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1. Informace o škole 

 
 

Název školy 

Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, 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. K dispozici má multifunkční školní hřiště s běžeckým 

oválem a cvičnou tenisovou stěnou. Součástí školy je školní družina, která je 

umístěna v přízemí budovy se samostatným vstupem na terasu s herními prvky, 

školní jídelna a dvě tělocvičny, které prošly kompletní rekonstrukcí. 

 Škola je vybavena počítačovou učebnou s přístupem na internet, učebnou 

s tablety a virtuální tabulí. Budova je zasíťována, ve všech kmenových učebnách 

jsou interaktivní tabule nebo interaktivní dataprojektory. Škola má také audiovizuální 

pracovnu s velkým plátnem, aulu, cvičnou kuchyň, učebnu keramiky a venkovní 

učebnu. Budova je monitorována vnějším kamerovým systémem. Proběhla realizace 

parkovacích stání v areálu školy. 

Od roku 2009 probíhá projekt Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy na 

obou stupních. Žáci již dosáhli výborných výsledků v soutěžích i při veřejných 
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vystoupeních. Bohužel v tomto školním roce se nemohla uskutečnit v souvislosti 

s koronavirovou krizí žádná vystoupení. Od školního roku 2021/2022 bude projekt 

realizován pouze na 1. stupni, na 2. stupni jako zájmová činnost. 

Ve škole pracujeme podle ŠVP ZV Moje škola, který je průběžně aktualizován. 

Výuka anglického jazyka probíhala od 2. do 9. ročníku. Od 7. ročníku žáci přibírají 

další cizí jazyk. Nabízíme německý, francouzský a ruský. Od 1. ročníku je možné 

otevřít třídu s písmem Comenia Script. Pro nedostatečný zájem nebyla tato třída 

v tomto školním roce otevřena. Ve 2. a 3. ročníku žáci absolvují plavecký výcvikový 

kurz. Z důvodu pandemie neproběhl v celém plánovaném rozsahu. Vyučování je 

doplňováno exkurzemi, výlety, kulturními akcemi, návštěvami galerií, filmových a 

divadelních představení, v tomto školním roce však vzhledem k dané situaci velmi 

omezeně. Jezdíme také na školy v přírodě a lyžařský výcvikový kurz, který také 

nemohl být realizován.  

Škola se zapojila do různých projektů a soutěží (např. Prevence, Příběhy 

našich sousedů, Projekt Čtenářský most Praha Hamburk, Matematická soutěž 

MASO, Matematický Klokan, Matematická olympiáda, Výzvy EVVO - „Jak naložit 

s odpadem?“, „Jak žít zdravě během pandemie?“, Zeměpisná olympiáda, Adoptuj si 

svou jahůdku – projekt Ovoce a zelenina do škol, projekt ABAKU - byl pozastaven z 

důvodu distanční výuky a bohužel následně oficiálně ukončen. 

Žáci se mohou stát členem knižního klubu Fragment, kde lze výhodně 

nakupovat knížky se slevou. Ve škole je rovněž možno stát se členem Klubu 

mladého diváka, s nímž žáci mohou navštívit 4 - 5x za rok divadelní představení 

v předních pražských divadlech za výhodnou cenu. 

Ve škole pracuje pedagogický sbor, předmětová a metodická sdružení, 

žákovský parlament, do kterého jsou voleni žáci 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. 

Škola spolupracuje se spolkem rodičů a školskou radou.  

Od 1. 1. 1997 je škola právním subjektem. 

 



 

Výroční zpráva     Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace       Školní rok 2020/2021  

6 
 

3. Údaje o vedení školy 

 

Personální složení ve školním roce 2020/2021 

Ředitelka školy: Mgr. Eva Čuříková 

Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Přesličková 

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Štěpánka Tocauerová 

Výchovný poradce: Mgr. Alžběta Suchanová 

Školní speciální pedagog: Mgr. Jitka Brunátová 

Metodik prevence: Mgr. Petr Přerovský 

Školní psycholog: Mgr. Naďa Landová 

Koordinátor ŠVP: Mgr. Renata Převrátilová 

I. stupeň třídní učitelé: 15 

II. stupeň třídní učitelé: 10 

Netřídní učitelé: 16 

Asistent pro žáky s OMJ: Mgr. Tatiana Yemchenko 

Asistenti pedagoga: 13 

Vedoucí ŠD: Mgr. Martina Žáčková 

Vychovatel/ky: 7  

Hospodářka školy, mzdová účetní: Ing. Radka Foltýnová 

Ekonom: Tomáš Košťák 

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

Školní knihovna: Petra Svobodová, 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.):  

funkční období 20. 1. 2021 - 19. 1. 2024 

Předseda: Renata Kuková 

Členové: PaedDr. Martin Sekal, Jiří Komrska, Lenka Holubcová, Michal Jindra BA 

(Hons), Mgr. Martin Šimák 

 

http://www.zssvehlova.cz/
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Organizace školního roku 2020/2021 

Začátek školního roku: úterý 1. září 2020 

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. a pátek 30. října 2020 

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince – neděle 3. ledna 2021, vyučování bude 

zahájeno v pondělí 4. ledna 

Vyučování prvního pololetí: ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021 

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021 

Jarní prázdniny: pondělí 1. března – pátek 5. března 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna je tzv. ostatním 

svátkem 

Vyučování druhého pololetí ukončeno: středa 30. června 2021 

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021, vyučování začne ve 

středu 1. září 2021 

Zápis do 1. třídy: 7. a 8. dubna 2021 

Třídní schůzky: 23. 9. 2020, 6. 1. 2021, 9. 6. 2021 /on-line/ 

Pedagogické rady: 1. 9. 2020, 11. 11. 2020, 13. 1. 2021, 14. 4. 2021, 16. 6. 2021 

 

  

4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání 

 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) ZV Moje škola byl 

plněn podle stanovených kritérií. Průřezová témata (PT) byla zpracovávána 

v tabulkové podobě pro přehlednou kontrolu jejich plnění. PT propojují vzájemně 

obsahy různých oborů, umožňují komplexnost a rozvíjí klíčové kompetence.  

ŠVP byl většinou dodržen, pouze v některých předmětech a třídách nebyly 

zcela naplněny všechny výstupy vzhledem k distanční výuce. 

Škola používala při distanční výuce společnou platformu Microsoft Teams. 

Učitelé využívali také různých online dostupných materiálů – např. videa 

k názornému vysvětlení učiva, online hry pro nejmenší – pexeso s anglickými 



 

Výroční zpráva     Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace       Školní rok 2020/2021  

8 
 

slovíčky, poslechová cvičení; MŠMT- Na dálku; webové stránky společnosti EDUin… 

Nakladatelství Nová škola, Fraus, Hueber, Didier… Ke komunikaci a distančnímu 

vzdělávání byly využity i další nástroje jako email, telefon, WhatsApp. 

Dynamická práce na ŠVP je podporována. Většina učitelů při plnění školního 

vzdělávacího programu využívala krátkodobých i dlouhodobých projektů, které 

motivovaly žáky k samostatnosti a zodpovědnosti, i vzájemné spolupráci.  

Hospitační činnost byla naplňována převážně online způsobem. Na záznam 

hospitací byly použity jednotné záznamové archy, k hodnocení výuky se vyjádřili i 

učitelé. Probíhaly dle organizačních možností vzájemné hospitace mezi pedagogy. 

Tato aktivita doplnila práci metodických sdružení a předmětových komisí, učitelé se 

vzájemně motivovali a inspirovali. Během distančního vzdělávání se pedagogové 

vzájemně podporovali a spolupracovali. Tuto spolupráci a sdílení hodnotili velmi 

kladně. 

Učivo doplňovaly v rámci možností také akce a soutěže. 

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. Získali a prohloubili si IT dovednosti. Využíváme systém širšího 

vedení školy s delegovanými pravomocemi.    

            

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 264 200 0 0 0 

Nj 0 0 89 0 0 

Fj 0 0 16 0 0 

Rj 0 0 32 0 0 
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          Výuka angličtiny probíhala od 2. ročníku 2 hodiny týdně. Ve 3. ročníku 

3 hodiny Aj týdně a od 4. do 9. ročníku jsou zařazeny do výuky 4 hodiny Aj týdně.  

Výuka angličtiny mladších žáků, tj. 2. – 3. ročník, 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 např. 

programy Angličtina s Bolkem a Lolkem, Moje první anglická slovíčka, AJ hrou, 

Dobrodružná Angličtina.  

Ve vyšších ročnících zařazujeme do výuky didaktické hry, brainstorming 

(myšlenkové mapy), inscenační metody, práci s interaktivní tabulí (youtube, video, 

online slovníky atd.) a práci na počítačích (prezentace v power pointu, aktivní 

vyhledávání aktualit na cizojazyčných serverech atd.), rovněž k výuce využíváme 

anglické časopisy. Internet se používá v hodinách převážně k dohledávání informací 

i jako slovník. Také učitelé ve velké míře vedou výuku v daném cizím jazyce. 

Od 7. ročníku zařazujeme další cizí jazyk, nabízíme francouzský, německý 

a ruský. Učitelé se zúčastňují jazykových projektů a dále si prohlubují kvalifikaci.  
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6. Údaje o pedagogických pracovnících 
 
 
Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

 

 
 
 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků 
 

 
 
 

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. 

 
 ped. prac.  celkem 

 ped. prac. 
s odbornou 
kvalifikací 

 ped. prac. 
bez odborné 
kvalifikace počet (fyz. osoby)  

k 31. 12. 2020 
59 46 13 

věk 

 
 

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

počet (fyz.  osoby) 
k  31.  12.  2020 

13 12 22 8 4 
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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.  

Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky 

související s procesem vzdělávání a výchovy, včetně dovedností IT. Tématy 

průběžného vzdělávání byly např. BOZP, CO, GDPR, ICT technologie, Syndrom 

vyhoření, Práce s dětmi po návratu z izolace způsobené nemocí COVID-19 do školy, 

Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence, Odlišné kultury u nás ve 

škole a jak na to, Formativní hodnocení, školení k používání elektronické ŽK… 

Konktrétně uvedeno v příloze č. 1. 

 

9. Počet tříd 

 
 
Počet tříd 
 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

K 30. 6. 2020 15 9 24 

K 30. 6. 2021 15 10 25 

 

Z toho počet specializovaných tříd 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

K 30. 6. 2020 0 0 0 

K 30. 6. 2021 0 0 0 
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Počet žáků 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

K 30. 6. 2020 335 174 509 

K 30. 6. 2021 334 200 534 

 

Z toho počet žáků ve specializovaných třídách 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

K 30. 6. 2020 0 0 0 

K 30. 6. 2021 0 0 0 

 
 
Průměrný počet žáků na třídu k 1. 9. 2020 

I. stupeň – 

běžné třídy 

I. stupeň 

specializované. 

třídy 

II. stupeň - 

běžné třídy 

 

II. stupeň – 

specializované 

třídy 

Průměr za I. a 

II. stupeň 

 

21,73  20  21,04 

 

Zaměření tříd s rozšířenou výukou 

předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné 

Počet tříd    9    

Počet žáků    194    

 

 

Počet integrovaných dětí: 13 (= asistent pedagoga) 

 
 
Počet zapsaných dětí pro školní rok 202/2022 a odkladů školní docházky (z výkazů 
pro daný školní rok) 
 

 
zapsané děti přijaté děti 

odklady škol. 
docházky 

počet 88 
 (z toho 5 zpětvzetí 

žádosti) 
74 9 

 
 
 
 
 
 



 

Výroční zpráva     Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace       Školní rok 2020/2021  

13 
 

Výsledky přijímacího řízení 
 

a) na víceletá gymnázia přijato 

 Z 5. ročníku Ze 7. ročníku 

Gymnázia zřízená krajem 5 1 

Soukromá gymnázia 0 0 

Církevní gymnázia 1 0 

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ z 9. ročníků přijato: 
 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

školy 

SOU celkem 

 

7 7 3 4 7 4 32 

 

c) na soukromé školy přijato 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

školy 

SOU celkem 

 

0 0 0 0 1 5 6 

 
d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: 
- v 9. ročníku: 38  
- v nižším ročníku: 0 

 

 

10. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 
 
 

Školní družina (kapacita) 210 

Školní klub (kapacita)  0 

 
 

Počet oddělení 7 

Počet účastníků – září 2020 193 

 
          Ve školním roce 2020/2021 bylo v září přijato k pravidelné docházce 193 žáků 

z prvních až čtvrtých tříd. Vyhověno bylo všem zájemcům, kteří si podali přihlášku. 
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Výchovně vzdělávací činnost probíhala v 7 odděleních školní družiny. 

Všechna oddělení 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 školní družiny, ale i prostory školy, jako je 

školní hřiště, tělocvičny, keramická dílna, počítačová učebna, jídelna, venkovní 

učebna i školní knihovna. Do všech oddělení byly nakoupeny nové, především 

vzdělávací a naučné hry. Také se pořídilo nové sportovní náčiní, spotřební materiál, 

nábytek a koberce. 

Vychovatelky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu školní družiny. 

Činnost probíhala podle ročního plánu rozpracovaného v jednotlivých měsíčních 

plánech, které byly uveřejňovány na webových stránkách školy.  

V tomto školním roce byly ve školní družině i 2 asistentky pedagoga. 

Pomáhaly nejen při předávání účastníků zákonným zástupcům v šatně, ale byly 

velkou podporou pro ty, kteří potřebovali pomoc. Také vypomáhaly při dodržování 

protiepidemických opatření. 

Ve všech složkách výchovně-vzdělávacího programu vychovatelky přihlížely 

k individuálním schopnostem dětí a zároveň dodržování principu dobrovolnosti.  

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, 

která obohacuje sebepoznání, rozšiřuje jejich vědomosti, dovednosti a navozuje 

kladné emoce. Školní družina nabízí účastníkům smysluplné využití volného času 

před začátkem vyučování i po jeho ukončení. Vychovatelky i asistentky pedagoga se 

snaží vytvářet příjemné a podnětné prostředí. Mezi nabízené činnosti patří relaxace, 

odpočinkové a pohybové aktivity, příprava na vyučování, a i každodenní pobyt venku 

s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Účastníci jsou vedeni k samostatnosti, k 

pečlivosti, k dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi 

účastníky, k šetrnému zacházení s majetkem školy i k zásadám bezpečnosti. 

Školní družina se podílí na výzdobě budovy a vestibulu školy a aktivně se 

zúčastňuje akcí pořádaných školou. V září se účastníci zapojili do výtvarného 

projektu pro Občanské sdružení SEPPIA s, názvem: Namaluj, co máš ve svém životě 

RÁD - RÁDA. V prosinci ve třídách proběhly vánoční besídky spojené s rozdáváním 
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dárků. V únoru proběhl ve 2. ročníku Masopust a volně pokračoval i v družině. Pro 

budoucí prvňáčky vyrobili žáci ve ŠD dárečky. 

Neinvestiční poplatek za školní družinu byl stanoven na 400,- Kč měsíčně. 

Běžný provoz školní družiny je od 6:30 do 7:30 a od 11: 40 do 18:00 hodin.  Do 

družiny přecházejí účastníci po skončení vyučování za přítomnosti vyučujícího.  

Na základě mimořádných opatření MZČR a MŠMT k homogenitě kolektivů 

došlo k vytvoření dalšího oddělení ŠD pro třetí ročníky. Pro čtvrté ročníky byl provoz 

zrušen. Z těchto důvodů byla i upravena provozní doba, tj. od 7:00 do 7:30 (pro 1. a 

2. ročníky), pro všechny od 11:40 do 17:00. Vychovatelky zůstávaly u svého oddělení 

do odchodu posledního účastníka. V tomto školním roce došlo k přerušení provozu 

školní družiny z důvodu epidemiologické situace hned dvakrát. Školní družina se k 

běžnému provozu vrátila až 17. května 2021. 

Během přerušení provozu školní družiny se vychovatelky podílely na 

vypracování Ročního plánu ŠD pro příští školní rok, vykonávaly ve škole služby pro 

případný pobyt žáků zaměstnanců vybraných profesí a také pomáhaly s doučováním 

žáků prostřednictvím platformy MS Teams. Rovněž si během školního roku 

prohlubovaly odbornou kvalifikaci samostudiem pedagogické literatury a četbou 

odborných časopisů. V průběhu celého školního roku se konaly pravidelné provozní 

porady (prezenčně i distančně), na kterých se řešily náměty k chodu školní družiny. 

Vychovatelky také pomáhaly při testování žáků po opětovném otevření škol. 

 

11. Poradenské služby školy a spolupráce s dalšími subjekty 

 

Výchovný poradce  

Na začátku školního roku byl vyhotoven plán, jak seznámit jednotlivé vyučující 

s žáky, kteří mají PO.  Mělo proběhnout několik schůzek, na kterých by vyučující 

vzájemně sdíleli své poznatky. Bohužel z důvodu doporučení neshromažďovat se a 

následnému uzavření škol k tomuto kroku osobního setkání nedošlo. Konzultace a 

jednání probíhala především telefonicky nebo prostřednictvím platformy Microsoft 

Teams.  

Při prvním uzavření škol v průběhu října výchovná poradkyně sestavila 
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rozvrhy pro asistenty a přidělila jim žáky. V následujících měsících tuto agendu 

přenechala speciální pedagožce a byla jí k dispozici jako konzultant.  

Byť se mohlo zdát, že spolupráce s PPP v tomto čase byla méně častá, tak 

opak je pravdou. Spolupráce s poradnami (nejen PPP Praha 10) byla velice 

intenzivní, jelikož rodiče žáků doma zaznamenávali různé výukové problémy.  

Často se v tomto školním roce řešily první třídy. V prvním ročníku máme 

několik nadaných žáků, ale také několik žáků s PO a problémy s chováním. 

Výchovné problémy se objevují na prvním stupni častěji než na druhém. Metodik 

prevence společně se školní psycholožkou pracují na preventivních programech. 

Bohužel je nutné konstatovat, že přes všechny snahy a dostupné možnosti to 

nestačí. Společně s metodikem prevence pracovala výchovná poradkyně na 

sestavování preventivních online programů a jako pozorovatel se jich i účastnila. 

Společně se školní psycholožkou konzultovaly jednotlivé žáky, kteří navštěvovali 

online konzultace u školní psycholožky. Několikrát byla přítomna u online jednání 

s rodiči žáků. Nejčastěji z důvodů nepřipojování se na online hodiny.  

Při prezenční výuce proběhlo v průběhu května a června několik schůzek s 

rodiči z osmých ročníků. Jednání se výchovná poradkyně zúčastnila společně se 

školní psycholožkou a metodikem prevence nebo se školní speciální pedagožkou. 

Distanční výuka odhalila nejen výukové problémy, ale též se u několika žáků objevily 

psychické potíže.  

Ke konci školního roku vyhodnocovala výchovná poradkyně IVP. Během 

školního roku spolupracovala s jednotlivými vyučujícími a neustále IVP konzultovali.  

Zabezpečila nákup knih a pomůcek týkajících se PO. Pravidelně se také schází s 

členy ŠPP. Úroveň se velmi zlepšila. Představují si prezentace, seznamují se s 

různými materiály a předávají si zkušenosti ze školení. Připravili plán na další školní 

rok, jak a na čem pracovat, včetně plánu, který se týká práce asistentů pedagoga. 

Jednalo by se o vzájemnou spolupráci a podporu mezi jednotlivými asistenty.  

Největší problém vnímá výchovná poradkyně v souvislosti s kariérovým 

poradenstvím. Zúčastnila se několika školení na toto téma, všechna školení však 

byla teoretického rázu. Spolupracuje také v souvislosti s tímto tématem s PPP pro 

Prahu 10, která pro školu každoročně pořádá tzv. Profi testy.  
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Školní speciální pedagog 

Náplň činností speciálního pedagoga je rozdělena na několik částí, všechny 

části mají za úkol vést k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a naplňovat inkluzivní vzdělávání. 

Pedagogická část byla zajišťována v dopoledních hodinách, ve kterých žáci 

s SVP pracovali podle rozvrhu ve skupinách.  

Při konzultacích s pedagogy byly rozebírány zprávy z PPP, vytvářeny IVP, 

PLPP, hodnoceny individuální metodické postupy, použití podpůrných pomůcek, 

hodnocení žáků s SVP a zapojení formativního hodnocení. 

Se zákonnými zástupci se konzultovaly postupy při domácí přípravě, 

nacházely se společné formy práce a vzájemně docházelo k informování 

o osvědčených metodách. 

Konzultační hodiny probíhaly i se školním poradenským zařízením, s PPP. 

Školní speciální pedagožka byla s vedením školy v úzkém kontaktu, řešily se vzniklé 

obtížné situace během vzdělávání.  

Ve školním roce 2020/21 byla náplň práce ovlivněna okolnostmi vzniklými 

epidemiologickou situací. Hygienická opatření redukovala možnosti kontaktu dětí, 

čímž byla narušena společná reedukační cvičení. Školní speciální pedagožka se 

zaměřila na poskytování dopomoci v individuálním doučování, jak u žáků s SPU, tak 

u žáků s nově vzniklými výukovými nedostatky při online výuce. Průběžně 

konzultovala s pedagogy řešení školních neúspěchů, společně hodnotili možnosti 

zlepšení školních výkonů. Doporučovala metody práce i rozsah učiva. Pomáhala 

zapojit asistenty pedagoga do odpoledního online doučování. Doučování řešila i s 

rodiči konkrétních žáků. 

Během zastupování učitelů v karanténě měla možnost lépe poznat třídní 

kolektivy, sledovala práci dětí s SPU ve výuce, využila situaci k vyhledávání žáků s 

počínajícími projevy SPU. Hledala pro ně odpovídající metody a formy práce vedoucí 

ke zlepšení integrace. Doporučovala žáky do podpůrného programu PO1, 

konzultovala doporučení do PPP a SPC. 

Problémy se objevily v prvních ročnících, dva žáci s předpokladem SPU, také 

žák s očekávanou diagnózou vývojová dysfázie. Zde byla nutná intenzivní dopomoc. 

U dalšího žáka se vyskytly problémy se sociální nezralostí. Školní speciální 
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pedagožka pomáhala také vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně 

nadaných. Spolupracovala s PPP a SPC. Spolupodílela se na evidenci a 

dokumentaci žáků s SPU. Spolupracovala se školním poradenským pracovištěm. V 

rámci závěrečného hodnocení školního roku konzultovala slovní hodnocení a 

vyhodnocení IVP. Vedla studenty z VOŠ „Jahodovka“. Účastnila se i online setkání s 

Metou, týkajícího se nových podpor ve vzdělávání cizinců, doporučení a metod pro 

výuku cizinců a žáků OMJ ve školním roce 2021/2022 v souladu se ŠZ. Konzultovala 

také práci s asistentkou pro žáky s OMJ.  

Během jednotlivých konzultací se hodnotily úspěchy či neúspěchy a společně 

se hledala řešení. Vždy bylo důležité najít u každého žáka pozitivní motivaci, 

napomáhat součinnosti mezi učitelem a zákonným zástupcem žáka. Depistáž a 

vyhodnocování účinnosti navržených opatření žáků s SPU probíhala formou 

náslechů. Důležitou součástí při vzdělávání žáků se SVP je zapojení do vzdělávání 

asistentů pedagoga, jejichž činnost koordinovala, zajišťovala metodické vedení, 

individuálně řešila jejich zapojení do vyučování.           

 

Školní psycholog 

Ve školním roce 2020/2021 se pracovní náplň školní psycholožky sestávala 

především z činnosti konzultační, poradenské, metodické a informační. Věnovala se 

žákům, pedagogům i rodičům. Dokumentaci o svých činnostech vedla v souladu s 

předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Na 

pozici školního psychologa spolupracovala se specializovanými školskými a dalšími 

poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickou poradnou. Specifikou 

školního roku 2020/2021 bylo opakované uzavření škol a distanční výuka žáků. 

Žákům, rodičům a pedagogům byla ve škole k dispozici vždy ve čtvrtek a pátek. 

Po uzavření škol a zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání z rozhodnutí 

vlády České republiky školní psycholožka i nadále nabízela konzultace žákům, 

rodičům a pedagogům, a to formou online (Teams, Skype, WhatsApp). Žáci se na 

školní psycholožku mohli obrátit i v případě, že si chtěli „jen“ popovídat s někým 

jiným, než byli lidé v jejich běžném okolí, ukázat obrázek, který namalovali, nebo se 

svěřit s tím, co se jim (ne)povedlo....cokoli. Ráda byla k dispozici i v takovém případě. 

Náslechům a pozorování ve třídě se školní psycholožka, vzhledem ke 

specifikám v průběhu školního roku 2020/2021 spojených s pandemií koronaviru a 
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nutnosti dodržení specifických hygienických pravidel chování ve školách, věnovala 

pouze v omezené míře, aby nedocházelo ke vstupu třetí osoby do třídy a tím zvýšení 

rizika šíření nákazy.  

Školní psycholožka byla společně s výchovnou poradkyní, metodikem 

prevence a speciální pedagožkou členem školního poradenského pracoviště. Ve 

spolupráci s kolegy se podílela na péči o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, žáky integrované, na prevenci sociálně patologických jevů apod.  

V průběhu uzavření škol a přechodu do distanční výuky se školní psycholožka 

věnovala také přípravě a vytvoření odborných metodik. Také spolupracovala na 

projektu školy Městské části Prahy 10 – Neseď! aneb Máš umělecké střevo. 

Prostřednictvím projektu měly děti pohlédnout "trochu jinýma očima" na místo, kde 

žijí, a tento svůj pohled za asistence dospělých umělecky ztvárnit. Zároveň se 

v průběhu celého školního roku 2020/2021 snažila pracovat na svém odborném sebe 

rozvoji, ať již formou účasti na odborných kurzech a seminářích, nebo formou 

samostudia odborné literatury.  

 

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 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. Činnost metodika prevence v tomto školním roce je 

popsána v kapitole 20 Prevence rizikového chování. 
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Asistent pro žáky s odlišným mateřským jazykem 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků:  

Komunikace s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem byla pravidelná, 

formou individuálních konzultací, telefonicky nebo e-mailem, většinou byli 

spolupracující, ale někteří z nejrůznějších důvodů neměli čas nebo kompetence ke 

společnému vzdělávání s dítětem. Všechny informace týkající se vzdělávaní jejich 

dětí ve škole (vzdělávací systém v České republice, přehled práv a povinností rodičů, 

harmonogram školního roku, docházka, výuka, chování, způsoby komunikace apod.)  

byly předávány v jejich rodném jazyce.  

V době uzavření škol probíhala komunikace telefonicky, mailem nebo pomoci 

online aplikací. Zákonným zástupcům byla vždy nabídnuta veškerá možná pomoc 

tak, aby se jejích dítě co nejdříve a bez větších problémů zapojilo do výuky, např.: 

nabídka zajímavých programů se zaměřením na český jazyk (čeština pro cizince), 

seznámení se spolky jako je META, INBAZE a Integrační centrum Praha. 

Spolupráce s jinými zařízeními a dalšími subjekty:  

Národní pedagogický institut ČR, META, o.p.s., InBáze, z. s., Integrační centrum 

Praha, Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. (CIC), Nová škola, o. p. s. 

Spolupráce s třídními učiteli, speciální pedagožkou, psycholožkou, výchovnou 

poradkyni, metodikem prevence a vedením školy.            

Vzdělávání žáků cizinců: 

Pedagogická a jazyková diagnostika žaků s odlišným mateřským jazykem. 

Vypracování spolu s třídním učitelem, výchovnou poradkyni, speciální pedagožkou 

a za přispění všech vyučujících plánu pedagogické podpory – „vyrovnávacího plánu“.  

Asistence při komunikaci se zákonným zástupcem žáka s odlišným mateřským 

jazykem. Asistence při výuce žákům s odlišným mateřským jazykem. Asistence 

pedagogům. Pomoc žákovi s OMJ v přípravě na výuku. Překlad a tlumočení. 

Organizace a vedení výuky/doučování češtiny jako druhého jazyka pro žáky 

s odlišným mateřským jazykem. V době distanční výuky probíhalo vzdělávání pomoci 

pravidelných individuálních online konzultací (pokračování ve výuce českého jazyka 

jako druhého jazyka, pomoc s osvojováním učiva a přípravě domácích úkolů, 

vytvoření slovní banky ke každému vyučovacímu předmětu). 
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Asistenti pedagoga 

Ve školním roce působilo ve škole celkem třináct 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 dohledů nad 

žáky během vyučování i v době přestávek a odchodů žáků ze školy, v doprovodu na 

akce mimo školu. Zapojili se i do distanční výuky a doučovali žáky online. 

 Asistenti pedagoga rovněž pomáhali s přípravou pomůcek a materiálů 

k výuce dle pokynů učitelů. Účastnili se na vzdělávacích akcích zaměřených na nové 

metody a formy výchovné práce, byli přítomni při jednání výchovných komisí i na 

pedagogických radách. Pracovali pod vedením školní speciální pedagožky, 

spolupracovali s asistentkou pro žáky s OMJ a zdůraznili její pozici ve škole jako 

velmi důležitou. Spolupracovali dále se školním poradenským pracovištěm a 

vedením školy. Při práci se žáky se snažili uplatňovat klidný přístup a empatii. 

 

Spolupráce s policií 

V ranních hodinách v pracovních dnech 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 byla pravidelná a častá, během distanční 

výuky je možné říct, že ještě častější. Při škole pracuje spolek rodičů. Zákonní 

zástupci žáků byli informováni o aktuální situaci týkající se školy na webových 

stránkách školy a Facebooku školy, který škola obnovila. Dále jim byly zasílány 

informace emailem a během prezenční výuky i prostřednictvím žákovské knížky.  

Vychovatelky školní družiny i učitelé připravili společné akce pro rodiče 

s dětmi. Díky neformálnosti akcí je pak spolupráce třídních učitelů, vychovatelů 

a rodičů velmi dobrá. Přestože to v tomto školním roce nemohlo být často. 

Komunikačními kanály mezi rodiči a učiteli byly telefon, email, www stránky, 

osobní jednání, konzultační hodiny, třídní schůzky. Během roku bylo možné domluvit 

se na osobní schůzce s vedením školy i dalšími pedagogickými pracovníky. Škola 

spolupracuje se zákonnými zástupci žáků i formou výchovných komisí, které řeší 

kázeňské problémy, nedostatečnou přípravu na vyučování apod.  

Vzhledem k pandemii nebylo možné uskutečnit třídní schůzky a konzultační 

hodiny přímo ve škole. Pedagogové nahradili tato setkávání dálkovým způsobem.  

 

13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

 

Škola byla zapojena do projektu „Šablony II“ - VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A 

PODPORA ŽÁKŮ ZŠ ŠVEHLOVA II, který byl ukončen k 31. 8. 2021. Projekt byl 

spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo pokračování v osobnostně 

profesním rozvoji pedagogů, zlepšení školních výsledků žáků a rozvoj jejich znalostí 

a dovedností formou doučování a volnočasových aktivit. Nedílnou součástí projektu 

byla podpora školního psychologa.  

Dále byla škola realizátorem Výzvy č. 28 - projekt "Společně si rozumíme 

ZŠŠ", který byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt byl zaměřen na zvýšení 

kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. 

Ukončen byl k 30. 6. 2021. Škola je nadále zapojena do Výzvy č. 49 - Projekt VÝZVA 
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49 ZŠŠ, který je rovněž spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na 

začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, jehož součástí je 

návštěva a možnost navázání spolupráce se základními školami v různých zemích 

EU. Nedílnou součástí projektu je podpora asistenta pro žáky s odlišným mateřským 

jazykem.  

Škola se zúčastnila mezinárodního projektu „Čtenářský most Praha – 

Hamburg“. 

 

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. Tradičně se účastní různých soutěží. 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.  

V tomto školním roce jsme měli na základě diagnostiky odborného pracoviště 

tři žáky diagnostikované jako žáci nadaní. Tito žáci byli z 1. stupně. Žák prvního 

ročníku měl vypracovaný IVP, individuální studium probíhalo jedním dnem studijního 

volna pod vedením matky. Z těchto dnů si žák vedl portfolio. Jeden žák druhého 

ročníku docházel na hodiny matematiky o dva ročníky výše a další žák druhého 

ročníku se vzdělával v předmětu matematika o jeden ročník výše. Žáci se v podstatě 

velmi dobře a bez problémů zapojili do kolektivu třídy, se staršími žáky 

spolupracovali, patřili k výborným žákům. Všichni využívali odborné materiály a 

specifické učebnice, zvláště z organizace MENZA. 
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15. Polytechnická výchova 

 

Polytechnická výchova byla uskutečňována především v předmětu Člověk 

a svět práce. Hlavním cílem je vytvoření základů manuální zručnosti u žáků, získání 

přiměřených dovedností a obsluha jednoduchých přístrojů. 

V nejnižších ročnících byla polytechnická výchova zaměřena na manipulaci 

s předměty, modelování, stříhání, navlékání, skládání, trhání a práce s různými 

stavebnicemi, což rozvíjí jemnou motoriku ruky (důležitou i pro psaní), prostorovou 

představivost, (potřebnou v geometrii) a trénuje trpělivost a soustředění.  

           Ve vyšších ročnících podporuje polytechnická výchova zájem žáků v oblasti 

řemesel. Žáci 8. ročníku se zapojili do projektu Polytechnická hnízda v rámci 

spolupráce se SŠES, Jesenická 1, Praha 10. Tento projekt však musel být odložen. 

 

  

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním 

dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 

Přípravné třídy nemáme a nemohla být realizována ani tzv. Přípravná 

odpoledne pro žáky budoucích 1. ročníků, které pravidelně pořádáme vždy na jaře, 

vzhledem k epidemiologické situaci, která vedla k uzavření škol. Z toho důvodu se 

nemohl v tomto školním roce uskutečnit ani Den otevřených dveří. V červnu se nám 

však podařilo umožnit setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkami. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bylo věnováno více pozornosti 

a individuálního přístupu. Třináct žáků se vzdělávalo za podpory asistenta pedagoga 

a žáci cizinci za podpory asistenta pro žáky s OMJ. Součástí byla 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 
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k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, 

a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.  

Do problematického, zátěžového či krizového stavu se v průběhu života 

dostane téměř každý člověk. Pro úspěšné zvládnutí situace ale každý volí rozdílné 

sociální strategie, individuální přístupy a způsoby využití nabízených možností. 

V případě žáků hraje velkou roli pedagog a jeho schopnost rozpoznat a správně 

interpretovat potenciální ohrožení.  

Důležitým úkolem pedagoga je správná volba intervence tak, aby daný jedinec 

byl schopen krizovou situaci úspěšně překonat. Aby pedagog, který obvykle provádí 

primární screening, dokázal odhalit skutečné příčiny vzdělávacích potíží žáka, musí 

nejprve rozpoznat projevy a dále posoudit jejich intenzitu a poté vyhodnocuje, zda 

dochází ke zmírnění či zhoršení projevů, případně v jaké situaci. Metody diagnostiky, 

které v naší pedagogické praxi používáme, jsou např. pozorování, rozhovor, analýza 

produktů apod. Podle závažnosti zmapovaných zjištění pedagog zvolí odpovídající 

podpůrná opatření. Včasná podpora a pomoc může těžkosti zmírnit nebo jim 

zamezit. Ve škole spolupracujeme na daném problému se školním poradenským 

pracovištěm i pedagogicko-psychologickou poradnou, popř. s dalšími odbornými 

institucemi.  

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 někdy bývá s omlouváním absencí. Někteří se však do kolektivu 

začleňují obtížněji. 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 zvýšením sebedůvěry žáků, asertivity, sebejistoty, interakce s 

druhými lidmi - pomocí her a skupinových forem vyučování, informacemi k lepšímu 

pochopení chování žáka z tohoto prostředí. Rovněž zařazováním tohoto tématu v 
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třídnických hodinách a ve výuce, i zapojením rodičů do života školy. Také celkovým 

posílením koheze školy.  

 

 

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                                        36 Čínská lidová republika                  3 

Rumunsko                                         5 Indická republika                                2 

Slovenská republika                    3 Irsko                                                   1 

Vietnamská social. republika         3 Polská republika                                 2 

Bývalá jugosl. republika Makedonie     2 Ruská federace                            2 

Mongolsko                                         2 Maďarsko                                           2 

Srbská republika                                  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 velmi rychle, 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 zdarma, 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.  

          Od března 2019 působí ve škole asistent pro žáky s OMJ (dotace EU, OP 

Praha – pól růstu ČR), který mimo jiné pomáhá žákům s odlišným mateřským 

jazykem při výuce, při zvládání úkolů, sleduje zapojení 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 

rovněž pedagogům.  
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18. Environmentální výchova 

Environmentální výchova a vzdělávání 

Environmentální výchova by měla v rámci vzdělávání zaujímat svojí pozici 

v širokém spektru vyučovaných předmětů. Měla by zdůrazňovat důležitost kvality 

prostředí, ve kterém se nacházíme a ve kterém se pohybujeme. Žáci by měli získat 

informaci, že mezi složky životního prostředí patří nejen příroda živá, ale i neživá. 

Zároveň je třeba brát ohled na udržitelné hospodaření se vzácnými zdroji. 

Ekologická výchova a vzdělávání 

Ekologická výchova zdůrazňuje především vztahy mezi jednotlivými 

organizmy v rámci biosféry včetně člověka. Vztahy v jednotlivých ekosystémech jsou 

základem fungování celého globálního ekosystému a je třeba do nich zahrnovat 

nejen živé organismy, ale i ostatní složky životního prostředí, se kterými se dostávají 

do ekologických interakcí. 

Výchova k udržitelnému způsobu života 

Udržitelný rozvoj by měl být postupem času implementován do většiny odvětví 

lidské činnosti. Klade důraz na kvalitní životní prostředí, ekonomický a sociální 

rozvoj, bez drastického poškozování globálního ekosystému. Nejdůležitějším 

předpokladem je kvalitní informovanost veřejnosti. 

Příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení typických pro EVVO: 

Terénní výuka, přírodovědná pozorování, monitorování stavu jednotlivých 

složek životního prostředí, práce s přírodninami aj. 

Praktické činnosti přímo v přírodě a ve prospěch ochrany přírody a péče 

o životní prostředí, experimentování, autentické činnosti, problémová a projektová 

výuka, hry s ekologickou tematikou, simulační hry, řízené diskuze, využití metod 

dramatické a estetické výchovy, smyslového vnímání přírody, školní ekologické 

projekty, bezprostřední kontakt s přírodou, význam příkladu (provoz školy, osobnosti 

apod.), využití individuální a týmové práce žáků. 

Inovace výuky z hlediska regionálních zvláštností s důrazem na utváření 

citového vztahu dětí k domovu, aktuálních situací, individuální posouzení žákova 

pochopení učiva o životním prostředí a na základě toho individuální práce s žákem, 
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projevovat ekologicky odpovědné postoje a návyky a umět argumentovat v jejich 

prospěch, sebereflektovat své jednání a výchovné působení v EVVO. 

Výše uvedenými způsoby rozvíjet kompetence v oblasti EVVO u svých žáků 

(zprostředkovat jejich potřebné znalosti formou dovedností a návyků) a podporovat 

jejich aktivní zapojování do péče o životní prostředí. 

Základní cíl EVVO 

           Základním cílem naší školy je přispět k takovým způsobům 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 z lidí, naučit se komunikovat 

s ostatními lidmi, dokázat přesně formulovat své pocity, potřeby a přání 

 vést žáky k tomu, aby se dokázaly svěřit se svými problémy rodičům 

a učitelům 

 podporovat vzájemnou komunikaci mezi mladšími a staršími žáky jako  
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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 výukovými potřebami aktivní zapojení do 

všech školních i mimoškolních činností 

 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 

Očekávané výsledky  

Žáci si v průběhu školní docházky osvojí základní vědomosti: 

 podmínkách života a zákonitostech přírody, o struktuře a funkcích 

ekosystémů i celé biosféry, významu biodiverzity 

 podmínkách lidské existence, o funkcích ekosystémů z hlediska 

lidských potřeb a zdrojích pro jejich uspokojování 

 způsobech a možnostech využívání prostředí, dopadech lidské činnosti 

na životní prostředí, které v různé míře ohrožují podmínky života 

i zdroje lidských potřeb 

 tom, co je nezbytné učinit, aby se odstranily vzniklé problémy a aby 

další vážné a neřešitelné nevznikaly, a to na úrovni lokální, regionální, 

globální 

 v zájmu života a udržitelnosti rozvoje lidské společnosti, si osvojí tvořivý 

způsob myšlení při řešení každodenních úkolů 

 v průběhu školní docházky získají dovednosti a návyky potřebné 

z hlediska udržitelného rozvoje 

K utváření správných názorů a postojů k otázkám udržitelného rozvoje 

napomůže systematické vzdělávání v této oblasti, v mezipředmětové spolupráci, 

v ověřování si teoretických vědomostí v průběhu mimo vyučovacích aktivit (aktivní 

účastí žáků v řešení dlouhodobých i krátkodobých projektů, při komplexních 

exkurzích, praktických cvičeních, na školách v přírodě apod.). 

V tomto školním roce bylo plnění plánu EVVO ztíženo dlouhou dobou, kdy 

nemohla probíhat prezenční výuka. Zároveň epidemiologická nařízení neumožňovala 

přítomnost externích lektorů ve škole či cestování žáků do center ekologické 

výchovy. Přesto se podařilo zrealizovat několik zajímavých projektů, které prohloubily 



 

Výroční zpráva     Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace       Školní rok 2020/2021  

30 
 

znalosti žáků v environmentální výchově. Mezi tyto projekty patří především systém 

EVVO výzev, které škola realizovala během jara. V rámci tohoto projektu si žáci 

vyzkoušeli správné i zajímavé nakládání s odpadem, dále se starali o své zdraví a 

poznávali různé druhy rostlin a živočichů. Součástí projektu bylo i pozorování klíčící 

rostlinky. Na prvním stupni se zapojilo 291 žáků (pouze 34 se nezapojilo) a na 

druhém stupni se zapojilo 144 žáků. Nejlepší řešitelé byli odměněni pěknými cenami.  

Během tohoto školního roku se podařilo zrealizovat několik škol v přírodě, což 

také podpořilo vztah žáků k přírodě a naplňovalo zásady EVVO. Jednotlivé třídy se 

také snažily zapojit environmentální výchovu do vyučovaných předmětů. Především 

do hodin přírodopisu či v rámci předmětu Člověk a jeho svět. Některé třídy se učily za 

vhodného počasí v exteriéru školy. Výuka přírodopisu byla také realizována několik 

hodin venku, kdy si žáci mohli prohlédnout probírané organismy v reálném prostředí. 

Některé třídy se zúčastnily odborné exkurze do okolí potoka Botiče, kde pozorovaly 

přirozené potoční meandry, hovořili o významu vody v krajině a poznali nějaké 

typické organismy, které tento biotop vyhledávají. 

Škola se neustále snaží ekologizovat svůj provoz, šetřit energiemi a motivovat 

k tomu i samotné žáky. Programy, které byly na tento rok plánované, se doufejme, 

podaří realizovat v příštím školním roce, nicméně záleží na aktuálním vývoji 

epidemie. 

Přehled plánované činnosti: 

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 a jejich ekologické výukové programy (září – červen, 

dle výběru) SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

3. Systém ekologických výzev, do kterých se mohou zapojit všechny třídy spolu 

se svými třídními učiteli (po celý rok) SPLNĚNO 

4. terénní ekologické výukové programy od ekocentra Koniklec (2. pololetí) 

ODLOŽENO 

5. program organizace Pochop přírodu (2. pololetí) ODLOŽENO 

6. Program společnosti Tonda Obal o správné recyklaci materiálů (2. pololetí) 

ODLOŽENO 
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7. podpora dalšího vzdělávání učitelů s tématikou zaměřenou na EVVO (během 

celého školního roku, dle výběru) SPLNĚNO 

8. ekologizace provozu školy – šetření energií, sběr papíru, třídění odpadu 

(během celého roku, všichni zaměstnanci i žáci školy) SPLNĚNO 

9. výbava školy učebními pomůckami potřebnými pro EVVO (během celého 

školního roku) SPLNĚNO 

10. organizace škol v přírodě SPLNĚNO 

11. další akce dle nabídky během školního roku 

 

 

19. Multikulturní výchova 

 

Multikulturní výchova byla začleňována do výuky především v rámci 

průřezových témat. Vzhledem k vyššímu počtu žáků cizinců (více než 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. Multikulturní 

výchova je dnes běžnou součástí života školy i výuky. Je i 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. 

Učitelé si často se žáky povídali o jejich rodištích, „cestovali po mapě“, 

ukazovali si fotografie a diskutovali o kulturních a národnostních odlišnostech.  Ve 

škole jsou žáci s odlišnostmi v náboženské víře a samozřejmě i žáci z nevěřících 

rodin. I tomuto tématu se věnovali. V rámci exkurze navštívili i katolický kostel, kde 

byla řada žáků poprvé ve svém životě. Výsledkem toho by mělo být pochopení ze 

strany dětí, že být odlišným neznamená být špatným, ale lze se vzájemně pochopit.  
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V rámci primární prevence absolvovali žáci i přednášku od METACULTURE 

Hodnoty, která byla částečně věnovaná i odlišným kulturám lidí, kteří žijí v Asii. V 

dějepisu bylo vloženo téma ovlivnění a prolínání kultur u tématu: Zámořské objevy. 

Zde bylo názorně vidět vzájemné ovlivnění civilizací. 

Ve škole pracuje asistent pro žáky s OMJ, který poskytuje podporu nejen 

žákům cizincům, ale i jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy (viz kapitola 

Poradenské služby školy a spolupráce s dalšími subjekty). 

 

 

20. Prevence rizikového chování 

Naše škola klade důraz na předcházení rizikovému chování žáků naší školy, 

věnovali jsme se preventivnímu působení na žáky v oblastech, které jsme si stanovili 

v Minimálním preventivním programu školy. K realizaci tohoto programu jsme využili 

jak vlastních prostředků, tak i několika externích organizací zabývajících se touto 

problematikou. Ve školním roce 2020/2021 spolupracujeme na realizaci všeobecné 

primární prevence s organizací Jules a Jim, z.ú. Bloky jsme zacílili na problematiku 

kouření, zneužívání alkoholu, bezpečnosti na síti, zdravé komunikace ve třídě, či 

psychohygienu. Všeobecná primární prevence byla pokryta z grantu MHMP. Jako 

velmi přínosné se ukázalo znovu zorganizovat adaptační dny pro šesté ročníky a 

jeden osmý. 

Dále spolupracujeme s organizací METACULTURE, která u nás realizovala 6 

bloků interaktivních besed na téma: Hodnoty a chudoba. Organizace Fórum pro 

prožitkové vzdělávání realizovalo pořad na téma: Šikana jako bezprostřední riziko 

pro demokratickou kulturu na školách. Ne vše mohlo proběhnout prezenční formou, 

proto byla využita i on-line forma. 

Škola kladla důraz i na vzdělávání pedagogů (odlišné kultury, formativní 

hodnocení, či návrat žáků do školy po vynucené pauze). Využili jsme nabídky 

projektu Filmy pomáhají, máme tak přístup k 7 hraným preventivním filmům včetně 

metodik, které jsou učitelům k dispozici. Na preventivních aktivitách spolupracujeme 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10, kde dochází i k pracovním 

setkání metodiků prevence Prahy 10. 
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Také jsme se zúčastnili šetření MHMP ohledně rizikového chování u žáků na 

2. stupni ZŠ. Krom mnoha naplánovaných aktivit, muselo ŠPP podniknout mnoho 

intervenčních zásahů k eliminaci nežádoucího jednání. 

Výčet aktivit: 

26. 8. Seminář - pedagogičtí pracovníci 1. st.- Návrat žáků do školy po vynucené 

pauze způsobené pandemií viru COVID-19- Proxima Sociale o. p. s. 

26. 8. Seminář - pedagogičtí pracovníci 2. st.- Návrat žáků do školy po vynucené 

pauze způsobené pandemií viru COVID-19- Proxima Sociale o. p. s. 

2. 9. Seminář - třídní učitelé+ vybraní pedagogové- Vedení třídnických hodin I.- PhDr. 

Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.- PedF UK 

2. 9. Seminář- třídní učitelé+ vybraní pedagogové- Vedení třídnických hodin II.- PhDr. 

Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.- PedF UK 

15. 9. Adaptační kurz - VI.A + třídní učitel- Proxima Sociale o. p. s. 

15. 9. Adaptační kurz - VI.B + třídní učitel- Proxima Sociale o. p. s. 

15. 9. Adaptační kurz - VI.C + třídní učitel- Proxima Sociale o. p. s. 

16. 9. Adaptační kurz - VI.A + třídní učitel- Proxima Sociale o. p. s. 

16. 9. Adaptační kurz - VI.B + třídní učitel- Proxima Sociale o. p. s. 

16. 9. Adaptační kurz - VI.C + třídní učitel- Proxima Sociale o. p. s. 

29. 9. Adaptační kurz - VIII.A + třídní učitel- Proxima Sociale o. p. s. 

29. 9. Setkání metodiků prevence PPP Praha 10- ŠMP- PPP Praha 10 

30. 9. Adaptační kurz - VIII.A + třídní učitel- Proxima Sociale o. p. s. 

8. 12. Primární prevence - Jules a Jim- I. C 

14. 12. Šetření - Rizikové chování u žáků 2. stupně ZŠ- MHMP- VII. B 

15. 12. Šetření - Rizikové chování u žáků 2. stupně ZŠ-  MHMP- VI. A 

16. 12. Šetření - Rizikové chování u žáků 2. stupně ZŠ- MHMP- IX. A 

16. 12. Primární prevence - Jules a Jim- II. A 

16. 12. Primární prevence - Jules a Jim- II. B 

17. 12. Šetření - Rizikové chování u žáků 2. stupně ZŠ- MHMP- VII. A 

17. 12. Primární prevence - Jules a Jim- II. C 

17. 12. Primární prevence - Jules a Jim- III. A 

18. 12. Šetření - Rizikové chování u žáků 2. stupně ZŠ- MHMP- VII. C 

27. 1. Metaculture – Hodnoty - VI. A 

4. 2. Metaculture – Hodnoty - V. C 
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9. 2. Metaculture – Hodnoty - VI. C 

10. 2. Metaculture - Hodnoty- VII. C 

15. 2. Primární prevence - Jules a Jim- Umíme se domluvit- V. A 

15. 2. Primární prevence - Jules a Jim- Umíme se domluvit- V. B 

16. 2. Primární prevence- Jules a Jim- Umíme se domluvit- V. C 

18. 2. Primární prevence- Jules a Jim- Nekuřátka- IV. A 

18. 2. Primární prevence- Jules a Jim- Nekuřátka- IV. B 

19. 2. Primární prevence- Jules a Jim- Alkohol- VIII. A 

24. 2. Primární prevence- Jules a Jim- Psychohygiena- VII. A 

24. 2. Primární prevence- Jules a Jim- Psychohygiena- VII. B 

25. 2. Primární prevence- Jules a Jim- Nekuřátka- IV. C 

8. 3. Primární prevence- Jules a Jim- Nebezpečí na síti- VI. C 

10. 3. Seminář- ARcursus- Odlišné kultury u nás ve škole- Jak na to- Třídní učitelé 

11. 3. Metaculture- Hodnoty- IX. B 

12. 3. Metaculture- Hodnoty- IX. A 

17. 3. Seminář- ARcursus- Odlišné kultury u nás ve škole- Jak na to- Třídní učitelé 

22. 3. Primární prevence- Fórum pro prožitkovou pedagogiku- Šikana- V. C 

6. 5. Seminář- Rozpad rodiny a škola. Školní psycholog 

 

 

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 tomto školním roce plánované mezinárodní spolupráce, 

která se v důsledku pandemické situace nemohla naplnit. Spolupracuje na různých 

projektech v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Pravidelně se 

také zapojuje do projektů dopravní výchovy. Účastní se rovněž projektu Rodiče 

vítáni.  

         Mezi hlavní dlouhodobé projekty školy patří projekt Třídy s rozšířenou výukou 

hudební výchovy, který se realizuje od září 2009. Žáci reprezentují školu, veřejně 

vystupují a získali již mnohá ocenění. V tomto školním roce však všechna vystoupení 

musela být zrušena.  

Došlo k další modernizaci a rozšíření IT v souvislosti s potřebou reagovat na 

aktuální situaci distančního vzdělávání, škola zajistila i dostatek notebooků pro žáky 

k distanční výuce.  

Škola se také stala nejúspěšnější pražskou ZŠ v matematické soutěži MaSo 

2021, školu reprezentovali žáci z 8. a 9. ročníku. Tým vybojoval 55. místo z 388 

týmů, porazil všechny pražské základní školy a 249 týmů gymnázií z celé ČR. Další 

úspěch zaznamenala škola v Matematickém Klokanovi – kategorie Benjamín. V 

celostátním kole soutěže získal plný počet bodů žák z 8. ročníku. V konverzační 

soutěži v anglickém jazyce dosáhl úspěchu žák ze 6. ročníku, kterému se podařilo 

zvítězit v obvodním kole. Velkého úspěchu dosáhla i žákyně 9. ročníku v okresním 

kole zeměpisné olympiády, kde ve své kategorii (8. + 9. ročník základních škol, 3. + 

4. ročník osmiletých gymnázií a 1. + 2. ročník šestiletých gymnázií) dokázala zvítězit. 

 Škola se zapojila do projektu Čtenářský most Praha – Hamburk (projekt k 30. 

výročí partnerství měst), který podporoval zájem dětí o čtení. Žáci 1. – 6. ročníku, 

kteří byli do projektu zapojeni, se počtem přečtených stránek pročetli společně s 

německými žáky vzdáleností 500 km mezi Prahou a Hamburkem.  
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Propagace školy na veřejnosti: 

Projekt „Rodiče vítáni“; webové stránky a veřejná deska; Facebook; třídní 

stránky; spolek rodičů; školská rada; noviny Prahy 10. 

Škola spolupracovala se SŠ elektrotechniky a strojírenství, Praha 10 v rámci 

polytechnické výchovy (polytechnická hnízda), projekt však nemohl být realizován; s 

VOŠSP Praha 10; s Dům UM, Praha 10 – dopravní výchova – nemohlo být 

realizováno, online soutěže ale proběhly; také s firmou Corinth - virtuální učebna; s 

PPP pro Prahu 10; se SVP Klíčov; s Metaculture; se společností META;  Integračním 

centrem Praha i Národním pedagogickým institutem ČR. 

Výuka v tomto školním roce byla v důsledku koronavirových opatření velmi 

diferencovaná. Učitelé i žáci museli rychle reagovat a přizpůsobit se dané situaci, 

která byla často proměnlivá. Na prvním i druhém stupni došlo opakovaně k 

překlopení prezenční výuky na distanční, což s sebou neslo zvýšenou pracovní zátěž 

pro učitele. Mnozí se museli naučit ovládat nové IT technologie, nebo se v nich 

úspěšně zdokonalovali tak, aby žákům nahradili prezenční výuku a zároveň kvalitně 

odváděli distanční výuku v souladu s časovými i tematickými plány. 

 

Výsledky kontrol ČŠI 

Poslední kontrola ČŠI proběhla na místě v roce 2015. Výsledek: Standardní 

škola; výuka hudební výchovy a poradenské služby zabezpečovány nadstandardně. 

Poslední šetření ČŠI proběhlo online v době distanční výuky v tomto školním 

roce. 

 

 

23. Hospodářský výsledek školy 

Hospodářský výsledek školy za rok 2020 byl 257 200 Kč.  
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24. Projekty školy financované z cizích zdrojů 

 

Operační program potravinové a materiální pomoci V. – EU, MPSV 

 „Vzdělávání pedagogů a podpora žáků ZŠ Švehlova“ – MŠMT, EU 

"Společně si rozumíme ZŠŠ" – EU, OP Praha – pól růstu ČR 

„Projekt VÝZVA 49 ZŠŠ“ - spolufinancován Evropskou unií 

Zdravý rozvoj žáků (primární prevence, učební pomůcky)  - MČ Praha 10 

Primární prevence – MHMP 

 

 

25. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících 

z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy hl. m. Prahy 2020 – 2024 

 

V oblasti vzdělávání se zaměřujeme na priority vyplývající z Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020 – 2024. Tyto 

priority a cíle jsou i součástí dlouhodobého záměru školy, který je zpracován 

v Dlouhodobém plánu – Koncepce rozvoje školy 2021 - 2024.  

Naplňování Dlouhodobého záměru školy (jak se daří):  

 Pravidelná aktualizace školních vzdělávacích programů ANO 

 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem ANO 

 Podpora výuky cizích jazyků ANO 

 Podpora polytechnické výchovy ANO 

 Podpora matematické gramotnosti ANO 

 Podpora finanční gramotnosti ČÁSTEČNĚ 

 Podpora čtenářské gramotnosti ANO 

 Podpora přírodovědné gramotnosti ČÁSTEČNĚ 

 Podpora výchovy ke kreativitě ČÁSTEČNĚ 

 Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických 

pracovníků ANO 

 Podpora vybavenosti školy ANO 

 Podpora školních poradenských služeb a školních psychologů ANO 
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 Podpora žáků na činnosti školy ČÁSTEČNĚ 

 Podpora výuky základních tělovýchovných návyků a sportovních 

činností ANO 

 Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání ANO 

 Podpora výběru vzdělávání zejména ve vztahu k trhu práce 

ČÁSTEČNĚ 

 Prevence rizikového chování ČÁSTEČNĚ 

 Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (EVVO) ANO 

 Péče o nadané a talentované žáky ANO 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 29. 9. 2021 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 11. 10. 2021 

 

 
 
 
 
 
V Praze dne 24. 9. 2021 
 
Zpracovala: Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy 
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Příloha č. 1  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

 

Studium k doplnění kvalifikace, specializační studium: 

Učitelka 

Doba studia od - 
do 

Název instituce Název studijního programu 

prosinec 2020 Pedagogická fakulta 
Jihočeské univerzity v Č. 
Budějovicích 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 
Učitel 

Doba studia od - 

do 

Název instituce Název studijního programu 

únor 2021 – červen 

2021 

ČVUT v Praze, Masarykův 

ústav vyšších studií 

Doplňující didaktické studium 

anglického jazyka 

 

Učitelka 

Doba studia od - do Název instituce Název studijního programu 

Od roku 2017 do 

současnosti 

Univerzita Palackého 

v Olomouci (Pedagogická 

fakulta) 

Speciální pedagogika pro 2st.ZŠ 

a SŠ a německý jazyk pro 

2.st.ZŠ 

(navazující magisterské studium) 

 

Asistentka pedagoga 

Doba studia od - 
do 

Název instituce Název studijního programu 

2019 - 2023 Soukromá SOŠ a SOU 
BEAN  

Předškolní a mimoškolní 
pedagogika – dálkové studium 

 

 
Akreditační školení a kurzy, vzdělávání 

 
Všichni 

Datum Název školení 

Červen 2021 eŽK 

Srpen 2021 Školení BOZP 

Srpen 2021 Školení první pomoci 
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Srpen 2021 GDPR 

Srpen 2021 Školení CO 

Srpen 2021 eŽK 

 
Vedení školy 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

25.8. 2020   Informační technologie 

26. 8. 2020   Práce s dětmi po návratu 
z izolace způsobené 
nemocí COVI 19 do školy 

28. 8. 2020   CO, BOZP 

31. 8. 2020   GDPR 

7. 9. 2020   Informační technologie 

30. 11. 2020   Formativní hodnocení 

23. 2. 2021  Forum s.r.o. 
Praha 8 

Převratná novela zákona o 
ped. pracovnících 

5. 3. 2021  Seminaria, s.r.o., 
Praha 5 

Teams pro školy – novinky 
a pokročilé funkce 

8. 3. 2021  Škola OnLine El. zápisy pro ZŠ a MŠ - 
webinář 

10. 3. 2021 
17. 3. 2021 

 AR cursus.cz 
(školení se 
uskutečnilo ve 
spolupráci se školou 
v rámci výzvy 28 a 49 

Odlišné kultury u nás ve 
škole 

22.03.2021 
23.03.2021 

MSMT- 
34178/2019-
4-1117 

Počítačová služba 
s.r.o., 
Stupkova 413/1a, 779 
00 Olomouc, 
 IČ: 25884735 

ICT: MS EXCEL I – 
ZÁKLADNÍ ÚPRAVY 

23. 11. 2020 32916/2017 NPI ČR Využití Office365 
v distanční výuce 

30. 11. 2020  FORUM Formativní hodnocení – jak 
jej zavést a používat v 
praxi 

22. a 23. 3. 
2021 

MSMT – 
34178/2019-
4-1117 

Počítačová služba 
s.r.o., Stupkova 
413/1y, Olomouc 

ICT: MS Excel – základní 
úpravy 

17.3.2021 MSMT-
34013/2019-
3-974 

ARcursus Odlišné kultury u nás ve 
škole – jak na to 

24. a 25. 5. 
2021 

 Škola on-line Školení administrátorů  se 
zaměřením na e-ŽK 

10. 6. 2021  Škola on-line Tvorba rozvrhu a 
suplování. Generátor 
rozvrhu Bakaláři rozvrh 
hodin 

22. 6.  MAP II Psychohygiena pro školy 
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Metodik prevence 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

Celý rok MSMT- 

39883/2020-3-

989 

Národní 

pedagogický 

institut České 

republiky 

Sebezkušenostní dlouhodobý 

výcvik pro vedení 

problémových třídních 

kolektivů 

26. 8. 2020  Proxima Sociale o. 

p. s. 

Návrat žáků do školy po 

vynucené pauze způsobené 

pandemií viru COVID-19 

2. a 9. 9. 2020 MSMT- 

1405/2020-4-

174 

Veronika Pavlas 

Martanová 

Vedení třídnických hodin jako 

základ primární prevence 

30. 11. 2020  Nakladatelství 

FORUM 

Formativní hodnocení jak jej 

zavést a používat v praxi 

17. 3. 2021 MSMT- 

34013/2019-3-

947 

ARcursus s. r. o. Odlišné kultury u nás ve 

škole- jak na to 

26. 5. 2021  MAP II MČ Praha 

10 

Učitel lídr- Badatelsky 

orientovaná výuka ve fyzice 

  
Školní speciální pedagog 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

  META Nové podpory ve vzdělávání 

cizinců, doporučení a metody 

pro výuku cizinců a žáků 

OMJ ve školním roce 

2021/22 v souladu se ŠZ 

 
Učitelé 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

25.8. 2020   Školení IT 

26. 8. 2020   Práce s dětmi po návratu 
z izolace způsobené nemocí 
COVID-19  do školy 

28 8. 2020   CO 

28.8. 2020   BOZP 
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31.8. 2020   GDPR 

2.9. a 9.9. 2020 MSMT 
1405/2020-4-
174 

 Vedení třídnických hodin 
jako základ primární 
prevence 

7. 9. 2020   Školení IT 

30.11. 2020  Nakladatelství 
FORUM  

Formativní hodnocení – 
online 
Lektorka: Mgr. Pavlína 
Seidlerová 

9.12. 2020 MŠMT 
8591/2019-1-
246 

Vše pro školy & 
školky, 

Rozvoj matematické 
gramotnosti u žáků ZŠ 

10.3.a17.3. 
2021 

MSMT 
13815/2018-1 

ARcursus s.r.o. Odlišné kultury u nás ve 
škole a jak na to -  lektorka 
Mgr. Kateřina Bojdová - 
online 

 3.6. 2021   Školení – el. třídnice a ŽK 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

25.8. 2020   Školení IT 

26.8. 2020   Práce s dětmi po návratu z 
izolace způsobené nemocí 
COVID-19 do školy 

28.8. 2020   CO 

28.8. 2020   BOZP 

31.8. 2020   GDPR 

2.9. a 9.9. 2020 MSMT 
1405/2020-4-
174 

 Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

7.9. 2020   Školení IT 

30.11. 2020  Nakladatelství 
FORUM 

Formativní hodnocení 

9.12. 2020 MŠMT 
8591/2019-1-
246 

 Rozvoj matematické 
gramotnosti u žáků ZŠ, Vše 
pro školy & školky, 

10.3. a 17.3. 
2020 

MSMT 
13815/2018-1 

AR cursus s.r.o. Odlišné kultury u nás ve 
škole a jak na to 

6.4. a 7.4. 2020   Microsoft Teams 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

9.12.2021 8591/2019-1-
246 (šablony) 

lektor – Mgr. Jan 
Vodička 

Rozvoj matematické 
gramotnosti u žáků ZŠ 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

2. a 9. 9.   Školení pro třídní učitele 

7.9. 2020   Používání aplikace M. Teams 

10. a 17.3   Odlišné kultury 

30.11. 2021   Formativní školení 
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Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

25.8. 2020  ZŠ Informační technologie 

26. 8. 2020  ZŠ Práce s dětmi po návratu 
z izolace způsobené nemocí 
COVI 19 do školy 

28. 8. 2020  ZŠ CO, BOZP 

30. 11. 2020  ZŠ Formativní hodnocení 

31. 8. 2020  ZŠ GDPR 

2. 9. + 9. 9. 
2020 

 ZŠ Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

7. 9. 2020  ZŠ Informační technologie 

10. 3. + 17. 3. 
2021 

 ZŠ Odlišné kultury ve škole 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

9. 9. 2020 MSMT-
1405/2020-4-
174 

V. P. Martanová Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

30. 11. 2020  Forum Formativní hodnocení, jak jej 
zavést a používat v praxi 

2021   Teams – zdokonalovíní jeho 
využití 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

srpen 2020   Práce s dětmi po návratu 
z izolace způsobené nemocí 
COVID – 19 do školy 

srpen 2020  Škola BOZP, CO 

srpen 2020  Škola GDPR 

srpen/září 
2021 

 Škola Microsoft Teams 

2. a 9. 9. 2020   Jak vést třídnické hodiny 

30. 11. 2020  Nakladatelství 
FORUM 

Formativní hodnocení 

10. a 17. 3. 
2021 

MSMT – 
13815/2018-1 

ARcursus Odlišné kultury u nás ve 
škole – jak na to 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

24.11. Číslo 
programu: 20-
44-12-PMK-
OW-CJL-01 

Národní 
pedagogický 
institut České 
republiky 

Specifika výuky češtiny u 
žáků s odlišným mateřským 
jazykem 

10.3. a 17.3. MSMT-
13815/2018-1 

ARcursus Odlišné kultury 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

1. 9. 
9. 9. 2020 

1405/2020-4-
174 

PhDr V.Pavlas Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

7. 9. 2020  Microsoft Školení v Teamsech 
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20. 10. 2020  Microsoft Roadshow pro školy 

9. 11. 2020 20-44-12-
PMK-OW-ICT-
02 

Národní 
pedagogický 
institut  

Oblastní workshop ICT - 
Využití iPadů při podpoře 
výuky naukových předmětů 
(D, Z, PŘ) 

10. 11. 2020  NPI  společenství praxe vzdělávací 
oblasti Člověk a zdraví. 

30. 11. 2020  Forum Formativní hodnocení 

10. 3. 2021  
17. 3. 2021 

34013/20193-
974 

ARcursus s.r.o. Odlišné kultury u nás ve škole  
Jak na to 

12. 3. -13. 3. 
2021 

 Tereziánská 
iniciativa 

Životní příběh Anne Frankové 

18. 3. 2021  NPI společenství praxe vzdělávací 
oblasti Člověk a společnost 

29. 3.- 30.3. 
2021 

10924/2020-3-
361 

DVPP Tvorba webových stránek 

6.4.-7.4. 2021  DVPP Teams školení 

28. 4.. 2021  Microsoft Demodays 

Celoročně  
1krát za 14 dní 

 Microsoft Večerní univerziza 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

25. 8. 2020   Školení IT 

26. 8. 2020   Práce s dětmi po návratu z 
izolace způsobené nemocí 
COVID-19 do školy 

28. 8. 2020   CO 

28. 8. 2020   BOZP 

31. 8. 2020   GDPR 

2. 9. a 9. 9. 
2020 

MSMT- 
1405/2020-4-
174 

 Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

7. 9. 2020   Školení IT 

30. 11. 
2020 

 Nakladatelství 
FORUM 

Formativní hodnocení – 
online, lektorka: Mgr. P. 
Seidlerová 

9. 12. 2020 MSMT- 
13815/2018-1 

Arcursus, s.r.o. Odlišné kultury u nás ve škole 
a jak na to – on line, lektorka 
Mgr. K. Bojdová 

15. 5. a 23. 5. 
2021 

MSMT-
14929/2019-1-
625 

NOVÁ ŠKOLA, 
s.r.o. 

AMOS-soubor vzdělávacích 
materálů pro 1. ročník. Lektor 
Mgr. M. Novotný 

23. 6. 2020  ŠkolaOnLine 
(BAKALÁŘI 
software s.r.o.) 

Elektronické ŽK 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

30.10.2020  Eduagroup Grammaire francaise. Oh la, 
la! 
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30.11. 2020 MŠMT  Formativní hodnocení, jak jej 
zavést a používat v praxi. 

9.11.  Eduagroup How to teach online 

10.12.   Eduagroup Hodnocení studentů 

24. a 
25.2.2021 

MŠMT Infra Komunikace v krizových 
situacích 

4.2.  
10.2. 
29.3. 
 
23.4.  
30.4. 
 
 

 Hueber 
Hueber 
Digital Skills and 
Jobs Coalition 
Eduagroup 
Eduagroup 

Musik im Deutschunterricht 
Jak rozmluvit žáky – 
tentokrát online 
Distance learning 
Aplikace pro online výuku 
Error correction 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

17. 3. 2021 MSMT – 
34013/2019-3-
974 

ARcursus s. r. o. Odlišné kultury u nás ve škole 
– jak na to 

30. 11. 2020  FORUM Formativní hodnocení 

2. a 9. 9. 2020 MSMT-
1405/2020-4-
174 

PhDr. Mgr. 
Veronika Pavlas 
Martanová, Ph. D 

Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

24.-25.2.2021 MSMT- 
40286/2020-4-
1065 

Zřetel, s.r.o Motivace a motivátory ve 
školním prostředí 

Srpen 2020   BOZP, CO, GDPR, MS 
Teams, školení pro třídní 
učitele 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

srpen 2020   CO, GDPR, BOZP 

26. 8. 2020  Proxima Sociale o. 
p. s. 
 

Návrat žáků do školy po 
vynucené pauze způsobené 
pandemií koronaviru COVID-
19 

17. 3. 2021 MSMT – 
34013/2019-3-
974 

ARcursus s. r. o. Odlišné kultury u nás ve 
škole – jak na to 

18. 11. 2020  AVMEDIA 
Komplexní 
program rozvoje a 
podpory pražského 
školství 

Inovativní nástroje a metody 
podpory čtenářské 
gramotnosti pro učitele 2. st. 
ZŠ 

30. 11. 2020  FORUM Formativní hodnocení 

2. a 9. 9. 2020 MSMT-
1405/2020-4-
174 

PhDr. Mgr. 
Veronika Pavlas 
Martanová, Ph. D 

Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

23. 6. 2021  Škola online Elektronické ŽK 
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Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

18. 11.  Veronika Kynclová Inovativní nástroje a metody 
podpory čtenářské 
gramotnosti pro učitele 2. st. 
ZŠ 

30. 11.  Naklad. Forum 
(Eva Chválová) 

Formativní hodnocení – jak 
jej zavést a používat v praxi 

1. 3.   Petr Ludwig Konec prokrastinace 

17. 3. MSMT-
34013/2019-3-
974 

Kateřina Bojdová Odlišné kultury u nás ve 
škole – jak na to 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

25. 8. 2020   Školení IT 
 

26. 8. 2020   Práce s dětmi po návratu 
z izolace způsobené nemocí 
COVID-19  do školy 

28. 8. 2020   CO 

28. 8. 2020   BOZP 

31.8. 2020   GDPR 

2. a 9.9. 2020 MSMT– 
1405/2020-4-
174 

 Vedení třídnických hodin 
jako základ primární 
prevence. 

7.9.2020   Školení IT 

30.11.2020 neuvedeno Nakladatelství 
FORUM 

Formativní hodnocení 

16.3.2021 MSMT- 
34013/2019-3-
974 

 ARcursus s.r.o. 
MSMT 13815/2018-
1 

Odlišné kultury u nás ve 
škole a jak na to 

6. 4. a 7. 4. 
2021 

  školení Microsoft Teams 
 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

25.8. 2020  ZŠ Informační technologie 

26. 8. 2020  ZŠ Práce s dětmi po návratu 
z izolace způsobené nemocí 
COVID-19 do školy 

28. 8. 2020  ZŠ CO, BOZP 

30. 11. 2020  ZŠ Formativní hodnocení 

31. 8. 2020  ZŠ GDPR 

2. 9. + 9. 9. 
2020 

 ZŠ Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

7. 9. 2020  ZŠ Informační technologie 

10. 3. + 17. 3. 
2021 

 ZŠ Odlišné kultury ve škole 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 
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26. 8. 2020   Seminář: „Práce s dětmi po 
návratu z izolace způsobené 
nemocí COVID – 19 do 
školy“ 

2. a 9. 9. 2020 MSMT – 
1405/2020-4-
174 

Phdr. Mgr. 
Veronika Pavlas 
Martanová Ph.D. 

Vzdělávací kurz: „Vedení 
třídnických hodin jako základ 
primární prevence“ 

30. 11. 2020  Nakladatelství 
FORUM, s.r.o. 
Ing. Eva Chválová 

Školení:  
„Formativní hodnocení – jak 
jej zavést a používat v praxi“ 

10. a 17. 3. 
2021 

MSMT – 
34013/2019-3-
974 

ARcursus s.r.o. 
Mgr. et Mgr. et 
Mgr. Soňa 
Křížová, Ph.D. 

Vzdělávací program:  
„Odlišné kultury u nás ve 
škole – jak na to“ 

6. 4. a 7. 4. 
2021 

  Školení: MS Teams 

19. 4. - 30. 4. 
2021 

MSMT – 
14929/2019-1-
625 

NOVÁ ŠKOLA, 
s.r.o. 
Ing. Mgr. Martin 
Janáček 

Vzdělávací program:  
„AMOS – soubor 
vzdělávacích materiálů pro 1. 
ročník“ 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

31.8.2020   GDPR 

2.9. + 
9.9.2020 

MŠMT 
1405/2020-4-
174 

 Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence  

7.9.2020   Školení IT 

21.10. 
2020 

   

31.11. 
2020 

 Nakladatelství 
FORUM 

Formativní hodnocení, jak jej 
zavést a používat v praxi 

9.12.2020 MŠMT8591/ 
2019-1-246 

 Rozvoj matematické 
gramotnosti u žáků ZŠ, Vše 
pro školy & školky 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

2. 9. 2020- 9. 
9. 2020 

MŠMT- 16746 
/ 2014-1-552 

Mgr. Veronika 
Pavlas Martanová 

Vedení třídnických hodin 

30. 11. 2020 Neuvedena  Eva Chvátalová 
nakladatelství 
Forum 

Formativní hodnocení jak jej 
zavést a používat v praxi 

25. 8. 2020   Školení IT 

26. 8. 2020    Práce s dětmi po návrtu 
z izolace způsobené nemocí 
Covid -19 

28. 8. 2020    Školení CO, BOZP,  

31. 8. 2020  Ing. Jan Voříšek GDPR 

7. 9. 2020   Školení IT 

4. 2. 2021 MŠMT- Langmaster Role pedagoga v kariérovém 
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823/2019-1-77 poradenství 

17. 3. 2021 MŠMT- 
34013/2019-3-
974 

ARcurcus Odlišné kultury u nás ve 
škole – jak na to 

10. 5. 2021 MSMT-
315/2019-1-
195 

Vzdělávací institut 
Středočeského 
kraje 

Mapování kompetencí 
v kariérovém poradenství pro 
učitele ZŠ – úvod do 
problematiky 

15. 3. 2021 – 
17. 3. 2021 

MŠMT- 
21681/2020-4-
623 

Sylvia Doláková  English pronunciation 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

26.8.2020   Práce s dětmi po návratu 
z izolace způsobené nemocí 
COVID-19 do školy 

28.8.2020   BOZP, CO 

31.8.2020   GPDR 

2.9.,9.9.2020   Jak vést třídnické hodiny 

30.11.2020  Nakladatelství 
Forum 

Formativní hodnocení 

10.3.,17.3.2021  ARcursus Odlišné kultury u nás ve 
škole a jak na to 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

25.8.   Školení IT 

26.8.   Práce s dětmi po návratu z 
izolace způsobené nemocí 
COVID-19 do školy  

28.8.   CO 

28.8.   BOZP 

31.8.   GDPR 

2.9. a 9.9. MSMT 
1405/2020-4-
174 

 Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence  

7.9.   Školení IT 

30.11.  Nakladatelství 
Forum 

Formativní  hodnocení 

9.12. MŠMT 
8591/2019-1-
246 

„Vše pro školy a 
školky“ 

Rozvoj čtenářské 
gramotnosti 
 

17.3. MŠMT 
34013/2019-3-
974 

ARcursus Odlišné kultury u nás ve 
škole 

10.6.  PPP Společně to zvládneme II 

23.6.  Škola online Elektronická ŽK 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

26. 8. 2020   Školení práce s dětmi 
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s návratem z izolace 
způsobené nemocí Covid-19 

28. 8. 2020   Školení CO 

28. 8. 2020   Školení BOZP 

31. 8. 2020   Školení GDPR 

7. 9. 2020   Školení MS Teams 

2. 9. 2020 a  
9. 9. 2020 

MSMT-
1405/2020-4-
174 

Mgr. PhDr. 
Veronika Pavlas 
Martanová Ph.D. 
Psychologická 
diagnostika a 
poradenství, 
Psychoterapie, 
supervize a 
lektorská činnost 

Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

2. 11. 2020 CZ.02.3.68/0.0/
0.0 
/17_047/00110
50 

Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání 
na území MČ 
Praha 10 

Webinář v rámci projektu 
Učitel lídr – „Koordinátor / 
metodik ICT ve škole“ 

30. 11. 2020 --- Nakladatelství 
Forum 

Formativní hodnocení, jak jej 
zavést a používat v praxi 

17. 3. 2021 MSMT – 
34013/2019-3-
974 

Arcursus s. r. o. Odlišné kultury u nás ve 
škole – jak na to 

23. 6. --- Škola online Školení elektronické ŽK 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

19. 11. 2020  AV Media Inovativní nástroje a metody 
podpory čtenářské a 
matematické gramotnosti pro 
1. stupeň ZŠ 

30. 11. 2020 ano Fórum media Formativní hodnocení – jak 
jej zavést a používat v praxi 

10. 3., 17., 3. 
2021 

 Akademie 
rodičovství 
(Arcursus) 

Odlišné kultury u nás ve 
škole – jak na to 

24. 2., 31. 3., 
28. 4. 2021 

 Centrum Elixír 
Praha 10 

Elixír do škol 

10. 6. 2021  PPP pro Prahu 10 Společně to zvládneme II. 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

Srpen   BOZP 

Srpen   CO 

Srpen   GDPR 

2. a 9. 9. 2020 1405/2020-4-
174 

MSMT Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

30. 11. 2020  FORUM Formativní hodnocení jak jej 
zavést a používat v praxi 
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17. 3. 2021 34013/2019-3-
974 

MSMT Odlišné kultury u nás ve 
škole – jak na to 

6. – 7. 4. 2021  MSMT MS TEAMS školení 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

25.8. 2020  ZŠ Švehlova Informační technologie 

26. 8. 2020  Proxima Sociale        
o. p. s. 

Práce s dětmi po návratu 
z izolace způsobené nemocí 
COVI 19 do školy 

28. 8. 2020  ZŠ Švehlova CO, BOZP 

31. 8. 2020  ZŠ Švehlova GDPR 

2. 9. + 9. 9. 
2020 

 ZŠ Švehlova Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

7. 9. 2020  ZŠ Švehlova Informační technologie 

30. 11. 2020  Mgr.°Pavla 
Seidlerová 

Formativní hodnocení 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

srpen 2020   CO, GDPR, BOZP 

2. a 9. 9. 2020 MSMT- 
1405/2020-4-
174 

PhDr. Mgr. 
Veronika Pavlas 
Martanová, Ph.D. 

Vedení třídnických hodin jako 
základ primární prevence 

30. 11. 2020  FORUM Formativní hodnocení 

8. 4. 2021 MSMT- 
21687/2020-4-
500 

Mgr. Lukáš 
Heřman (Infra) 

Webinář: Inovativní metody 
výuky cizích jazyků na ZŠ 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

18. 3. 2021  On-line setkání 
společeneské 
praxe 

Člověk a společnost 

7. 4. 2021   Český jazyk a literatura 

19. 4. 2021   Umění a kultura 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

9.11.2019  Mgr. Robert Čapek, 
Ph.D. 

Líný učitel – jak učit dobře a 
efektivně 

16.11.2019  Mgr. Robert Čapek, 
Ph.D. 

Cesta pedagogického hrdiny 

19.11.2019  Mgr. Robert Čapek, 
Ph.D. 

Kompas moderního učitele 

27.2.2021  Elixír, ZŠ 
Barikádníků 

Zvuky nás baví, chemický 
deník 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

29. 1. 21 Neakredit.kurz UČPS Nebyl přesný název, pořádal 

  (Unie Českých  R.Michálek, šéf UČPS, 
zaměřeno  

  Pěveckých sborů) na sb. „činnost“ v covidové  
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   a postcovidové době 

 
Asistenti pedagoga 

Únor – květen 
2021 

 Univerzita Karlova Rozvoj vyučování češtiny 
jako druhého jazyka 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

7.9  Microsoft Školebí v Teamsech 

20.10  Microsoft Roadsohw pro školy  

12-13.3.2021  Tereziánská 
iniciativa 

Životníí příběh Anne 
Frankové 

29-30.3.2021 10924/2020-3-
361 

DVPP Tvorba webových stránek  

10.6  Metodický portál  
RVP 

Práce s kolektivem 
spolužáků dětí s PAS 

Každých 14 
dní - středa 

 Microsof Office Večení univerzita 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

26.6.2021  Schola servis.cz 

Podpora přirozeného rozvoje 
řeči dětí - primární 
logopedická prevence 

5.6.2021  Lída Leinweberová 
5 zabijáků pohodového čtení 
aneb trápí vás dyslexie? 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

18. 9. – 19.9. 
2021 

Zdravotník Červený kříž Zdravotnický kurz 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

25.8.2020             ZŠ Informační technologie 

26.8.2020             ZŠ Práce s dětmi po návratu 
z izolace způsobené 
nemocí COVID-19 do školy 

28.8.2020           ZŠ CO, BOZP 

31.8.2020           ZŠ GDPR 

7.9.2020           ZŠ Informační technologie 

 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

3.2.2021  Učitelnice.cz  

10.2.2021  Škola Můj Projekt Jak udržovat dobré vztahy 
s žáky při online výuce 

24.3.2021  Škola Můj Projekt Jak na reflexi v online výuce 

3.3.2021  Škola Můj Projekt Jak na samostatné projekty 
dětí doma i ve škole 

  SYPO Co by mohli chtít číst 
čtenáři ve věku druhého 
stupně základní školy 

18.3.2021  Učíme Nanečisto Informační gramotnost: 
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Kam s ní 

7.6.2021  sypo Jak na podnětné prostředí 
pro učení 

 
Vychovatelé 

Datum Akreditace Pořadatel Název školení 

28.8 2020  ZŠ Švehlova CO, BOZP 

31.82020  ZŠ Švehlova GDPR 

6. -7. 4. 2021  Školení aplikace MS 
Teams 
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Příloha č. 2   Školní akce a soutěže (záznamy třídních učitelů) 
 

 
I. A 
 
Akce 
 

Datum Název akce Zhodnocení 

4.9.2020 Každý jsme jiný – hodina se 
školní psycholožkou 

Doporučuji 

9.9.2020 
 

Fotografování prvňáčků 
 

 
 

23.9.2020 Vycházka do okolí školy  

14.12.2020 Vánoční fotografování  

14.12.2020 Návštěva školní knihovny Velmi doporučuji, hodně žáků si 
půjčilo knihy a četlo si doma 

18.12.2020 Vánoční nadílka a tombola  

27.1.2021 Zdravé zuby – prac. list  

Březen 2021 1. výzva EVVO 95 bodů – 2. místo za 1. stupeň 

26.3.2021 Online karneval Velké nadšení dětí i rodičů – 
hlasovali jsme o nejlepší masky 

Duben 2021 2. výzva EVVO 197 bodů – 1. místo za 1. 
stupeň 

14.4.2021 Online – domácí mazlíčci Velký zájem žáků 

30.4.2021 Čarodějnická hodina Doporučuji – plnili jsme 
v maskách  i čarodějnické úkoly 
ČJ i M 

Květen 2021 3. výzva EVVO 1294 bodů – 1. místo za 1. 
stupeň 

Květen 2021 Jahůdkobraní - Zasaď si své 
jahůdky 

Nedoporučuji – pouze 1 žákyni 
semínka vyklíčila! Lepší jsou 
rajčata, hrášek, ředkvičky 

18.5.2021 Ochutnávky sýrů Doporučuji 

16.6.2021 Anglická pohádka od 2.B Velmi pěkné 

16.6.2021 Jak se žije v mé zemi  Povídání cizinců – Ukrajina, 
Rumunsko, Maďarsko 

25.6.2021 Dopravní hřiště - koloběžky  

29.6.2021 Poslední zvonění  

 
Soutěže 
 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

březen 
2021 

1. výzva EVVO – Jak naložit s odpadem? 95 bodů – 2. 
místo za 1. 
stupeň 

Duben 
2021 
 

2. výzva EVVO – Jak žít zdravě během pandemie? 197 bodů – 1. 
místo za 1. 
stupeň 
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Květen 
2021 

3. výzva EVVO – Také to kolem vás žije? 1294 bodů – 1. 
místo za 1. 
stupeň 

Červen 
2021 
 

Celkové vyhodnocení EVVO  březen – květen - 
třídy 

1. místo za 
1. 
stupeň 

Červen 
2021 
 

Celkové vyhodnocení EVVO  březen – květen – 
jednotlivci za 1. stupeň 
 

4.místo - žák 
14. místo - 
žákyně 

 
 
I. B 
 
Akce 
 

Datum Název akce Zhodnocení 

18. 11. Prezentace žáka T.I.: 
„Vesmír“ 

Velmi poučná a krásně 
zpracovaná přednáška o 
Vesmíru, kterou v PowerPointu 
prezentoval žák T.I. z naší třídy. 

  4. 12. Mikulášská besídka Pěkná akce spojená s nadílkou. 

18. 12. Vánoční besídka  Rovněž. 

26. 1. Prezentace žáka T.I.: 
„Sněžka“ 

Moc zajímavá, zábavná i 
poučná, opět výborně 
zpracovaná přednáška o 
Sněžce či lanovkách, kterou 
v PowerPointu prezentoval žák 
T.I. z naší třídy. 

  2. 2. Prezentace žáka T.I.: „IZS“ Velice poučná, dobře 
zpracovaná přednáška o 
Integrovaném záchranném 
systému, kterou v PowerPointu 
prezentoval žák T.I. z naší třídy. 

březen 1. EVVO výzva:  
„Jak naložit s odpadem?“ 

Velmi zajímavá kreativní soutěž 
pro žáky z celé školy týkající se 
environmentální výchovy. 

duben 2. EVVO výzva: „Jak žít 
zdravě během pandemie?“ 

Velmi zajímavá kreativní soutěž 
pro žáky z celé školy týkající se 
environmentální výchovy. 

20. 4. Prezentace žáka T.I.: 
„Hasiči – letiště Praha“ 

Opět poučná a zajímavá, 
výborně zpracovaná přednáška 
o hasičích z pražského letiště V. 
Havla, kterou v PowerPointu 
prezentoval žák T.I. z naší třídy. 

30. 4. Slet čarodějnic Tematické vyučování s plněním 
různých úkolů na distanční 
výuce. 

květen 3. EVVO výzva:  
„Také to kolem vás žije?“ 

Velmi zajímavá kreativní soutěž 
pro žáky z celé školy týkající se 
environmentální výchovy. 
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28. 6. Dopravní hřiště – kola, 
koloběžky 

 

29. 6. Rozloučení s 9. třídami  

 
Soutěže 
 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

listopad 
- duben 

Čtenářský most Praha – Hamburk 1. místo – D.K. 
2. místo – N.K. 

březen 1. EVVO výzva:  
„Jak naložit s odpadem?“ 

4. místo 

duben 2. EVVO výzva: „Jak žít zdravě během pandemie?“ 2. místo 

květen 3. EVVO výzva:  
„Také to kolem vás žije?“ 

7. místo 

květen - 
červen 

Čtenářský most Praha – Salzburg 
 

 

 
 
I. C 
 
Akce 
 

Datum Název akce Zhodnocení 

9. 9. 2020  Fotografování prvňáčků  

23. 9. 2020 Vycházka do okolí školy  

8. 12. 2021 Selektivní primární prevence 
od agentury Jules a Jim  

Doporučuji. 

14. 12. 2020 Vánoční fotografování  

18. 12. 2020 Vánoční nadílka a tombola  

Březen 2021 1. výzva EVVO  

Duben 2021 2. výzva EVVO  

Květen 2021 3. výzva EVVO  

Květen 2021 Adoptuj si svou jahůdku –  
projekt Ovoce a zelenina do 
škol 

Velmi malému počtu žáků se 
semínka ujala. 

18. 5. 2021 Ochutnávkový sýrový boxík Doporučuji. 

16. 6. 2021 Anglická pohádka od 2. C  

17. 6. 2021 Fotografování tříd, skupin, 
jednotlivců 

 

24. 6. 2021 Zdravé zuby – pracovní list 
s interaktivním programem 

 

24. 6. a 29. 6. 
2021 

Dopravní hřiště - koloběžky  

28. 6. 2021 Rozloučení s 1. třídou – 
odpoledne plné her pro 
rodiče a děti 

 

29. 6. 2021 Poslední zvonění  

 



 

Výroční zpráva     Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace       Školní rok 2020/2021  

56 
 

Soutěže 
 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

březen 
2021 
 

 výzva EVVO – Jak naložit s odpadem? 48 bodů  
12. místo 

duben 
2021 
 

2. výzva EVVO – Jak žít zdravé během pandemie? 127 bodů 
8. místo 

květen 
2021 
 

3. výzva EVVO – Také to kolem vás žije? 1003 bodů 
4. místo 

Červen 
2021 
 

Celkové vyhodnocení EVVO březen – květen - třídy 4. místo za 1. 
stupeň 

 
II. A 
 
Akce 
 

Datum Název akce Zhodnocení 

23.9.2020 Třídní schůzy On-line 

4.12.2020 Mikulášská nadílka Vzhledem k epidemické situace 
besídka bez přítomnosti dětí z 
jiných tříd 

2.12.2020 Návštěva školní knihovny  

16.12.2020 Primární prevence  

18.12.2020 Vánoční besídka  

6.1.2021 Třídní schůzky On-line 

13.1.2021 Návštěva školní knihovny  

14.4.2021 Návštěva školní knihovny  

2.6.2021 Návštěva školní knihovny  

9.6.2021 Třídní schůzky On-line 

14. - 18.2021 Škola v přírodě – Rohanov 
(Šumava) 

Nádherný areál, ochotný 
personál, vše probíhalo k 
maximální spokojenosti dětí. 

30.6.2021 Zakončení školního roku  

 
 
II. B 
 
Akce 
 

Datum Název akce Zhodnocení 

26. 2. 2021 Sportovní exkurze kolem 
potoka Botič a návštěva 
kostela v Hostivaři s 
výkladem 

zdařilé 
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29. 6. 2021 Exkurze. Muzeum v přírodě  
a Železniční muzeum, 
Zubrnice 

 

 
 
II. C 
 
Akce 
 

Datum Název akce Zhodnocení 

6.11.2020 Čtenářský most Praha-
Hamburg 

Podpora čtenářských 
dovedností, děti se naučily 
pravidelně číst. 

3.12.2020 Návštěva školní knihovny Podpora projektu Praha-
Hamburg. Děti si pravidelně 
půjčují knihy. 

4.12.2020 Čertovská škola Tematický den. Děti plnily 
čertovské úkoly. 

14.12.2020 Fotografování třídy  

17.12.2020 Primární prevence Projevila se dobrá spolupráce 
třídního kolektivu. 

18.12.2020 Vánoční besídka Akce napomohla k utužení 
kolektivu. 

28.1.2021-
průběžně 

Knihomol Rozvoj čtenářských dovedností 

8.3.2021 EVVO1-recyklace odpadu Podpora a budování vztahu 
k životnímu prostředí- II .C 
obsadila 3. místo. 

12.4.2021 Čtenářský most Praha-
Salzburg, stále probíhá 

Podpora čtenářských 
dovedností, děti se naučily 
pravidelně číst. 

12.4.2021 EVVO2- Jak zdravě žít 
v době pandemie 

Podpora zdravého životního 
stylu- II. C obsadila 3. místo.  

3.5.2021 EVVO3- Také to kolem vás 
žije? 

Podpora zdravého životního 
stylu.  

17.5.2021 Dramatizace pohádky Little 
house 

Užití anglického jazyka v praxi. 
Děti úspěšně a s radostí 
zdramatizovaly pohádku Little 
house (Boudo, budko). Vyrobily 
si kulisy a masky. Dramatizace 
pohádky pro ostatní třídy.  

17.6.2021 Fotografování třídy  

21.6.-
25.6.2021 

Výjezd žáků do ŠVP Lumka  
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III. A 
 
Soutěže 

 
Datum 

 
Název soutěže Umístění 

 
průběžně 

EVVO výzva  

 
průběžně 

Čtenářský most  

 
 
 
III. B 
 
Akce 
 

Datum Název akce Zhodnocení 

14. – 18. 6. 

2021 

ŠVP hotel Rohanov, Lhota 

nad Rohanovem 55, Vacov 

ŠVP proběhla bez problémů, 

velmi pěkné prostředí pro pobyt 

dětí 

 
Soutěže 
 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

Březen 
2021 
 

EVVO výzva „Jak naložit s odpadem“ 9. místo 

 
Duben 
2021 

EVVO výzva „Jak žít zdravě během pandemie“ 8. místo 

Květen 
2021 

EVVO výzva „Také to kolem vás žije?“ 12. místo 

Listopad 
2020 – 
březen 
2021 

Čtenářský projekt „Mosty mezi městy“ Hamburk - 
Praha 

 

Duben 
2021 – 
červen 
2021 
 

Čtenářský projekt „Mosty mezi městy“ Praha - 
Salzburg 
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III. C 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

19.3. 2021 Matematický Klokan Výborné zpestření distanční 
výuky 

Březen - 
květen 

Výzvy EVVO Hodnotím velmi kladně 

Červen 2021 Sportovní odpoledne s rodiči 
a žáky 

Velmi vydařené 

 
Soutěže 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

19.3. 
2021 
 

Matematický Klokan  

 
 
IV. A 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

23. 12. 2020 Třídní vánoční besídka Besídka s kolektivními hrami, 

zpíváním koled a předáváním 

vánočních dárků, hezká 

společná akce, kterou si děti 

vždy moc rády užijí.  

18. 2. 2021 Online preventivní program 

Nekuřátka 

Program s informacemi, jak 

odolat zlozvyku kouření. Dětem 

se líbil a aktivně se účastnily. 

1. 6. 

2021 

Třídní dětský den  Pobyt na školním hřišti 

s různými sportovními hrami a 

soutěžemi. 

23. 6. 2021 Procházka do hostivařského 

lesoparku 

Procházka, která sice dala 

některým dětem zabrat, protože 

nejsou zvyklé pravidelně chodit, 

ale vyvážená piknikem a hrami 

na louce nad přehradou, ze 

kterých byly nadšené. Velice 
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hezká akce, která přispěla 

k tmelení kolektivu. 

 
Soutěže 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

 
Březen 
– květen 

Celoškolní výzva EVVO v rámci školy V březnové výzvě 
jsme se umístili 
na prvním místě, 
pak šel výkon 
trochu dolů… 

 
 
IV. B 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

21.6. Toulcův dvůr – bádání v 
mokřadu 

 

24.6. Jednodenní výlet do Tábora 
– prohlídka historického 
centra města, návštěva 
ZOO, muzeum čokolády 

 

 
Soutěže 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

30.3.2021 
 

Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce 
žák z třídy VI.B se účastnil online olympiády a 
vyhrál 

1. místo 

18.6.2021 
 

EVVO výzvy – žákyně IV.B získala 1. místo ve 
školní soutěži pro první stupeň 

1. místo 

 
 
IV. C 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

6.10. 2020 Dopravní výchova Velmi užitečné 

25.2. 2021 Nekuřátka Dobře podané důležité 
informace 

Březen-
květen 

Soutěž EVVO Zaujala většinu žáků 

1.6. 2021 MDD- Vycházka do 
lesoparku 

Práce se vztahy v kolektivu 

Konec šk. 
roku 

Plánován výlet  

 
Soutěže 
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Datum 
 

Název soutěže Umístění 

Březen 
duben 
květen 
 

Soutěž EVVO - ekologie  

 
 
V. A 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

28. 6. 2021 Rozlučkový výlet na 
Hostivařskou přehradu (pěší 
túra). Součástí hry a 
rozlučkový poradní kruh. 

 

 
 
V. B 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

5. 10. – 9. 10. 
2020 

Škola v přírodě RS Růžená Akce se velmi vydařila. Žáci si 
užili příjemný týden v krásném 
prostředí. Během školy v přírodě 
probíhala jak výuka, tak různé 
venkovní a pohybové aktivity, 
které podpořily třídní kolektivy a 
utužily vztahy mezi žáky. 

15. 2. Program primární prevence 
– Umíme se domluvit 
(online) 

Žáci se v online prostředí MS 
Teams spojili s lektorkou 
programu. Žákům se program 
velmi líbil a podle jejich 
zhodnocení jej považují za 
užitečný.  

21. 6. – 25. 6. 
2021 

Škola v přírodě Ktová pod 
Troskami 

Během školy v přírodě jsou 
plánované různé pohybové, 
sportovní i vědomostní aktivity, 
výlety do okolí a opakování 
probraného učiva. Vzhledem 
k nabitému a promyšlenému 
programu věřím, že proběhne 
bez větších problémů a všichni 
účastníci si ji náležitě užijí. 

29. 6. Celodenní výlet Zubrnice Výlet do skanzenu a 
železničního muzea 
v Zubrnicích. Žáci poznají 
tradiční lidová řemesla a zvyky a 
prohlédnou si v rámci muzea 
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starší železniční vozidla. 

 
Soutěže 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

9. 11. Matematický Klokan Nehodnoceno 
 

Listopad 
2020 – 
duben 
2021 
 

Čtenářský most Praha - Hamburk 7. místo 

19. 3.  
 

Matematický Klokan nehodnoceno 

Duben 
2021 – 
Červen 
2021 

Čtenářský most Praha - Salzburg  

Březen 
2021 – 
Červen 
2021 

EVVO výzvy Třída na 
celkovém 11. 
místě (z 15 
tříd) 
Nejúspěšnější 
žákyně je na 
celkovém 13 
místě (z 291 
zúčastněných) 
 

 
 
V. C 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

18. 3. Divadlo forum-šikana Divadlo bylo zajímavé a u žáků 
úspěšné. 

16. 2. Online prevence – umíme 
se domluvit 

Aktuální, i ohledně online 
komunikace, že něco můžeme 
myslet jinak, než jak to vyzní 
napsané. 

4. 2. Beseda - předsudky Beseda o předsudcích byla 
přínosná. 

28. 4. Stmelovací aktivity s paní 
Landovou 

Po návratu do školy byly aktivity 
zpestřením pro děti. 

 
Soutěže 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

 
28.3. 

Čtenářský most  
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EVVO výzva  

 
 
VI. A 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

15. -16. 9. 
2020 

Adaptační kurz  Adaptační kurz od společnosti 
Proximale.  
Adaptační kurz byl hezky 
koncipován, ale lektorky byly 
velice mladé a nezkušené. Žáci 
akci hodnotili pozitivně. 

5. -9. 10. 
2020 

Škola v přírodě Lumka Zásada - výborná 
atmosféra, vše se velice 
vydařilo. 

17. únor 2021 Online projektový den 
hodnoty  

Velice hezká přednáška, která 
žáky zaujala.  

21. -25. 6. 
2021 

Škola v přírodě  Lumka Zásada - krásná tečka 
za školním rokem. Krásná školní 
akce.  

 
Soutěže 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

 
 

EVVO výzva  

 
 

Praha – Hamburk - čtenářská soutěž  
Praha – Salzburg - čtenářská soutěž 

 

 
 
VI. B 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

5.-9.10.2020 škola v přírodě – RS 
Růžená 

žákům to velmi pomohlo 
s přechodem na druhý stupeň 

21.-25.6.2021 škola v přírodě – Ktová pod 
Troskami 

 

 
 
VI. C 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

15. – 16. 9. 
2020 

Adaptační kurz Akce přispěla k seznámení žáků 
s novým třídním učitelem. Dále 
měla za cíl utužit kolektiv po 
zavření škol z důvodu pandemie 
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koronaviru. „Adapťák“ naplnil 
očekávání, hodnotíme jej 
pozitivně.  

9. 2. 2021 Přednáška: Hodnoty Dva lektoři povídali o rozdílech 
v hodnotách mezi Čechy a 
Himalájci. Přednáška byla 
bohatá na fotografie přímo 
z Asie, zajímavou ji lektoři 
udělali také díky sdílení 
osobních zkušeností. Můžeme 
doporučit. 

8. 3. 2021 Přednáška: Nebezpečí na 
síti 

Lektorka připravila přednášku 
velmi interaktivně, díky čemuž 
se zapojovali všichni žáci. Děti 
debatovaly o nástrahách, které 
na ně číhají v online prostředí. 
Povedená online přednáška 
během distanční výuky. 

21. 6. – 25. 6. 
2021 

Škola v přírodě, Penzion 
Lumka 

 

 
 
VII. A 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

22. 6. 2021  Sportovní den – Hostivařská 
přehrada 

 

25. 6. 2021  Meandry Botiče – 
přírodovědná exkurse 

 

 
Soutěže 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

17. 2. 
 

Zeměpisná olympiáda  bez postupu 

 
 
VII. B 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

24. 2. 2021 Psychohygiena Velmi zdařilé, žáky zaujalo. 

 
 
VII. C 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

5. 10.- 9. 10. Škola v přírodě Lumka Velmi vydařená akce 
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2020 

10. 2. 2021 Hodnoty (metakultura)online Moc se žákům líbilo 

8. 3. 2021 Psychhygiena 
 preventivní program online 

Vhodný program při distanční 
výuce 

18. 6. 2021 Sportovní den na Hamru Výborná sportovní akce 

22. 6. 2021 Výlet do Kutná Hora  

 
 
VIII. A 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

22. 6. 2021 Poznávání přírody v Praze 
10 

 

24. 6. 2021 Výprava okolo Botiče  

 
 
VIII. B 
 
 Akce 

Datum  Název akce  Zhodnocení  

18.6. Terezín (exkurze D - 
zájemci) 

 

24.6. Meandry Botiče (exkurze Př)  

28.6. Hostivařský lesopark 
(sportovní aktivity) 

 

   

 
Soutěže 

Datum  
  

Název soutěže  Umístění  

 celoročně Příběhy našich sousedů (výběr třídy)   

 
IX. A 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

10.6. Beach volejbal Hamr  

18.6. Exkurze Terezín  

22.6. Exkurze Toulcův Dvůr  

24.6.  Výlet Tábor  

 
Soutěže 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

12.5.  
 

Jarní online MASO  55.místo 
Žák, žákyně 

 
17.2. 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo  1.místo 
žákyně 
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IX. B 
 
Akce 

Datum Název akce Zhodnocení 

18.6.2021 Terezín Výborné, doporučuji! 

 
Soutěže 

Datum 
 

Název soutěže Umístění 

12.5.20
21 

Matematická soutěž MaSo 55. místo z 
388 

31.3.20
21 

Okresní kolo Matematické olympiády 1 úspěšný 
řešitel 

5.3.202
1 

Školní kolo Matematické olympiády 1 úspěšný 
řešitel 

19.3.20
21 

Matematický klokan  

13.11.2
020 

Matematický klokan 1 žák 61. 
místo (plný 
počet bodů) 

 
 
 


