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Výroční zpráva za rok 2015/2016 

 

 

1. zřizovatel: Městská část,Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 

2. název školy: Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 

3. změny v síti škol: beze změny 
 

4. zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  

 

Název programu „ Úspěch pro každého“ není nahodilý. Vyjadřuje hlavní myšlenku našeho 

vzdělávacího programu – umožnit každému vyniknout podle jeho nadání a schopností. 

Rovnocenná péče je poskytována jak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tak 

žákům nadaným. Provádíme diferencovanou výuku cizího jazyka. Početnější třídy dělíme i na 

hlavní předměty do menších skupin. Široká je naše nabídka volitelných předmětů. Škola 

propaguje otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti 

Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí,  které      

stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a 

zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám 

optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu vytváříme i 

odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská 

a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje 

jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a 

pracovních výsledků žáků je postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na 

posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům je 

dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. 

 

 

 

5. jazykové vzdělávání a jeho podpora  

 

 anglický jazyk 4/4  odbornost 50% 

 španělský jazyk 1/1  odbornost 100% 

 francouzský jazyk1/1  odbornost 100% 

 

 

 

Žáci učící se cizí jazyk jako povinný 

předmět 

Žáci učící se cizí jazyk 

jako povinně volitelný 

předmět 

Žáci učící se cizí jazyk jako 

nepovinný  předmět 

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

Aj 301 160 0 0 0 

Nj 0 0 0 0 0 

Fj 0 0 59 0 0 

Šj 0 0 69 0 0 

Rj 0 0 0 0 0 

Ost. 0 0 0 0 0 

 

 

 

6. pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost), 
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Ped. pracovníci celkem 

 

Ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

Ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

Počet (fyz. osoby) 

k 31.12.2015 

 

39 30 9 

 

 Odborná kvalifikace 77% 

 

 

7. věková struktura pedagogických pracovníků 

 

věk 20 a méně Méně než 30 31-40 41-50 51-60 61 a více 

Počet (fyz. osoby) 

k 31.12.2015 
0 8 9 13 7 2 

 

Průměrný věk je 42 roku. 

 

8. další vzdělávání pedagogických pracovníků  

počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci    

počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka, zaměření 

vzdělávání 

 

Odbornou kvalifikaci si doplňuje 8 pedagogických pracovníků  

 

 

Školení pracovníků školy 2015 – 2016 

 

Celý pedagog. 

sbor 

Proč pracovat s třídním 

kolektivem  

25.8.2015 5 hod Mgr. P.Vácha, 

Pyramidas 

Jana Polohová Podpůrná opatření a 

možnosti školy u žáků se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami 

14.9.2015 2 hod PPP, P - 2 

Jana  Myslínová Podpůrná opatření a 

možnosti školy u žáků se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami 

14.9.2015 2 hod PPP, P - 2 

Romana Stará Veletržní palác: Ëgon 

Schiele 

22.9.2015 2 hod NG Praha 

Jana Polohová Stalking 12.10.2015 2 hod PPP, P - 2 

Jana Myslínová Regionální dějiny Teplicka 17.10.2015 8 hod ASUD 

Monika 

Trojanová 

Regionální dějiny Teplicka 17.10.2015 8 hod ASUD 

Markéta 

Majerová 

Konference veřejného 

stravování 

20.10.2015 8 hod www.jidelny.cz 

Jana Márová Konference veřejného 

stravování 

20.10.2015 8 hod www.jidelny.cz 

Radka Novotná Oxford Professional 

Development for Primary 

Teachers 

24.10.2015 3 hod Oxford 

Professional 

Development 
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Sylva 

Ondříčková 

Jak zavést systém podpory 

nadání žáků ve škole 

2.11.2015 6 hod NIDV, Praha 

Hana Přikrylová Genetická metoda čtení a 

psaní 

5.11.2015 6 hod NIDV Praha 

Jana Myslínová Vývoj české státnosti 7.11.2015 4 hod ASUD 

Jarka Mokrá Kritická místa ve výuce 

matematiky základní školy 

7.11.2015 6 hod Pedagogická 

fakulta UK 

Jana Márová Školní stravování v praxi 10.11.2015 3 hod Služba škole 

Mladá Boleslav 

Pavla Kouřilová Hry ve výuce cizích jazyků 

smysluplně 

11.11.2015 6 hod Contexta 

Křešice 

Jana Polohová Islám a islamismus 16.11.2015 3 hod PPP, P - 2 

Jana Myslínová Islám a islamismus 16.11.2015 3 hod PPP, P - 2 

Kamila 

Halámková 

Videem k motivaci při 

hodinách Aj 

19.11.2015 2 hod Fraus 

Jana Janáková Tvořivé psaní v hodinách 

češtiny I. 

23.11.2015 4 hod IDV, Praha  

Iveta Pancnerová Tvořivé psaní v hodinách 

češtiny I. 

23.11.2015 4 hod IDV, Praha 

Sylva 

Ondříčková 

Konference Dyskorunka 26.11.2015 9 hod Dys-centrum 

Praha 

Drahomíra 

Lukešová 

Respektovat a být 

respektován 

25.11.2015 4 hod Společnost pro 

mozkově 

kompatibilní 

vzdělávání 

Sylva 

Ondříčková 

Karel IV. a Jan Hus – Karel 

a Jan, co do vínku dali nám 

25.11.2015 6 hod NIDV Praha 

Olga 

Vyhnánková 

Primární logopedická 

prevence 

3.10. – 

28.11.2015 

80 hod Služba škole, 

Mladá Boleslav 

Jana Jadrná Rozvoj matematické 

gramotnosti v praxi 

30.11.2015 4 hod Fraus 

Marta 

Mecnerová 

Dotyková zařízení ve výuce 

zeměpisu 

2.12.2015 1 hod Životní 

vzdělávání, z.s. 

Jana Myslínová Práce s IA tabulí: SNB 1 3.12.2015 3 hod AV Media 

Monika 

Trojanová 

Práce s IA tabulí: SNB 1 3.12.2015 3 hod AV Media 

Sylva 

Ondříčková 

Práce s IA tabulí: SNB 1 3.12.2015 3 hod AV Media 

Jana Beranová Práce s IA tabulí: SNB 1 3.12.2015 3 hod AV Media 

Klára Veselá Práce s IA tabulí: SNB 1 3.12.2015 3 hod AV Media 

Radka Novotná Dovednosti pedagoga s IA 

tabulí – začátečník 

3.12.2015 3 hod AV Media 

Ivana Nováková Práce s IA tabulí: SNB 1 3.12.2015 3 hod AV Media 

Petra Malinová Práce s IA tabulí: SNB 1 3.12.2015 3 hod AV Media 

Klára Seifertová Práce s IA tabulí: SNB 1 3.12.2015 3 hod AV Media 

Jarka Balážová Práce s IA tabulí: SNB 1 3.12.2015 3 hod AV Media 

Romana Stará Práce s IA tabulí: SNB 1 3.12.2015 3 hod AV Media 

Jaroslava Mokrá Práce s IA tabulí: SNB 1 3.12.2015 3 hod AV Media 

Jana Jadrná Dílna čtení I 3.12.2015 4 hod Fraus 

Renata Účetní  závěrka a 4.12.2015 2 hod Olmesoft 



Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 

5 

 

Ploužková inventarizace 2015 

Jana Kozová Účetní  závěrka a 

inventarizace 2015 

4.12.2015 2 hod Olmesoft 

Lenka 

Štemberová 

Využití audiovizuálních 

materiálů ve výuce 

10.12.2015 8 hod Česká televize 

Petra Malinová Učím (se) rád v 1.třídě 14.12.2015 5 hod Mgr. 

J.Jokešová 

Jana Jadrná Práce s IA tabulí: SNB 2 14.12.2015 5 hod AV Media 

Iveta Pancnerová Práce s IA tabulí: SNB 2 14.12.2015 5 hod AV Media 

Jana Beranová Práce s IA tabulí: SNB 2 14.12.2015 5 hod AV Media 

Jarmila Balážová Práce s IA tabulí: SNB 2 14.12.2015 5 hod AV Media 

Pavla Kouřilová Práce s IA tabulí: SNB 2 14.12.2015 5 hod AV Media 

Jana Polohová Práce s IA tabulí: SNB 2 14.12.2015 5 hod AV Media 

Marta 

Mecnerová 

Práce s IA tabulí: SNB 2 14.12.2015 5 hod AV Media 

Klára Seifertová Práce s IA tabulí: SNB 2 14.12.2015 5 hod AV Media 

Klára Veselá Práce s IA tabulí: SNB 2 14.12.2015 5 hod AV Media 

Kateřina 

Šindelářová 

Práce s IA tabulí: Pasco 1 6.1.2016 5 hod AV Media 

Petra Malinová Práce s IA tabulí: SNB 2 7.1.2016 5 hod AV Media 

Jana Janáková Práce s IA tabulí: SNB 2 7.1.2016 5 hod AV Media 

Kateřina 

Šindelářová 

Práce s IA tabulí: SNB 2 7.1.2016 5 hod AV Media 

Kamila 

Halámková 

Dovednosti pedagoga s IA 

tabulí – mírně pokročilý 

14.12.2015 5 hod AV Media 

Veronika 

Mojková 

Práce s IA tabulí: SNB 2 7.1.2016 5 hod AV Media 

Ivana Nováková Práce s IA tabulí: SNB 2 7.1.2016 5 hod AV Media 

Kateřina 

Nábělková 

Práce s IA tabulí: SNB 2 7.1.2016 5 hod AV Media 

Radka Novotná Dovednosti pedagoga s IA 

tabulí – mírně pokročilý 

7.1.2016 5 hod AV Media 

Ivona Kobrová Práce s IA tabulí: SNB 2 7.1.2016 5 hod AV Media 

Romana Stará Práce s IA tabulí: SNB 2 7.1.2016 5 hod AV Media 

Vendula 

Švehlíková 

Práce s IA tabulí: SNB 2 7.1.2016 5 hod AV Media 

Hana Přikrylová Práce s IA tabulí: SNB 2 7.1.2016 5 hod AV Media 

Radek Krupička Práce s IA tabulí: SNB 2 7.1.2016 5 hod AV Media 

Dagmar 

Beranová 

Selektivní prevence RCH   11.1.2016 4 hod PPP pro Prahu 

3 a 9 

Kamila 

Halámková 

Moderní nástroje a 

inovativní postupy pro 

výuku cizího jazyka 

19.1.2016 4 hod AV Media 

Veronika 

Mojková 

Práce s IA tabulí: Cizí 

jazyky 

19.1.2016 4 hod AV Media 

Pavla Kouřilová Práce s IA tabulí: Cizí 

jazyky 

19.1.2016 4 hod AV Media 

Radka Novotná Moderní nástroje a 

inovativní postupy pro 

výuku cizího jazyka 

19.1.2016 4 hod AV Media 
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Sylva 

Ondříčková 

Čeština z druhé strany, jak 

ji učit děti – cizince I. 

20.1.2016 8 hod NIDV Praha 

Monika 

Trojanová 

50 fyzikálních experimentů 

z krabice od bot 

20.1.2016 6 hod e-pedagog, 

Praha 

Radka Novotná Plánování hodiny 

angličtiny pro digitální 

generaci žáků 

20.1.2016 2 hod Fraus, Praha 

Jana Janáková Český jazyk činnostně ve 

2.pololetí 1.ročníku 

23.1.2016 8 hod Tvořivá škola 

Jana Myslínová Balintonská skupina 1.2.2016 2 hod PPP, P - 2 

Lucie Žežulková Pletení z papíru 3. – 11.2. 

2016 

8 hod ACZ, s.r.o. 

Praha 

Blanka 

Chlebečková 

Pletení z papíru 3. – 11.2. 

2016 

8 hod ACZ, s.r.o. 

Praha 

Jana Polohová Práce s IA tabulí: 

Matematika 2.stupně 

4.2.2016 6 hod AV Media 

Renata Majerová Vedení praxí ve školní 

družině 

5.2.2016 3 hod VOŠ 

pedagogická 

Blanka 

Chlebečková 

Vedení praxí ve školní 

družině 

5.2.2016 3 hod VOŠ 

pedagogická 

Lucka Žežulková Vedení praxí ve školní 

družině 

5.2.2016 3 hod VOŠ 

pedagogická 

Ivona Kobrová Práce s IA tabulí: Dějepis 8.2.2016 3 hod AV Media 

Petra Malinová Práce s IA tabulí: 1.stupeň 10.2.2016 4 hod AV Media 

Jana Janáková Práce s IA tabulí: 1.stupeň 10.2.2016 4 hod AV Media 

Jana Jadrná Práce s IA tabulí: 1.stupeň 10.2.2016 4 hod AV Media 

Iveta Pancnerová Práce s IA tabulí: 1.stupeň 10.2.2016 4 hod AV Media 

Hanka Přikrylová Práce s IA tabulí: 1.stupeň 10.2.2016 4 hod AV Media 

Vendula 

Švehlíková 

Práce s IA tabulí: 1.stupeň 10.2.2016 4 hod AV Media 

Klára Veselá Práce s IA tabulí: 1.stupeň 10.2.2016 4 hod AV Media 

Jana Beranová Práce s IA tabulí: 1.stupeň 10.2.2016 4 hod AV Media 

Kateřina 

Nábělková 

Práce s IA tabulí: 1.stupeň 10.2.2016 4 hod AV Media 

Radek Krupička Práce s IA tabulí: 1.stupeň 10.2.2016 4 hod AV Media 

Jarka Balážová Práce s IA tabulí: 1.stupeň 10.2.2016 4 hod AV Media 

Petra Malinová Dílna čtení II. 16.2.2016 4 hod Fraus 

Jana Janáková Dílna čtení II. 16.2.2016 4 hod Fraus 

Jana Janáková Práce s IA tabulí: SNB 3 18.2.2016 3 hod AV Media 

Vendula 

Švehlíková 

Práce s IA tabulí: SNB 3 18.2.2016 3 hod AV Media 

Kateřina 

Šindelářová 

Práce s IA tabulí: SNB 3 18.2.2016 3 hod AV Media 

Iveta Pancnerová Práce s IA tabulí: SNB 3 18.2.2016 3 hod AV Media 

Radka Novotná Dovednosti pedagoga s IA 

tabulí – středně pokročilý 

18.2.2016 3 hod AV Media 

Pavla Kouřilová Práce s IA tabulí: SNB 3 18.2.2016 3 hod AV Media 

Veronika 

Mojková 

Práce s IA tabulí: SNB 3 18.2.2016 3 hod AV Media 

Kamila Dovednosti pedagoga s IA 18.2.2016 3 hod AV Media 
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Halámková tabulí – středně pokročilý 

Jana Polohová Práce s IA tabulí: SNB 3 18.2.2016 3 hod AV Media 

Radek Krupička Práce s IA tabulí: SNB 3 18.2.2016 3 hod AV Media 

Jana Jadrná Práce s IA tabulí: SNB 3 18.2.2016 3 hod AV Media 

Ivona Kobrová Práce s IA tabulí: SNB 3 18.2.2016 3 hod AV Media 

Kateřina 

Nábělková 

Práce s IA tabulí: SNB 3 18.2.2016 3 hod AV Media 

Jana Polohová Charakteristika a ukázky 

„dobrého vyučování“ v 

matematice 

25.2.2016 4 hod Descartes 

Markéta 

Majerová 

Implementace systému 

dietního stravování pro 

pracovníky příspěvkových 

organizací 

25.2.2016 3 hod Asociace 

zřizovatelů 

školních jídelen 

Romana Stará Dramatická výchova 

v rámci výuky českého 

jazyka 

7.3.2016 4 hod 2.ZŠ Chodov, 

Praha  4 

Lucie Žežulková Techniky korálkování 9. – 

16.3.2016 

6 hod ACZ vzděl. 

centrum Praha 

Blanka 

Chlebečková 

Techniky korálkování 9. – 

16.3.2016 

6 hod ACZ vzděl. 

centrum Praha 

Lenka 

Štemberová 

Práce s IA tabulí: Čj 

(Moderní nástroje a 

inovativní postupy) 

14.3.2016 3 hod AV Media 

Romana Stará Práce s IA tabulí: Čj 

(Moderní nástroje a 

inovativní postupy) 

14.3.2016 3 hod AV Media 

Ivona Kobrová Práce s IA tabulí: Čj 

(Moderní nástroje a 

inovativní postupy) 

14.3.2016 3 hod AV Media 

Jana Myslínová Karel IV. a jeho doba  16.3.2016 8 hod NIDV Praha 

Drahomíra 

Lukešová 

Asistent pedagoga jako 

součást systému podpory 

vzdělávání žáků se SPUCH 

17.3.2016 2 hod UJAK Praha 

Jana Myslínová  18.3.2016  PPP, Praha 2 

Radka Novotná Konference pro učitele 

2.stupně aneb Jarní 

inspirace do výuky cizích 

jazyků 

2.4.2016 6 hod Fraus, Praha 

Renata Majerová Seznamovací a týmové 

stmelovací hry v praxi 

14.4.2016 4 hod Vzdělávací 

institut 

Středočes. kraje 

Markéta 

Majerová 

Konference veřejného 

stravování 

14.4.2016 6 hod www.jidelny.cz 

Markéta 

Majerová 

Jak zajistit objektivní 

výsledky spotřebního koše 

14.4.2016 2 hod www.jidelny.cz 

Marta 

Mecnerová 

Práce s IA tabulí: Z 18.4.2016 6 hod AV Media 

Jana Kozová Úrazy dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských 

zařízeních 

21.4.2016 7 hod Seminaria, 

s.r.o. 
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Jana Myslínová Hledání domova; Národ 

jako specifický evropský 

fenomén 

23.4.2016 5 hod ASUD, Praha 

Dagmar 

Beranová 

Minimalizace šikany 14.1. – 

16.5.2016 

54 hod AISIS, o.s. 

Kladno 

Jana Janáková Matematická prostředí 

v metodě Hejného 

18.5.2016 4 hod H-mat, o.p.s., 

Praha 

Pavla Kouřilová Hry ve výuce cizích jazyků 

smysluplně 2 

20.5.2016 6 hod Contexta, 

Křešice 

Jana Polohová Závěrečné setkání 

metodiků prevence 

16.5.2016 2 hod PPP, P - 2 

Monika 

Trojanová 

Dalších 49 fyzikálních 

experimentů, které se 

nevešly do krabice od bot 

30.5.2016 6 hod e-pedagog.cz 

Lenka 

Štemberová 

Je úroveň A1 reálným 

cílem pro výuku němčiny 

na ZŠ ? 

2.6.2016 2 hod Fraus 

Jana Myslínová Broumovsko 26.4.2016 8 hod ASUD 

Jana Myslínová Otazníky současného 

školství, nové informace k 

inkluzi 

6.6.2016 2 hod PPP, P - 2 

Renata Majerová Víkendový keramický kurs 

pro pedagog. pracovníky 

27.2. – 

11.6.2016 

40 hod ZŠ Donovalská, 

P-4 

Lucie Žežulková Korálkování 22.6.2016 4 hod ACZ spol. 

s.r.o., Praha 

Blanka 

Chlebečková 

Korálkování 22.6.2016 4 hod ACZ spol. 

s.r.o., Praha 

 

 

 

 

 

Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka je 7,3 hod. 

Vzdělávání bylo zaměřeno na posilování kompetencí učitele, rozšiřování odborných znalostí, 

práci s interaktivní tabulí a interaktivními učebnicemi 

 

 

9. počet zapsaných dětí pro školní rok 2016/17 a odkladů školní docházky 

 na školní rok 2016/17 

 

 

 Zapsané děti Přijaté děti 
Odklady školní 

docházky 

Počet  160 75 5 

 

1. 9. 2016 nastoupilo 76 žáků.  
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10. hodnocení činnosti školních družin a klubů 

                                                          
HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Ve školním roce 2015 / 2016 bylo ve Školní družině otevřeno a provozováno šest oddělení. 

Ranní družina byla otevřena vždy od 6:30 do 7:40 hodin. V případě půleného vyučování, tedy 

v úterý, středu a ve čtvrtek byla pak prodloužena až do 8:45 hodin. Odpolední provoz Školní 

družiny byl každý den ukončen v 18:00 hodin. 

Vedoucí vychovatelkou byla paní Renata Majerová a jednotlivá oddělení Školní družiny vedly tyto 

vychovatelky:   

                                I. oddělení  Žežulková Lucie 

                               II. oddělení Chlebečková Blanka 

                              III. oddělení Lukešová Drahomíra 

                              IV. oddělení Majerová Renata 

                               V. oddělení Vyhnánková Olga, Mgr. 

                              VI. oddělení Patočková Zuzana 

První, třetí, čtvrté a páté oddělení bylo umístěno ve třetím patře školy, druhé a šesté oddělení 

v patře prvním. 

Týdenní skladbu programu jsme sestavovali tak, aby přirozeně rozvíjela pohybové, výtvarné, 

hudební, dramatické a pracovní schopnosti dětí. Vždy v polovině týdne, ve středu, jsme již 

tradičně zařazovali do programu, rekreační vycházky na vzdálenější místa a hřiště, návštěvy 

výstav, divadelních představení, anebo akcí připravených DDM Praha 2. 

Důležitou součástí naší práce je podpora výuky. Ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých tříd 

jsme žákům pomáhali zvládnout jak novou látku, vypořádat se s jejím pochopením, tak nenásilnou 

a zábavnou formou ukázat její využití v běžném životě. Z nových technologií jsme měli možnost 

ve všech odděleních využívat interaktivní tabule, které nám pomáhali při hudebních, výtvarných a 

dramatických činnostech. 

Při všech činnostech školní družiny, ve třídách, na hřištích, výletech i exkurzích jsme dbali na 

dodržování pravidel bezpečnosti. Stejně jako jsme každý den dětem připomínali správné 

hygienické návyky. Velkou péči jsme věnovali výchově k toleranci a rozvíjení mezilidských 

vztahů. Děti jsme seznamovali s tradicemi naší země i s tradicemi jiných národů, tak abychom si 

lépe vzájemně všichni porozuměli. 

Za velmi důležitou považujeme úzkou spolupráci školní družiny s rodiči. V ní nám pomáhají  jak 

vypsané konzultační hodiny všech vychovatelek tak naše účast na třídních schůzkách s rodiči. 

Seznam vybraných akcí, kterých se zúčastnili děti se školní družinou v roce 2015 / 2016  

 

Září       16.09.  Mini ZOO DDM P2, Lublaňská 

                30.09.  Jarmark v DDM P2, Slezská  

Říjen   14.10.  Výstava Můj stát v Lichtenštejnském paláci  

                21.10.  Halloweenské odpoledne v DDM Praha 2, Slezská          

Listopad       4.11.  Den s ježky v DDM Praha 2, Lublaňská 

                      8.11.  Zrcadlové bludiště v Revoluční 

                  25.11.  Svíčkárna Šestajovice 

Prosinec       2.12.  Mikulášský rej v DDM Praha 2, Slezská 

                      9.12.  Vánoční trhy 

                  16.12.  Vánoční diskotéka s tombolou 

                      3.12.  Mikulášský rej v DDM Praha 2, Slezská 

                   17.12.  Vánoční tombola 

 Leden        20.01.  Papír 100x jinak v DDM Praha 2, Slezská 

 Březen       16.03.  Výstava orchidejí v Botanické zahradě v Tróji 

                    23.03.  Družinové velikonoční tvoření 
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                    30.03.  Zábavní hřiště Brumbambule 

Duben        13.04.  Etiketa pro děti v DDM Praha 2, Slezská 

                     20.04.  Den Země v DDM Praha 2, Lublaňská 

                     27.04.  Exkurze na letišti Václava Havla 

Květen         18.05.  Kouzelný les v Riegrových sadech 

Červen         29.06.  Družinová závěrečná diskotéka 

 

 

 

 

 

Školní klub 

Ve školním roce 2015/2016 byl školní klub otevřen pro děti 5. – 9. tříd od 12:45 hodin. 

Toto opatření omezuje rizikovost prostředí pro školní děti, žáky ZŠ Slovenská, v době mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním. Z těchto důvodů se klub specializuje zejména na tzv. 

vnitřní aktivity: besedy, četbu, poslech hudby, sportovní aktivity apod. 

 

Překážkou pro uskutečňování co největšího množství mimoklubových aktivit (návštěva kulturních 

a sportovních akcích) je velká časová vytíženost dětí ve škole. Odpoledne mívají děti na druhém 

stupni většinou vyučování, i když mají zájem se účastnit aktivit v klubu, nemohou. 

 

SPORTOVNÍ ČINNOSTI: 

14. 10. 2015 OK v stolním tenise - mladší žáci: Štěpán Pavlíček 6.A, Richard 

Zadák 6.A, Lukáš Řezníček 6.B. Žáci se umístili na 4. místě. 

15. 10. 2015  OK v stolním tenise - starší žáci: Jan Čech 9.B, Dan Drhlík 8.B, 

Alex Sekera 8.B, Jirka Procházka 9.B. Žáci se umístili na 4. místě. 

19. 10. – 9. 12. 2015 Turnaj ve stolním tenise: 1. místo: Anna Konradová 8.A, 2. místo 

Prokop Kučera 6.B, 3. místo Štěpán Pavlíček 6.A 

14. 1. – 22. 2. 2016  Turnaj ve stolním fotbálku: 1. místo Lukáš Fremut 6.B, 2. místo 

Jakub Mejta 5.A, Julie Bartáková 6.B 

10. 2. – 25. 2. 2016  Turnaj v lakrosu: 1. místo Eduard Vladař 5.B, 2. místo Lukáš 

Řezníček 6.B, 3. místo Dominik Drhlík 6.B 

6. – 22. 5. 2016  Fandíme našim – MS v ledním hokeji 

22. 5. – 28. 6. 2016  Turnaj ve stolním tenise: 1. místo Lukáš Řezníček 6.B, 2. místo 

Anna Konradová 8.A, 3. místo Ivo Krastin 5.B 

 

NEFORMÁLNÍ BESEDY NA AKTUÁLNÍ TÉMATA: 

4. 9. 2015  Mé prázdniny 

25. 9. 2015  Svatý Václav – význam v českých dějinách 

26. 10. 2015  28. říjen a jeho význam 

26. 10. 2015  Halloween a dušičky – rozdílné tradice napříč světem 

13. 11. 2015  17. listopad – Sametová revoluce 

26. 11. 2015 Proč zdobíme vánoční stromek: vývoj tradice. Tradice u našich 

sousedů: průvod čertů „Krampuslauf“ v Rakousku 

4. 12. 2015 Mikuláš, Barbora – zvyky a tradice 

15. 12. 2015  Čas Vánoc – zvyky a tradice 

22. 3. 2016   Velikonoce – zvyky a tradice 

28. 4. 2016  Tradice a zvyky: pálení čarodějnic, stavění májky, svátek práce 

6. 5. 2016   8. květen – Den osvobození 

29. 6. 2016  Jak prožiji letní prázdniny 

 

VIDEOPROJEKCE: 
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25. 11. 2015  Lego příběh 

28. 6. 2016   Zvířecí detektiv 

28. 6. 2016  Vzhůru do oblak 

 

 

VÝTVARNÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍM KLUBU: 

1. – 23. 10. 2015  Výtvarná soutěž „Strašidelné stvoření“: 1. místo Lukáš Koprda 5.B, 

2. místo Hana Poloha 5.C, Veronika Kafková 5.C, 3. místo Prokop 

Kučera 5.B 

16. 11. – 9. 12. 2015  Výroba taštiček, zdobení svíček a krabiček od sirek na vánoční trhy 

23. 11. – 9. 12. 2015  Vánoce: 1. místo Lucie Štouračová 5.B, 2. místo Andrej Frank 5.B, 

3. místo Jasmína Dvořáková 5.B 

8. 2. – 29. 4. 2016  Výtvarná soutěž Marťánci „Škola z Marsu“: Jasmína Dvořáková 5.B, 

Ivo Krastin 5.B 

11. 4. – 13. 5. 2016 Výtvarná soutěž „To je krása!“: 1. místo Jasmína Dvořáková 5.B, 2. 

místo Julie Šturmová 5.A, 3. místo Štěpán Pavlíček 6.A 

 

 

SPOLEČNÉ KLUBOVÉ AKTIVITY: 

Společné aktivity podporují uvědomění si sebe sama v kolektivu, učí se vnímat potřeby 

druhých (vzájemná pomoc mezi spolužáky), toleranci. Při poslechu hudby se děti učí toleranci 

vůči vkusu jiných, rozšiřují své znalosti, zamýšlejí se co jim ne/líbí a proč. Společenské hry učí 

děti soužití mezi lidmi, přizpůsobení se a umění přijmout prohru adekvátním způsobem. 

Besedy na téma: bezpečnost ve škole, klubu a před budovou školy, hygiena, jak se 

chováme ke spolužáků, pomáháme si. 

Besedy na téma: drogy, alkohol, kouření, šikana a kyberšikana, sdílení osobních údajů na 

sociálních sítích, závislosti, youtubeři. 

Společenské hry: ubongo, quoridor, Evropa, Česko, aktivity, slova, šachy, karetní hry, 

vědomostní hry, Titanic, laser maze, panic lab, loupežníci… 

Sledování sportovních programů (MS v ledním hokeji) 

Adopce vakoveverky létavé z pražské ZOO (5. 5. 2016) 

 

Akce klubu: 

27. 10.2015  Halloween: taneční soutěž, vítěz Denis Sztwiertnia 5.A 

11. 12. 2015  Vánoční party: taneční soutěž, vítěz Eduard Vladař 5.B 

18. 12. 2015 Vánoční posezení 

15. 2. 2016  Valentýnská pošta 

14. 3. 2016 Den se zvířátky 

1. 4. 2016  Aprílový den: vyprávění vtipů, hra na postřeh 

17. 5. 2016  Miss a Misák: Miss: 1. Anna Konradová 8.A, 2. Samuela 

Kandilarova 5.C, 3. Hana Poloha 5.C, Missák: 1. Dominik Drhlík 

6.B, 2. Štěpán Pavlíček 6.A, 3. Mirek Kolman 6.B.  Taneční soutěž: 

Petr Pokorný 6.B. Polštářový souboj: Martin Kareš 6.B 

28. 6. 2016 Přespávání ve školním klubu: Promítání fotek ze školního roku 

2014/2015, soutěž v páce, diskotéka, společenské hry. 

30. 6. 2016 Předprázdninové posezení a rozloučení 

 

KLUBOVÉ AKTIVITY INTEGROVANÉ: 

Sem patří takové aktivity, které jsou uskutečňovány v součinnosti se ZŠ Slovenská. 

6. 10. 2015 Šerpování prvňáčků 

9. 12. 2015 Den otevřených dveří 

9. 12. 2015 Vánoční trhy 
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18. 1. 2016 Den otevřených dveří 

12. 5. 2016  Vernisáž výtvarných prací 

28. 6. 2016 Závěrečné vystoupení 9. tříd 

 

MIMOKLUBOVÉ AKTIVITY: 

16. 2. 2016 Sněhová bitva, bobování 

16. 3. 2016 Fandíme florbalovému týmu v semifinále 

1. 4. 2016 Návštěva sportovního hřiště 

4. 4. 2016 Návštěva dětského hřiště 

7. 4. 2016 Hry v parku před klubem 

11. 4. 2016 Návštěva dětského hřiště 

13. 6. 2016  Výlet do ZOO za adoptovanou vakoveverkou létavou 

 

 

 

 

 

11. poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost 

speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce      s PPP, SPC, 

policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) 

 

                                             

 

         V tomto školním roce funkci výchovné poradkyně vykonávala Mgr. Jana Myslínová. 

V součinnosti s třídními učiteli, vedením školy, školní speciální pedagožkou, školní psycholožkou, 

se specialisty z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 2 i s dalšími odborníky se podílela 

na řešení výchovných a výukových problémů žáků. 

Poskytovala konzultace žákům, jejich rodičům, případně pedagogům podle aktuálních potřeb. 

Nejzávažnější problémy byly projednávány na výchovných komisích, z nichž výchovná poradkyně 

pořizovala zápis. V průběhu letošního školního roku šlo zejména o případy nevhodného chování 

některých žáků vůči spolužákům, někdy s odrazem na vztahy v celém třídním kolektivu.  

Byl kladen důraz na včasné podchycování a řešení takových případů a  tvorbu podmínek pro jejich 

prevenci. Soustavná pozornost byla věnována klimatu školy, utváření dobrých vztahů mezi žáky 

napříč ročníky i mezi žáky a učiteli. 

Nadále bylo vyvíjeno úsilí o zamezení záškoláctví. Jednání s rodiči, která proběhla v této 

souvislosti, měla pozitivní dopad.  

Škola byla v kontaktu s OSPOD Prahy 2 a Prahy 10, s Policií ČR, s SPC pro žáky se specifickými 

poruchami chování. 

          Stálá péče byla věnována žákům se specifickými poruchami učení a chování a žákům  

z jinojazyčného prostředí. Výchovná poradkyně se podílela na tvorbě individuálních vzdělávacích 

plánů a jejich aktualizaci, vedla dokumentaci o všech těchto žácích, konzultovala s ostatními 

vyučujícími i rodiči, žákům se věnovala ve svých pravidelných konzultačních hodinách i mimo ně. 

Spolupracovala s dalšími členkami školního poradenského pracoviště, školní speciální pedagožkou 

PaedDr.S.Ondříčkovou, školní psycholožkou Mgr.L.Jirkovou, jejíž funkci od října 2015 převzala 

Mgr. D.Beranová, též pak se školní metodičkou prevence Mgr.J.Polohovou. Z pracovních setkání, 

konaných jednou týdně, pořizovala zápisy. 

          Výchovná poradkyně se účastnila schůzek a vzdělávacích akcí pedagogicko-psychologické 

poradny a seminářů spojených se změnami v zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními 

potřebami, které vstupují v platnost od září 2016. Získané informace předávala vedení školy a 

kolegům. 

          Poskytovala konzultace studentům PedF UK, kteří na naší škole realizovali svou 

pedagogickou praxi.  



Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 

13 

 

          K hlavním úkolům výchovného poradenství patřila příprava žáků na vhodný výběr dalšího 

studia a na volbu jejich budoucího povolání. Tato příprava probíhala v průběhu celého školního 

roku formou individuálních rozhovorů se žáky a jejich rodiči, dále formou přednášek, 

informačních schůzek, předávání materiálů, zprostředkovávání kontaktů s PPP (zájemci 

absolvovali vyšetření k volbě povolání) a s dalšími institucemi. Žáci byli upozorňováni na 

propagační akce středních škol a prezentační výstavy. Měli možnost si vypůjčit přehledy středních 

škol i brožury zaměřené na postup přípravy ke zkouškám, na zvládnutí přechodu na vyšší stupeň 

vzdělávání a obecně na vhodný styl učení. Této možnosti hojně využívali. Žákům byl 

zprostředkován též nákup informačních přehledů.  

Významnou pomocí v poradenské činnosti jí byly výsledky a rozbory testování žáků  8.ročníku 

zpracované školní psycholožkou. Závěry z obou zdrojů byly konzultovány s jednotlivými žáky a 

jejich třídními učiteli a využity též při jednání s rodiči. 

Výchovná poradkyně spolupracovala také s vyučujícími občanské výchovy a světa práce. Řada 

kapitol a aktivit v obou předmětech úzce souvisí s problematikou profiorientace. 

      Výchovná poradkyně byla v kontaktu s třídními učiteli 5.a 7.ročníků, poskytovala jim 

informace, vedla evidenci žáků hlásících se i přijatých na víceletá gymnázia. 

Starala se o kontrolu a včasné odbavení přihlášek ke studiu.   

Vydávala rodičům žáků 5.,7. a 9.ročníků zápisové lístky a pomáhala s formulací odvolání. 

 

         Přijímacího řízení se v letošním školním roce zúčastnilo 39  žáků z 9.ročníku. Všichni byli 

přijati. Na gymnázia odešlo 15 žáků, na střední školy 24 žáci. 

Na víceletá gymnázia bylo přijato z 5.ročníku 13 žáků,  ze 7.ročníku 3 žáci. 

 

 

 

 

Zpráva o speciálně – pedagogické péči 2015-2016 
 

     Na pozitivní atmosféře a bezpečném prostředí ve škole se dlouhodobě podílí tým odborníků 

školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP)ve složení výchovný poradce, školní psycholog, 

školní metodik prevence a školní speciální pedagog. Jejich působení je samozřejmě mnohem širší. 

Rozdělení kompetencí je podrobně uvedeno ve školním vzdělávacím programu . 

 

     V přípravném týdnu byli nově příchozí vyučující i ostatní pedagogové seznámeni se zásadami 

práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky se specifickými poruchami učení a 

chování, žáky z odlišného sociokulturního prostředí, žáky s jazykovou bariérou a žáky nadanými), 

s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro integrované žáky a s reedukačními a 

kompenzačními pomůckami. Zároveň byla provedena podrobná instruktáž všech vyučujících 

ohledně individuálního přístupu k těmto žákům. Učitelé a další pedagogičtí pracovníci školy byli 

seznámeni s možnostmi zohledňování a se způsoby modifikace hodnocení a klasifikace žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

  

     Na úvodní schůzce členů ŠPP byl sestaven a prokonzultován podrobný plán činností a aktivit 

pracoviště na celý školní rok. Tento plán byl na pravidelných úterních setkáních ŠPP průběžně 

vyhodnocován a doplňován o konkrétní kroky jednotlivých členů týmu. Výchovná poradkyně 

Mgr. J. Myslínová z těchto setkání vede zápisy. Setkání byly podle potřeby účastny ředitelka školy 

a pravidelně rovněž zástupkyně Psychologicko- pedagogické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 

psycholožka PhDr. Pánková, případně poradenská speciální pedagožka Mgr. Mládková, s nimiž 

jsme řešili metodickou pomoc konkrétním žákům a jejich zákonným zástupcům.  

 

     Pro zákonné zástupce integrovaných žáků a dalších žáků v péči poradny proběhla společná 

schůzka již v průběhu září 2015. Přítomní si prohlédli vystavené kompenzační a reedukační 
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pomůcky a další materiály používané v hodinách speciálně pedagogické péče. Byli seznámeni se 

systémem a obsahem práce školního poradenského pracoviště ve škole a s průběhem uspokojování 

speciálních vzdělávacích potřeb integrovaných žáků. 

 

     Na podkladě žádosti zákonných zástupců žáků a odborných posudků ze školských 

poradenských zařízení byly po schválení ředitelkou školy vypracovány individuální vzdělávací 

plány (IVP) pro integrované žáky. Jejich plnění během roku průběžně sledovali a aktualizovali 

jednotliví vyučující i zástupce Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. IVP jsou 

přístupny všem vyučujícím v on-line podobě, rodičům jsou zasílány třídními učiteli adresně 

mailem. 

 

    U žáků prvních ročníků byly provedeny Testy rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky 

(Kucharská, Švancarová). Výsledky byly prokonzultovány s třídními učitelkami a zákonnými 

zástupci žáků. Vybraným žákům byly poskytovány hodiny grafomotoriky (jednalo se o uvolňovací 

cviky a individuální nácvik psaní v malé skupince mimo třídní kolektiv). 

Hodiny nácviku čtenářských dovedností byly nabídnuty formou odpoledního kroužku, o nějž však 

nebyl zájem.  

 

     Žáci druhého až pátého ročníku byli preventivně testováni ve čtenářské rychlosti a porozumění 

(Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností-Volín, Caravolas). S výsledky byli 

seznámeni vyučující i samotní žáci. Žáci se slabými výsledky v těchto testech jsou zároveň ti, 

kterým je ve škole věnována zvýšená individuální péče Tito žáci jsou rovněž zařazeni do hodin  

reedukace vývojových poruch učení. 

 

 

    Předmětem speciálně pedagogické péče byly v letošním roce hodiny náprav vývojových poruch 

učení. Reedukační činnosti zajišťovala školní speciální pedagožka, která dále zaštiťovala oblast 

pedagogické diagnostiky a úzkou spolupráci se spádovou pedagogicko psychologickou poradnou. 

Nápravy specifických poruch učení byly do vyučování zařazovány většinou v hodinách českého 

jazyka kmenové třídy. Žáci pracovali po skupinách nebo individuálně ve specializované učebně 

vybavené kompenzačními pomůckami, alternativními texty a počítačem s výukovými programy. 

Aktivity byly cíleně zaměřeny podle typu poruch účastníků, důsledně bylo dbáno na dodržování 

zásad a doporučení pro práci s dětmi s poruchou pozornosti, hyperaktivitou, specifickými 

poruchami učení. Zvýšený důraz byl kladen na upevňování základních pracovních návyků, 

metodickou prací s pomůckami a na vytváření klidné pracovní atmosféry při všech činnostech. 

    Nově jsme do školní péče začlenili po doporučení poradny a schválení Magistrátem hl m. Prahy 

tři asistenty pedagoga. Od druhého pololetí byli přiřazeni k žákům do 5.A. ,4.C a 3.B.Pracují podle 

vedení učitelů s potřebnými žáky a zajišťují přiměřené pracovní atmosféru pro aktivní zapojení do 

vyučování všem žákům třídy s ohledem na individuální zvláštnosti integrovaných členů třídního 

kolektivu. V případě potřeby doprovází žáky i na akce mimo školní budovu. Osvědčily se časté 

výměny zkušeností nejen mezi vyučujícím a jeho asistentem, ale i mezi asistenty, učiteli a členy 

ŠPP. Protože dosud nemáme zcela vyjasněné představy o míře zapojení jednotlivých aktérů, rádi 

bychom v příštím školním roce pořádali pravidelná setkání jednak s asistenty a rovněž i s učiteli, 

kteří mají asistenta ve své hodině, abychom doladili případné nesrovnalosti a předešli možným 

omylům při významné pomoci, jímž se zapojení asistentů do výuky učitelům dostává při dobře 

nastavené spolupráci. 

     Dětem s jazykovou bariérou byla věnována zvýšená péče, která zahrnovala nabídku 

individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími, hodiny doučování a aktivity ke zvyšování 

jazykových kompetencí. 

    Pozornost byla věnována též nadaným žákům a žákům se sociálními obtížemi, pro něž byl 

otevřen herní klub. Jeho činnost byla zaměřena na rozvoj schopnosti logického usuzování, 

kombinačních schopností, vytváření úspěšných strategií rozhodování, ale i zvyšování sociálních, 
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komunikačních a personálních kompetencí těchto žáků. Činnost herního klubu byla ve druhém 

pololetí nahrazena zvýšenou péčí o problémovější třídní kolektivy na prvním stupni.  

    V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou UK jsme se podíleli na pedagogické praxi 

budoucích učitelů. Praxe se na jaře účastnili i studenti středních škol. Odevzdaná portfolia z praxí 

byla ve všech případech hodnocena velmi vysoko. 

    V první části roku byla poskytnuta žákům osmého a devátého ročníku mimořádná péče 

v souvislosti s kariérovým poradenstvím a umístěním těchto žáků na vybrané typy škol. Žáci 

osmého ročníku prošli dotazníkovým a individuálním testováním. S žáky devátého ročníku 

proběhly individuální konzultace o výsledcích předchozího testování. Bylo jim poskytnuto 

doporučení ohledně případných změn ve studijních návycích a volbě typu školy. 

    Ve druhém pololetí proběhl sociální program na seznámení se s novým školním psychologem 

v průběhu třídnických hodin na I. a II. stupni ZŠ. V problémových třídách byla provedena 

sociometrická šetření - testování vztahových sítí. Výsledky testů byly konzultovány s třídními 

učiteli a následně s celými třídami. Při výskytu vztahových obtíží ve třídách i u jednotlivců byla 

situace řešena opakovanými individuálními konzultacemi a sociálním programem pro celou třídu. 

Ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku byl po dohodě s třídní učitelkou a vedením školy realizován 

sociální program určený k posilování sociálních kompetencí jednotlivých žáků, ke stmelování 

kolektivu a k minimalizaci rizikového chování ve skupině. 

    Dětem s problémy s koncentrací pozornosti a hyperaktivitou byla na žádost rodičů poskytována 

dlouhodobá individuální péče nad rámec vyučování. Rovněž byla poskytována krizová intervence 

ve spolupráci s odborníky z DKC. Školní psycholog spolupracoval se zákonnými zástupci žáků při 

řešení náročných rodinných situací. Třídní učitelé byli průběžně seznamováni s řešením daných 

situací a úzce spolupracovali při optimalizaci nápravných procesů.  

    Členové školního poradenského pracoviště se podle svého zaměření účastnili řady vzdělávacích 

a odborných akcí. Škola velmi úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro 

Prahu 1, 2 a 4 a rovněž s jinými odbornými pracovišti (klinickými logopedy, PedFUK, FF UK, 

Českou společností Dyslexia, Dyscentrem,DKC, Centrem nadání, Policií ČR, Městskou  policií, 

NÚV, školami druhého městského obvodu, neziskovými organizacemi, volnočasovými 

organizacemi a podobně).                   

 

    K 27.6.2016 evidujeme na ZŠ Slovenská 53 integrovaných žáků a 32 žáků s mírnější formou 

poruchy, která nevyžaduje integraci, nicméně učitelé jim rovněž věnují zvýšenou péči. 

 

 

 

12. spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní 

aktivity  

 

Formy spolupráce s rodiči   

Třídní schůzky -  konané pravidelně 4 krát v roce , navíc pak dle potřeby tř.  učitelů 

Schůzky třídních důvěrníků – konané vždy před třídními schůzkami a dále dle potřeby 

Konzultační hodiny s učiteli - konané dle rozpisu jednotlivými učiteli vždy jedenkrát týdně 

a dále po domluvě s jednotlivými vyučujícími a vedením školy 

Účast rodičů na akcích školy (oslavy svátků, výročí, výlety, vánoční trhy, grilování na 

zahrádce, rozloučení s devátými ročníky, akademie, prodejní výstava výtvarných prací žáků 

ZŠ a její vernisáž, šerpování  žáků 1. tříd…) -  rodiče jsou zváni na akce konané školou jako 

jsou trhy, koncerty na školním hřišti, vystoupení našich žáků na veřejnosti a v budově školy. 

Klub mladého diváka pravidelně organizuje návštěvy divadel pro děti i jejich rodiče 

Dny otevřených dveří- konají se 3 – 4x ročně od 8 do 17 hod. 

Sdružení rodičů a přátel školy - pravidelně organizuje finanční sbírku pro pomoc škole. 

Finance přiděluje po schválení třídními důvěrníky dle uvážení. 



Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 

16 

 

Rada rodičů - je velice kvalitním orgánem, který se schází dle potřeby v prostorách školy a 

aktivně se zapojuje do veškerého dění ve škole. Organizuje pravidelná neformální setkání 

rodičů a pracovníků školy.  

Občanské sdružení DĚTEM – SVĚTEM, skupina rodičů našich žáků, kteří se pravidelně 

schází a snaží se najít cesty jak pomoci škole. 

 

Spolupráce s ostatními partnery  

Český červený kříž 

Hasičský záchranný sbor  

Muzeum policie ČR 

Státní zdravotní ústav 

Městská knihovna   

o.s. Arnika   

Armáda ČR   

Mensa 

 

 

 

 

Mimoškolní aktivity – účast v soutěžích 

vědomostních sportovních uměleckých 

Biologická olympiáda Přebor Prahy v šachu Vinohradský slavíček 

Olympiáda v českém 

jazyce 
Turnaj smíšených čtyřek Malování na Slovenské 

Dějepisná olympiáda OK ve volejbalu 
Pražské poetické setkání – 

recitační 

Matematická olympiáda OK v přehazované Náhody neexistují 

Soutěž pro šikovné děti 

se zájmen o Aj 
OK v minikopané Vykoumej komiks 

Zeměpisná olympiáda OK ve vybíjené Zostřeno na přírodu 

Olympiáda v Aj Think Blue Cup Stodůlecká růže 

Matematický klokan Přebor Prahy v šachu 
Ústy básníka – španělská 

recitační soutěž 

Olympiáda chemická Plavecko-běžecký pohár 
To bylo tenkrát, když měl 

Karel IV narozeniny 

Pythagoriáda 
Turnaj v přehazované starších 

dívek 
Čapkoviny 

Klíč od Prahy 2 Ok ve florbalu Tančím ,tančíš, tančíme 

Chcete být milionářem Mc Donaldˇs cup Soutěž v keramice 

Mladý chemik OK v basketbaku 
O stodůlecký pohár 

Hudebně taneční soutěž 
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Soutěž v anglickém 

jazyce 
OK v plavání Česko se hýbe 

Fyzikální olympiáda 
Turnaj smíšených čtyřek v 

basketbale 
Domácí mazlíčci 

 
Beachvolejbal – celopražský 

turnaj 
Hrajeme si s mazlíčky 

 OK v basketbalu Tančím, tančíš, tančíme 

 Turnaj ve stolním tenisu  

 KK ve volejbalu 
 

 

 

Významné úspěchy: 

Sportovní soutěže 

1.místo obvodní kolo ve volejbale starších žákyň – postup do krajského kola 

1.místo obvodní kolo v přehazované starších žákyň 

1.místo v přehazované mladších žákyň – postup do krajského kola 

1.místo Think blue cup chlapci 4. – 5. ročník postup do celorepublikového finále (5.místo) 

 

2.místo v OK minikopaná 

2.místo obvodní kolo ve volejbalu starších žáků 

2.místo Ok vybíjené chlapců 4. -5. ročník 

2.místo Ok Florbal dívky 8. – 9. ročník 

 

3.místo v plážovém volejbalu dívek – celopražské kolo 

 

Vědomostní soutěže 

1.místo Dějepisní olympiáda 8. -9. – postup do krajského kola 

1.místo Matematická olympiáda 4. – 5. 

1.místo Matematická olympiáda 8. – 9. 

1.místo olympiáda v anglickém jazyce 6. – 7. 

1.místo Klíč od Prahy 2 

 

Umělecké soutěže 

1.místo Vinohradský slavíček – pěvecké duo dívek 

1.místo Prázdniny s domácími mazlíčky (literární soutěž) 

2.místo O stodůlecký pohár (taneční soutěž) 

2.místo Vinohradský slavíček – sólo chlapci 

 

 

 

13. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 

 

 

Rozvojový program „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí 

osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ (Pro rok 2015) 

Neinvestiční dotace z MŠMT činí 22 275Kč. Z toho na platy pedagogických zaměstnanců 16 500 

Kč, odvody 5 610 Kč a FKSP 165 Kč. 
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Rozvojový program „Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z 

třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou 

potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí“ (Pro rok 2016) 

Neinvestiční dotace z MŠMT činí 93 316Kč. Z toho na platy pedagogických zaměstnanců 61 487 

Kč, odvody 20 906 Kč, ONIV 10 000Kč a FKSP 923 Kč. 

 

Rozvojový program „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí 

osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ (Pro rok 2016) 

Neinvestiční dotace z MŠMT činí 53 201 Kč. Z toho na platy pedagogických zaměstnanců 31 144 

Kč, odvody 10 589 Kč, ONIV 11 000Kč a FKSP 468 Kč. 

 

 

 

 

 

 

14. zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

     Pozornost je rovněž věnována vyhledávání a péči o talentované žáky. Tým Školního 

poradenského pracoviště významně spolupracuje v této oblasti s třídními učiteli a odborným 

poradenským zařízením. Pro tyto žáky byl otevřen herní klub. Jeho činnost byla  zaměřena na 

rozvoj schopnosti logického usuzování, kombinačních schopností, vytváření úspěšných strategií 

rozhodování, ale i zvyšování sociálních, komunikačních a personálních  kompetencí těchto žáků. 

Pro vybrané žáky je zřízena zvláštní skupina, kde uplatňují své schopnosti v nestandardních 

problémových úlohách a naopak jsou vedeni k sociálně přijatelnému přijímání neúspěchu 

v oblastech, ve kterých tolik nevynikají (dokonce v nich mohou zaostávat). Naše škola 

spolupracuje se sdružením MENSA. 

 

 

15. polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…) 

 

volitelné předměty ve školním roce 2015/2015 

 Sportovní hry 

 Základy evropské kultury 

 Konverzace v anglickém jazyce 

 Francouzský jazyk 

 Španělský jazyk 

 Konverzace ve španělském jazyce 

 Informatika 

 Cvičení z matematiky 

 Cvičení z anglického jazyka 

 Etika a základy křesťanství 

 

 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2013/2014 

 taneční kroužek 4 x 

 vlastivědné vycházky 

 informatika 

 moderní taneční 

 výtvarné kroužky 
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 sportovní kroužek 

 zpívání s kytarou 

 anglická konverzace  

 dramatické kroužky  

 keramické kroužky   

 flétna  

 vaření  

 florbal 

 klub mladého diváka 

 plstění - tvoříme z ovčí vlny 

 mažoretky 

 věda nás baví 

 vědecké pokusy 

 gymnastika 

 inline bruslení 

 

  

 

 

16. přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 přípravné třídy na naší škole nejsou zřizovány. Každým rokem zde ale probíhá kurz pro 

předškoláky. Děti jedenkrát v týdnu docházejí do školy, kde se zábavnou formou 

seznamují s prostředím školy a se základními návyky školáka. 

 začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se věnuje školní speciální 

pedagog a školní psycholog ve spolupráci se všemi vyučujícími a vedením školy.(Viz 

zpráva o speciálně-pedagogické péči). 

 

17. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU 

a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším 

začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

 

Státy EU Ostatní státy 

Estonsko 1 Ruská federace 5 

Slovensko 10 Ukrajina 4 

Spojené království 3 Spojené státy americké 1 

Spolková republika Německo 2 Srbská republika 2 

Slovinská republika  1 Bosna a Hercegovina 1 

Chorvatská republika 1 Gruzie 1 

Francie 1  

celkem:  19 celkem: 14 

celkem 33 žáků s cizí státní příslušností 

 

Dalších 34 žáků doma nemluví pouze česky, ale s druhým rodičem hovoří jeho rodným jazykem. 

(nejčastěji francouzsky a anglicky) 

Těžiště práce s dětmi cizinců spočívalo důsledně v individuálním přístupu ke každému z nich. Od 

počátku jsme kladli důraz na seznámení s prostředím, z něhož náš žák přichází, a na co nejužší 

kontakt s rodinou. Pokud se podařilo navázat s rodinou bližší kontakt (většina byla potěšena, 

pokud se ukázalo, že jejich vlast známe a rádi se dozvíme ještě více), snadněji jsme nalézali 

konverzační témata, jimiž spolupráci zahajujeme. V počátečních měsících bylo dbáno kromě 

přiměřeného rozšiřování slovní zásoby na přátelské klima v jednotlivých třídách a učitelé žáka 
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podle možností šetřili.  Někteří s úspěchem využívali svou cizojazyčnou výbavu, jiní empatický 

vhled. Žáci se účastnili individuálně nebo ve dvojicích zpočátku svého docházení do české školy 

denně, či téměř denně specializovaných hodin, kde pomocí obrázkových slovníků, atlasů, bzučáku, 

mačkacích tabulek a různých dětských knížek a her společně vstřebávali a učili se používat ten 

krásný, leč pro cizince velmi obtížný český jazyk. Pokud žák doma netrénuje čtení a pokud aktivně 

neusiluje o rozvoj sociálních vztahů ve své vrstevnické skupině, bývají jazykové pokroky 

pomalejší. U některých žáků stačilo v uplynulém roce procvičovat český jazyk (čtení i psaní), 

s jinými jsme hovořili i o obsahu naukových předmětů, kde bylo třeba vysvětlit řadu odborných 

termínů z různých odvětví. Využili jsme i zákonné možnosti u některých těchto žáků některý 

předmět (u něhož jazyková bariéra bránila adekvátnímu výkonu vzhledem ke schopnostem 

dotyčného žáka) neklasifikovat.  

U žáků devátého ročníku byla poskytnuta mimořádná péče v souvislosti s kariérovým 

poradenstvím a umístěním těchto žáků na vybrané typy škol. 

Vzhledem k prostředkům získaným z rozvojového programu „Zajištění podmínek bezplatné 

přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku 

českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků“, se vyučující českého jazyka na 1. i 2. stupni 

mohli navíc věnovat jednotlivým žákům 2 hodiny týdně v odpoledních hodinách. 

 

 

 

 

18. Multikulturní výchova 

 

 

Multikulturní výchova 

 

 
1. stupeň 2. stupeň 

 
Název tematického 

okruhu 

 

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

 
Kulturní diference 

 

INT/ ČaS, 
Čj 

INT/ ČaS, 
Čj 

INT/ ČaS, 
Čj 

INT/ Čj INT/ Čj INT/ Čj INT/ Čj INT/ Čj INT/ Čj 

 
Lidské vztahy 

 

 

INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS  INT/ ČaS INT/ Ov, 
Vv 

INT/ Ov, 
Vv 

INT/ Ov, 
Vv 

INT/ Ov, 
Vv 

 
Etnický původ 

 

 

INT/ ČaS INT/ ČaS INT/ ČaS  INT/ ČaS INT/ Z, Př INT/ Z INT/ Ov,  
Př 

 

 

Multikulturalita 

 
 

  INT/ Aj INT/ Aj INT/ Aj INT/ Aj INT/ Aj INT/ Aj INT/ Aj 

 

Princip sociálního 

smíru a solidarity 
 

    INT/ ČaS   INT/ Ov INT/ Ov 

 

  

 

 

19. environmentální výchova 

 

Environmentální výchova 

 1. stupeň 2. stupeň 
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Název tematického okruhu 

 

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

 
Ekosystémy 

 

INT/ 

ČaS 

INT/ 

ČaS 

INT/ 

ČaS 

INT/ 

ČaS 

INT/ 

ČaS 

INT/ Z INT/ Z INT/ Z  

 
Základní podmínky života 

 

   INT/ 

ČaS 

INT/ 

ČaS 

INT/ Z INT/ Z INT/ Ch, Z INT/ Ch 

 
Lidské aktivity a problémy 

 

   INT/ 

ČaS 

INT/ 

ČaS 

INT/ Z INT/ Z INT/ Ch, F, Z INT/ Ch 

 
Vztah člověka a prostředí 

 

  INT/ 

ČaS 

INT/ 

ČaS 

INT/ 

ČaS 

INT/ Z INT/ Z INT/ Ch, F, Z INT/ Ch 

 

 

 

 

20. prevence sociálně patologických jevů 

 

Zpráva metodika prevence za školní rok 2015/2016 
Ve školním roce2015/2016 jsme se soustředili na upevňování pozitivního klimatu ve všech 

třídních kolektivech. Na druhém stupni probíhaly každé pondělí třídnické hodiny, které 

navštěvovala i školní psycholožka. Na prvním stupni byl realizován program neziskovou 

organizací- Život bez závislosti. Učitelé se zúčastnili programu Jak vést třídní kolektiv. 

Všichni žáci se zúčastnili přednášek Městské policie. Témata byla přizpůsobena věku a potřebám 

účastníkům. 

Žáci 1. až 3. ročníku byli na dopravním hřišti. Některé třídy absolvovaly besedu Zdravé zuby. 1. a 

2. ročník se seznámil s tématikou SOS vesniček. 

V rámci druhého stupni měli žáci přednášky organizace ACET na témata: Kyberšikana, Přátelství 

láska a vztahy a Moderní je nekouřit. Organizace Sananima uspořádala pro 7. ročník přednášku na 

téma Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. Paní Makariusová měla pro deváté třídy přednášku na 

téma terorismus. Žáci 6. ročníku se účastnili adaptačního dopoledne. Pí. Marušková uspořádala 

pro třídy 7.A a 7.B dopoledne s aktivitami na posílení třídního kolektivů. Žáci 5. - 9. ročníku se 

účastnili Dne s IZS. 

Většinou zmiňovaných akcí jsem zajišťovala, poskytovala jsem konzultace kolegům, kteří o to 

projevili zájem a také jsme se pravidelně zúčastňovala schůzí školního poradenského pracoviště a 

schůzí metodiků prevence.  

 

 

 

Tabulka akcí 2015/2016 

Prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality na základních 

školách zřizovaných MČ Praha 2 ve školním roce 2015/2016 

Název organizace 

provádějící prevenci  

- přednášku 

 Název přednášky  Datum konání Délka 

přednášky 

(počet vyuč. 

hodin)  

Ročník Hodnocení 

(jako ve 

škole 1-5) 
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Pyramidas Jak vést třídní 

kolektiv 

25.8.2015 5 učitelé 2 

Dopravní hřiště Dopravní 

výchova 

15.9.2015 2 2.A 2.B 1 

Dopravní hřiště Dopravní 

výchova 

17.9.2015 2 3.A 3.B 1 

Elio Adaptační 

dopoledne 

22.9.2016 5 6.A 6.B 1 

Dopravní hřiště Dopravní 

výchova 

24.9.2015 2 3.B  1 

ELIO Posílení třídního 

kolektivu 

14.10.2015 2 3.A 4 

 Úvod do 

extrémismu 

23.10.2015 2 9.A 9.B 1 

Městská policie Kriminalita 

mládeže 

9.11.2015 1 5.A 5.B 

5.C 6.A 

6.B 7.A 

7.B 

2 

Městská policie Kriminalita 

mládeže 

10.11.2015 2 9.A 9.B 

8.A 8.B 

2 

p. Makáriusová Terorismus 23.11.2015 2 9.A 9.B 1-2 

Život bez závislosti Posílení třídního 

kolektivu 

7.12.2015 2 4.A 4.B 1 

Život bez závislosti Posílení třídního 

kolektivu 

8.12.2015 2 3.B 4.C 2 

Život bez závislostí Posílení třídního 

kolektivu 

2.2.2016 2 3.A 3.B 1 

Život bez závislosti Podílení třídního 

kolektivu 

4.2.2016 2 4.A 4.C 1 

Život bez závislostí  Posílení třídního 

kolektivu 

5.2.2016 2 6.A 4.B 4,2 

Veselé zoubky  25.2.2016 1 1.A 1.B 1 

Sananima Než užiješ 

alkohol užij svůj 

mozek 

7.3.2016 1 7.A 7.B 1 

 Dentální hygiena 22.3.2016 1 2.A 2.B 

3.B 

1 

ACET Přátelství láska a 

vztahy 

23.3.2016 2 7.A 7.B 1 

ACET Sex AIDS a 

vztahy, moderní 

je nekouřit 

29.3.2016 2 8.A 8.B 1 

ACET Kyberšikana 31.3.2016 2 6.A 6.B 1 

Lékaři bez hranic  6.5.2016 1 6. – 9. 1 

SOS vesnička  13.6.2016 2 1.A 1.B 2 
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SOS vesnička  14.3.2016 2 2.A 2.B 2 

Den s IZS  16.6.2016 4 5.-9. 2 

p. Marušková Třídní kolektiv 22.6.2016 4 7.A 2 

p. Marušková Třídní kolektiv 23.6.2016 5 7.B 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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Z
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C
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k
em

  

počet žáků 
celkem 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 

z toho 
nově přijatí 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

22. další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.). 

 

22.1. Výsledky přijímacího řízení 

Přijímacího řízení se v letošním školním roce zúčastnilo 39 žáků z 9.ročníku. Všichni byli přijati. 

Na gymnázia odešlo 15 žáků, na střední školy 24 žáci. 

Na víceletá gymnázia bylo přijato z 5.ročníku 13 žáků,  ze 7.ročníku 3 žáci. 

. 

 

 

22.2. Školní projekty uskutečněné ve šk. roce 2015/2016 

 

Celoškolní projekty 

 Vánoční projekt – výtvarné dílny 

 Výtvarný projekt Karel IV 

 Projekt Karel IV 

 Olympijský víceboj 
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Projekt Karel IV. 

 

"Na projektu, konaném v rámci 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV., se 

podíleli žáci celé školy. V dopoledních hodinách se žáci ve věkově heterogenních skupinách 

seznámili s historickým kontextem období vlády Karla IV. Společně vypracovali pracovní listy, 

které je hravou formou provedly významnými událostmi 14. století. Na základě získaných 

poznatků žáci vyráběli královské koruny. Někteří se inspirovali účelností koruny císařské a jiní 

tvarově náročnější podobou a zdobením koruny české. Vrcholem celého projektu bylo seznámení 

žáků s typickými řemesly středověku a realizací kartonové "Hladové zdi". Každou "cihlu" si žák 

označil vlastní kamenickou značkou. "Hladová zeď" byla pak v rámci spolupráce všech skupin 

žáků vystavena v chodbách školy. 

Díky jasně formulované představě výsledku společné práce byli žáci při práci velmi nápadití a 

aktivní. Díky tomu projekt naplnil předem daný cíl: přiblížit žákům období středověku, jeho 

typická řemesla a významné stavby realizované za vlády Otce vlasti Karla IV." 

 

 

Na druhém stupni projektu předcházely přípravné aktivity v hodinách jednotlivých odborných 

předmětů (například v literatuře žáci hlouběji zkoumali „Vita Caroli“, v zeměpisu vytvářeli 

nástěnnou mapu Zemí Koruny české s vyznačenými místy souvisejícími se životem a působením 

Karla IV., v rodinné výchově se zabývali rodinnými vztahy a výchovou ve středověku v různých 

společenských vrstvách, v hudební výchově dobovými nástroji i skladbami, ve fyzice principem 

stavebních nástrojů užívaných při gotických stavbách a podobně). 

Cílem dvou hlavních projektových dnů bylo seznámení s trvalými stopami zakladatelské činnosti 

Karla IV. v Praze, a to především v naší městské části. Smíšené skupiny složené z žáků 6.-

9.ročníku se vydaly podle zadaných souřadnic a plánků na tři výzkumné trasy. První byla 

zaměřena na Vinohrady, Vyšehrad a klášter Na Slovanech, druhá mapovala Nové Město, třetí byla 

zacílena na památky související s univerzitou. Všechny tři trasy končily návštěvou aktuálních 

výstav. 

Žáci v průběhu putování vyplňovali pracovní listy, pořizovali nákresy i fotografie navštívených 

míst a zaznamenávali své trasy. To, co skupiny během prvního dne zjistily, ve druhém 

projektovém dni shrnuly, texty i další materiály přenesly na postery a představily ostatním. 

 

 

 

 

 

22.3. Soutěže a výstavy organizované naší školou ve šk, roce 2015/2016 

 Vánoční trhy 

 Výtvarná výstava „Karel IV“ 

 Výtvarná soutěž „Malování ve Slovenské“ 

 Soutěž v SUDOKU 

 Deskohraní 

 

 

 

 

Vánoční trhy 
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Tradiční vánoční trhy proběhly v naší škole v úterý 9. 12. 2015 od 16:00. Trhy měly jako 

každoročně úspěch a proběhly za velmi příjemné atmosféry. Na úvod mohli návštěvníci zhlédnout 

velmi vydařené vystoupení tanečního kroužku a zaposlouchat se do zpěvu koled. Poté se chodby i 

třídy školy proměnily ve vánoční tržiště. Ke koupi bylo nepřeberné množství vlastnoručních 

výrobků s vánoční tématikou. V nabídce měly děti vánoční cukroví, svícny, ozdoby, dárečky, 

dekorace, přání, vánočky, a dokonce i zapečené sendviče. Už nyní se těšíme na další Vánoce a 

naše vánoční trhy. 

 

 

Výtvarná soutěž „Malování ve Slovenské“ 

Dne 10. května 2016 proběhl na ZŠ Slovenské v pořadí již  9.ročník obvodní  výtvarné  soutěže – 

„Malování ve Slovenské“, letos na téma „Co by mě potěšilo…?“ pro I. A II. kategorii  a  pro starší 

ročníky „Čím bych potěšil někoho jiného…?“. Soutěže se zúčastnilo 

47 žáků , tentokráte z naší školy, neboť v ostatních  základních školách byla řada tříd na 

ozdravných pobytech. 

Pro „porotu“ výtvarníků bylo rozhodování o vítězných malbách moc těžké, ale nakonec si diplomy 

a čestná uznání, kterých bylo uděleno víc, jelikož výtvarné práce byly opravdu moc pěkné, spolu s 

věcnými cenami odneslo celkem 15 žáků. 

Vítězné práce byly vystaveny v 1.patře budovy školy. 

 

 

Sudoku 
Také  letos  jsou  v naší  škole  tací, kteří  ochotně  namáhají své  „šedé buňky“  a věnují se luštění 

hlavolamů. Z  23 soutěžících se klání  zúčastnili i 3 prvňáčci, za což jim patří obrovský obdiv i 

vzhledem k tomu, že si počínali velmi  dobře (fanfáry zejména pro Kačenku Bočkovou). 

Nejobsazenější byla 2. kategorie žáků 2. a 3. tříd, jejichž výsledky byly velmi vyrovnané. 

Napínavé to bylo také u 5. kategorie žáků 8. a 9.roč.  Ve  4.kategorii žáků 6. a 7.roč. nesoutěžil 

nikdo, což  mě samozřejmě velmi mrzí. Atmosféra  celé soutěže byla úžasná  a těšíme se na další 

kola. 

 

 

Deskohraní 

28. dubna 2016 se na půdě ZŠ Slovenská 27 opět konalo Deskohraní.  Stolní hry Ubongo, 

Aktivity, Želvy, Duha, Timeline, Jungle Speed a mnoho dalších si zahrálo více než 30 dětí z 1. 

stupně.  

 

 

 

22.4. Prezentace školy na veřejnosti  

 Šerpování žáků prvních tříd 

 Rozloučení se žáky 9. Ročníků 

 Divadelní vystoupení pro žáky mateřských škol 

 

 

Šerpování žáků 1. tříd 

V úterý 6. října proběhlo v tělocvičně naší školy slavnostní šerpování prvňáčků. Naše nejmladší 

doprovodili na pódium „zkušení“  deváťáci. Prvňáčkové dostali během slavnostní imatrikulace od 

paní ředitelky šerpy. Obě třídy prvňáčků předvedly krátké, ale krásné vystoupení. Program 

doplnila téměř profesionální taneční vystoupení našich starších žáků z tanečního kroužku a 

písnička s tanečkem žáků druhých tříd.  Tradiční, slavnostní večer se v naší škole opět povedl a už 

teď se těšíme na příští rok,  kdy ho zažijeme s dalšími prvňáčky. 
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Letošním prvňáčkům k jejich prvnímu oficiálnímu školnímu výkonu moc gratulujeme a na ty další 

se těšíme u zápisu. 

 

 

 

 

Rozloučení se žáky 9. ročníků 

Letos si naši deváťáci připravili báječný program plný tance a písniček, kterým se dopoledne 

rozloučili se svými mladšími spolužáky a večer jej předvedli rodičům a příbuzným.  

 

 

Pojďte s námi do pohádky 

Žáci ZŠ Slovenská si připravili pro rodiče dramatizaci známé pohádky 4 království 

Do nácviku se žáci 5. A. třídy pod vedením paní učitelky  Mgr. Kateřiny Nábělkové pustili 

s obrovským nadšením, pomáhali při výrobě scény, kulis a částečně se podíleli i na samotné 

dramatizaci. Rodičům se pohádka velmi líbila a samozřejmě ji odměnili bouřlivým potleskem. 

Přejeme dětem mnoho úspěchů při dramatizaci pohádek i do budoucna.  

 

 

 

 

23.4.  Školy v přírodě, výlety a lyžařské kurzy v roce 2015/2016 

 

 18. - 
20.9.2015 (3) 5.B výlet R.Krupička TJ Tatran, Častoboř 

14. - 
20.2.2016 (7) 5.B 20 R.Krupička 

Penzion Hana, Albrechtice v 
Jizerských horách 

24. - 
25.11.2015 (1) 

8. - 9.roč 
(39) zájezd 

K.Halámková 
H.Žampová  
L.Štemberová  
J.Myslínová Polsko - Krakov a Osvětim 

29.5. - 
3.6.2016 (6) 5.A  5.C 36 

K.Nábělková   
J.Balážová 

penzion Lenoch, Rokytnice nad 
Jizerou 436, 512 44 

23. - 
27.1.2016 (5) 2.A, B 38 

I.Nováková    
J.Jadrná   
S.Ondříčková     
R.Majerová 

Penzion Permon, Albrechtice v 
Jizerských horách 

10. - 
15.1.2016 (6) LVK 23 

H.Přikrylová   
K.Halámková  
R.Krupička  
J.Márová Schladming 

28.5. - 
3.6.2016 (7) 9.A 15 J.Polohová 

Penzion Villa, Štěpanická 
Lhota 52, Jilemnice, 514 01 

5. - 10.6. (6) 
7.A  7.B  
6.A 50 

K.Šindelářová  
R.Novotná  
P.Kouřilová   
J.Kozová 

penzion Bartošova pec, 
Ondříkovice 8, Hodkovice nad 
Mohelkou 

6. - 10.4.2016 
(5) 8.B výlet 

K.Halámková 
V.Mojková 

penzion Popelka, Přední 
Labská 96 
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3. - 10.6.2016 
(8) 5.B  6.B 40 

R.Krupička   
I.Kobrová    
S.Ondříčková 

Chata Javor, Jindřichov 23, 
Jablonec nad Nisou 

6. - 10.6.2016 
(5) 4.A  4.C 47 

J.Beranová  
R.Majerová   

RS Loutí, Loutí u Nové 
Rabyně, Slapy nad Vltavou 

1. - 5.5.2016 
(5) 

6. - 9.roč. 
(30) zájezd 

K.Halámková  
V.Mojková   
H.Žampová Itálie - Montecatini Terme 

30.5. - 
3.6.2016 (5) 2.A,B 49 

I.Nováková    
J.Jadrná   
Z.Patočková     
R.Majerová 

Bouda Svornost, Pec pod 
Sněžkou 35 

5. - 10.6.2016 
(6) 1.A,B 50 

P.Malinová  
J.Janáková 
L.Žežulková  
B.Chlebečková  
M.Majerová 

Chata Lovrana, Zvonečková 
106, Janské Lázně 

30.5. - 
4.6.2016 (6) 3.A,B 45 

H.Přikrylová 
I.Pancnerová   
A.Kamelská  
M.Majerová 

Hotel Sumó, Jungmannova 
147, Jilemnice 

5. - 10.6.2016 
(6) 4.B 19 K.Veselá Hotel Lucie, Zadov 352, Stachy 

27.5. - 
3.6.2016 (8) 8.A, 9.B 34 

K.Halámková  
V.Mojková 

Penzion Popelka, Přední 
Labská 96, Špindlerův Mlýn 

 

 

23.5. Zájezdy do zahraničí  

Hodnocení zahraničního pobytu v Polsku – 2015  

Dne 25.11. 2015 se 39 žáků osmých a devátých ročníků zúčastnilo poznávacího zahraničního 

pobytu v Polsku. 

Žáci si zprvu prohlédli dřívější polské hlavní město Krakov. Prošli se židovskou čtvrtí a seznámili 

e se životem a osudy místní komunity. Dále zavítali do historického centra města, vyslechli výklad 

o pamětihodnostech na náměstí, slavném Rynku, též o básníku Adamu Mickiewiczovi. Obdivovali 

zachovalé části městského opevnění, průčelí barokních kostelů i renesančních paláců stejně jako 

exteriéry královského hradu Wawel. Velká pozornost byla věnována osobnosti Karola Wojtyly, 

pozdějšího papeže Jana Pavla II, který v Krakově řadu let působil. Žáci byli seznámeni s jeho 

úlohou na cestě států bývalého sovětského bloku ke svobodě a demokracii. 

Ve druhé části dne žáci absolvovali prohlídku vyhlazovacích koncentračních táborů Osvětim a 

Březinka. (Historické souvislosti byly se žáky probrány ve výuce před odjezdem). Silný dojem 

z dokladů o utrpení lidí vězněných a usmrcovaných zde nacisty v letech 1940 – 1945 byl umocněn 

emocionálním výkladem průvodců. Žákům byl v závěru dán jprostor k dotazům i ke sdílení. 

Poznávací zahraniční pobyt byl připraven v návaznosti na požadavky kladené na výuku dějin 20. 

století. V jeho průběhu byla realizována i řada mezipředmětových vztahů (obsah se dotýkal učiva 

dějepisu, zeměpisu, literatury, výtvarné výchovy a občanské výchovy). Byly rozvíjeny 

kompetence žáků k učení, dále kompetence sociální a personální, občanské a komunikativní. 
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Hodnocení zahraničního pobytu v Itálii – 2016  

 Ve dnech 1. – 5. května se 39 žáků z 5. – 9. tříd ZŠ Slovenská zúčastnilo poznávacího 

zahraničního pobytu v Itálii. Cílem poznávacího pobytu byla turistická oblast Toskánsko.  

 První den proběhl odjezd od budovy školy s nočním přejezdem do Itálie. Druhý den v 

dopoledních hodinách příjezd do města Lucca, které je hlavním městem stejnojmenné provincie, 

následovala procházka starým městem – náměstí  Piazza Napoleone, Dom San Martino, staré 

fórum města. Dále jsme přejeli do města Pisa, kde jsme si prohlédli okolí, šikmou věž Campanile, 

Dóm a hřbitov Camposanto. V podvečerních hodinách jsme odjeli do místa ubytování do hotelu v 

lázeňském městě Monte Catina. Třetí den jsme navštívili středověké město San Gimignano, kde 

jsme si prohlédli středověké hradby, věž Torre Grossa a navštívili jsme náměstí Piazza del Duomo, 

dále pak Palazzo del Popolo a kostel La Collegiata. Poté jsme se přesunuli do historického města 

Siena, které je nejvýznamnějším městem Toskánska s mnoha kulturními památkami. Navštívili 

jsme mimo jiné sienský dóm Santa Maria Assunta, radnici Palazzo Pubblico a náměstí Piazza del 

Campo. Poté jsme se vraceli na místo ubytování. Čtvrtý den jsme navštívili Florencii, kde jsme 

shlédli nejvýznamnější památky jako jsou kostel Santa Croce, palác Palazzo Vecchio, který se 

nachází na náměstí Piazza della Signoria, dále pak sochy Michelangelovy, dóm Santa Maria del 

Fiore a kapli Medicejských. Na konci dne jsem se prošli po mostě Ponte Vecchio. Ve večerních 

hodinách následoval odjezd do Prahy.  

 Žáci dostali studijní materiály s údaji o místech, která navštívili, se slovníčkem a kontrolními 

otázkami. Po návratu obdrželi také pamětní CD s fotografiemi.  

 Program zahraničního pobytu propojoval poznatky z různých předmětů (dějepis, zeměpis, cizí 

jazyk, výtvarná výchova), zároveň napomáhal k utváření sociálních a personálních kompetencí 

žáků. Jeho cílem byla též motivace k dalšímu studiu. Zahraniční pobyt žáků lze hodnotit kladně.  

 

 

                                                                                    

 

 

23. 6. Výlety, vycházky, exkurze, přednášky, návštěvy divadel 

8.B Vědecký jarmark 

Seznámení žálů s vědními obory,chemií 

,technikou a fyzikou na praktic.ukázkách z 

praxe 

4.A 

Knihovna na Vinohradech: 

Čtenářská dílna anotace viz TK 

2.A,B Dopravní hřiště anotace viz TK 

3.A,B Dopravní hřiště 

Škoda, že už pro nás letos končí . Děti dopravní 

hřiště opět velice bavilo. 

2.A,B Gong: O pejskovi a kočičce 

Velmi pěkné představení, seznámí děti s celou 

knihou. 

1.A,B Dopravní hřiště 

Návštěva dopravního hřiště se velmi hodila k 

výukovému plánu. Děti si vše názorně ukázaly a 

vyzkoušely na cestě plné křižovatek, značek a 

semaforů. 
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3.B 

Muzeum hl.m.Prahy: 

Langweilův model 

Prohlídka modelu se velmi dobře hodila k 

probíranému učivu. Průvodce výklad bohužel 

moc nepřizpůsobil věku dětí. Děti byly 

modelem fascinovány. 

6.A Veltrusy: Zahrady a parky 

Edukační program, zdařilá akce. Děti si 

vytvořily vlastní model parku, na němž pak 

prezentovaly typické znaky (osovou/bodovou 

souměrnost, rozmístění jednot. objektů,…) 

2.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Veverka Zrzečka anotace viz TK 

7.A,B d Botanická zahrada Na Slupi 

anotace viz TK; chyběl odborný výklad, např. 

dr. Hroudové 

ŠD Jarmark v DDM 

Tvořivé výtvarné dílny a soutěže několika 

neziskových organizacích. Bylo to moc fajn. 

9.B 

Veletržní palác: Od světla k 

barvě anotace viz TK 

3.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Beseda o skřítcích 

anotace viz TK; velmi vydařené a pro děti 

poučná beseda o čokoládě 

1. a 

9.roč. Šerpování prvňáčků Krásná slavnostní akce rodičů, dětí a školy 

3.B Animační dílna 

anotace viz TK; Kreativní dílnička s animátory. 

Děti vyzkoušely výrobu vlastního animovaného 

filmu. Výborný program! Sponzorský dar 

rodičů.  

4.C 

Knihovna na Vinohradské: 

Čtenářská dílna 

anotace viz TK, vypůjčení a vrácení knih-akce 

přišla vhod, děti po prázdninách naplnily své 

knihovničky, velký zájem  

5.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Čokoláda anotace viz TK 

5.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Čokoláda anotace viz TK 

ŠD 

Lichtenštejnský palác: Můj 

stát 

Zajímavé vyprávění o vzniku státních symbolů 

v doprovodu komiksových příběhů.Závěrem byl 

krátký testík. 

9.A,B Reduta: History of England anotace viz TK 

4.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Detektivní zápletka anotace viz TK 

ŠD DDM P - 2: Halloween 

Strašidelné odpoledne se soutěžemi, stezkami 

odvahy v převlecích 

4.C 

Knihovna na Vinohradské: 

Detektivní zápletka 

anotace viz TK, Akce byla zajímavá a nápaditá. 

Velké nadšení ze strany dětí. Oblíbený žánr 

detektivek je zaujal.  
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3.B 

Dětská farma E.Štorcha - 

environmentální projekt 

Projekt zaměřený na pěstitelské práce děti velmi 

zaujal. Bylo ověřono, že zážitková pedagogika 

je účinnou metodou k zapamatování a určování 

různych plodin. Děti s radostí sklidily rostliny, 

které na jaře zasadily. 

1.A,B 

Divadlo U Hasičů: Čtyřlístek 

v pohádce 

anotace viz TK; doporučujeme pro mladší 

školní věk 

4.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Detektivní zápletka anotace viz TK 

2.A,B, 

3.A,B, 

4.B 

Hudební program: Musica 

per tre anotace viz TK 

6.B 

Hudební program: Musica 

per tre 

anotace viz TK; Celé třídě 6. B se hudební 

program opravdu moc líbil, akce pro nás byla 

zajímavým zpestřením pondělního vyučování. 

2.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Pravěk anotace viz TK 

ŠD DDM: Odpoledne s ježky 

Děti se dozvěděly zajímavé informace o ježcích, 

jejich životě. Viděly je zblízka, mohly se jich 

dotknout, což bylo fantastické 

ŠD Kampa - labutě 

Labutě nás vítaly a dožadovaly se až drze 

krmení, kterého bylo nakonec málo.Při zpáteční 

cestě si děti stihly pohrát na blízkém hřišti.  

všechny 

třídy 

Planeta Země 3000-Afrika-

kolébka lidstva 

Žáci se zúčastnili projektu v kině Světozor se 

zaměřením na kulturu,historii,přírodní a 

zeměpisné zajímavosti Afriky. 

1.A 

Divadlo Kobylisy: Šípková 

Růženka anotace viz TK 

žáci 8.tř. 

Soutěž ke Dni válečných 

veteránů na nám.Míru-soutěž 

škol Prahy 2 

Naši žáci 8.A a 8.B se dnes zúčastnili akce ke 

Dni vál.veteránů,který se oslavuje celosvětově a 

dozvěděli se spoustu zajímavostí nejen o tiomto 

dni a jeho významu,o vál hrdinech,vojenské 

výstroji a moderní technice(mohli si všichni též 

vyzkoušet ovládat voj.techniku a zasoutěžit si o 

zajímavé ceny).Vědomostní soutěže škol se 

zúčastnilo 2 členné družstvo žáků 8.B-Kuba 

Janov a Šárka Drozdová,kteří pro naši školu 

vybojovali 1.místo a získali tak zlatou přilbu.Při 

soutěžním klání je podporovala p.ředitelka a 

obě třídy se svými tř.uč..Žáci škol předali potom 

vytvořené obrazy pro vojáky na zahraničních 

misích. 
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Zek 7.-

9.roč. Vycházka 

Románská a gotická architektura Prahy 2, 

ostatní umělecké slohy /Hl. nádraží, 

synagoga,Jindřišská věž a kostel, dívčí škola, 

Novom. radnice, sv. Ignác, sv. Štěpán, rotunda 

sv. Longina, sv. Ludmila/. 

všechny 

třídy Lampionový průvod 

Průvodu se účastnilo mnoho žáků se svými 

rodiči, děti se něco dozvěděly o svatém 

Martinovi a zarecitavaly si báseň. 

2.A,B 

Divadlo U Hasičů: Kocour v 

botách 

anotace viz TK; Velmi pěkné představení, 

známá pohádka trochu jinak. 

4.A 

Muzeum B.Smetany: 

Malujeme a posloucháme 

Vltavu anotace viz TK 

2.A Pražský hrad anotace viz TK 

3.A,B 

Minor: Jak kohouti obarvili 

svět anotace viz TK 

9.A,B 

Terorismus - přednáška pí 

Makariusové 

anotace viz TK; velmií fundované, přehledné, 

pro některé žáky vzhledem k použité 

terminologii hůře pochopitelné 

ŠD Rodas-svíčkárna Šestajovice 

Děti si vyrobily plovoucí svíčky, ozdobily 2 

dárkové svíčky, naplnily sáček s koupelovou 

barevnou solí.  Firma Rodas jsou 

profesionálové, doporučuji jako celodenní 

kreativní výlet na konci škol.roku. Děti viděly 

několik domácích zvířat, od nichž jsme je 

nemohli dostat zpět domů. 

3.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Dětské nemoci anotace viz TK 

ŠD DDM: Náušniíce z PET lahví Pro malý zájem se naše ŠD akce nezúčastnila! 

8. - 

9.roč. 

Zájezd do Osvětimi a 

Krakova 

Zájezd byl velmi dobře připraven - v souladu s 

důrazem kladeným na výuku dějin 20.století. 

Návštěva Krakova jako historického 

královského hlavního města Polska byla 

doplněna prohlídkou krakovské židovské čtvrti 

a též objektů souvisejících s osobností papeže 

Jana Pavla II. (předcházel výklad o jeho úloze v 

úsilí států bývalého sovětského bloku o svobodu 

a demokracii). Prohlídka koncentračních táborů 

Osvětim I a Březinka na žáky silně zapůsobila.  

1.A, B 

Knihovna na Vinohradské: 

Seznámení s knihovnou anotace viz TK 

7.A Reduta: The Detectives anotace viz TK 

9.A, B 

Kongresové centrum: Schola 

Pragensis anotace viz TK 

ŠD DDM: Mikulášské odpoledne 

Setkání s Mikulášem, tvoření, soutěže, sladké 

odměny. Velká účast! 
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4.C 

Knihovna na Vinohradské: 

Rošťáci ve školních lavicích 

Žáci se účastnili velmi zajímavého programu, 

který je jim blízký svojí tematikou. Děti se 

aktivně zapojovaly do diskuze, knihy, které nám 

byly představeny, již někteří četli.  

5.A,B DDM Ulita: Nika Theatre anotace viz TK 

ŠD Perníčkův sen - workshop 

Zdobení perníčků pod odborným dohledem, děti 

se dozvěděly spoustu zajímavého o perníku. 

Cestou jsme zavítali na Staroměstské náměstí a 

viděli vánoční strom. 

4.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Rošťáci ve školních lavicích anotace viz TK 

5.B Mikuláš pro MŠ Slovenská anotace viz TK 

6.A, 7.B 

Reduta: Murder at 

Wimbledon anotace viz TK 

1.A,B 

Pražské služby: Třídění 

odpadu anotace viz TK 

5.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Sportem ku čtení anotace viz TK 

4.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Fantazijní literatura 

Opět skvěle připravený program pro děti včetně 

zábavných soutěží 

5.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Sportem ku čtení anotace viz TK 

  KMD: ND - Carmen 

Opera je pro žáky nezvyklý dramatický žánr. 

Kvalitní výkony je však oslovily a věříme, že 

Carmen nebyla jedinou operou, kterou děti 

zhlédnou, neboť takový zážitek si po dnešní 

zkušenosti jednoduše budou chtít zopakovat.  

2.A,B 

Divadlo U Hasičů: Čertův 

mariáš anotace viz TK 

8. a 

9.roč. 

Beseda se spisovatelkou 

Irenou Pilouškovou: Jeho 

královna anotace viz TK a web školy 

4.A 

Muzeum B.Smetany: Pověst 

o Libuši anotace viz TK 

4.C 

Betlémská kaple: Vánoční 

výstava 

Každoroční výstava Betlémů v Betlémské kapli, 

letos zaměřená na lidové tradice:knihtisk, 

řezbářské řemeslo atd. Výstavy jsou každý rok v 

předvánočním čase. Děti byly nadšené, výstava 

se jim moc líbila. Mohu všem doporučit!  

2.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Chapadla anotace viz TK 

2.A Vycházka na vánoční trhy anotace viz TK 

8.B Vycházka na vánoční trhy anotace viz TK 

4.B Park Gutovka 

Bruslení děti moc bavilo, naučily se spoustu 

nových věcí. 

5. A Vycházka na vánoční trhy 

Děti si zakoupily drobné dárečky. Byly 

spokojené. 
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4.C Vycházka na vánoční trhy 

Děti byly nadšené, zakoupily si drobné dárečky 

pro své blízké. 

1.A,B 

Vánoční příběh - koncert pro 

rodiče anotace viz TK 

1.B Svíčkárna Šestajovice anotace viz TK 

3.A 

Malý princ - filmové 

představení anotace viz TK 

4.A,B,C, 

5.A 

Malý princ - filmové 

představení 

Pěkná projekce s mnoha podněty k zamyšlení 

pro děti 

2.A Vánoční besídka s rodiči anotace viz TK 

5.B Vánoční noc s překvapením anotace viz TK 

5.C Aldabra - filmové představení anotace viz TK 

6.A,B, 

7.B, 

8.B, 9.B Aldabra - filmové představení anotace viz TK 

1.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Školní strašidlo anotace viz TK 

9.A,B Národní divadlo - exkurze 

Velice kvalitní komentovaná prohlídka, výklad 

na úrovni a zároveň srozumitelný žákům, které 

zaujaly veškeré prostory Národního divadla, 

nejvíce však terasa, trigy a výhled na Prahu. 

3.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Václav Čtvrtek anotace viz TK 

1.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Školní strašidlo anotace viz TK 

4.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Sportem ku čtení. anotace viz TK 

F Recyklohraní 

Připravovali jsme homopolární motorek-zadání 

soutěžního úkolu. 

CH,F,Př Chemická laboratoř 

Zábavnou formou se žáci seznámili s oborem 

chemie. Viděli zajímavé pokusy s 

barvivy,chem. přeměnami, seznámili se s 

podstatou hoření a hašení, s různým 

skupenstvím látek. Některé pokusy si mohli 

vyzkoušet . Pokusy navazovaly na probírané 

učivo CH ( alkalické kovy, plamenové reakce, 

hoření a hašení) a fyziky (termika, skupenství 

látek a částicová stavba). Pro ostatní žáky z 

nižších roč. to bylo zajímavé seznámení s tímto 

vědním oborem, který se stal povoláním 

některých jejich rodičů. Na závěr  byla pro děti 

připravena výborná zmrzlina pomocí kapalného 

dusíku. 

Aj    

Divadlo Minor: Hon na 

jednorožce anotace viz TK 
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4.C 

Knihovna na Vinohradské: 

Staré pověsti české 

Hravou formou se děti seznamovaly se starými 

pověstmi, zároveň jim byly nabídnuty různá 

knižní zpracování starých pověstí českých. Děti 

byly nadšené a maximálně spolupracovaly.  

4.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Staré pověsti české anotace viz TK 

  KMD: Viola - Novecento 

Působivé představení v komorním prostředí. 

Vynikajícící klavírní doprovod Emila 

Viklického. Mladí diváci spokojeni. 

5.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Bajky anotace viz TK 

Spd 7 Stanice přírodovědců anotace viz TK 

5.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Bajky anotace viz TK 

  DDM: Papír 100x jinak 

Děti si vyráběly z různých druhů papírů 

např.postavičku Mimoně, skládaly tašku, tvořily 

záložku a jiné. Poučné i pro dospělé. 

4.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Sportem ku čtení anotace viz TK 

2.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Dopravní prostředky anotace viz TK 

4.A,C 

České muzeum hudby: Staré 

pověsti české 

Poutavý hudebně pohybový program, kdy se 

děti seznamovaly hravou formou se starými 

pověstmi českými. Dětem se akce 

líbila.Doporučujeme.  

2.A,B divadlo Gong: Mauglí anotace viz TK 

4.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Rošťáci v lavicích anotace viz TK 

9.A, 8.B 

Čapkovské čtení, vyhlášení 

soutěže Čapkoviny 

Přednáška o knižním a nakladatelském trhu, 

workshop skupiny Mladí pražští básníci, módní 

přehlídka ve stylu 20. a 30.let, autorské čtení a 

recitace a předání cen vítězům literární soutěže - 

2. místo získal Jakub Janov z 8.B a 3. místo 

Matěj Šimandl z 9.A třídy. Gratulujeme!! 

1.A,B 

Knihovna na Vinohradské: 

Pohádky anotace viz TK 

3.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Popletené příběhy se školní 

tematikou anotace viz TK 

ŠK Valentýnská pošta 

Rozdání valentýnských přáníček, které děti v 

předcházejících týdnech vytvořily 
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4.C 

Knihovna na Vinohradské: 

Deníky 

S dětmi jsme navštívili knihovnu, tentokrát na 

téma deníky. Přestože se zdá, že toto téma je 

vhodné jen pro dívky, v knihovně nám 

představili literaturu i pro chlapce. Závěrem 

byla dětem představena měsíční soutěž na 

zadané téma, děti byly nadšené a s chutí se 

zapojily.  

3.A Bruslení na stadionu Hassa anotace viz TK 

4.A,B,C Bruslení na stadionu Hassa anotace viz TK 

5.A 

Knihovna na Vinohradské : 

Moderní pohádka anotace viz TK 

5.B 

Knihovna na Vinohradské : 

Dobrodružství kolem nás anotace viz TK 

ŠD DDM: Karneval 

Děti v maskách plnily úkoly a vyráběly drobné 

výrobky. 

9.A,B 

Reduta: The History of 

England II. anotace viz TK 

1.A,B Veselé zoubky anotace viz TK 

2.A Veletržní palác: Příběh čáry anotace viz TK 

4.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Deníky anotace viz TK 

6.A 

NM: Noemova archa - v 

angličtině anotace viz TK 

2.A 

Knihovna na Vinohradech: 

Zvířátka v knihách anotace viz TK 

2.B 

Knihovna na Vinohradech: 

Systém a řád knihovny anotace viz TK 

7.-9.tř. Pražský hrad 

Královský skleník - výstava "Předjaří v 

Královské zahradě" - Oranžérie- navštívili žáci 

ZEKu. 

7.-9.tř. Pražský hrad 

Královský skleník - výstava "Předjaří v 

Královské zahradě" - Oranžérie- navštívili žáci 

ZEKu. 

ŠD Orchideje v Troji 

Návštěva výstavy orchidejí v botanické zahradě 

v Troji.Průvodce přizpůsobil výklad věkové 

kategorii dětí. 

ŠD Den se zvířátky 

Děti mohly přinést do klubu své zvířátko; 

povídání si o domácích mazlíčcích 

2.A,B 

Divadlo U Hasičů: O 

neposedné pomlázce anotace viz TK 

3.A,B Metro: Elektrický Emil anotace viz TK 

1.A 

Knihovna na Vinohradech: 

Zlobiví čtenáři anotace viz TK 

ŠK Fandíme našim florbalistům 

Podpora hráčů z naší školy na semifinále. Akci 

předcházela výroba pomponů a mávátek. 
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2.A,B, 

3.B Dentální hygiena  

Program o dent. hygieně vedený studenty 

Lékařské fakulty UK - hodnoceno kladně. 

Kšj Venezuelské umění 

Žáci se seznámili se současným venezuelským 

uměním, prohlédli si předměty přivezené z 

Latinské Ameriky, zúčastnili se výtvarné dílny a 

především celou dobu konverzovali s 

venezuelskými rodilými mluvčími. 

1.B 

Knihovna na Vinohradech: 

Zlobiví čtenáři anotace viz TK 

4.B 

Knihovna na Vinohradech: 

Pověsti anotace viz TK 

3.A 

Knihovna na Vinohradech: 

Příběhy s dětským hrdinou anotace viz TK 

1.B Tajemství čokolády anotace viz TK 

4.C 

Knihovna na Vinohradech: 

Vtipné básničky 

Téma v knihovně bylo vtipné básničky, které 

děti velmi zaujalo, aktivně se zapojovaly do 

programu. Seznámily se s mnoha druhy poezie a 

v závěru si mohly zapůjčit knihy, které jim byly 

v průběhu programu prezentované.  

ŠD Brumbambule - herna   

ŠK Aprílový den 

Vyprávění vtipů, veselých historek, kolíčková 

hra 

4.A 

Knihovna na Vinohradech: 

Báseň, poezie 

Velmi pěkný program. Děti se hravou formou 

seznámily s poezií pro jejich věkovou kategorii 

a druhy veršů. 

5.A 

Knihovna na Vinohradech: 

Knihy o historii anotace viz TK 

2.A Anežský klášter anotace viz TK 

5.B 

Knihovna na Vinohradech: 

Historická témata anotace viz TK 

9.B Veletržní palác anotace viz TK 

  KMD: Fantom opery 

Zdařilé zpracování literárního tématu. 

Vynikající pěvecké výkony protagonistů. Mladí 

diváci byli spokojeni. 

  

DDM Slezská: Etiketa pro 

děti Zajímavé a vtipné představení pro malé diváky. 

1.A, B 

Surikaty - přírodovědný 

program anotace viz TK 

1.A,B 

Divadlo  Mana: Pipi Dlouhá 

punčocha anotace viz TK 

4.A,B,C 

Minor: Jak si kohouti obarvili 

svět 

Zajímavé představení, při kterém děti byly 

pohlceny dějem a rockovou hudbou.   

ŠD DDM P - 2, Den Země Den soutěží a poučení o ekologii 

1.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Školní detektiv anotace viz TK 

2.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Rostliny anotace viz TK 
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ŠD Exkurze na letiště V.Havla 

Zajímavé, časově náročné, děti byly nadšené. 

Pro všechny byl zážitek vidět hasiče u výjezdu 

nebo největší letadla světa při startu a přistání z 

blízkosti ranveje.Určitě příště pojedeme zase.  

1.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Školní detektiv anotace viz TK 

3.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Jaro anotace viz TK 

  

KMD: Divadlo v Dlouhé - 

Lhář 

Klasická italská komedie C.Goldoniho zahraná 

s velkou chutí. Mladí divaci i doprovod 

hodnotili velmi kladně. 

ŠK Adopce vakoveverky létavé 

Adoptovali jsme vakoveverku létavou z pražské 

zoo 

7. - 9.r. 

Lékaři bez hranic - ukázka 

práce polních nemocnic 

Žáci 7. - 9.roč. si měli možnost projít expozici 

ukazující práci Lékařů bez hranic. Průvodci jim 

byli členové zdravotnického personálu, který se 

veskrze misí účastní a poznal tedy tuto 

záslužnou i nebezpečnou činnost na vlastní 

kůži. Děti i pedagogický doprovod se dověděly 

mnoho zajímavého a ocenily nejen celou akci, 

ale hlavně práci této organizace. 

4.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Pohádky anotace viz TK 

2. a 

3.roč. 

Gong: Dobrodružství Toma 

Sawyera anotace viz TK 

4.B Muzeum Karlova mostu 

Skvělý výukový program při Plavbě pražskými 

Benátkami, děti se aktivně zapojovaly, viděly na 

vlastní oči kamenické značky Pražského mostu, 

které znaly ze školního projektu, mnoho 

informací ze školy jim tak zapadlo do ucelené 

představy o době a díle Karla IV. 

5.A 

Minor: Jak si kohouti obarvili 

svět anotace viz TK 

4.C 

Knihovna na Vinohradské: 

Moderní pohádky 

Tentokrát jsme v knihovně navštívili program 

na téma pohádky, ale ne tak ledajaké, ty 

moderní, děti byly zaujaté, do programu se 

aktivně zapojily, bohatě přispívaly do diskuze.  

5.B 

Knihovna na Vinohradské 

Prázdninové čtení anotace viz TK 

4.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Moderní pohádky 

Program byl velmi poutavý, děti byly zapojeny 

do akce. 

5.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Dobrodružné knihy anotace viz TK 
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6.A, 

7.A,B, 

8.A, 9.B 

Divadlo Žlutý kopec - 

Legenda Karel IV. 

Představení bylo uvedeno na letní scéně 

Vyšehradu v rámci tzv. Vyšehraní. Děti si 

mohly zopakovat základní události spojené s 

životem a dílem Karla IV., které slyšely mimo 

jiné v průběhu školního projektu. Hra byla svým 

pojetím určena spíše pro mladšího diváka, avšak 

děti byly veskrze spokojené. 

4.A,B,C 

Divadlo Horní Počernice: 

Alenka v říši divů 

Divadlo v Horních Počernicích jsme navštívili 

dle pozvánky jednoho rodiče žáka ze 4.ročníku, 

který v daném představení hrál. Představení 

bylo moc hezky zpracované, dětem se velmi 

líbilo, můžeme jen doporučit! anotace viz TK 

  Kouzelný les 

Pohádkoý les byl pořádaný v Reigrových 

sadech DDM, P2. Děti procházely trasou a na 

stanovištích plnily úkoly,aby zachránily 

Karkulku. 

5.B 

Divadlo Žlutý kopec - 

Legenda Karel IV. anotace viz TK 

2.A,B 

Malý princ - divadelní 

představení anotace viz TK; Kühnův dětský sbor 

1. a 

2.roč. 

Ekofestival - ekologie, 

ochrana život. prostředí Firma Komwag   pořadatel ekologické akce 

2.A,B 

Knihovna na Vinohradské 

Skřítkovi anotace viz TK 

Zek Pražský hrad anotace viz TK 

1.A,B Ekofestival: Komwag 

Následný program v sídle společnosti, 

ekologická výchova formou her 

3.A,B 

Hodina moderní chemie 

2.část - Přírodovědecká 

fakulta UK 

Naši žáci se zúčastnili ukázky hodiny plné 

zábavných pokusů z oblasti hoření,barevných 

reakcí,reakcí dusíku a oxidu uhličitého,hašení 

apod. Seznámili se tak trochu  se studijním 

oborem chemie.Pokusy prováděli studentky z 

VŠCHT. 

9.B Sovovy mlýny: Karel Malich anotace viz TK 

4.A Hra na Hrad 

Zajímavě a hravě pojatý program, zaujal i 

největší zlobivce. Děti byly rozděleny do čtyř 

skupin, každá plnila jiné úkoly v expozici 

Starého královského paláce. Následná 

procházka po PH děti zajímala, fotily si 

památky a nakrmily ryby ve Valdštejnské 

zahradě. 

D 

Česko-bavorská výstava k 

výročí narození Karla IV., 

Pražský hrad 

Výstava skvostná, vycházka k památkám 

spjatým s Karlem IV. na Pražském hradě byla 

jejím doplněním. Děti vnímavé, spolupracovaly 

se zájmem. 

6.A, B 

Reduta: Love in Jeans 

Departement anotace viz TK 
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4.B 

Knihovna na Vinohraedské: 

Prázdniny anotace viz TK 

3.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Příběhy s dětským hrdinou anotace viz TK 

8.A,B, 

9.A,B 

D 21: Trnová koruna 

K.H.Borovského 

Představení vycházelo z knihy J.Moravy C.k. 

disident K.Havlíček a mělo podat žákům náhled 

na internaci v Brixenu. Některé součásti 

představení nebyly zvoleny právě nejšťastněji a 

děti nabyly mylného dojmu, což se projevilo už 

v diskusi, která po představení následovala. Ve 

škole jsme  pojetí osobnosti K.H.Borovského, 

jeho osudy a dílo, jakož i vliv na život dcery 

Zdenky uvedly na pravou míru.  

1.A, 1.B SOS vesničky anotace viz TK 

2.B Exkurse na letiště V.Havla anotace viz TK 

  ZOO Praha 

Návštěva adoptované vakoveverky létavé v 

pražské ZOO. Veverku jsme bohužel neviděli.  

6. - 8.r. Houby 

Přednáška o druzích hub vedená odborníkem - 

mykologem 

6. - 9.r. Den s IZS 

Žáci si formou krátkých přednášek a ukázek 

zopakovali znalosti o  Integrovaném 

záchranném systému, byli poučeni o ochraně 

osobního bezpečí, chování v krizových 

situacích, první pomoci, nebezpečí 

pyrotechniky, proškoleni v dopravní výchově, 

blíže se seznámili s prací policie a hasičů 

2.B 

Beseda se spisovatelem 

Janem Nedomou anotace viz TK 

Fj 9.r. Francouzský institut anotace viz TK 

2.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Prázdniny anotace viz TK 

4.C 

Knihovna na Vinohradské: 

Prázdninové čtení anotace viz TK 

1.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Ferda mravenec anotace viz TK 

1.A, 3.B Salesiánské divadlo: Popelka baletní představení 

F,D,CH 

NTM-výstava Civitas 

Carolina 

Akce k výročí Karla IV., výstava se zaměřením 

na urbanistickou činnost Karla IV. a technické 

vybavení staveb.hutí a řemesel. Výstava byla 

velmi pěkně instalována,žáci po prohlídce 

pracovali ve skupinách s prac.listy a zjišťovali 

důležité informace.Také jsme si prohlédli hlavní 

expozici dopravy,architektury a 

hutnictví.Zaujali nás  repliky středověkého 

jeřábu a beranidla,které jsou postaveny před 

budovou NTM. 
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1.A 

Knihovna na Vinohradské: 

Ferda mravenec anotace viz TK 

2.A,B Do ZOO parníkem anotace viz TK 

3.A Grébovka anotace viz TK 

4.A Muzeum  Karlova mostu 

Komentovaná prohlídka Muzea KM s plavbou 

po Vltavě v okolí Karlova mostu a do Čertovky. 

Dětem se plavba velmi líbila, kapitán lodi je 

seznámil s historií KM a Čertovky.  

2.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Pozorné čtení, různé žánry anotace viz TK 

3.A Český rozhlas - exkurze anotace viz TK 

  Večerní akce s překvapením 

Tanec, soutěž v páce, hra upíři. Předání cen za 

klubové rekordy: Titanic - Š. Pavlíček, Puzzle 

challenges - A. Konradová, kliky - A. 

Matoušek, pinkání míčkem - A. Matoušek. 

1.A,B, 

2.A,B, 

3.A Kino Hledá se Dory anotace viz TK 

4.A,B,C Kino Hledá se Dory anotace viz TK 

5.A, C 

Kino Alenka v zrcadlem, 

Warcraft anotace viz TK 

5.B 

Knihovna na Vinohradské: 

Gamebook anotace viz TK 

 

Hodnocení činnosti Klubu mladých diváků 

V tomto školním roce zhlédli členové Klubu mladých diváků opět čtyři představení – všechna s 

dospělým publikem a v pravé divadelní atmosféře. 

Zprvu vyslechli Bizetovu operu „Carmen“ v Národním divadle, jehož historickou budovu si při té 

příležitosti mohli také prohlédnout. Druhé představení – Thálií oceněné „Novecento“- je zavedlo 

do komorních prostor poetické vinárny Viola. Dále zhlédli jeden z klasických muzikálů - „Fantom 

opery“ - na Výstavišti a v závěru sezony zdařile režijně i herecky zpracovanou komedii „Lhář“ v 

Divadle v Dlouhé. 

Letošní skupina mladých diváků byla vnímavá a vyspělá, všichni její členové dbali na vhodné 

oblečení i chování. 

 

 

23.7. Zpráva o činnosti Školní jídelny 

Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty 

UK, Praha 2, Slovenská 27. 

Hlavní účel a předmět činnosti 

Předmětem činnosti školní jídelny je zajištění stravování dětí, žáků a také vlastních zaměstnanců 

v souladu s platnými předpisy. 

Personální zajištění 

Ve školní jídelně pracuje 6 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr. 

Vedoucí školní jídelny 

Šéfkuchařka 

Samostatná kuchařka 

Pomocné pracovnice v kuchyni 
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Ve školním roce 2015/2016  

Vykazovala jídelna 460 strávníků. Uvařilo se přibližně 77 085 obědů. 

Charakteristika produktů a služeb 

Školní jídelna připravuje teplou kuchyni, studenou kuchyni, teplé i studené nápoje, moučníky, 

saláty. Pro strávníky jídelna poskytuje výběr ze dvou hlavních jídel. Vaří se dle norem pro školní 

stravování, jsou tak využívány receptury získané z jiných zdrojů, např. internet, nově vydané 

publikace pro veřejné stravování, aby nabídka byla pestrá a zajímavá. 

Skladba nabízených a připravovaných jídel musí odpovídat výživovým normám a musí splňovat 

tzv. „ spotřební koš“ který obsahuje 10 základních potravin. Jídelna musí spotřební koš plnit dle 

vyhlášky o školním stravování. 

Mezi tyto potraviny patří: 

 maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny. 

Jídelna poskytuje elektronické služby týkající se přihlášek, odhlášek a jiných změn stravování. 

Doplňková činnost 

V naší jídelně proběhlo v lednu školení s profesionálním kuchařem. Školení bylo za účelem 

nových receptur pro školní jídelnu. Z nabídky pěti jídel, už se vařila čtyři jídla, která zpestřila 

jídelní lístek. 

Mezi nejoblíbenější jídla stále patří: špagety s mletým masem a sýrem, buchtičky s vanilkovým 

krémem a smažený sýr a nyní se přidala i toskánská polévka 

Mezi nejméně oblíbené jídla patří: rybí filé, hrachová kaše a koprová omáčka 

Školní jídelna se snaží moderně rozvíjet a neustále zlepšovat podmínky stravování. 

 

 

 

23.8. Významné přestavby 

V tomto školním roce proběhla významná rekonstrukce školy. Byla vyměněna okna v celé 

budově. Práce probíhaly během září – listopadu 2015 a v červenci a srpnu 2016. 

 

 

 

 

Školskou radou schválena dne: 17. 10 2016 

 

Mgr. Hana Žampová 


