.4.2019 Exkurze ZOO Praha Veliký úspěch u dětí. 
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17.4.2019 Hudební představení V+W Bohužel akce nezaujala. 
2.5.2019 Cyklus Planeta Země 300 - 

Kolumbie 
Dětem se líbila. 

2.5.2019 Národní muzeum – 100 let 
republiky 

Dětem se výstava líbila, hlavně 
interaktivní prvky. 

7.5.2019 Primární prevence 
Bezpečnost na internetu 

Přínosné, doporučuji. 

13.5.2019 Přednáška ekologie 
Kompost 

Zajímavá přednáška, většinu 
dětí zaujala. 

20.5.2019 Hudební vystoupení DS 
Zvonková 

Moc vydařený koncert. 

28.5.2019 Hudební vystoupení ZŠ u 
Vršovického nádraží 

Moc vydařený koncert. 

7.6.-
14.6.2019 

ŠVP Horský hotel S komplikacemi, ale nakonec se 
dětem akce líbila. 

21.6.2019 Kino Muži v černém Doporučuji. 

24.6.2019 Illusion Art Museum 
Prague 

Děti muzeum zaujalo a líbilo se 
jim. 

 
VIII. A 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 
13. 9. 2018 Teribear - charitativní běh  

11. 10. 2018 Savci – ZOO Praha  
16. 10. 2018 Beseda -vynálezce Emil 

Kolben 
 

7. 11. 2018 Jarmark řemesel a služeb, 
COPTH 

 

9. 11. 2018 Zdravý životní styl  

22. 11. 2108 Schola Pragensis  
23. - 30. 11. 
2018 

ŠVP Černá hora  

Listopad 
2018 – 
březen 2019 

ČASP (chlapci) na SŠ 
Jesenická a Dubečská1 

 

19. 12. 2018 Přednáška – onkologické 
onemocnění v rodině 

 

21. 12. 2018 Prevence šikany  

29. 1. 2019 Návštěva Evropského domu  
1.-8. 3. 2019 LVK Černá hora  
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20. 3. 2019 Exkurze do Drážďan  
8. 4. 2019 Finanční gramotnost 

(ČSOB) 
 

12. 4. 2019 Zasaď strom, make a home  

2. 5. 2019 Planeta 3000, Kolumbie  
7. 5. 2019 Prevence – začátky 

sexuálního života 
 

15. 5. 2019 Exkurze do Lince  
17. 6. 2019 ZOO Praha  

18. 6. 2019 Národní technické muzeum  
19. 6. 2019 Petřínská rozhledna  

 
VIII. B 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

26.9.2018 Evropský den jazyků 
 

Seznámení s méně známými 
jazyky; hry, soutěže, 
přednášky pro děti. 

23.11.2018 Veletrh škol Pragensis Prezentace všech středních 
škol v Praze 

20.3.2019  Exkurze - Drážďany Prohlídka Muzea člověka a 
historických památek města 

15.5. 2019  Exkurze - Linec Prohlídka Muzea budoucnosti a 
historického centra města 

14- 21. 6. 
2019 

ŠVP – Růžená, Chyšky Týdenní ŠvP  

4.10.2018  Koncert Rudolfinum Beethoven a jeho hudební 
přínos 

28.11.2018 Koncert Rudolfinum Janáček a jeho Sinfonietta 

14.1.2019 Koncert Rudolfinum  Šostakovič a Pátá symfonie 
7.5.2019 Koncert Rudolfinum Novosvětská symfonie 

23.4.2019 Příběhy našich sousedů  Veřejná prezentace projektu 
12.9.2018 Teribear – charitativní běh Běh na podporu nadace T. M. 

Teribear 
7.11.2018 Jarmark škol a řemesel Praktické seznámení se 

středními školami a učilišti 
27.11.2018 Mikulášská besídka v domě 

seniorů 
Pomoc žáků v domově seniorů 

5.12.2018  Mikuláš v MŠ Pomoc žáků v mateřských 
školách 
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19.12.2018 Hravé vánoce v Betlémské 
kapli 

Seznámení s mnoha jesličkami 
a se starými lidovými zvyky 

20.12. Kino „ U Pilotů“ Francouzský animovaný film 

29.1.2019 Evropský dům Zaměřeno na země EU 

1.3.- 
8.3.2019 

LVK Černá Hora Akce s vyučujícími tělesnou 
výchovu a sport 

12.4.2019 Sázení stromů  

2.5.2019 Kino „ Světozor“ Cestopis o Kolumbii 
20.5.2019 SOŠ Jarov Seznámení s řemesly a učeb. 

obory  
23.5.2019 Exkurze Osvětim  

11.6.2019 Muzikál Za účasti současné žákyně 8. B  
 
IX. A 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

11.9.2018 Teribear  
 

Tato akce byla u žáků velice 
úspěšná. Žáci byli rádi, že 
mohli svojí účastí podpořit 
dobrou věc.  

26.9.2018 Přednáška s Koukalovými  Přednáška měla u žáků úspěch 
především proto, že se týkala 
velice závažného tématu, 
které se jich může týkat. Žáci 
se aktivně zapojovali i do 
diskuze, která proběhla po 
přednášce.  

7.11.2018 Muži 28. října  Tato výstava měla u žáků 
úspěch. Především možností 
přesunout se do daného období 
pomocí zachovalých exponátů.  

22.11.2018 Veletrh škol  Žákům se na této akci líbila 
možnost dozvědět se více 
informací o zvoleném oboru.  

5.12.2018 Mikuláš ve škole   Akce měla u žáků velký 
úspěch. Žákům se nejvíce líbila 
možnost udělat ostatním 
dětem radost.  

7.12.2018 Nebezpečí na internetu a  
sociálních sítích  

Tato přednáška žáky zaujala.  

13.12.2018  Město přátelské všem  Žákům se nejvíce na této akci 
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líbila možnost vyzkoušet si na 
vlastní kůži různé typy 
hendikepů. Měli také možnost 
vyzkoušet si i jaké problémy 
nastávají s hendikepy 
v běžném životě.  

20.12.2018 Vánoční besídka ve škole  Žáky nejvíce potěšila možnost 
obdarovat se různými dárky 
navzájem.  

21.12.2018 Kino „Čertí brko“  Kladem byl bohatý dějový 
příběh.  

20.3.2019 Drážďany  Žákům se při této exkurzi  
líbila zejména možnost podívat 
se  do zahraničí.  

2.5.2019 Cyklus Kolumbie 3000 Žákům se nejvíce líbila 
možnost zhlédnout dokument o 
cizokrajné zemi.  

14.5.2019 Půda je živá  Tato akce se u žáků nesetkala 
s velkým zájmem.  

21.5.2019 Geogolická exkurze 
(Divoká Šárka)  

Žákům se nejvíce líbila 
možnost vidět horniny na 
vlastní oči.  

22.5.2019  Finanční gramotnost  Tato akce vyvolala v žácích 
různé reakce, a to jak kladné, 
tak i záporné.  

20.6. 2019 Školní exkurze, návštěva 
Zoo Praha  

Žáci byli nadšeni samotnou 
návštěvou zvířat, tak i 
možností vidět zoologickou 
zahradu z ptačí perspektivy.  

21.6.2019 Kino „Muži v Černém“  Tento film se žákům líbil.  

27.6.2019 Poslední zvonění Tato akce měla u žáků velký 
úspěch a myslím si, že na ní 
budou rádi vzpomínat.  

 
IX. B 
 

Datum Název akce Zhodnocení akce tř. učitelem 

13/9 Teribear Vítkov Skvělá charitativní akce 
10/10 Bratři Čapkové Povedená a přínosná akce 

7/11 Jarmark řemesel a služeb Pěkná akce 
22/11 Schola Pragensis Ověřená a pěkná akce 
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5/12 Mikuláš ve škole a školce Velmi dobrá akce 
20/12 Betlémy v Klementinu Vánoční akce 

21/12 Filmové představení Tradiční předvánoční akce 
28/1 Kovyho mediální ring Přínosná akce 

29/1 Uměl. - průmysl. muzeum Krásná výstava - Podolská 
2/5 Planeta Země 3000 Super jako vždy 

22/5 Finanční gramotnost Dobrá akce 
23/5 Osvětim Celodenní exkurze 

20 / 9 Beseda - Koukalovi Velmi dobrá akce 
11/6 Geol.exkurze do Šárky  

17/6 ZOO Praha  
18/6 NTK  

19/6 Petřín  
20/6 Národní památník Vítkov  

 


