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I .

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ

1. Název školy: Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.

Adresa: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov

2. Zřizovatel: EDUCAnet a.s., Střimelická 2495, 141 00 Praha 4

Ředitel: Mgr. Jakub Pour, Ph.D.,  MBA

Statutární zástupce: Ing. Bc. Jaroslav Solfronk

IZO školy: 110036514

REDIZO: ředitelství školy 600005305

3. Webové stránky: https://praha.educanet.cz

4. Cílová kapacita: 239

5. Obory vzdělávání:

Škola kód

název

oboru/vzdělávacího

programu

cílová kapacita

oboru/progra

mu

poznámka

EDUCAnet -

gymnázium, SOŠ

a ZŠ Praha s.r.o.

79-01-C/01 Základní škola 239 -

6. Místo poskytování vzdělávání ne školských služeb:

a. Roztylská 1860/1, Praha 4  Chodov - 148 00

b. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Libeň, 186 00

c. Jírovcovo nám. 1782/1, Praha 4 Chodov, 148 00

7. Charakteristika materiálně technického vybavení

Budova školy je složena:

https://praha.educanet.cz


Budova školy je složena z 12 kmenových učeben (ZŠ1, ZŠ2, ZŠ3, ZŠ4, ZŠ5, ZŠ6 A/B, ZŠ7 A/B, ZŠ8

A/B, ZŠ9) a dále 4 odbornými učebnami (učebna ICT, učebna chemie, jazyková učebna U1 a U2).

Veškeré učebny školy jsou vybaveny - PC, dataprojektorem, plátnem, připojením k Wi-Fi. Učebna

chemie je vybavena pomůckami na výuku chemie, biologie a fyziky.

8. Školská rada - ve školním roce 2020/21

Složení školské rady:

1. Za zřizovatele: Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, PhD., MBA, Mgr. Miroslava Krupková

2. Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: Bianca Sitar, Agniezska Critchlow, PhD.

3. Za pedagogické a nepedagogické pracovníky: Olga Weintraub, M. A., PhDr. Veronika Bártová

II.

PRACOVNÍCI ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

Úvodní slovo ředitele školy

Mgr. Jakub Pour, Ph. D., MBA

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za skvělou spolupráci v školním roce 2021/2022. Byl to opět

náročný rok, zasažený COVIDEM, který jsme společně však zvládli. Jsem moc hrdý na své učitele a

"holky z kanceláře a jídelny", jak si opět s touto výzvou poradili a úspěšně jsem dokončili další rok.

Dovolte mi krátce zhodnotit, co se nejvíce podařilo:

1. maturitní zkoušky - úspěšnost u profilových zkoušek byla 100 % u oboru gymnázium i IT,

průměrné hodnocení na žáka bylo 1,25. Jedná se o jeden z nejlepších výsledků za poslední roky

2. všichni žáci 9. tříd jsou úspěšně přijati na střední školy s maturitní zkouškou, 20 našich deváťáků

pokračuje u nás, na bilingvním gymnáziu

3. naše 6., 7. 8. třídy dopadly velmi úspěšně v rámci srovnávacích zkoušek, které pořádala ČŠI a

obsadila se mezi 50 nejlepšími ZŠ v Praze, což je skvělý výsledek, bylo zapojeno skoro 300 ZŠ



4. podařilo se nám částečně obnovit výjezdy žáků, pevně věřím, že v příštím roce bude obnoveno

úplně

5. žáci 3. ročníku oboru gymnázium a IT úspěšně složili mezinárodní jazykové zkoušky, od úrovně

B1 (což je maturitní úroveň) až po úroveň C2 (rodilí mluvčí). Letos byli do jazykových zkoušek

zapojeni i žáci základní školy, výsledky ještě nemáme

6. zahradní slavnost a otevření školní zahrady pod vedením učitelů 1. stupně a den dětí

7. vznikly skvělé projekty a ročníkové práce, které jsou již tradiční součástí vzdělávání žáků na

oboru gymnázium

Co nás čeká v příštím roce:

1. během prázdnin dojde k inovaci školní družiny

2. ve školním roce 2022/2023, nejspíše v lednu, dojde k modernizaci 2 jazykových učeben, v

celkovém rozpočtu 4 mil korun, škola byla úspěšně vybrána z mnoha žadatelů a bude realizovat

dotační projekt EU pod záštitou MHMP

3. v souvislosti se zajištěním bezpečí vašich děti a majetku školy, jsme se rozhodli instalovat

kamery, již komunikujeme s úřady a připravujeme směrnice GDPR, které jsou k tomuto kroku

nutné. Kamery budou na chodbách, nedojde tedy v žádném případě k narušení soukromí žáků

4. budeme pokračovat v realizaci ověřování distanční formy vzdělávání, kterou vede MŠMT a jsme

jedna z mála škol, která se do projektu zapojila

5. od září 2022 bude na škole fungovat nová pracovní pozice - Kariérová poradkyně PhDr.

Vladislava Fischerová, která povede i jeden z výběrových seminářů pro 3. ročník oboru

gymnázium. Vlaďka bude žákům ZŠ a SŠ pomáhat s hledáním vhodné SŠ/VŠ, povede i kariérové

poradenství a žákovskou diagnostiku

6. škola online přislíbila modernější mobilní aplikaci systému škola online, uvidíme, co nového nám

přinese

Na závěr mi dovolte poděkovat za krásný školní rok, přeji Vám za celý tým školy krásné prázdniny

a budeme se v září těšit, doufám, že bez covidových opatření. V příloze Vám zasílám

harmonogram školního roku 2022/2023, přehled důležitých termínu.

S pozdravem

Mgr. Jakub Pour, Ph. D., MBA

ředitel školy



Úvodní slovo zřizovatele

Vážení a milí rodiče, přátelé školy,

předem Vám chci velmi poděkovat za Vaši přízeň. S velkou pýchou sleduji, jak se naše škola rozvíjí

a vytváří pro naše děti inspirativní a bezpečné prostředí, ve kterém je kladen stejný důraz na

vzdělávání jako i na “wellbeing” našich žáků. Vedení školy si klade stále vyšší cíle a je

neuvěřitelným příkladem pro všechny vyučující - jejich nadšení z vývoje školy, nekončící nápady na

zlepšení, rozvíjení motivace u zaměstnanců i žáků a hlavně stále dobrá nálada je důkazem, že naše

škola je krásné místo, kam se všichni těší.

Důkazem rozvoje školy je nejen enormní zájem a několikanásobný “převis” uchazečů, ale i skvělé

výsledky maturitních zkoušek a hlavně - uplatnění našich žáků. Těším se z návštěv našich

absolventů, kteří nadšeně studují či dostudovali lékařské, veterinární, právnické, přírodovědné a

filozofické fakulty v ČR i v zahraničí. Těší mě, že absolventi naší ZŠ nemají nejmenší problémy se

dostat na studium středních škol v USA a VB, jelikož mají vysokou úroveň anglického jazyka.

Důkazem kvality naší školy může být i fakt, že většina žáků našich devátých tříd pokračuje ve

studiu na našem gymnáziu nebo IT střední odborné škole, která se pyšní odborníky z praxe, kteří

jsou špičkami ve svém oboru.

Díky školnému a grantovým výzvám se nám daří i každým rokem školu upravit a připravit hezké a

něčím nové prostředí - ať již kompletní rekonstrukce družiny nebo zajímavé výmalby od

akademické malířky.

Ještě jednou mi dovolte poděkovat vedení školy, učitelům a všem zaměstnancům za to, že

považují školu za svou a Vaše děti i za jejich.

Přeji nám všem klidný a na zážitky bohatý školní rok!

Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, Ph. D., MBA

za zřizovatele

1. Pedagogičtí pracovníci školy

a. Počty pedagogických pracovníků

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a Vzdělání Vyučované



ZŠ Praha s.r.o.

Gymnázium, Informační

technologie

předměty ve

školním roce

2021/2022

Vedení školy

Mgr. Jakub Pour, Ph.D.,  MBA,

PEDF UK v Praze, BI-CH

PhDr. Veronika Bártová, FF UK v Praze

BIO, CHEM

DEJ, CJL

Pedagogičtí pracovníci

1. STUPEŇ ZŠ

Vychovaté ŠD, ŠK

Asistenti pedagoga

2. STUPEŇ ZŠ

Mgr. Libuše Klinková, UJAK Praha

Mgr. Iveta Limburková, PEDF HK

Mgr. Hana Demmler, PEDF UK v Praze

Mgr. Vítek Březka, PEDF HK

Mgr. Svatava Zůnová, UJAK Praha

Alena Vyčítalová, Palestra VŠ

Ondřej Siedl, Palestra VŠ

Iva Ulrychová, Palestra VŠ

Jiří Kräuter

Iva Ulrychová

Ondřej Seidl

Alena Nytlová

Petra Paulusová

Monika Hoskovcová

Mgr. Hana Gromanová

PEDF JČU

Mgr. Vanda Habermannová

PEDF UK v Praze

DĚJ, ANJ, FRJ

ČJL, DĚJ



Mgr. Jitka Dymáčková

PEDF MU v Brně

Mgr. Šárka Novotná

PEDF UK v Praze

Mgr. Marek Adler

PEDF ZČU

Mgr. Marek Prajer

VŠCHT v Praze

MgA. Tomáš Křovina

AMU Bratislava

Mgr. Jakub Drbohlav

VŠ Palestra

Lukáš Pour

PEDF UK  v Praze

RNDR. Libor Mrnka

PřF UK v Praze

Mgr. Blanka Rubáčková Kinclová

UJAK v Praze

Mgr. Veronika Mallatová Bartošová

PEDF UK v Praze

Bc. Martin Holeček

PEDF UK v Praze

Bc. Berenika Krupičková

PEDF UK v Praze

Mgr. Markéta Spurová

ČJL, NĚJ

SCN, CHEM

ZEM, ICT

MAT, SCN

MUS

TEV, SP

TEV

CHEM, SCN

SCN

ČJL

FYZ

ICT

MAT



PEDF UK v  Praze

Aco Lukič

Univerzita Srbsko

ZEM, DĚJ

b.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

Škola
Počet pedagogických pracovníků

celkem v % z celkového počtu

pedagogických pracovníků

EDUCAnet -

gymnázium, SOŠ a ZŠ

Praha s.r.o.

kvalifikovaní 21 30 %

nekvalifikovaní 2 1 %

c. Další vzdělání pedagogických pracovníků

V průběhu celého školního roku 2021/2022 stejně jako v letech minulých probíhalo na naší škole

další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přestože i tento školní rok byl ještě částečně omezen covidovými restrikcemi, ve výsledku mírně

převládl zájem o prezenční semináře / kurzy nad webináři, dále jsme navštívili odborné

konference v obvyklé délce trvání 2 dnů, ale také nově oblíbené online konference. Celkově

evidujeme 89 účastí na vzdělávacích aktivitách, z toho 46 prezenčně a 43 online. Prezenčně bylo

37 účastí na seminářích / kurzech a 9 účastí na konferencích, online 40 účastí na webinářích a 3

účasti na konferencích. 76 účastí bylo v rámci vyučovaných oborů a 13 účastí bylo zaměřeno na

práci s dětmi s SPU apod. Školili se pedagogičtí pracovníci všech stupňů školy, tj. působící v

mateřské škole, na. 1. stupni ZŠ, na 2. stupni ZŠ, na gymnáziu a bilingvním gymnáziu, na SŠ IT a též

ve vedení školy. Významně se zapojili rovněž jazykoví lektoři a pedagogové, kteří v současné době

dokončuji studium pedagogického minima či si rozšiřující stávající aprobace. V rámci účasti na

dalším vzdělávání jsme získali množství tematických informací k jednotlivým vyučovaným

předmětům a mimopředmětovým vazbám a osvojili si nové didakticko-metodické postupy pro

modernizaci resp. zkvalitňování učení. Častěji navštěvované byly i vzdělávací možnosti týkající se

žáků s SPU, jejichž začlenění do výuky je nedílnou součástí-výchovně vzdělávacího procesu. Další

pedagogičtí pracovníci absolvovali Kurzy ZZA, což nám výrazně pomáhá maximálně zabezpečit

školní a mimoškolní akce. Využili jsme nabídky např. NPI, programu SYPO a dalších vzdělávacích

institucí, převažovaly vzdělávací aktivity ukončené certifikátem s akreditací MŠMT. Pro skupiny

zájemců jsme zorganizovali Kurz Time Managementu, Zážitkový kurz 1. pomoci a Kurz anglického

jazyka, které byly vedeny zkušenými specialisty z daných oblastí.



Ve školním roce 2022/2023 jsme opět připraveni plně se dále vzdělávat, abychom našim žákům

mohli co nejlépe pomáhat při rozvoji individuálních schopností a dovedností s cílem podpořit jejich

motivaci k celoživotnímu vzdělávání.

Přehledová tabulka viz níže:

Pedagogický

pracovník Školení DVPP / Studium

Adler Marek Anglický kurz s Olgou Weintraub

Adler Marek Témata nové Informatiky, Informační systémy

Adler Marek Sketchnoting aneb jak podpořit vizuální paměť

Bártová Veronika Rodinné vztahy v současné literatuře pro mládež

Bolding Thomas Park International Conference for Teachers of English

Bolding Thomas Certificate of Completion, Cambridge University Press

Březka Vítek Smarty pro děti z MŠ, ZŠ

Celia Isas

Gargallo Setkání učitelů španělštiny

Cidlinská Pavla Tax Update - Czech Republic

Cidlinská Pavla Zpětná vazba jako základ efektivní výuky

Cidlinská Pavla The People Manager 1, Charismatic leadership in the times of VUCA

Cidlinská Pavla

The People Manager 2, Dealing with curveballs by developing Resilient

Leadership

Cidlinská Pavla The People Manager 3, Handling difficult conversations

Cidlinská Pavla

The People Manager 4, The interview with candidate and flow with HR

department

Cidlinská Pavla The People Manager 5, Political incorrectness

Cidlinská Pavla Anglický kurz s Olgou Weintraub

Critchlow

Agnieszka Park International Conference for Teachers of English

Critchlow

Agnieszka

Developing Teachers Competencies in the Field of Digital Teaching

Technologies, Germany

Critchlow Developing Teachers Competencies in the Field of Digital Teaching



Agnieszka Technologies, Turkey

Critchlow

Agnieszka

Developing Teachers Competencies in the Field of Digital Teaching

Technologies, Prague

Davidová Irena Matematika a fyzika hrou

Delic Lamija Studium na Fakultě sociálních věd UK v Praze

Demmler Hana Číst se naučí každý sám

Demmler Hana ADHD nebo nedostatečné výchovné vedení

Demmler Hana Komunikace s rodiči - zvládání obtížných situací

Demmler Hana Smarty pro děti z MŠ, ZŠ

Drbohlav Jakub Studium učitelství a pedagogického minima všeobecných předmětů

Dymáčková Jitka Efektivní plánování komunikativní výuky NEJ

Dymáčková Jitka Schreibaufgaben in BSK - Gekonnt meistern!

Dymáčková Jitka Deutschfuchs - Erste Schritte

Fiedlerová Hana Efektivní plánování komunikativní výuky v NEJ

Fiedlerová Hana Online konference Vitální učitel

Fiedlerová Hana Zážitkový kurz 1. pomoci, PrPom

Fojtík David Zadavatel MZ

Fojtík David Zadavatel MZ s PUP

Fojtík David Pedagogické minimum na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Gazda Jan Digitální technologie ve výuce a v řízení školy

Gomez Jasa Park International Conference for Teachers of English

Gomez Jasa

Lesson planning for young learners and how to use exam support materials

effectively

Gromanová Hana Songs in the primary classroom

Gromanová Hana Zadavatel MZ

Gromanová Hana Kurz Time Managementu

Gromanová Hana Anglický kurz s Olgou Weintraub

Habermannová

Vanda Anglický jazyk s Olgou Weintraub

Holeček Martin Užití počítačů ve výuce matematiky



Holeček Martin Kurz Time Managementu

Klinková Libuše Škola moderní didaktiky

Klinková Libuše Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ

Kräuter Jiří Učíme počítače na 1. stupni

Kräuter Jiří Kurz ZZA

Kräuter Jiří Anglický jazyk s Olgou Weintraub

Kräuter Jiří Kurz Time Managementu

Kräuter Jiří Smarty pro děti z MŠ, ZŠ

Kräuter Jiří Integrovaná tematická výuka pro 2. st. ZŠ

Krupková

Miroslava Studium psychologie, PedF UK v Praze

Krupková

Miroslava Logopedie, primární prevence ve školství

Křovina Tomáš Tabulky Google

Křovina Tomáš Akreditovaný vzdělávací program pro výuku anglického jazyka

Křovina Tomáš Zadavatel MZ

Křovina Tomáš Zážitkový kurz 1. pomoci, PrPom

Kulhánek Martin Online konference Vitální učitel

Limburková Iveta Mobilní planetárium, čeština jako druhý jazyk

Limburková Iveta Smarty pro děti z MŠ, ZŠ

Lukič Aco Geoinformační technologie ve výuce zeměpisu

Lukič Aco Navazující magisterské studium na UK v Praze, balkánská studia

Mallatová

Bartošová

Veronika Efektivní porady a skupinová setkání ve školním prostředí

Mrnka Libor Kurz Time Managementu

Mrnka Libor Studium pedagogického minima, dokončení DPS Biologie, PřF UK v Praze

Peřinová

Jaroslava Užití počítačů ve výuce matematiky

Plodík Petr Zážitkový kurz 1. pomoci, PrPom

Pour Jakub Studium na JČU v Českých Budějovicích, učitelství matematiky pro ZŠ



Pour Lukáš VŠ studium učitelství prakt. vyučování a odborného výcviku

Pour Lukáš Prodloužení trenérské licence UEFA B

Prajer Marek Studium pedagogického minima, obor chemie, PřF UK v Praze

Rubáčková

Blanka Kurzy primární prevence Kočičí zahrada

Rubáčková

Blanka Legislativa v oblasti prevence ve školství

Sekanová Pavlína

Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných

oborů

Sekanová Pavlína Kurz Time Managementu

Snídal Bronislav Formativní hodnocení v práci učitele

Solfronk Jaroslav Studium PedF UK v Praze, učitelství matematiky pro SŠ

Spurová Markéta Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let

Spurová Markéta Dva dny s didaktikou matematiky

Steinwald

Gabriella Online konference Vitální učitel

Steinwald

Gabriella Zadavatel MZ

Šabadová Tereza Kurz ZZA

Šabadová Tereza Výuka poslechu v češtině jako cizím jazyce

Šavarová Hana Zážitkový kurz 1. pomoci, PrPom

Ulrychová Iva Kurz ZZA

Ulrychová Iva Anglický jazyk s Olgou Weintraub

Ulrychová Iva Kurz Time Managementu

Ulrychová Iva Smarty pro děti z MŠ, ZŠ

Ulrychová Iva Integrovaná tematická výuka pro 2. st. ZŠ

Uribe Daniela Gramática de construcciones para profesores de ELE

Uribe Daniela

Enseñar español a adolescentes educando: competencias clave para el

aprendizaje permanente y alfabetización visual

Vančura Jiří Vývoj v JS a Node.js

Vančura Jiří Dva dny s didaktikou matematiky



Vatulíková

Andrea Živé slovo - vychutnat si, upoutat, oslovit

Vítková Tereza Zážitkový kurz 1. pomoci, PrPom

Vyčítalová Alena Jak pracovat s dětmi s ADHD

Vyčítalová Alena Pozornost a nepozornost a jak na ni

Vyčítalová Alena Jak na relaxaci u dětí

Weintraub Olga Studium na ASU v Arizoně

Weintraub Olga Fundamentals of management, University of California

Weintraub Olga TESOL, Professional Certificate

V Praze dne 17. srpna 2022

Mgr, Jitka Dymáčková

2. Nepedagogičtí pracovníci školy

a.počty osob

Fyzické osoby celkem Přepočtené na plně zaměstnané

5 12,5 %

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků

Název školení Obsah

Spisová služba ve školství Spisová služba ve školství, archivace

dokumentů

V Praze dne 17. srpna 2022

Mgr, Jitka Dymáčková



III.

ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

1. Počty tříd

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ

a ZŠ Praha s.r.o.

počty tříd počet žáků

Základní škola 13 237

Změny v počtech žáků přerušili vzdělávání: 0

nastoupil po přerušení: 0:

sami ukončili vzdělávání: 0

vyloučeni ze školy: 0

nepostoupili do vyššího ročníku: 0

přestoupili z jiné školy: 12

přestoupili na jinou školu: 10

jiné důvody: -

2. Průměrný počet žáků na třídu

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ

a ZŠ Praha s.r.o.

průměrný počet na třídu poměrný počet žáků na

učitele

Základní škola 18,2 7,9

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

škola kraj JC JM KV VY KH LI MS OL PA PL ST US ZL celkem

EDUCAnet - počet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 58



gymnázium,

SOŠ a ZŠ

Praha s.r.o.

žáků

nově

přijatí
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

škola EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha s.r.o

z celkového počtu žáků / studentů: prospělo s

vyznamenáním

156

neprospělo 3

opakovalo ročník 0

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 234

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 98,7 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 128

z toho neomluvených 0,1

5. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2021/2022

Počet přihlášených 36

Počet přijatých 21

počet odkladů povinné školní docházky 0

6. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

Vzdělávání cizinců na základní škole probíhá podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,



základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 20. Cizinci mají dle výše zmíněného

paragrafu nárok na přístup ke vzdělání za stejných podmínek, jako občané České republiky.

Začleňování cizinců do výuky probíhala ve spolupráci s výchovným poradcem a vytvořením

individuálního vzdělávacího plánu, dle jeho doporučení. Vyrovnávací plán byl vytvořen zejména na

český jazyk, v ostatních předmětech však jeho jazyková bariéra a potřeby žáky byla taktéž

zohledněny. S žáky cizinci se pracuje individuálně ve spolupráci výchovné poradkyně Miroslavy

Krupkové,, třídní učitelky, učitelů na jednotlivé předměty a rodiči. Celkový počet cizinců na základní

škole je 20

Ukrajina - 2, Ruská Federace - 6, Slovenská republika - 5, Vietnamská republika - 2, Itálie - 1,

Kazachstán - 1.

Ve školním roce podpořila školy výuku cizinců (žáků s OMJ) projektem Inkluzivní vzdělávání pro

EDUCAnet, který byl podpořen částkou 1,5 mil na vzdělávání učitelů a zavedení dvojjazyčného

asistenta ve škole. Projekt byl realizován za podpory OPPPR (Operační program Praha pól růstu).

7. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků

Speciální výchova a vzdělávání je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vytvoření podmínek a

individuálního vzdělávacího programu či přidělení asistenta probíhá ve spolupráci s

Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 11 a 12, a výchovné poradkyně

Miroslavy Krupková a rodičů či zákonných zástupců. Cílem je vytvoření podmínek, které

jsou pro dítě nezbytně nutné. S rodiči jsou pořádány pravidelná setkání, kde jsou

vyhodnocovány cíle vyplývající s individuálního vzdělávacího programu, podpůrných

opatření.

8. Školní vzdělávací program

Kompletní ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy, hodinové dotace v jednotlivých předmětech níže.



IV.

ZAJIŠTĚNÍ PODPORY DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SVP, NADANÝCH A S NÁROKEM NA POSKYTNUTÍ

JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných je na naší škole realizováno v souladu s

příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcími vyhláškami, přičemž jsou

zohledňovány specifické dovednosti žáka. Pro žáky nadané a mimořádně nadané může škola s

ohledem na jejich specifické nadání poskytnout plán pedagogické podpory (PLPP) a individuální

vzdělávací plán (IVP). Výuka žáků by měla stimulovat a aktivovat rozvoj jejich potenciálu v různých

oblastech a stupních jejich nadání tak, aby byly podporovány další projevy, rozvoj a uplatnění jejich

nadání. Pro žáky nadané zpracovává škola na základě iniciativy učitele podpůrná opatření s

přiznaným prvním stupněm ve formě plánu pedagogické podpory (PLPP). PLPP zpracovává

výchovný poradce ve spolupráci se ŠPP a třídním učitelem. S PLPP je seznámen zletilý žák nebo

nezletilý žák a zákonný zástupce nezletilého žáka a všichni vyučující žáka. Obsahuje

charakteristiku nadání žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu.

PLPP škola vyhodnocuje nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných



opatření. Jestliže není podpůrné opatření pro rozvoj nadání žáka přínosné, škola PLPP ukončí.

Pokud opatření PLPP nejsou dostačující pro rozvoj mimořádného nadání žáka, navrhne škola

konzultaci žáka ve školském poradenském zařízení. Pro žáky mimořádně nadané od přiznaného

druhého stupně podpůrných opatření zpracovává škola na základě doporučení školského

poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka

individuální vzdělávací plán (IVP). IVP zapracovává, realizuje a vyhodnocuje výchovný poradce v

součinnosti s učiteli žáka, ŠPP a ŠPZ. Vychází ze ŠVP, obsahuje popis mimořádného nadání žáka,

stanovení cílů podpory, údaje o skladbě druhů a stupně podpůrných opatření a způsobů

vyhodnocování naplňování plánu 2x ročně. S IVP je seznámen zletilý žák nebo nezletilý žák a

zákonný zástupce nezletilého žáka a všichni vyučující žáka. Ředitel školy jmenuje koordinátora,

který vede přehled o žácích se SVP, navrhuje a vyhodnocuje případné úpravy, kontroluje stanovené

termíny vyhodnocení podpůrných opatření. Ve škole je obecně věnována velká pozornost

nadaným žákům zvláště při probírání prohlubujícího učiva. Žáci jsou motivováni k účasti na

předmětových olympiádách, středoškolské odborné činnost i k vlastnímu zkoumání problematiky

jevů, které je zajímají. Pro tyto žáky jsou organizovány kroužky, nepovinné předměty a je jim ze

strany učitelů poskytována individuální péče a konzultace.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je na naší škole realizováno v

souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcími vyhláškami. Škola přihlíží k

potřebám těchto žáků již v procesu přijímacího řízení a rovněž při ukončování vzdělávání maturitní

zkouškou. Na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilého žáka zajistí

adekvátní podpůrná opatření. Zabezpečení výuky žáků se SVP realizuje škola poskytováním

podpůrných opatření dle přiznaného stupně, a to ve spolupráci s učiteli žáka, se zletilým žákem

nebo zákonnými zástupci nezletilého žáka, školským poradenským pracovištěm (ŠPP) a školským

poradenským zařízením. Cílem je zohlednění individuálních možností a schopností každého žáka a

jeho plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu. Pro žáky s problémy ve vzdělávání

nebo zapojení do kolektivu zpracovává škola na základě iniciativy učitele podpůrná opatření s

přiznaným prvním stupněm ve formě plánu pedagogické podpory (PLPP). PLPP zpracovává učitel

ve spolupráci se ŠPP a třídním učitelem. S PLPP je seznámen zletilý žák nebo nezletilý žák a

zákonný zástupce nezletilého žáka a všichni vyučující žáka. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení

cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje nejpozději po

třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření. Jsou-li problémy žáka

kompenzovány, škola PLPP ukončí. Pokud opatření PLPP nejsou dostačující, navrhne škola

konzultaci žáka ve školském poradenském zařízení. Pro žáky od přiznaného druhého stupně

podpůrných opatření zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ a žádosti zletilého žáka nebo

zákonného zástupce nezletilého žáka individuální vzdělávací plán (IVP). IVP zapracovává, realizuje

a vyhodnocuje výchovný poradce v součinnosti s učiteli žáka, ŠPP a ŠPZ. Vychází ze ŠVP, obsahuje

popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory, údaje o skladbě druhů a stupně podpůrných opatření a

způsobů vyhodnocování naplňování plánu 2x ročně. S IVP je seznámen zletilý žák nebo dotyčný



nezletilý žák a zákonný zástupce nezletilého žáka a všichni vyučující žáka. Ředitel školy jmenuje

koordinátora, který vede přehled o žácích se SVP, navrhuje a vyhodnocuje případné úpravy,

kontroluje stanovené termíny vyhodnocení podpůrných opatření.

V.

PREZENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA VEŘEJNOSTI

1. Výchovné a kariérové poradenství - Mgr. Miroslava Krupková

V roce 2021/2022 se základní škola a střední EDUCAnet orientovala na práci se zavedenou inkluzí

dle školského zákona. Inkluze je realizována v souladu s předpisy a vyhláškami MŠMT. Inkluze jako

taková se stává jednou ze školním politik a výrazně přispívá k ideové orientaci školy, zaměstnanců

a žáků, kteří tak výraznou měrou přispívají k zapojení žáků se specifickými potřebami do běžného

společenského života.

Výchovné poradenství na základní škole bylo vedeno výchovnou poradkyní Mgr. Miroslavou

Krupkovou, a to na základě spolupráce školy jako vzdělávací instituce, rodiči a institucemi

zprostředkovávajícími poradenskou činnost směrem k rodičům a směrem ke škole. Významnou

spolupráci navázala škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 11 a 12, kam škola

spadá obvodem. Užší spolupráci se školou vede dr. Nekolná, která školu navštěvuje v pravidelných

intervalech a vykonává nad školou kontrolní dozor.

Způsob práce ve škole je zajišťován dohledem výchovného poradce nad dětmi se speciálními

potřebami, zejména s poruchami učení a pozornosti. K letošnímu roku byla zřízena vychovatelna,

kde jsou bez přítomnosti třetích osob prováděny diagnostické rozhovory se žáky. V tomto probíhá

úzká spolupráce s třídními učiteli a vedením školy. Výchovná poradkyně provedla rovněž několik

rozhovorů s rodiči žáků, aby došlo k narovnání některých nežádoucích jevů v chování žáků a vedla

výchovné komise, které se podrobně zabývaly hledáním řešení konfliktních situací vzniklých při

porušení školního řádu.

2. Prevence rizikového chování - Mgr. Blanka Rubáčková Kinclová

Vychází z plánu preventivního programu na školní rok 2021/2022.

Cíle preventivního programu:

1. zlepšit vzájemné vztahy mezi vrstevníky ve škole, rozvíjet osobnostní, sociální a morálně

volní kompetence žáků



2. seznámit žáky se společensky rizikovými jevy a jejich důsledky, zamezit vzniku a rozvoji

rizikového chování mezi žáky, naučit žáky používat obranné mechanismy vůči

patologickému chování

3. zvyšovat povědomí žáků v problematice bezpečnosti v kyberprostoru a v oblasti ochrany

osobních údajů

4. zvyšovat u žáků míru tolerance pro život v multikulturní společnosti

5. zkvalitnit obsah a formu třídnických hodin, udržovat důvěrné vztahy mezi učiteli a žáky,

průběžně zlepšovat komunikaci a spolupráci s rodiči

PLNĚNÍ 2021/2022 pro SŠ a Gymnázium a jeho vyhodnocení

Vyhodnocení:

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy?

2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště podařilo

a díky čemu?

Žáci se úspěšně adaptovali zpět na studijní a kázeňskou disciplínu, jakou měli před vypuknutím

pandemie a s ní spojených vládních opatření s uzavřením škol. Byla navázána dlouhodobá

spolupráce s externí organizací Jules a Jim, která po celý rok zajišťovala primární preventivní

program ve třídách. Byly vyřešeny mnohé vztahové problémy a ostrakizování a kyberútoky v

několika třídách, podařilo se stabilizovat vyhrocené situace v kolektivech a postupně budovat

morální a etické hodnoty žáků Plánovaný preventivní program byl naplněn téměř na 100%.

Výjimku tvoří jen dílčí bloky v několika třídách, kde s ohledem na stávající situaci nemohl být

preventivní program uskutečněn (9. třídy). Přes velkou absenci tříd v období listopad – únor, kdy

vlivem karanténních opatření byli žáci mnoha tříd na distanční výuce, se preventivní programy

uskutečnily v náhradním čase bez omezení.

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním roce

zlepšili či změnili?

Nastavit pravidelný režim třídnických hodin s kvalitním programem práce se třídou. Přestože

mnozí třídní učitelé projevili zájem, nebylo z časových a organizačních důvodů možné

implementovat třídnické hodiny do rozvrhu tak, aby nemusely být využité nulté nebo pozdně

odpolední hodiny. Přesvědčit některé třídní učitele (domnívám se, že většinu), že třídnické hodiny

jsou nezbytné pro to, aby se vytvářela důvěra mezi žáky a učitelem, která pomáhá žákům



„zakořenit“ ve škole a také proto, aby třída fungovala jako tým, kde každý jeden žák má svou

nezastupitelnou pozici. Zaměřit se na OSV a zvýšit množství takových aktivit, které mají

vztahotvorný přesah a pomáhají budovat společnou identitu kolektivu. Ve třídách, kde kolektiv

není kohezní vznikají pravidelné konflikty spojené se zvýšenou verbální agresí a podněcováním

vzájemné nesnášenlivosti mezi žáky. Je třeba zařadit více zážitkových aktivit s využitím nejen

třídnických hodin, ale i předmětů, kde je možné situovat výuku do jiného prostředí než je třída a

lavice.

Aktivity preventivního programu:

1. Program 1 - Adaptační program

2. Program 2 - Poznávám své spolužáky

3. Program 3 - (Ne)bezpečí na síti I.

4. Program 4 - Šikana a kyberšikana I.

5. Program 5 - Budování třídní identity a bezpečného klima...

6. Program 6 - (Ne)zahulíme, uvidíme I.

7. Program 7 - Digitální wellbeing I.

8. Program 8 - (Ne)beru

9. Program 9 - Vztahy, partnerství, sexualita

10. Program 10 - Osobnostně sociální rozvoj

11. Program 11 - Duha (homofobie a homofobní šikana)

12. Program 12 - Trestná činnost dětí a mládeže

3. Ekologická výchova a environmetální výchova - Mgr. Jakub Pour, Ph.D, MBA

Hlavním cílem environmentální výchovy je odpovědné environmentální chování, tedy takové kdy

lidé berou při svém jednání v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do

aktivit určených ke zvýšení životního prostředí. Úkolem environmentální výchovy je pak vybavit k

tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.

Na gymnáziu je environmentální výchova realizována jako průřezové téma a jeho náplň se prolíná

všemi ročníky, především pak prvním až třetím ročníkem v předmětech biologie, science, chemie,

fyzika, ale také předmětech jako základy společenských věd, dějepis a estetická výchova. Jedná se

o konkrétní témata vycházející z RVP, tedy člověk a životní prostředí, problematika vztahů

organismů a environmentální prostředí a životní prostředí regionů a České republiky. Na IT oboru

jsou témata realizována především prostřednictvím předmětů science a základy přírodních věd v

prvním roce studia.



Žáci se také mají možnost zapojovat do třídění papíru, péči o školní flóru a faunu, případně se

ekologickými tématy setkávat prostřednictvím školních akcí a výletů, ve školním roce 2019/2020

to například byla návštěva přednášek a výstav v rámci Týdne vědy a techniky, chemické

experimenty s ekologickou tématikou pod vedením studentů VŠCHT a další akce jako zoologické a

botanické vycházky. V březnu pak proběhl třídenní ekologický projekt, jehož součástí byly

přednášky, praktické workshopy a exkurze, kterých se žáci zúčastnili.

Přednášky: ekolingvistika, problematika zdrojů palmového oleje, ochrana vody, půdy, smog, třídění

a recyklace odpadů.

Praktické workshopy: Ohrožená Indonésie, využití dešťové vody, fyzikální a chemické experimenty

ve zkoumání životního prostředí, deštný prales - Amazonka, ekologické katastrofy.

Exkurze: čistička odpadních vod, vodárna Podolí, třídící linka Pod Šancemi, spalovna Malešice.

Environmentální výchova je tedy pevně danou a důležitou součástí vzdělávání naší školy, ve

školním roce 2020/2021 došlo k probrání všech stanovených témat.

4. Multikulturní výchova - Mgr. Vanda Habermannová

Cíl MKV můžeme chápat také jako získání či rozvíjení různých kompetencí, které zahrnují mj.

vědomosti, schopnosti, vlastnosti, dovednosti a promítají se jak do prožívání, tak i chování a

jednání.

Kompetence k rozvoji cílů MKV:

Kompetence osobnostní – v této oblasti jde o :

● Respekt a úctu k člověku obecně, ale i k jeho jinakosti.

● Chápání odlišnosti (jinakosti) jako možnosti vzájemného obohacení.

● Schopnost otevřenosti a aktivního přístupu v poznávání jiných kultur, subkultur, národů,

ras, náboženství.

● Rozvoj kritického myšlení, které zahrnuje schopnost přijmout pluralitu, chápat a tolerovat

odlišné zájmy, názory, postoje, hodnoty a schopnosti druhých. Orientovat se v množství

informací, kriticky hodnotit mediální sdělení, odhalit manipulace, rozpoznat jevy rasové

nesnášenlivosti, intolerance, diskriminace a xenofobních názorů a dokázat jim čelit,

opouštěním rasových, etnických, náboženských a jiných předsudků.

● Schopnost empatie – vcítit se do situace jiných lidí.

Kompetence sociální:



● Jde o schopnosti a dovednosti prosadit vlastní právo, ale na druhé straně respektovat

právo těch druhých. Rozvíjet dobré lidské vztahy na základě slušnosti, tolerance a úcty.

Kompetence občanské:

● Vyznačují se tím, že dodržujeme nejen svá práva, ale respektujeme práva a svobody

ostatních. Zahrnují také ochranu a úctu k našim a jiným národním tradicím,

kulturnímu a historickému dědictví.

Kompetence interkulturní:

● Jde o pochopení a porozumění kulturním odlišnostem příslušníků jiných

sociokulturních skupin (etnických, náboženských, rasových)

Hlavním cílem MKV ovšem zůstává zprostředkovat žákům – pozitivní kontakt s jinakostí

(odlišností) a nebrat jinakost jako možný zdroj konfliktu, ale jako prvek k obohacení sebe sama.

Na SŠ multikulturní výchova probíhá v rámci ZSV, ČJL, cizích jazyků, FV, dějepisu a  zeměpisu.

Žáci se zúčastnili řady workshopů, seminářů a projektů se zaměřením na rozvoj tolerance a

respektu k jinakosti.

5. Výchova k udržitelnému rozvoji - Mgr. Vanda Habermannová

Vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj je dlouhodobý, komplexní a synergický proces, který

ovlivňuje všechny oblasti života, předpokládá si osvojení takových způsobů myšlení a rozhodování

člověka, která povedou k udržitelnému jednání pro něj, ale především pro další generace. Na

střední školu vstupují mladí lidé, kteří již od mateřské školy prošli celou řadu témat, která se

udržitelného rozvoje týká, úkolem střední školy je tedy jejich vědomosti v problematice vhodným

způsobem rozvíjet a pozitivně je ovlivňovat v tom smyslu, že jejich počínání má smysl, což je

vhodné doplnit především svým vlastním pozitivním příkladem. Jednotlivá témata trvale

udržitelného rozvoje jsou zařazena do předmětů: biologie, chemie, science, zeměpis, fyzika, ale

také do předmětů humanitních jako je ZSV, dějepis, český jazyk a cizí jazyky. Na IT oboru jsou to

pak přírodovědné předměty v prvním ročníku studia, tedy science a základy přírodních věd,

následně pak fyzika ve vyšších ročnících, samozřejmě také s přesahem do humanitních předmětů

a cizích jazyků. K rozvoji vědomostí a znalostí také dochází prostřednictvím školních výletů a

exkurzí. V jednotlivých přírodovědných předmětech jsou také zařazovány projekty menšího

rozsahu, které mají úzký vztah k problematice, například reálná stavba modelu

nízkoenergetického domu, projekty zaměřené na nakládání s odpady, využívání obnovitelných

zdrojů energie, neplýtvání s vodou etc. V letošním školním roce pak proběhl také velký třídenní

ekologický projekt, jehož součástí byla právě témata, která úzce souvisí s trvale udržitelným



rozvojem. Témata se týkala především zdrojů energie, vody, třídění a recyklace odpadů, žáci se

také setkali s ekologickým odborníkem, který jim přiblížil problematiku vypalování pralesů v

Indonésii ve snaze získat co největší množství palmového oleje, žáci také formou exkurzí navštívili

spalovnu odpadů, která spalováním vytváří energii, linku na třídění odpadu a vodárnu. Smyslem

střední školy v problematice trvale udržitelného rozvoje by mělo být připravit absolventa pro

kterého nebudou dané principy jen prázdnými slovy, ale bude se na trvale udržitelném rozvoji

podílet po celý svůj život a pozitivně ovlivňovat i své okolí. Všechna témata trvale udržitelného

rozvoje byla ve školním roce 2017/2018 probrána a formu jakou k tomu došlo hodnotím jako

koordinátor EVVO za velmi zdařilou.

6. Soutěže a olympiády pořádané na základní škole

Žáci základní školy se ve školním roce 2021/2022 zúčastnili několika soutěží. Bohužel jejich účast

byla značně komplikovaná množstvím karantén, do kterých se žáci dostávali. Na 1. stupni se nám

podařilo do řady soutěží zapojit celé třídy. Cílem je naučit žáky práci pod časovým tlakem,

vyrovnat se s případným  stresem a seznámit je s dalšími typy úkolů. Vše se odehrává na

bezpečné a podporující  školní půdě, což vnímáme  jako velmi pozitivní zkušenost, která žáky

připravuje na budoucí zkoušky.

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme opětovné zapojení žáků do řady soutěží. Nicméně

doufáme, že covidové restrikce nám již nebudou tolik komplikovat jejich realizaci a žáků se bude

moci zúčastnit víc.

Tabulka s přesným přehledem soutěží viz. níže:

soutěž kategorie zúčastněné třídy

počet

zúčastněných

žáků

počet

postupujících do

dalšího kola

Logická

olympiáda

kategorie A2 ZŠ 2 15

kategorie A ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5 49

kategorie B ZŠ 6A, ZŠ 7B, ZŠ

8A, ZŠ 8B, ZŠ 9B

26

Matematická

pangea

kategorie dle

ročníků

ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6A,

ZŠ 6B, ZŠ 7A, ZŠ

7B, ZŠ 8A, ZŠ 8B

122



Matematická

olympiáda

kategorie Z5 ZŠ 5 5 5

kategorie Z8 ZŠ 8A 2 2

Pražský globus kategorie A ZŠ 7A, ZŠ 7B 9 2

Dějepisná

olympiáda

kategorie I.

(8. a 9. ročník) ZŠ 8A

neuskutečněna z

důvodu

karantény

Olympiáda z

českého jazyka kategorie I.

neuskutečněna z

důvodu

karantény

Mladý chemik 9. ročník ZŠ 9A, ZŠ 9B 13 3

V Praze dne 19. srpna 2022

Alena Vyčítalová

7. Poznávací výjezdy

Ve školním roce 2021/2022 byly realizovány adaptační kurzy 6. tříd v areálu Březová a dále školy

v přírodě pro žáky 6. - 9. tříd 2. stupně a 1. - 5. tříd 1. stupně v areálu Kozárovice.

8. Zhodnocení výuky z pohledu vedoucích sekcí - stručný popis proces realizace naplňování ŠVP

8. 1. Závěrečná zpráva přírodovědné sekce přírodovědných předmětů 2021/2022

Obsah

● členové sekce

● charakteristika sekce

● shrnutí průběhu školního roku 2021/2022

● naplňování vzdělávacích cílů stanovených ŠVP

● EDU-ASSESSMENT

● hospitační činnost

● plány na školní rok 2022/2023

Členové sekce



Mgr. Marek Adler (INF, SICT, SPO, ZEM)

Mgr. Jakub Drbohlav (SP, TEV)

Mgr. Aco Lukić (DĚJ, ZEM)

RNDr. Ing. Libor Mrnka, Ph.D.  (BIO, BIS, SCN)

Mgr. Martin Kulhánek (ZEM, ZES)

Mgr. Šárka Novotná (CHEM, SCN, ZPV)

Mgr. Jakub Pour, Ph. D. (CHES)

Lukáš Pour (TEV)

Ing. Marek Prajer, Ph. D. (AJK, MAT)

Mgr. Blanka Rubáčková Kinclová (SCN, ZSV)

Mgr. Pavlína Sekanová (CHEM)

Charakteristika sekce

Sekce přírodovědných předmětů je tvořena učiteli více vzdělávacích oborů a z nich vyplývajících

předmětů: biologie, chemie, science, tělesná výchova, zeměpis. Jednotliví vyučující svými

aprobacemi pak přesahují do oblasti zájmu dalších sekcí: dějepis, informatika, konverzace v

anglickém jazyce, matematika.

Shrnutí průběhu školního roku 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 byl vedoucím sekce, která vznikla rozdělením původní sekce

přírodovědných a humanitních oborů, Mgr. Marek Adler. Novými vyučujícími pro tento školní roky

byli Mgr. Aco Lukić, Mgr. Šárka Novotná, Ing. Marek Prajer, Ph. D., Mgr. Blanka Rubáčková Kinclová,

která zároveń byla členkou sekce humanitních předmětů.

Činnost sekce byla ovlivněna faktem, že si pět jejích členů v průběhu školního roku plnilo své

studijní povinnosti vedoucí k doplnění či rozšíření kvalifikace. Stejný počet členů působil ve škole

na částečný úvazek. Přesto se dařilo v průběhu roku realizovat celkem osm porad, vždy v

prezenční podobě.

Hlavními tématy porad, hospitační činnosti i kolegiálních návštěv a následných reflexí byla témata:

přiměřenost požadavků na znalosti a dovednosti žáků, kritéria hodnocení, poskytování formativní

zpětné vazby, sjednocování pedagogických přístupů, využívání učebních materiálů a pomůcek.

Členové sekce připravili tematický den s názvem Den offline. Cílem bylo, aby všichni žáci a učitelé

v jednom dni od 8:30 do 14:30 nevyužívali žádné digitální technologie. Připraveny byly informační

plakáty rozmístěné po škole i metodické materiály pro všechny pedagogické pracovníky. Jistě je

možné navázat dalšími ročníky a myšlenku dále rozvinout. Realizaci podzimního tematického dne

s tématem cizinci mezi námi zmařila protikoronavirová opatření.

Naplňování vzdělávacích cílů stanovených ŠVP



Pro školní rok 2021/2022 prošly školní vzdělávací programy druhého stupně základní školy ve

vzdělávacích oborech souvisejících se sekcí přírodovědných předmětů zásadnějšími změnami, což

přineslo výzvy v přípravě vhodných (digitálních i tištěných) učebních materiálů, které jsou v

souladu s očekávanými výstupy.

Častým předmětem sekčních porad bylo zejména stanovení očekávané úrovně znalostí a

dovedností tak, aby mezi (žáky subjektivně vnímanou) úrovní očekávání jednotlivých vyučujících

nebyly výrazné rozdíly. Dále pak srozumitelnost učebních materiálů (úroveń jazyka, přehlednost,

rozdělení základních informací a informací rozšiřujících, další zdroje k studiu), Tématem byla také

snadná dostupnost materiálů prostřednictvím kurzů v Učebně Google, včetně těch pro žáky s

individuálním vzdělávacím plánem.

V rámci hospitací v jednotlivých hodinách byl sledován soulad stanovených cílů pro danou hodinu

s očekávanými výstupy školních vzdělávacích programů. Předmětem kontroly v rámci hospitační

činnosti byl také obsah i přehlednost jednotlivých kurzů v Učebně Google, četnost poskytování

zpětné vazby žákům, nejen ve formě EDU-ASSESSMENTU či procentuálního hodnocení.

EDU-ASSESSMENT

Součástí hodnocení žáků 2. stupně ZŠ, gymnázia a střední odborné školy je pravidelné čtvrtletní

formativní hodnocení, tzv. EDU-ASSESSMENT. Pro tento školní rok byla jeho podoba upravena tak,

aby umožnila meziroční srovnání v rámci čtyř let studia každého žáka. Zároveń byl zachován

prostor pro delší slovní hodnocení ze strany učitele i reakci, sebehodnocení a stanovování

vzdělávacích cílů ze strany žáka.

Většina členů sekce prováděla zápis v posledních dvou týdnech před uzávěrkou pro dané čtvrtletí.

Vyučující tělesné výchovy zapisovali slovní hodnocení jen dvakrát ve školním roce. Příklady dobré

(i horší) praxe byly častým tématem sekčních porad.

Hospitační činnost

Hospitační činnost ve výuce všech členů sekce byla prováděna vedoucím sekce, Mgr. Markem

Adlerem. U každého vyučujícího proběhly po předchozí domluvě v průběhu školního roku

minimálně dvě hospitace, jejichž součástí byl krom sledování výuky následný reflektivní rozhovor.

Členové sekce byli vedoucím opakovaně vyzýváni k vzájemným návštěvám. Každý z členů sekce

navštívil v průběhu školního roku minimálně jednu vyučovací hodinu některého ze svých kolegů.

Jen ojediněle (jednotky případů) byla jako forma profesního rozvoje využita tandemová výuka v

některé z vyučovacích hodin, přestože v konkrétních případech přinesla takto realizovaná výuka

okamžité i střednědobé pozitivní výsledky v aktivitě žáků v dané vyučovací hodině i v hodinách

následujících.

Plány na školní rok 2022/2023



Pro příští školní rok jsou pro sekci přírodovědných předmětů klíčové následující oblasti:

A. častější vzájemné návštěvy ve vyučovacích hodinách, zvýšení počtu vyučovacích hodin

vedených v tandemu

B. větší využití průřezových témat a přesahů mezi vzdělávacími obory

C. častější využití nově vybavené laboratoře

D. sjednocování v pedagogickém přístupu jednotlivých vyučujících

V Praze dne 13. 7. 2022

Mgr. Marek Adler

8. 2. Závěrečná zpráva sekce MAT-FYZ-IT 2021/2022

Obsah

● členové sekce

● charakteristika sekce

● shrnutí průběhu školního roku 2021/22

● naplňování vzdělávacích cílů stanovených ŠVP

● postupové projekty

● ročníkové práce

● postupové zkoušky

● maturitní zkoušky

● plány na školní rok 2022/2023

Členové sekce

Ing. Ondřej Brada (MAT)

Mgr. Irena Davidová (FYZ, MAT, třídní G4A)

Mgr. Jaroslava Peřinová (ukončen prac. poměr, MAT, OMA)

Mgr. Markéta Spurová (MAT, MAT ANJ, třídní G1B)

Ing. Bc. Jaroslav Solfronk (statutární zástupce ředitele, FYZ, MAS, MAT, OMA, třídní G2A)

Martin Holeček (FYZ, MAT, OMA, třídní C3)

Ing. Miroslava Závrská (MAT)

Bc. Berenika Krupičková (DIG, FAV, FOS, GRS, ICT, ZMU)

Mgr. Daniel Vančura, MBA (ICT)

RNDr. Jiří Vančura, Ph. D. (vedoucí sekce, MAT, MAT ANJ, OMA, INV, třídní G4B)

Jiří Kräuter (ICT, asistent pedagoga)

Iva Ulrychová (MAT, MZS)

Charakteristika sekce



Od tohoto školního roku byla z původní sekce matematiky, fyziky a ICT oddělená sekce odborných

předmětů, která převzala výuku odborných předmětů na střední škole. Důvodem byl nárůst počtu

žáků školy a učitelů v rámci sekce. Současná sekce matematiky, fyziky a ICT tak nyní zajišťuje

výuku:

a) všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika, odborná matematika, matematika v

anglickém jazyce, fyzika, informatika a výpočetní technika, filmová a audiovizuální výchova,

digitální technologie) na základní škole, gymnáziu a střední odborné škole informační technologie,,

b) volitelných seminářů (matematický seminář, opakování matematiky základní školy,

investování, fotografický seminář, grafický seminář) na gymnáziu a střední odborné škole

informační technologie

Shrnutí průběhu školního roku 2021/22

Ve školním roce 2021/22 byl vedoucím sekce RNDr. Jiří Vančura, Ph.D.. Novými členy sekce se od

září 2021 stali interní vyučující Mgr. Jaroslava Peřinová, Mgr. Markéta Spurová, Iva Ulrychová, Jiří

Kräuter a externí vyučující Ing. Ondřej Brada. Sekci naopak na konci předchozího školního roku

opustil externista Mgr. Jakub Řada, v průběhu tohoto roku Mgr. Jaroslava Peřinová a v červnu

2022 externistka Ing. Miroslava Závrská. Celkově lze říci, že personální situace v sekci je stabilnější

a v příštím roce bude větší část výuku zajištěna interními vyučujícími.

Na rozdíl od předchozího školního roku již probíhala prezenční výuka v mnohem větší míře. Díky

tomu mohli učitelé navštívit prezenční programy dalšího vzdělávání a také bylo možné realizovat

více akcí a výletů (výjezd do Řecka, turnaj ve Strimku, a další).

V období online výuky si většina učitelů osvojila práci s Google učebnou a tyto dovednosti nadále

využívají. Kvalita a organizace studijních materiálů v Google učebnách se oproti předcovidovému

období zlepšila.

V tomto školním roce jsme také poprvé nabízeli zájemcům o studium z řad žáků 9. ročníků ZŠ

přijímací zkoušky nanečisto. Ve spolupráci s humanitní sekcí a vedením školy byly připraveny dvě

varianty testů z matematiky a českého jazyka. Účastníci zkoušek nanečisto následně obdrželi

mimo opravených testů také podrobné vzorové řešení testu.

Naplňování vzdělávacích cílů stanovených ŠVP

Naplňování vzdělávacích cílů bylo sledováno a ověřováno na několika úrovních, primárně na úrovni

jednotlivých vyučujících, dále prostřednictvím pravidelných hospitací, sekčních porad a také

žákovských hodnocení výuky. Hospitace byly směřovány individuálně k podpoře práce jednotlivých

učitelů. Častým tématem byla aktivita žáků v hodině a formativní hodnocení, především ověření

získaných dovedností v rámci hodiny a slovní hodnocení v rámci EDU-ASSESSMENTU. Sekční



porady byly mimo organizačních záležitostí často věnovány digitálním technologiím (např. Khan

Academy, Desmos, Socrative) a dalším vhodným materiálům.

Kromě dříve pořízené mobilní stanice 20 notebooků byla také vytvořena učebna ICT vybavená

nově zakoupenými, plnohodnotnými notebooky, což umožňuje lepší práci se specializovaným

softwarem.

Plány na školní rok 2022/2023

Pro příští školní rok jsou pro sekci matematiky, fyziky a ICT klíčové následující oblasti:

A. častější vzájemné hospitace členů sekce mezi sebou i napříč sekcemi

B. průběžné monitorování nasazení nových ŠVP v matematice a odborné matematice

C. inventura fyzikálních pomůcek a diskuze o ŠVP fyziky s ohledem na nové ŠVP matematiky

D. sledování a systematický rozvoj pedagogických pracovníků

V Praze dne 15. 8. 2022

RNDr. Jiří Vančura, Ph. D.

8. 3. Závěrečná zpráva sekce cizích jazyků 2021/2022

Obsah

- členové sekce

- obecné informace o sekci

- shrnutí průběhu školního roku, akce a soutěže v průběhu školního roku 2020/2021

- Výjezdy

- Edu-Assessment

- Rodilí mluvčí

- Ročníkové práce

- Postupový projekt

- Spolupráce s EDUCAnet sítí škol

- Spolupráce s CTM

- Naplnění ŠVP v době uzavření škol

- Plány na školní rok 2021/2022

Členové sekce:

Olga Weintraub M.A.  (vedoucí sekce jazyků)



Agnieszka Critchlow, PhD

Thomas Bolding

Steven Wilson

Melinda Vallet

Dina Landau

Grace Živny

Celia Isas Gargallo

Daniela Uribe

Hana Fiedlerová

Jitka Dymáčková

Tal Garval

Bronislav Snídal

Dalila Farina

Tomáš Jurkovič

Jasa Gomez

Hana Gromanová

Obecné informace o sekci

Sekce cizích jazyků se soustředí na systematickou výuku jazyků v rámci všech dovedností

(mluvený projev, psaný projev, užití jazyka, porozumění čtení a poslechu) a zároveň obsahově a

formálně i předměty vyučované v anglickém jazyce ze sekce přírodovědně-humanitní. Škola

využívá kromě učebnic akreditovaných MŠMT i širokou škálu autentických materiálů a zdrojů.

K výuce jazyka přistupuje s ohledem na moderní trendy výuky, jako jsou aplikace, IT podpora,

e-learning, atd. Výstupy jednotlivých ročníků definuje podle Evropského referenčního rámce.

Sekce cizích jazyků se dělí na sekci výuky anglického jazyka a sekci druhých cizích jazyků. V rámci

druhých cizích jazyků se na škole vyučuje jazyk německý, španělský a italský a od letošního jazyka

opět i jazyk francouzský. Sekce cizích jazyků má pod sebou jak Sekci anglického jazyka, tak sekce

druhých jazyků, CLIL a bilingvní výuku v nejakykových předmětech na ZŠ a SŠ, spolupráci s

agenturou CTM, spolupráci s jazykovou školou Akcent, mezisíťové vztahy, soutěže, a nově také

metodiku a metodologii ANJ na 1. stupeň ZŠ. Sekce má tedy pod sebou výuku cizího jazyka na 5

subjektech školy EDUCAnet: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Gymnázium, bilingvní Gymnázium a střední

školu IT.



Shrnutí průběhu školního roku 2021/2022

Ve školním roce 2020/2021 se sekce rozrostla o pana Mgr. Danielu Uribe, kvalifikovanou a

zkušenou pedagožku z Chile, Celiu Isas Gargallo ze Španělska, rodilé mluvčí Dinu Landau a Melindu

Vallet a Grace Živny z USA (ANJ).

Dalšími řádnými členy týmu byli Hana Fiedlerová, a Jitka Dymáčková na německý jazyk.

Španělský jazyk se díky velkému zájmu rozdělil na dvě až tři skupiny a to hned v několika třídách,

stejně tak i jazyk německý.

I přes částečnou karanténu v prvním pololetí a následné uzavření škol se škola účastnila esejové

soutěže a soutěže o nejlepší španělskou píseň. V rámci mezinárodní soutěže Human Kemper

Foundation obdržela škola několik uznání.

V testování jsme se letos soustředili nejen na anglický, ale i na druhé cizí jazyky. Žáci na gymnáziu

si vyzkoušeli, jak vypadá Goethe zertifikat, či certifikát Dele a uspěli na úrovní A1 (začátečníci) - C1

(pokročilí).

Úspěšnost - certifikáty Cambridge

Škola připravuje pravidelně na certifikáty PET, FCE, CAE a CPE. Certifikace proběhla letos mezi

květnem 2022 a srpnem 2022.

Z výsledků je patrné, že motivace nejen žáků, ale i pedagogů musí spočívat především v aplikaci

jazyka jako takového, a v aplikovaných vědách jako takových (využití CLILu, divadlo, Business

English, coding, etc).

Certifikáty na základní škole pojímáme jako aktivitu dobrovolnou, cílené připravě na jejich

zvládnutí je nicméně věnována 1 -2 ze 4 vyučovacích hodin týdně. Žáci si tak v hodinách ANJ

upevňují znalosti nejen slovní zásoby, ale i zkušebního psaní, use of language/reading, listening a

speaking.

Výjezdy:

Budapešť

Na jaře 2022 uspořádala sekce jazyků výjezd do Budapešti s osmými a sedmými třídami 2.

stupně. .

V Budapešti navštívili žáci  historické a politické subjekty, a komunikovali v angličtině a němčině.

V letošním školním roce plánuje sekce jazyků opět v prosinci zájezd do Londýna a Berlína.. Z

dalších destinací se před vánocemi uskuteční výlet do Drážďan, a na jaře zájezd do Berlína.



Bohužel nebylo možné uskutečnit všechny plánované akce. Letos si někteří žáci si vyzkouší svoje

znalosti cizích jazyků v praxi také na výměnných pobytech v rámci sítě Educanet. Více v plánech

na školní rok 2022/2023.

Spolupráce s jazykovou školou Akcent:

Sekce zároveň nastavila způsob spolupráce s jazykovou agenturou Akcent s cílem systematicky

připravovat studenty na úspěšné složení jazykových zkoušek. V tomto ohledu je důležitá znalost

zkouškových strategií a formátu testových úloh.

Spolupráce s jazykovou školou Akcent bude i nadále pokračovat ve školním roce 2022/2023.

EDU - Assessment:

2. stupeň ZŠ již druhým rokem využívá nového způsobu hodnocení studentů Edu-Assessment,

který se opírá o definice znalostí a dovedností popsané v Evropském referenčním rámci. Edu-

Assessment proběhl ve 4 fázích, časově shodných s dobou čtvrtletí.

Studenti se na něm učí se objektivně ohodnotit a společně s pedagogem hledat optimální řešení

pro jeho další rozvoj.

Pro tento školní rok byla jeho podoba upravena tak, aby umožnila meziroční srovnání v rámci čtyř

let studia každého žáka. Zároveń byl zachován prostor pro delší slovní hodnocení ze strany učitele

i reakci, sebehodnocení a stanovování vzdělávacích cílů ze strany žáka.

Hospitační činnost



Hospitační činnost ve výuce všech členů sekce byla prováděna vedoucí sekce, Olgou Weintraub. U

každého vyučujícího proběhly po předchozí domluvě v průběhu školního roku minimálně dvě

hospitace, jejichž součástí byl krom sledování výuky následný reflektivní rozhovor, stejně tak

následné hospitace a další feedback.

Členové sekce byli vedoucím opakovaně vyzýváni k vzájemným návštěvám. Většina z členů sekce

navštívila v průběhu školního roku minimálně jednu vyučovací hodinu některého ze svých kolegů.

Rodilí mluvčí

Anglický i druhé cizí jazyky jsou zastoupeny rodilými mluvčími.

Spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež, z.s. (CTM)

Již několik spolupracujeme s Centrem pro talentovanou mládež, z.s. (CTM), které nabízí studentům

kvalitní studijní programy a AP kurzy, organizované renomovanými zahraničními univerzitami.

Kurzy nejen, že se staly nedílnou součástí výuky, ale také jsou zakončený certifikátem. Certifikáty

kurzů jsou vítanou součástí přijímacího procesu na střední školu u nás i v zahraničí. V tomto

letošním roce si žáci mohli vybrat z mnohých: žáci základních škol se soustředili na literaturu v

angličtině a základy vědy, i historii britských ostrovů. Všechny kurzy probíhají v anglickém jazyce a

jsou monitorovány hostující univerzitou a jejím tutorem, stejně tak jako tutorem z naší školy.

Přípravný kurz

Stejně tak jako i v předešlém roce, i v roce 2021-2022 pořádala škola přípravné kurzy k přijímacím

zkouškám z anglického jazyka. Kurzy jsou určeny pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří mají zájem střední školu

s bilingvním programem.

Přípravný kurz byl v rozsahu 20 vyučovacích hodin a pokryl přesun z úrovně B1 na úroveň B1.2.,

vhodnou pro přijímací zkoušky právě z anglického jazyka. Témata pokryta v kurzu byly Family,

Relationships, Gaming, Fashion, Sustainability, Racism, Living in the City vs Living in the Country,

My favorite book and My favorite movie, Crime, My future plans, USA, Great Britain, Prague.

DVPP

V rámci DVPP nabídla škola výuku anglického jazyka pro učitele jiných předmětů, než je angličtina.

CTM. Kurz probíhal od druhého pololetí každé úterý 2 vyučovací jednotky, kurzu se zúčastnilo 8

učitelů. Dosažená úroveň je B1, v roce 2022-2023 má skupina za cíl dosažení úrovně B2.1. Zároveň

je také nabízen kurz pro začátečníky.

Language day

https://www.ctm-academy.cz/


Dne 11.11 and 18.11 se konal projekt “Language day”.

Žáci se zúčastnili různých projektů, které měly za cíl prohloubit jejich znalosti ciziho jazyka a reálií

daných zemí. Pro gymnázium a střední školu připravila sekce následující projekty.

V restauraci za lingvistu

Žáci se v rámci workshopu seznámili se základními pravidly italské výslovnosti, důraz byl kladen na slova,

která se objevují např. v jídelním menu, jsou ale často vyslovena chybně. Společně vytvoří plakát, který byl

vyvěšen na chodbě školy.

Italština beze slov

Žáci se v rámci workshopu seznámili s mnoha gesty, které bezpochyby k italskému jazyku patří.

Kupovat kočku v pytli

Žáci se v rámci workshopu seznámili s několika frazeologismy v cizích jazycích. Společně s pedagogem hledali

české ekvivalenty. Výstupem byl ilustrovaný slovníček.

Reggaeton

Žáci se seznámili s reggaetonem a jeho kulturním poselstvím a zákulisím.

Dia de Muertos

Seznámení se svátky v latinské Americe.

Německé vtipy

Žáci se prostřednictvím workshopu seznámili s německým způsobem humoru (jako součástí životního stylu),

porovnávali německý a český smysl pro humor apod. Výstupem byl týdenní slovníček nejlepších vtipů.

Copywriting workshop a triky CEO

Žáci se seznámili s pravidly copywritingu a naučili se triky, jak docílit toho, aby jejich “otextované webové

stránky” vyhledávač umisťoval na přední pozice.

Poetry workshop

Žáci se učili tomu, co je základem umění psaní básní (v angličtině).

Language Art

Žáci studovali umělecká díla ze zemí jejich druhých jazyků a potom se nejen snažili o reprodukce děl, ale i je

umět prezentovat (v anglickém jazyce).

Newspaper Article and Language Exchange

Žáci se učili umění novinářské praxe.







Naplňování vzdělávacích cílů stanovených ŠVP

V rámci pravidelných setkání sekčních poradách a díky hospitacím v jednotlivých hodinách byl

sledován soulad stanovených cílů pro danou hodinu s očekávanými výstupy školních vzdělávacích

programů. Předmětem kontroly byl také obsah i přehlednost jednotlivých kurzů v Učebně Google,

četnost poskytování zpětné vazby žákům (procentuální hodnocení ve škole online,

EDU-ASSESSMENTY).

Plnění výstupů ŠVP bedlivě a průběžně sledujeme. V roce 2021/2022 byly výstupy ŠvP naplněny.

Plány na školní rok 2022/2023

Sekce cizích jazyků a bilingvního studia přivítá v roce 2022/2023 nové členy, s některými se v roce

2022/2023 rozloučila. Členy sekce na šk. r. 2022/2023 jsou:

Olga Weintraub M.A.  - vedoucí Sekce jazyků a bilingvního studia (ANJ, AJK, FCE, APC)

Tom Bolding (ANJ)

Ryan Nelson (ANJ)

David Fojtík (ANJ



Agnieszka Critchlow, PhD (KEK, HIS, EVV, SCI, ZSV ANJ, DEJ ANJ )

Mgr. Celia Isas Gargallo (ŠPJ)

Tal Garval (SCN ANJ, AJK)

Jasa Gomez (ANJ)

Hana Gromanová (ANJ, FRJ)

Mgr. Hana Fiedlerová (NEJ, ITA)

Mgr. JItka Dymáčková (NEJ)

Dalila Farina (ITJ)

Dina Landau (ANJ)

Grace Živný (ANJ)

Daniela Uribe (ŠPJ)

David Sogel (NEJ)

Plánujeme a budeme pokračovat v těchto činnostech::

- zavedení AP programu a AP Diploma/Capstone na dobrovolné bázi

- jasný harmonogram akcí jasný všem a dodržovaný všemi

- pravidelnou projektovou činnost: Každý měsíc jeden jazykový projekt pro jeden stupeň,

čtvrtletně průřezově celou školou

- pravidelnou hospitaci a feedback včetně vzájemných hospitací učitelů

- úzkou spolupráci mezi členy sekce

- nasazení měsíčního feedbacku vedoucího sekce

- nasazení čtvrtletního feedbacku vedoucího sekce spojeného s finančním ohodnocením

- pokračování v  metodologii  CLIL a upevnění mezipředmětových vztahů

- pravidelnou fotodokumentaci  a video-dokumentaci o práci studentů

- výjezdy do anglicky mluvících zemí

- zájezd do Drážďan

- výjezd do Berlína, výjezd do Londýna, výjezd do New Yorku

- další jazykové zájezdy

- upevnění nové metodiky a metodologie na 1. stupni Zš na základech propojení metod CLIL

a bilingvního vyučování

- aktivní zapojení programu “Bloggers” na prvním stupni a druhém stupni ZŠ

- aktivní zapojení programu National Geographic pro pokročilejší angličtináře na ZŠ

- aktivní zapojení programu Welcome to the World pro nejmenší (1.3. ročník ZŠ)

- aktivní spolupráce s mateřskou školou a její výukou anglického jazyka

- spolupráce se zahraničními univerzitními programy a zprostředkujícími agenturami

- aktivní zapojení do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a společné

zahraniční edukativní networkingové výjezdy pro studenty

- těsná spolupráce s vydavatelstvím učebnic Klett

https://www.dofe.cz


- kvalifikovaní rodilí mluvčí napříč skupinami ANJ

- rodilí mluvčí v sekcích ANJ, NEJ, ŠPJ, ITJ, FRJ

- pravidelnou publikační činnost členů sekce

- založení časopisu školy v anglickém jazyce

- založení webu sekce

- zběhlost se sociálními médii

- propagace školy

- spolupráce se zahraničními univerzitami

- pokračování přípravy na zkoušky a certifikáty z cizích jazyků

- výměnné programy v rámci sekce jazyků v Brně a Ostravě (EDUCAnet)

- pokračování v návštěvách konferencí

- zavedení českého jazyka pro cizince učitele

- pokračování pravidelné výuky ANJ pro ostatní učitele

- to vše vedle precizního běžného chodu sekce a výuky podle a nad rámec ŠvP

V Praze dne 21. 8. 2022

Olga Weintraub M.A.

8. 4. Závěrečná zpráva sekce 1. stupně 2021/2022

Členové sekce 1. stupně

Mgr. Svatava Zůnová (ZŠ1, 1. pololetí), Alena Vyčítalová (ZŠ1, 2. pololetí)

Mgr. Libuše Klinková (ZŠ2)

Mgr. Iveta Limburková (ZŠ3)

Mgr. Hana Demmler (ZŠ4)

Mgr. Vítězslav Březka (ZŠ5)

Alena Vyčítalová (školní družina)

Ve školním roce 2021/2022 nastoupila nová vyučující do třídy ZŠ1 Mgr. Svatava Zůnová, ve druhém

pololetí třídu převzala Alena Vyčítalová díky dlouhodobé absenci Mgr, Svatavy Zůnové. Ve školním

roce byla upřena snaha na socializaci žáků. Pro všechny školní kolektivy byly připraveny adaptační

programy pod vedením metodika prevence. Následně byla situace ve třídách vyhodnocena a

nastaveny takové podmínky, aby se žáci cítili ve své třídě komfortně, dokázali překonávat dílčí

nedorozumění a vytvořili společně s pedagogem zdravé prostředí, ve kterém byly rozvíjeny

žákovy znalosti, ale i klíčové kompetence.



Školní rok 2021/2022 byl opět poznamenán pandemií COVID-19 a karanténami. Výuka byla v 1.

pololetí kombinovaná - distanční a prezenční. V době karantén byly všechny předměty vyučovány

online za pomocí videokonferencí Google Meet a Google Classroom. Přestože se jednalo o

netradiční školní rok, učitelé, žáci, ale i rodiče obstáli a podařilo se nám plnit vzdělávací cíle, které

si vytyčujeme. Žáci byli vedeni ještě k větší samostatnosti, do výuky na 1. stupni byla zařazena ICT

technika (využití notebooků v hodinách, tvorba prezentací, využití mobilních telefonů, komunikace

s učiteli přes e-mail, práce s google dokumenty).

Během školního roku bylo využíváno formativní hodnocení, které naše žáky posunulo ve

vzdělávacím procesu. Formativní hodnocení zachycuje v týdenním cyklu osobní rozvoj žáka a

srovnání s předcházejícím obdobím.

Během školního roku proběhla celá řada projektových aktivit. Jednalo se třídní projekty, ale i

projekty, které propojovaly výuku na celém prvním stupni.

Akce a projektové dny 2021/2022

1. třída

Akce nebo projektový den

Září Projektový den sv. Václava (1. - 3. třída) Jak žili lidé v 10.st. ( potraviny, uchovávání

potravin, sušení křížal, vaření ovesné kaše, oďšťavňování, poznávání ovoce a

zeleniny), oblečení, píseň “ Dobrý král Václav” - poselství pomoci druhým, ctnosti.

Seznámení s životem a rodokmenem. Erb  - přemyslovská orlice - osová

souměrnost ve čtvercové síti. Psaní a kreslení komiksu - život Sv. Václava. Výlet na

horu Blaník.

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor Masopust - zvyky a tradice, výlet do skanzenu, výroba vlastních masek ( 1. - 5.tř.)

Březen Škola před školou  - dlouhodobý projekt ZŠ, SŠ



Duben Škola před školou  - dlouhodobý projekt ZŚ, SŠ (staráme se o truhlíky před školou -

plejeme půdu , zastříháváme keře)

Velikonoce - velikonoční tradice a zvyky, projektové dny napříč 1.stupněm ZŠ

Den Vody - Lesy hl. m. Prahy (koloběh vody, české rybníky a řeky - poznáváme

život kolem našich vod)

Květen Škola před školou  - dlouhodobý projekt ZŠ, SŠ (staráme se o truhlíky před školou -

sázíme květiny a pečujeme o ně))

Projekt Zdravé zoubky ve spolupráci s DM drogerií (edukativní program na

podporu péče o chrup)

Červen ZOOpark Zelčín - kontaktní zoopark, kde jsme v bezprostředním kontaktu se

zvířaty ( krmíme a poznáváme je)

Škola v přírodě - pozorování přírody, hry na podporu spolupráce

2. třída

Akce nebo projektový den

Září Projektový den 25.9.2021 sv. Václava (1. - 3. třída) Jak žili lidé v 10.st. ( potraviny,

uchovávání potravin, sušení křížal, vaření ovesné kaše, oďšťavňování, poznávání

ovoce a zeleniny), oblečení, píseň “ Dobrý král Václav” - poselství pomoci druhým,

ctnosti. Seznámení s životem a rodokmenem. Erb  - přemyslovská orlice - osová

souměrnost ve čtvercové síti. Psaní a kreslení komiksu - život Sv. Václava. Výlet na

horu Blaník 21.9.2021.

Říjen Podzim v přírodě - práce s přírodninami. Třídění, přiřazování, pojmenování.

Naše republika 1. - Vznik ČSR 28.10.1918, Česká republika, státní symboly

Listopad

Naše republika 2.  - návštěva Pražského hradu, propojení s Naše republika 1.  (



společně 2. a 3. třída) 8.11.2021.

17.11.2021 Den boje za svobodu a demokracii

Prosinec Mikuláš ( celoškolní)

Vánoce

Leden Příběh o vzniku Země ( 2., 3. tř.) neživá příroda,

Únor Masopust - zvyky a tradice, výlet do skanzenu, výroba vlastních masek ( 1. - 5.tř.)

Březen Škola před školou  - dlouhodobý projekt ZŠ, SŠ

Duben Škola před školou  - dlouhodobý projekt ZŚ, SŠ

Velikonoce

Květen Škola před školou  - dlouhodobý projekt ZŠ, SŠ

Červen Škola před školou  - dlouhodobý projekt ZŠ, SŠ

3. třída

Akce nebo projektový den

Září Projektový den sv. Václava (1. - 3. třída) 24. 9. 2021 - Jak žili lidé v 10.st. (potraviny,

uchovávání potravin, sušení křížal, vaření ovesné kaše, oďšťavňování, poznávání

ovoce a zeleniny), oblečení, píseň “ Dobrý král Václav” - poselství pomoci druhým,

ctnosti. Seznámení s životem a rodokmenem. Erb  - přemyslovská orlice - osová

souměrnost ve čtvercové síti. Psaní a kreslení komiksu - život Sv. Václava. Výlet na

horu Blaník (21. 9. 2021).

Říjen Podzim v přírodě (třídní projekt) - poznávání listnatých a jehličnatých stromů,

(pozorování okolí školy, sbírka přírodnin, tvorba vlastní knížky “Houby”) - Učíme se

venku.

Plavecký výcvik se 4. třídou (týdenní výcvik) 11. - 15. 10. 2021.

Příprava celoškolního projektu Halloween - výzdoba dveří (kostlivec z přírodnin,

seznámení s názvy kostí lidského těla, výroba dušičkové svítilny z papírmarše).

Listopad Projektový den Halloween - 1. 11. 2021

Naše republika - státní symboly, Praha - hl. město, nejznámější místa, vycházka

Prahou 8. 11. 2021, st. svátek 17. 11. - Den boje za svobodu a demokracii.



Prosinec Vánoce - Advent, zvyky a tradice, výroba vánočních dekorací a dárků, hra na

Anděly

Leden Příběh o vzniku Země (s 2. třídou) - neživá příroda, pokusy

Únor Masopust - zvyky a tradice, výlet do skanzenu, výroba vlastních masek

Březen Škola před školou - dlouhodobý projekt napříč ročníky (ZŠ, SŠ).

Duben Škola před školou - dlouhodobý projekt napříč ročníky (ZŠ, SŠ).

Květen Škola před školou - dlouhodobý projekt napříč ročníky (ZŠ, SŠ).

Příběh o vzniku života na Zemi (s 2. třídou) - živočišné druhy, světadíly a život v

různých koutech světa.

Červen

4. třída

Akce nebo projektový den

Září Projektový den sv. Václava (s 5. třídou) - život lidí v 10. století - jídelníček-

oblékání - denní činnosti.

Exkurze na Vyšehrad s komentovanou prohlídkou sídelního místa

přemyslovských knížat.

Říjen Plavecký výcvik se 3. třídou (týdenní výcvik) 11. - 15. 10. 2021.

Příprava celoškolního projektu Halloween

Jak to bylo, jak to je a proč? - “stavba” rotundy, románský sloh -měření, přesnost,

pečlivost, spolupráce, dokončování práce, získávání a práce s informací

Listopad Projektový den Halloween - 1. 11. 2021

Jak to bylo, jak to je a proč? - iluminace, kaligrafie, pečeť. Seznamování s novými

technikami, získávání a zpracování informací.

Putování po stopách Golema - vycházka v centru Prahy se seznamováním se s

různými historickými obdobími, opakováním dopravní výchovy, orientace ve

městě, skupinová spolupráce, samostatnost,...

Prosinec Vánoce - Advent, zvyky a tradice, výroba vánočních dekorací a dárků, společná

vánoční oslava s vystoupeními u stromečku.



Leden Jak to bylo, jak to je a proč? - seznamování s technikami používanými v období

Keltského a Slovanského osídlení - tkaní v osnově, základní stehy šití, trpělivost a

dokončení práce, řešení problémových situací s danými prostředky, spolupráce

jako nutnost k dosažení “celokmenového” úspěchu

“Patnáctý kraj”- vyvrcholení tématu o krajích ČR a práce s mapou v kartografické

zpracování vlastní mapy se všemi částmi, která mapa obsahuje podle platných

kartografických pravidel - značky, růžice, legenda, barevné zpracování

Únor Masopust - zvyky a tradice, lidová slovesnost, masky - význam, smysl a tradice

masopustního období s návazností na časové umístění Velikonoc. Propojení ve 4. -

7. ročníku posledním dnem masopustu - masopustním veselím masek na

sjezdovce v průběhu lyžařského kurzu.

Jak to bylo, jak to je a proč?

Březen Škola před školou - dlouhodobý projekt napříč ročníky (ZŠ, SŠ).

Jak to bylo, jak to je a proč?

Duben Škola před školou - dlouhodobý projekt napříč ročníky (ZŠ, SŠ).

Jak to bylo, jak to je a proč?

Květen Škola před školou - dlouhodobý projekt napříč ročníky (ZŠ, SŠ).

Jak to bylo, jak to je a proč?

Červen Škola v přírodě

Jak to bylo, jak to je a proč? - celoroční projekt - propojování učiva ČJS, ČJL a WRK v rámci

globálního náhledu na historické dění na našem území v jednotlivých probíraných obdobích.

5. třída

Akce nebo projektový den

Září ● Lanové centrum LC Vysočany - stmelovací, adaptační program

● Projektový den sv. Václava (se 4. třídou) - kuchaři, rytíři a návrháři,

seznámení s životním stylem raného středověku, doby života svatého

Václava.

● Učíme se venku - pravidelný celoroční projekt v okolí školy, Kunratickém

lese.Probíhá každou středu.(Pozorování proměn přírody v jednotlivých

ročních obdobích, poznávání stromů, keřů, živočichů, vztah k okolí školy…)

Říjen ● Návštěva Pražského hradu - stavební styly, historie kolem nás, Pražský



hrad jako sídlo králů a prezidentů (28. říjen - státní svátek, Den vzniku

samostatného československého svátku)

● Podzimní svátky: konec října - Halloween, začátek listopadu Všech

svatých, Dušičky. (Halloween - příprava výzdoby související se školní

oslavou.)

● Učíme se venku - pravidelný celoroční projekt v okolí školy, Kunratickém

lese.Probíhá každou středu.(Pozorování proměn přírody v jednotlivých

ročních obdobích, poznávání stromů, keřů, živočichů, vztah k okolí školy…)

Listopad 1.11. Halloween

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

● Učíme se venku - pravidelný celoroční projekt v okolí školy, Kunratickém

lese.Probíhá každou středu.(Pozorování proměn přírody v jednotlivých

ročních obdobích, poznávání stromů, keřů, živočichů, vztah k okolí školy…)

Prosinec Sv. Mikuláš

Vánoční koncert

● Učíme se venku - pravidelný celoroční projekt v okolí školy, Kunratickém

lese.Probíhá každou středu.(Pozorování proměn přírody v jednotlivých

ročních obdobích, poznávání stromů, keřů, živočichů, vztah k okolí školy…)

Leden ● Učíme se venku - pravidelný celoroční projekt v okolí školy, Kunratickém

lese.Probíhá každou středu.(Pozorování proměn přírody v jednotlivých

ročních obdobích, poznávání stromů, keřů, živočichů, vztah k okolí školy…)

Únor Masopust - výlet do skanzenu, lidová slovesnost, folklor, maska

● Učíme se venku - pravidelný celoroční projekt v okolí školy, Kunratickém

lese.Probíhá každou středu.(Pozorování proměn přírody v jednotlivých

ročních obdobích, poznávání stromů, keřů, živočichů, vztah k okolí školy…)

Březen Škola před školou - dlouhodobý projekt napříč ročníky ZŠ, SŠ, Gymn.

● Učíme se venku - pravidelný celoroční projekt v okolí školy, Kunratickém

lese.Probíhá každou středu.(Pozorování proměn přírody v jednotlivých

ročních obdobích, poznávání stromů, keřů, živočichů, vztah k okolí školy…)

Duben Škola před školou

Velikonoce

● Učíme se venku - pravidelný celoroční projekt v okolí školy, Kunratickém

lese.Probíhá každou středu.(Pozorování proměn přírody v jednotlivých



ročních obdobích, poznávání stromů, keřů, živočichů, vztah k okolí školy…)

Květen Škola před školou

● Učíme se venku - pravidelný celoroční projekt v okolí školy, Kunratickém

lese.Probíhá každou středu.(Pozorování proměn přírody v jednotlivých

ročních obdobích, poznávání stromů, keřů, živočichů, vztah k okolí školy…)

Červen Škola v přírodě

● Učíme se venku - pravidelný celoroční projekt v okolí školy, Kunratickém

lese.Probíhá každou středu.(Pozorování proměn přírody v jednotlivých

ročních obdobích, poznávání stromů, keřů, živočichů, vztah k okolí školy…)

Ve školní družině probíhal celoroční projekt na téma: Cestujeme po Evropě, který má za úkol

propojovat jednotlivé aktivity, mimoškolní akce a výuku anglického jazyka.

Přes složitější situaci výukovou se na 1. stupni nezapomínalo na žáky s OMJ, jejich začlenění do

výuky, spolupráce asistentů pedagoga a učitelů.

Přes poměrně nepříznivou situaci se ale podařilo zorganizovat celou řadu výletů, vzdělávacích

mimoškolních aktivit. ZŠ1, ZŠ4 a ZŠ5 byla na konci školního roku i na škole v přírodě. Žáci 1. stupně

se také mohli zúčastnit lyžařského kurzu. Ve školním roce byla také realizována povinná výuka

plavání pro ZŠ2 a ZŠ3.

Plány na školní rok 2022/2023

Školní rok 2021/22 i přes pokračující pandemii COVID-19 byl úspěšný. Žáci se vrátili k původnímu

principu výuky a bylo realizovano velké množství výukových i mimoškolních aktivit. V novém

školním roce se proto bude pokračovat ve stejném duchu. Důraz bude kladen na projektovou

výuku. V průběhu roku si žáci připomenou významné historické milníky (např. svatý Václav, vznik

republiky, výročí pádu komunistického režimu), žáci si také rozšíří znalosti o známé české tradice

(masopust). Celoroční snahou pak bude pokračování ve zvelebení prostoru školy, žáci se podrobně

seznámí s okolím školy, a to z hlediska historického, tak i přírodovědného.

Pro žáky 1. stupně jsou naplánovány i klasické výjezdy - škola v přírodě, lyžařský kurz (Česká

republika a Rakousko) a plavecký kurz. Dalá budeme pracovat na samostatnosti žáků, jejich

pokrocích ve vzdělávání, zvyšování ICT, čtenářské a finanční gramotnosti.

V Praze dne 29. 6. 2022                                                                                   PhDr. Veronika Bártová



8. 5. Závěrečná zpráva humanitní sekce 2021/2022

Obsah

● členové sekce

● charakteristika sekce

● shrnutí průběhu školního roku 2021/2022

● naplňování vzdělávacích cílů stanovených ŠVP

● plány na školní rok 2022/2023

Členové sekce

● Mgr. Vanda Habermannová (ČJL, DĚJ)

● PhDr. Veronika Bártová (DĚS)

● Veronika Mallatová Bar. (ČJL)

● Tereza Šabadová (ČJL, DĚJ, Dějiny umění)

● Gabriella Steinwald (DĚJ, ZSV)

● Šárka Konopásková (ČJL)

● Martina Suchardová (Psychologický seminář)

● Andreas Čamov (Seminář práva)

● Tomáš Křovina (MUS)

● Jolana Ryšavá (ČJL, VV)

● Andrea Vatulíková (ČJL, VV)

● Blanka Rubáčková (ČJL, ZSV)

Charakteristika sekce

Sekce humanitních předmětů je tvořena učiteli více vzdělávacích oborů a z nich vyplývajících

předmětů: český jazyk a literatura, dějepis, společenské vědy a humanitní semináře, Jednotliví

vyučující svými aprobacemi pak přesahují do oblasti zájmu dalších sekcí: anglický jazyk (výuka v

anglickém jazyce), zeměpis.

Shrnutí průběhu školního roku 2021/22

Sekce humanitních předmětů vznikla na začátku tohoto školního roku a to z důvodu nárůstu počtu

vyučujících humanitních předmětů. Ve školním roce 2021/22 byla vedoucím sekce Mgr. Vanda

Habermannová. Tento školní rok byl částečně narušen covidovými omezeními, v rámci sekce tedy

nemohlo proběhnout takové množství naplánovaných aktivit, přednostně byly pořádány menší

historické, literární a vlastivědné exkurze, návštěvy divadel, galerií či projekty. Obnovena byla také

spolupráce s Divadlem 21, Post Bellum, Židovským muzeem v Praze, Knihovnou Václava Havla,



Muzeem Hl. Města Prahy, Památníkem Karla Čapka a mnohými dalšími. Sekce humanitních

předmětů zajišťuje také chod školní knihovny. V období online výuky si vyučující osvojili a upevnili

práci s Google učebnou a tyto dovednosti nadále využívají. Kvalita a organizace studijních

materiálů v Google učebnách se oproti předcovidovému období zlepšila. V rámci druhé stupně

také proběhly školy v přírodě, které byly realizovány projektově.

Naplňování vzdělávacích cílů stanovených ŠVP

V rámci pravidelných setkání sekčních poradách a díky hospitacím v jednotlivých hodinách byl

sledován soulad stanovených cílů pro danou hodinu s očekávanými výstupy školních vzdělávacích

programů. Předmětem kontroly byl také obsah i přehlednost jednotlivých kurzů v Učebně Google,

četnost poskytování zpětné vazby žákům (procentuální hodnocení ve škole online,

EDU-ASSESSMENTY).

Plány na školní rok 2022/2023

Pro příští školní rok jsou pro sekci humanitních předmětů předmětů klíčové následující oblasti:

A. větší využití průřezových témat a přesahů mezi vzdělávacími obory

B. metodická podpora začínajících vyučujících

C. podpora Klubu mladého diváka

D. sdílení dobré praxe

V Praze dne 12. 8. 2022

Mgr. Vanda Habermannová

V.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL

Ve školním roce 2021/2022 nebyla proveda inspekční činnost ČŠI.

VI.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021

Auditovaný přehled příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021

NÁKLADY CELKEM 75252

1. Spotřeba materiálu 4612



2. Učebnice a učební pomůcky 792

3. Spotřeba energie 0

4. Příspěvky na stravování 799

5. Školní akce 2737

6. Telekomunikace 319

7. Nájemné a související služby 8833

8. Mzdové náklady 40982

9. Zákonné pojištění 84

10. Daně a ostatní poplatky 374

11. Ostatní nezahrnuté náklady 15720

STIPENDIA A SLEVY NA ŠKOLNÉM -738

VÝNOSY CELKEM 75440

1. Dotace z rozpočtu kraje 41092

2. Školné 28350

3. Služby 6339

4. Granty 64

5. Peněžní dary 295

6. Finanční výnosy 38

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ZISK/ZTRÁTA 188



FOTO PŘÍLOHA AKCÍ 1.STUPNĚ ZŠ

Výlet na horu Blaník - projekt oslavy svátku sv. Václava

K příležitosti oslavy svátku sv. Václava se děti vydaly na výlet na bájnou horu Blaník. Děti 1. až 3.

třídy se na úpatí hory rozdělily do rytířských družin a vydaly se zdolat vrchol. Na cestu si

spravedlivě rozdělily bochník chleba a statečnost vyzkoušely výstupem po schodišti na rozhlednu

na Velkém Blaníku. Cestou zpět uctily památku sv. Václava a slíbily si obětavost a přátelství.



Jak se žilo za dob svatého Václava

V rámci projektu "Svatý Václav" si společně všichni žáci prvního stupně vyzkoušeli jak se v této

době žilo. Děti se dozvěděly, co naši předci jedli a pili, jaké plodiny pěstovali, jaká zvířata chovali a

jak nosit otýpku dříví. Děti poznávaly druhy obilí, ovoce, zeleninu, ochutnávaly ovesnou kaši a

nápoje z ovoce.



Čtvrťáci se vydali po stopách českých dějin na Vyšehrad

V rámci prvostupňových projektů ke dni sv. Václava se čtvrťáci vypravili na Vyšehrad, kde si

některé věci zopakovali a další nové dozvěděli. Třeba informaci, že podle pověsti, pod Vyšehradem,

téměř v místě dopadu Horymíra se Šemíkem, topila kněžna Libuše své nepohodlné milence, už

nezapomene nikdo. Další nové poznatky už si ale děti raději zopakovaly při plnění úkolů na

pracovních listech.



Čtvrťáci stavěli 3D rotundy

Aby si čtvrťáci zažili dobu Václava ještě víc, seznámili se i se stavbami v románském slohu a každý

z nich si ve výtvarné výchově postavil svoji vlastní rotundu. Zadání bylo jasné - válcovitá stavba,

ale zpracování bylo na každém, jak se s tím popere. Nakonec si se stavbou poradili všichni velice

dobře a dokonce ji i zapracovali jako 3D stavbu do okolí.



Plavecký kurz v Hartmanicích

Třetí a čtvrtá třída vyrazily na plavecký kurz, který je nedílnou součástí naší výuky. Plavecký kurz

byl letos v Hartmanicích, malém městečku na Vysočině. Krásný bazén, prima instruktoři, hezká

příroda a opravdu hodně sportu. Plavání a sportovní program dopoledne, procvičování z

matematiky a češtiny, plavání a dlouhá procházka odpoledne a večer ještě společenský večer. Bylo

to náročné, ale děti si to moc užily. Mají hezké vzpomínky a navíc jsou už všichni zdatnými plavci.



Halloweenský den

Výzvou předposledního říjnového týdne byla pro celou školu výzdoba dveří své třídy v rámci

přípravy na blížící se Halloween . Všem se výzdoba dveří moc povedla a určitě se dozvěděli i plno

nových informací o Halloweenu. Tentokrát to nebylo pouze o dýních a strašidlech, ale i o nostalgii,

vzpomínkách na naše předky a podzimní náladě. I samotný Halloweenský speciální den si všichni

žáci naší školy náramně užili. Celý den probíhaly soutěže o nejlépe ozdobené dveře, nejlepší

kostým a nechyběl samozřejmě ani prodej sladkostí na podporu charitativní organizace Helppes.



Páťáci se vydali po stopách českých dějin

Páťáci, v rámci svých projektových dnů "Učíme se venku", vyrazili na Vítkov. Nejdříve navštívili

sochu Prokopa Velikého a poté se vydali k Janu Žižkovi z Trocnova. Díky tomu byli zase o kousek

blíž našim dějinám a dozvěděli se spoustu nového.



Mikuláš s čerty a anděli na prvním stupni

Andělé, Mikuláš a čerti z G1A přichystali mikulášskou nadílku pro první stupeň a školku. Čerti děti

lehce postrašili a andělé společně s Mikulášem zase pochválili a rozdali nadílku. Děti od Mikuláše

dostaly perníčky, bonbóny, mandarinky a lízátka. Všichni si to velmi užili a určitě to bylo milé

zpestření covidoveho času. Děti z celého prvního stupně si tuto krásnou návštěvu velmi užily a už

se těší zase na příští rok.



Adventní putování

V rámci adventního období četli druháci vánoční příběh Dorotky a Vincenta, kteří se vydali na

dlouhou cestu za spadlou hvězdou, kterou by rádi darovali svým rodičům jako vánoční dárek.

Tento milý příběh, byl rozdělen na 24 kapitol - andělských dopisů a doplněn úkoly. V rámci plnění



úkolů z adventního čtení, děti vytvářely svícny, do kterých vložily svíčku a večer posvítily

sourozencům z příběhu na cestu.

Adventní výlet druháčků a třeťáčků do Prahy

V prosinci druháčci a třeťáčci poznávali Prahu stověžatou. Četli o významných místech a poznávali

historické budovy. Pozorným čtením vznikal pracovní list. Nezapomněli ani památky Prahy



nakreslit. Prstem na mapě se projeli po Vltavě, počítali mosty i ostrovy. Celý projekt pak završili

před Vánocemi procházkou, kde navštívili také výstavu betlémů u kaple Betlémské.

Pátrání po Golemovi

V rámci výuky dějepisu se naši čtvrťáci vypravili na procházku historickou Prahou. Své putování

začaly děti seznámením s historickými skutečnostmi spojenými s obdobím vlády Rudolfa II. a

vznikem pověsti o Golemovi. Při komentované procházce od Jízdárny Pražského hradu po



Staroměstské náměstí se postupně seznamovaly i s dalšími historickými obdobími a

nejznámějšími památkami, které na své cestě potkávaly. Spoustu věcí zopakovaly, mnoho

zajímavého se dozvěděly a strávily den při další krásné společné akci.

Čtvrťáci vyráběli dárečky pro své rodiče pod stromeček

Třída ZŠ4 se změnila v uměleckou dílnu a nově vyzkoušenou techniku, kterou si děti prvně

vyzkoušely na čtvrtky, dovedly téměř k dokonalosti. Následující krok byl ztvárnit dílo ještě i na



plátna, ale i s tím si čtvrťáci poradili na jedničku. Poté vše zabalili do vánočního papíru a měli

dárečky pro rodiče připravené.

Páťáci po stopách českých dějin

Páťáci se přesunuli do doby Rudolfa II. a navštívili Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy.

Vyzkoušeli si, zda mají zlaté české ručičky, jak se pracuje s dmychadlem, vyrábí Kámen mudrců a



spoustu dalšího. Výlet zakončili procházkou Prahou, kdy se prošli přes Karlův most, podívali se na

bijící orloj a došli až na Václavské náměstí. Výlet se jim moc líbil.



Páťáci navštívili výstavu betlémů

V předvánočním čase páťáci navštívili výstavu betlémů v Betlémské kapli, která nesla název "Jak

se co dělávalo." Měli možnost si vyzkoušet, jak se vyráběl provaz nebo pekl chleba. Ten dokonce

mohli také ochutnat. Viděli zde spoustu zajímavých betlémů a ručně vyráběných výrobků. Výlet

zakončili na Václavském náměstí fotkou u betlému a sv. Václava



Masopust na prvním stupni

Konec února jsme věnovali masopustním oslavám. V pondělí děti z druhé a třetí třídy pekly

masopustní koláče, v úterý jsme si užili společnou masopustní oslavu. Děti se naučily plno

písniček, tanečků a hlavně tradic, které se pojí přímo s Masopustem. Pana ředitele pak děti

pasovaly do pozice starosty, aby celé Masopustní veselí zahájil.



Lyžařský výcvik čtvrté až sedmé třídy

Poslední únorový týden vyjeli žáci 4. - 7. třídy na lyžařský výcvik. Počasí jim krásně přálo a tak

každý den po probuzení do krásného slunečného rána vyrazili na svah. Společně s instruktory

brázdili krásné bílé sjezdovky a večer zase doprovodný program. Celý týden si náležitě užili a už

teď se těší na příští rok na další "hory".



Oslava dne svatého Patrika

Ve čtvrtek 17.3. byl pro děti celé školy speciální. Slavili totiž St. Patrick´s Day. Žáky celé školy

navštívil slavný irský Leprikon, se kterým si děti mohly popovídat a prozkoušet si své znalosti o

Irsku a o svátku svatého Patrika. Všem se moc dařilo a od pomocníků Leprikona dostali sladkou

odměnu.



Celorepublikový projekt „Ptačí hodinka“ aneb Stálí ptáci v zimě

Druháci společně poznávali a pozorovali stálé ptáky v zimě nejen v bezprostředním okolí školy, ale

součástí projektu bylo také pozorování ptáků v okolí jejich domova. Pozorovali jsme a evidovali

jsme jednotlivé druhy, ale také jejich chování. Druháci se tak zúčastnili celorepublikového projektu "

Ptačí hodinka". Ve třídě jsme vyrobili dle návodu v učebnici ptačí pochoutky, které jsme zavěsili

ptákům na různá místa v okolí školy, ale i v blízkosti domova. Děti následně namalovaly

vybraného ptáka, kterého pozorovaly.



Abeceda peněz

Druháci v březnu společně absolvovali program " Abeceda peněz", který pro nás připravili lektoři z

České spořitelny. Hravou formou přiblížili našim dětem svět financí. Vysvětlili jim základní pojmy

jako jsou například výplata za odvedenou práci, úspory, důležité rodinné výdaje a další. Děti si

prakticky vyzkoušely jak probíhá den dospěláka, a co všechno musí v rámci dne zajistit a zaplatit.

Samy se pak mohly rozhodnout, zda získané peníze utratí nebo ušetří do prasátka.



Projekt Evropské státy

Ve třetí třídě se žáci věnovali projektu na téma Evropské státy. Učili se orientovat v mapě i nastavit

správně kompas. Zjišťovali také informace a tvořili referáty na téma Evropské státy. Také

nezapomněli prozkoumat živočichy, kteří žijí napříč Evropou i obývají moře a oceány. Četli si o nich

v encyklopediích i si je namalovali. Také studovali cizí jazyky a zkoušeli si zapamatovat, jak se třeba

lidé zdraví v Německu, v Polsku nebo na Islandu. Zkrátka prověření čtenářských a písemných

dovedností bylo velice důkladné. Bavilo je přemýšlet v souvislostech a zajímat se o naše sousedy.



Čtvrťáci v Anežském klášteře

Návštěva Anežského kláštera se našim čtvrťákům určitě vryla do paměti spoustou zážitků. V

programu “Po stopách svaté Anežky České” se dozvěděli mnoho nového o životě a poslání

významné světice pocházející z Přemyslovského rodu, ale mohli si i zažít, jaké to je, stát a chodit

po místech, která tu existovala již před staletími, cítit energii z míst, na kterých se v historii

mnohdy rozhodovalo o tom, jakým směrem se vývoj na našem území vydá. Anežka byla totiž

nejenom ochránkyní potřebných, ale také významnou rádkyní českých králů své doby.



Kamenné poklady

Odpočatí po jarních prázdninách vyrazili naši čtvrťáci zopakovat si a doplnit své znalosti o

horninách a minerálech do Národního muzea. Z cyklu programů Okénka do pravěku navštívili

tentokrát Sál minerálů, kde se mohli přesvědčit o tom, že i “obyčejný kámen”, kterého by si venku

ani nevšimli, může ukrývat velké bohatství v podobě nádherného nerostu. Mezi asi 4 000

shlédnutými exponáty každý našel nerosty, o kterých se už učil ve škole a viděl je na obrázcích, ale

také objevil mnohé poklady, které by v hlubinách Země vůbec nečekal.



Čtvrťáci a páťáci v planetáriu

Zatímco naši spolužáci sjížděli sjezdovky, vyrazil zbytek čtvrté a páté třídy do planetária. Než začal

samotný program, dostali od pana učitele pracovní list, na který hledali odpovědi ve vstupní hale

planetária. Dozvěděli se spoustu nových a zajímavých informací. Následně začal program Voyager.

Do děje je uvedla paní průvodkyně a poté shlédli krátký dokument. Návštěvu Planetária si moc

užili.



Pátá a čtvrtá třída na výstavě

Na začátku března se čtvrtá a pátá třída vypravily do Schwarzenberského paláce. NGP zde

vystavuje staré umění 16. - 18. století. Užili si náramně dílnu “Baroko všemi smysly”. Nejprve si

prohlédli část stálé expozice i s výkladem, hledali v obrazech symboliku našich smyslů, dozvěděli

se, co je šerosvit, portrét i miniatura… Nakonec zkoumali některé repliky známých soch hmatem a

konečně i sami modelovali svůj zážitek z prožitého. Děti byly nadšené, program se všem líbil.



Den vody

Děti z celého prvního stupně se ve čtvrtek zúčastnily edukativního programu Den vody, které pro

ně připravila společnost Lesy ČR. Čtyři super stanoviště, plná krásných obrázků i vycpaných zvířat,

nás provedla životem vodních živočichů. Lektoři nám k tomu pověděli mnoho zajímavých

informací, vyzkoušeli jsme si chytat ryby, schroupat slané tyčky jako bobr nebo se "napást" jako

kachna. Super zážitek, na který budou děti dlouho vzpomínat.



Oslava dne dětí a Zahradní slavnost

Den dětí oslavily děti z naší školy netradičně. Začaly v Kunratickém lese bojovkou a odpoledne

končily Zahradní slavností, kde se oficiálně otevírala školní zahrádka, na které děti pracovaly už

dlouhé měsíce předem. Součástí Zahradní slavnosti byla i dvě krásná představení, se kterými

vystoupily děti z celého prvního stupně. Děti z první třídy zazpívaly pásmo lidových písní, druhá a

čtvrtá třída nastudovala operetku Budulínek a třetí, společně s pátou třídou, nám zahráli pohádku

"Jak Jaromil ke štěstí přišel". Všechna vystoupení se moc povedla a rodiče mohli být velice pyšní na

svoje děti. Na zahrádce zase děti rodičům předvedly, co všechno se svými spolužáky zvládly

vytvořit, zasadit a vypěstovat.



Projekt "Škola před školou"

Téměř celý květen připravovali žáci prvního stupně projekt “ Škola před školou”. Zapojily se

všechny děti - od prvňáčků až po páťáky. Jedním z úkolů bylo zvelebit truhlíky před školou. Nejprve

museli vyplet veškerý plevel, nanosit hlínu a zastřihnout keře. Pak už bylo vše připravené na

sázení květin a zasypání okrasnou kůrou. Pěkně si zapracovali, ale odměnou nám všem je krásné

prostředí kolem školy. Dalším úkolem bylo zvelebení školní zahrádky, vyplet záhonky, zasadit

keříky bobulovin a mnoho dalšího.



Hmyzí projekt pro čtvrťáky

Čtvrťáci zase přispěli "svoji troškou do mlýna" krásnými hmyzími domečky a kvízem o hmyzu i s

tabulkami se správnými odpověďmi. Všechny děti se krásně zapojily a i přesto, že se to ze začátku

zdálo jako velká výzva, všechno krásně zvládly.

Druháčci a třeťáčci vyráběli hmyzí hotely

V květnu si druháci a třeťáci užili enviromentální program "Hmyzí hotel". Děti dle návodu samy

vyrobily hmyzí hotel z dřevěné stavebnice, kterou sešroubovaly šroubováky a natřely šetrným

nátěrem. Následně se dozvěděly, proč stavíme hmyzí hotely a kdo se v nich může zabydlet. Jeden



hmyzí hotel umístily děti na naší školní zahradu a vyplnily ho vhodným materiálem. Dále jsme

společně zkoumali hmyzáky pomocí lup a entomologických pinzet.

Plavecký kurz v Sušici

Děti z druhé a třetí třídy se v květnu zúčastnily pětidenního plaveckého kurzu v Sušici.

Nejdůležitějším cílem byla výuka plavání, ale děti si užily jízdu na tobogánu, plavání v protiproudu,

ale i program plný sportu, zkoumání přírody, návštěvy zajímavých míst v Sušici a také diskotéku.



Výlet ZŠ 1, ZŠ 2 a ZŠ 3 do ZOO parku Zelčín

Na závěr roku se prvňáčci, druháčci a třeťáčci vydali do ZOO parku Zelčín. Měli možnost nakrmit

nejen ovečky, kozy a další zvířátka, ale dostali také možnost nakrmit pštrosy Emu, podívat se na

mláďátka klokanů a dokonce i jezdit na koni. Byla to paráda!



Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

Budoucí prvňáčci měli příležitost se poprvé potkat v Říčanech na Jurečku. Kromě toho, že se v

kruhu navzájem představili a poznali, byl i prostor pro rodiče. Poté vyrazili do lesa, kde hráli např.

tichou poštu, skákali žabáky, naučili se společně říkanku a poznávali přírodu. Všem se to moc líbilo.



Noc s Andersenem pro prvňáčky

První spaní si prvňáčci vyzkoušeli na přespávačce s Andersenem. Během celého dne si představili

jeho nejznámější pohádky například Divoké labutě, Statečný cínový vojáček, Ošklivé káčátko nebo

Císařův slavík. K večeru měli bojovku a vydali se po stopách pohádek. Každá skupina plnila úkoly,

za které dostala nápovědy. Cílem bylo zjistit název jejich příběhu a vytvořit pěkný plakát. Po

bojovce si nacpali bříška pizzou a zeleninou, poté je čekal spánek.



Třetí třída navštívila hvězdárnu

Exkurze do Štefánikovy hvězdárny se moc vydařila. Díky pěknému počasí měli třeťáčci možnost

pozorovat dalekohledem Slunce. Dokumentární film o vesmíru děti zaujal, dozvěděly se o pohybu

Země a střídání ročních období. Cesta lanovkou byla také pěkným zážitkem.



Čtvrťáci zkoumali horniny v Geoparku

Své letošní zkoumání neživé přírody zaměřené na horniny a minerály zakončili čtvrťáci výukovým

dopolednem v Říčanském Geoparku. Tam si zopakovali a doplnili získané vědomosti a osahali

všechno, o čem se dlouho ve škole učili. Prohlédli čedičové varhany, valouny mramoru, pískovce,

žuly,.... v rozměrech, které se do vnitřních sbírek nevejdou. Každý si mohl vyzkoušet práci geologů

při průzkumu jeskyně, s kladivem v ruce najít vzácné nerosty uvnitř “obyčejných” kamenů a z

potůčku vyrýžovat zrnka českého granátu. Jedinou nejistotou dne bylo počasí, které se ale

nakonec také umoudřilo, takže si všichni užili připravené aktivity opravdu naplno.



Čtvrťáci ve škole v přírodě

Na začátku června se areál školy v přírodě v Kozárovicích proměnil v sídelní pevnost Lucemburků.

“Tam někde mezi Janem a Karlem” se ocitly děti ze čtvrté třídy, které v areálu a jeho okolí strávily

aktivní dny plné výletů do okolí i historie, her, soutěží, sportovních, dovednostních i kreativních

úkolů, poznávání sebe samých i svého fungování mezi kamarády a každodenních sebeobslužných

činností bez rodičů. K sehranému týmu dětí a jejich pedagogů se přidalo i skvělé počasí a celý

týden se tak báječně vydařil.



Čtvrťácký koloběžkový výlet

Na již tradiční koloběžkový výlet vyrazili čtvrťáci poslední týden v červnu. Tropické počasí, které

provázelo celý výlet nám sice trasu trošku zkrátilo, nicméně i tak jsme si koloběžky krásně užili.

Vyjeli jsme na téměř 10 km okruh, který jsme proložili i sportovními aktivitami i soutěžemi. Po

sportovním výkonu jsme si užili báječné grilování s dortíky, ovocem a dokonce zmrzlinou. Bylo to

báječné ukončení školního roku.



Páťáci vyrazili do Klementina

Páťáci vyrazili za zážitky do Klementina. Viděli barokní sál, astronomickou věž s meridiánovou síní

a pokochali se krásnou vyhlídkou na Prahu. Poté se odměnili báječnou zmrzlinou a podívali se i na

poledník, který probíhá Staroměstským náměstím. Počasí jim přálo a děti si výlet moc užily.



Páťáci v muzeu J. Á. Komenského

V květnu vyrazili páťáci do muzea J. Á. Komenského, kde zažili spoustu zajímavých aktivit.

Výstavou o našem významném pedagogovi je provedla moc milá paní průvodkyně. Poté si sami

vyplnili pracovní sešit, kde si své nové znalosti upevnili a také shlédli krátký film. Na závěr si

vyzkoušeli jaké to bylo psát brkem a udělali krásné fotky s Komenského myšlenkami. Výlet si moc

užili.




