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Základní údaje o škole 

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 je v provozu od roku 1965. 
Zřizovatelem školy je Městská část Praha 10, Vršovická 68. Od 1. 1. 1997 má škola právní subjektivitu. 
Od 1. 6. 1997 se škola stala fakultní školou PedF UK Praha. Schválená kapacita školy je 620 žáků, školní 
družiny 200 žáků a školního klubu 30 žáků. 

E-mailová adresa školy je info@zsrohacovky.cz, webová adresa školy je www.zsrohacovky.cz. 
Telefonické spojení: ředitelka školy – 272 089 222, hospodářka  školy - 272089221 (záznamník i fax). 

Výuka probíhá v 17 kmenových učebnách a v 11 odborných pracovnách (přírodopis, fyzika, 
chemie, PC učebna, zeměpis, výtvarná výchova, cizí jazyky, český jazyk, infocentrum, dílna a kuchyňka). 
V PC učebně je 27 žákovských pracovišť s novými počítači vybavenými plochými 17palcovými LCD 
monitory. Učebna je připojena k internetu a je součástí školní sítě. V červenci 2014 jsme zbudovali Wi-Fi 
síť, která umožňuje použití tabletů ve výuce. V srpnu 2019 jsme modernizovali připojení školy k internetu 
– nyní jsme připojeni pomocí optického vlákna. Dále jsme v tomto roce modernizovali školní server, čímž 
se dosáhlo většího zabezpečení školních dat a efektivnějšího využití internetového signálu. Všechny 
učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. V srpnu 2019 jsme již druhou učebnu vybavili 
interaktivním displejem, který má větší rozlišení nežli interaktivní tabule a umožňuje kvalitní promítání 
studijních materiálů a dále umožňuje psát dvěma a více žákům na displej současně. Od října 2006 je 
v provozu školní infocentrum. Jedná se o moderně zařízenou učebnu s kapacitou 30 žáků, ve které je 
knihovna, místa ke studiu, 4 počítače s rychlým připojením k internetu, tiskárna a kopírka. O provoz 
infocentra se stará knihovnice. V knihovně jsou žákům k dispozici nové encyklopedie, slovníky, naučná 
literatura pro jednotlivé předměty, knihy v angličtině a dětská beletrie.  

V červnu 2019 byla dokončena MČ Praha 10 revitalizace venkovních ploch ZŠ U Roháčových 
kasáren. Na revitalizované ploše vznikl běžecký ovál s umělým povrchem o délce 150 metru. Uvnitř oválu 
jsou umístěny čtyři herní prvky (Cheopsova pyramida, síťový kolotoč, prolézačky – systém Vario, 
houpačka), které mohou být využívány při hodinách tělesné výchovy i žáky ve školní družině. Na ploše je 
i pískoviště a lavičky k posezení. Nově vzniklá část školního areálu rozšířila sportovní zázemí školy, které 
bylo doposud tvořeno 2 tělocvičnami, běžeckou dráhu s doskočištěm pro skok do dálky, a 2 venkovními 
víceúčelovými hřišti s umělým povrchem, umožňujícími rozvoj fotbalu, basketbalu, volejbalu, ale i 
nových sportů, jako je nohejbal, ringo či badminton. Škola je dobře vybavena tělocvičným nářadím 
a náčiním. Jedna z tělocvičen má umělý povrch, druhá tělocvična je určena převážně pro sportovní 
gymnastiku a současně je možné využívat lezeckou stěnu. Ke sportovnímu zázemí patří i 4 prostorné 
šatny s WC a sprchami. 

V prosinci 2011 byla dokončena instalace fotovoltaických článků na střeše školy. Stavba byla 
realizována z prostředků poskytnutých SFŽP v rámci operačního programu Životní prostředí a MČ Praha 
10. Na podzim roku 2012 byla dokončena instalace solárních panelů na zbývající části střechy, která byla 
finančně zajištěná MČ Praha 10. Obě tyto stavby přináší škole úspory finančních prostředků za energie. 

Od prosince 2010 probíhá postupná výměna podlahových krytin na chodbách i ve třídách. 
Téměř všechny třídy jsou vybavené výškově nastavitelným nábytkem. Na všech chodbách jsou od ledna 
2015 umístěné lavičky, které nabízejí žákům kvalitnější relaxaci o přestávkách. 

V červenci a srpnu 2014 proběhla rekonstrukce žákovských šaten. Od září 2014 mají žáci 
k dispozici uzamykatelné šatní skřínky. 

V červnu 2017 byla ve sklepních prostorách zrekonstruována místnost, do které byl přesunut 
z přízemí archiv školy. Následně v červenci a srpnu byla provedena rekonstrukce místnosti původního 
archívu, ze které vznikla kancelář pro psychologa školy.  

mailto:info@zsrohacovky.cz
http://www.zsrohacovky.cz/
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V průběhu července a srpna 2018 MČ uskutečnila rekonstrukci plochy před vstupem 
do budovy a venkovního schodiště do tělocvičen a školního klubu. Touto rekonstrukcí se výrazně zvýší 
bezpečnost žáků. Škola v průběhu července a srpna 2018 rekonstruovala školní kuchyňku. Současné 
efektivnější uspořádání umožní výuku většího počtu žáků.  

Škola v roce 2018 získala v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR dotaci 2 422 800,- 
na modernizaci odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky. Modernizaci učebny 
realizovala škola na podzim roku 2018. Škola pro žáky vytvořila moderní učebnu fyziky, kde žáci mají 
k dispozici nejmodernější edukační systém, který slouží jako platforma pro realizaci fyzikálních 
experimentů. Učebna je vybavena měřicí technikou Pasco, která podporuje badatelský způsob výuky, 
rozvijí nejen fyzikální znalosti, ale také rozvijí kompetence při práci ve skupině, manuální zručnost, 
schopnost řešit úlohy a smysluplně využívat moderní technologie. 

Družina má k dispozici 6 samostatných tříd zařízených jako víceúčelové herny s pracovními 
koutky. V jedné třídě je zařízena keramická dílna. Ze všech těchto tříd je přímý přístup na zastřešenou 
školní terasu a dále pak na školní hřiště a pozemek. V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu 
180 žáků. 

Školní klub, který funguje od roku 2008/09, má k dispozici dvě klubovny. Pro svoji činnost 
pravidelně využívá i obě tělocvičny. 

Průměrné počty žáků ve třídách k 30. 6. 2019 

 
Počet 

tříd/skupin 
Počet žáků 

Počet žáků na 
třídu/skupinu 

Počet žáků na 
přepočtené učitele 

1. stupeň 12 291 24,25 18.8 

2. stupeň 8 161 21,13 14,9 

celkem 20 452 22,6 17,9 

školní družina 7 194 27,7 26,7 

Počty žáků - cizinců ze států EU a ostatních států k 30. 6. 2019 

Žáci - cizinci z EU Žáci – cizinci z ostatních států 

Název státu Počet žáků Název státu Počet žáků 

Slovensko 6 Ukrajina 8 

Francie 1 Japonsko 1 

  Mongolsko 1 

  Moldavská republika 1 

  Kanada 2 

  Thajsko 1 

  Ruská federace 2 

  Rumunsko 4 
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Počty žáků s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy k 30. 6. 2019 

Kraj Obec Počet žáků 

Středočeský Čisovice 1 

 Drahňovice 1 

 Kosořice 1 

 Jesenice 1 

 Semice 1 

 Stránčice 2 

 Struhařov 1 

 Mladá Boleslav 1 

Moravskoslezský Ostrava 1 

Liberecký Pěnčín u Liberce 1 

 Žandov u české Lípy 1 

 Frýdlant 1 

Jihočeský Český Krumlov 1 

Jihomoravský Rajhrad 1 

Pardubický Chrudim 1 

Ve škole nejsou žádné specializované třídy ani třídy s rozšířenou výukou některého předmětu. 

Školská rada 

Školská rada byla zřízena 1. 10. 2005 a má 6 členů. Dne 24. 4. 2017 se uskutečnily volby 
do školské rady. Zákonní zástupci nezletilých žáků tajnou volbou volili třetinu členů školské rady, to 
znamená dva členy. 

V školské radě jsou 2 zástupci rodičů – paní Jitka Vinecká a Lucie Kvasničková, 2 zástupci 
zřizovatele – Ing. Ivan Mikoláš a Mgr. Denisa Stonáčková, a 2 zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. 
Světlana Ventová a Mgr. Michaela Vonešová. Předsedou je Mgr. Světlana Ventová. Školská rada se aktivně 
vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu, navrhuje změny a schvaluje pravidla pro hodnocení 
a vzdělávání žáků a podílí se na koncepčních záměrech školy. 

Přehled oborů vzdělání 

Škola vyučuje oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola. 
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Přehled pracovníků školy k 30. 6. 2019 

Vedení školy ve školním roce 2018/19 bylo následující: 

Mgr. Jindra Pohořelá – ředitelka školy, 
Mgr. Michaela Vonešová – zástupkyně ředitelky školy pro výchovu a vzdělávání - statutární 
zástupkyně ŘŠ, 
Mgr. Eva Štrobachová – zástupkyně ředitelky pro ekonomii a provoz, 
Martina Pešková – vedoucí vychovatelka školní družiny. 

Přehled pracovníků školy 

Fyzické osoby Přepočtení pracovníci 

pedagog. nepedagog. celkem pedagog. nepedagog. celkem 

49 8 57 39,84 8,0 47,84 

Kvalifikace pedagogických pracovníků 

počet 
pedagogických 

pracovníků 

celkem 
z toho mužů z toho kvalifikovaní 

fyzický počet vyjádření v % fyzický počet vyjádření v % 

učitelé 33 6 18,2 26 89,6 

z toho 1. stupeň 15 2 13,3 13 81,25 

z toho 2. stupeň 18 4 22,2 13 100 

vychovatelé 8 0 0 8 100 

speciální pedagog 1 0 0 1 100 

školní psycholog 1 0 0 1 100 

asistent pedagoga 6 1 16,7 6 100 

Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019 

Věk 
do 30 let 

včetně 
31 - 40let 41 - 50let 51 - 60let nad 60 let 

z toho 
důchodci 

počet 9 10 15 10 5 5 

z toho žen 7 8 13 9 5 5 

Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 45,18 let. 
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Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce 

Důvod odchodu Počet 

dohoda o rozvázání pracovního poměru  1 

výpověď daná zaměstnavatelem  0 

výpověď daná zaměstnancem  3 

okamžité zrušení pracovního poměru 0 

zrušení pracovního poměru ve zkušební době 0 

skončení pracovního poměru na dobu určitou  2 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 

Školní rok 2017/18 Školní rok 2018/19 

Zapsaní 
žáci do  
1. tříd 

Odklady 
Nastoupili 
do 1. tříd 

Počet 
tříd 

Zapsaní 
žáci do 
1. tříd 

Odklady 
Nastoupili 
do 1. tříd 

Počet 
tříd 

68 9 56 2 83 5 62 3 

Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 

Vzdělávací cíle školy 

Naším cílem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, 
hledajícího své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně 
jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, člověka hledajícího své místo ve 
sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy. Člověka zvídavého, 
sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. 

Vzhledem k našim cílům a záměrům poskytujeme všeobecně zaměřené základní vzdělávání 
s důrazem na výuku několika cizích jazyků a ICT v rámci povinných i volitelných předmětů a kroužků. Také 
každoročně organizujeme vícedenní projekty k poznání kulturního dědictví a rozvoji národní hrdosti. 

Při vzdělávacím procesu klademe důraz na co nejefektivnější zapojení žáků do procesu učení 
pomocí vhodných metod a forem práce učitele a zapojení motivace a evokace žáků. 
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Zkušenosti s realizací školního vzdělávacího programu 

Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Pomůžeme Ti úspěšně vyplout 
do života“. 

Při výuce jsme důsledně preferovali její činnostní charakter. Učitelé volili nejvhodnější metody 
a formy práce (skupinové vyučování, badatelskou výuku, samostatné vyhledávání informací, projektové 
vyučování, ale i frontální výuku), aby žáky vtáhli do maximální spoluúčasti na učení. Tímto způsobem žáci 
získávali a rozvíjeli kompetence učit se, řešit problémy a sociální dovednosti. Charakter práce podporoval 
v žácích pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického 
myšlení a schopnost sebehodnocení. 

Součástí výuky byly i dlouhodobé projekty propojující znalosti a dovednosti z různých oborů. 
Velmi zdařilým projektem byl projekt žáků 5. ročníku „My daily meal“, kde skupiny žáků v anglickém 
jazyku sestavovaly týdenní jídelníček pro školní jídelnu za využití znalostí o zdravém stravování a následně 
ostatní spolužáky seznamovaly se svým návrhem. Dalším velmi přínosným projektem byl projekt žáků 
7. ročníku „Pacient Zachary“, realizovaný v hodinách výchovy k občanství. Cílem této aktivity bylo 
zvažování morálnosti a amorálnosti lidského jednání, rozvoj řízené diskuze a rétorických schopností. Žáci 
si přečtli příběh s několika morálními dilematy a sestavili si žebříček morálního jednání jednotlivých 
postav. Svůj názor si obhajovali nejprve ve dvojici s jiným spolužákem, následně ve větších skupinách.  

Součástí výuky byly i dlouhodobé projekty propojující znalosti a dovednosti z různých oborů. 
Velmi zdařilým projektem byl projekt 9. tříd – „Globální problémy“. Žáci byli rozděleni do skupin, 
ve kterých se věnovali určitému globálnímu problému. V dostupných zdrojích vyhledávali žáci informace, 
na jejímž základě popisovali hlavní příčiny a možné důsledky globálních problémů pro život lidstva. Snažili 
se vyjádřit svůj osobní názor na globální problémy a navrhnout řešení těchto problémů. Každá skupina 
vytvořila poster na příslušné téma a ostatní žáky seznámila s výsledky své práce. Po seznámení se svojí 
prací proběhla diskuze, kde žáci přednášející skupiny obhajovali své názory na globální problémy a jejich 
řešení. Cílem projektu bylo přiblížení a následné pochopení souvislostí globálních a lokálních problémů 
a jejich možné řešení. Kromě tohoto cíle, který byl bezezbytku naplněn, žáci si prohloubili dovednost 
spolupracovat, naslouchat, prezentovat a obhajovat svoje myšlenky. 

Již tradičně žáci 9. ročníku vypracovávali a následně před odbornou komisí obhajovali 
závěrečné práce. Žáci si vybrali jedno z více než 40 témat z různých oborů a v průběhu 6 měsíců pod 
odborným vedením konzultanta (učitele) vyhledávali, třídili a zpracovávali informace ke své práci. 
Součástí práce byl vlastní názor na zpracovávané téma. Na obhajobu měli všichni žáci připravenou 
prezentaci v Power Pointu. Žáci splnili tento úkol velmi dobře a tím prokázali, že jsou vybaveni všemi 
kompetencemi požadovanými RVP pro ZŠ. 

Škola je již druhým rokem zapojena do projektu „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných 
předmětů“, který podporuje badatelsky orientovanou výuku. V rámci projektu škola získala techniku 
PASCO, kterou využívá ve všech přírodovědných předmětech na druhém stupni a rozvijí tak zájem o 
aktivní poznávání okolního světa efektivně rozvíjejí kompetence žáků jakou je kritické myšlení, společné 
řešení problémů a rozhodování. 

Škola se i v letošním roce také zaměřila na rozvoj matematických dovedností a finanční 
gramotnosti. Tyto dovednosti jsme rozvíjeli nejen zařazováním netradičních a zajímavých úloh, ale také 
formou projektů. Velmi zdařilým projektem byl projekt „Abeceda peněz“ realizovaný s Českou 
spořitelnou v páté třídě. Cílem projektu bylo naučit žáky přemýšlet o správě vlastních financí, podnikání, 
ale i o společné práci a zodpovědnosti. Žáci si osvojili základní finanční pojmy, seznámili se s finančními 
operacemi a tvorbou rozpočtu. Poznali hodnotu peněz i rizika hospodaření s nimi. Žáci si společně 
vyberou cíl, na který potřebují vydělat peníze, zvolí si svůj podnikatelský záměr, který realizují. Česká 
spořitelna žákům poskytne rady a typy pro realizaci jejich včetně vstupního kapitálu. Žáci v průběhu 
projektu rozvijí svoji finanční gramotnost, ale i kreativitu, týmovost, strategické myšlení a schopnost řešit 
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problémy. V letošním roce jsme se zapojili do soutěže Matematický klokan. Soutěžily druhé a třetí třídy 
v kategorii „Cvrček“, dále čtvrté třídy v kategorii „Klokánek“. 

Již tradičně se věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti. Tradičními akcemi jsou - „Noc 
s Andersenem“, letos věnovaní H. Ch. Andersonovi, „Deváťáci čtou prvňáčkům“ a „Pasování prvňáčků na 
čtenáře“, kde každý prvňáček, který prokáže, že zvládl všechna písmenka a přečte přiměřený text, obdrží 
glejt čtenáře a pěknou knížku na prázdniny. Kromě této již tradiční akce se pro žáky uskutečnila i 
čtenářská soutěž – žáci prvního i druhého stupně měli za úkol přečíst 12 (nebo 16) knih splňujících určité 
podmínky. Do soutěže se zapojili převážně čtenáři prvního stupně, z nichž prvních 9 bylo odměněno. 
V duchu recyklace starých knih se uskutečnila i čtenářská burza, kam mohli žáci přinést své staré a 
nechtěné knihy a vybrat si poté z knih donesených ostatními žáky. V rámci této akce byly získány nové 
knihy i pro školní knihovnu. 

Škola se úspěšně zabývala i environmentální výchovou. Opět se naši žáci se svými učiteli zapojili 
do akce May Day v pražské ZOO. I v letošním roce jsme se zapojili do Recyklohraní. Žáci vytvořili reklamu 
na třídění baterií, vyrobili baterkožrouta (nádobu na použité baterie), psali příběhy o vysloužilých 
elektrospotřebičích, vyrobili stolní hru s ekotématikou „Člověče nezlob se a recykluj!“. Třída III.A se 
zapojila do soutěže „Strom roku“, kterou pořádá nadace Partnerství. Nominovala do soutěže strom, který 
je hlavním hrdinou pohádky, napsané žáky s paní učitelkou. Ten strom je skutečný a jeho příběh vyprávěli 
žáci na školní akademii. Přestože nemohl konkurovat stromům starým 120 a více let, odborná komise 
tento příběh ocenila a nabídla škole zdarma putovní výstavu, strom roku z předchozích ročníků, kterou 
využijeme v příštím školním roce. 

Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra! Vytvořte BATERKOŽROUTA! 
(vyráběli jsme nádoby na použité baterie)S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra-
propojení předmětu ČJ-a Informatiky. Člověče nezlob se a recykluj! Děti vyrobily stolní hru na toto téma. 
Děti ve slohu psaly práce, na téma vysloužilého spotřebiče-text pak přepisovaly ve Wordu na počítači. 
Práce hodnotila odborná komise z Technického muzea.  
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Učební plán pro školní rok 2018/19 

Předmět 
1. stupeň 2. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 9 8 8 8 8 5 4 5 4 

Cizí jazyk 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

Druhý cizí jazyk      2 2 2 2 

Matematika 4 5 4,5 4,5 5 4 5 4 5 

Prvouka 1 2 3       

Přírodověda    1,5 2     

Vlastivěda    1,5 2     

Chemie        2 2 

Fyzika      2 2 2 2 

Přírodopis      2 2 2 1 

Zeměpis      2 2 1 2 

Dějepis      2 2 2 2 

Výchova k občanství       1 1 1 

Výchova ke zdraví        1 1 

Informatika   0,5 0,5 1 1    

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 2 2 1 1 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Volitelné předměty      1 1 1 1 

Týdenní dotace 
povinných předmětů 

20 22 25 25 26 30 30 31 31 

Výuka ve všech ročnících probíhala podle ŠVP Pomůžeme Ti úspěšně vyplout do života, 
čj. I/461/2016.  

Volitelné předměty 

6. ročník 8. ročník 

Konverzace v anglickém jazyce 
Seminář z dějepisu 

Konverzace v anglickém jazyce 
Práce s technickými materiály 

7. ročník 9. ročník 

Konverzace v anglickém jazyce 
Seminář z dějepisu 
Volitelná informatika 

Konverzace v anglickém jazyce 
Seminář z dějepisu 



Kroužky a zájmové útvary 

Angličtina 

Florbal – přípravka 

Florbal – Wizards – chlapci, dívky 

Florbal – Bučis team 

Hopík – sport pro nejmenší 

Šprtec 

Šachy 

Miniházená 

Plavání 

Sportovní hry 

Street dance – začátečníci 

Věda nás baví 

Street dance – junioři 

Street dance – závodníci 

Fimula – výroba šperků 

Sportovní hry 

Dřevomodelářský kroužek 

Všeználek 

Badminton 

Tancování s Mirkou 

Flétnička 

Taneční škola Ivy Langerové 

Prospěch žáků za 1. pololetí 

Ročník 
Průměrný 
prospěch 

Celkové hodnocení žáků 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

1. 1,00 52 0 0 

2. 1,14 49 4 0 

3. 1,21 60 10 0 

4. 1,27 29 12 0 

5. 1,53 34 34 0 

6. 1,68 16 27 0 

7. 1,62 17 23 1 

8. 1,57 26 16 2 

9. 1,87 8 24 2 

Škola celkem 1,43 291 150 5 

Výchovná opatření za 1. pololetí 

Pochvala třídního učitele 206 

Pochvala ředitelky školy 2 

Napomenutí třídního učitele 51 

Důtka třídního učitele 24 
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Důtka ředitelky školy 9 

Snížené stupně z chování za 1. pololetí 

 Počet tj. % ze všech žáků 

2 - uspokojivé 2 0,44 

3 - neuspokojivé 3 0,66 

Prospěch žáků za 2. pololetí 

Ročník 
Průměrný 
prospěch 

Celkové hodnocení žáků 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Opravné 
zkoušky 

1. 1,04 51 0 1 1 

2. 1,13 47 5 0 0 

3. 1,26 58 16 0 0 

4. 1,34 32 11 0 0 

5. 1,45 35 32 0 0 

6. 1,70 16 24 1 1 

7. 1,68 13 26 1 2 

8. 1,68 21 18 1 3 

9. 1,89 8 25 1 0 

Škola celkem 1,46 286 153 X 6 

Výchovná opatření za 2. pololetí 

Pochvala třídního učitele 173 

Pochvala ředitelky školy 24 

Napomenutí třídního učitele 48 

Důtka třídního učitele 23 

Důtka ředitelky školy 7 

Snížené stupně z chování za 2. pololetí 

 Počet tj. % ze všech žáků 

2 – uspokojivé 2 0,44 

3 – neuspokojivé 3 0,66 
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Závěry z hospitační činnosti 

Výuka byla realizována v souladu s tematickými plány, které byly vypracovány na základě 
školního vzdělávacího programu „Pomůžeme Ti úspěšně vyplout do života“. Při výuce byl kladen důraz 
na kooperaci žáků, jejich tvořivost a samostatnost a na komunikační dovednosti žáků. Učitelé účelně 
zařazovali do výuky badatelský styl výuky, skupinové vyučování, samostatné vyhledávání a zpracování 
informací žáky, referáty žáků a projektové vyučování. Činnostní charakter výuky podporovala práce 
s výukovými programy na PC, knihovna infocentra a efektivní používání didaktických pomůcek. Do výuky 
byly vhodně zařazovány mezipředmětové vztahy. Ke zkvalitnění výuky přispělo i využívání 24 
interaktivních tabulí a zvýšení počtu PC v počítačových pracovnách. 

Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníků, v 1. ročníku – 1 hodina týdně, v 2. ročníku – 
2 hodiny týdny a 3. až 9. ročníku – 3 hodiny týdně. Od 6. ročníku vyučujeme povinně druhý cizí jazyk 
(2 hodiny týdně v každém ročníku). Žáci si mohou vybrat z  německého nebo ruského jazyka. Od šestého 
ročníku v rámci povinně volitelných předmětů učíme konverzaci v anglickém jazyku. 

Od září 2008 vyučujeme anglický jazyk v rámci povinných předmětů již od 1. ročníku. K této 
úpravě ŠVP jsme přistoupili ze dvou důvodů. Dítě mladšího školního věku přirozeně vnímá melodii, 
rytmus a strukturu jazyka. Snadno si hravou formou osvojuje základní slovní zásobu angličtiny a nemá 
ostych při jejím používání. Druhým důvodem je návaznost na výuku anglického jazyka v mateřské škole. 
Od 6. ročníku vyučujeme 2 hodiny týdně v každém ročníku povinně druhý cizí jazyk. Žáci si mohou vybrat 
německý nebo ruský jazyk.  

Žáci měli k dispozici nejen učebnice, pracovní sešity a zvukové nahrávky schválené doložkou 
MŠMTV, ale také další materiály  - počítačové výukové programy pro výuku angličtiny a němčiny, knihy 
pro čtení na pokračování, anglické časopisy, nahrávky anglických písní, obrazové materiály určené pro 
popis obrázku.  

Na hodinách všech cizích jazyků žáci pracovali s cizojazyčnými texty odpovídající náročnosti 
dané skupiny, postupně si rozšiřovali slovní zásobu, učili se klást otázky a odpovídat na ně, vedli 
jednoduché dialogy na dané téma a vyhledávali informace v neznámém textu a dále je zpracovávali. 
Důraz při výuce byl kladen na porozumění a schopnost dorozumět se především v běžných situacích. Žáci 
měli příležitost zpracovávat vlastní projekty na probíraná témata, pravidelně byly zařazovány písemné 
testy.  

Šestým rokem se uskutečnil jazykový projekt „Edison“, jehož cílem je seznámit naše žáky 
s cizími kulturami a zdokonalit jejich konverzační schopnosti. Naši žáci opět měli možnost týden 
komunikovat v angličtině s mladými lidmi tentokrát z Číny, Kostariky, Ázerbájdžánu, Jordánska, Ukrajiny 
a Turecka. Hosté seznamovali naše žáky s tradicemi a kulturou své země a naopak naši žáci hovořili 
o zvycích a zajímavostech České republiky. Na závěr pak všichni žáci s učiteli a hosty vychutnávali 
multikulturní atmosféru a chuť neznámých jídel a vůní, hosté pak dobroty české kuchyně, které připravily 
rodiny našich žáků. Své zážitky a poznatky pak žáci s pomocí svých třídních učitelů zobrazili 
v projektových prezentacích. 

Ve dnech 19. – 24. května se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili výukového pobytu 
v Londýně. Žáci dopoledne byli vyučováni místními učiteli, odpoledne pak jsme navštěvovali 
pamětihodnosti a zajímavosti Londýna, Windsoru a Etonu. Účastníci si tak nejenom procvičili cizí jazyk, 
ale byli také přímo konfrontováni s cizí kulturou v jejím přirozeném prostředí. 

Zajímavým zpestřením běžné výuky byl projekt „Christmas Carol“, kde skupina žáků z třídy 5.B 
si připravila divadelní představení A Christmas Carol od Charlese Dickense. Své představení kompletně 
odehrané v anglickém jazyku před vánočními předvedli všem spolužákům z prvního stupně. 
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Součástí výuky německého jazyka byl dvoudenní poznávací zájezd do Berlína, kde žáci navštívili 
muzeum Madame Tussauds, památník obětí holokaustu, kopulo Reichstagu, televizní věž a ZOO a prošli 
se podél zbytků Berlínské zdi a Braniborské brány. Na základě vlastních zkušeností pak žáci zpracovávali 
referáty o Berlíně. 

Žákyně Anna Bartovská se umístila na druhém místě obvodního kola v Konverzační soutěži 
v německém jazyce. 

Výuka ruského jazyka směřuje k tomu, aby žáci využívali svých vědomostí a dovedností v 
praktickém životě. Důraz se klade na schopnost komunikovat v ruskojazyčném prostředí a zorientovat se 
v zemi s odlišným písmem a řečí. Rovněž je důležité, aby žáci poznali kulturu Ruska, jeho tradice a 
specifika.  

Při výuce byly využívány tradiční postupy (výklad, práce v učebnici a pracovním sešitě). Rovněž 
byly v každém pololetí realizovány referáty, které měly za úkol přiblížit konkrétní reálie Ruska, témata 
byla volena s ohledem na další vyučované předměty, hlavně dějepis, zeměpis a literaturu. Vyučující do 
hodin často zařazovala četné audio ukázky z ruského prostředí, např. reálnou nahrávku z moskevského 
metra a průvodce po Moskvě. V deváté třídě žáci vytvořili projekt, ve kterém museli pracovat s reálnými 
informacemi z obchodů. Výsledkem byl informační plakát s různými obchody, prodávaným zbožím a jeho 
cenami. 

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova 

Škola vede žáky k takovému životnímu stylu a hodnotové orientaci, které jsou nezbytné 
k udržitelnosti rozvoje lidské společnosti. Témata umožňují konkrétní mnohostranné pozorování 
a praktické poznávání významných ekologických problémů, podmínek života a jejich globálních 
souvislostí. Získané poznatky žáci kriticky zvažují a domýšlí možné důsledky lidských aktivit. Považujeme 
za důležité, aby se žáci učili jasně formulovat své názory, kultivovaně diskutovat o ekologických 
problémech, vyjadřovat a zdůvodňovat svá stanoviska k ekologické problematice. Součástí 
environmentální výchovy je i působení na žáky ve smyslu vysokého oceňování zdraví a chápání vlivů 
prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí.  

Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy a udržitelného rozvoje probíhá v rámci téměř 
všech předmětů. K výuce využíváme  PC učebnu (žáci využívají výukové programy a čerpají informace na 
internetu) nebo učebny s interaktivní tabulí, ale také pracují v dílnách, na pozemku a ve školní kuchyňce. 
Zde žáky prakticky vedeme k bezpečnému používání chemických přípravků při úklidu, k úsporám vody, 
elektřiny a plynu, třídění odpadů a zacházení s chemikáliemi v podobě olejů, ředidel, barev a laků, 
případně čisticích prostředků. Škola vede žáky k třídění odpadu. Na chodbách jsou kontejnery na plast 
a ve třídách na papír. Již tradičně se škola zapojila do akce „Papír za papír“. Před školou je umístěn 
kontejner na papír, kam žáci mohou přinášet starý papír. 

Žáci prvních až třetích tříd se účastnily programu „Recyklace hrou“ a do soutěže o sběr 
použitých baterií. Za získané body třídní učitelé se žáky si vybrali zajímavé odměny. 

V rámci environmentální výchovy naši žáci navštívili Toulcův dvůr. Dále jsme spolupracovali 
s neziskovou organizací Koniklec, Stanicí přírodovědců Drtinova, Ornitou a Výzkumným ústavem 
zemědělským v Netlukách. Zapojili jsme se do „Recyklohraní“ a do soutěže „Strom roku“, který pořádala 
nadace Partnerství.  

Naši žáci se již tradičně zúčastnili akce May Day v ZOO Praha, která byla letos věnována lesům 
mírného pásma. 

Již podruhé jsme získali ocenění „Ekoučitel roku“. 
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Multikulturní výchova 

Problémy soužití a spolupráce lidí z různých etnických, rasových a kulturních společenství jsou 
v dnešním světě vysoce závažné a mají dlouhodobý charakter. Proto se multikulturní výchova stala 
nedílnou součástí školního vzdělávání. 

Naším cílem je seznámit žáky s rozmanitostí a hodnotami různých kultur, vést je k jejich 
porozumění, rozvíjet jejich smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci.  

Součástí multikulturní výchovy byl ve třetím ročníku projekt „Indiánský den“. Jeho cílem byl 
rozvoj schopnosti srovnávat kultury různých národů, nacházet společné znaky a odlišnosti a uvědomit si, 
že všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazená. Prostřednictvím her a soutěží byli žáci 
seznamováni s životem amerických indiánů. Žáci se seznámili se životem v přírodě, poznávali indiánské 
zbraně, seznámili se se způsoby oblékání, bydlení a obživy. 

Na prvním stupni v rámci prvouky a vlastivědy a na druhém stupni v rámci výchovy k občanství 
porovnávali žáci naše národní zvyky a tradice se zvyky a tradicemi, které se dodržují v různých zemích. 
Vyučující v těchto hodinách vhodně využívali znalostí našich žáků cizinců. 

Velmi přínosnou akcí byl na druhém stupni projekt Edison, který spojuje mladé lidi odlišných 
kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, 
která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. 

Polytechnická výchova  

Polytechnické výchově se věnujeme především v rámci praktických činností. V 6. a 7. ročníku 
vyučujeme práci s technickými materiály. Zde žáci získávají teoretické znalosti, jako je například čtení 
technického výkresu, tak i praktické dovednosti jako například orýsování materiálu, řezání, broušení, 
vrtání a povrchová úprava. K tomuto účelu je ve škole vybavena dílna pro 15 žáků. V 7. ročníku pro 
zájemce vyučujeme povinně volitelný předmět Práce s technickými materiály. V 6. ročníku dále 
vyučujeme pěstitelské práce, k čemuž využíváme školní zahrádku. V 8. a 9. ročníku vyučujeme přípravu 
pokrmů (škola má vybavenou školní kuchyňku) a svět práce. Školní dílnu i kuchyňku využívají v souladu 
s ŠVP i ostatní ročníky. Potřebné dovednosti se rozvijí i ve fyzice, chemii a přírodopise, kde žáci sestavují 
různé aparatury potřebné pro provádění pokusů a experimentů a využívají měřící techniku PASCO. 
K rozvoji polytechnické výchovy i zájmové kroužky „Věda nás baví“ a „Dřevomodelářský kroužek“. 

Na 1. stupni a ve školní družině podporujeme polytechnickou výchovu pomocí prací se 
stavebnicemi LEGO, Merkur, Cheva apod. 

Údaje o žácích přijatých na střední školu 

Ve školním roce 2018/19 bylo přijato na střední školu celkem 43 žáků, z toho 6 z 5. ročníku, 
1 ze 7. ročníku a 36 žáků z 9. ročníku.  

V tabulce je uveden přehled žáků přijatých na střední školy ke dni 30. 6.2019. 

Střední škola 

Zřizovatel 

kraj soukromá osoba 
církev nebo 
náboženská 
společnost 

Gymnázium 8leté 6   

Gymnázium 6leté 1   
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Gymnázium 4leté 2   

Obchodní akademie 4   

Zdravotnické školy 2   

Střední průmyslové školy  0   

Konzervatoře 7   

SOU 4leté 6 5  

SOU 3leté 3   

Ostatní střední školy 7   

Celkem 38 5  

Všichni žáci 9. ročníku byli přijati na střední školu, kterou si zvolili, a to většinou již v 1. kole 
přijímacího řízení. K těmto dobrým výsledkům přispěl především kurz „Volba povolání“, který se vyučuje 
v rámci praktických činností v 9. ročníku a vede žáky k reálnému zvážení svých schopností a možností, 
dále PROFI testy organizované PPP Prahy 10 a spolupráce se školní psycholožkou. Důležité bylo i včasné 
seznámení rodičů s novelou vyhlášky 671/2004 Sb., která stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 
řízení ke vzdělávání na středních školách, a následné konzultace rodičů s výchovnými poradci, které byly 
zaměřené na výběr střední školy a přijímací řízení. 

Výchovné poradenství a prevence rizikového chování 

Od roku 2016 na škole pracuje kompletní školní poradenské pracoviště, které je tvořeno 
výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, speciální pedagožkou a psycholožkou. Toto pracoviště 
zpracovává plány výchovného poradenství a prevence nežádoucího chování a podílí se na jeho plnění 
v součinnosti se všemi pedagogickými pracovníky školy. 

Pravidelně 1x měsíčně probíhaly porady pracovníků školního poradenského pracoviště, na 
kterých byly řešeny aktuální problémy. Pracovníci poradenského pracoviště pravidelně poskytovali 
poradenské a konzultační služby pedagogům, rodičům a žákům a zajišťovali spolupráci s odbornými 
pracovišti (PPP Praha 10, SVP Klíčov, Život bez závislostí). 

Školní speciální pedagožka odborně podporovala integrované žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a také všechny ostatních žáky, kteří potřebovali speciálně pedagogickou péči. Metody 
reedukace specifických poruch učení volila podle potřeb žáků skupinovou nebo individuální formou.  

Podílela se na vyhledávání žáků se speciálními potřebami učení, řešení krizových situací žáků a 
na realizovaném programu pro 6. ročníky. Poskytovala metodickou podporu učitelům při vypracování IVP 
a PLPP a pravidelně se setkávala s asistenty pedagogů, se kterými konzultovala konkrétní případy a 
postupy jejich práce. 

Hlavní náplní práce školní psycholožky bylo monitorování problémových projevů chování, 
zjišťování jejich příčin a návrhy konkrétních opatření vedoucích k jejich minimalizaci. Součástí této 
činnosti bylo poskytování poradenství a podpory učitelům i rodičům a zároveň individuální konzultace 
s žáky. Dále se psycholožka věnovala rozvíjením pozitivních aspektů osobnosti žáků. V rámci práce 
s třídními kolektivy školní psycholožka realizovala aktivity na rozvoj spolupráce, pozitivních vzorců 
chování, pro žáky 9. ročníků uskutečnila přednášku o stresu a zvládnutí přijímacích zkoušek. Pozornost 
byla věnována také žákům 6. tříd přecházejících na druhý stupeň. Pro žáky byl připraven adaptační 
program ve spolupráci s organizací Život bez závislostí a dále byly realizovány ve spolupráci se speciální 
pedagožkou besedy o různých způsobech efektivního učení. V druhém pololetí organizovala školní 
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psycholožka týdenní prožitkový kurz pro žáky 8. tříd zaměřený na umění řešit konflikty, spolupráci, 
respektování druhého a předcházení negativním společenským jevům. V neposlední řadě poskytovala 
v akutních případech krizovou intervenci žákům, kteří se dostali do náročné situace, a jindy pomáhala 
hledat řešení pro ty žáky, kteří si o pomoc řekli sami. 

Výchovná poradkyně a metodička prevence rizikového chování využívala při práci mimo jiné 
plány výchovného poradenství a prevence rizikového chování, které byly zpracovávány v součinnosti 
vedení školy, členů školního poradenského pracoviště, třídních učitelů a všech pedagogů. Výše jmenovaní 
spolupracovali především s těmito organizacemi -  PPP Praha 10 – PhDr. Křečanovou, s neziskovými 
organizacemi Život bez závislosti a Proxima Sociale a s Policií České republiky. Důležitá byla spolupráce 
se zákonnými zástupci žáků.  

Školní metodička prevence, speciální pedagožka a výchovná poradkyně a metodička prevence 
konzultovali vše potřebné na schůzkách školního poradenského pracoviště. Těchto schůzek se opakovaně 
účastnili i asistenti pedagoga, kteří měli možnost sdílet zde své zkušenosti s prací s dětmi i se spoluprací 
s učiteli. 

Výchovné a vzdělávací problémy řešili učitelé ve spolupráci s vedením školy, členkami školního 
poradenského pracoviště, s PhDr. Křečanovou z PPP Praha 10 i zákonnými zástupci dotčených žáků. 
V případě eskalujících problémů ve vztazích mezi vrstevníky anebo ve vztazích učitel – žák byli k práci 
s kolektivem třídy přizváni externí odborníci. Pro cizince a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
bylo zabezpečeno doučování – „Výuka ČJ pro cizince“, vysvětlování a procvičování učiva. K odstraňování 
vědomostních nedostatků pomáhaly i výukové PC programy.    

Prevenci rizikového chování, uspokojování zájmů a naplňování volného času slouží nabídka 
činnosti školního klubu a mnoha dalších zájmových kroužků. 

Součástí výchovného působení jsou pravidelné výchovné a vzdělávací akce Policie ČR, které 
jsou zaměřené na prevenci v oblasti používání návykových látek včetně nelegálních drog, kouření 
a alkoholu. Jsou rovněž zaměřené na posilování právního vědomí žáků, vytvářejí u nich pocit 
odpovědnosti za své jednání a seznamují je s kriminálními činy mladých lidí i důvody, které je vedou 
k tomuto negativnímu chování. 

Městská část Praha 10 i v tomto roce uvolnila finanční prostředky na uskutečňování pořadů 
k prevenci rizikového chování, pro první stupeň zajišťovaných organizací Proxima Sociale, v rozsahu čtyř 
vyučovacích hodin za školní rok a pro druhý stupeň organizací Život bez závislosti v rozsahu šest 
vyučovacích hodin na školní rok. Obě organizace poskytly třídním učitelům zpětnou vazbu v podobě 
zprávy o průběhu programu. Programy byly vyučujícími i žáky hodnocené vesměs kladně. 

Při posilování žádoucího chování v oblasti zásad společenského vystupování pomáhají 
předměty odborného zaměření (výchova k občanství a výchova ke zdraví), ale i každodenní osobní příklad 
pedagogů. Jsme si vědomi přetrvávajících nedostatků v chování a jednání žáků. Situaci se budeme snažit 
zlepšit, především ve spolupráci se zákonnými zástupci. 

Bezproblémové soužití, vzájemné respektování, toleranci, týmovou spolupráci i společenské 
chování nacvičovali žáci osmých ročníků pod vedením ředitelky školy, školní psycholožky a učitelů v rámci 
prožitkového kurzu v Podhradí u Ledče nad Sázavou. Průběh i ohlasy jsou opět kladné. 

Druhým rokem pokračuje program doučování dětí z prvního stupně žáky osmých ročníků, pod 
dohledem výchovné poradkyně. Tento program se stal velmi oblíbeným a žáci i doučující o něj mají 
zájem. Slouží nejen k doučování a vypracování domácích úkolů, tak, aby i méně svědomití žáci mohli zažít 
pocit úspěchu, ale také k prevenci rizikového chování starších spolužáků k mladším dětem ve škole. 

Zvýšená péče i v letošním školním roce byla věnována spolupráci s rodiči, protože ta je 
základním předpokladem pro cílené výchovné působení. Kromě pravidelných třídních schůzek vyučující 
poskytovali informace o prospěchu a chování žáků v konzultačních hodinách. Třídní schůzky na konci 
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1. čtvrtletí byly organizovány formou tripartity, kdy třídní učitel, rodič a žák společně hodnotili výsledky 
školní práce. Další informace byly rodičům poskytovány prostřednictvím webových stránek školy. 
Spolupráci s rodiči lze označit jako velmi dobrou. Neformální setkání učitelů, žáků  rodičů probíhala na 
velikonočních trzích, besídkách, vánočním koncertu, divadelních představeních a besídkách jednotlivých 
tříd. 

Noví prvňáčci byli připravováni vyučujícími I. stupně pod vedení výchovné poradkyně na vstup 
do školy v programu „Škola na nečisto“. Rodiče s malými školáky se mohli seznámit s příjemným 
prostředím naší školy a jejich ratolesti pak s tím, co dovedou a co se od nich očekává. 

Začleňování dětí cizinců do českého prostředí 

Ve školním roce 2018/19 navštěvovalo naši školu 34 žáků cizí státní příslušnosti. Pro tyto žáky 
škola realizovala výuku českého jazyka. Hlavním cílem projektu je co nejrychleji integrovat žáky cizince 
bez jakékoliv znalosti českého jazyka (včetně užívání latinky) do prostředí běžné základní školy, usnadnit 
jim školní docházku a předcházet tak možným komunikačním blokům, nezdaru v učení i navazování 
sociálních vazeb s vrstevníky. Výuka češtiny pro cizince probíhala ve dvou kurzech – Čeština pro cizince 
I., která je určena žákům 1. stupně, a Čeština pro cizince II., která je určena žákům 2. stupně. Velkou 
pomocí při začleňování dětí cizinců do českého byla práce speciální pedagožky a školní psycholožky. 

V roce 2019 získala škola dotaci v rámci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve 
školách“. Získané finanční prostředky byly použity na nákup vhodných studijních materiálů a na mzdové 
účely. 

Péče o nadané žáky 

Nadaní žáci řešili náročnější úlohy, působili jako vedoucí a organizátoři skupinové práce, 
zpracovávali náročnější zadání, připravovali vysílání školního rozhlasu nebo organizovali práci na 
projektu. Dále jsme pro ně organizovali soutěže vědomostní i sportovní a to jak školní, tak i takové, které 
předcházely obvodním a celopražským soutěžím. Podporovali jsme zapojení žáků do těchto soutěží 
a pomáhali jim s přípravou do vyšších kol. Každoročně naše škola organizuje obvodní kolo Olympiády 
v českém jazyce. K rozvoji talentů napomáhá i kroužek „Věda nás baví“. 

Školní knihovna 

Školní knihovna byla pro žáky přístupná každý den. Pondělí od 14:00 do 15:00, v úterý od 13:40 
do 14:40, ve středu od 12:00 do 14:40, ve čtvrtek od 12:40 do 14:40 hodin a v pátek vždy o velké 
přestávce. V době provozu knihovny bylo možné využít přilehlé infocentrum coby čítárnu a studovnu. 
Pravidelně knihovnu navštěvovalo 265 žáků. Knihovní fond obsahuje 3 426 knižních jednotek. V letošním 
roce bylo zakoupeno či jinak získáno 126 knih (beletrie, naučné knihy, komiksy). Zároveň byla nabídka 
školní knihovny rozšířena o audioknihy. 

Ve spolupráci se školním klubem a třídními učitelkami prvních tříd připravila paní knihovnice 
v závěru školního roku akci „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Každý prvňáček, který prokázal, že zvládl 
všechna písmenka a přečte přiměřený text, obdržel glejt čtenáře a pěknou knížku na prázdniny. Kromě 
této již tradiční akce se pro žáky uskutečnila i čtenářská soutěž – žáci prvního i druhého stupně měli za 
úkol přečíst 12 (nebo 16) knih splňujících určité podmínky. Do soutěže se zapojili převážně čtenáři 
prvního stupně, z nichž prvních 9 bylo odměněno. V duchu recyklace starých knih se uskutečnila 
i čtenářská burza, kam mohli žáci přinést své staré a nechtěné knihy a vybrat si poté z knih donesených 
ostatními žáky. V rámci této akce byly získány nové knihy i pro školní knihovnu. 
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Pro rozvoj čtenářské gramotnosti mají velký význam i akce jako je „Noc s Andersenem“, kterou 
paní knihovnice s učiteli pravidelně připravuje. Tématem letošní Noci s Andersenem byl Hans Christian 
Andersen známý – neznámý a zúčastnili se jí žáci čtvrtých tříd. 

Školní družina 

Školní družina je základním článkem výchovy mimo vyučování, vyplňuje odpolední volný čas 
dětí a slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci žáků. Od září 2017 pracují vychovatelky školní družiny podle 
aktualizovaného školního vzdělávacího programu pro školní družinu „Tvořivou hrou za poznáním“. 

Činnosti byly organizovány tak, aby plně vyhovovaly principům výchovy mimo vyučování 
a potřebám a požadavkům všech přítomných věkových kategorií. Pro žáky byly připraveny pestré 
zájmové, rekreační i odpočinkové činnosti.  

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školní družinu 202 žáků, rozdělených do sedmi 
oddělení. 

V letošním školním roce jsme ve školní družině volně navázali na projekt „Dokážu to!“, který se 
v minulém roce ukázal jako velmi úspěšný. Cílem projektu bylo poznání sebe samého, rozvoj dovedností, 
přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí, naučit se srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, 
názory a pocity, respektovat druhé lidi a uvědomit si, že mám právo být respektován, řešit problémové 
situace přirozenou cestou, odolávat případným úskalím, nebezpečím a krizím. Pomocí projektu děti 
nalezly cestu k samostatnosti a zodpovědnosti. Výše uvedené bylo realizováno na modelových situacích 
formou her, cvičení a soutěží.  

Činnosti, které jsme v letošním projektu nabízeli, napomáhaly nejen k prohloubení školních 
vědomostí a dovedností, ale zároveň přispívaly k obnově tělesných a duševních sil. Měly oddechový 
a rekreační charakter, při kterém se uplatnily vlastní zájmy dětí.  

Všechny děti byly během školního roku šikovné, samostatné, a jak se ukázalo i výtvarně nadané. 
Důkazem toho byla úspěšná účast v soutěži „Svět kolem nás a vánoční čas kde byly prezentovány obrazy 
s panovníky českých zemí od praotce Čecha až po Josefa II. Neméně úspěšným dílem byl obraz sv. 
Václava, se kterým jsme se zúčastnili celopražské soutěže v rámci Svatováclavských oslav k příležitosti 
100. výročí založení republiky byla ve školní družině uspořádána výtvarná výstava „Praha tak jak ji známe 
i neznáme“. 

Nepřehlédnutelným společným dílem pak byl obraz „Kéž jsou všechny bytosti šťastny.“ Starší 
žáci se společnou rukou podíleli na výrobě netradičních ozdob na vánoční stromeček na Kubánském 
náměstí. Svou šikovnost ukázali i při výrobě velkoformátové společenské hry „Zvířátka najezte se“ nebo 
malbou na dřevo.  

Žáci v rámci školní družiny hojně navštěvovali zájmové kroužky. Velký úspěch měl tradičně 
kroužek „Fimula“, kde se děti naučily nové techniky jako malování na textil, šití z různých látek, tvorbu 
náušnic, výrobu slizu, modelování z fima a dalších materiálů. Děti z tanečního kroužku „Tancování 
s Mirkou“ se zúčastnily se svým vystoupením celoškolní akademie. Hojné účasti se těšil i oblíbený kroužek 
„Plavání“. 

Mezi nejúspěšnější akce počátku školního roku byla návštěva DinoParku. Děti měly možnost 
prohlédnout si rozsáhlý areál s mnoha druhy dinosaurů v životní velikosti. Velmi ocenily, že kromě 
realistického vzezření, vydávali dinosauři nejrůznější zvuky a mohly je vidět také v pohybu. Kromě 
dinosaurů si děti mohly prohlédnout nejrůznější zkameněliny. V pískovišti si pak s pomocí smetáčků 
mohly zahrát na archeology a očistit si objevenou kostru dinosaura. Vrcholným zážitkem však pro ně byla 
virtuální zóna, kde si za pomoci speciálních brýlí mohly na vlastní kůži zažít, jaké to je ocitnout se 
v pravěkém světě. Obdobné nadšení pak vyvolalo 3D kino. Děti doslova cítily chvějící se zem, když se 
kolem nich prohnalo stádo dinosaurů. 
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K příležitosti opětovného spuštění staroměstského orloje následovala výstava s názvem 
"Znovuzrození věže Staroměstské radnice". Děti měly možnost seznámit se s tím, co se dělo během 
rekonstrukce věže Staroměstské radnice. Prohlédly si fotografie dokumentující rok a půl trvající práce 
týmu odborníků. Jednalo se o snímky zachycující restaurátorské práce, ale i momentky z montáže nových 
věžních hodin. Kromě fotografií si děti mohly prohlédnout také nejrůznější historické artefakty, jako sochy 
svatých apod.  Po návštěvě výstavy si děti samozřejmě nenechaly ujít odbíjení orloje, což pro ně bylo 
velkým zážitkem. 

V adventním čase děti navštívily muzeum Karlova mostu, kde si mohly prohlédnout modely 
z jeho budování, v další části si prohlédly výstavu betlémů. K vidění byly betlémy historické, raritní i ty 
současné. Po návštěvě muzea se děti zúčastnily plavby po Vltavě na výletní lodi Blatouch a měly možnost 
vidět Prahu tak trochu z jiné perspektivy. 

Předjaří se neslo ve znamení návštěvy Císařské konírny Pražského hradu, kde se konala výstava 
ke 100. výročí založení československé koruny. Děti měly možnost vidět průřez historie československé 
a  české měny od jejího vzniku až po současnost. Nejvíce je zaujala zlatá mince, která je to druhou 
největší mincí na světě a má hodnotu 100 000 000 Kč. 

Pravé dinosauří zuby, dvoukilová stolička mamuta, obří trilobit … to a mnohem více bylo 
k vidění v Triloparku. Děti si mohly osahat unikátní pozůstatky zkamenělých světů, přičemž jim odborný 
lektor zábavnou a nenucenou formou vyprávěl příběhy zkamenělin, příběh paleontologie a jiné dinosauří 
zajímavosti. Na závěr si v dílničkách mohly vyzkoušet práci paleontologů. 

 

Mezi tradiční akce, které si děti mohly užít, patřilo například „Podzimní štrůdlování“, kde si 
mohly vyzkoušet upéci své vlastní štrůdly, na kterých si pak společně s rodiči pochutnaly.  

Kouzlo Vánoc bylo navozeno vánočním jarmarkem, na kterém bylo k vidění mnoho krásných 
vlastnoručně vyrobených vánočních svícínků, ozdobiček, přáníček a mnoho dalšího, jež si poté rodiče 
mohli i zakoupit.  

V jarním období si pak děti velice užily „Rej čarodějnic“, kdy pro ně bylo, ve spolupráci se 
žákovským parlamentem, připraveno zábavné karnevalové odpoledne plné her a soutěží za lákavé 
odměny. 

Mezi pravidelné akce i letos patřila celodružinová návštěva filmového představení v kině 
Premiere cinemas Hostivař. Děti shlédly filmovou pohádku „Kouzelný park“. 

Výjimečně povedenou akcí byla soutěž „Ukaž, co dokážeš“, ve které měly děti možnost 
předvést svůj talent. Do soutěže se mohl přihlásit kdokoliv, kdo měl odvahu prezentovat své umění. 
Účinkující si mohli vyzkoušet, jaké je to vystupovat před publikem a sedmičlennou porotou. Ukázalo se, 
že mezi dětmi je spousta nadaných. Ti byli za svůj výkon odměněni pěknými cenami. Již nyní se těšíme, 
že i tato soutěž se zařadí mezi naše oblíbené tradiční akce. 

Na závěr školního roku nám přišel o své práci, tedy o divadle a filmovém natáčení povyprávět 
známý herec pan Václav Helšus. Na jeho příchod se děti připravily zhlédnutím filmových ukázek, kde pan 
Helšus účinkoval, což je při jeho návštěvě podnítilo k mnoha zajímavým dotazům. 

Se školním rokem se děti definitivně rozloučily na sportovním odpoledni, který pro ně připravili 
žáci deváté třídy. 

V rámci projektu Sbírka pro Karolínku a Rozárku, které se narodily s velmi závažným postižením 
jsme i v letošním školním roce sbírali plastová víčka z PET lahví. Všichni jsme měli radost, že alespoň tímto 
způsobem můžeme přispět k realizaci jejich neurorehabilitačních pobytů. 

Nepovinnou součástí programu školní družiny je příprava na vyučování, která je realizována na 
přání rodičů. 
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V letošním roce jsme pro děti zakoupili nové hry a drobné vybavení. 

Školní klub 

Školní klub zahájil činnost dne 15. 9. 2008. Činnost klubu rozvíjela u žáků dovednosti důležité 
pro život ve společnosti. Žáci se zde učili tolerovat individualitu ostatních a spolupracovat. V letošním 
roce pravidelně navštěvovalo klub 58 žáků především z 5. 7. a 8. tříd. Školní klub napomáhal posilovat 
osobnost každého jedince, pomoci mu najít se, seberealizovat se a dosáhnout úspěchu. 

K náplni školního klubu patřily především sportovní hry v tělocvičně, které probíhaly vždy mezi 
13. a 14. hodinou. V následujícím čase od 14 do 15 hodin byly žákům k dispozici stolní hry, řízená výtvarná 
činnost, především enkaustika a tematické tvoření k jednotlivým obdobím či událostem školního roku. 
Školní klub žáci také využívali ke psaní domácích úkolů a k přípravě na vyučování. 

Mimo tuto činnost se žáci ještě zúčastnili exkurze v zákulisí fotbalové Sparty. Měli možnost 
zúčastnit se soutěže v ochutnávání a poznávání exotického ovoce, soutěže ve vydlabávání dýní a tvoření 
nejoriginálnějšího dýňového strašidla. Pomáhali také s vyráběním vánočních přání na vánoční trhy 
technikou enkaustika.  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

V letošním školním roce bylo DVPP zaměřeno na vzdělávání učitelů v oblasti inkluze, práce se 
třídou a práce s žáky s OMJ, umožňující jejich efektivní rozvoj. Dále pak si pedagogičtí pracovníci 
osvojovali nové metody a formy výuky, které by měly být pro žáky zajímavější a efektivnější.  

 

Název akce 
Počet 

účastníků 
Cena 

(celkem) 
Doplňující 
informace 

Voda v krajině 1 zdarma Jednorázová akce 

Jak učit o holokaustu 1 zdarma  

Internet ve výuce angličtiny 1 1850,- Jednorázová akce 

Akademie řízení úspěšné školy 1 zdarma Jednorázová akce 

Inkluze 12 Šablony Jednorázová akce 

Konference Bakaláři 2018 1 950,- Jednorázová akce 

Zdravotník zotavovacích akcí 2 7000,- Dlouhodobá akce 

Dílna prožitkové hudební výchovy  1 zdarma Jednorázová akce 

Vedení třídnických hodin 12 10000,- Jednorázová akce 

Interkulturní komunikace a začleňování 
žáků s OMJ v ZŠ  

1 zdarma Jednorázová akce 

Etiketa u stolu aneb stolování s  L. Špačkem  1 6 037,- Jednorázová akce 

Dílna prožitkové hudby  1 zdarma Jednorázová akce 

Dějiny ve fotografii 1 zdarma Jednorázová akce 

Přírodověda činnostně ve 4. třídě  1 1190,- Jednorázová akce 

Komunikační dovednosti a hlasová hygiena 
ve škole 

1 1850,- Jednorázová akce 

Bakaláři - matrika 2 3200,- Jednorázová akce 
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Název akce 
Počet 

účastníků 
Cena 

(celkem) 
Doplňující 
informace 

Jak lépe zvládnout obtíže při komunikaci 
s rodiči ve škole 

2 2980,- Jednorázová akce 

Zákon o registru smluv a jeho aplikace  1 1990,- Jednorázová akce 

Úvod do češtiny jako cizího jazyka  1 zdarma Jednorázová akce 

Právo ve škole 35 17500,- Jednorázová akce 

KUPOZ 1 1990,- Jednorázová akce 

Činnostním učením k matematické 
gramotnosti na 1.st. 

4 2400,- Jednorázová akce 

Moderní fyzika jednoduše a zajímavě  1 1500,-  

Dyskalkulie – reedukace – mladší a starší 
školní věk 

1 1100,- Jednorázová akce 

Studium VŠ – učitelství přírodopisu  1 zdarma Dlouhodobá akce 

Studium VŠ- Školský management 1 zdarma Dlouhodobá akce 

Studium VŠ – učitelství 1. stupně 2 zdarma Dlouhodobá akce 

Průměrná délka vzdělávání na jednoho pedagoga je 41 hodin. 

Údaje o dalších aktivitách školy a prezentaci školy na 
veřejnosti 

Zapojení školy do rozvojových a dotačních programů 

Název programu 
Dotační program Městské části Praha 10 pro rok 2019 
4.2. Programy nespecifické primární prevence v  mateřských 
a základních školách 

Název poskytovatele 
dotace 

Městská část Praha 10 

Název projektu Učíme se žít spolu – prožitkový kurz 

Anotace projektu 

Cílem projektu je především naučit žáky vzájemnému respektu 
a toleranci k odlišným názorům. Neméně podstatným cílem je  
naučit je smysluplně a aktivně trávit volný čas, vhodně relaxovat 
a tím řešit odbourávání stresů v každodenním životě. 
Projekt byl určen pro žáky 8. ročníku v čase, kdy stojí před 
rozhodnutím, kterým směrem se bude odvíjet jejich další 
vzdělávání a začleňování do společnosti. Akce probíhala v přírodě, 
mimo školní budovu, oproštěna o většinu nových technických 
výdobytků moderní doby a rušivých vlivů. Soustředila se tak s větší 
hloubkou na téma týmové spolupráce, hledání řešení problémů 
při pochopení specifiky a individuality každého ze skupiny.  
Část programu měl charakter informační. Obsahem informační 
části je přednáška a beseda s odborníky formou interaktivní hry 
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Škola se zapojila do celostátního projektu „Ovoce do škol“, který si klade za cíl zlepšit stravovací 
návyky žáků 1. stupně zvýšením konzumace ovoce a zeleniny a „Mléko do škol“. 

Škola ve školním roce 2018 - 2019 čerpala neinvestiční účelově vázané dotace v celkové 
výši 1 119 968,- Kč. 

Vyúčtování dotací: 

ÚZ Název dotace   
Čerpáno v období  

09. – 12. 2018 

na téma AIDS a návykové látky. Pro dívky byl tento program 
rozšířen o problematiku bulimie a anorexie.  
Velká část činností a aktivit během této akce měla ve svém 
působení i další rozměr, a to ukázku volnočasových aktivit, kterými 
se mohou žáci sami zabývat i mimo školu, v  rámci rodiny nebo jiné 
skupiny 

Doba trvání projektu 8. 4. 2018 – 12. 4. 2018 

Výše poskytnutých 
finančních prostředků 

60 000,- 

Název programu 
Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro MŠ a ZŠ 

Název poskytovatele 
dotace 

MŠMT 

Název projektu 
Základní škola U Roháčových kasáren -podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazován  

Anotace projektu 
Ten to projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně 
sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární rozvojové 
aktivity a odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči žáků. 

Doba trvání projektu 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 

Výše poskytnutých 
finančních prostředků 

620 838,-Kč 

Název programu 
Výzva č. 02_16_10 OP Výzkum, vývoj vzdělávání: Budování kapacit 
pro rozvoj škol 

Název poskytovatele 
dotace 

MŠMT 

Název projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů  

Anotace projektu 

Cílem projektu je vedení výuky přírodovědných předmětů 
efektivnějším a pro žáky zajímavějším způsobem. Škola se stala 
centrem kolegiální podpory, které pomáhá zavedení badatelské 
výuky do přírodovědných předmětů. Při využití badatelské výuky  
žáci realizují více experimentů, na jejímž základě vyvozuji společně 
obecné závěry a lépe chápou podstatu přírodních jevů. Při využití 
moderní měřící techniky (PASCO) se rozvijí i schopnost žáků 
pracovat s digitálními technologiemi. 

Doba trvání projektu 1. 1. 2018 – 30. 6. 2019 

Výše poskytnutých 
finančních prostředků 

740 548,- Kč 
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11 
Neinvestiční příspěvek MČ – na pořízení učebních pomůcek a 
učebnic 

72 000,00 

12 
Neinvestiční příspěvek MČ – na pořízení vybavení učeben a 
kabinetů 

310 000,00 

13 
Neinvestiční příspěvek MČ pro dofinancování výuky anglického 
jazyka v 1. + 2. ročníku17 

147 968,00 

14 Neinvestiční příspěvek MČ – ŠvP Janské lázně  161 791,00 

15 

Neinvestiční příspěvek MČ na zabezpečení nákladů na práci 
pověřence GDPR  
a posílení mzdových prostředků včetně odvodů pro 
zaměstnance školy 

28 000,00 
332 690,00 

17 Neinvestiční příspěvek MČ – Zdravý rozvoj žáků - plavání  97 000,00 

18 
Neinvestiční příspěvek MČ – na posílení mzdových prostředků 
včetně odvodů pro speciálního pedagoga 

92 317,00 

19 Neinvestiční příspěvek MČ – 100. let výročí vzniku republiky 29 000,00 

96 
Neinvestiční příspěvek MHMP – na posílení mzdových 
prostředků včetně odvodů pro zaměstnance školy 

703 800,00 

ÚZ Název dotace 
Čerpáno v období 

01. – 08. 2019 

14 Neinvestiční příspěvek MČ – ŠvP Janské lázně 739 190,00 

15 
Neinvestiční příspěvek MČ na výuku cizích jazyků a 
na posílení mzdových prostředků včetně odvodů pro pro 
zaměstnance školy 

196 000,00 
159900,00 

17 
Neinvestiční příspěvek MČ – Zdravý rozvoj žáků primární a 
selektivní prevence, učební pomůcky 

262 180,00 

 Celkem  3 358 835,00 

Dlouhodobé výjezdy 

akce třída počet žáků počet dnů 

ŠvP Horský hotel  III.A,B,  V.A,B,C 92 7 

ŠvP Podhradí VIII.A,B 30 5 

ŠvP Kolínská bouda II. A,C 43 5 

LVVK Horský hotel V.A,B, VI.A,B, 
VIIA,B 

93 7 

Anglie Výběr žáků 20 6 

Exkurze, výstavy, koncerty, naučné programy a jiné vzdělávací akce 

Žáci školy navštívili celkem 19 vzdělávacích akcí. Navazovaly především na obsah předmětu 
přírodovědy, prvouky, vlastivědy, dějepisu a výchovy k občanství.  

Akce ročník předmět 

Pasování na čtenáře  1. český jazyk 

Dravci a sokoli (výukový pořad Ornita) 1. prvouka 
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Akce ročník předmět 

Popelka (divadelní představení)  1. český jazyk 

Staré pověsti české 1. – 9. český jazyk 

Věda na polích a stájích – Příběh potravin 2. prvouka 

Dobrodružství v knihovně – Dům čtení 2. český jazyk 

Vesmír kolem nás 3. přírodověda 

Keltové – Svět doby železné v Evropě 4. vlastivěda 

Dopravní výchova v teorii i praxi (dopravní 
hřiště) 

4. dopravní výchova 

Hebrejská abeceda - Židovské muzeum 5. vlastivěda 

Entomologická vycházka do Kunratického lesa  6. přírodopis 

Hanin kufřík - Židovské muzeum 7. výchova k občanství 

Den Evropy 7. výchova k občanství 

Pražský hrad 7. dějepis 

Legiovlak 6. - 9. dějepis 

Orientace na noční obloze 9. fyzika 

Exkurze do Temelína 8. - 9. fyzika 

Celoškolní projekty 

Škola realizovala 4 celoškolních projektů: 

1. Tvořivé dílny (prosinec 2018) 

Cílem projektu bylo především prohloubení pracovních kompetencí (efektivní využití 
materiálů, dodržení pracovních postupů, rozvoj podnikatelského myšlení). Žáci vyráběli výrobky převážně 
s vánoční tematikou (svícny, adventní věnce, vizovické pečivo, perníčky, vánoční přání, obrázky technikou 
krakování, malovali na sklo, porcelán a na kamínky a ozdobili drátkováním kamínky a skleničky). Naučili 
se také stanovovat cenu výrobku v závislosti na jeho atraktivnosti, provedení a pořizovacích nákladech. 
Zvládnutí této dovednosti si ověřili na vánočních trzích.  

2. 100 let republiky (listopad 2018) 

V rámci několikadenního interdisciplinárního projekt nazvaném „100 let republiky“, si žáci 
druhého stupně připomněli nejen samotné události 28. října 1918, ale také lépe poznávali každodenní 
život v prvních letech po skončení světové války. 

Žáci 6. až 9. tříd se aktivně zapojili v tvořivých dílnách, kde si v prvních dvou dnech projektu 
vyzkoušeli mnoho aktivit, například vytvářeli mapu pohybu legií, divadelní plakáty po vzoru tvorby 
Alfonse Muchy, navrhovali dobovou módu a šili model šatů, vytvářeli dobové novinové články na základě 
poznání původních textů, nebo vařili podle receptů, které byly v poválečných letech běžné. V rámci dílen 
si také vyrobili hru Člověče, nezlob se, která vznikla krátce před první světovou válkou a již německý 
obchodník Josef Heinrich Schmidt zasílal za války do vojenských lazaretů, aby se pacienti měli čím bavit. 
V teoretických seminářích se pak žáci mohli seznámit s dobovými zbraněmi a výstrojí vojáků, s příběhem 
národní hymny, poválečným československým filmem nebo se skromným rodinným rozpočtem běžného 
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obyvatelstva a přídělovým systémem.  Žákyně 6. tříd pak celé škole předvedli naučenou sestavu ve stylu 
sokolského sletu, kterou nacvičily s vyučujícím tělesné výchovy. 

Třetí projektový den probíhal na zahradě školy, kde každý žák plnil nejrůznější úkoly a zapisoval 
je do předem vytvořených knížek. Aktivitami byl například jazykový koutek s jednoduchými hesly 
československých legií v ruštině, italštině a francouzštině, ale také poznávačka významných osobností 
nebo hra Cestujeme po Transsibiřské magistrále. Poté všichni žáci společně pomohli fiktivním mužům 
28. října vyhlásit samostatnou republiku a zazpívali si hymnu.  

Součástí projektu byly také tematické exkurze do Národního památníku na Vítkově, kde si 
během komentovaných prohlídek prohlédli výstavu Křižovatky české a československé státnosti a dále se 
v rámci vzdělávacích lektorovaných prohlídek více dozvěděli o státních symbolech, založení 
Československa, ale také o československých legionářích. Dalším místem návštěvy pak byl Legiovlak na 
dejvickém nádraží, kde si společně prošli všemožné druhy vagónů, ve kterých putovali ruští legionáři ve 
snaze dostat se po válce domů.  

Díky projektu si žáci osvojili nejen zásadní znalosti československé moderní historie, dozvěděli 
se informace nejen o pozadí založení republiky, ale i o životě běžných lidí. Prohloubili si také vztah k vlasti, 
ale i klíčové kompetence, například kompetenci občanskou, pracovní, občanskou nebo komunikativní. 
Naše škola se snaží žáky vést k tvořivému myšlení, k umění prezentovat své výrobky a tvorbu a úspěšně 
řešit problémy, k čemuž pomáhají nejen pravidelné projekty, ale také styl výuky, který preferujeme.  

3. Edison (únor 2019) 

Cílem týdenního projektu pro žáky 5. až 9. tříd bylo utváření pozitivního postoje k jinakosti 
a kulturní rozmanitosti a k rozvoji komunikačních dovedností v anglickém jazyce. 

Žáci měli možnost jednak poznat nové lidi z různých kultur a částí světa, jednak aktivně 
poslouchat a používat anglický jazyk. Tato setkání dala žákům příležitost přemýšlet o nových možnostech 
pohledu na svět, motivovat je k uskutečnění svých plánů a zhodnotit své znalosti anglického jazyka. 

Mladí lidé z Číny, Kostariky, Ázerbájdžánu, Jordánska, Ukrajiny a Turecka vyprávěli našim žákům 
o svých zemích v angličtině. Žáci tak dostali jedinečnou šanci prohloubit si své znalosti ze zeměpisu 
a dějepisu, komunikovat naživo v angličtině, dozvědět se mnoho zajímavostí o kultuře a zvycích v zemích 
našich hostů, ochutnat speciality, které jim hosté připravili a na oplátku s pomocí svých rodin připravili 
české dobroty zahraniční návštěvě. 

Své zážitky a poznatky pak žáci s pomocí svých třídních učitelů zobrazili v projektových 
prezentacích. 

Soutěže 

Název Školní kolo Obvodní kolo Praha 10 

Příběhy našich sousedů --- účast jednoho týmů 

Biologická olympiáda 7 účastníků  

Zeměpisná olympiáda 20 účastníků 8. místo 

Karel Čapek očima dětí 300 účastníků 2 oceněné výkresy 

Olympiáda v Aj 8 účastníků 6. a 7. místo 

Olympiáda v Nj 6 účastníků 2. místo 

Házená IV  1. místo obvodní kolo 
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Název Školní kolo Obvodní kolo Praha 10 

6. celopražské kolo 

Minifotbal IV  2. místo 

Stolní tenis IV  4. místo 

Nohejbal III  3. místo 

Nohejbal IV  4. místo 

Pohár rozhlasu IV  3. místo 

Atletický čtyřboj IV   2. a 3. místo 

Ostatní akce školy 

Název akce Stručná anotace 

Srdíčkový den Charitativní akce ve spolupráci s občanským 
sdružením Život dětem.  

Škola na nečisto Pět setkání budoucích prvňáčků se svými 
učitelkami. Děti se hravou formou 
připravovaly na vstup do 1. třídy.  

Den otevřených dveří Prohlídka školy s možností navštívit 
jednotlivé třídy při vyučování spojená 
s výstavou žákovských prací a dílničkami pro 
předškoláky. 

Vánoční trhy Prodej žákovských výrobků v jarně 
vyzdobených prostorách školy  

Adventní koncert Adventní koncert žáků v kostele sv. Václava. 

Učíme se spolu Žáci osmých ročníků pomáhají mladším 
spolužákům - doučování a pomoc s domácími 
úkoly 

Noc s Andersenem Interaktivní seznámení s dílem Jana Drdy 
v rámci mezinárodního projektu.  

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

Na škole není založena žádná odborová organizace, a proto škola při plnění úkolů vzdělávání 
nespolupracuje s žádnou odborovou organizací. 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2018/19 nebyla na škole provedena inspekce ČŠI. 

Zpracovala: 

Mgr. Jindra Pohořelá 

ředitelka školy 

Praha, 2019 

 



Obrazová příloha 

Adaptační kurz                                                     Sázení stromu republiky 
 

 
100 vzniku České republiky                                                                  
 

           
 
Dětí dětem výroba hraček do ŠD                   Hanin kufřík 
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Vánoční trhy                                                        Zpívání v kostele 
 

           
 
Staré pověsti české                                             Christmas Carol 
 

           
 
Projekt „Edison“                                                         
 

           
 
Za němčinou do Berlína                                      Den Země 
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Noc s Andersenem                                             Recyklohraní 
 

           
 
Rozumíme přírodě                                              May Day 2018 
 

           
 
Učíme se žít spolu  
 

           
 
Jarní úklid školní zahrady – rodiče pomáhají škole                           
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Pasování čtenářů                                                 Halloween 
 

           
 
Školní akademie 
 

           
 
Výpravy za poznáním 
 

             
 
Výpravy za poznáním - Anglie 
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Školní klub 
 

                
 
Školní družina 
 

         


