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Základní vzdělávání 

 

1. Seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název, sídlo), 

které zřizují ZŠ – zpracovává OŠ 

 

2. Počet ZŠ a jejich přesné názvy k 30.9.2015 (podle posledního rozhodnutí) – 

zpracovává OŠ 

 

3. Změny v síti škol (počet a důvody změn, např. sloučení) – zpracovává OŠ 

 

4. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel 

školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 

 

Název: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy, Praha 4, Filosofská 3 

 

Sídlo: Praha 4, Filosofská 3/1166, PSČ 142 00 s odloučeným pracovištěm v ul. Jitřní 6/185 

 

Zřizovatel: Městská část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč 

 

Charakteristika školy 

 

Naši školu tvoří dva areály škol vzniklé sloučením původně dvou samostatných 

škol. Jeden areál je v ulici Filosofská, druhý v ulici Jitřní. Oba objekty jsou od sebe 

vzdáleny cca 1,5 km, v obou se vyučuje ve všech ročnících (tj. 1. až 9. ročník). 

Škola v obou objektech sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. 

 

Z historie školy 

 

objekt Filosofská 3 

 

ZŠ Filosofská je školou s dlouholetou tradicí kvalitní výuky cizích jazyků. 

Otevřena byla 1. září 1968, právním subjektem je od roku 1993. 

Prostorná budova se nachází v lokalitě sídliště Novodvorská, v klidném prostředí 

v zelení obklopené rozlehlé zahradě. Škola má vynikající dopravní dostupnost. 

V bezprostřední blízkosti školy se nachází Kulturní centrum Novodvorská, které škola 

využívá k návštěvám výchovně – vzdělávacích pořadů, k akademii školy. Do školního 

roku 2006/2007 se zde vyučovalo až od 3. tříd (rozšířená výuka jazyků). 

Od školního roku 2007/2008 byly poprvé otevřeny i první ročníky a škola tak 

začala vzdělávat ve všech ročnících základního vzdělávání. 

V roce 2008 došlo ke sloučení se Základní školou s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy, Jitřní 6/185, Praha 4 – Hodkovičky. 

 

objekt Jitřní 185 

 

Škola vznikla 15. září 1938 přeměnou z expozitury II. obecné školy smíšené 

v Braníku. Vyučovalo se v několika vilách a pavilonech v městské části Hodkovičky. 

V roce 1960 byla otevřena nová budova školy (současný areál) v ulici Jitřní 6/185, 
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do které se přemístila výuka z dřívějších míst. Školní areál v Jitřní prošel v letech 2008 

až 2010 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. 

Škola dlouhodobě vyučovala v režimu „rozšířené výuky tělesné výchovy“, 

specializovaně na atletiku. Současný ŠVP „Jazyky sbližují“ na tento úspěšný model 

navazuje a tradici nadále rozvíjí. Budova i venkovní sportoviště jsou zasazeny 

do nádherné zeleně a velmi klidného prostředí Prahy 4 - Hodkoviček. 

V roce 2008 došlo ke sloučení se Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, 

Filosofská 3/1166, Praha 4 – Braník. 

 

Vybavení školy 

 

objekt Filosofská 3 

 

Školu tvoří  čtyři spojené bloky. Výuka probíhá v kmenových třídách a v odborných 

pracovnách. Máme 3 pracovny vybavené technikou nezbytnou pro kvalitní výuku 

cizích jazyků (anglický, francouzský, německý a španělský). Mezi odborné pracovny 

patří pracovna hudební výchovy, výtvarné výchovy, chemie, přírodopisu, 3 odborné 

učebny pro výuku ICT, 2 prostorné tělocvičny a 5 pracoven s interaktivní tabulí. 

Vyučující mají dobře vybavené kabinety s počítači s přístupem na internet. Zásluhou 

žáků i učitelů je škola pěkně a vkusně vyzdobena a její prostředí je velmi příjemné. 

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – „Jazyky 

sbližují“. 

Škola je vybavena třemi nápojovými automaty (na studené i teplé nápoje) a jedním 

automatem „Happysnack“ na zdravou svačinku (školní mléko a ovoce do škol). 

Veškeré vybavení školy je plně k dispozici žákům v odpoledním Centru volného času, 

v rámci něhož žáci po celý týden navštěvují řadu zájmových kroužků. Škola má 

vlastní keramickou dílnu a pec pro kroužek keramiky, zrcadlovou stěnu (kroužek 

rytmiky a moderního tance). Další zájmové kroužky, které CVČ nabízí: anglická, 

německá, francouzská konverzace, s rodilým mluvčím pouze anglická konverzace, 

informatika, programování, klub mladého diváka, dramatický kroužek Pimprle 

(probíhá ve speciální místnosti určené k dramatické výchově), výtvarný kroužek, 

základy stolování a vaření (využívá školní kuchyňku), přírodovědný kroužek,  

příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, příprava 

k mezinárodním zkouškám KET, PET z anglického jazyka, kopaná, malá kopaná, 

florbal, volejbal, basketbal, míčové hry pro žáky prvního stupně. Další kroužky 

pro žáky zajišťují partneři – Wattsenglish, pozemní hokej, golf, taneční škola Ivy 

Langerové. 

Škola má vlastní knihovnu s poměrně rozsáhlým knižním fondem, s televizí 

s velkoplošnou obrazovkou, PC s volným připojením na internet. Knižní fond je 

s podporou rodičů každoročně rozšiřován o novinky žádané a vybírané žáky školy. 

 

školský objekt Jitřní 6 

 

Školský objekt v ulici Jitřní se profiluje na pohybové schopnosti žáků, konkrétně 

na atletickou průpravu. 

Areál školy prošel v letech 2008 až 2010 rozsáhlou rekonstrukcí. Tvoří tak moderní, 

plně bezbariérový komplex budov i rozsáhlých sportovišť. 

Všechny učebny, místnosti družiny, kabinety i prostory školní jídelny jsou zasíťované, 

s možností připojení k internetu. Vybrané učebny II. stupně jsou vybavené výkonnými 

dataprojektory (celkem jich máme k dispozici 8), na I. stupni jsou ve vybraných 
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třídách a ve školní družině k dispozici televizory (celkem 4). V budově je výtah 

(přístupný z úrovně chodníku), všechny prostory jsou plně bezbariérové, včetně 

speciálně upraveného WC. 

Součástí školy jsou kmenové i specializované učebny. Např. jazykové pracovny  

vybavené audio systémem se sluchátky a dvě učebny s interaktivními tabulemi, 

2 počítačové pracovny  vybavené moderními výkonnými, velmi tichými počítači, 

pracovna fyziky a chemie, pracovna zeměpisu a přírodopisu, odhlučněná pracovna 

hudební výchovy, unikátní výtvarný ateliér v podkroví, cvičná kuchyňka - vybavená 

4 kuchyňskými kouty, každý s lednicí, sporákem i myčkou. Ve škole najdete i zcela 

unikátní poschoďovou knihovnu, kde tráví žáci polední přestávky. 

Speciální kapitolu si zaslouží rozsáhlý vnitřní i venkovní sportovní areál, díky kterému 

je možno kvalitně zabezpečovat výuku nadaných žáků v oblasti sportu, specializovaně 

atletiky. Vnitřní sportoviště zahrnují 3 tělocvičny - první je vybavená kvalitním 

umělým povrchem, druhou tvoří velký gymnastický sál se zrcadly a audio systémem 

a v poslední je i horolezecká stěna. Ke škole patří rozsáhlé venkovní sportoviště 

s atletickým oválem s umělým povrchem, hřištěm na malou kopanou a pozemní hokej 

s umělou trávou. Dále zde naleznete specializované atletické sektory pro skok daleký 

a vysoký, vrh koulí i hod oštěpem. Součástí areálu jsou nově vybudované multifunkční 

hřiště s umělou trávou a tartanovým povrchem. 

Součástí školy je školní družina, která zabezpečuje odpolední zájmovou činnost žáků, 

jejich odpočinek a rekreaci. Plní i funkci sociální. Viz Školní vzdělávací program 

školní družiny. Odpoledne využívají žáci nově vybudované hřiště pro ŠD s altánem, 

průlezkami a houpačkami. 

Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. V poledne je zajištěno 

stravování ve školní jídelně, kde si žáci i zaměstnanci školy mohou vybírat ze dvou 

jídel. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Jazyky sbližují“ je 

od 6. ročníku zaměřen na rozšířenou výuku tělesné výchovy. 

Žáci mohou v odpoledních hodinách využívat kroužky Centra volného času, Školní 

sportovní klub a kroužky partnerů školy – Monty, florbal, golf, taneční škola Ivy 

Langerové. 

Všichni vyučující i žáci mají přístup do odborných pracoven ICT. 

Škola žákům poskytuje bezpečné prostředí bez výskytu sociálně patologických jevů. 

 

Údaje o vedení školy 

 

 Ředitelka školy: PaedDr. Václava Mašková 

 Statutární zástupce ředitele, zástupkyně pro objekt Filosofská: Mgr. Ivana 

Kučerová 

 Zástupkyně pro první stupeň: Mgr. Jaroslava Vrkočová 

 Zástupkyně pro objekt Jitřní: Mgr. Milena Hartigová 

 

E-mailová adresa:  skola@zsfilosofska.cz 

Webové stránky školy: www.zsfilosofska.cz 

 

 

mailto:skola@zsfilosofska.cz
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Údaje o školské radě 

 

Školskou radu tvoří šest členů v paritním zastoupení školy, rodičů a zřizovatele. Rada 

začala pracovat v roce 2008.  

 

Složení školské rady ve školním roce 2015/2016: 

 

 Zástupci rady za zákonné zástupce žáků: Ing. Hana Štěpánková 

Kateřina Binková 

 

 Zástupci rady za pedagogické zaměstnance: Mgr. Jaroslava Davidová 

Mgr. Milena Hartigová 

 

 Zástupci rady za zřizovatele školy:  Pavel Caldr (předseda) 

Mgr. Iva Kotvová 

 

 

5. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

 

Ve školním roce 2015/16 jsme vyučovali ve všech ročnících podle Školního 

vzdělávacího programu základního vzdělávání „Jazyky sbližují“ platného od 1.9.2013. 

(Čj. 687/2013). Nedošlo k žádné změně či zásadní úpravě. V přípravné třídě jsme 

vyučovali podle vlastního ŠVP pro přípravnou třídu (Čj. 624/2015). Pedagogický sbor 

diskutoval o problematice technické gramotnosti žáků na 2. stupni. V rámci vzdělávací 

oblasti Člověk a svět práce lze realizovat vyučovací předmět Úprava pokrmů 

(v učebním plánu v objektu Jitřní), popřípadě lze využít nabídky z RVP.  Na tuto 

možnost žádný z pedagogů nereagoval. Všichni pedagogové byli průběžně 

informováni o změnách zakotvených v novele školského zákona č. 82/2015 Sb, § 16, 

dále s vyhláškou č. 27/2016 včetně přílohy č.1 (žák se speciálními vzdělávacími 

potřebami, přehled podpůrných opatření). Změny budou zakotveny v ŠVP „Jazyky 

sbližují“ od 1.9.2016. 

Zachovali jsme možnost výuky plavání v rámci školní družiny. 

 

6. Jazykové vzdělávání a jeho podpora  

 

ZŠ s RVJ a RVTV Filosofská je školou, která vyučuje podle školního vzdělávacího 

programu „Jazyky sbližují“. Školní vzdělávací program klade důraz na výuku cizích 

jazyků, přičemž se zaměřujeme zejména na rozvíjení schopností našich žáků ve všech 

oblastech, jakými jsou schopnost porozumět mluvenému i psanému slovu, stejně jako 

schopnost konverzovat či psát v cizím jazyce. Nadstandartní úroveň jazykové výuky je 

zajištěna plně kvalifikovanými kvalitními pedagogy, stejně jako využitím 

disponibilních hodin ve školním vzdělávacím programu pro posílení výuky jazyků.  

 Naši žáci začínají s výukou anglického jazyka již od 1. třídy a to v obou objektech. 

První dva roky mají žáci anglický jazyk 2x týdně, později 3x, respektive 4x týdně. Od 

6. třídy mají žáci objektu Filosofská možnost volby 2. jazyka, přičemž volí mezi 

německým, španělským a francouzským jazykem. V objektu Jitřní si žáci volí 2. jazyk 

od 7. třídy. 

Kromě běžné výuky cizích jazyků nabízí naše škola i možnost rozšířit si své jazykové 

znalosti formou kroužků cizího jazyka pod záštitou Centra volného času. Tyto kroužky 

vedli učitelé cizích jazyků, rodilí mluvčí z jazykových škol Wattsenglish nebo Monty. 
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Jednou ze specialit naší školy je nabídka přípravných kurzů k mezinárodním 

zkouškám v anglickém jazyce KET a PET. V této oblasti máme již množství 

úspěšných absolventů těchto kurzů, hrdých majitelů cambridgských certifikátů KET 

a PET. 

Výborných výsledků v oblasti výuky anglického jazyka dosahují naši žáci také 

ve srovnávacím celostátním testování Scio a Kalibro.  

Škola je zapojená do různých mezinárodních projektů, jako je např. EDISON. Byla 

navázána spolupráce se školami v zahraničí, konkrétně se školami v Německu 

a ve Francii.  

Pro zájemce pořádáme pravidelně zahraniční poznávací zájezdy do Velké Británie, 

Švýcarska či Německa. Žákům je tak umožněno lépe poznat život, historii 

a kulturu jiných zemí, stejně jako vyzkoušet si v praxi své jazykové znalosti. 

ZŠ Filosofská pravidelně každoročně pořádá obvodní a krajské kolo konverzační 

soutěže v anglickém jazyce, kterého se účastní také žáci naší školy – poté, co prošli 

sítem třídních a školních kol. V letošním roce jsme zaznamenali velký úspěch, když 

naše žákyně Adéla Alexová obsadila v obvodním kole 1. místo v kategorii žáci 6. -7. 

tříd.  

 

Podpora jazykového vzdělání ve školském objektu Jitřní 

  

Velkou pozornost věnujeme bohaté nabídce zájmových kroužků v rámci centra 

volného času. Ve školním roce 2015/16 jsme v rámci jazykové podpory otevírali 

konverzace s rodilým mluvčím pro sedmé ročníky a dále ve spolupráci s jazykovou 

školou MONTY pro každý ročník rozšiřující kroužek anglického jazyka. Své znalosti 

žáci vyzkoušeli v konverzačních soutěžích na úrovni školy v anglickém jazyce. 

Angličtinu v praxi si žáci ověřili na poznávacím zájezdu do Anglie.  

  

Kvalita výuky cizích jazyků na naší škole nespočívá v navyšování počtu vyučovacích 

hodin, ale ve výběru vhodných a pestrých metod vedoucích ke komunikačním 

dovednostem žáků.  

Cílem výuky je zkvalitnit a zefektivnit výuku a zařadit do ní netradiční a zajímavé 

výukové formy.  

Očekávaným výstupem této aktivity je zlepšení jazykové gramotnosti žáků v oblasti 

anglického jazyka - rozvoj komunikativních schopnosti žáků v cizím jazyce a zvýšení 

zájmu žáků o studium cizích jazyků.  

Pro „živá“ setkávání s jazykem:  

 na škole působí rodilí mluvčí v rámci centra volného času (již od prvního 

ročníku)  

 spolupracujeme s jazykovými školami, jejichž vyučující přichází za žáky 

v rámci odpoledního využití volného času  

 využíváme interaktivní CD, která jsou součástí učebnic. Buď v rámci výuky, 

tedy společně žáci řeší úlohy z praxe na interaktivních tabulích, nebo žáci mají 

možnost na počítačích si individuálně ověřovat svůj pokrok tzv. „progress“  

 v hodinách využíváme DVD s reáliemi daných zemí  

 zpestřením jsou filmy v cizím jazyce, pro mladší ročníky volíme filmy 

s českými titulky  

 vybíráme z nabídky anglického divadla The Bear Theatre  

 na hodinách žáci hrají scénky (mají možnost si natočit videonahrávku a mít tak 

zpětnou vazbu), často si scénář mění, přizpůsobují rekvizity  

 znalosti a dovednosti si mohou žáci ověřit v konverzačních soutěžích   
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 velice úspěšná příležitost ověřit si jazyk, je setkání se studenty z celého světa 

v rámci týdenního projektu EDISON  

 ve školní knihovně mají zastoupení anglické (více než 500 výtisků) a německé 

knihy (více než 20 výtisků), jejichž objem často rozšiřují žáci či jejich rodiče, 

knihy využíváme ve výuce i individuálně 

 každoročně organizujme zahraniční poznávací zájezdy (2016 – Anglie), které 

pomáhají dětem poznat kulturu a způsob života v zemích, jejichž jazyk se učí  

Zájem o výuku cizích jazyků je na naší škole trvalý.  

  

Dle celoročního plánu jsme uskutečnili tyto akce:  

 Evropský projekt EDISON 

 celoročně pracovalo 6 cizojazyčných kroužků v rámci CVČ s rodilým mluvčím 

a 1 kroužek anglické konverzace  

 Halloween – průvod masek       

 školní kolo soutěže v konverzaci AJ – 6. a 7.roč.  

 školní kolo soutěže v konverzaci  AJ – 8. a 9.roč.  

 obvodní kolo soutěže v konverzaci AJ  

 krajské kolo soutěže v konverzaci AJ  

 zájezd do Anglie   

 

JAZYKOVÉ ÚSPĚCHY 

ZŠ s RVJ a s RVTV Filosofská je školou, jejíž školní vzdělávací program „Jazyky 

sbližují“ klade důraz na výuku cizích jazyků. Za náš největší úspěch považujeme fakt, 

že naši žáci jsou schopni aktivně používat jazyk, a to ve všech oblastech. Jsou schopni 

konverzovat, psát a porozumět mluvenému i psanému slovu.   

 Právě tak můžeme být hrdí na naše žáky, úspěšné absolventy našich přípravných 

kurzů k mezinárodním cambridgským zkouškám v anglickém jazyce KET a PET. 

V předchozích letech získalo tento certifikát značné množství žáků a další 

se na zkoušky připravují.  

Letos jsme dosáhli velkého úspěchu v obvodním kole konverzační soutěže 

v anglickém jazyce, jehož jsme každoročními pořadateli. Žákyně 7. třídy Adéla 

Alexová obsadila 1. místo v kategorii I. A (žáci 6.-7. tříd základních škol).  

Velmi dobré vzdělávací výsledky školy v oblasti výuky anglického jazyka jsou zřejmé 

i z vynikajícího umístění žáků školy v celostátních testech Scio a Kalibro.  

 

 

7. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Funkci  ředitelky vykonávala PaedDr. Václava Mašková. 

Zástupkyně ŘŠ pro školský objekt Filosofská Mgr. Ivana Kučerová (statutární 

zástupce). 

Zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Jaroslava Vrkočová 

Zástupkyně pro školský objekt Jitřní Mgr. Milena Hartigová. 

 

Výchovné poradenství v objektu Filosofská zajišťovala Mgr. Hana Sulková (1. a 2. 

stupeň ZŠ). V objektu Jitřní z důvodu většího počtu integrovaných žáků bylo 

rozděleno výchovné poradenství na 1. stupeň ZŠ – Mgr. Jana Štěpánková a 2. stupeň 

ZŠ – Mgr. Milena Hartigová. Metodikem prevence pro oba školské objekty byla 

Mgr. Lenka Pilíková, studium zahájila Mgr. Lenka Kotásková, jako koordinátorka ICT  

pracovala pro oba školské objekty Mgr. Ivana Kučerová. 
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Ve škole pracovalo ve školním roce 2015/2016 celkem 102 zaměstnanců, z toho 

60 pedagogů a 11 vychovatelek školní družiny, 31 správních zaměstnanců 

(1 hospodářka školy, 3 administrativní zaměstnanci, 11 pracovnic školní jídelny, 

2 školníci, 11 uklízeček a 3 vrátné). 

 

Na škole pracoval stabilizovaný pedagogický sbor. V průběhu školního roku došlo 

k personálním změnám z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti.  

I přes veškerou snahu se nám od 2. pololetí školního roku nepodařilo zajistit 

kvalifikované pedagogy (inzeráty v UN, vývěsky na škole, úřad práce, e-portál práce, 

webové stránky školy).   

Vedení školy nezastírá vysoké nároky na kvalitu práce svých zaměstnanců. 

 

 

8. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,                  

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli 

aprobovanost) 

 

 

 

 

 

9. Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

 
 

 

10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Snahou každé školy je neustále zvyšovat podmínky výchovně vzdělávacího procesu 

zaváděním nových metod, strategií a koncepcí výuky, zlepšováním technického 

vybavení, modernizací pomůcek a kontinuálním vzděláváním všech pedagogických 

pracovníků. 

Naším cílem  je kvalitní pedagogický sbor pracující v tvůrčí a inspirativní atmosféře.  

To, že se nám to daří, dokládá velký zájem rodičů o dění ve škole i každoroční nárůst 

počtu žáků v obou školských objektech. Průměrný věk pedagogických pracovníků naší 

školy je 46 let. 

Dobrou vizitkou školy je každý kvalitně vzdělaný pedagogický pracovník. Dle plánu 

DVPP upřednostňujeme vzdělávání pedagogických pracovníků v šesti klíčových 

aktivitách – jazyky, sport, ICT, školní vzdělávací program, legislativa, inkluze. 

V průběžném vzdělávaní se zaměřujeme na témata doporučená ČŠI, vybíráme 

z nabídky NIDV a umožňujeme pedagogům školení v případě jejich potřeb a zájmů. 

Zohledňujeme aktuální potřeby školy apod. Pedagogičtí pracovníci v rámci DVPP 

dochází na školení, konference, odborné semináře či kurzy, přednášky, workshopy, 

exkurze…  

 

Odbornou kvalifikaci si ve školním roce 2015/16 doplňovalo sedm pedagogických 

pracovníků - učitelé na pedagogických fakultách. Dále zahájila studia výchovného 

 
 Ped. prac.  celkem 

 Ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

 Ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

Počet (fyz. osoby) 

k 31 .12 .2015 
71 67 4 

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

Počet (fyz.osoby) 

k 31.12.2015 
8 14 26 17 6 
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poradenství jedna pedagožka a studium prevence sociálně patologických jevů jedna 

pedagožka. 

 

Průběžné vzdělávání: 

v rámci DVPP jsme využívali akreditovaných kurzů vzdělávacích institucí 

(přehled DVPP, počet hodin, v závorce uveden počet absolventů) 

 

Software Bakaláři – 4 hodiny (1) 

Legislativa, personalistika – 4 hodiny (2) 

Školská legislativa – 8 hodin (1) 

Koordinátor ŠVP – 250 hodin (1) 

Jazykové kurzy – Aj – 20 hodin (2) 

Výchovné poradenství – 8 hodin (2) 

Poruchy chování žáků – 5 hodin (1) 

Školení interaktivní tabule – 6 hodin (20) 

Čtení a psaní – 8 hodin (1) 

Metodika výuky cizích jazyků pro žáky s SPU – 5 hodin (1) 

Inkluze – 8 hodin (3) 

Práce s žákys poruchou ADHD – 7 hodin (1) 

Jak předcházet úrazům – 7 hodin (1) 

Prevence agrese a šikany – 4 hodiny (1) 

Sebehodnocení žáků – 3 hodiny (1) 

Emoční hygiena – 8 hodin (1) 

Zdravé prostředí školních budov – hygiena – 2 hodiny (1) 

 

Pedagogové se v některých případech i částečně podílejí na úhradě nákladů (schvaluje 

ředitelka školy). V praxi se nám osvědčilo, že absolvent kurzu či semináře následně 

ostatním tlumočí průběh a novinky k dané problematice. Na zajímavá a potřebná 

školení si odborníky zveme přímo do školy (např.  Jak pracovat s žáky s SPÚ, Poruchy 

chování žáků, Šikana…). Využíváme nabídek PPP Prahy 4. 

Každoročně proškolujeme všechny zaměstnance v oblasti BOZP, požární ochrany, 

první pomoci, školení pro řidiče (školník)… 

 

 

11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2016/2017 a odkladů školní docházky na 

školní rok 2016/2017 (z výkazů pro daný školní rok) – údaje o zápisu k povinné 

školní docházce a následném přijetí do školy 

 
Počet Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky 

Šk obj. Filosofská 107 86 5 

Šk obj. Jitřní 86 60 12 

Celkem 193 146 17 

 

12. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 

Školní družinu navštěvovalo v letošním roce 323 žáků ve dvanácti odděleních ŠD 

(z toho jedno oddělení žáci přípravné třídy) na dvou objektech Filosofská a Jitřní. 

 

Stanovené cíle ve školním roce 2015/2016 byly splněny dle tematických i měsíčních 

plánů. 
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Žáky vedeme ke správnému a slušnému chování v kolektivu, vytváření přátelských 

a kamarádských vztahů mezi žáky, odpovědnosti, samostatnosti a soudržnosti 

kolektivu. Dodržujeme osobní hygienu, správné stravovací návyky a  zásady zdravé 

výživy. Součástí výchovně vzdělávací práce je péče o zdraví žáků, k němuž přispívá 

tělesný pohyb (pobyt na hřišti, tělocvičně, školách v přírodě), pravidelné vycházky, 

rozvíjení estetické výchovy (kresba, četba, divadlo, kulturní pořady, galerie, hry), 

dopravní výchova, zdravotní výchova a ekologie (třídění odpadů). 

 

Zúčastnili jsme se kulturních akcí pořádaných MČ Praha 4 a pořádali jsme společné 

akce s rodiči a partnery. 

Žáci 1. tříd se účastnili každé úterý plaveckého výcviku v Podolí, každou středu výuky 

golfu a dalších kroužků CVČ. 

Spolupracovali jsme s třídními učitelkami, MČ Praha 4, Městskou policií Prahy 4, 

mateřskými školkami (Jílovská, Jitřní, Němčická). 

Žáci se zapojili do programu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléčného programu“. 

Vychovatelky se s žáky účastnily škol v přírodě, návštěv dopravního hřiště, doprovodů 

na výlety a ostatních akcí. 

Školní rok 2015/2016 byl po všech stránkách zdařilý, děkujeme vedení školy 

a rodičům za podporu. 

 

 

13. 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) 

 

Zpráva výchovného poradce – 1. stupeň, objekt Jitřní, školní rok 2015/2016 

 

Výchovná poradkyně pro I. stupeň v objektu Jitřní: Mgr. Jana Štěpánková. 

 

V evidenci výchovného poradce pro 1. stupeň objektu Jitřní bylo na začátku školního 

roku 2015/2016 24 žáků, z toho 10 s integrací. Ke konci školního roku bylo v evidenci 

26 žáků, z toho 11 žáků bylo integrovaných převážně z důvodu specifických poruch 

učení.  

U žáků s integrací jsou na základě vyšetření v Pedagogicko – psychologické poradně 

a žádosti rodičů vyhotoveny individuální vzdělávací plány. Tyto plány konzultují 

třídní učitelé s výchovným poradcem, popř. s PPP. S IVP jsou seznámeni všichni 

vyučující v dané třídě, kteří se rovněž podílejí na jeho vypracování. Nápravy poruch 

učení jsou redukovány učiteli v rámci vyučovacích předmětů. Pro žáky 3. ročníků se 

specifickou poruchou učení byla v rámci CVČ vedena skupina na nápravu SPU. Žáci, 

jejichž postižení není tak závažné a nemají doporučenou integraci z PPP, mají nárok 

na úlevy v hodnocení podle MP MŠMT. Každou zprávu z  pedagogicko – 

psychologického vyšetření konzultuje výchovný poradce s třídním učitelem a ten 

předává zprávu dalším vyučujícím žáka.  

 Ve školním roce 2015/2016 nebyl žádný žák naší školy integrován jako žák 

mimořádně nadaný.  

V letošním školním roce 10 žáků z 5. ročníků podalo přihlášku na osmiletá gymnázia 

a 4 žáci byli na osmiletá gymnázia přijati. 

Do školy 1x za měsíc dochází školní psycholog Mgr. Dagmar Boučková 

z Pedagogicko – psychologické poradny pro Prahu 4 se sídlem ve Francouzské 56 
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v Praze 10. Spolupracuje s ní výchovný poradce, ale možnost konzultace mají i třídní 

učitelé. Konzultace se týkají převážně integrovaných žáků. 

Škola také spolupracuje se Střediskem výchovné péče v Modřanech. 

Výchovný poradce předává dalším vyučujícím informace, které získává na seminářích 

pořádaných Pedagogicko – psychologickou poradnou, Magistrátem hlavního města 

Prahy nebo dalšími organizacemi. 

 

 

Zpráva výchovného poradce – 2. stupeň, objekt Jitřní, školní rok 2015/2016 

 

Výchovná poradkyně pro II. stupeň v objektu Jitřní: Mgr. Milena Hartigová. 

 

Tento školní rok bylo v evidenci výchovného poradce pro 2. stupni  - šk. objekt 

v Jitřní ulici vedeno celkem 22 žáků. Z tohoto počtu bylo na základě pedagogicko – 

psychologického vyšetření 12 žáků integrováno, z toho 9 žákům byl vytvořen IVP. 

U 10 žáků bylo diagnostikováno SPU, ale v lehčí formě. Tito žáci nebyli  vedeni jako 

integrovaní, ale byli hodnoceni dle Metodického pokynu MŠMT (tolerantnější 

hodnocení).  

Nejvíce žáků s výukovými problémy se nachází ve třídě 8. A. – byli zde 4 žáci 

s integrací a 2 žáci s tolerancí dle MP MŠMT. V 6. ročníku proběhl  na začátku 

školního roku seznamovací kurz ve škole za přítomnosti externího pracovníka 

a třídního učitele na posílení vzájemných vztahu v nově vzniklých třídních 

kolektivech. Na třídy to mělo kladný dopad a se třídami se i nadále pracovalo, aby 

bylo vytvořené vhodné třídní klima a posílily se vztahy ve třídě. Ty se prohloubily 

na konci školního roku, kdy třídy vyjely na školu v přírodě s třídními učiteli. 

Konzultační hodiny výchovného poradce pro 2. stupeň probíhaly každé pondělí 

od 8:00 do 10:00 nebo po domluvě. 

Školní psycholožka Mgr. Boučková docházela do školy pravidelně 1x v měsíc a to 

v úterý, kde pomáhala řešit hlavně výukové problémy žáků i kázeňské přestupky žáků. 

Zároveň pomáhala při tvorbě a úpravě IVP, které v průběhu roku i několikrát 

kontrolovala. Pravidelně se již naši žáci 8. ročníku účastnili vyšetření v PPP tzv. „Profi 

testování“, které žákům pomáhá v rozhodování při výběru střední školy.  

V tomto roce jsme také spolupracovali se speciálním pedagogem Mgr. Lucií Bošovou, 

dávali jsme podklady pro OSPOD  Prahy 4 na základě jejich podnětů, uskutečnila se 

setkání s kurátorem OSPOD pro Prahu 4, zároveň jsme spolupracovali s Policií ČR. 

Poznatky získané ze schůzek výchovných poradců, které byly zaměřeny na inkluzi 

a změny s tím spojené byly dále předávány vyučujícím na 1. i 2. stupni při provozních 

a pedagogických poradách. 

Ve školním roce  2015/16 z 26 žáků 9. A bylo 12 žáků přijato  na SPŠ, 2 žáci na SOŠ 

(sociálně právní, knižní), 2 žáci na SOU, 4 žáci na gymnázium, 1 žákyně na SZŠ, 

4 žáci na OA a 1 žák na technické lyceum. 

 

 

Závěrečná zpráva výchovného poradce objekt Filosofská za školní rok 2015/2016 

 

Výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň v objektu Filosofská: Mgr. Hana Sulková. 

 

Výchovná poradkyně poskytovala 1x měsíčně konzultační hodiny pro rodiče. 
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Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 4 

Po celý školní rok třídní učitelky I. i II. stupně spolupracovaly s výchovnou poradkyní 

a Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 4 (dále jen PPP). Na základě této 

spolupráce byli sledováni žáci se vzdělávacími a výchovnými problémy. Všechny 

problémy žáků byly řešeny operativně také za účasti rodičů a vedení školy.  

Během školního roku 1x za dva měsíce přicházela do objektu Filosofská psycholožka 

z PPP paní Mgr. Dagmar Boučková na konzultace s výchovnou poradkyní.  

V PPP bylo nově vyšetřeno celkem 10 žáků I. stupně.  

V evidenci VP bylo k 30. 6. 2015 celkem 54 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, z toho 34 žáků I. stupně a 20 žáků II. stupně. 

Rozmisťovací řízení na střední školy a víceletá gymnázia 

Rozmisťovacího řízení na víceletá gymnázia se z pátého ročníku zúčastnilo 35 žáků, 

z toho přijato bylo 11 žáků, tedy 32% uchazečů. 

Ze sedmého ročníku se zúčastnilo 20 žáků, přijato bylo 9 žáků, tedy 45% uchazečů. 

Z devátého ročníku bylo z celkového počtu 40 žáků přijato celkem 20 žáků 

na gymnázia a 20 žáků na střední odborné školy. 

Spolupráce s dalšími institucemi 

V letošním školním roce škola v objektu Filosofská v žádném případě nejednala 

se sociálním odborem ani oddělením péče o dítě.  

S Policií ČR nebyl řešen žádný případ. 

 

 

14. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery (neuvádět znovu spolupráci se subjekty 

– viz bod 13) včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity - údaje 

o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Spolupráce s rodiči  

Specifikou spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) naší školy jsou dvě sdružení. 

Žáky ve školském objektu Filosofská zastupují rodiče ve Sdružení rodičů při ZŠ s Rvj 

a s RvTv Filosofská 3 (SRŠ) a žáky ve školském objektu Jitřní - Rada rodičů žáků 

Jitřní (RR). Každé sdružení pracuje odděleně. Vedení školy se pravidelně setkává se 

zástupci jednotlivých tříd. Rada rodičů žáků Jitřní se prezentuje na vlastních 

webových stránkách.  

Spolupráce rodičů se školou je na vysoké úrovni. Všem rodičům patří velké 

poděkování za pochopení a vstřícnost při organizaci konce školního roku, v jehož 

závěru začala rekonstrukce školní kuchyně v objektu Filosofská. Tato školní kuchyň 

vaří pro žáky a dospělé pro oba školské objekty.  

Rodiče podporují své děti finančně, materiálně i morálně. Spolupodílí se i na vybavení 

školy, podporují finančně náročné projekty (Laťka Jitřní, knihovna). Podporují 

jednotlivce i třídní kolektivy. K setkání s rodiči škola pořádá dny otevřených dveří, 

pravidelné třídní schůzky, konzultace, individuální setkání s rodiči. Rodiče pravidelně 

přichází na akce dětí v rámci školní družiny.  

Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnily za podpory rodičů velké akce. Bez podpory 

ochotných rodičů bychom nemohli už potřetí realizovat mezinárodní projekt 

E.D.I.S.O.N. Rodiče některých žáků ubytovali a vytvořili zázemí studentům 

přijíždějícím z celého světa za našimi žáky. Nádherným setkáním rodičů a dětí je 

tradiční vánoční Jarmark. Sportovní událostí s finanční podporou rodičů je Laťka 

Jitřní. Rodiče svým přístupem podporují environmentální výchovu na naší škole ( sběr 
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papíru, baterií, starých mobilů, nefunkčních rychlovarných konvic, drobných el. 

přístrojů). 

 

Spolupráce s ostatními partnery  

Každý školní rok navazujeme na vynikající spolupráci s Městskou policií. Každoročně 

využíváme z nabídky Útvaru prevence Městské policie Praha. V rámci Centra volného 

času jsme rozšířili nabídku o spolupráci s Taneční školou Ivy Langerové, pod 

agenturou Kroužky probíhá výuka hry na flétnu, Věda nás baví. Pokračovali jsme 

ve spolupráci s jazykovou školou Wattsenglish (školský objekt Filosofská) a anglickou 

školkou Monty (školský objekt Jitřní).  

Ve spolupráci s Hobby centrem 4 organizujeme sportovní a jazykové soutěže.  

Jsme aktivními účastníky charitativních akcí, např. Děti dětem, Čtení pomáhá, Adopce 

na dálku, ZOO sponzoring, Život dětem.  

Využíváme nabídky akcí pořádaných pro děti MČ Praha 4 – Den Země, Recyklohraní, 

návštěva tříd ve sběrném dvoře apod. V letošním roce MČ Prahy 4 rozšířila nabídku 

také v kulturní oblasti. Více jak 400 žáků navštívilo hudební představení Pražské 

komorní filharmonie v KC Novodvorská. Městská část podpořila každého žáka 50 Kč 

na vstupném. 

V rámci environmentální výchovy jsme navázali spolupráci se společností ORNITA  

(naučná stezka – ornitologické panely).  

Jazyková škola Akcent na základě certifikátu Cambridge ESOL Examinations (škola 

je zkouškovým centrem pro jazykové zkoušky z angličtiny s právem zkoušet studenty) 

opět umožnila našim žákům skládat cambridgeské jazykové zkoušky. Přezkoušení 

proběhlo v červnu. 

Spolupracujeme se Školním sportovním klubem pod vedením p.Čepeláka. 

Další velkou akcí, které se naši žáci zúčastnili, byl Olympijský běh dětí, jenž probíhal 

v červnu současně po celé Evropě. Ten „náš“ se konal na sportovištích v objektu Jitřní 

pod záštitou Českého klubu olympioniků. S olympioniky se žáci setkali několikrát. 

Vždy to byla navzájem se obohacující setkání.  

Zopakovali jsme Noc s Andersenem, mezinárodní projekt, který podporuje zájem dětí 

o literaturu a čtení. Ve školním roce 2015/2016 se tohoto projektu zúčastnily tři první 

třídy v objektu Filosofská a jedna první třída v objektu Jitřní. 

Ve školském objektu Jitřní jsme měli tři žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

kteří si nemohli dovolit stravování. Zažádali jsme o dotaci obědů společnost Women 

for Women, která obědy finančně dotuje. Zaměstnanci školy sponzorsky přispěli těmto 

žákům na mléčné kreditky (Mléko do škol). 

 

Britská škola 

Ve školním roce 2015/2016 se na naší škole vzdělávalo podle § 38 / 1 a,c, Škol. 

zákona – 5 žáků na 1. stupni a 104 žáků na 2. stupni. Žáci byli v průběhu školního 

roku řádně přezkoušeni za 1. pololetí formou písemných testů a závěrem školního 

roku všichni žáci psali závěrečné testy z daných předmětů a uskutečnilo se 

komisionální přezkoušení v prostorách PBS  - K Lesu 2, Praha 4. 

Žáci 1. stupně byli přezkoušeni individuálně z ČJ a prvouky (2. – 3. roč.), vlastivědy 

(4. – 5. roč.) na předem domluvených termínech, neboť se žáci dlouhodobě zdržují 

s rodiči mimo území ČR. 

Žáci 6. – 8. ročníku byli přezkoušeni z českého jazyka a dějepisu, 9. ročník měl 

přezkoušení z českého jazyka a zeměpisu. 

Řádný termín pro komisionální přezkoušení žáků PBS byl ve dnech 13.6.–17.6.2016.  
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Ředitelka školy PaedDr. Václava Mašková jmenovala 3 členné komise, ve kterých 

nechyběl ani zástupce PBS. Přezkoušeným žákům bylo vydáno vysvědčení v řádném 

termínu 24.6.2016. 

Zbývající komisionální přezkoušení proběhne v září nebo v termínu dohodnutém se 

zákonnými zástupci žáků. 

Spolupráce s PBS byla po celý školní rok velmi dobrá. Zákonní zástupci žáků měli 

možnost konzultovat přípravu svých dětí s vyučujícími jednotlivých předmětů. 

 

 

15. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 

 

Noc s Andersenem 

V pátek 1. dubna 2016 se konal již 16. ročník pohádkové Noci 

s Andersenem. Nocovalo se na 1.633 registrovaných místech 

Evropy i zámoří. Především si užily pohádkové nocování děti 

ve stovkách knihoven a škol naší vlasti, kde se četla kapitola 

z knihy Expedice z pohlednice. A kdo letos četl pohádky? 

Na mnoha místech děti přivítal sám Andersen a malá mořská 

víla. Jinde se děti setkaly s pohádkovými bytostmi, s žijícími 

autory, herci, se zastupiteli měst a obcí, kteří jim také pomohli 

zasadit pohádkové stromy (Andersenův pohádkovník - 

Fabularius Anderseni). 

Naše škola se připojila již počtvrté k mezinárodní akci na 

podporu čtení pod názvem „Noc s Andersenem.“ Letos se nám 

počet nocležníků rozrostl na 68. Poprvé nocovaly na naší škole všechny třídy 

prvňáčků. Děti dorazily se spacáky, báječnými dobrotami a dobrou náladou. Noc 

s Andersenem 2016 mohla začít! 

Všichni spáči se sešli ve třídě, kde byla pohádková noc zahájena. Děti se dozvěděly, 

kdo to byl Hans Christian Andersen. Známý dánský pohádkář se narodil 2. dubna 

1805, kdyby vypil kouzelný lektvar, oslavil by letos 211 narozeniny. Poté se děti 

vypravily na cestu plnou her a zábavy do svých tříd. Prvňáčci řešili kvízy a křížovky 

s pohádkovým zadáním. Vyráběli si jednoduché knížky. Lepili a malovali záložky 

do knih. Během celého večera si děti pěkně povídaly a možná si uvědomily, že tento 

rok byly svědky malého zázraku – naučily se číst, a proto mohou teď přečíst třeba 

všechny pohádkové knížky.  

Po posilnění výbornou večeří, kterou pro ně připravily maminky, přišel okamžik, 

na který se těšili celý den. Šlo se spát! Děti si rozbalily spacáky a paní učitelky četly 

pohádky na dobrou noc. Po dni plném zážitků a při poslechu pohádky, všichni brzy 

usnuli. 

 

Noc se vydařila a ráno děti dostaly malou odměnu a odcházely domů spokojené 

s novými zážitky. Už teď se těšíme na Noc s Andersenem 2017! 

 

Martina Brzková, Jitka Procházková, Iveta Mikešová, Jolana Brožová,  

Martina Holečková s dcerou Martinou 
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Edison – 2015 

 

14.9. – 18.9.2015 

Stejně jako před dvěma lety se ZŠ Filosofská zapojila do mezinárodního projektu 

Edison a stala se „hostitelkou“ pro 7 studentů ze sedmi různých zemí. 

14.9.2015 přivítala naše škola v tělocvičně studenty z Rumunska, Černé Hory, Ruska, 

Turecka, Gruzie, Peru a Íránu.  

Naši žáci se stejně jako předminulý rok na Edisony těšili a s chutí se podíleli 

na přípravách. 

 Žáci sedmých tříd namalovali v rámci VV vlajky jednotlivých zemí. Některé vlajky 

byly trochu obtížnější, ale vše se moc hezky povedlo a každý Edison tak mohl při 

slavnostním zahájení v tělocvičně hrdě reprezentovat svoji zemi. 

Někteří žáci využili možnosti ubytovat Edisona u sebe doma a být po celý týden 

v kontaktu s „kulturou“ jeho země, Edison zase naopak blíže naší kultuře.  

Studenti, kteří nebyli ubytovaní v rodinách, bydleli v hotelu a škola zajistila stravování 

ve školní jídelně. 

Po celý týden bylo samozřejmostí přizpůsobení rozvrhu tomuto programu tak, aby 

každá třída měla alespoň jedno či dvě setkání s Edisony denně.  

Každý Edison měl k dispozici učebnu s interaktivní tabulí a doprovod zástupců 

osmých či devátých tříd, kteří fungovali jako tlumočníci při prezentaci v nižších 

třídách. 

Edisoni měli své prezentace pečlivě a poutavě připravené, u menších dětí nezapomněli 

vše přizpůsobit věku. 

Kromě základních informací o jejich zemi si pro nás připravili ukázky sportu, písní, 

tanců nebo třeba i ochutnávky národních pokrmů. 

Naše děti nezůstávaly pozadu. Pro Edisony si připravily národní tance, české písničky 

a nezapomněly se pochlubit úspěchy našich sportovců. 

S Edisony nám týden opravdu rychle utekl a v pátek 18.9. jsme se opět všichni sešli 

v tělocvičně, abychom se s našimi milými Edisony rozloučili. 

 

16. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

Žákem mimořádně nadaným je podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaný takový jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při 

vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, 

pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. V oblasti rozumových 

schopností je nadaným žákem takový žák, u kterého bylo jeho mimořádné nadání 

potvrzeno na základě pedagogicko-psychologického vyšetření. 

Mimořádně nadaní žáci jsou do běžných tříd integrováni na základě vyšetření 

v Pedagogicko-psychologické poradně. Na základě vyšetření s diagnostikovaným 

mimořádným nadáním a žádosti rodičů jsou těmto žákům vypracovány individuálně 

vzdělávací plány, které zahrnují učivo, které žáci v daném školním roce budou mít nad 

rámec učebních osnov. 

 

Ve školním roce 2015/2016 jsme ve škole neměli u žádného žáka mimořádné 

nadání diagnostikováno. Pokud bude některému z žáků mimořádné nadání 

potvrzeno, budeme se jim samozřejmě věnovat tak, jak to jejich intelekt vyžaduje. 

Integrace mimořádně nadaných žáků do běžných tříd je totiž přínosem i pro ostatní 

žáky. 
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17. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…) 

 

Na naší škole je technická tvořivost žáků směřována na 1. stupni do předmětů 

přírodověda a pracovní činnosti. Na 2. stupni pak do fyziky a v 7. ročníku ve šk. 

objektu Jitřní i v předmětu laboratorní technika. Žáci školní družiny navštěvují různé 

dílny a mají možnost vyzkoušet si některá řemesla (keramika – Maříž, košíkářství, 

svíčkárna...).  

V zájmových aktivitách velký ohlas sklízí kroužky „Věda nás baví“, určené pro 

žáky 1. stupně. Pro velký zájem dětí o tvořivou činnost byly tyto kroužky přístupné 

pro různé skupiny několikrát týdně. V rámci kroužků Centra volného času, které 

organizuje škola, pracovalo 8 kroužků podporujících polytechnické vzdělávání (3x 

keramika, 3x základy vaření, cukrářské pečení a šikovné ruce). 

V průběhu školního roku měli žáci možnost návštěvy interaktivního technického 

zařízení Techmania v Plzni.  

Zájem dětí o technické vzdělávání tedy je. Z nadřízených složek i společnosti 

zaznívá požadavek na zlepšení technické gramotnosti u dětí a mládeže tak, aby měly 

lepší uplatnění na trhu práce. Proto je žádoucí předměty zahrnující technickou 

přípravu podporovat a více začleňovat do systému vzdělávání mladších i starších dětí. 

Je potřebné ustupovat od teoretických a virtuálních znalostí a nahrazovat je 

skutečnými rukodělnými logickými činnostmi a dovednostmi.  

 

Tvůrčí dílna ve Stavovském divadle  

Při aktivitách ve Stavovském divadle na tvůrčí dílně měli žáci 1. stupně 

možnost zapojit své šikovné ruce a prsty. Při aktivitě, kde si hráli na návrháře kostýmů 

pro divadlo, stříhali, sešívali, špendlili a kombinovali různé látky a materiály. Své 

návrhy zkoušeli sami na sobě a jako modelové se pak odprezentovali i zbytku třídy.   

 

Jarmark 

Při vánočním 

jarmarku je na 

naší škole 

zvykem, že 

každá třída se 

snaží vybírat a 

prodávat věci, 

které žáci sami 

vytvořili. Je pak 

moc hezké 

procházet celou 

místností, kde se 

jarmark koná a 

pozorovat, jak je 

každá třída 

originální. 

Někteří se zaměřují na pečení a občerstvení jako takové, jiní barví skleničky, některé 

třídy vázaly vánoční věnce a některé dokonce jarmark spojily s tvůrčí dílnou 

a návštěvníci měli možnost si na místě nazdobit a vyšít vlastní výrobky. Najdete zde 

nejen různé druhy výrobků, ale také různé materiály a různé techniky práce – lepené 

rámečky z papíru, vánoční věnce z přírodnin, malba na sklo, šití panenek z látky, 
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pečené cukroví, zdobení perníčků, papírové vánoční stromečky či vlastnoručně 

vyrobené ozdobičky na stromeček. 

  

Cesta do pravěku 

Dne 16. 6. 2016 se třetí třídy vypravily proti proudu času až do období prvohor. 

Ačkoliv se to zdá nemožné, cesta nebyla dlouhá, stačilo dojet do Triloparku do Nuslí 

a rázem jsme se ocitli v pravěku. Zde na nás čekali opravdoví paleontologové, kteří 

pro nás připravili devadesátiminutový interaktivní program. 

Na úvod jsme si poslechli povídání o tom, jak to na území Prahy vypadalo 

v prvohorách a mohli jsme si sáhnout na skutečný dinosauří zub, krásné trilobity 

z celého světa, zub mamuta či opravdového megalodona. Potom jsme se přesunuli 

do druhé místnosti, kde na nás již čekalo skutečné paleontologické pracoviště.  

Pod vrstvou písku tam byla ukryta kostra třímetrového dinosaura, kterou jsme pomocí 

štětců odkryli a jako správní badatelé zakreslili její uložení. Jenže tak snadné to 

opravdoví badatelé nemají, někdy musí pravěké živočichy dobývat z kamene, proto 

jsme si navlékli na oči ochranné brýle, do rukou vzali jemné brusky a pustili se s chutí 

do díla. Nejedna, v kameni ukrytá, schránka trilobita tak znovu spatřila světlo světa. 

Pan průvodce nám vysvětlil, že většina fosílií se nedochová v úplném stavu a je třeba 

je pomocí modelovací hmoty doplnit tak, aby se pak podle nich mohla vytvořit forma. 

Proměnili jsme se tedy v sochaře a obnovili jsme hlavu pravěkému ještěrovi. Po našem 

zásahu vypadal téměř jako živý. Na závěr jsme si na památku odlili ze sádry každý 

svého vlastního prvohorního tvora a jeho věrohodnost ještě zdůraznili štětcem 

a barvami. Z výpravy do minulosti jsme se vrátili obtěžkáni nejen novými znalostmi, 

ale i zmíněnými sádrovými odlitky. Práce paleontologa je někdy těžká, ale velmi 

zajímavá a dobrodružná.  

 

 

18. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 

Ve školním roce 2015/16 byl na naší škole poprvé otevřen přípravný ročník, 

do kterého byly zařazeny děti, které měly odklad školní docházky nebo jsou sociálně 

znevýhodněny. Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění 

do výchovně-vzdělávacího procesu v 1. třídě. 

Naši přípravnou třídu navštěvovalo 14 žáků. Tento počet vyhovuje individuálnímu 

přístupu paní učitelky. Žáci měli 22 hodin týdně. Učivo je rozpracováno do bloků. 

Jedná se především o cvičení grafomotorická a logopedická, o rozvíjení smyslového 

vnímaní a rozumové výchovy. Důraz byl kladen i na vytváření kulturně sociálních 

a hygienických návyků. Součástí výuky byla i hudební, tělesná, výtvarná a pracovní 

výchova. 

V průběhu celého školního roku byli rodiče průběžně o svých dětech informováni 

nejen na třídních schůzkách, ale především při individuálních konzultacích, na kterých 

byly okamžitě řešeny problémy žáků, a to jak výchovné, tak vzdělávací. Žáci se 

do výchovně-vzdělávacího procesu zapojili téměř bezproblémově a v rámci svých 

schopností se během školního roku ve všech oblastech školní zralosti výrazně zlepšili. 

V rámci diagnostiky bylo u žáků v prosinci provedeno screeningové vyšetření školní 

zralosti. 

Na závěr mohu potvrdit, že přípravná třída výrazně pomáhá dětem zvládnout nástup 

k povinné školní docházce. 
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19. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze 

států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací 

a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

 

Ve školním roce 2015/2016 se na naší škole vzdělávalo celkem 38 žáků – cizinců, 

z toho 6 ze států EU a 31 z ostatních států (nejvíce z Ukrajiny – 16). Dále jsme měli 

žáky z Vietnamu, Ruska, Kazachstánu, Slovenska, Moldavska, Polska a Gruzie. 

S jejich začleňováním máme již dlouholeté zkušenosti. Zvýšenou péči jim věnují třídní 

učitelé, učitelé českého jazyka i jiných předmětů. Naší snahou je děti znevýhodněné 

jazykovou bariérou připravovat k bezproblémovému začlenění do kolektivu 

a do vzdělávacího procesu. Snažíme se také předcházet případným neúspěchům, které 

by mohly negativně ovlivnit průběh jejich dalšího vzdělávání.  

Při přijímání a následném začleňování žáků – cizinců vždy proběhne nejdříve pohovor 

s ředitelkou školy (případně s její zástupkyní), která informuje o všech možnostech 

vzdělávání na naší škole. Již při tomto prvním pohovoru je zjišťován stupeň znalosti 

českého jazyka – obvykle bývá přítomen i vyučující českého jazyka. Poté dojde 

k zařazení dítěte do příslušné třídy. Dítě může být zařazeno do té třídy, která následuje 

po poslední ukončené v zemi původu (případně jiné zemi), častěji je však zařazeno 

o ročník níže, neboť neznalost českého jazyka bývá taková, že by bránila v práci 

v daném ročníku (vždy na základě písemné žádosti zákonných zástupců).  

Třídní učitel informuje všechny vyučující v dané třídě a ti se žákovi intenzivně věnují, 

upřednostňují ze začátku především rozvoj komunikačních dovedností, dbají na rozvoj 

slovní zásoby a zdatnosti v novém jazyce. Volí takové formy práce, kde dítě může 

ukázat, že látce rozumí, i když není schopno zatím se vyjádřit. Volí adekvátní způsob 

práce se žákem, např. zjednodušený výklad, opakování nejdůležitějších faktů, pojmů, 

tištěné zápisy do sešitů atd. Vyučující českého jazyka v případě potřeby vypracuje 

individuální vzdělávací plán vzdělávání žáka – cizince v českém jazyce, využívá 

výukové programy na PC a další doplňkový materiál. V některých případech dochází 

k individuálnímu doučování žáka učitelem (zvláště v počátcích, případně při probírání 

obtížnějšího jazykového učiva). Rozdílné životní zkušenosti žáků – cizinců se snažíme 

využívat přímo ve výuce, kdy tito žáci sdělují své zážitky a poznatky ze země svého 

původu ostatním. V prvním pololetí nejsou žáci – cizinci hodnoceni z českého jazyka. 

Na konci školního roku jsou již hodnoceni ze všech předmětů, a tak mohou postoupit 

do dalšího ročníku s kolektivem, ve kterém již alespoň částečně integrováni. 

Zákonným zástupcům je vždy nabídnuta veškerá možná pomoc tak, aby se jejich dítě 

co nejdříve a bez větších problémů zapojilo do práce ve škole, jsou seznámeni se 

sdružením META, INBÁZE a INTEGRAČNÍM CENTREM PRAHA. Zákonní 

zástupci jsou pravidelně informováni třídním i učiteli a vyučujícími daných předmětů, 

i rodičům je třeba pečlivě vysvětlit způsob práce a některá reálná fakta, která se liší od 

jejich zvyklostí.  

Žáci, kteří přijdou s nulovou nebo minimální znalostí jazyka, jsou někdy velmi 

ztracení a dezorientovaní, což se občas projevuje i skrytou agresí, zbytečnými obavami 

a odmítáním rozličných nabízených aktivit. Tomu se snažíme předcházet tím, 

že s rodiči a především se žáky ve škole alespoň jednou za čas hovoříme jejich rodným 

jazykem. V tomto případě mají velkou výhodu žáci z Ukrajiny a Ruska a žáci se 

znalostí angličtiny. 
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20. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

Žáci vzdělávaní podle ŠVP zvládli stanovené cíle následně: 

 
Školský objekt Prospěl/a s vyznamenáním Prospěl/a Neprospěl/a 

Filosofská 350 100 0 

Jitřní 307 100 0 

 

 

Výsledky testování žáků 

 

A) Kalibro 

 

V únoru 2016 se naše škola zapojila do testování Kalibro, které bylo určeno pro žáky 

9. tříd. Testování probíhalo v oblastech: Humanitní základ, Přírodovědný základ, 

Ekonomie, Anglický jazyk, Český jazyk, Matematika. Žáci tak mohli ještě zjistit, 

v jaké oblasti mají závažné nedostatky a přizpůsobit svojí přípravu na zkoušky. 

Následující grafy ukazují úspěšnost jednotlivých tříd v jednotlivých oblastech 

testování. 
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B) SCIO 

Ve školním roce 2015/16 jsme se zúčastnili ověřování výsledků žáků společnosti 

Scio pro testování žáků 8. ročníku – Elot, modul A. Proběhlo testování žáků 8. tříd 

z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Hlavním 

záměrem projektu je pomoci škole připravit žáky na přijímací zkoušky a usnadnit jim 

rozhodování o výběru střední školy. Testování proběhlo v květnu 2016. Výstupy 

z testování jsou koncipovány tak, aby posloužily zejména samotným žákům, 

respektive jejich rodičům, pro které byl projekt Podpora přípravy na přijímací zkoušky 

(PPPZ) především určen. Hlavním výstupem je výsledková brožura pro každého žáka 

obsahující detailní výsledky ze všech tří testů v tabulkové a grafické podobě včetně 

komentářů a doporučení k další přípravě. Druhou částí výstupu testování je zpráva pro 

školu. Zpráva poskytuje obraz toho, který ze vzdělávacích cílů se daří škole naplňovat 

a jakou měrou, v čem jednotliví žáci vynikají oproti průměrné úrovni svých 

vrstevníků, případně v čem úrovně ostatních prozatím nedosahují. Díky těmto 

informacím o znalostech a dovednostech každého žáka mohou učitelé lépe plánovat, 

diferencovat a individualizovat výuku a stanovovat si přesnější cíle. V 

následujících grafech jsou doloženy výsledky jednotlivých tříd v daných předmětech. 

Černý obdélník vyjadřuje celorepublikový průměr 8. tříd v daném předmětu. 
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21. Environmentální výchova 

 

Škola má vypracovaný plán EVVO, metodikem environmentální výchovy byla Mgr. 

Dana Micková.  Environmentální výchova přirozeně prolíná napříč předměty a stává 

se jejich spojovacím článkem. Jednotlivé tematické okruhy environmentální výchovy 

jsou v ŠVP zapracovány do vyučovacích předmětů prvouka, přírodověda, přírodopis, 

zeměpis, výchova k občanství a výchova ke zdraví, chemie a fyzika. V průběhu 

školního roku se žáci seznamovali s ekosystémy a vzájemnými vztahy mezi nimi, 

recyklací a globálními problémy.  Žáci se učili chápat souvislosti ekologické, 

ekonomické a sociální.  Principy udržitelného rozvoje byly obsaženy i v jiných 

vyučovacích předmětech (pracovních činnostech, výtvarné výchově, občanské 

výchově, českém jazyce i při výuce cizích jazyků apod.) Praktickou výuku tohoto 

průřezového tématu realizujeme také formou projektů. Jde zejména o projekty 

na 1. stupni, které jsou spojeny s pobytem žáků v přírodě (školy v přírodě). 

Projekt ke Dni Země – Poznávání jarní přírody 

Žáci prvních, druhých tříd a třetí třídy se dozvěděli spoustu nového a zajímavého 

o naší přírodě na akci pořádané Měst. částí Prahy 4 v lesoparku v Hodkovičkách. Na 

několika stanovištích si mohli vyzkoušet lovení ryb i rybářský oblek, řezání dřeva 

ruční i motorovou pilou a střelbu foukačkou. Prošli se po kůži divočáka, po slámě i po 

kůře, viděli na vlastní oči živé sovy i živé včelky v úle. Pozorovali různé druhy 

škodlivého hmyzu, včetně kůrovce. V záhadných schránkách hmatem poznali, která 

přírodnina se tam ukrývá. Do školy se vraceli plni dojmů a nových informací o naší 

krásné planetě Zemi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pro projektové vyučování čerpáme i z nabídek různých organizací a ekologických 

sdružení. Žáci 6.C a 7.D se zúčastnili akce ve sběrném dvoře pro Prahu 4, Durychova. 

Akce byla zorganizována Mgr. E. Šimkovou z MČ P4 a jejím cílem bylo informovat 

o třídění odpadů a funkci sběrných dvorů. Následovala výtvarná soutěž a pozvání 

autorů nejlepších prací na MČ Praha 4.  

                             
 

Do vyučování začleňujeme exkurze a vycházky do přírody. Žáci jsou vedeni 

k ekologicky šetrnému jednání. Ve škole jsou na chodbách a ve třídách sběrné nádoby 

na tříděný odpad, třídění odpadu je samozřejmostí pro všechny žáky i zaměstnance 

školy. Naší snahou je podchytit zájem žáků o třídění odpadu a toto přenést i do 

jednotlivých domácností. Spolupráce s rodinami žáků se projevuje například při 

organizovaném sběru papíru, plastových víček, použitých baterií a mobilů. 
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Naše škola patřila mezi pět základních škol, 

které se zapojily do 5. ročníku soutěže ve sběru 

použitých mobilů probíhající od ledna do dubna. 

Sesbírané mobily byly na slavnostním 

vyhodnocení na MČ Praha 4 na konci května 

odevzdány zástupcům společnosti ASEKOL 

k dalšímu využití v rámci zpětného odběru 

elektrozařízení. Umístili jsme se na 3. místě. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

Sběr starého papíru 

Každoročně sbíráme starý 

papír a karton. V letošním 

roce bylo odvezeno 27 338 

kg. Naši žáci tak ušetřili 

životy nejméně 321 stromů. 

Na výrobu 85 kg papíru je 

potřeba               1 vzrostlý 

strom. Ve sběrové soutěži 

pořádané pražskými 

službami se naše škola 

umístila na 10. místě. 

Vítězné třídy i jednotlivci 

byli odměněni. 

 

 

Plnění výchovně vzdělávacích cílů:  

- péče o květiny (třídy, chodby) 

- péče o čistotu pozemků v okolí objektů škol ZŠ Filosofská a Jitřní ve spolupráci 

s rodiči žáků, učiteli a žáky  

- šetrné hospodaření s vodou a elektrickou energií  

- sponzoring zvířat v Pražské ZOO, exkurze do ZOO  

- exkurze do chráněných území, planetária 

 - biologická olympiáda  

 Organizační cíle:  

- spolupracujeme s ekocentry – Koniklec, Podhoubí, Tereza, Toulcův dvůr  

- odebíráme časopis Nika, Bedrník, Trojský koník 

Výchova k udržitelnému rozvoji  

V rámci výchovy a vzdělávání, ve smyslu našeho ŠVP, je jednou z našich priorit vést 

žáky k životnímu stylu, který současným a budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody 

a zachovává přirozené funkce ekosystému. 
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22. Multikulturní výchova 

 

Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení 

a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu 

a toleranci, vede k chápání a respektování zvyšující se sociokulturní rozmanitosti.  

Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi 

učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní 

komunitou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního 

a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit 

rovnoprávně. 

Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou vazbu má 

zejména na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, 

Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a zdraví, z oblasti 

Člověk a příroda se dotýká především vzdělávacího oboru Zeměpis. 

Člověk, který je v něčem odlišný, bývá hůře hodnocen a obtížněji akceptován. 

Odlišnost může vyvolávat nejistotu a i další nepříjemné pocity. U žáků základní školy 

mohou právě proto nastat velké problémy. 

Učitelé by měli zohlednit kulturní odlišnost, vysvětlit ji ostatním dětem ve třídě, 

vhodně tuto problematiku zařadit do programu třídnické hodiny. Odlišným způsobem 

na 1. stupni a 2. stupni. Vhodné je využít vyučovacích předmětů jako zeměpis, 

občanská výchova (základy společenských věd), český jazyk - sloh, na 1. stupni 

vlastivěda, k představení nejen kultury země, odkud dítě pochází, zvyků a tradic, ale 

také české kultury, regionu, města. 

Multikulturní výchova by měla rozvíjet především kompetence sociální a personální, 

kdy žák přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti 

a úcty při jednání s druhými lidmi; dále kompetence sociální a personální, ve kterých 

žák přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti 

a úcty při jednání s druhými lidmi a kompetence občanské, kdy žák respektuje 

přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situace ostatních lidí, odmítá útlak 

a hrubé zacházení, dále žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní 

i historické dědictví. 

 

 

23. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Naše škola podporuje celoživotní vzdělávání, a proto v našich školských 

objektech probíhají každoročně  počítačové a jazykové kurzy pro seniory (organizuje 

náš zřizovatel - MČ Praha 4). V tomto roce jsme zajišťovali jazykový kurz – 

francouzština pro začátečníky. Lektorsky je vedla p. uč. Vokůrková.  

Kurzy umožňují starším lidem aktivní zapojení do moderních komunikací 

a jazykový rozvoj.  

 

24. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Projekty nebyly realizovány. 
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25. Prevence rizikového chování – údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE 

 

     Cíle stanovené v MPP pro šk. rok 2015/2016 byly splněny, v některých případech 

pozměněny, případně rozšířeny. Reagovaly na aktuální situaci (např. řešení vztahů 

mezi žáky ve 4. ročníku)  

    Preventivní témata byla nejčastěji obsažena v předmětech uvedených v MPP, dále 

se uskutečnilo mnoho akcí s preventivním obsahem. 

     Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově 

koordinovány a začleňovány i do aktivit mimo vyučování – kroužky, do práce školní 

družiny, ale i realizovány v rámci ozdravných pobytů škol v přírodě, exkurzí.  

 

      Spolupracovali jsme s těmito subjekty: Oddělení prevence Městské policie Praha, 

Imperativ, PPP pro Prahu1, 2, 4, MP Education, Česká koalice proti tabáku, Úřad MČ 

Praha4. 

      Během školního roku byly uskutečněny tyto programy: 

 žáci prvního stupně: 

 

- preventivně vzdělávací program Bezpečné chování  

- realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence 

- besedy zdarma 

 

Objekt Filosofská 

Třída Program Datum Délka 

1. C, D 

1. E 

Malý Péťa sám doma 16. 11. 

18. 11. 

45 

min 

2. C 

2. D 

Bezpečné chování - sám venku          16. 11. 

18. 11. 

45 

min 

3. D Bezpečné chování - nebezpečné 

situace 

18. 11. 45 

min 

4. C, D Bezpečné chování - rekapitulace 

znalostí 

20.11. 45 

min 

5. C, D 

5. E 

Bezpečné chování v elektronickém 

světě I. 

20. 11. 

23. 11. 

45 

min 

Objekt Jitřní 

Třída Program Datum Délka 

1. A, B Malý Péťa sám doma 8. 12. 45 

min 

2. A, B Bezpečné chování - sám venku          9. 12. 45 

min 

3. A, B, 

C 

Bezpečné chování - nebezpečné 

situace 

10. 12. 45 

min 

4. A, B Bezpečné chování - rekapitulace 

znalostí 

11. 12. 45 

min 

5. A, B Bezpečné chování v elektronickém 

světě I. 

7. 12.  45 

min 

 

- preventivně vzdělávací program Sociálně patologické jevy – 5. ročník  
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Třída Program Datum Délka 

5. C, D, 

E 

Drogy I. 4.2. 45 

min 

 

 

Semináře Nekuřátka  

- realizátor Česká koalice proti tabáku 

- hrazeno MČ Praha 4 

- určeno pro 4. ročník (oba objekty) 

  

 žáci druhého stupně: 

 

- preventivně vzdělávací program Bezpečné chování  

- realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence 

- besedy zdarma 

 

Objekt Filosofská 

Třída Program Datum Délka 

6. C, 

6.D 

Bezpečné chování v elektronickém 

světě II. 

4.2. 45 

min 

7. C, D Kyberšikana 4.2.  45 

min 

8. B 

,8.C 

Autorská práva a Internet – chlapci 

Jak se nestát obětí pohlavního 

zneužití a domácího násilí  - dívky 

4.2.  90 

min 

9. B, C Autorská práva a Internet – chlapci 

Jak se nestát obětí pohlavního 

zneužití a domácího násilí  - dívky 

5.2. 90 

min 

 

objekt Jitřní  

Třída Program Datum Délka 

6. A, B Bezpečné chování v elektronickém 

světě II. 

17. 12.  45 

min 

7. A, B Kyberšikana 16. 12. 45 

min 

8. A Autorská práva a Internet – chlapci 

Jak se nestát obětí pohlavního 

zneužití a domácího násilí  - dívky 

15. 12. 90 

min 

9. A Autorská práva a Internet – chlapci 

Jak se nestát obětí pohlavního 

zneužití a domácího násilí  - dívky 

14. 12.  90 

min 

 

- preventivně vzdělávací program Sociálně patologické jevy  

- realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence 

- besedy zdarma 

 

Objekt Filosofská 

 

Třída Program Datum Délka 

6. C Šikana a násilí v dětských 4.2.  45 
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6.D kolektivech min 

7. C, D Kriminalita dětí I. 4.2.  45 

min 

8. B 

8.C 

Drogy II. – drogy a zákon 4.2.  45 

min 

9. B, C Základy právního vědomí I. 5.2.  90 

min 

 

Semináře Tráva 

- realizátor Česká koalice proti tabáku 

- hrazeno MČ Praha 4 

- určeno pro 7. ročník (oba objekty) 

 

Pořady MP Education 

 

Třída Program Datum Délka 

5. B, C Z housenky motýlem   14. 3. 45 

min 

6. C, D Čas Proměn – dívky 

Na startu mužnosti - chlapci 

14.3. 45 

min 

7. C, D Adam a Eva 14.3. 45 

min 

8. B, C Holky z Venuše, Kluci z Marsu 14.3. 45 

min 

 

 Pedagogové 

 

 Pravidelná účast metodika prevence na pracovních seminářích a další akcích 

školních metodiků prevence rizikového chování v PPP (PaedDr. Lenka 

Marušková) 

 Konzultační hodiny metodika prevence a výchovných poradkyň 

 Pravidelná setkání metodiků prevence na Úřadu městské části Praha 4 (Mgr.. 

Eva Junková) 

 Seminář Herní aktivity a třídnické hodiny – realizátor PaedDr. Lenka 

Marušková  

 Semináře PPP a NIDV 

 

Závěr: 

     V tomto školním roce jsme pokračovali v osvědčených programech (MP Police 

Praha, EM Education, Imperativ, Nekuřátka, Tráva – zajistila s finančně podpořila MČ 

Praha). Ve všech těchto programech budeme pokračovat i na dále. 

     Ve jednom případějsme využili intervenci PPP – zaměřila se na vztahy mezi žáky 

třídy 4. ročníku.      

     Zaměřili jsme se také na práci třídního učitele s třídním kolektivem a využili 

nabídky PPP – seminář Herní aktivity a třídnické hodiny, kterého se zúčastnili všichni 

třídní učitelé. Získané poznatky budeme nadále rozvíjet. 

 

Zapsala Mgr. Lenka Pilíková 

Metodik prevence rizikového chování 
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26. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Inspekční činnost ČŠI neproběhla.  

Byla provedena pouze kontrola zřizovatele MČ Praha 4 – dohlídka ve školní jídelně. 

 

 

27. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok) 

 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2015 

 

 

A – Finanční hodnoty v Kč: 

 

 

ROZPOČET - provoz ÚMČ Praha 4: 

 
Schválený 7.143.000,00 Kč 

Upravený (UZ 091) 7.636.115,00 Kč 

Čerpání rozpočtu (bez záloh) 7.636.115,00 Kč 100,00 % 

Dotace – posílení MP (096) 393.000,00 Kč 

Čerpání rozpočtu 393.000,00 Kč 100,00 % 

Rozpočet MČ (091+096) 8.029.115,00 Kč 

Čerpání rozpočtu (091+096) 8.029.115,00 Kč 100,00 % 

Příspěvek MČ 8.029,115,00 Kč 

Hospodářský výsledek – ztráta – energie - 1.354.902,61 Kč  

 

ROZPOČET ŠKOLSTVÍ MHMP - ÚMČ Praha 4 : 

 
Schválený 28.687.000,00 Kč 

Upravený (UZ 33353) 32.569.000,00 Kč 

Platy 23.294.000,00 Kč 

OPPP 200.000,00 Kč 

Odvody 8.221.000,00 Kč 

ONIV 854.000,00 Kč 

Čerpání rozpočtu 32.569.000,00 Kč 100,00 % 

Dotace  (33052) 875.031,00 Kč 

Dotace (33061) 162.900,00 Kč 

Čerpání dotací 1.037.931,00 Kč 100,00 % 
 

VHČ :  

 
Náklady 2.071.765,00 Kč 

Výnosy 2.308.440,00 Kč 

Hospodářský výsledek + 236.675,00 Kč 

 

        

B – DHIM (hodnoty v tis. Kč): 

 
Pořízení DHIM v roce  2015 856,4 tis. Kč 

Vyřazení DHIM v roce 2015 124,7 tis. Kč 

Celkem DHIM v roce  2015 17.388,0 tis. Kč 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2015 

   

Čerpání rozpočtu školství MHMP  
 

POLOŽKA ROZPOČET ČERPÁNÍ PODÍL 

  v Kč v Kč  v %  

501  spotřeba materiálu 854.000,00 685.188,00 80,24 

512 cestovné  1.000,00 

518  ostatní služby  9.100,00 

521  celkem mzdové náklady 23.494.000,00 23.585.253,00 100,39 

521 mzdové náklady 23.294.000,00 23.294.000,00 100,00 

521  ostatní osobní výdaje 200.000,00 200.000,00 100,00 

521  náhrady platu PN  91.253,00 

524  zákonné sociální pojistné 7.890.230,00 7.934.612,37 100,56 

524  sociální zabezpečení 5.793.770,00 5.894.872,37 101,75 

524  zdravotní pojištění 2.096.460,00 2.039.740,00 97,29 

525  jiné sociální pojištění 97.830,00 103.480,00 105,78 

527  zákonné sociální náklady 232.940,00 233.852,53 100,39 

558  nákup DDHM  16.413,78 

     

5XX  celkem náklady 32.569.000,00 32.569.000,00 100,00 

celkem provozní dotace 32.569.000,00 32.569.000,00 100,00 

     

 

Dotace  (33052) 875.000,00 875.031,00 100,00 

Dotace (33061) 162.900,00 162,897,00 100,00 

 

 

 
ROZBOR POLOŽEK ROZPOČTU ŠKOLY za rok 2015 

 

Čerpání rozpočtu provoz – ÚMČ Praha 4 (091) 

 
POLOŽKA ROZPOČET ČERPÁNÍ PODÍL 

  v Kč v Kč v % 

služby 518  2.261.500,00 3.403.105,41 150,48 

ostatní služby+LVK+ŠVP+ 

plavání  359.500,00 1.406.465,81 308,43 

výkony spojů + internet 112.000,00 151.320,60 135,11 

zpracování dat 320.000,00 353.544,00 110,48 

nákup a údržba SW a HW 159.000,00 98.985,00 62,25 

školení a vzdělávání 75.000,00 33.520,00 44,69 

nájemné  936.000,00 935.460,00 99,94 

likvid.odpad, praní 300.000,00 364.067,00 121,36 

bankovní poplatky  59.743,00 

opravy a údržba 511 100.000,00 97.280,64 97,28 

jiné sociální náklady 528  25.984,00 

jiné ostatní náklady 549  8.590,00 

odpisy 551  1.552.000,00 1.630.992,30 127,96 

nákup DDHM 558  187.828,89 

úroky 662   5.604,88 

jiné výnosy 649  1.273.510,30 
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KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2015 
 

V období roku 2015 hospodařila škola s níže uvedenými finančními prostředky 

na rok 2015 : 

 

1)  Školský rozpočet MŠMT (33353) ve výši 32.569.000,-Kč, dotace (33052) ve výši 

875.000,-Kč a dotace (33061) ve výši 162.900,-Kč.     

2)  Provozní rozpočet ÚMČ - Praha 4 (091) : náklady ve výši 11.836.115,-Kč 

a příjmy ve výši 4.200.000,- Kč, příspěvek ve výši 7.636.115,-Kč, dotace (096) 

ve výši 393.000,-Kč, celkem 8.029.115,-Kč.   

3)  Příjmy z VHČ s hospodářským výsledkem ve výši + 236.675,00 Kč za období  

roku 2015.  

 

Zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti školy za rok 2014 ve výši 

228.583,75 Kč byl převeden do rezervního fondu a byl použit pro hlavní činnost školy 

v roce 2015, v rámci zajištění jejího provozu. 

 

Současně s těmito přidělenými finančními prostředky byly hrazeny z finančních 

prostředků VHČ i náklady na volnočasové aktivity žáků školy, včetně dovybavení 

kroužků. 

 

Celkově lze konstatovat, že hospodaření školy v roce 2015 s přidělenými finančními 

prostředky z ÚMČ Praha 4 probíhalo v souladu s průběhem kalendářního roku.  

Ztráta provozního rozpočtu v oddíle energie za rok 2014 byla v rámci finančního 

vypořádání ze strany ÚMČ Praha 4 ve výši 662.340,61 Kč refundována. Naopak, 

vzhledem k mimořádně nízkému rozpočtu v oddílu energií byla v tomto oddíle rozpočtu 

dosažena ztráta ve výši - 1.354.902,61 Kč. Na vznik této ztráty bylo upozorňováno již při 

přidělení provozního rozpočtu na rok 2015.  

 

Ve školských objektech  Filosofská a Jitřní byla v průběhu roku 2015 prováděna běžná 

údržba těchto objektů a jejich zařízení. Bylo doplňováno vybavení učeben obou 

školských objektů – nábytek, tabule a vestaněné skříně. Realizovali jsme plánované 

školní ozdravné akce – ŠVP, LVK a další sportovní a společensko-výchovné aktivity. 

Po dobu hlavních prázdnin byly na obou školských objektech prováděny další údržbové 

práce a to zejména práce malířské. Na školském objektu Filosofská pak nutná výměna 

opotřebených podlahových krytin v učebnách a v chodbách objektu. Byly provedeny 

plánované revize zařízení a vybavení školských objektů. 

 

Z prostředků MČ Praha 4 byla dokončena revitalizace hřiště u školského objektu Jitřní 

a Filosofská.  

 

Z přidělených finančních prostředků školského rozpočtu OŠ MHMP se jednalo 

o financování mezd pedagogických a ostatních pracovníků školy, včetně příslušných 

odvodů, pořizování učebnic, učebních a ochranných pomůcek pro žáky a zaměstnance 

školy a financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy. 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za 1. POLOLETÍ ROKU 2016 

 

A – Finanční hodnoty v Kč: 

 

ROZPOČET - provoz ÚMČ Praha 4: 

 
Schválený 7.435.000,00 Kč 

Upravený (UZ 091) 7.503.000,00 Kč 

Čerpání rozpočtu (bez záloh) 2.974.271,31 Kč 39,64 % 

Dotace – drogy (081) 8.000,00 Kč 

Čerpání dotace 8.000,00 Kč 100,00 % 

Dotace – posílení MP (096) 412.700,00 Kč 

 

ROZPOČET ŠKOLSTVÍ MHMP - ÚMČ Praha 4 : 

 
Schválený 28.687.000,00 Kč 

Schválený 32.124.000,00 Kč  

Upravený (UZ 33353) 37.375.000,00 Kč 

Platy 26.700.000,00 Kč 

OPPP 200.000,00 Kč 

Odvody 9.547.000,00 Kč 

ONIV 928.000,00 Kč 

Čerpání rozpočtu   17.807.698,81 Kč 47,65 % 

 

VHČ :  

 
Náklady 905.933,00 Kč 

Výnosy 1.234.090,00 Kč 

Hospodářský výsledek +  328.157,00 Kč 

 

        

B – DHIM (hodnoty v tis. Kč): 

 
Pořízení DHIM v roce  2016 508,8 tis. Kč 

Vyřazení DHIM v roce 2016 0 tis. Kč 

Celkem DHIM v roce  2016 17.892,8 tis.Kč 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za 1. POLOLETÍ ROKU 2016 

   

Čerpání rozpočtu školství MHMP (33353)  

                                                                       
POLOŽKA ROZPOČET ČERPÁNÍ PODÍL 

  v Kč v Kč v % 

501  spotřeba materiálu 928.000,00 49.156,00 5,76 

512  cestovné 

518  ostatní služby 

521  celkem mzdové náklady 26.900.000,00 13.101.951,00 48,71 

521  mzdové náklady 26.700.000,00 12.925.943,00 48,41 

521  ostatní osobní výdaje 200.000,00 98.300,00 49,15 

521  náhrady platu PN  77.708,00 

524  zákonné sociální pojistné 9.034.400,00 4.408.744,00 48,80 

524  sociální zabezpečení 6.631.400,00 3.241.637,00 48,88 

524  zdravotní pojištění 2.403.000,00 1.167.107,00 48,57 

525  jiné sociální pojištění 112.100,00 52.793,00 47,09 

527  zákonné sociální náklady 400.500,00 195.054,81 48,70 

558  nákup DDHM  

     

5XX  celkem náklady 37.375.000,00 17.807.698,81 47,65 

celkem provozní dotace 37.375.000,00 17.807.698,81 47,65 

     

 

 

 
ROZBOR POLOŽEK ROZPOČTU ŠKOLY za 1. POLOLETÍ ROKU 2016 

 

Čerpání rozpočtu provoz – ÚMČ Praha 4 (091) 
  

POLOŽKA ROZPOČET ČERPÁNÍ PODÍL 

  v Kč v Kč v %__ 

služby  518 2.420.000,00 1.991.626,24 82,30 

ostatní služby+LVK+ŠVP+plavání 478.000,00 1.063.726,74 222,54 

výkony spojů + internet 114.000,00 66.237,70 58,10 

zpracování dat 333.000,00 146.790,00 44,08 

nákup a údržba SW a HW 166.000,00 113.274,80 68,24 

školení a vzdělávání 83.000,00 23.539,00 28,36 

nájemné   936.000,00 467.730,00 49,97 

likvid. odpad, praní 310.000,00 74.718,00 24,10 

bankovní poplatky  35.610,00 

opravy a údržba  511 200.000,00 42.498,60 21,25 

jiné sociální náklady  528 

jiné ostatní náklady  549  3.200,00 

odpisy  551 1.652.000,00 863.960,60 52,30 

nákup DDHM  558  98.908,00 

úroky  662   945,61 

jiné výnosy  649  996.002,92 
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KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za 1. POLOLETÍ ROKU 2016 

 
V období 1. pololetí 2016 hospodařila škola s níže uvedenými finančními prostředky 

na rok 2016 : 

 

1)  Školský rozpočet MŠMT (33353) ve výši 37.375.000,-Kč 

2)  Provozní rozpočet ÚMČ - Praha 4 (091) : náklady ve výši 12.003.000,-Kč a příjmy ve 

výši 4.500.000,- Kč, příspěvek ve výši 7.503.000,-Kč, dotace (081) ve výši 8.000,-Kč, 

dotace (091) je výši 412.700,-Kč, celkem dotace ve výši 7.923.700,-Kč.    

3)  Příjmy z VHČ s hospodářským výsledkem ve výši + 328.157,00 Kč za období 

1. pololetí roku 2016.  

 

Zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti školy za rok 2015 ve výši 

236.675,00 Kč byl převeden do rezervního fondu a byl použit pro hlavní činnost školy 

v roce 2016, v rámci  zajištění jejího provozu.                                                                                                                              

 

Současně s těmito přidělenými finančními prostředky byly hrazeny z finančních 

prostředků VHČ i náklady na volnočasové aktivity žáků školy, včetně dovybavení 

kroužků. 

 

Celkově lze konstatovat, že hospodaření školy v 1. pololetí roku 2016 s přidělenými 

finančními prostředky z ÚMČ Praha 4 probíhalo v souladu s průběhem kalendářního 

roku.  

Ztráta provozního rozpočtu v oddíle energie za rok 2015 byla v rámci finančního 

vypořádání ze strany ÚMČ Praha 4 ve výši 1.354.902,61 Kč refundována.  

 

Ve školských objektech  Filosofská a Jitřní byla v průběhu 1. pololetí roku 2016 

prováděna běžná údržba těchto objektů a jejich zařízení. Bylo doplňováno vybavení 

učeben obou školských objektů – nábytek, tabule a vestavěné skříně. Realizovali jsme 

plánované školní ozdravné akce – ŠVP, LVK a další sportovní a společensko-výchovné 

aktivity. Po dobu hlavních prázdnin budou na obou školských objektech prováděny další 

údržbové práce a to zejména práce malířské. Na školském objektu Filosofská bude nutná 

výměna opotřebených podlahových krytin v učebnách a v chodbách objektu. Byly 

provedeny plánované revize zařízení a vybavení školských objektů. 

 

Z prostředků MČ Praha 4 byla v měsíci červnu roku 2016 započata kompletní 

rekonstrukce stravovacího zařízení školského objektu Filosofská.  

 

Z přidělených finančních prostředků školského rozpočtu OŠ MHMP se jednalo 

o financování mezd pedagogických a ostatních pracovníků školy, včetně příslušných 

odvodů, pořizování učebnic, učebních a ochranných pomůcek pro žáky a zaměstnance 

školy a financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy. 

 

 

 

28. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Na škole pracuje odborová organizace ČMOS pod vedením Mgr. Marie Miškovské. 
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29. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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Počet žáků 
celkem 

2      3   1 100 2   

Z toho 
nově přijatí 

-      1   1 7 -   

 

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

 

Výroční zpráva žákovské samosprávy 2015/2016 

 

Objekt Filosofská 

Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností Žákovské samosprávy ZŠ 

Filosofská v objektu Filosofská ve školním roce 2015/16.  

 

Na počátku září se konala 1. schůze žákovské samosprávy, na které zástupci tříd 

zvolili ze svého středu předsedu: Zuzanu ČERMÁKOVOU (9.C) a místopředsedu: 

Ditu NOVOTNOU (také 9.C). Vzhledem k tomu, že se nám v předchozích letech 

osvědčil systém, kdy se žáci vyšších ročníků ujmou našich nejmenších, přidělili jsme 

našim prvňáčkům a druhákům hned na 1. schůzi poradce a pomocníky z řad našich 

osmáků a deváťáků. Poté si zástupci tříd připomněli základní pravidla ohledně 

provozu školy, která následně předali svým spolužákům ve třídách. Jednalo se 

o informace, týkající se jak běžného provozu, tj. bezpečnosti, úklidu tříd apod., tak 

i kroužků Centra volného času apod.  

Také bylo zapotřebí najít urychleně náhradníka za naši adoptivní indickou dceru 

Kavyu, která odmaturovala a šťastně se vdala se. Naše volba padla na indickou dívku 

Lobo Hezal. Dále bylo nutno zjistit, které třídy jsou připravené sponzorovat zvířata 

v ZOO Praha, neboť předchozí sponzoring skončil.  

 

V říjnu se úspěšně podařilo dotáhnout ke zdárnému konci sponzoring ZOO 

Praha – až na jednu třídu se všechny třídy objektu Filosofská rozhodly sponzorovat 

nějaké zvíře. Za vybrané peníze obdržely jednotlivé třídy volné vstupenky do ZOO pro 

každého žáka třídy, platné po dobu jednoho roku, stejně jako sponzorský list 

a fotografii jimi vybraného zvířete, kterými si mohly vyzdobit nástěnky.  

Další říjnovou akcí byl tradičně Halloween.  Žáci měli možnost se zúčastnit 

soutěží o nejkrásnější masku, nejúžasnější dýni a nejúchvatnější mumii.  

Říjnového Setkání Pražského parlamentu dětí a mládeže se za naši školu 

zúčastnili předsedové a místopředsedové 9. tříd Zuzana ČERMÁKOVÁ, Dita 

NOVOTNÁ a Matěj ŠEDIVÝ. 

 

V listopadu jsme se na schůzi ŽS dozvěděli o vyhlášení sbírky na pomoc 

Kojeneckému ústavu. Třídy měly za úkol shromáždit co největší množství 

hygienických potřeb pro miminka. Sbírka byla do kojeneckého ústavu odvezena na 

počátku prosince. ŽS se také ujala prodeje drobných předmětů, jako jsou přívěšky, 
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náramky apod., pro Fond Sidus. Heslem tohoto fondu je „S námi pomáháte druhým“ 

a výtěžek šel na podporu potřebných dětí. 

 

Na počátku prosince jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten stromeček 

žákovské samosprávy. Snad jeho světýlka rozjasnila našim malým i velkým příchod 

do školy v předvánočním čase.  

Také jsme připravili 2 týmy Mikulášů, andělů a čertů. Jeden tým vyrazil na první 

stupeň, druhý se vydal na 2. stupeň a třetí do nedaleké mateřské školy mezi naše 

potencionální žáčky.  

V předvánočním období se konal také Jarmark a Den otevřených dveří.  Žáci 

8. a 9. tříd se tradičně ujali průvodcovských služeb při DOD a opět se svého úkolu 

zhostili na výbornou.  Příjemným úkolem bylo uspořádat ve třídách anketu, jak naložit 

s penězi za sběr papíru.  

 

A se stejným zápalem zajistila ŽS i služby při zápisech do 1. tříd a dalším Dnu 

otevřených dveří, které se konaly v lednu 2016. Výsledkem ankety ve třídách bylo 

rozhodnutí použít peníze, utržené za sběr papíru, na alespoň částečné pokrytí nákladů, 

spojených s Akademií či Zahradní slavností na konci školního roku. Školou také 

po delší odmlce prošla tzv. „Hygienicko-estetická hlídka“, která mapovala, zda mají 

třídy v pořádku hygienické potřeby (mýdlo/papírové ručníky/papírové 

kapesníky/toaletní papír), ale také jak je třída vyzdobená a jak se v ní děti cítí. 

 

Na přelomu února a března jsme vymýšleli, čím překvapíme učitele u příležitosti 

jejich svátku, Mezinárodního dne učitelů. Letos jsme se rozhodli využít nápad, který 

vyšel z řad našich nejmenších – paní učitelky měly dostat koláž, která by je nějak 

vystihovala (např. jejich zájmy, koníčky, předměty, které vyučují). Také se začal 

rýsovat speciální den – „Župánkový den“, který se konal koncem dubna. 

 

Bylo také načase začít plánovat, jak oslavíme Mezinárodní den dětí. Padaly 

návrhy jako turnaj v Pexesu, ve Člověče, nezlob se a jiné. Dalším tématem k diskuzi 

byla plánované „Rozloučení s deváťáky“, které se tentokrát vzhledem k časové tísni 

konalo 31. května poněkud komornější formou v KCN. 

Mezinárodní den dětí se konal v pátek 3. června a užili si ho naši malí i velcí. 

9. třídy připravily stanoviště pro 1.-4. třídy, kde mladší žáci plnili rozličné tělocvičné 

úkoly. Žáci 7. a 8. tříd připravili pro změnu aktivity pro děti z 5. a 6. tříd. 

 

Lze konstatovat, že školní rok 2015/16 patřil mezi ty, v nichž Žákovská 

samospráva odvedla svůj standart. Mnohé se podařilo úspěšně zrealizovat (Halloween, 

sponzoring ZOO Praha, sponzoring indické dívky Lobo Hezal, Mezinárodní den dětí 

a mnohé jiné), ale rezervy tu jsou. Na jedné straně je výborně navázána spolupráce 

mezi různými ročníky a při realizaci MDD se projevilo, jak dobré je nechat našim 

straším žákům volnou ruku, ale na straně druhé, jak již bylo řečeno, rezervy máme.  

Bylo by třeba práci nějakým způsobem oživit a inovovat. Více anket, více 

„Hygienicko-estetických hlídek“, více „speciálních dnů“, zavést pravidelné vysílání 

ŽS… Je toho mnoho, co by bylo možné – jen chtít!  

 Nicméně rozhodně se není zač stydět. Děláme toho mnoho. A naše hlavní 

činnost spočívá v tom, co není možná příliš markantní, ale napomáhá to v navazování 

dobrých vztahů mezi žáky, stejně jako vztahů mezi žáky a učiteli, mezi našimi žáky 

a vedením naší školy. V tom hledejme těžiště naší práce a to je také naší největší 

devizou. Školu nedělá jen budova se všemožnými technickými vymoženostmi 
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a fungujícím pedagogickým sborem, ale také spokojení žáci, kteří se zde cítí bezpečně 

a přicházejí sem s důvěrou.  

Již několik let po sobě nebyla v řadách ŽS žádná výrazná osobnost, ale k mé 

velké radosti se většina členů projevila v tom nejlepším slova smyslu jako týmoví 

hráči, s nimiž je radost spolupracovat a s nimiž lze mnohé dokázat.  Školní rok 

2015/16 je za námi a školní rok 2016/17 je před námi. A já nám všem opět držím 

palce, ať se nám daří plnit své úkoly a napomáhat budovat dobrou atmosféru naší 

školy.   

 

Za žákovskou samosprávu 

Jaroslava Davidová 

 

Objekt Jitřní 

Ve školním roce 2015/2016 navázala žákovská samospráva na aktivity a akce konané 

v předchozím školním roce a rozšířila další akce zahrnující jak žáky 1. stupně, tak 

žáky 2. stupně. 

V září školního roku se na první schůzce zvolenými zástupci tříd odhlasovalo 

pravidelné hlášení o připravovaných akcích a jiných důležitých informacích. Hlášení 

probíhalo v úterý v 10 hodin. Hlášení se ujaly žákyně z 9.A, ke konci školního roku 

zaučily nové „hlasatelky“ pro příští školní rok z 6.A. Žákovská samospráva se pro 

tento rok konala jednou měsíčně v polovině měsíce. Z každé třídy docházeli 

pravidelně dva zástupci, kteří následně informovali o akcích svou třídu a aktivně se 

podíleli na organizaci akcí během celého školního roku. Veškeré nápady a náměty 

byly na schůzce prodiskutovány a odhlasovány. Z každé schůzky byl proveden zápis, 

který byl odevzdán vedení školy. O průběhu činnosti byli také ostatní žáci 

informováni prostřednictvím příslušné nástěnky a webových stránek školy. 

Jako každý rok se konal jednou měsíčně „Tematický den“, na který měly děti přijít 

do školy konkrétně oblečení či upraveni. Pro tento školní rok jsme pořádali například 

Džínový den, Lentilkový den, Galantní den, Comic con den, na tento den se děti 

převlékly do seriálových, filmových a komiksových postav na téma sci-fi. 

V říjnu proběhla již tradičně oslava Halloweenu, tedy tradiční průvod žáků 1. stupně 

v maskách čarodějů, duchů, smrtek, mrtvých nevěst, zombieků a dalších převleků. 

Pro 2. stupeň spočívala tato oslava v oblečení černé a bílé a zapojení se do programu 

pro děti 1. stupně v tělocvičně následně po průvodu v maskách. 

Tento rok proběhly opět „Srdíčkové dny“ a to na podzim i na jaře na pomoc vážně 

nemocným dětem. Ve veřejné sbírce pořádanou Magistrátem hlavního města Prahy 

děti mohly přispět zakoupením tradičně magnetky, náramku, kávy nebo žetonu 

na nákupní vozíky. 

Dalšími akcemi, které žákovská samospráva uspořádala, se staly již pravidelné akce, 

které probíhají v každém školním roce. Jedná se o halloweenský průvod, mikulášskou 

nadílku, vánoční poštu, sportovní turnaj ve stolním tenise, soutěž ve vaření a pálení 

čarodějnic. 

Novou akcí v tomto školním roce se stala soutěž „Jitřní má talent“, která probíhala 

ve třech vyřazovacích kolech. Děti se mohly zúčastnit soutěže s jakýmkoliv talentem, 

bylo k vidění kreslení, tanec, gymnastika, ke slyšení zpěv, hra na kytaru, hra na flétnu 

a kouzlení. V porotě zasedaly vždy děti z druhého stupně a přivítali jsme v porotě také 

čestné hosty Tomáše Pavelku a Davida Hufa. 

 

Po celý školní rok probíhal sběr papíru a víček. Z výtěžku a díky příspěvku od Rady 

rodičů bylo pořízeno nové ozvučení s reprobednami, mikrofony a porty.  
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Žákovská samospráva se také podílela na pomoci při organizaci Dnů otevřených dveří, 

zápisů žáků do 1. tříd a Laťky Jitřní. 

        Anna Bachová 

 

 

KNIHOVNA NA JITŘNÍ 2015/2016 

 

 Školní knihovna v objektu Jitřní se opět obohatila o další tituly především z řad 

dětské literatury, ale také povinné literatury pro vyšší ročníky. Knihovna také 

zaznamenala zvýšený zájem ze strany žáků o její využití. Chodí si tam nejenom číst, 

ale také se setkat se spolužáky, zahrát si společenské hry, napsat úkoly. Ti starší zde 

hledají útočiště pro vyčkání na odpolední výuku. Speciálně pro 6. ročníky byla 

knihovna otevřena i mimo běžnou otvírací dobu, tj. v pondělí v průběhu 5. vyučovací 

hodiny. Žáci tuto možnost hojně využívali především v zimních měsících, případně 

při nepřízni počasí. 

 Knihovna byla plná svých čtenářů nejen v době odpolední otevírací doby, ale 

také v dopoledních hodinách, tj. o velké přestávce, kdy knihy půjčovala paní 

Hodoušová.  

 Knihovna se také hojně využívala pro promítání filmů a pro přednášky.  

        Andrea Vokůrková 

 

Historický kroužek 2015/2016 

 

V průběhu tohoto školního roku jsme o víkendových dnech absolvovali celkem 10 

vycházek, při kterých jsme poznávali nejen historii Prahy, ale navštívili jsme i různé 

výstavy. Ve škole jsme se scházeli 1x za 14 dní, kdy jsme vyhledávali podklady pro 

naše exkurze a také jsme naše vycházky hodnotili. 

Naše první vycházka 

směřovala na Pražský hrad, 

kde jsme se v rámci 

Dětského víkendu na 6 

stanovištích dozvěděli 

mnohé o korunovačních 

klenotech, které nechal 

zhotovit Karel IV. Také 

druhá výprava vedla do sídla 

českých králů a prošli jsme 

si Vladislavský sál, Zlatou 

uličku i chrám sv. Víta. 

Poté jsme se vydali za 

přírodními vědami, a to do 

interaktivního muzea na 

expozici Alchymisté a mágové staré Prahy. 

V čase Adventu jsme se prošli předvánoční Prahou a navštívili výstavu Lidová 

řemesla v Betlémské kapli. 

Na počátku kalendářního roku jsme využili výstavy obrazů Tiziano Vanitas, kde jsme 

mohli obdivovat díla tohoto renesančního umělce.  

Velmi se nám líbila výstava věnovaná největšímu parníku z počátku minulého století – 

TITANICU. 
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Protože před 700 lety se narodil významný český i evropský panovník, zúčastnili jsme 

se slavnostního zahájení roku Karla IV. a navštívili jsme jednu z mnoha výstav 

na Hradě – Žezlo a koruna. 

Tradičně jsme se na jaře zapojili do soutěže Za tajemstvím Pražského hradu, kdy opět 

ti, kteří správně zodpověděli 20 soutěžních otázek, budou pozváni na zajímavou 

vycházku na Hrad, věnovanou Karlu IV. 

  Po každé akci jsme se sešli ve škole a o svoje postřehy a dojmy jsme se podělili 

na webových stránkách naší školy. 

Dle reakcí dětí a jejich zájmu lze soudit, že se jim tyto akce líbily a i nadále se budou 

objevování a poznávání nových informací z historie i života našich předků věnovat.  

 

 

Karel IV. a 700 let od jeho narození na naší škole 

Významnému 700. výročí narození Karla IV., které připadlo na 14. květen, se třídy  

1. stupně věnovaly v hodinách prvouky a vlastivědy, kdy si žáci připomněli tohoto 

panovníka, jeho soukromý život i činy, které se s ním pojí. Dále v hodinách výtvarné 

výchovy děti ztvárňovaly hrad Karlštejn, korunovační klenoty, Karlův most i jeho 

portrét. I když Karel ovládal 5 jazyků a anglický jazyk k nim nepatřil, žáci 4. tříd 

vytvořili kvíz při hodinách AJ. 

  

Na 2. stupni byl tento významný 

evropský panovník připomenut 

v hodinách dějepisu, žáci 7. tříd si 

tvořili navzájem kvízy, které 

prověřovaly jejich nejčerstvější 

informace, neboť Lucemburkové 

jsou tématem, které je probíráno 

v tomto ročníku. V listopadu 2015 

se konalo školní kolo dějepisné 

olympiády na téma „Po stopách 

Lucemburků aneb za císařskou 

korunou“, a tak 20 žáků 8. a 9. 

tříd mohlo poměřit své znalosti 

tohoto rodu, který v Čechách 

panoval 127 let. 

 

Na škole pracuje historický kroužek, který své některé 

výpravy o jarních nedělích věnoval Karlu IV. Členové 

navštívili 3. dubna 2016 Slavnostní zahájení roku Karla 

IV. na Pražském hradě, kde byli přítomni průvodu 

v historických gotických kostýmech a koncem května 

2016 výstavu Žezlo a koruna, která byla věnovaná 

korunovačním předmětům i historii korunovací. O třetí 

zářijové neděli se zúčastnili dětského víkendu na Hradě na 

téma Na dvoře královském, kde se žáci dozvěděli mnohé 

o způsobu života, stolování, módě, architektuře a vzdělání 

na dvoře našich panovníků, zejména Karla IV. 

 

Také děti v kroužku anglického vyrábění se věnovaly výrobě sídla pro Karla IV. 

a hledaly diamant na královskou korunu. 

Karel IV. na koni 

Podpis Karla IV. 
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Zájezd do Anglie – květen 2016 

 

V prvním květnovém týdnu se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili zájezdu do Anglie. Tento 

rok se s námi vydalo za dobrodružstvím do země černého čaje a fish and chips 67 dětí. 

Měli jsme k dispozici celý autobus a první májový den jsme tedy vyrazili směr Calais. 

Cesta probíhala velmi dobře, a tak jsme v časných ranních hodinách přepluli 

Lamanšský průliv a do Londýna dorazili v půl sedmé ráno. Při první procházce 

hlavním městem nás hned po ránu pozdravily London Eye and Big Ben, dále jsme 

poračovali přes Trafalgar sqare, Buckinghamský palác a St.James Park, kde jsme 

objevili největší ranní atrakci, veverky. Po krátkém rozchodu na Picadilly Circus jsme 

zamířili na autobus, který nás zavezl do země fantazie, Warner Bros, studií Harryho 

Pottera. Tato část byla pro děti obrovským zážitkem a vůbec se jim nechtělo odejít. 

Viděly vše, od nejmenších detailů, návrhů, přes kostýmy, létající košťata, figuríny 

použité ve filmu až přes místnosti samotné, domy, Příčnou ulici a dokonce i celý 

Bradavický vlak a přesnou repliku hradu v Bradavicích, obrovskou přes celou jednu 

místnost. Po zážitku z domova Harryho Pottera jely děti objevit jejich nové anglické 

domovy po dobu zájezdu a rodiny, které se o ně po tu dobu měly starat. Rodinky byly 

opravdu typicky Londýnské-tedy multikulturní a děti mohly okusit pravou chuť 

dnešního Londýna. Další den se jelo do strašidelného hradu Warwick, po tamním 

vystoupení v hradním vězení vstávaly vlasy na hlavě i učitelům, děti byly samozřejmě 

bez sebe nadšením. Odpolední program nás čekal v rodném městě Williama 

Shakespeara, Stradford Upon Avon, prošli jsme se po tomto velmi malebném 

anglickém městečku od domu, kde se Shakespeare narodil, až po kostel, kde je 

pohřben. Na 4.den se děti moc těšily, protože je čekal Oxford a s ním, kromě Christ 

Church college, i nakupování. Děti, ověšené taškami, jsme naložili do autobusu 

a odvezli je do jednoho z královniných sídel, Windsoru. Královnu jsme sice nezastihli, 

zato jsme měli královnu všech průvodkyň, která děti naučila i jak se správně 

po anglicku vyslovuje „darling“, tedy miláček. Následoval poslední večer u rodin 

a loučení s útulnými anglickými domečky a domácí anglickou baštou, která byla pro 

mnohé velkým dobrodružstvím. Zakončení náš čekalo v Londýně, kde jsme viděli 

zbytek památek, který nám chyběl z prvního dne a také jsme navštívili Tate Gallery, 

galerii moderního umění a měli možnost vidět například slavné portréty Marylin 

Monroe od Andyho Warhola. Po nakupení zásob jsme se vydali na cestu zpět, plní 

skvělých zážitků, úžasných historek, anglického humoru a také nově nabytého 

přízvuku, slovíček, bříšek plných anglické bašty, tašek plných suvenýrů a nových 

anglických modelů, s hlavou plnou nových vědomostí a hlavně srdíčky plnými nových 

přátelství a krásných dojmů z letošního vydařeného pobytu v Anglii.  

         Daniela Veselá 

 

Battlefield – o pohár Ministra obrany ČR 

 

Branně-historický závod o pohár Ministra obrany ČR, pořádán ve spolupráci 

s Armádou ČR, pod záštitou MO ČR a MŠMT ČR. 

Závod je připravován v duchu vojenského výcviku a činnosti našich vojáků během 

druhé světové války. Je připomínkou hrdinů, kteří v období druhé světové války 

v letech 1939 -1945 aktivně působili v zahraničním i domácím odboji a zasloužili se 

o osvobození okupované vlasti. 

 

Letos se Battlefieldu zúčastnila hned 3 družstva naší školy, která v úterý 10.4.2016 

bojovala o co nejlepší umístění. Dle očekávání zvítězilo družstvo deváťáků. Jejich 
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fyzická zdatnost násobně převyšuje standart dětí z jiných škol. Není se tedy čemu 

divit, že získali až 5x více bodů než ostatní týmy. 

Úžasný výkon předvedla i zbývající dvě družstva složená ze sedmáků. Ta celkově 

obsadila 2. a 4. místo, což je v této náročné soutěži vynikající výkon hodný pochvaly 

a uznání. 

První dva týmy postoupily do celostátního kola, které proběhlo ve středu 15.6.2016 

v Praze. V náročném boji naše družstvo deváťáků vyhrálo a získalo tak velký 

broušený pohár Ministra obrany ČR. Družstvo sedmáků se umístilo na 13. místě. 

 

Příprava této soutěže je velmi náročná – časově, finančně i odborně. K účasti je 

zapotřebí vypracovat odborně zpracovanou prezentaci. Pro krajské kolo trvala 

příprava prezentace na téma „Tři králové - Václav Morávek“ 14 dní usilovné práce. 

Příprava prezentace pro celostátní kolo byla násobně obtížnější, její téma bylo 

"operace Anthropoid" (atentát na Heidricha), vč. výcviku československých 

parašutistů (Gabčík, Kubiš) ve Velké Británii. Jen účast, natož pak vítězství, v takto 

náročné soutěži si zaslouží obdiv a velké uznání jak soutěžícím, tak organizátorovi 

soutěže p. uč. Davidu Gajdošíkovi. 

 

Na tuto soutěž v říjnu 2016 naváže podzimí část soutěže s názvem MISE, která je 

věnována novodobým válečným veteránům. Naše týmy obdržely pozvání a žáci se na 

ni již těší. 

 

Soutěž Battlefield aktivně rozvíjí široké spektrum kompetencí vytýčených RVP ZV. 

Za zmínku stojí i praktické prohloubení učiva různých vzdělávacích oborů 

i konkrétních předmětů, především TV, Fy, Dě, VO, VZ, VP, ČJ. Z uvedených 

důvodů ji lze považovat je velmi přínosnou pro rozvoj učebních i morálních hodnot 

žáků. 

David Gajdošík 
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Přehled soutěží 
Datum Název Obor Kategorie Výsledky obvodního kola Výsledky krajského kola Výsledky ČR

3.2.2016 Olympiáda biologie Biologie MIX 8.-9. ročník 7. místo Poppr Vraetislav

25. místo Lindovský Daniel

15. místo Poppr Vratislav

5.2.2016 Olympiáda biologie Biologie MIX 6.-7. ročník 14. místo Řeháková Anežka

16. místo Kopřivová Karolína

 

26.11.2015 Olympiáda dějepis Dějepis MIX 8.-9. ročník 5. místo Poppr Vratislav 27. místo Poppr Vratislav

22.2.2016 Soutěž v aplikačním 

softw are

Informatika MIX 1.-5. ročník

MIX 6.-9. ročník

3. místo Žák Dominik

4. místo Havlíček Adam

5. místo Kolda Jáchym

6. místo Černá Magdaléna

10.12.2015 Konverzace v Aj Jazyky MIX 6.-7. ročník 1. místo Alexová Adéla 5. místo D´Amore Mattea

15.12.2015 Konverzace v Aj Jazyky MIX 8.-9. ročník 5. místo Vu Quynh Nga

21.3.2016 Konverzace v Nj Jazyky MIX 8.-9. ročník x

23.3.2016 Soutěž v Aj Jazyky MIX 5. ročník 31. místo Pospíšil Martin

32. místo Žák Dominik

50. místo Barcalová Ester

75. místo Vacek Adam

4.4.2016 Konverzace v Nj Jazyky MIX 6.-7. ročník x

10.3.2016 Recitační soutěž Literatura, poezie 6.-9. ročník x

19.1.2016 Matematická olympiáda Matematika MIX 5. ročník 4.-8. místo Maříková Karolína

18.2.2016 Pythagoriáda Matematika MIX 5. ročník 30.-43. místo Tran Petr

18.3.2016 Klokan Matematika MIX 2.-9. ročník x

5.4.2016 Matematická olympiáda Matematika MIX 6. ročník 58.-61. místo Kopřivová Karolína

5.4.2016 Matematická olympiáda Matematika MIX 8. ročník 10.-16. místo Svobodová Alice

6.4.2016 Pythagoriáda Matematika MIX 6.-8. ročník

4.4.2016 Expedice Karakoram Obecné znalosti MIX 7.-9. ročník 1. místo

3. místo

8. místo

22.9.2015 Malá kopaná Sport H 6.-7. ročník 3. místo

24.9.2015 Malá kopaná Sport H 8.-9. ročník 2. místo

25.9.2015 Atletický čtyřboj Sport H 6.-7. ročník 2. místo

25.9.2015 Atletický čtyřboj Sport H 8.-9. ročník 2. místo

25.9.2015 Atletický čtyřboj Sport D 6.-7. ročník 1. místo

25.9.2015 Atletický čtyřboj Sport D 8.-9. ročník 2. místo

29.9.2015 Přespolní běh Sport všechny kategorie 2. místo celkově

celkem v 10 kategoriích

1. místo 1x

2. místo 3x

3. místo 3x

1. místo D 6.-7. ročník

2. místo H 6.-7. ročník

3. místo H 8.-9. ročník

9. místo D 6.-7. ročník

7.10.2015 Stolní tenis Sport H 6.-7. ročník 1. místo

7.10.2015 Stolní tenis Sport D 6.-7. ročník 1. místo

8.10.2015 Stolní tenis Sport H 8.-9. ročník 1. místo 5.-8. místo

8.10.2015 Stolní tenis Sport D 8.-9. ročník 1. místo 5.-8. místo

13.10.2015 Basketball Sport H 8.-9. ročník 7.-9. místo

3.11.2015 Florbal Sport H 6.-7. ročník 4. místo

9.11.2015 Florbal Sport H 8.-9. ročník 5.-6. místo

2.12.2015 Florbal Sport MIX 4.-5. ročník 3. místo

3.12.2015 Miniházená Sport MIX 3. ročník 2. místo 9.-16. místo

3.12.2015 Miniházená Sport MIX 4.-5. ročník 4. místo 4. místo

4.12.2015 Florbal Sport MIX 6.-7. ročník 2. místo

16.12.2015 Think Blue Cup florbal Sport MIX 1.-5. ročník 1. místo 3. místo

17.12.2015 Plážový volejbal Sport MIX 6.-7. ročník 4. místo

18.12.2015 Plážový volejbal Sport MIX 8.-9. ročník 2. místo

3. místo

11.2.2016 Laťka - objekt Jitřní Sport D,H 1.-9. ročník 1. místo - 9x

2. místo - 5x

3. místo - 7x

soutěžilo se v 10 kategoriích

8.3.2016 Házená Sport H 6.-7. ročník 3. místo

8.4.2016 Volejbal Sport H 8.-9. ročník 1. místo 2. místo

12.4.2016 Softball Sport MIX 6.-9. ročník 1. místo neúčast - Anglie

13.4.2016 Coca Cola školský pohár v 

kopané

Sport MIX 6.-9. ročník 1. místo 2. místo

19.4.2016 McDonald´s Cup Sport MIX 1.-3. ročník 9.-12. místo

20.4.2016 McDonald´s Cup Sport MIX 4.-5. ročník 2. místo

28.4.2016 Pohár rozhlasu - atletika Sport D 6.-7. ročník 1. místo x

29.4.2016 Plavecko-běžecký pohár 

Prahy

Sport H, D 4.-9. ročník 1. místo

29.4.2016 Pohár rozhlasu - atletika Sport H 6.-7. ročník 1. místo 1. místo 3. místo

29.4.2016 Čarodějnický běh Sport školní družina x

6.5.2016 OVOV Sport MIX 5.-8. ročník 1. místo 1. místo bude v září

9.5.2016 Vybíjená Sport MIX 4.-5. ročník 2. místo 2. místo

18.5.2016 Čokoládová tretra Sport D, H 1.-3. ročník, 4.-

5. ročník

1. místo Gessnerová Klaudie

1. místo Trnka Tomáš

3. místo Štěpánková Anna

7. místo Gessnerová Klaudie

18.5.2016 Přehazovaná Sport D 6.-7. ročník 2. místo

25.5.2016 Vybíjená Sport D 6. ročník 3. místo

3.6.2016 Atletický čtyřboj Sport D 6.-7. ročník 3. místo

7.6.2016 Streetball Sport MIX 4.-9. ročník bez umístění

26.6.2016 Vybíjená Sport H 6. ročník 2. místo

15.6.2016 Battlefield - Pohár ministra 

obrany

Sport MIX 6.-9. ročník x 1. místo

2. místo

1. místo

13. místo

22.1.2016 Olympiáda zeměpis Zeměpis MIX 6.-7. ročník 4. místo Beňo Oliver

11. místo Černá Magdaléna

13. Vondrová Nelly  
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Projekt „Zdravá Strava Školákům“ 

 

Již druhým rokem se na naší škole v obou objektech častěji mluví o zdravé výživě, 

ochutnávkách a nových jídlech v jídelníčku školní jídelny. Je to díky projektu - Zdravá 

Strava Školákům, který pro školu organizuje life kouč a poradce pro výživu Mgr. 

Richard Husovský. 

 

Základní škola Filosofská chce dát šanci zdravé stravě a zdravým jídlům v jídelně. 

Úkol je to těžký, protože děti jednak nerady ochutnávají něco nového, ale taky 

neexistuje jídlo, které by chutnalo všem. Kuchařky školní jídelny o tom přesvědčily už 

jejich úvodní pokusy, které sice začaly s dobrým úmyslem, ale konec nebyl vždy 

takový, jaký si představovaly. Nejenom rodiče, ale i kuchařky uvítaly spolupráci 

s odborníkem, který kloubí požadavky na výživu, chutě dětí a technologické 

a kapacitní možnosti školní jídelny. 

 

Pan Richard Husovský si na škole udělal průzkum mezi rodiči i mezi dětmi a v prvním 

roce zkoumal výchozí stav. Nebylo to jenom zkoumání a vyhodnocování dotazníků, 

pracoval s dětmi pravidelně, ve skupinkách žáků prvního i druhého stupně, s cílem 

zjistit možnosti, jak nejefektivněji dětem vysvětlit, co je pro ně dobré, ale také přimět 

je k ochutnávání nových chutí.  

 

Přednášky pro rodiče a personál školní jídelny umožnily Richardovi zjistit jednak 

stávající stav informovanosti těchto skupin, ale i vysvětlit jim jakési základy, 

na kterých lze změnu postavit. Loňský rok přinesl nové poznatky, které může použít 

v tom letošním a výhodou je i možnost porovnávat výsledky z obou školských objektů 

k lepšímu pochopení stavu a možností další postup upravovat. 

 

Výchovná ochutnávka 

V prosinci 2015 žáci z projektu pro oba objekty připravil ochutnávku cukrů s názvem 

Ovoce je z cukru, ale cukr není ovoce. Cílem bylo ukázat dětem nové sladké chuti, 

které nejsou nezdravé, jako jejich oblíbené sladkosti. Jezte ovoce pravidelně - to byla 

hlavní zásada, kterou si děti měly z ochutnávky odnést.  

Začátkem roku 2016 proběhly další prezentace chutí – slané, kyselé… 

 

Průkopnický pokrm 

Koncem roku jsme rovněž začali s přípravou nového jídla do jídelníčku školní jídelny. 

Pro náš první pokus jsem si vybral kicharee - kičarí. V úvodním testování si jej doma 

uvařilo několik aktivních rodičů, kteří i poskytli fotky pro následnou propagaci 

na nástěnkách před školní jídelnou.  

 

Samozřejmě neexistuje jídlo, které by chutnalo všem, a víme, že některým školákům 

„nešlo pod nos“. Máme však na paměti, že děti se často do zkoušení neznámé chutě 

příliš nehrnou a mají nejraději sladké, přesolené a smažené chutě, protože ty útočí na 

chuťové buňky prvoplánově a rafinovaně. Na nás dospělých pak je tyto jejich sklony 

usměrňovat a nabídnout jim alternativu a tímto směrem je trochu postrčit = vysvětlit 

jim, jak zcela zásadní roli v jejich životě zdravé jídlo sehraje. Je to běh na dlouhou trať 

a je dobré to hned nevzdávat - koneckonců ve hře je zdraví vašich nejdražších. 

 

Je to dlouhodobý projekt, protože pokrývá změnu návyků v rodině i ve škole. Změna 

je však nutná nejenom z důvodu alarmujících čísel ze statistik o nárůstu obezity 
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a výskytu jiných chorob, ale je taková doba, ve které se všichni nějak více zajímáme 

o sebe, o zdravou výživu, takže proč to nevyužít a dosaženou změnou být inspirací pro 

jiné! Naše výsledky nám říkají - je to možné, budeme pokračovat. 

 

 
 

 

 

 
Sportujeme se školní družinou  
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31. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 – 2020 – zpracovává OŠ 
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Fond Sidus, z. ú. 

Primátorská 40 

180 00 Praha 8 

 

V Praze dne 4.1.16 9:47  

 

Potvrzujeme, že Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou 

TV, Filosofská 3/1166 , Praha 4 - Braník  

se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015. 

Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z. ú.  

Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2 130,00 Kč  
 

 
(Pro tisk klikněte zde.)  
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